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คำ�นำ�

เนื่องด้วยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ดำาเนินงานเรื่องการ 

รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลในหลายด้าน ด้านหนึ่งคือการจัดงาน

สัมมนาระดับประเทศในประเด็นเรื่องการรู้เท่าทันส่ือฯ มาแล้วอย่างน้อย

สองคร้ังในช่วงสามปีท่ีผ่านมา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีสำาคัญ ได้แก่ 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Thai Civic 

Education Center (TCE) และ สำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสัมมนา

แต่ละครัง้ไดเ้ชญิวิทยากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มาแลกเปลีย่นพดูคยุใน

เร่ืองน้ี แต่ละท่านได้ให้แง่คิดท่ีสามารถนำาไปต่อยอดในการผลักดันการทำางาน

เรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ต่อไปได้ จึงเกิดความคิดในการนำาประเด็นเหล่านั้น

มาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ เมื่อคุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ ซึ่งเคยทำางานสื่อ

และเคยอยู่ในทีมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสื่อมาเป็นเวลา 

หลายป ีไดก้รณุารบัเป็นบรรณาธิการและนกัเขยีน ผลงานการเขยีนเลม่นีจึ้ง

ได้มีการนำาเสนอข้อมูลมากกว่าประเด็นการพูดคุยในวงสัมมนา แต่ยังเป็นการ

คน้คว้า รวบรวมและเรยีบเรยีงประเด็นสำาคัญทีมี่การอภปิรายในระดบัสากล 

ตลอดจนสถานการณ์สำาคัญในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา 

การนำาเสนอข้อมูล ในหนังสือ “เท่าทันส่ือ อำานาจในมือพลเมือง

ดิจิทัล” ช่วยทำาให้เราเห็นบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคพลเมืองทั้ง

ในระดับองค์กร และระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งมีส่วนอย่างสำาคัญในการสร้าง

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้เน็ต เป็นพลเมืองดิจิทัล

ที่มีความตื่นรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในขณะเดียวกันข้อมูล

หลายส่วนทำาใหเ้ราเท่าทนัในบทบาทของรฐัหรอืหนว่ยงานเอกชนทีส่ามารถ
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เข้ามาควบคุมการสื่อสารที่ดูเหมือนมีเสรีภาพอย่างเต็มเปี่ยมได้อย่างท่ีเรา

คาดไมถ่งึดว้ย ประเด็นนีท้ัง้คณุสภุญิญา กลางณรงค ์อดตีกรรมการ กสทช. 

และคณุจีรนชุ เปรมชยัพร แหง่เวบ็ไซตป์ระชาไทไดใ้หแ้งค่ดิไวอ้ยา่งนา่สนใจ

หลายประเด็นในหนังสือเป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นว่า เป็นประโยชน์ใน

การนำาไปประยุกต์ใช้สำาหรับการผลักดันงานเรื่องรู้เท่าทันสื่อฯ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประสบการณ์จากสหรฐัอเมรกิา ที ่คุณ Pam Steager นกัวจิยัอาวโุส

ประจำา Media Education Lab นำาเสนอกรอบการทำางานเร่ืองรู้เท่าทันส่ือใน

ระบบการศกึษา ซึง่ดิฉันเหน็สอดคลอ้งกบัคุณ Steager ท่ีวา่ การทำาให้คนใน

ชุมชนเข้าใจเรื่องรู้เท่าทันสื่อนับเป็นโจทย์ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงท้าย

ของหนงัสอื ยงัไดน้ำาเสนอบทบาทขององคก์รกำากบัดูแลสือ่ในสามประเทศ 

ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และไทย ซึ่งทำาให้เราเห็นว่า องค์กร

กำากบัดแูลในต่างประเทศได้ใช้ข้อมูลจากการทำางานวจิยัเพือ่นำามาออกแบบ

นโยบาย ดังเช่นตัวอย่างของ Ofcom แห่งสหราชอาณาจักร มีการทำาวิจัย

เรื่อง การใช้สื่อของเด็กแต่ละกลุ่มและสำารวจมุมมองของผู้ปกครอง ข้อมูล

เหล่านี้ถูกนำามาใช้ในการออกแบบนโยบายเรื่องเท่าทันสื่อของสังคมที่นั่น 

ซึ่งแนวทางลักษณะนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำามาประยุกต์ใช้สำาหรับ

สังคมไทย 

ดฉินัหวงัว่า หนังสอืเลม่นีค้งจะเปน็ประโยชนก์บัทกุทา่นท่ีสนใจและ

ผลกัดนัเรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่ ในสงัคมไทย และขอขอบคณุเครอืขา่ยภาคทีกุ

องค์กรที่ได้ร่วมทำางานผลักดันเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ตลอดจนสำานักงาน

กองทนุสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการทำางานมาโดยตลอด

เข็มพร วิรุณราพันธ์

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
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งานเขียนเรื่อง เท่าทันสื่อ อำานาจในมือพลเมืองดิจิทัล เป็นการ

เรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนจำานวนหนึ่งท่ีเห็นว่า  

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน 

ซ่ึงการรู้เท่าทันส่ือฯ เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” 

สู่การเป็น “พลเมือง” ท่ีมีอำานาจในการสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลง การเท่าทัน

ในทักษะเหล่านี้ ไม่เพียงครอบคลุมเรื่องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยใีนฐานะ “ผูใ้ช”้ เทา่นัน้ แต่ยงัเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพันธ์

อกีหลายชดุ ซึง่ลว้นมตีลาดหรอืเอกชน และบทบาทของรฐัเขา้มาเกีย่วขอ้ง

ในการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัในระดับชวีติประจำาวนั ไมว่า่จะเปน็เรือ่งความเป็น

สว่นตัว หรอืการเลอืกรับขอ้มลูขา่วสารจากสือ่ทีถ่กูกำากบัโดยกฎหมายและ

ตลาด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ประสบการณ์จากต่างประเทศหลายแห่งพบว่า การรู้เท่าทันส่ือฯ  

ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพลเมือง

ประชาธิปไตยทั้งในและนอกระบบการศึกษา บางประเทศมีข้อกำาหนด 

ในกฎหมายว่า การรู้เท่าทันส่ือฯ เป็นหน้าที่ขององค์กำากับดูแลสื่อที่ดำาเนิน

ภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้หนังสือยังได้รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์และ

ความเคลื่อนไหวสำาคัญท่ีรัฐในบางประเทศใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 

เช่น fake news เป็นต้น รวมถึงการนำาเสนอกรณีของพลเมืองในหลาย

ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท้ังในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

เนื้อหาที่นำาเสนอในหนังสือมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

การนำาเสนอของวิทยากรในกิจกรรม MIDL การค้นคว้าข้อมูลท่ีปรากฏใน

เว็บไซต์ สำานักข่าวและงานศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังการ

สมัภาษณบ์คุคลทีเ่กีย่วขอ้งในบางประเด็น โดยระยะเวลาในการคน้ควา้และ

เรียบเรียงอยู่ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 
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กิจกรรม MIDL ที่กล่าวถึง ได้แก่ การสัมมนาในเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy-MIDL) 

อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และงาน MIDL Week 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

6-10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ทัง้สองงานจดัทีก่รงุเทพมหานคร โดย สถาบนั

สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือสร้าง

พลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center-TCE) 

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 10 บท 

บทแรก MIDL กับการสร้างพลเมือง ทำาไม MIDL จึงเกี่ยวข้องกับ

พลเมือง? ในบทเริ่มต้นนี้ เข็มพร วิรุณราพันธ์ แห่งสถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน บอกเล่าเกี่ยวกับความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ

ดิจิทัล ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยอย่างไร  

รวมทั้งที่มาของแนวคิด MIDL กับพลเมือง 3 แบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สสย.

และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยนำาเสนอ

บททีส่อง จากผูใ้ชเ้นต็ สู่พลเมอืงดจิทิลั นำาเสนอหลกัการพืน้ฐาน

ของพลเมืองดิจิทัล และทักษะในการรับมือในโลกดิจิทัล รวมทั้งพูดคุยกับ 

จีรนุช เปรมชัยพร แห่งเว็บไซต์ประชาไท ว่าด้วยเรื่องที่พลเมืองดิจิทัลควร

ตระหนัก

บทที่สาม พลเมืองกับการเท่าทันรัฐ และเอกชน ชวนผู้อ่านไป

พิจารณาแง่มุมเรื่องราวที่สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. และ

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw นำาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและเอกชน 

ทีเ่ขา้มากำากบั ควบคมุการสือ่สารทีดู่เหมอืนมีเสรภีาพบนโลกออนไลน ์โดย

มีตัวอย่างกรณีการปิดเฟซบุ๊กช่ัวคราว ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสะท้อนความ 

ร่วมมือในการควบคุมสื่อออนไลน์ระหว่างรัฐและเอกชน
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บทที่สี่ เท่าทัน “ข่าวปลอม” ในยุคหลังความจริง ช่วงสองปีมานี้ 

มหาอำานาจในโลกล้วนจ้าละหวั่นกับปัญหา fake news เรามาสำารวจกันว่า

ประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รับมือกับเรื่องนี้กันอย่างไร และ 

ลักษณะ fake news ของไทย รวมทั้งการรับมือแบบเวรี่ไทยของรัฐไทยเป็น

อย่างไร

บทที่ห้า การใช้ MIDL ประสบการณ์ในการศึกษาของไทยและ

สหรัฐอเมริกา ขณะที่สหรัฐอเมริกาส่งเสริมการใช้ iPadagogy ใน

ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายห้ามนักเรียนในสถาน

ศึกษาทกุระดบัใชม้อืถอืในหอ้งเรยีน เรือ่งนีเ้ปน็อยา่งไร เราจะได้เรยีนรูผ้า่น

มุมมองของ นักวิจัยจาก Media Education Lab แห่งสหรัฐอเมริกา และ

อรรถพล อนันตวรสกุล แห่ง TCE

บทที่หก พลังพลเมืองเพื่อสิทธิด้านส่ิงแวดล้อม โซเชียลมีเดีย  

เป็นโอกาสในการสื่อสารของพลเมืองและองค์กรท่ีทำางานเคล่ือนไหวใน

ประเด็นสาธารณะในสายตาของวิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ แห่งไบโอไทย เขาเล่า

ประสบการณ์และมุมมองที่พลเมืองต้องเท่าทันในการรับข่าวสาร ร่วมกับ

ศศิน เฉลิมลาภแห่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บทที่เจ็ด วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใหม ่

การใช้วิดีโอและเผยแพร่ออนไลน์ เป็นเครื่องมือแสดงพลังของการส่ือสาร

ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยความหลากหลายและความแตกต่าง 

นับตั้งแต่เรื่องศาสนา สิทธิทางเพศ การเมือง ทิศทางการพัฒนา ฯลฯ  

บทนีจ้ะทำาความรูจ้กักบัแนวทางการทำางานการสือ่สารเพือ่สรา้งความเขา้ใจ

ใหม่ของนักกิจกรรมทางสังคม

บทท่ีแปด เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมือง แพลตฟอร์มอย่าง 

เฟซบุ๊กได้เปิดกว้างให้กับคนธรรมดาท่ัวไปที่ไม่ได้มีทุนทางสังคมมาก่อน

สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็นทางสังคมและการเมือง 
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บอกเลา่เรือ่งราวผา่นการโพสต์และแชรภ์าพหรอืความเหน็ เนือ้หาบทนีช้วน

ไปดูตวัอยา่งกรณีชนพืน้เมืองในแคนาดา การส่งเสียงจากเดก็ชาวปาเลสไตน ์

การเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงไทยที่ถูกละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

ในเรือนจำาและการล่วงละเมิดทางเพศ

บทที่เก้า รณรงค์ในโลกออนไลน์จะได้ผลอะไร ในยุคเทคโนโลยี

ดจิทิลั พลเมอืงมีอำานาจมากขึน้จรงิหรอืไม ่และสามารถนำาการเปลีย่นแปลง

ได้มากน้อยเพียงใด ? ช่วยกันหาคำาตอบจากตัวอย่างการรณรงค์ #Me Too 

ทีม่ผีูใ้ชท้วติเตอรต์ดิแฮชแทก็ดงักลา่วมากกวา่ 1.7 ลา้นทวตีใน 85 ประเทศ 

และ ขบวนการร่มเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง ตลอดจนการเคล่ือนไหว

คัดค้านพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ในเมืองไทย 

บทที่สิบ บทบาทองค์กรกำากับดูแลนโยบายส่ือ การส่งเสริมการ 

รู้เท่าทันสื่อเป็นหน้าที่ของใคร ? ในสหราชอาณาจักร พบว่า Ofcom  

องค์กรกำากับดูแลสื่อ มีข้อบัญญัติในกฎหมายที่มีอำานาจหน้าที่โดยตรงต่อ 

ภารกิจนี้ ขณะที่ ACMA ของออสเตรเลีย มีภารกิจเพื่อเตรียมพลเมือง 

ของเขาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล น่าสนใจและติดตามดูว่า 

แล้วในประเทศไทยรับมือในเรื่องนี้อย่างไร 
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“MIDL เป็นกระบวนก�รสร้�งสรรค์สังคม
เพื่อให้พลเมืองมีทักษะในก�รตั้งคำ�ถ�ม

วิพ�กษ์ วิจ�รณ์ สื่อส�รอย่�งสร้�งสรรค์
และก�รส่งเสริมเรื่อง MIDL จะช่วยลดคว�มเหลื่อมล้ำ�

ของพลเมืองในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร
และมีทักษะในก�รสื่อส�ร”

มุมมองของ เข็มพร วิรุณร�พันธ์

บทที่ 1

MIDL กับการสร้างพลเมือง
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การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and 

Digital Literacy - MIDL) เป็นชุดคำาที่ได้รับการนิยามและอธิบายโดยบุคคล

หลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในแวดวงการศึกษา นิเทศศาสตร์ การตลาด และ

การเมอืง อกีทัง้เปลีย่นแปลงไปตามสถานท่ีและสถานการณท่ี์เกดิขึน้ใหม่ๆ  

เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ นิยามการรู้เท่าทันสื่อว่า เป็นเรื่องชุดสมรรถนะ

ของการสือ่สาร ประกอบด้วย ความสามารถในการเขา้ถงึ (access) วเิคราะห์ 

(analyze) ประเมิน (evaluate) สื่อสาร (communicate) ข้อมูลต่างๆ ที่มาใน

รูปแบบที่หลากหลาย และยังเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อช่วยเสริมพลังของ

ประชาชนใหม้ทีกัษะในการวิพากษว์จิารณ์, เปน็ผูผ้ลติงานสรา้งสรรคต์า่งๆ 

ขณะที่ในทวีปเอเชีย อย่างประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น 

เผยแพร่เร่ืองดังกล่าว มาต้ังแต่ก่อน พ.ศ. 2544 โดยเสนอนิยาม การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ (information literacy) ประกอบด้วยสี่เรื่อง ได้แก่ ความสามารถ

ในการประเมนิหรอืตดัสนิ การเลอืกสรร การจดัการ และการประมวลขอ้มลู

ข่าวสาร, ความเข้าใจในลักษณะของสังคมสารสนเทศ ผลกระทบของข้อมูล

ขา่วสารต่อสังคมและมนษุย,์ การตระหนกัในความสำาคัญของขอ้มลูขา่วสาร

และความรับผิดชอบ, ความเข้าใจในพ้ืนฐานของศาสตร์ด้านสารสนเทศ  

การเรยีนรูท้กัษะการทำางานพืน้ฐานของขอ้มูลขา่วสารและเครือ่งมอือุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
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ก่อน พ.ศ. 2540 ประเทศทางแถบตะวันตก ได้นำาเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ 

มาเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างพลังพลเมือง ในแง่มุมที่ว่า พลเมืองสามารถ

เปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จากผู้ถูกกระทำา (passive) ในฐานะผู้รับส่ือ  

มาเป็นผู้กระทำา (active) ที่สามารถวิจารณ์หรือท้าทายขนบธรรมเนียม 

แบบเดิม และโครงสร้างของวัฒนธรรมสื่อพาณิชย์ รวมถึงหาหนทาง 

เปิดพื้นที่ให้กับเสียงและวาทกรรมของพลเมืองด้วย

สำาหรับในประเทศไทย ชุดคำาน้ีปรากฏในสังคมไทยมาราวสองทศวรรษ 

ยุคเริ่มต้นมีการใช้คำาโดดๆ ว่า “รู้เท่าทันสื่อ” ที่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 

media literacy เขม็พร วริณุราพนัธ์ ผูจ้ดัการสถาบนั

สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการ 

ทีท่ำางานเกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองเดก็และเยาวชน

และส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเยาวชน เล่าว่า 

จากประสบการณ์การทำางานในยุคแรกๆ มุ่งเน้นท่ี 

การวิเคราะห์ให้เห็นบทบาทและผลกระทบท่ีมาจาก

การนำาเสนอของส่ือท่ีมีต่อกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาผลกระทบจาก

โฆษณา ปัญหาเด็กติดเกม หรือภัยที่มาพร้อมกับ

สื่อใหม่ ขณะที่ขอบเขตของเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ 

มีความลึกซึ้งมากกว่านั้น นับตั้งแต่การติดตาม

ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความสามารถในการ

ถอดรหสัหรอืวเิคราะหข์อ้มูลทีป่รากฏในสือ่ การขยายโอกาสของประชาชน

ในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินใจและวางแผน 

ใช้ชีวิตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคปัจจุบันที่ภูมิทัศน์สื่อ

เปลี่ยนแปลงไปมาก การรู้เท่าทันสื่อฯ จึงเป็นทักษะ เครื่องมือที่แต่ละคน

ควรเรยีนรู ้ฝึกฝนเพือ่ใหส้ามารถคิดวิเคราะหข์อ้มลู และใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิ

ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ได้ 

เข็มพร วิรุณราพันธ ์
ผู้จัดการ สถาบันสื่อเด็ก 
และเยาวชน (สสย.)
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เข็มพร ในฐานะหัวเรือใหญ่แห่ง สสย. ร่วมกับ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center- 

TCE) ไดร้ว่มกนัจัดกจิกรรมในการอบรมเรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสือ่กบักลุม่ครแูละ

นักการศึกษาหลายรุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2559 สสย. และเครือข่าย ได้รับรางวัล 

Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO 

รางวัลนีส้นบัสนนุองคก์รทีส่ง่เสรมิงานเทา่ทนัสือ่ โดยในงาน Global Media 

and Information Literacy Week ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ประเทศบราซิล ในครั้งนั้นได้มีตัวแทนจาก

ประเทศไทยเดินทางไปรับรางวัล

UNESCO มอบรางวัลแก่ สสย. ในฐานะองค์กรทำางานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
ในงาน Global Media and Information Literacy Week 2016

ที่บราซิล เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ยูเนสโก
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ยูเนสโกใหค้วามสำาคัญในการทำางานเรือ่งรูเ้ท่าทันส่ือและสารสนเทศ

มาก่อนล่วงหน้าหลายปีแล้ว จากเอกสารใน พ.ศ. 2556 เรื่อง Media and 

Information Literacy : Policy and Strategies Guidelines ได้มีการนำาเสนอ

ความเช่ือมโยงของการรู้เท่าทันสื่อกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยคำานึงถึงการเข้าถึงของประชาชนท่ีกว้างขวาง การหลอมรวมของช่องทาง 

การเผยแพรส่ารสนเทศและสือ่ในหลากหลายรปูแบบ เพือ่พฒันาประชาชน

ใหม้สีมรรถนะทีจ่ำาเปน็ในการแสวงหาขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชนม์ากทีส่ดุและ

สามารถใชเ้สรีภาพในการแสดงออก และเนือ่งจากการหลอมรวมเทคโนโลยี

ทำาให้ไม่อาจจะแยกการรู้เท่าทันออกไปตามแต่ละประเภทของส่ือได้ ยูเนสโก

จงึได้สรา้งกรอบความคดิทีก่วา้งขวางครอบคลมุภายใตแ้นวคดิเรื่อง Media 

and information literacy หรือ MIL 

จะเหน็ได้ว่า ในชว่งแรก ชดุคำาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูเ้ท่าทัน ยงัประกอบ

ไปด้วยคำาสองคำา คือ Media Literacy หรือ รู้เท่าทันสื่อ และ Information 

คือ เท่าทันสารสนเทศ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2560 ทาง สสย. และเครือข่าย 

จงึไดเ้พิม่เติมคำาวา่ ดจิทิลั (Digital) มารวมภายใตช้ดุคำาทีเ่รยีกวา่ เทา่ทนัสือ่ 

สารสนเทศและดจิทิลั (Medial Information and Digital Literacy-MIDL) โดย

เมื่อกลาง พ.ศ. 2559 สสย. ร่วมกับเครือข่ายได้จัดระดมความเห็นในการ

นยิามความหมายของคำาวา่ MIDL เพือ่ใหเ้ห็นการเชือ่มโยงของความหมาย

การรู้เท่าทันสื่อฯ และความเป็นพลเมือง 

คำาถามสำาคัญในการจัดการประชุมครั้งนั้น คือ พลเมืองท่ีมีความ

สามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลต้องมีความรู้ ทักษะและ

คณุลกัษณะ หรอืค่านยิมอยา่งไรบา้ง ซึง่กจิกรรมเหล่านี ้ถอืเป็นขัน้ตอนของ

ความพยายามที่จะผลักดันให้แนวคิด MIDL สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการเรียน การสอนในการศึกษาทุกระดับและสามารถประยุกต์ใช้

กับงานพัฒนาต่างๆ ได้
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สสย.และเครือข่ายได้พัฒนาความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อ

สร้างความเข้าใจแนวคิดดังกล่าว ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ กิจกรรม 

ครั้งสำาคัญ 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�น�จในมือพลเมือง ผู้สร้�งก�รเปลี่ยนแปลง การสัมมนาทั้งสองครั้ง 

ได้เชิญวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลายทวีปมาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายต่างๆ ที่มีบทบาทและสนใจในการ

ขับเคลื่อนสังคม ได้รับฟังบทเรียนของประเทศที่ให้ความสำาคัญการใช้

แนวคิด MIDL ในการพัฒนาพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นในสังคม

การสัมมนาเรื่อง MIL in the Digital Era
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.
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เข็มพร เห็นว่า MIDL เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมเพ่ือให้พลเมือง

มีทักษะในการตั้งคำาถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการ

ส่งเสริมเรื่อง MIDL จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาของพลเมืองในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการสื่อสาร 

“ถ้�เร�ไม่มีก�รส่งเสริมในเรื่องนี้ เร�จะพบคว�มเหล่ือมล้ำ�ระหว่�ง

คนทีเ่ข�้ถงึกบัคนทีเ่ข�้ไมถ่งึขอ้มลู คนทีเ่ปน็เจ�้ของแหลง่ขอ้มลูจะมอีำ�น�จ

เหนือคนอื่น ส่งผลให้เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รแสดงคว�มคิดเห็น หรือ

ทำ�ให้เกิดช่องว่�งและคว�มไม่เท่�เทียมระหว่�งคนที่มีทักษะกับคนที่ไม่มี

ทักษะในก�รสื่อส�ร”

การสรา้งพลเมอืงทีก่ระตอืรอืรน้มคีวามแตกตา่ง หลากหลายวธิกีาร

ตามแต่สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลไกเสริมสร้างให้กลุ่มเด็ก 

และเยาวชนมีพลังในการปกป้องตนเองจากการใช้หรือรับข้อมูลข่าวสาร 

ในโลกดจิิทลันบัเปน็วธีิการหนึง่ อยา่งไรกต็าม หลายประเทศเลอืกใช้วธิกีาร

ผลักดันให้ MIDL เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ 

ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 

ในมุมมองของเข็มพร การรู้เท่าทันส่ือฯ ในยุคปัจจุบันไม่ใช่การปกป้อง

โดยการปิดกั้นเด็กและเยาวชนจากสื่อแบบต่างๆ ในทางกลับกัน เด็กและ

เยาวชนควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะเรื่องการรู้เท่าทัน เธอยกตัวอย่าง

ประสบการณ์ในแคนาดา เช่น องค์กร MediaSmarts ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน

ที่ไม่หวังผลกำาไร องค์กรแห่งนี้ได้เข้าไปทำางานกับกระทรวงศึกษา เพ่ือลด

ช่องว่างของความรู้ที่ครูตามไม่ทันและเพิ่มพูนเนื้อหาท่ียังไม่มีปรากฏใน

ตำารา เช่นเดียวกับประสบการณ์ในฮ่องกง ซึ่งมีนักวิชาการท่ีทำางานเรื่อง 

การรู้เท่าทันสื่อท่ีเห็นว่า ในอนาคต การศึกษาจะเป็นเครือข่ายดิจิทัลและ

วางอยู่บนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะไม่ได้จำากัดอยู่ท่ี

โรงเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่การศึกษาจะกลับมาอยู่ท่ีประชาชน 

โดยประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
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สำาหรับในประเทศไทย เข็มพร ยกตัวอย่าง เครือข่ายพลเมืองเน็ต  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มพลเมืองผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตที่มีความเชื่อร่วมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล 

ข่าวสาร การแสดงออก การปกป้องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

เสรีภาพของส่ือและการสนับสนุนสื่อพลเมือง โดยเครือข่ายนี้ คำานึงถึง 

หลัก 5 ประการในการทำางาน ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง (access) สิทธิ 

ในความเป็นส่วนตัว (privacy) สิทธิในการร่วมตัดสินใจ (participatory) สิทธิ

ในการเป็นเจ้าของร่วม (commons) เสรีภาพในการแสดงออก (expression)

ตัวอย่างข้างต้นที่เข็มพรหยิบยกขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า ภายใต้ 

ภูมิทัศน์ส่ือในยุคปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิม ผู้รับสื่อไม่เพียงต้องพัฒนา

ทกัษะเพือ่ให้ตนเองสามารถดูแลปกปอ้ง คัดกรองขอ้มลูขา่วสาร แตใ่นขณะ

เดียวกันควรเป็นผู้ใช้สื่อที่สามารถใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมในฐานะพลเมืองได้อีกด้วย แต่การ

จะพลิกผันตนเองเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้นได้น้ัน จำาเป็นต้องมีกระบวนการ

ฝึกฝนทักษะการเท่าทันในด้านต่างๆ 
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แนวคิด MIDL กับ พลเมือง 3 แบบ

คำาวา่ “พลเมอืง” เปน็มโนทศันท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเปลีย่นแปลง

ไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การเชื่อมโยงเรื่อง 

MIDL กับพลเมืองในมุมมองที่สสย.และ TCE เสนอนั้น เป็นแนวคิดที่ได้รับ

อิทธิพลจากนักการศึกษา ชื่อ Joel Westheimer แห่งมหาวิทยาลัย Ottawa 

ประเทศแคนาดา เขาเป็นผู้ที่สนใจการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 

(Civic Education) งานของเขาในเรื่องประชาธิปไตยกับการศึกษาได้อ้างคำา

กลา่วของนักทฤษฎีการเมืองท่านหนึง่ทีบ่อกวา่ “ประช�ธปิไตยห�ใชร่ปูแบบ

ก�รสม�คมท่ีมีอยู่ต�มธรรมช�ติไม่ มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของจินตน�ก�รที่

ต้องได้รับก�รปลูกฝัง”1 น่ันหมายความว่า หากความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่

ส่ิงท่ีติดตัวเราตามธรรมชาติมาแต่เกิด การศึกษาจึงมีบทบาทสำาคัญในการ

สอนเรื่องประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ คนส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่า โรงเรียน

เปน็สถาบนัสำาคัญในการปลกูฝงั “ประชาธิปไตย” ใหก้บันกัเรยีนเพือ่ส่งเสรมิ

ให้พวกเขาเป็น “พลเมืองดี” แต่ความหมายของประชาธิปไตยและพลเมืองดี

ของแต่ละกลุ่มคนแตกต่างกันไป

จากการศึกษาโปรแกรมของโรงเรียนมัธยมในแคนาดาท่ีมีเป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย Joel 

Westheimer พบวา่ วสิยัทศันว์า่ด้วยความเปน็พลเมอืงสูส่งัคมประชาธปิไตย

มสีามรปูแบบ ไดแ้ก ่พลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบ (Personally Responsible 

Citizen) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) และพลเมืองที่มุ่งเน้น

ความเป็นธรรมในสังคม (Justice – oriented Citizen)

1 http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/viewFile/2901/2193/ 11/21/2017
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ดังนั้นเมื่อนำากระบวนการ MIDL มาพิจารณาภายใต้กรอบพลเมือง

สามแบบ สสย.และ TCE ได้นำาเสนอคุณลักษณะของพลเมืองแต่ละแบบ 

ดังนี้

แบบแรก พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ หมายถึง พลเมืองท่ีสามารถ

เข้าถึงสื่อ แหล่งสารสนเทศและสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย มีทักษะ วิเคราะห์ 

ประเมินคุณภาพ คุณค่าสื่อ ข่าวสาร เลือกรับและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

มจีรยิธรรมและรอ้งเรยีนใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาเมือ่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง 

แบบที่สอง พลเมืองที่มีส่วนร่วม หมายถึง พลเมืองที่นอกจาก 

จะมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่มีในพลเมืองแบบแรกแล้ว พลเมืองที่มี

ส่วนร่วมจะใช้สื่อสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

อตัลกัษณข์องตนเองและรวมกลุม่เพือ่แกป้ญัหาและพฒันาสือ่ ขา่วสารและ

แหล่งสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน

แบบทีส่าม พลเมอืงทีมุ่ง่เน้นความเป็นธรรมในสงัคม คอืพลเมอืง

ที่มีความรู้และเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง ระบบสื่อ สารสนเทศ สื่อดิจิทัล  

ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น มีบทบาททำาให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาในระดับโครงสร้างกฎหมาย วัฒนธรรม

สสย.และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย หรือ 

Thai Civic Education (TCE) ได้ผลิตเอกสารเผยแพร่ ชื่อ กรอบแนวคิด 

พลเมืองประชาธิปไตย เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ในเอกสารชุด

ดังกล่าว ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกับ 

MIDL ดังนี้
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“พลเมืองท่ีมีสมรรถนะในก�รเข้�ถึง เข้�ใจ วิเคร�ะห์ ตีคว�ม ตรวจสอบ 

และคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณส�ม�รถประเมินประโยชน์ และโทษในก�ร 

เลือกรับ ใช้ประโยชน์และสร้�งสรรค์สื่อ ส�รสนเทศและดิจิทัล เพ่ือสร้�ง

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโครงสร้�งอำ�น�จรัฐ ทุน สื่อ ตลอดจนบริบทท�งสังคม

และเศรษฐกจิ เป็นผูท้ีเ่ค�รพสทิธิและอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคมทีห่ล�กหล�ย

ไดอ้ย�่งรบัผดิชอบ และส�ม�รถใชส้ือ่ ส�รสนเทศ และดจิทิลัเปน็เครือ่งมอื

ในก�รต่อรองอำ�น�จและสร้�งก�รเปล่ียนแปลงในฐ�นะพลเมืองประช�ธิปไตย

ยุคดิจิทัล ที่กระตือรือร้นในก�รมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นคว�มยุติธรรมท�ง

สังคมเป็นสำ�คัญ” 

คำาว่า พลเมืองประช�ธิปไตย เป็นคำาท่ีสร้างข้ึนโดยเครือข่ายการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (TCE) ซึ่งนับเป็นการสร้างวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายร่วมท้ังกับคนทำางานในประเด็นน้ี และเป็นการเสนอแนวคิดดังกล่าว

กับสังคมไทยไปพร้อมๆ กัน 

เข็มพรบอกวา่ การมีวสิยัทศันแ์ละเปา้หมายรว่มในการสรา้งพลเมอืง

ประชาธิปไตย ช่วยทำาให้กระบวนการทำางาน MIDL มีทิศทางที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม และช่วยในการ

ตอบคำาถามว่า ทำาไมพลเมอืงประชาธิปไตยตอ้งรูเ้ทา่ทนัสือ่ สารสนเทศ 

และดิจิทลั* ซึง่คณะทำางานทีผ่ลกัดนัแนวคดิไดอ้ธบิายถงึเงือ่นไขทีส่ง่ผลให้

พลเมืองต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะ MIDL ดังนี้

* โปรดดูเอกสารแผน่พบัเรือ่งแนวคดิพลเมอืงประชาธปิไตยเทา่ทนัสือ่ สารสนเทศดจิทิลั. ผูจ้ดัทำา สสย. 
และ TCE http://www.childmedia.net/mediainventive/flap/597-
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• พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ได้ทำาให้สังคมทั่วโลก

เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Media Convergence) ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีส่วนสำาคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำาเนิน

ชีวิต การสื่อสารและการเรียนรู้ของผู้คน

• เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) ส่งผลให้เกิด 

ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนและเป็นยุคหลังข้อมูลสารสนเทศ 

(Post-Information Age) ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึง 

สื่อ สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

• การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้น 

พื้นฐานในฐานะพลเมืองและเป็นสิทธิมนุษยชน 

• พลเมืองจำาเป็นต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหลากหลายเพื่อ

ประกอบการคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการในฐานะพลเมือง

ในสังคมประชาธิปไตย

• การเขา้ถงึ เขา้ใจ เทา่ทัน และการใชส้ือ่ สารสนเทศ และดจิทัิลเป็น

เคร่ืองมือและเป็นสมรรถนะสำาคัญท่ีพลเมืองจะใช้ในการปกป้อง

สิทธิขั้นพื้นฐาน เพ่ือการแสดงออกทางความคิด การติดตาม 

ตรวจสอบ ต่อรองกับอำานาจรัฐ ทุนและธุรกิจส่ือ เพ่ือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันโดยยึดความยุติธรรม

เป็นหลักการสำาคัญ 
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“พลเมืองดิจิทัลควรทำ�คว�มเข้�ใจเรื่อง Big Data
และ Privacy ตลอดจนก�รมีทักษะในก�รกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล ...เงื่อนไขที่สำ�คัญที่สุดในก�รพัฒน�
พลเมืองดิจิทัล คือสภ�พแวดล้อมท�งสังคม ก�รเมือง

ที่เอื้อให้คนได้เข้�ใจถึงศักยภ�พของพรมแดนดิจิทัล
บนคุณค่�พื้นฐ�นที่เป็นหลักก�รสิทธิมนุษยชน” 

มุมมองของ จีรนุช เปรมชัยพร

บทที่ 2

จากผู้ใช้เน็ต สู่พลเมืองดิจิทัล
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การเป็นพลเมืองดิจิทัล ไม่ได้หมายถึง พลเมืองที่มีความสามารถ 

ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตใน

ชีวติประจำาวนัเทา่นัน้ แต่ความหมายของคำาน้ีครอบคลุมหลากหลายมิตขิอง

ชีวิตและมีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งยัง

เก่ียวข้องกับชุดของทักษะความสามารถและความรู้ในการเท่าทัน ซ่ึงเป็นเร่ือง

ที่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้

ตลอดชั่วชีวิตของเราด้วย

Mike Ribble ทำางานคลุกคลีกับเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยี  

เขาเป็นครู ผู้บริหารด้านการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง

คนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เขาเสนอว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเป็นเรื่อง

ของบรรทัดฐานการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและเหมาะสม  

คำาศพัท์ต่างๆ ไมว่า่จะเปน็ Digital Citizenship, Digital Wellness หรอื Digital 

Ethics สำาหรับ 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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โอก�สในก�รเข้�ถึงดิจิทัลอย่�งเท่�เทียม (Digital access) เขาเสนอว่า 

ผู้ใช้เทคโนโลยีต้องตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคนท่ีมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ดังน้ัน 

การทำางานเพ่ือสร้างโอกาสใหท้กุคนไดร้บัสทิธทิางดิจทิลัและสนบัสนนุการ

เข้าถึงจึงเป็นจดุเริม่ตน้ของความเปน็พลเมืองดจิทัิล การเตบิโตของท้ังสังคม

ที่เหมาะสมจึงไม่ควรมีใครที่ถูกกีดกันการเข้าถึง ดังนั้นการเป็นพลเมือง

ดจิิทลัที ่productive เราตอ้งสรา้งหลกัประกนัวา่ ตอ้งไมม่ใีครถกูปฏเิสธหรือ

ถูกกีดกันในการเข้าถึงดิจิทัล

ก�รพ�ณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) เราต้องเข้าใจว่า เศรษฐกิจ

ระบบตลาดปัจจุบันได้กระทำาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้อง

ตระหนกัว่าการซือ้สนิคา้และบรกิารในชวีติประจำาวนัเกดิขึน้ในอนิเทอรเ์นต็

ซึ่งหลายเรื่องอาจจะขัดแย้งกับกฎหมายหรือศีลธรรมในบางประเทศ เช่น 

การดาวน์โหลดส่ิงผิดกฎหมายในบางประเทศ จำาพวกภาพโป๊ การพนัน เป็นต้น 

ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรเรียนรู้ในการเป็นผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพใน

เศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นี้ด้วย

ก�รส่ือส�รดิจิทัล (Digital Communication) การติดต่อส่ือสารนับเป็น 

การเปล่ียนแปลงในการปฏิวัติดิจิทัลมากท่ีสุด หากย้อนกลับไปศตวรรษท่ี 19 

รูปแบบการส่ือสารจำากัดกว่าน้ีมาก ขณะท่ีศตวรรษท่ี 21 ทางเลือกการส่ือสาร

มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อีเมล มือถือ การส่งข้อความ แต่ละคน

สามารถสื่อสารพูดคุยกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่า 

น่าเสียดายคือ ผู้ใช้เทคโนโลยีจำานวนมากไม่ได้ถูกสอนว่า การตัดสินใจที่

เหมาะสมเป็นอย่างไรเม่ือเราต้องเจอกับทางเลือกในการสื่อสารดิจิทัลที่

หลากหลายเช่นนี้ 

เท่�ทันดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นการจัดให้มีกระบวนการหรือ 

ขั้นตอนการสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ เขาเห็นว่า  

ขัน้ตอนการสอนในระดับโรงเรยีนควรพจิารณาวา่ เทคโนโลยอีะไรท่ีควรสอน
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แกน่กัเรยีนและเทคโนโลยแีต่ละอยา่งนัน้ควรนำาไปใชอ้ยา่งไร ขณะท่ีแรงงาน

บางสาขาวชิาชพีต้องการทกัษะในเรือ่งการค้นควา้และการประมวลผลขอ้มลู

ท่ีรวดเร็วฉับพลัน ข้ันตอนการเรียนรู้สำาหรับพวกเขาก็ต้องมีความละเอียดอ่อน

เฉพาะกลุม่ ดงันัน้ผู้เรยีนควรไดร้บัการเรยีนรูที้ม่คีวามเฉพาะเรือ่ง เฉพาะที่

และเฉพาะเวลา อย่างในวงการธุรกิจ วงการแพทย์ หรือวงการทหาร  

ตัวเทคโนโลยีและการใช้ก็แตกต่างกันไป ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงเป็น

เรื่องของการให้การศึกษาวิธีการใหม่ๆ กับประชาชน ซึ่งต้องการทักษะ 

การเท่าทันข้อมูลข่าวสารในระดับที่สูงเพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลง

ม�รย�ทท�งดิจิทัล (Digital Etiquette) เป็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติ 

กว่าเราจะรับรู้ว่าพฤติกรรมหนึ่งๆ ไม่เหมาะสมในโลกดิจิทัลก็ต่อเมื่อการ 

กระทำานั้นๆ เกิดขึ้นและเราได้เห็นแล้ว แต่ก่อนที่แต่ละคนจะใช้เทคโนโลยี

เราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนล่วงหน้าว่า มารยาทใดพึงหรือไม่พึงกระทำา และ

หลายๆ คนพบว่า ไม่ค่อยสบายใจที่จะไปต่อว่าคนอื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสม วิธีการที่นิยมทำากันคือ การออกกฎหรือระเบียบเพื่อควบคุม

พฤติกรรมหรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีในการหยุดการใช้ที่ไม่เหมาะสม แต่ Mike 

Ribble คิดว่าการสร้างกฎหรือนโยบายไม่เพียงพอ ส่ิงท่ีต้องทำาคือการสอน

ให้ทุกคนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบในสังคมใหม่นี้3

กฎหม�ยเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Law) เป็นเรื่องกฎหมายที่สัมพันธ์

กบัจรยิธรรมในเรือ่งเทคโนโลยขีองสงัคมหนึง่ๆ การใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบ

การขโมยหรือก่ออาชญากรรมถือเป็นการใช้ที่ผิดจริยธรรม พลเมืองดิจิทัล

ควรรูก้ฎกตกิาและตระหนกัในพฤติกรรมทีผ่ดิกฎหมายและผดิจรยิธรรม เชน่ 

การแฮกข้อมูลของผู้อ่ืน การดาวน์โหลดส่ือท่ีผิดกฎหมาย การลอกเลียนแบบ

โดยไมอ่า้ง การปล่อยไวรัส สง่สแปม หรอืขโมยอัตลกัษณข์องคนอืน่ เปน็ตน้ 

3 เมื่อ พ.ศ. 2552 เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดย สฤณี อาชวานันทกุล ได้แปลเอกสารเรื่อง กฎหลักของ
มารยาทเนต็ ประกอบการเสวนา “กตกิาพลเมอืงชาวเน็ต” สนใจดเูพิม่เตมิไดท้่ ีhttps://thainetizen.org 
/docs/the-core-rules-of-netiquette/11/27/2017
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สิทธิและคว�มรับผิดชอบท�งดิจิ ทัล (Digita l Rights and 

Responsibilities) บรรดาสิทธิที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

เป็นชุดแนวคิดที่ขยายมาสู่พลเมืองดิจิทัลด้วยเช่นกัน พลเมืองดิจิทัลมีสิทธิ

ในเรื่องความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการพูด เขาเสนอว่า สิทธิพื้นฐานทาง

ดิจิทัลต้องได้รับการทำาความเข้าใจ แลกเปลี่ยน อภิปราย และแน่นอนว่า

สิทธิเหล่านี้มาควบคู่กับความรับผิดชอบด้วย ดังน้ันผู้ใช้จึงต้องช่วยนิยาม

ว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ท่ีดีท�งดิจิทัล (Digital Health and Wellness) 

หมายถึง ความเป็นอยู่ทั้งทางจิตใจและร่างกายในโลกที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วย ต้ังแต่ความปลอดภัยของสายตา อาการเครียดท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรม

ซ้ำาๆ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสรีระ ล้วนเป็นเรื่องที่จะต้องถูกกล่าวถึงใน

โลกเทคโนโลยีใหม่น้ี รวมท้ังเร่ืองทางจิตวิทยา เช่น การติดเน็ต (internet 

addiction) ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการสอนให้รู้ถึงโทษของเทคโนโลยีด้วย  

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงเป็นเร่ืองท่ีรวมถึงวัฒนธรรมซ่ึงผู้ใช้เทคโนโลยี 

ได้รับความรู้ในการปกป้องตนเองโดยอาจจะผ่านการศึกษาหรือการอบรม

คว�มปลอดภัยท�งดิจิทัล (Digital Security) ในแง่ของการสร้าง 

ความปลอดภยัในโลกดจิทิลัและสงัคมทัว่ไปไมไ่ดแ้ตกตา่งกนั ตราบใดท่ีเรา

ต้องใส่กุญแจที่ประตูหรือตั้งสัญญาณกันขโมยเพื่อสร้างความปลอดภัย 

บางระดับให้กับตัวเรา ในโลกดิจิทัลก็เช่นเดียวกัน เราต้องมีระบบป้องกัน

ไวรัส มีการแบ็คอัพข้อมูล หรือควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือของเรา 

ดงันัน้ในฐานะพลเมืองดิจทิลัท่ีมีความรบัผดิชอบ เราตอ้งเรยีนรูท่ี้จะปกปอ้ง

ข้อมูลข่าวสารของเราจากภายนอกซึ่งอาจนำาอันตรายมาสู่เราได้ 
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Mike Ribble มองว่า พ้ืนฐานท้ัง 9 เร่ืองน้ี ควรได้รับการจัดการภายใต้

หลกัการของความเคารพ การใหก้ารศกึษาและการคุม้ครอง เปรยีบเหมอืน

แต่ละคนที่ต่างก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้เป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น  

วิธีการหน่ึงคือเร่ิมออกกำาลังกายเป็นประจำา สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเน้ือ 

ในเรือ่งเทคโนโลยกีเ็ชน่เดียวกนั ซึง่ทัง้เด็กและผูป้กครองตา่งตอ้งเรยีนรูแ้ละ

มีการถกเถียง อภิปรายเรื่องเหล่านี้ด้วยกัน

ทักษะการรับมือในโลกดิจิทัล 

เมื่อกลาง พ.ศ. 2559 World Economic Forum4 ได้เผยแพร่อินโฟ

กราฟิก เรื่อง ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) ซึ่งจัดทำาโดย DQ 

Institute เพื่อเสนอทักษะ 8 ด้านที่เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ เนื่องจากมี

การประเมินว่า ภายในสิบปี ประชากรของโลกร้อยละ 90 จะเชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์อื่นๆ เฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่

ยาวนานกวา่การอยูก่บัผูป้กครองหรอืโรงเรยีนด้วยซ้ำา และแนน่อนวา่ สภาพ

เช่นนี้ยอ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเยาวชนแน่นอน ไม่

วา่จะเปน็เนือ้หาทีพ่วกเขาเสพ บคุคลตา่งๆ ทีพ่บปะ รวมถงึเวลาทีใ่ชไ้ปกบั

สื่อดิจิทัล เหล่านี้ล้วนมีผลต่อพัฒนาการของเด็กท้ังส้ิน โลกดิจิทัลเป็นท้ัง

โอกาสในการเรียนรู้ ความบันเทิง ขณะเดียวกันก็อาจเกิดความเส่ียงหรือ

อันตรายต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ภาวะติด

เทคโนโลยี เนื้อหาลามกอนาจารหรือความรุนแรง การเหยียดผิว เป็นต้น 

4 https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-plan-
for-teaching-them
 https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/ 
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ปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนมาในรูปแบบใหม่ๆ อย่างรวดเร็วจนยากเกินกว่า

ที่จะมีนโยบายมาคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้

ยังมีสภาวะที่เป็นช่องว่างระหว่างวัย (digital age gap) เนื่องจากเด็กใช้

เทคโนโลยีแตกต่างกับผู้ใหญ่ และช่องว่างน้ีทำาให้ผู้ปกครองหรือครูตามไม่ทัน

ว่าเด็กกำาลังเจออะไรในโลกออนไลน์บ้าง จึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายหรือ

คอยใหค้ำาแนะนำาแกเ่ด็กทีอ่ยูใ่นความดูแล ดังนัน้สิง่ทีผู่ป้กครอง ครแูละผูน้ำา

ควรเตรียมความพร้อมของเด็กให้มีทักษะต่างๆ เพื่อรับมือกับโลกดิจิทัล 

World Economic Forum เผยแพรแ่นวคดิทีเ่รยีกวา่ Digital intelligence หรอื 

DQ หมายถงึชดุของความสามารถทางความรู ้อารมณแ์ละสงัคมทีท่ำาให้เดก็

สามารถเผชิญความท้าทายและปรับตัวสู่ชีวิตทางดิจิทัลได้ ทักษะเหล่านี้ 

ได้แก่ 

ที่มาภาพ : DQ Institute
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การสร้างอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen Identity)  

ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ทั้งในโลกออนไลน์

และออฟไลน์ด้วยความซื่อตรง (integrity)

การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen time management) ความสามารถ

ในการบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

โซเชียลมีเดีย การเล่นเกมหรืองานอื่นๆ ในแบบที่ควบคุมตนเองได้

การรับมือกับการคุกคามออนไลน์ (Cyberbullying management) 

ความสามารถในการรบัรูแ้ละรบัมือการคุกคามขม่ขูบ่นโลกออนไลนไ์ด้อยา่ง

ชาญฉลาด 

การรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์(Cybersecurity 

management) ความสามารถในการปกป้องข้อมูลของตนเองโดยการสร้าง

รหัสผ่านท่ีซับซ้อนเพียงพอในการเข้าถึงและจัดการกับการคุกคามทางไซเบอร์

แบบต่างๆ 

การจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy management) สามารถ

ใช้ดุลพินิจในการแชร์ข้อมูลของตนเองและผู้อ่ืนโดยคำานึงถึงความเป็นส่วนตัว 

การคดิวเิคราะหอ์ยา่งมีวจิารณญาณ (Critical thinking) ความสามารถ

ในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด เนื้อหาที่ดี

และเนื้อหาอันตราย ข้อมูลติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าตั้งข้อสงสัย 

การบรหิารจดัการขอ้มูลทีผู่ใ้ชง้านมกีารทิง้ไวบ้นโลกออนไลน์ (Digital 

footprint) ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล

ว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลท้ิงไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ

ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (Digital empathy) ความสามารถในการ

แสดงความเข้าใจความรู้สึก หรือความต้องการของตนเองและผู้อื่นบนโลก

ออนไลน์
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จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สู่ พลเมืองดิจิทัล 

“From Internet Users to Digital Citizens” เป็นหัวข้อหน่ึงท่ีมีการต้ังวง

อภิปรายใน European Dialogue on Internet Governance หรือ Euro DIG 

2017 หรือ การประชุมว่าด้วยธรรมมาภิบาลอินเทอร์เน็ตท่ีประเทศเอสโทเนีย 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25605 

วัตถุประสงค์ของการสนทนาในหัวข้อนี้ เพื่ออภิปรายความหมาย

ของการเท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) ภายใต้สภาพแวดล้อมของ

อนิเทอรเ์นต็ในโลกทกุวันนี ้และแสวงหาคำาตอบวา่ เราจะสามารถยกระดบั

ชุดของทกัษะเพือ่ใหต้อบสนองกบัความจรงิอันใหมน่ีไ้ดอ้ยา่งไร วทิยากรใน

หวัขอ้นัน้ ประกอบไปด้วยผูก้ำาหนดนโยบายด้านการศกึษาและทกัษะดจิิทลั 

จากกระทรวงด้านการศึกษาและวิจัยของประเทศเอสโทเนีย , ตัวแทนด้าน

การกำาหนดนโยบายการศึกษาจากสภายุโรป, ตัวแทนจากกูเก้ิล, ตัวแทน

จาก International Federation of Library Associations และมีผู้แทนจาก

องค์กร Safer Internet Armenia 

จากการแลกเปลี่ยนได้ข้อสรุปว่า การเท่าทันดิจิทัลในทุกวันนี้มี 

ความหมายมากกว่าแค่เรื่องความสามารถด้านทักษะด้านไอซีทีเท่านั้น 

ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดิจิทัลได้ ต้องมีการปรับปรุง

ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ พวกเขาจึงจะสามารถมี 

ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม  

ความสามารถของการเท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารช่วยให้เรามีหนทางใน

การจัดการกับข้อมูลและข่าวสารจำานวนมาก รวมทั้งยังช่วยในการประเมิน

5 https://eurodigwiki.org/wiki/From_internet_users_to_digital_citizens_%E2%80%93_WS_06_2017 
12/4/2017
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และวิเคราะหข์อ้มลูเหลา่นัน้ด้วย ทักษะการสือ่สารและความรว่มมอืชว่ยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมืองที่ตระหนักในเรื่องมารยาทเน็ต  

ให้คุณค่ากับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย วัฒนธรรมและความ 

หลากหลายของเจนเนอเรชั่น 

การมีส่วนร่วมที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ผ่านความสามารถ 

ในการเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้ร่วมสร้างเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 

การผลิต ออกแบบ การเขียน การตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ ความสามารถ 

ในการรักษาความปลอดภัยก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้จักปกป้อง

อุปกรณ์การสื่อสาร ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง

ความเป็นอยู่บนโลกออนไลน์ของเราได้อย่างปลอดภัย ทักษะในเรื่อง 

ความฉลาดทางอารมณ์ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนโลกออนไลน์กับ 

ตวัเองและผูอ้ืน่ รวมถงึเรือ่งความสามารถในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการ

ใช้เทคโนโลยียังช่วยในการสร้างความรู้ และกระบวนการประดิษฐ์ใหม่ๆ 

ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ 

นอกจากน้ี เร่ืองเท่าทันดิจิทัลยังเกี่ยวข้องกับทักษะใหม่ๆ อย่าง 

การพัฒนาด้าน Data Science6 ซึ่งหมายถึง การนำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์

เพื่อค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ เช่น การนำาข้อมูลในอดีตมาค้นหาแบบแผนเพื่อมา

ใช้ทำานายผลในอนาคต (Data mining) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

เทคนิคต่างๆ เพื่ออธิบายข้อมูลและนำามาพล็อตเป็นภาพหรือกราฟ (Data 

visualization) เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ความรู้เหล่านี้

จำาเปน็ตอ้งอาศัยการคิดทบทวนใหม่ทีแ่ตกต่างจากการเรยีนรูแ้ละการศกึษา

ตามขนบแบบด้ังเดิมท่ีเราร่ำาเรียนกันมา ความก้าวหน้าเร่ืองปัญญาประดิษฐ์

และการเรยีนรูด้ว้ยเครือ่งกล (Machine learning)7 ไดเ้ปดิชอ่งทางใหมใ่นการ

6  https://brandinside.asia/data-science-sexiest-job/ 12/5/2017
7 http://bigdataexperience.org/machine-learning 12/5/2017
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เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนโค้ดช่วยให้นักเรียนสามารถนิยาม

และสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ของอนาคต ด้วยเหตุน้ี คนเจนเนอเรช่ันถัดไป

จึงไม่เพียงต้องเข้าใจเทคโนโลยี แต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถ

พัฒนาต่อยอดตอ่ไปได้ด้วย ซึง่เรือ่งนีท้กุฝา่ยตอ้งชว่ยกนัในการสรา้งโอกาส

และให้เครื่องมือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท้ังท่ีเป็นการศึกษา

แบบทางการ ไม่เป็นทางการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาการรู้ 

เท่าทันดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือข้ามสถาบันและหน่วยงาน 

ต้องการการอบรมครู รวมทั้งการมีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน โดยให ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้ามาร่วมในแผนดังกล่าวด้วย

จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำานวยการเว็บไซต์ประชาไท ภายใต้มูลนิธิสื่อ 

เพ่ือการศึกษาของชุมชน เธอได้รับรางวัล The Courage in Journalism Award 

จากมลูนธิสิือ่สตรนีานาชาต ิและอีกหลายรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของ

สือ่และสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น ในมมุมองของจรีนชุ8 วา่ดว้ย

8 สัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

จีรนุช เปรมชัยพร : 
Big Data ช่วยในการวิเคราะห ์

และออกแบบนโยบายบนฐาน 
ของข้อมูล
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ความหมายของพลเมืองดิจิทัลในบริบทสากล เธอนึกถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการเมืองและมีปฏิบัติการผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งคุณสมบัติสำาคัญของคนกลุ่มนี้ นอกจากจะมีทักษะในการ 

ใช้อุปกรณ์และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คนกลุ่มน้ีจะมีชุดคุณค่าชุดหน่ึง 

ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก การคำานึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว และ

ความสัมพันธ์แนวระนาบ (Horizontal relationship) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่

เกิดขึ้นจากโลกดิจิทัล

เมื่อถามจีรนุชว่า การเป็นพลเมืองดิจิทัลควรเท่าทันเรื่องอะไรใน 

โลกออนไลน์บ้าง เธอตอบว่า ควรทำาความรู้จักและเข้าใจพื้นที่ออนไลน์ 

 เรื่องแรก พื้นที่ออนไลน์ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่พ้ืนที่โซเชียลมีเดีย

เท่านั้น พ้ืนที่นี้ไม่ได้หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เธอยกตัวอย่าง  

อัลกอริธ่ึมของเฟซบุ๊กจะมีลักษณะแตกต่างจากอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเฟซบุ๊ก

ถกูออกแบบใหว้นการส่ือสารไวภ้ายในลปู ขณะทีไ่ฮเปอรลิ์งกใ์นอนิเทอรเ์นต็ 

พาเราไปสำารวจพรมแดนใหม่ๆ ที่เราไม่รู้จัก 

เรื่องที่สอง พื้นที่ออนไลน์ช่วยทำาให้ความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเป็น 

ชั้นลดหลั่น (hierarchy) ลดน้อยลงก็จริง แต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแนวระนาบ

เดียวกันทั้งหมดอย่างที่คาดฝัน ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของ net idol 

หรือ influencers  

เรื่องที่ส�ม พลเมืองดิจิทัลควรทำาความเข้าใจเรื่อง big data และ 

privacy ตลอดจนการมีทักษะในการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล

ทำ�ไมพลเมืองดิจิทัล ควรเข้�ใจเรื่อง big data ? 

จีรนุช ขยายความถึงความจำาเป็นในเรื่องนี้ว่า “เร�จะส�ม�รถใช้

ประโยชน์จ�กข้อมูลมห�ศ�ลที่เร�ร่วมกันสร้�งขึ้นม�โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ไดอ้ย�่งไร ก�รใชช้วีติท่ีสะดวกสบ�ยขึน้ สว่นหน่ึงเป็นผลจ�กขอ้มลูออนไลน์
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ที่มันเก็บร่องรอยทุกขี้เล็บของเร� ถ้�คุณเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีส่วนในก�ร

ออกแบบนโยบ�ย ข้อมูล big data เหล่�นี้จะช่วยวิเคร�ะห์และออกแบบ

นโยบ�ยบนฐ�นของข้อมลู และห�กเร�ทำ�ง�นด�้นสือ่ส�รไมว่�่จะในฐ�นะ

วิช�ชีพสื่อ หรือสื่อพลเมือง ข้อมูลมันเสริมพลังของเรื่องเล่� และบ�งทีมัน

กล�ยเป็นตัวเดินเร่ืองหลักด้วยซ้ำ� คว�มส�ม�รถในก�รสืบค้น ก�รตรวจสอบ

ขอ้มลู ก�รเล�่เรือ่งด้วยข้อมูล และแม้เร�ไม่ไดท้ำ�หน�้ทีส่ือ่ส�รอะไร แตก่�ร

อ�่นขอ้มลูเข�้ใจ มันชว่ยใหเ้ร�เท�่ทันกับเน้ือห�ท่ีนำ�เสนอโดยต้ังใจใชข้อ้มลู

เล่�เรื่อง เช่น ไม่ตกหลุม info graphic บ�งอัน ที่มีก�ร manipulate ข้อมูล

เพื่อให้เรื่องเล่�สอดคล้องกับทัศนคติของผู้เล่�เรื่อง”

เม่ือชวนจีรนุชพูดคุยถึงแนวคิดเร่ืองความเป็นส่วนตัว ว่ามีความหมาย

อย่างไรในโลกออนไลน์ และความแตกต่างของความเป็นส่วนตัวในโลก

ออนไลน์กับออฟไลน์เป็นอย่างไร เธอมีข้อสังเกตว่าในเมืองไทย แนวคิด

เร่ืองความเป็นส่วนตัวเป็นที่รู้จักและเป็นกระแสท่ีผู้คนตื่นตัวเนื่องมาจาก

โลกออนไลน์

“แนวคิดเร่ืองคว�มเป็นส่วนตัวเหมือนไม่เคยมีอยู่ อย่�งม�กท่ีเร�ได้รับ

ก�รสอนส่ังม�ก็มีแค่เร่ืองคนอ่ืน เร่ืองผัวเมียเข� เร�อย่�ไปยุ่ง ซ่ึงมันคนละอัน

กับแนวคิดเร่ืองคว�มเป็นส่วนตัว ท่ีไม่ว่�เด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนมีพรมแดนส่วนตัว 

จะเรียกว่� boundary หรือ ที่ว่�งก็ได้ ที่มันต้องได้รับคว�มเค�รพ เช่น ก�ร

ไม่เปิดจดหม�ยของลูก หรือลูกศิษย์ ตัวอย่�งสุดโต่งแบบนี้ คนจำ�นวนม�ก

ไม่เข้�ใจ หรือก�รที่คนหนึ่งๆ จะมีคว�มเชื่อท�งศ�สน�หรือจิตวิญญ�ณ

แบบไหน มันก็เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ร�ชก�รไทยพย�ย�มม�กที่จะต้องระบุ

ลงไปในบัตรประช�ชน

คือ privacy ท่ีเป็นพื้นฐ�นมันอ�จจะน�มธรรมเข้�ใจย�ก แต่พอ 

ม�อยู่ในรูปของออนไลน์ digital footprints นี่มันเยอะม�กแบบเร�เองท่ี 

ท่องอินเทอร์เน็ตหรือใช้ง�นไปเรื่อยๆ อ�จไม่ทันคิดด้วยซ้ำ� และท่ีสำ�คัญ 
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ปลายไตรมาสแรกของปี 2561 การรณรงค์ลบเฟซบุ๊กแพร่หลาย
ในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังข่าวการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัท 

Cambridge Analytical ทำาให้ประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นเรื่องร้อนแรง
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มนัอก�ลโิก แล้วทีผ่�่นม� เร�กอ็�จจะคดิว�่ไมส่ำ�คญั มนักเ็ปน็แคข่ยะขอ้มลู

ในออนไลน์ แต่เดี๋ยวนี้ เร�รู้แล้วว่� มันไม่ใช่ขยะ หรือถ้�เป็นขยะก็ร่อนเจอ

เพชรเจอทองเต็มไปหมด แล้วคนท่ีมีเคร่ืองมือมีอำ�น�จท�งเศรษฐกิจหรือ

ก�รเมืองส�ม�รถท่ีจะใช้ส่ิงเหล่�น้ีม�ส่งผลกระทบกับเร�จริงๆ ม�กำ�หนด 

ก�รตัดสินใจเลือก รวมถึงใช้ในก�รสอดส่องพลเมืองโดยอ้�งเหตุผลเรื่อง 

คว�มมัน่คง แลว้รฐัทีเ่ปน็อำ�น�จนยิมกใ็ชเ้พือ่ควบคมุพลเมอืง มบีทลงโทษ

ท�งกฎหม�ยตอ่ขอ้มลู บทสนทน�ทีเ่กดิขึน้บนออนไลนไ์ม่ว�่จะทำ�ในระดบั 

inter-personal หรือ public ก็อ�จจะถูกตั้งข้อห� ดำ�เนินคดีและติดคุกได้”

สิ่งที่จีรนุชเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาพลเมือง

ดจิิทลั คอืสภาพแวดลอ้มทางสงัคมการเมืองทีเ่อือ้ให้คนไดเ้ขา้ใจถงึศกัยภาพ

ของพรมแดนดจิิทลับนคณุคา่พืน้ฐานทีเ่ปน็หลกัการสทิธมินษุยชน เธอเชือ่

ในพลังของคนธรรมดามากกว่า digital super hero และเห็นว่าเงื่อนไขทาง

สงัคมและการเมืองทีเ่อ้ืออำานวยมีความสำาคัญตอ่การเรยีนรูแ้ละปรบัตวัของ

พลเมือง รวมทั้งจะไม่มีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ขณะ

ทีเ่รายงัไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีเ่อือ้อำานวยเชน่ทีว่า่ สิง่ทีพ่ลเมอืงแตล่ะคน

พอจะทำาไดค้อื การสรา้งพืน้ทีก่ารตอ่สูบ้นหลกัการ และขณะเดยีวกนักต็อ้ง

เข้าใจเร่ืองพ้ืนฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ออนไลน์ว่า กฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายของประเทศเรายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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“...พลังของเทคโนโลยีมีทั้งพลังด้�นมืดและพลังด้�นบวก 
ถ้�เร�สร้�งพลังที่ดี ก็ส�ม�รถชนะพลังด้�นมืดได้

แต่นั่นหม�ยคว�มว่� รัฐต้องปล่อยให้พลเมืองเติบโต
และรวมพลังกัน สิ่งที่น่�กลัวคือ

รัฐจะกล�ยเป็นพลังด้�นมืดเสียเอง...”

มุมมองของ สุภิญญ� กล�งณรงค์

บทที่ 3

พลเมืองกับการเท่าทันรัฐ
และเอกชน
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ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ราวทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลาที่อาจ

กล่าวได้ว่า พลเมืองแต่ละคนสามารถมีพื้นที่สื่อสารของตนเองมากท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านั้นที่วาทกรรมในพื้นที่สื่อทั้งหมดถูกควบคุม

โดยรฐัและกำาหนดโดยเอกชนทีเ่ปน็เจา้ของสือ่ แต่การเฉลมิฉลองบรรยากาศ

ของเสรีภาพในการสื่อสารเกิดขึ้นเพียงไม่นาน รัฐก็เข้ามามีบทบาทในการ

ควบคุม พร้อมๆ กับที่เอกชนได้เข้ามากำาหนดตลาดและพื้นที่แห่งเสรีภาพ

ของพลเมืองในรูปแบบใหม่ๆ 

ในโลกยุคดิจิทัล ได้มีชุดคำาศัพท์ที่ให้ความหมายเฉพาะเกิดข้ึน 

จำานวนมาก เชน่ ชาวดจิทิลัโดยกำาเนดิ (Digital Native) กบั ชาวดิจทิลัอพยพ 

(Digital Immigrant) สำาหรับกลุ่มดิจิทัลโดยกำาเนิดเป็นคนท่ีเกิดช่วง ค.ศ. 2000 

เกิดมาในยุคท่ีทุกอย่างเป็นดิจิทัล เรียนหนังสือโดยใช้แท็บเล็ต เล่นเกม

คอมพิวเตอร์ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นอย่างดี ขณะที่คนกลุ่มหลังที่เพ่ิงอพยพเข้ามา อาจเข้ามา

ด้วยความพลัดหลง แต่ชีวิตคร่ึงหนึ่งก็เกี่ยวพันกับดิจิทัลอย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะถนัดถนี่ในการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ก็ตาม
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 เมื่อกลุ่มคนทั้งสองที่มีความแตกต่างกันในกระบวนการคิด และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างเข้ามาทำากิจกรรมหลากหลายใน 

แพลตฟอร์มต่างๆ บนโลกออนไลน์ ย่อมต้องมีเรื่องความเหมาะสมหรือ 

ไม่เหมาะสม และการกระทบกระทั่งความเป็นส่วนตัวของตนเองและ

ระหวา่งกนัเกดิขึน้ในระดับปจัเจกบคุคล ระดับสังคมในประเทศ และระหวา่ง

ประเทศ เช่น การสอดแนมข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ประเด็นเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับ 

ความห่วงใยในระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏเป็นหนึ่งในหัวข้อของรายงาน

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ีจัดทำาเสนอ

ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2557 เพ่ือให้รัฐภาคีได้พิจารณาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิความเป็น

ส่วนตัวในบริบทของการสอดแนมในประเทศและนอกประเทศ

 สุภิญญา กลางณรงค์9 อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และโทรคมนาคม (กสทช.) เห็นว่า กิจกรรมในโลกออนไลน์  

ไม่แตกต่างจากโลกออฟไลน์ คือ แต่ละคนต่างต้องใช้ดุลพินิจในการ 

ทำากจิกรรมต่างๆ หรอือีกนยัหนึง่ คือรปูแบบการดำารงชวีติในสังคมท่ีทกุคน

ต่างมีศักดิ์ศรี และควรเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เธอมองว่า โลกดิจิทัลเปิด 

ชอ่งทางใหพ้ลเมอืงสามารถแสดงออกไดม้ากกวา่ในอดตี แต่ขณะเดียวกันก็

มีกับดักมากมายเต็มไปหมด รวมท้ังรัฐก็พยายามท่ีจะกำากับ จนถึงควบคุม

พลเมืองไปด้วยพร้อมกัน การใช้ดุลพินิจจึงเป็นเรื่องสำาคัญในการดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อ เป็นทักษะในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และ

ถอืเป็นภารกจิท่ีตอ้งเรยีนรูต้ลอดชวีติ เนือ่งจากเปน็เรือ่งการรบัมอืกบัความ

เปลี่ยนแปลงและทำาให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

9	 วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง	MIDL	อำานาจในมือพลเมือง	ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง	วันที่	20-21 เดือน
กรกฎาคม	พ.ศ.2560
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ในความเห็นของสุภิญญามองว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ร่ำาเรียนในห้องเรียน

พร้อมกลายเป็นสิ่งล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ยังคงความสำาคัญ คือ  

วธีิคดิ ซึง่ทฤษฎขีองนกัวชิาการดา้นสือ่สารมวลชนยงัคงสามารถนำามาใช้ได ้

โดยเฉพาะหลักการตั้งคำาถามเรื่องโครงสร้างของสื่อมวลชน บทบาทการ

สื่อสาร การตั้งคำาถามช่วยทำาให้เราแต่ละคนไม่หลงเชื่อ และช่วยในการ 

ตรวจสอบ ถ่วงดุลเรื่องต่างๆ เธอเห็นว่า หลักการดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีต้อง 

นำามาใช้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

นอกเหนือจากการต้ังคำาถาม ตรวจสอบ และเท่าทันส่ือของพลเมืองแล้ว 

สภุญิญาเหน็ว่า ตัวละครสำาคัญทีต่อ้งปรบัตวัมากทีส่ดุคอื รฐัและผูม้อีำานาจ 

เนื่องจากรัฐเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเติบโตเป็น

พลเมอืงดจิทิลัไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนั เขม้แข็ง มีศักด์ิศรแีละรบัมอืไดใ้นทุกมติ ิและ

สนับสนุนให้พลเมืองสามารถอยู่ในสังคมโลกได้โดยไม่ตกขบวน ดังน้ันวิธีคิด

ในการใช้อำานาจแบบส่ังการ ควบคุม เป็นอุปสรรรคอย่างย่ิงในการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยที่เคารพหลักนิติธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. : 
“...รัฐเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริม
ประชาชนให้เติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัล...”
ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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“เร�เชื่อว่� พลังของเทคโนโลยี มีทั้งพลังด้�นมืดและพลังด้�นบวก 

ถ้�เร�สร้�งพลังท่ีดี ก็ส�ม�รถชนะพลังด้�นมืดได้ แต่น่ันหม�ยคว�มว่�  

รัฐต้องปล่อยให้พลเมืองเติบโตและรวมพลังกัน สิ่งที่น่�กลัวก็คือ รัฐกล�ย

เป็นพลงัด�้นมดืเสยีเอง ซึง่ท�้ยทีส่ดุ ประช�ชนกจ็ะลกุขึน้ม�ตอ่ต�้น กห็วงั

ว่�จะไปไม่ถึงจุดนั้น และหวังว่�เร�จะเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งในโลกดิจิทัล

เพื่อสร้�งสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่�งแท้จริง”

เท่าทันสื่อ เท่าทันบทบาทของรัฐ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน

กลุ่ม “ไร้เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต”10 จากรายงานเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต 

(Freedom on the Net 2017) โดยองคก์ร Freedom House องคก์รทีต่ดิตาม

ตรวจสอบเสรภีาพทางประชาธิปไตยและการแสดงความคดิเห็นของประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก คะแนนท่ีได้รบั อยูท่ี ่67 คะแนน จาก 100 คะแนน ซ่ึงคะแนน

ยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีเสรีภาพน้อย ประเทศไทยได้รับคะแนนดังกล่าวอยู่ใน

กลุ่มเดียวกับ จีน รัสเซีย อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย เมียนมาร์ และ เวียดนาม 

ท้ังน้ี คำาถามในการวัดประเมินเสรีภาพของอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น

สามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. อุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซ่ึงประกอบไปด้วย 

อุปสรรคทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมทางกฎหมาย การเป็น

เจ้าของกิจการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความเป็นอิสระขององค์กรที่กำากับดูแล 

2.การจำากดัเนือ้หา ได้แก ่เรือ่งเนือ้หาของกฎหมายทีใ่ชค้วบคมุอนิเทอรเ์น็ต 

ลักษณะทางเทคนิคของการคัดกรองข้อมูล และสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ 

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

เปน็เครือ่งมอืในการเคลือ่นไหวเพือ่สทิธพิลเมือง 3. การละเมิดสิทธิของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาถึงการสอดส่อง ความเปน็สว่นตวั และผลจากการ

จัดการกิจกรรมออนไลน์ เช่น การจับกุมคุมขัง การใช้วิธีนอกกฎหมาย และ

การโจมตีออนไลน์ โดยประเทศที่มีเสรีภาพมาก จะได้คะแนนน้อยกว่า 30 

จากคะแนนเต็มร้อย สว่นคะแนนระหว่าง 31-60 คอืมเีสรภีาพบางส่วน และ

คะแนน 61 ขึ้นไป คือไม่มีเสรีภาพ ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจัดอยู่ใน

กลุ่มไม่มีเสรีภาพเช่นเดียวกัน โดยได้คะแนนจำานวน 66 คะแนน11

ผู้อำานวยการโครงการจัดทำารายงานดังกล่าวของ Freedom House 

เสนอว่า เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ผู้คนต่างหันหาอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้

11 https://www.matichon.co.th/news/366683 11/24/2017

การจัดอันดับประเทศไทย ปี 2017 โดย Freedom House
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ Freedom House
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เป็นช่องทางในการสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ผูม้อีำานาจในหลายประเทศจงึไดพ้ยายามหาวธิยีบัยัง้พลงัของอนิเทอรเ์นต็

ในทางการเมืองด้วยการใช้วิธีควบคุมทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน เช่น การ

สนับสนุนสำานักข่าวท่ีนำาเสนอข่าวปลอม หรือข่าวท่ีบิดเบือน การควบคมุผา่น

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรและชนกลุ่มน้อย 

อยู่หนาแน่น หรือการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ 

เป็นต้น 

รัฐเข้�ม�ยุ่งเกี่ยวกับก�รสื่อส�รของประช�ชนม�กน้อยเพียงใด?

คำาถามนี ้ยิง่ชีพ อัชฌานนท์12 แหง่โครงการอนิเทอรเ์นต็เพือ่กฎหมาย

ประชาชน หรือ iLaw บอกว่า รัฐเข้ามาควบคุมการสื่อสารผ่านกฎหมาย

หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ หรือ 

ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับต่างๆ ย่ิงชีพติดตามคดีความ

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนมาเกือบทศวรรษ 

เขาพบว่า วิธีการออกกฎหมายของรัฐมีความพิเศษคือ การสร้างพื้นที่สีเทา

ให้เนื้อความในกฎหมายครอบคลุมทุกเรื่อง ทำาให้เกิดการตีความได้อย่าง

กว้างขวางว่า กิจกรรมใดเข้าข่ายการกระทำาความผิดในโลกการสื่อสาร  

ยกตัวอยา่งเชน่ การหา้มนำาเสนอสิง่ทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงของรฐั เปน็ตน้ 

ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อการนำาเสนอข่าวสาร 

ของสื่อต้องระมัดระวังและนำาไปสู่การเซนเซอร์ตนเอง ซึ่งกฎกติกาของรัฐ 

เปน็หนึง่ในเงือ่นไขท่ีทำาใหก้ารนำาเสนอขา่วอย่างตามคำาขวญัในทำานองทีว่า่ 

“ข้อเท็จจริงครบถ้วน รอบด้าน” เป็นสภาพท่ีไม่อาจเป็นจริงได้ พ้ืนท่ีสีเทายัง

ครอบคลุมมาถึงส่ือประเภทภาพยนตร์ท่ียากแก่การตีความว่า การนำาเสนอ

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 

นำาเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องศาสนา การเมือง สถาบันกษัตริย์ และเพศ 

ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและมีความคลุมเครือในการตีความทางกฎหมาย

มากที่สุดในประเทศไทย

ความฉลาดในการรับสื่อสำาหรับพลเมือง จึงจำาเป็นต้องรู้ข้อจำากัดใน

การนำาเสนอข่าวสารของสื่อซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎกติกาที่รัฐ

กำาหนด และยิ่งเมื่อกฎกติกาไม่ได้มีความชัดเจน บรรยากาศของการ

เซนเซอร์ตัวเองก็เกิดขึ้นตามมา นอกเหนือจากการควบคุมการสื่อสารโดย

รฐัแลว้ การนำาเสนอของสือ่มวลชนลว้นเปน็การนำาเสนอผา่นตวักรองตา่งๆ 

และมีการประกอบสร้างความจริงชุดหนึ่งๆ ในการนำาเสนออยู่แล้ว 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง13 หัวหน้าโครงการวิจัยอินเทอร์เน็ตศึกษา  

ยกตัวอยา่งงานวิจยัทีศึ่กษารายการขา่วของฟอกซน์วิส ์รายการโทรทศันใ์น

สหรัฐอเมริกา พบว่า ไม่เพียงแต่เนื้อหาเท่านั้นที่ได้รับการกลั่นกรองในการ

สื่อสาร ยังรวมถึงภาพและแสงที่จัดสำาหรับแขกรับเชิญในรายการแต่ละคน

ยังมีความแตกต่างกันเพื่อให้อารมณ์ที่นำาเสนอมากระทบสายตาของผู้ชม

แตกต่างกันด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำานาจในการสื่อสารที่อยู่ภายใต้การ

กำาหนดของเอกชนแต่ละรายที่ทำาหน้าที่ผลิตสื่อ

13  วิทยากร	ในงาน	MIDL	Week	2017	วันที่	6-10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560
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เท่าทันสื่อดิจิทัล และบทบาทของเอกชน 

“อ่�นหนังสือพิมพ์สมัยนี้เหมือนอ่�นหนังสือโป๊ร�ยวัน วงก�ร

หนังสือพิมพ์ตกต่ำ�สุดขีด เพร�ะเงินโฆษณ�แท้ๆ ที่ทำ�ให้หนังสือพิมพ์เมิน

ศีลธรรมในสังคม” 

ราวเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการและ

นกัสือ่สารมวลชน ไดเ้ผยแพรข่อ้ความจากทวิตเตอรด์งักลา่ว พรอ้มลงภาพ

เว็บไซต์ข่าวท่ีด้านข้างมีโฆษณาชุดช้ันในมาประกอบข้อความ14 ในเวลาต่อมา

ชาวเน็ตและนักวิชาการบางท่านได้อธิบายช้ีแจงว่า การข้ึนโฆษณาในรูปแบบ

เช่นนี้เป็นกระบวนการตลาดในยุคดิจิทัลที่เรียกว่า retargeting ซึ่งไม่ได้

เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ข่าวดังกล่าวในการลงโฆษณาแต่อย่างใด สมเกียรติ 

อ่อนวิมล ได้ทวีตตอบในเรื่องนี้ว่า “ผมพูดเรื่องจรรย�บรรณ ไม่ได้พูดเรื่อง

เทคโนโลยี และพูดเรื่องคว�มผิดท�งจรรย�บรรณในก�รรับ content เสื่อม

ศีลธรรม...” 

อย่างไรก็ตาม การเสพสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นมาควบคู่กับ

ระบบการตลาดดิจิทัลในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากการโฆษณาในยุค

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุโดยสิ้นเชิง นักการตลาดดิจิทัล15 ได้อธิบาย

แนวคิด เรื่อง retargeting หรือ remarketing ว่า เป็นเทคนิคการซื้อโฆษณา

ในยุค Programmatic Buying ซึ่งมาแทนท่ีการซื้อโฆษณาแบบเหวี่ยงแห 

ในอดีต เมื่อเราแต่ละคนเข้าไปดูข้อมูลสินค้าหรือบริการตามเว็บไซต์ เช่น 

Agoda หรือ Lazada ในเวลาต่อมาเราจะพบโฆษณาของเว็บก่อนหน้าที่เรา

14 https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_267536 12/3/2017
15 http://www.nuttaputch.com/retargeting-remarketing 12/3/2017



50 เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

ไปเย่ียมชมแถมด้วยบรรดาโฆษณาสินค้าท่ีนำาเสนอมาปรากฏให้เราได้รับชม

อีกครั้งเมื่อเราเข้าไปในเว็บอื่นๆ ต่อไป ปฏิสัมพันธ์ใดๆ ท่ีเราเข้าไปทำาท่ี 

หน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการคลิกอะไร พิมพ์คำาว่าอะไร 

เปิดหน้าไหน ถือเป็น “ข้อมูล” ที่เทคโนโลยีดิจิทัลบันทึกและประมวลผล 

เพือ่ใชเ้ปน็ชอ่งทางของสือ่โฆษณาดิจทิลัทีห่วนกลบัเขา้ไปเขา้ถงึคนเหล่านัน้

อีกครั้ง กระบวนการที่เกิดขึ้นคือการทำา retargeting 

คำาอธิบายแนวคิดทางการตลาดยุคดิจิทัลดังกล่าวตรงกับท่ีเจษฎา 

เด่นดวงบริพัทธ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ตอบคำาถามกรณีที่

พบโฆษณาข้างเว็บข่าวที่สมเกียรติพบเห็น โดยอธิบายว่า โฆษณาเหล่านี้

เป็นระบบของบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโฆษณา เชน่ ถ้าชอ่งโฆษณานัน้เปน็ Google 

Adsense ทางกูเกิ้ลจะเลือกแสดงโฆษณาเหมาะสมกับผู้อ่านเป็นรายๆ ไป 

โดยอิงกับคำาค้นหา (Keywords) ท่ีผู้อ่านเคยใช้บ่อยๆ ในคอมพิวเตอร์ 

เครื่องนั้น 

กรณีข้างต้น จึงถือเป็นตัวอย่างหน่ึงของการเปล่ียนแปลงอันเนื่อง 

มาจากบริษัทเอกชนซึ่งเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเก็บข้อมูลของผู้เข้าชม

และนำามาประมวลผลเพือ่สรา้งชอ่งทางการตลาดในการเขา้ประชดิตวัผูเ้สพ

สื่ออย่างเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับความสนใจและความต้องการ

“โลกนี้ไม่มีนักบุญ ไม่มีใครสร้�งอะไรให้ใช้ฟรี” เจ้าของคำาพูดนี้ คือ 

จรีนชุ เปรมชยัพร ในฐานะผูผ้ลกัดันสทิธิด้านดิจทิลัและผูอ้ำานวยการเวบ็ไซต์

ประชาไท โลกที่จีรนุชเอ่ยถึงคือ โลกของอินเทอร์เน็ต ขณะที่เราทุกคน 

เข้าใช้โซเชียลมีเดีย การค้นหาออนไลน์ (search engine) แอปพลิเคชันการ 

สนทนา โดยรู้สึกว่าเป็น “ของฟรี” เนื่องจากเราไม่ได้ควักเงินจากกระเป๋า 

มาจ่ายเพ่ิมเติมจากค่าใช้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการอย่าง 

เฟซบุ๊ก กูเกิ้ล หรือยูทูป ล้วนมีรายได้จากการโฆษณาทางดิจิทัลอันเนื่อง 

มาจากการเข้าใช้บริการของเรา 
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ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นับเป็นคร้ังแรกในประวัติการณ์

ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่แอคทีฟซึ่งเคยมีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี กลับพบว่า มีจำานวน 

ลดลง จาก 185 ล้านราย เหลือ 184 ล้านราย โดยผู้ใช้ท่ีลดจำานวนลงพบใน

อเมรกิาและแคนาดา ซึง่เป็นภูมิภาคทีท่ำารายไดต้อ่แตล่ะบญัชผีูใ้ชม้ากทีส่ดุ 

คือ 26.76 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งรายช่ือผู้ใช้ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบเฉล่ีย 

รายได้จากประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกอยู่ท่ี 6.18 เหรียญสหรัฐต่อหน่ึงรายช่ือต่อปี  

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียท่ีสามารถ 

ทำารายได้จากธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทเหล่านี้ต้องพยายามปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน กระตุ้น และจูงใจให้

ผู้ใชบ้รกิารยงัคงความสมัพนัธ์ทีเ่หนยีวแนน่กบัแพลตฟอรม์ตา่งๆ เหลา่นีไ้ว้

ให้นานที่สุด

อีกตัวอย่างของบทบาทเอกชนในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโพสต์

ข้อความของพลเมืองดิจิทัล ได้แก่ เฟซบุ๊ก16 ซึ่งทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) เพื่อมาช่วยสอดส่องการโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ 

ส่อเค้าว่าจะนำาไปสู่การฆ่าตัวตายและการก่อการร้าย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก 

ผู้ก่อต้ังเฟซบุ๊ก อธิบายการทำางานของระบบตรวจจับความเส่ียงการฆ่าตัวตาย

ท่ีเร่ิมทดสอบซอฟต์แวร์มาต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ว่า ข้ันตอนเร่ิมจาก

การค้นหาข้อความส่วนตัว การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการถ่ายทอดสด 

เฟซบุ๊กที่มีสัญญาณบ่งช้ีว่า ผู้ใช้เหล่านั้นอาจมีความคิดที่จะทำาร้ายตัวเอง

หรืออาจถึงฆ่าตัวตาย เมื่อพบความเสี่ยง ซอฟต์แวร์นี้จะพยายามติดต่อไป

ยังผู้ใช้รายนั้น หรือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผ่านการส่งรายชื่อ เบอร์ติดต่อ

ของเพื่อนหรือคนสนิทของผู้ใช้ที่มีความเสี่ยง หรือเบอร์สายด่วนหน่วยงาน

ท่ีดูแลเร่ืองน้ีในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็จะส่งระบบแจ้งเตือนมายังทีมงาน 

16 https://www.voathai.com/a/facebook-suicide-prevention/4144160.html 12/3/2007
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ของเฟซบุ๊กทีค่อยดูแลด้านการรบัมือกบัความเสีย่งดงักล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง

ทุกวัน เพ่ือให้ทีมงานติดต่อหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง รวมท้ังครอบครัวและ 

คนสนิทของผู้ใช้ได้ทันท่วงที การใช้ AI มาช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใช้

เฟซบุ๊ก ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวท่ีอาจทำาให้

สถานการณเ์ลวรา้ยลงไปอีก และมีขอ้เสนอวา่เฟซบุ๊กควรเตรยีมแผนจัดการ

การคุกคามรังแกบนโลกโซเชียลมากกว่าป้องกันการฆ่าตัวตายที่ปลายเหตุ 

หากดูแง่มุมทางกฎหมายในบ้านเราพบว่า บทบาทของภาคเอกชน

มีส่วนในการกำากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ซึง่ระบภุาระรบัผดิอยู่ทีต่วักลาง17 

สาระสำาคัญคือ หากผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำา 

ความผิดตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุม 

จะได้รับโทษ ดังนั้นเมื่อเว็บไซต์มีการพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถผลิตเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้เอง โดยผ่าน 

แอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ หรือที่รู้จักกันว่า 

Users generate content. ทำาให้การผลิตและกลั่นกรองเนื้อหาเปลี่ยน 

รูปแบบไป ด้วยลักษณะอันเปิดกว้างและกระจายศูนย์มากยิ่งขึ้นทำาให้ 

ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ตอ้งอาศยัความระมดัระวงัในการกำากบัดแูลเนือ้หา 

ภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย18

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมหรือให้บริการโทรศัพท์มือถือล้วนเป็นภาคเอกชนท่ีต้อง

ขอรบัใบอนญุาตจากองค์กรกำากบัดูแล ในกรณีของประเทศไทย หนว่ยงาน

ดงักลา่วไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. แม้ว่ากฎหมายจะกำาหนดขอบเขต

17 สนใจอา่นเพิม่เติม ใน https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2010/05/Inter-liability-full.pdf
18 พริงรอง รามสตู. (2556) การกำากบัดูแลเน้ือหาอนิเทอรเ์น็ต. โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.
กรุงเทพฯ.หน้า 312
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อำานาจหน้าท่ีตลอดจนการกำากับการสื่อสารท่ีคำานึงถึงสิทธิเสรีภาพในการ

สื่อสารได้รับการบัญญัติไว้ แต่เหตุการณ์ “ปิดเฟซบุ๊กช่ัวคราว” ได้สร้าง 

ความตระหนกให้กับพลเมืองดิจิทัลท่ัวประเทศท่ีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กราว 10 ล้านคน 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 15.45 นาฬิกา เป็นเวลาราว

หนึ่งชั่วโมง19 เวลานั้น ฝ่ายรัฐหลายหน่วยงานได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า  

เป็นปัญหาในเชงิเทคนคิ ในเวลาตอ่มา Telenor บรษิทัโทรคมนาคมสญัชาติ

นอร์เวย์ ซึ่งดำาเนินการในไทยภายใต้ DTAC เผยแพร่คำาชี้แจงว่า เหตุการณ์

ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊กมาจากคำาขอร้องของ กสทช.20 เป็นที่น่าสังเกตว่า 

ไม่มีบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ีออกมา

เปิดเผยถึงที่มาของเหตุการณ์คร้ังสำาคัญดังกล่าว และหลังจากนั้นไม่นาน 

สื่อมวลชนในไทยได้เผยแพร่คำาขอโทษของ DTAC ต่อรัฐบาลไทยภายใต้ 

19 https://freedom.ilaw.or.th/blog/OnlineMedia2014 12/4/2017
20 https://www.privacyinternational.org/node/1346 12/5/2017

ผู้บริหาร Telenor เขียนถึง
นสพ.นอร์เวย์ว่าได้รับโทรศัพท์จาก
กสทช. เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2014
ให้ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊ก
ของผู้ใช้ไทย
ที่่มาภาพ : เว็บไซต์บางกอกโพสต์
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การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ กสทช. ที่ได้

แถลงการณท์ีม่าของเหตกุารณ์ดังกลา่ว และแสดงความเขา้ใจตอ่สถานการณ์

การเมืองในประเทศไทยว่า อยู่ระหว่างการสร้างความปรองดอง21 

กรณีการจำากัดการเข้าถึงเฟซบุ๊กภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง 

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 เป็นเหตุการณ์เพียงช่วงเวลาส้ันๆ  

ที่สร้างผลกระทบกับผู้ใช้วงกว้าง ก่อให้เกิดความโกลาหล ความไม่พอใจ  

สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพลเมืองจำานวนมากทั้งกลุ่มที่ใช้เฟซบุ๊กเป็น

พ้ืนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การค้าขายออนไลน์ ตลอดจนการ

ติดต่อสื่อสารทั่วไป ปรากฏการณ์นี้นับเป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญที่ทำาให้เรา

ตระหนักชัดเจนว่า เสรีภาพในการสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์ เป็นเสรีภาพที่

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำาเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมสามารถ 

เข้ามาแทรกแซงการเข้าถึงของพลเมืองได้ในหลายรูปแบบ 

ในประเด็นเรื่อง ตลาด สังคมและรัฐ กับสื่อ มีมุมมองน่าสนใจของ

นิธิ เอียวศรีวงศ์22 ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ เขาเห็นว่า ในบรรดา

พลงัสามสว่นนี ้รฐัคือตัวอันตรายทีสุ่ด หากรฐัมีอำานาจกำากบัควบคมุส่ือแล้ว

ย่อมใช้อำานาจนั้นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ถืออำานาจรัฐเท่านั้น และ

พรอ้มจะใหร้า้ยและลงโทษผูอ่ื้นเพือ่รกัษาประโยชนส์ว่นตน โดยไมต่อ้งกลัว

สังคมตรวจสอบด้วย เพราะส่ือจะไม่กล้ารายงาน นิธิมองว่า รัฐไม่มีหน้าท่ี

กำากับควบคุมส่ือโดยตรง แต่มีหน้าท่ีทำาให้กฎหมายท่ีออกตามความเห็นชอบ

ของประชาชน ซึ่งกำากับควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมถูกบังคับใช้อย่าง

เที่ยงตรง เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

กฎหมายรักษาความลับทางการค้า กฎหมายอนาจาร ฯลฯ 

21 http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Telenor-Group-apologises-for-saying- 
dtac-ordered-t-30236306.html 12/5/2017
22 บทความเรือ่ง ตลาด สังคมและรฐักบัสือ่ ใน https://www.matichon.co.th/news/552561 2/5/2018
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สือ่ในฐานะเอกชน ถกูรฐักำากับควบคมุอยูแ่ลว้ แตเ่พ่ือประโยชนข์อง

ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างอำานาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เขาเห็นว่า สิ่งที่

รัฐต้องทำากับสื่อ คือ ทำาให้สังคมเข้มแข็งพอจะตรวจสอบและกำากับสื่อผ่าน

ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เผยแพร่ความรู้ท่ีจะทำาให้ฉลาดในการ 

รบัสือ่ (media literacy) แกเ่ดก็และเยาวชนในสถานศกึษา, สนบัสนนุองคก์ร

สงัคมทีท่ำางานด้านประเมินส่ือ (หลายองค์กรไมใ่ชอ่งคก์รเดียว) ให้ไดท้ำางาน

และได้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ของตนต่อสังคม เป็นต้น ดังนั้น หากตลาด

และสังคมทำางานร่วมกัน โดยมีสังคมนำา จะเป็นการกำากับควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพและทำาให้สื่อมีคุณูปการต่อส่วนรวมได้มาก
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“เร�ต้องมีคว�มส�ม�รถประเมินได้ว่�อะไรจริงหรือไม่จริง 
และถ้�ไปไกลกว่�นั้นคือ ส�ม�รถสร้�งสื่อด้วยตัวเอง
สร้�งคว�มจริงในชุดแบบที่ต้องก�ร คนอื่นก็อ�จจะ
เห็นว่�ไม่สมบูรณ์ แต่มันคือโลกที่พลเมืองมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รประเมิน และสร้�งว�ทกรรม

สร้�งสื่อ เพื่อต่อสู้กับแนวคิดอื่น ๆ ได้ด้วย”

มุมมองของ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

บทที่ 4

เท่าทัน “ข่าวปลอม”
ในยุคหลังความจริง
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ในป ีพ.ศ. 2560 เปน็ปทีีค่วามนา่เชือ่ถอืของขา่วสารตกเปน็เปา้โจมตี

และถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีการกล่าวถึงกันมาก จนกระท่ัง Collins Dictionary 

ยกให้คำาว่า Fake News เป็นคำาแห่งปี ค.ศ. 2017 ความหมายของคำานี้ถูก

นำามาใช้ในสองบริบท อย่างแรก คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหวังผล

ทางการเมือง เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระพือข่าวเท็จจนส่งผลต่อ 

ความคิดของคนในวงกว้าง และ บริบทที่สอง สืบเนื่องมาจากผู้นำาสหรัฐ-

อเมรกิา ประธานาธิบด ีโดนลัด ์ทรมัป ์แสดงความเหน็ตอ่สือ่หรอืสำานกัขา่ว

ต่างๆ ที่ทำางานมานาน เช่น CNN, New York Times, Washington Post, 

NBC ว่าเป็นผู้เสนอข่าว fake news ที่เชื่อถือไม่ได้23 ซึ่งนัยยะหลังนี้ 

นำามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย

นอกจากคำาว่าข่าวปลอม หรือ fake news แล้ว หากย้อนกลับไป 

ในปีก่อนหน้าน้ัน คำาว่า หลังความจริง (Post-Truth) เป็นคำายอดนิยมอีก 

คำาหน่ึง ซึง่หมายถึง เรือ่งเกีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณท์ีค่วามจรงิไมม่ี

ความสำาคัญหรือไม่มีความหมายอีกต่อไป สิ่งที่สำาคัญกว่าคือ อารมณ์รับรู้

และความเชื่อส่วนบุคคล พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ

ในเร่ืองน้ันๆ นำามาสู่การปักใจเช่ือและเป็นข้อมูลสนับสนุนการแสดงความเห็น

หรือจุดยืนมากกว่าข้อเท็จจริง ศัพท์คำานี้ พจนานุกรม Oxford Dictionary 

เลือกเป็นคำาแห่งปี ค.ศ. 2016 หลังจากมีการใช้คำาน้ีเพ่ิมข้ึนจำานวนมากใน 

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) และการเลือกต้ังประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาที่พลิกผันและสร้างความแตกแยก24

การถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับ Post truth และ Fake news ได้นำาไป

สู่โฟกัสใหม่ในเรื่องการเท่าทันสื่ออย่างกว้างขวาง ถึงขนาดเป็นประเด็น

สัมมนาในการประชุมสื่อระดับโลกของปี โดยเมื่อวันท่ี 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 

และกอ่นหนา้นัน้ ทางสมาพนัธ์หอ้งสมุดนานาชาต ิ(International Federation 

of Library Associations and Institutions) ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกและ 

จัดแปลมากกว่า 30 ภาษาเพื่อให้ข้อมูลกับสาธารณะเกี่ยวกับวิธีการง่ายๆ 

8 ข้อสำาหรบัตรวจสอบวา่ขา่วใดเปน็ขา่วปลอม เนือ่งจากสมาพนัธห้์องสมดุ

เห็นว่า การคิดแบบวิพากษ์ (critical thinking) เป็นทักษะสำาคัญในการ 

เทา่ทนัสือ่และขอ้มลูขา่วสาร และพนัธกจิของหอ้งสมดุคือการใหก้ารศกึษา

และผลักดันให้เห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว 

 แปดข้อพื้นฐานในการตรวจสอบข่าวที่เรากำาลังอ่านตรงหน้า ได้แก่ 

1.ตรวจสอบแหล่งที่มา เช่น พิจารณาจากเว็บไซต์ขององค์กรว่ามีพันธกิจ

ขององค์กรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีตำาแหน่งแห่งที่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

2.ตรวจสอบผู้เขียนว่ามีตัวตนไหม 3.ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ เพราะ 

หลายครั้งที่การเผยแพร่เรื่องในอดีตไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.ดูให้แน่ว่า เป็นเรื่องเยาะเย้ยเสียดสี เรื่องตลกหรือเปล่า 5.อ่านเนื้อเรื่อง

24 https://www.voathai.com/a/word-of-the-year-ct/3599534.html 1/3/2018
25 http://ethicaljournalismnetwork.org/media-literacy-post-truth-era-surviving-world-fake-news- 
misinformation 1/3/2018
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International Federation of Library Associations and Institutions
With thanks to www.FactCheck.org

ตรวจตราที่มา
ดูเว็บไซต ภารกิจองคกร ที่ติดตอ

รูจักผูเขียน
คนดูใหไววาผูเขียนมีตัวตนไหม นาเชื่อถือเพียงใด

ตรวจสอบวันที่เผยแพร
การโพสตขาวเกาอาจจะไมสอดคลอง

กับเหตุการณปจจุบัน

ตรวจสอบอคติของเรา
เพราะความเชื่อสวนตัว
อาจจะไปตัดสินผูอื่นได

อานเนื้อหาโดยรวม
พาดหัวหวือหวา แลวเนื้อหาละ ใชเรื่องเดียวกันไหม ?

ลิงคที่เห็นเกี่ยวกับเนื้อหาไหม ?
คลิกดูความเกี่ยวของของลิงคกับเนื้อหาขาว 

ขาวลอเลนหรือเปลา ?
ดูใหแนวาเปนเรื่องลอเลน

หรือเยาะเยยเสียดสีหรือเปลา

ถามผูรู ถาไมแนใจในเรื่องนั้นๆ
ควรถามผูรูหรือตรวจสอบกับ

แหลงขอมูลที่นำเสนอขอเท็จจริงอื่นๆ 

ที่มา : How to Spot Fake News : The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
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ทัง้หมดแทนทีจ่ะดเูฉพาะพาดหวัแลว้ทำาการเผยแพรต่อ่ 6.ตรวจสอบดูลงิก์

ในเนือ้หาทีน่ำาเสนอนัน้ๆ วา่เรือ่งราวสอดคลอ้งเกีย่วข้องหรอืสนับสนนุเรือ่ง

หรือไม่ 7.ตรวจสอบอคติของเราเอง เพราะบ่อยครั้งความเชื่อส่วนบุคคล

ของเราอาจจะนำาไปสู่การตัดสินผู้อื่นได้ 8.สอบถามผู้รู้หรือตรวจสอบกับ

แหลง่ขอ้มลูทีน่ำาเสนอขอ้เทจ็จรงิอ่ืนๆ เพือ่ใหแ้นใ่จในความถกูตอ้งของขา่ว

ที่อ่านเจอ26

นอกจากบทบาทของห้องสมุด สถาบันท่ีสังคมตะวันตกให้ความสำาคัญ

ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งมีพันธกิจในการเผยแพร่เรื่องการเท่าทันส่ือและ 

เท่าทันข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะแล้ว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในหลายประเทศต่างเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเผยแพร่ให้

สาธารณะมีความรู้ความเข้าใจ27 นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์จาก 

the Open University แหง่สหราชอาณาจกัร เหน็ว่า มหาวิทยาลัยเปน็สถาบัน

การศึกษาที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะเชิงวิพากษ์ในงานเขียนทางวิชาการ  

การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องเท่าทันข้อมูลข่าวสารโดยการตรวจสอบแหล่ง

ที่มาและการอ้างอิงข้อมูลเป็นทักษะเดียวกับการฝึกฝนทางวิชาการ และ

มหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เท่าทันข่าวสารในยูทูปเพื่อ

บริการสาธารณะ

 ขณะที่ Sheffield University จัดทำาหลักสูตรออนไลน์ฟรีชื่อ Making 

sense of Data in the Media เพื่อให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีความคิด 

เชิงวิพากษ์เก่ียวกับข้อมูลตัวเลขที่เผยแพร่ในสื่อและตรวจสอบลักษณะ 

ของขา่วลวงดว้ย นกัวชิาการผูอ้อกแบบหลกัสตูรน้ีมองวา่ ตวัเลขหรอืข้อมลู

ทางสถิติเป็นพื้นท่ีของการต่อสู้ช่วงชิงความจริง และมักมีการอ้างหรือ 

นำาเสนอในฐานะที่เป็น “ความจริงเชิงภววิสัย” คือ วัดได้ตรวจสอบได้  

26  https://www.ifla.org/publications/node/11174 1/4/2018
27 http://www.bbc.com/news/education-41902914 1/4/2018
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การอา้งตัวเลขจงึเป็นการสรา้งความนา่เช่ือถอืใหป้ระชาชนคล้อยตามจุดยนื

ทางการเมอืงหนึง่ๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้มา และเมือ่สถติหิรอืขอ้มลูถูกสรา้งขึน้มา

เพ่ือประโยชน์เฉพาะ อาจส่งผลให้ข่าวปลอมแต่ละเรื่องกลายเป็นข่าวน่า

เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริโภคสื่อจะได้เรียนรู้

จากการตีความข้อมูลเหล่านั้นเพื่อความเท่าทันในการรับข้อมูลข่าวสาร28

สำาหรับภาคเอกชนอย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่

กลายเปน็พืน้ทีอ่นัดบัตน้ๆ ของการแพรก่ระจายขา่วลวง ไดน้ำาเสนอวิธกีาร

ป้องกันข่าวปลอมหลากหลายวิธีในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา เช่น การเปิดตัว

ฟเีจอรใ์หม ่เมือ่ผูบ้รโิภคคลกิปุม่ทีจ่ะชว่ยให้ขอ้มูลเกีย่วกบับทความดงักลา่ว 

ไอเดยีของฟเีจอรน์ีคื้อ การใหบ้รบิทของขา่วสำาหรบัผูบ้รโิภคในการพจิารณา

ความนา่เชือ่ถอืของทีม่าขา่วนัน้ๆ29 เฟซบุก๊ยงัรว่มมอืกบัหลายโครงการ เชน่ 

factcheck.org ซ่ึงเปน็สว่นหนึง่ของศูนยน์โยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัย

เพนซิลวาเนีย เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กช่วยกันตรวจสอบและตดิสญัลกัษณ ์

หรือส่งข้อมูลเพ่ือให้มีการตรวจสอบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ รวมท้ังเปิดเผย

รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง30 และเมื่อวันท่ี 

19 มกราคม พ.ศ. 2561 มาร์ก ซัคเกอร์เบอร์ก ผู้ก่อต้ังเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น

ในเพจของเขาว่า โลกทุกวันน้ีเต็มไปด้วยเรื่องกระตุ้นความรู้สึกของผู้คน 

มากเกินไป หรือไม่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารผิดพลาด หรือเรื่องแบ่งข้างแบ่งขั้ว 

และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ชว่ยใหก้ารกระจายขา่วสารเหลา่นีร้วดเรว็มาก

ย่ิงข้ึนกว่าท่ีผ่านมา เฟซบุ๊กจึงเตรียมรับมือด้วยการปรับฟีดข่าวของสำานักข่าว

28 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
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ที่มีความน่าเชื่อถือ คำาถามคือว่า เฟซบุ๊กจะใช้วิธีการอย่างไรในการกำาหนด

ว่าแหล่งข่าวหรือสำานักข่าวใดน่าเชื่อถือ เขาตอบว่า เฟซบุ๊กเลือกวิธีการให้

ชมุชนผูใ้ชเ้ฟซบุก๊เขา้มามีสว่นรว่มในการให้ขอ้มลูผา่นการสำารวจเชงิคณุภาพ 

เพื่อดูว่า แหล่งข่าวใดที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ 

ในการนำาเสนอข่าวสาร ผลการสำารวจข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กจะมีผลต่อการ

เห็นฟีดข่าวของสำานักข่าวนั้นๆ บนเฟซบุ๊ก 

‘ข่าวปลอมคุกคามประชาธิปไตย’ 

นักการเมืองอย่างอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ-

อเมริกา31 เป็นผู้หนึ่งที่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ข่าวปลอม และ 

เห็นว่า “ข่าวปลอมคุกคามประชาธิปไตย” (Fake news threatens democracy) 

เขาเคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนลงจากตำาแหน่งว่า ข่าวปลอมในเฟซบุ๊กและ

แพลตฟอรม์ต่างๆ บอ่นทำาลายกระบวนการทางการเมอืงของสหรฐัอเมรกิา 

โอบามาเหน็วา่ ถา้ยงัไม่มีการเอาจรงิเอาจงัในการแกไ้ขเรือ่งขา่วปลอม และ

ปล่อยให้ผู้คนยังคงอยู่ในความสับสนกับข้อเท็จจริง โดยไม่รู้ว่า อันไหน 

ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถแยกแยะว่า เรื่องใดเป็นข้อโต้แย้งที่

จริงจัง (serious argument) หรือเรื่องใดเป็นโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) 

ประเทศต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2559 พบว่า สื่อสังคมมีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่

ข่าวที่ไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คน การแพร่กระจาย

31 https://www.usatoday.com/story/tech/2016/11/17/fake-news-threatens-democracy-obama-
says/94045428/ 1/7/2018
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เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคข่าวสารสามารถแชร์ข่าวสาร 

เหล่านั้นในโลกดิจิทัลด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มแบบต่างๆ 

จากทวีปอเมริกา มาที่ทวีปยุโรปกันบ้าง ผู้นำาประเทศฝรั่งเศสอย่าง

ประธานาธบิดีเอ็มมานูเอล มาครง เป็นอกีคนหนึ่งที่ประกาศนโยบายแกไ้ข

ปัญหาข่าวปลอมให้เป็นนโยบายระดับชาติ ใน พ.ศ. 2561 โดยจะผลักดัน

กฎหมายเพื่อสกัดกั้นข่าวปลอม เขาเป็นนักการเมืองอีกคนหนึ่งท่ีเห็นว่า 

ข่าวปลอมเป็นเรื่องคุกคามประชาธิปไตย เนื่องจากการสร้างข่าวปลอม

เป็นการส่งเสริมให้คนอ่านมีความคลางแคลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และยัง

สร้างความจริงทางเลือกที่ทำาให้ประชาชนเห็นว่าสื่อและนักการเมืองเป็น

พวกหลอกลวงอยู่เสมอ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมองว่า หากเราต้องการ

ปกป้องประชาธิปไตยเสรีนิยม จำาเป็นต้องมีการออกกฎหมายที่เข้มงวด  

เพื่อให้บทบาทกับกลุ่มเฝ้าระวังสื่อ และแนวคิดของกฎหมายฉบับนี้พุ่งเป้า

ไปที่สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือทำาให้แพลตฟอร์มออนไลน์มีความโปร่งใสใน

การนำาเสนอเนื้อหาที่ได้รับสปอนเซอร์32 ประธานาธิบดีมาครงเปิดเผย 

เรื่องนี้ในการสัมมนาร่วมกันสื่อมวลชนเมื่อช่วงปีใหม่ 2561 ซึ่งองค์กรที่ 

เฝา้ระวงัเรือ่งสทิธิเสรภีาพของสือ่และขอ้มูลขา่วสารอยา่ง Reporter without 

Borders ยงัไมไ่ด้แสดงจดุยืนในเร่ืองน้ี โดยจะรอจนกวา่รา่งแรกของกฎหมาย

ฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่ก่อน33

เยอรมน ีเปน็อกีประเทศทีม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัใหมล่า่สดุใน

ชว่งตน้ป ีพ.ศ. 2561 กฎหมายฉบบันีใ้ชก้ำากบัดแูลโลกของขอ้มลูข่าวสารใน

ยุคดิจิทัลเป็นการเฉพาะภายใต้ช่ือย่อว่า the NetzDG- หรือ Network 

Enforcement Act ขอบเขตของกฎหมายน้ีใช้บังคับกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ที่มีหน้าที่ต้องดำาเนินการเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้น 

32  https://www.rt.com/news/414945-macron-france-fake-news-law/ 1/7/2018
33  https://rsf.org/en/news/rsf-hails-president-macrons-support-its-initiatives 1/12/2018
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ออกจากระบบภายในเวลาที่กำาหนด ข้อมูลท่ีเข้าข่ายต้องลบจะสอดคล้อง

ตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาของเยอรมัน โดยในกฎหมายที่

ประกาศใชฉ้บบัใหมแ่บง่ออกเปน็สองระดับ คอื “ขอ้มูลทีผ่ดิกฎหมายอยา่ง

โจง่แจง้” (manifestly unlawful) ผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอรม์ตอ้งลบเนือ้หาภายใน 

24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องเรียน ส่วนข้อมูลท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ยัง 

ไม่ชัดแจ้ง มีระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับการร้องเรียน 

สำาหรับประเทศในอาเซียน อย่างอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ราว 150 จาก 255 ล้านคน ได้มีการตั้งหน่วยงานไซเบอร์ใหม่ ซึ่งมีหน้าที่

รับมือกับปัญหาข่าวปลอม คำาพูดสร้างความเกลียดชัง และการเผยแพร่ความ

รนุแรง หนึง่ในคดีเรือ่งขา่วปลอมทีแ่พรห่ลายในอนิโดนเีซยี คอื การเผยแพร่

ข่าวเท็จท่ีว่า รัฐบาลจีนเตรียมจะทำาสงครามชีวภาพกับอินโดนีเซีย ข่าวปลอม

นี้ทำาให้สถานทูตจีนในกรุงจาการ์ตาออกแถลงการณ์ว่า เรื่องดังกล่าวเป็น

ข่าวปลอม34 

34 http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-launches-cyber-agency-to-tackle- 
extremism-fake-news 1/23/2018
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Fake News ในบริบทไทย 

กลับม�ดูที่ประเทศไทย ปัญห�เรื่อง “ข่�วปลอม” ในบ้�นเร�เหมือน

หรือแตกต่�งกับต่�งประเทศอย่�งไร? 35

ปัญหาการแพร่หลายของข่าวเท็จ ข่าวปลอมในโลกออนไลน์ของ 

บา้นเรา พบวา่ แต่ละกลุม่ในสงัคมแสดงความหว่งใยและเสนอแนวทางแกไ้ข

ปัญหานี้แตกต่างกันไป เช่น กรณีของสื่อกระแสหลักอย่างสำานักข่าวไทย  

อสมท. ไดต้ั้งศนูยช์วัรก์อ่นแชร ์สำานกังานขา่วไทย อสมท.36 โดยเริม่เผยแพร่

ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ ช่อง อสมท. เพื่อนำาเสนอรายการตรวจสอบ

ความจริงเรื่องที่แชร์กันบนโซเชียลตั้งแต่ พ.ศ. 2558 พีรพล อนุตรโสตถิ์  

แห่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำานักข่าวไทย อสมท. บอกว่า ข่าวปลอมมีจำานวน

เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และข่าวสารออนไลน์ที่ผู้บริโภคส่ือมีความสงสัยใน

ขอ้เทจ็จรงิ สว่นมากเปน็เรือ่งสขุภาพ โดยเฉพาะกลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เช่น 

มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 อสมท.ได้ร่วมมือ

กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรพันธมิตรในการ

ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ท่ีผ่านมาได้มีการนำาเสนอ

เนื้อหาที่แก้ไขความเข้าใจผิดซึ่งปรากกฎในสื่อออนไลน์มากกว่า 500 เรื่อง 

ผา่นสือ่ต่างๆ ในรูปแบบของคลปิวดิโีอ สกูป๊ขา่ว สารคดวีทิย ุอนิโฟกราฟกิ 

และบทความ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ และเฟซบุ๊ก

35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง วิกฤติ Fake News ในนิเวศน์ธุรกิจส่ือ และเมื่อวันท่ี 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/
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การผลิตข้อมูลเท็จเพื่อเผยแพร่ หรือข่าวปลอม มีวัตถุประสงค์ 

หลายอย่าง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า

หรือบริการ หรือการสร้างเว็บปลอมเพื่อเลียนแบบให้ผู้อ่านเข้าใจผิด เช่น 

กรณีที่เคยมีการเผยแพร่เว็บไซต์ปลอมของสำานักข่าวอย่างน้อยสองแห่ง 

ได้แก่ เว็บไซต์ของมติชน37 และไทยรัฐ38 เป็นที่น่าสังเกตว่า การทำาเว็บไซต์

ปลอมของสำานักข่าวจำานวนหนึ่ง เป็นการแชร์ข่าวอาชญากรรม และ 

บางกรณเีมือ่ผูบ้รโิภคคลกิไปลงิกด์งักลา่วอาจมผีลตอ่การกระจายของไวรสั

ที่นำาไปสู่การเจาะข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามมา ซึ่งสำานักข่าวสองสำานัก 

ข้างต้นได้เผยแพร่ข้อความเพื่อเตือนให้ผู้อ่านทราบว่า วิธีการตรวจสอบว่า

เป็นเว็บไซต์จริงของสำานักข่าวนั้นต้องดูอย่างไร 

37 https://www.matichon.co.th/news/211838 1/23/2018
38 https://www.thairath.co.th/content/629890 1/23/2018

แวดวงวิชาการและสื่อมวลชนให้ความสนใจแลกเปลี่ยนปัญหาเรื่องข่าวปลอม
อย่างกว้างขวาง

ที่มาภาพ : http://www.law.tu.ac.th/fakenews
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ในซีกของผู้บริหารประเทศ ก็เจอเรื่องสถานการณ์ข่าวปลอมด้วย 

เชน่กนั การแพรก่ระจายของขา่วว่า รฐับาลจะเกบ็ภาษจีากเงนิทีไ่ดร้บับรจิาค

ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ ในอัตราร้อยละ 7 เพื่อ

นำาไปปรับปรุงสถานีตำารวจให้มีคุณภาพ ซึ่งเวลาต่อมาโฆษกรัฐบาลได้ 

ออกมาแก้ข่าวดังกล่าวและเตือนว่า ทั้งผู้สร้างข่าวเท็จที่นำาไปเผยแพร่

ออนไลน์และผู้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำาความผิด

เนื่องจากเจตนาในการสร้างข่าวปลอมมีหลายวัตถุประสงค์ ดังนั้น

การแก้ปัญหาเรื่องข่าวปลอม จึงควรต้องแยกแยะถึงประเภทและความ 

มุ่งหมายของข่าวปลอมนั้นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภค 

ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การเจาะข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีเหตุผลทาง 

การเมืองอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จในโลกออนไลน์ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ใหญ่หลวงพอๆ กับว่าปัญหาข่าวปลอม คือ ปัญหา

อันเนื่องมาจากความคลุมเครือของการนิยามความหมายว่าด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จในกฎหมาย ซึ่งพลเมืองจะมีหลักประกันอะไรหากหน่วยงานรัฐ

ของแตล่ะประเทศจะใช้กฎหมายดังกลา่วมาดำาเนนิการกบักลุม่พลเมอืง หรอื

องค์กรสื่อที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ

ในประเทศไทย การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในโลกออนไลน์ 

เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขมาจากฉบับแรกที่

ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2550 ในสมัยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำารงตำาแหน่ง

นายกรฐัมนตร ีซึง่เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ ทัง้สองฉบบัลว้นเปน็กฎหมายทีเ่กดิขึน้

ในช่วงรัฐบาลรัฐประหาร กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุดยังมีข้อกังวล 

จากเครือข่ายพลเมืองเน็ตและองค์กรแอมเนสตี้ท่ีเห็นว่ากฎหมายมีความ

คลุมเครือและอาจนำาไปสู่การตีความให้เข้าข่ายกฎหมายปิดปากได้  โดยเฉพาะ

ในมาตรา 14 ที่ระบุถึงความผิดโทษจำาคุกและปรับหากมีการนำาเข้าข้อมูลที่ 
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“บดิเบอืนหรอืปลอมไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น” หรอืขอ้มลูท่ีนา่จะเกดิความ

เสียหายต่อการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 

ไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน39

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีความพยายามของหลายประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ีมี่การออกกฎหมายใหมห่รอืแกไ้ขกฎระเบยีบเพือ่

ใหค้รอบคลมุการเผยแพรต่พีมิพข์า่วปลอมใหเ้ปน็การกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย 

เรื่องนี้สร้างความกังวลต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสื่อ ว่า อาจจะมีสิ่งที่

น่ากลัวเกิดขึ้นคือแทนที่จะมีการมุ่งเน้นการจัดการกับเนื้อหาข่าวปลอมท่ี 

มกีารเผยแพรท่างโซเชยีลมีเดีย ภาครฐัอาจใชก้ฎหมายเหลา่นีใ้นการพุง่เปา้

จัดการต่อองค์กรสื่อที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแทน40

เท่าทันขอ้เท็จจรงิ-ความจรงิ ในยคุหลงัความจรงิ 

เทพชัย หย่อง ส่ือมวลชนอาวุโส41 เห็นว่า ในสังคมไทยมีส่ิงท่ีเรียกว่า 

fake news หลายระดับ และมีขอบเขตของคำาจำากัดที่ไม่หยุดนิ่ง นับตั้งแต่ 

ข่าวเรื่องดวงชะตาเสริมราศีที่หลอกลวง ข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การใบ้หวย ข่าวที่กุขึ้นมา เช่น การเสียชีวิตของบุคคลสำาคัญ ซึ่งกรณีหลังนี้ 

เขาเห็นว่า เป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่รูปแบบของ fake news 

ท่ีเขาเห็นว่าเป็นปัญหาต่อสังคมมากท่ีสุดคือ การนำาเสนอของส่ือท่ีโฆษณา 

ชวนเช่ือทางการเมือง และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในทางที่ 

ก่อให้เกิดความรุนแรง

39 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF 
40 https://www.reuters.com/article/us-asia-media-fakenews-analysis/fake-news-crutch-used-
by-se-asian-leaders-to-control-media-critics-charge-idUSKBN1FB0F8 1/23/2018
41  https://www.facebook.com/2068381733390867/videos/2095035064058867/ 1/24/2561
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เขาชวนย้อนมองกลับไปในอดีตท่ีส่ือมีเพียงส่ิงพิมพ์ และวิทยุ โทรทัศน์ 

ตัวอย่างของ fake news ที่เจ็บปวดในความทรงจำาของเขา คือเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 เวลาน้ัน ผู้มีอำานาจใช้เคร่ืองมือส่ือสารคือวิทยุและหนังสือพิมพ์ 

นำาเสนอข่าวว่า นักศึกษาฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ผู้ฟังถูกปลุกเร้า เน้ือหา 

ของ fake news สามารถทำาให้คนไทยฆ่ากันตายได้โดยไม่รู้สึกว่านั่นเป็น 

การฆาตกรรม เขาชวนคิดว่า หากเหตุการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้นในยุคท่ีมี 

เครอืขา่ยสือ่สงัคมเช่นในปจัจบุนั สถานการณจ์ะนา่กลวัเพยีงใด มาถงึยคุนี้

ที่สังคมไทยมีความแตกแยกทางการเมือง fake news มีส่วนปลุกเร้าทาง 

การเมืองมากเสียจนกระทั่งข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำาคัญน้อยกว่าความรู้สึก

และทัศนคติ ย่ิงระบบการส่ือสารสมัยใหม่ท่ีรู้ว่าผู้บริโภคชอบหรือไม่ชอบอะไร 

ขอ้มลูขา่วสารจะถกูสง่มาถงึและยิง่เปน็การตอกย้ำาในสิง่ท่ีชอบหรอืไมช่อบ

ได้มากขึ้น 

เทพชัยเห็นว่า การที่ผู้บริโภคสื่อสามารถเชื่อข่าวสารที่เผยแพร่โดย

ไมม่แีหลง่อา้งองิและท่ีมาใดๆ อยา่งไม่ตัง้คำาถาม เปน็สถานการณท์ีส่ะทอ้น

วุฒิภาวะของคนในสังคม ถ้าคนในสังคมตื่นตัว รู้เท่าทัน ข่าวสารบ้านเมือง 

การตั้งคำาถามกับข่าวสารย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ และสิ่งที่เป็นอันตราย

มากในเรื่องข่าวปลอม คือคนที่เข้าไปช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของข่าว

ปลอมน้ันๆ เทพชัยมีข้อสังเกตว่า ทุกครั้งท่ีมีวิกฤตสำาคัญๆ จะพบว่า 

ประชาชนจะหันมาดูข่าวจากต้นตอในสื่อกระแสหลักมากขึ้นหลายเท่าตัว 

ซึ่งแสดงว่า คนในสังคมต้องการพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อยืนยัน

สิ่งที่เขาได้ยิน และจะได้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ดังนั้นเขาจึงเห็นว่า 

ส่ือกระแสหลักควรมีหน้าที่ให้ความกระจ่างกับสังคมในการแสวงหา 

ความจริง และเมื่อมีข่าวปลอมหรือกระแสน่าเป็นห่วง สื่อต้องทำาหน้าที่ 

ตรวจสอบข่าวลือ ข่าวปลอม ข่าวที่สร้างปัญหาให้เกิดความเข้าใจผิด 
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วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง42 หัวหน้าโครงการวิจัยอินเทอร์เน็ตศึกษา มี

ความเห็นวา่ “ท�งทฤษฎี ไม่มีคว�มจรงิสมบรูณอ์ยูแ่ลว้ ทกุอย�่งถกูประกอบ

สร้�ง คว�มจริงถูกสื่อผ่�นส�ยต�ผู้เล่� เวล�ฟังก็ต้องฟังคว�มจริงด้�นหนึ่ง 

และประเมินจ�กหลักฐ�น ประกอบเหตุผลท่ีใช้ ว่�เหม�ะสมไหม และมี

คว�มรู้คว�มส�ม�รถไปห�แหล่งข้อมูล ดีเบทอื่นๆ ท่ีสำ�คัญและเห็นต่�ง 

และสุดท้�ยเร�ก็ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รประเมินได้ว่� ส่ิงนี้อะไรจริง 

หรอืไมจ่รงิ และถ�้ไปไกลกว�่นัน้ คอื คณุส�ม�รถสร�้งสือ่ดว้ยตนเอง สร�้ง

คว�มจริงในชดุแบบทีต่้องก�รได้ดว้ย คนอืน่กอ็�จจะเหน็ว�่ มนัไมส่มบรูณ ์

แต่มันคือโลกที่พลเมืองมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รประเมิน และสร้�ง 

ว�ทกรรม สร้�งสื่อ เพื่อต่อสู้กับแนวคิดอื่นๆ ได้ด้วย”

42	 วิทยากร	ในงาน	MIDL	Week	2017	วันท่ี	6-10	พฤศจิกายน	พ.ศ.2560

จากซ้าย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ
ศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์ ในวงเสวนาเรื่อง พลเมืองแบบไหนในยุคดิจิทัล

ในงาน MIDL WEEK 2017 วันที่ 6-10 พ.ย. 2560
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Jam (แจ่ม)
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ในยคุปจัจุบนั ขอ้เทจ็จรงิหนึง่สามารถจะถกูโตแ้ยง้ดว้ยอกีขอ้เทจ็จรงิ

หนึ่งได้ตลอดเวลา ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนส่วนใหญ่ งานวิจัยบางชิ้น

ระบุว่า ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อผู้คนน้อยกว่าอารมณ์และ

ความเช่ือสว่นตัว ตลอดจนผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดียกลุม่ใหญเ่ลอืกเสพสือ่ท่ีมคีวาม

เห็นสอดคล้องกับจุดยืนของตนเอง ยิ่งชีพ อัชฌานนท์43 แห่งโครงการ

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เสนอว่า ก่อนมีความเห็น

ต่อข่าวใดๆ เราควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน เขายกตัวอย่างของข่าว

การเมืองว่า อย่างน้อยที่สุดแต่ละคนควรอ่านหรือรับฟังความเห็นสุดขั้ว 

ในเรือ่งหนึง่ๆ เพือ่นำามาเปน็ขอ้มลูในการขบคดิและมคีวามเห็นของตนเอง

“พลเมือง” ที่วรพจน์และยิ่งชีพกล่าวถึง น่าจะเป็นนิยามในอุดมคติ

ของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก  

“ส่ืออาชีพ” ท่ีนำาเสนอข่าวก็ยังต้องเจอกับตัวกรองในแบบต่างๆ ต้ังแต่กฎหมาย 

การเข้ามาสอดส่องของรัฐในรูปแบบต่างๆ ความอยู่รอดของธุรกิจท่ีตลาด

หรือเอกชนเข้ามากำากับ หรือข้อจำากัดในแง่มุมมองของผู้นำาเสนอข่าว และ

ภายใต้ยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการแพร่กระจายข่าวสารอย่าง

รวดเร็วในแพลตฟอร์มแบบต่างๆ อนาคตว่าด้วย “ความจริง” และข้อมูลผิดๆ 

ในโลกออนไลน์ สามารถกระจายตัวได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน Pew Research 

Center ได้จัดทำารายงานเรื่อง The Future of Truth and Misinformation 

Online เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2560 รายงานชิน้นีเ้สนอประเดน็เรือ่ง ขอ้มลู

ท่ีผิดพลาดออนไลน์ (misinformation online) ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามรายหน่ึง

เห็นว่า ข้อมูลที่ผิดออนไลน์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะท่ี

ปรากฏมาในรูปข่าว ตั้งแต่ข่าวที่ตั้งใจหลอกลวง (intentional deception) 

ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำา (low-quality information) หรือ ข่าวที่ถือข้างฝ่ายหนึ่ง

อย่างสุดขั้ว (hyper partisan) 

43	 วิทยากร	ในงาน	MIDL	Week	2017	วันท่ี	6-10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560
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ในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะที่ 

น่าไว้วางใจและเช่ือถือได้ ซึ่งการส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนของข่าวและ

ข้อมูลที่มีความแม่นยำา ถูกต้อง เพื่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจึงถือ

เปน็เรือ่งสำาคญั เพือ่สรา้งระบบนเิวศน์ขา่วทีมี่คณุภาพ และ จดัการกบัขอ้มลู

ผิดที่ปรากฏอย่างแพร่หลาย แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของ

ข้อมูลผิดควรคำานึงถึงวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ปัจจุบันเรื่องนี ้

ได้รับความห่วงใยในต่างประเทศ และนำาไปสู่การริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำาหรับพลเมือง 

วรพจน์ ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในเรือ่งนีว้า่ “โลกเรยีกรอ้งกบั

เร�ม�กขึน้ กระทัง่ก�รจะมีสว่นรว่มอะไรซกัเรือ่งหนึง่ อย�่งเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

เร�ก็ต้องก�รคว�มรู้เยอะแยะเต็มไปหมด ไม่เหมือนแต่ก่อน เวล�เร�เรียน

อะไรกเ็บสคิม�ก ปจัจบุนัคว�มรูแ้บบสหวทิย�ก�ร ข�้มศ�สตร ์มคีว�มสำ�คญั

ต่อก�รเข้�ใจ และถ้�เร�จะมีส่วนร่วมในฐ�นะของพลเมืองท่ีมีคว�มหม�ย

จริงๆ สือ่ใหมม่คีว�มสำ�คัญ แต่สือ่ในทกุแพลตฟอรม์ทีม่คีว�มเปน็มอือ�ชพี 

ยังมีคว�มสำ�คัญและม�กกว่�เดิมด้วยซ้ำ� เพร�ะเร�ต้องก�รแหล่งข้อมูล 

ที่เชื่อถือได้ ซ่ึงเข�มีคว�มเป็นวิช�ชีพม�รองรับก่อนนำ�เสนอข่�ว ไม่ใช่ 

สื่อกระแสหลักวิ่งไปนิวมีเดีย เสนอแบบเฟซบุ๊ก ทุกคนจะลงเหวไปหมด  

สื่อ (มืออ�ชีพ) มีส่วนช่วยให้เร�ไม่เหนื่อย ไม่ต้องวิ่งห�ข้อมูลเยอะแยะ”

ความจำาเปน็ในการพัฒนาสือ่ทุกแพลตฟอรม์ทีม่คีวามเป็นมอือาชพี

เพ่ือสรา้งความนา่เชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลูท่ีวรพจนเ์สนอแนะน้ัน สอดคลอ้ง

กับผลการศึกษาของสถาบันรอยเตอร์ ซ่ึงได้เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีทำาการ

ศึกษามมุมองของคนธรรมดาตอ่ข่าวลวง44 งานชิน้นีพ้บมมุมองของผูร้บัสาร

ว่า ข่าวลวงไม่ได้เป็นแค่การนิยามคับแคบว่าเป็นการรายงานขา่วที่ถูกสร้าง

44 งานนีศ้กึษากลุม่ตวัอยา่งในการสนทนากลุ่มและการสำารวจในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สเปน 
และฟินแลนด์ https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%-
26Graves_factsheet_1710v3_FINAL_download.pdf  สมาคมนกัขา่ววทิยุและโทรทศันไ์ทยได้จดัแปล
ผลงานวิจัยดังกล่าว ดูเพิ่มเติม http://www.thaibja.org/?p=3823
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ขึน้เพือ่ผลประโยชนห์รอืจดุมุ่งหมายทางการเมืองตามทีป่รากฏในสือ่เท่าน้ัน 

นั่นนับเป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ผู้รับสารสะท้อนคือ 

การเขียนข่าวแย่ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง และรูปแบบโฆษณา 

ที่ชวนให้เข้าใจผิด และเนื้อหาจากสปอนเซอร์อีกด้วย ผู้รับสารยังสะท้อน

ความเห็นในเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับแหล่งข่าวสาธารณะต่างๆ เช่น 

สำานักข่าว นักการเมือง และบริษัทผู้สร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้ว

ท้ังสำาหรับผู้เสพข่าวทั่วไป นักข่าว นักการเมือง และนักวิจัย โลกนี้ 

ไม่สามารถแบ่งความจริงและความลวงออกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

งานวจัิยชิน้นีเ้สนอวา่ การพฒันากลไกอยา่งการแบน (ban) การปกัธง (flag) 

การลบ (delete) การรายงานขา่วลวงและขา่วบดิเบอืนมุ่งรา้ยจากบรรยากาศ

การสือ่สารอาจเปน็กา้วยา่งท่ีจำาเปน็ แตก่ลไกนีย้อ่มสร้างทัง้ความชอบและ 

ไม่ชอบใจ ดังนั้น หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ นักข่าว 

บริษัทผู้สร้างแพลตฟอร์ม ตลอดจนสำานักข่าวต้องกล้าเผชิญกับความจริง

และร่วมกันกอบกู้ต่อสถาบันที่หลายคนสูญเสียความมั่นใจไปแล้วให้กลับ

คืนมา 

ความรุนแรงของการต่อสู้ในโลกข้อมูลข่าวสารยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

และทวคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้ ตวัอยา่งกรณลีา่สดุ ประธานาธบิดทีรมัป ์

มีคำาสั่งห้ามใช้คำาต่างๆ จำานวน 7 คำาในเอกสารงบประมาณของหน่วยงาน

ควบคมุโรค45 คำาเหลา่นีไ้ดแ้ก ่ความหลากหลาย (diversity) สทิธติามสถานะ 

(entitlement) ท่ีมีหลักฐานสนับสนุน (evidence-based) ลูกอ่อนในครรภ์ (fetus) 

ท่ีมหีลักวิทยาศาสตรส์นบัสนนุ (science-based) คนขา้มเพศ (transgender) 

และ ออ่นไหวหรอืสุม่เสีย่ง (vulnerable) การประกาศหา้มใชค้ำาเหลา่นีน้ำามา

สู่การอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ นักรณรงค์

และนักการเมือง จิตแพทย์ชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกาเห็นว่า เร่ืองนี้เป็นการ

45 https://www.voathai.com/a/banned-words-cdc-ro/4168080.html 1/11/2018
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ทำารา้ยความจรงิ ซึง่การกระทำาของประธานาธบิดีเท่ากับเปน็ความพยายาม

ลบองคค์วามรู้ สถานภาพของบคุคล และการพดูคยุอยา่งมเีหตมุผีลให้หาย

ไปด้วยการห้ามใช้คำาต่างๆ 46

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ขณะที่สื่อที่มี

ความเป็นมืออาชีพในทุกแพลตฟอร์มต้องพัฒนากอบกู้ความน่าเช่ือถือ 

ในการเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นความจริง ทักษะการเท่าทันข้อมูลข่าวสาร  

ข้อเท็จจริงและความจริง ตลอดรวมถึงการเท่าทันอารมณ์ของพลเมือง 

ในฐานะที่เป็นท้ังผู้บริโภคสื่อ ผู้ผลิต ผู้แพร่กระจายส่ือต่างๆ ก็เป็นเรื่อง

ท้าทายสำาหรับทุกคนด้วย

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



76 เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล



77เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

“...ในระบบก�รศึกษ� สิ่งที่จำ�เป็นต่อก�รเติบโต
ของก�รรู้เท่�ทันสื่อ ประกอบด้วย

ม�ตรฐ�นของหลักสูตรและกรอบก�รทำ�ง�น
ก�รให้ก�รศึกษ�แก่ครูและก�รพัฒน�วิช�ชีพ
เครือข่�ยวิช�ชีพเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่�วส�ร

 ทรัพย�กรต่�ง ๆ ที่จะใช้ในก�รสร้�งหลักสูตร 
ยุทธศ�สตร์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในก�รสอน

และสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รปฏิบัติง�น
รวมทั้งสนับสนุนก�รวิจัยและก�รประเมินผลโครงก�ร

เพื่อให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น”

มุมมองของ Pam Steager

บทที่ 5

การใช้ MIDL
ประสบการณ์ในการศึกษาของไทย

และสหรัฐอเมริกา
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Pam Steager47 นกัเขยีนอาวโุสและนกัวจิยัประจำา Media Education 

Lab (MEL) แห่งสหรัฐอเมริกา เสนอว่า คำาว่า literacy มีภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์มายาวนาน นับตั้งแต่สมัยโรมัน ช่วงเวลานั้นมีการถกเถียง

เก่ียวกับข้อดี ข้อเสียของการปกครองอย่างมีส่วนร่วม จึงได้มีการใช้แท่นพิมพ์

ตัวอักษรเพื่อกระจายข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไป ซ่ึงนับเป็นความพยายามใน

การเพิม่จำานวนผู้คนใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีไ่ม่จำากัดเพยีงเฉพาะกลุ่มคนใน

แวดวงช้ันสูงเท่าน้ัน ต่อมาในยุคแสงสว่างทางปัญญา มีการส่งเสริมให้ทุกคน

อ่านออกเขียนได้อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทันข้อมูล จึงได้มีการจัดต้ังห้องสมุด

จำานวนมากเพือ่เปน็แหลง่ในการค้นควา้ เม่ือถงึยุคสมัยทีม่กีารประดษิฐแ์ละ

กระจายการใช้วิทยุกระจายเสียง ยุคนี้มีเสียงห่วงใยจากพ่อแม่ถึงอิทธิพล

ของวิทยตุ่อเดก็ๆ จงึเริม่มีแนวคดิการปกปอ้งเด็กและเยาวชนไมใ่ห้หลงเชือ่

ข้อมูลที่มาจากรายการวิทยุต่างๆ 

สำาหรบัการรูเ้ทา่ทนัขอ้มลูเชงิวพิากษ ์เปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัความสนใจใน

ชว่งทศวรรษ 1970 เนือ่งจากไดร้บัอทิธพิลจากหนงัสอืเร่ือง “การศกึษาของ

ผู้ถูกกดขี่” โดย เปาโล เฟรเร แนวคิดนี้นำามาสู่การวิเคราะห์เรื่องการสร้าง

ข้อมูล อิทธิพลของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ในเวลาต่อมา ได้มีการนำาเสนอ

เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากเห็นถึงความจำาเป็นของผู้รับส่ือที่ควรรับฟัง

47 วิทยากรในงานสัมมนาเร่ือง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปล่ียนแปลง วันท่ี 20-21 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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ขา่วสารดว้ยการคดิเชงิวพิากษแ์ทนการเชือ่ขอ้มลูทกุอย่างทีก่ระจายมาจาก

ส่ือมวลชน นิยามของคำาว่า รู้เท่าทันส่ือ ในช่วงหน่ึงจึงหมายถึง ความสามารถ

ทีจ่ะเขา้ถงึ วิเคราะห ์ประเมนิ และสรา้งสือ่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย อย่างไร

กต็าม ขอบเขตของความหมายมีการปรบัเปลีย่นไปตามบรบิทแตล่ะยคุสมัย

Pam Steager เห็นว่า ในปัจจุบันการรู้เท่าทันสื่อ เป็นวิธีการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจบทบาทของส่ือในสังคม และสร้าง

ทักษะในการสืบค้นและการแสดงออกของตนเองท่ีจำาเป็นต่อการเป็น

พลเมืองประชาธิปไตย เธอเห็นว่า เป้าหมายของการรู้เท่าทันสื่ออยู่ที่การ

สร้าง “ผู้บริโภคเชิงรุก” ที่มีความเข้าใจในการรับสื่อ ขณะเดียวกันก็รู้วิธีที่จะ

ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

กระบวนการรูเ้ทา่ทนัสือ่และดิจทัิลที ่MEL ใชเ้ป็นกรอบในการทำางาน

ให้ความสำาคัญกับ (1) การเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย 

(2) ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล (3) การสร้างส่ือ (4) ทักษะ

ในการไตร่ตรอง (5) การปฏิบัติการอย่างมีความรับผิดชอบ 

Pam Steager เสนอว่า องค์ประกอบของประชาธิปไตยที่ประสบ 

ผลสำาเร็จ ประกอบด้วย ความสามารถของพลเมืองและหน่วยงานต่างๆ ที่

เขา้ถงึสารสนเทศทีถ่กูตอ้ง เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การสนบัสนนุ

ใหม้แีนวคดิทีเ่ปน็ประโยชนต่์อสาธารณะและการกำาหนดนโยบายสาธารณะ

บนฐานของสารสนเทศที่เชื่อถือได้ 

ผู้บรโิภคสือ่ควรทำาความเขา้ใจในเรือ่งพืน้ฐานวา่ สารทีน่ำาเสนอไมใ่ช่

ทกุเรือ่งทีเ่ปน็เรือ่งสรา้งสรรค์ แต่ละเรือ่งลว้นถกูสรา้งขึน้มาโดยปจัเจกบคุคล

หรอืกลุม่คนทีก่ระทำาเพือ่วตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงคห์นึง่ และมีการใชร้หสั

และแบบแผนที่แตกต่างกันไป เช่น การใช้เทคโนโลยีในเกมวิดีโอ แตกต่าง

จากรูปแบบของข่าว มิวสิควิดีโอ หรือแผ่นป้ายโฆษณา หรือ แต่ละวัฒนธรรม

มีการใช้รหัสในการแสดงออกเพื่อส่ือสารแตกต่างกัน หรือแม้แต่ภายใต้



80 เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

วัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนต่างเพศ วัยหรืออาชีพอาจตีความสารท่ีได้รับ 

แตกต่างกันได้ด้วย การรู้เท่าทันสื่อจึงควรทำาความเข้าใจว่าสื่อนั้นต้องการ

เจาะจงไปที่กลุ่มคนใด 

หากวิเคราะหข์อ้มลูขา่วสารดว้ยมมุมองเชงิวพิากษข์องเปาโล เฟรเร 

ข่าวสารท่ีปรากฏ ล้วนเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับอำานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง 

คำาถามพื้นฐานที่ผู้บริโภคสื่อควรถามคือ ใครเป็นเจ้าของบริษัทท่ีผลิตส่ือ

เหลา่นี ้คนผลติสือ่เปน็ผูตั้ดสนิใจว่าจะนำาเสนอหรอืตดัทอนเนือ้หาใดๆ ภาย

ใต้เงื่อนไขใด ดังน้ันผู้บริโภคสื่อจึงควรรู้เท่าทันว่า ข้อมูลใดท่ีขาดหายหรือ

บกพร่องไปจากการนำาเสนอ 

การนำาเสนอของสื่อยังเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าและบริการ  

งานวิจัยพบว่า ส่ือมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค การใช้ภาพประกอบสี และแสง  

มีผลด้านจิตวิทยาต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ เช่น การใส่รูปกะโหลกและ

กระดกูไขวจ้ะทำาใหมี้ปฏิกริยิาของผูพ้บเหน็โดยทนัททีีเ่หน็เครือ่งหมายแสดง

อันตราย หรือ มีงานศึกษาที่วิเคราะห์ว่า สีอะไรที่จะสร้างความรู้สึกต่างๆ 

เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

Pam Steager แนะนำาวิธีตั้งคำาถามหลัก 5 ข้อ ว่าด้วยการเท่าทันสื่อ 

ได้แก่ 1.ใครเป็นผู้เขียน และมีเป้าประสงค์อะไร 2.ใช้เทคนิคอะไรในการ

ดึงดดูความสนใจและธำารงความสนใจของผูร้บัสาร 3.ไลฟส์ไตล ์คณุคา่ และ

จดุยนืแบบไหนทีใ่ชใ้นการนำาเสนอ 4.คนทีแ่ตกตา่งกนัจะตคีวามสารทีไ่ด้รบั

มาอย่างไร 5.อะไรที่ขาดหายไปในสารที่นำาเสนอ
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ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา 

Pam Steager ได้รับทุนมาทำางานวิจัยที่มหาวิทยาลัยโรดไอร์แลนด์ 

สหรฐัอเมริกา เพือ่สรา้งการรู้เทา่ทนัสือ่ในโรงเรยีนท่ีเมอืงโพรวิเดนซ ์ซึง่เปน็ 

สว่นหนึง่ของกิจกรรมของ Media Education Lab (MEL) หนว่ยงานทีท่ำางาน

วจิยัดา้นการรูเ้ทา่ทนัสือ่ สนบัสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

พฒันาหลกัสตูร รณรงค์ด้านนโยบายการรูเ้ท่าทันส่ือ และสนบัสนนุให้ชุมชน

และเยาวชนผลิตสื่อของตนเอง 

เธอเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสามารถช่วยลดการแตกขั้ว

ทางการเมืองและทำาให้เกิดประชาธิปไตยในระดับโลกได้ ทั้งนี้พลเมือง  

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ และผู้นำาทางการศึกษา ล้วนมีบทบาท 

อย่างสำาคัญในการทำางานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อ เธอเสนอว่า 

ในระบบการศึกษา ส่ิงจำาเป็นต่อการเติบโตของการรู้เท่าทันส่ือ ประกอบด้วย 

มาตรฐานของหลกัสตูรและกรอบการทำางาน การให้การศกึษาแกค่รแูละการ

พฒันาวิชาชีพ เครอืขา่ยวชิาชพีเพือ่แบง่ปนัขอ้มลูขา่วสาร ทรพัยากรตา่งๆ 

ที่จะใช้ในการสร้างหลักสูตร ยุทธศาสตร์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการสอน 

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยและ

การประเมินผลโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประสบการณ์ของ MEL ในการใช้ MIDL มาสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 

คอื การสรา้งพืน้ทีท่ีเ่สมอภาคและเทา่เทยีมสำาหรบัทกุคน โดยมุง่เปา้ทำางาน

ในโรงเรียน เนื่องจากในสหรัฐอเมริกา ภาษีของประชาชนจะส่งกลับไปที่

ชุมชน ตัวอย่างเช่น เมืองโพรวิเดนซ์ เป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐโรด ไอแลนด์  

มผู้ีอพยพจากหลากหลายประเทศมาอาศัยอยู ่ภาษาท่ีใช้มมีากถงึ 14 ภาษา 

ภายใต้บริบทของความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมเป็นโจทย์ 
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ที่ท้าทาย การใช้ภาพในการสื่อสารเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยลดช่องว่างของ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังมีข้อจำากัด 

ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งการตั้งคำาถามกับกลุ่มเยาวชนเพื่อ

ชี้ให้เห็นว่า เสียงของใครที่ขาดหายไปจากการนำาเสนอก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง

ที่เปิดให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

การผลติสือ่เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนไดเ้ลา่เรือ่งของตนเอง 

เป็นกจิกรรมที ่MEL เลอืกนำามาทำางาน เชน่ โครงการสนบัสนนุใหเ้ดก็ทีเ่ปน็

ลูกบุญธรรมต่างชาติผลิตส่ือเพื่อแสดงออกเรื่องราวของตน การสนับสนุน

กลุ่มเด็กชาวยิวและปาเลสไตน์ผลิตสื่อร่วมกันเพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่

เหมือนและแตกต่างกัน 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างหนัง เป็นอีกกิจกรรมความ 

ร่วมมือกับเทศกาลหนังของเมืองโพรวิเดนซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนเรื่อง 

รูเ้ทา่ทนัสือ่ เทา่ทนัภาพยนตร ์และการถา่ยทำาภาพยนตร ์กจิกรรมนีใ้ชเ้วลา

ราวชั่วโมงครึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และสามารถที่จะพัฒนาเส้นทาง

อาชีพได้ด้วย โดยพวกเขาได้ทดลองทำางานเป็นผู้กำากับหนัง แมวมอง  

เป็นผู้สำารวจสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ เขียนสตอรี่บอร์ด การคิดไอเดียใหม่ๆ 

ในเรือ่งทีพ่วกเขาเป็นหว่งเกีย่วกบัโลกใบนี ้ในระหวา่งเวริค์ชอป ผูจ้ดักจิกรรม

จะตั้งคำาถามว่า เด็กในวัยของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร  

การทำาหนังของเด็กๆ ไม่ต้องแสดงหรือเปิดเผยโฉมหน้าของคนทำาเพื่อ

เป็นการคุ้มครองและไม่ไปละเมิดสิทธิของเด็ก ตลอดจนไม่ต้องมีปัญหา 

ในเรื่องการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็ก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งครูและเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 10-17 ปี มีผู้ผลิต

ภาพยนตร์มาร่วมงานด้วย ก่อนมาเข้าร่วมงานเทศกาลฉายหนังนานาชาติ 

เด็กๆ จะกรอกข้อมูลว่า พวกเขาสนใจประเด็นทางสังคมเรื่องอะไร หรือมี

ความต้องการที่จะทำาหนังในประเด็นทางสังคมเรื่องใด เช่น ความอดอยาก 
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คนไร้ที่อยู่ เรื่องโลกร้อน สิทธิของสัตว์ สิทธิเด็ก เป็นต้น ผู้จัดได้จัดเตรียม

ขอ้มลูตามประเด็นตา่งๆ ไว ้ผูเ้ขา้รว่มบางคนสนใจทกุประเดน็ บางคนเลอืก

บางประเด็น แต่ในที่สุดแต่ละรายจะเลือกมาคนละหน่ึงประเด็นท่ีตนเอง

สนใจมากที่สุด จากนั้นผู้จัดจะตั้งคำาถามกับผู้เข้าร่วมว่า ในวัยของพวกเขา

สามารถทำาอะไรได้บ้างในการแก้ไขปัญหาที่เขาสนใจ เด็กๆ ที่มีความสนใจ

ประเด็นเดียวกันจะมารวมกลุ่มกันและพูดคุยเร่ืองบทหนัง ข้ันตอนการทำาหนัง

เป็นแบบเรียบง่าย เช่น เฟรมหนึ่งพูดถึงเรื่องท่ีเขาสนใจและอีกเฟรมหนึ่ง

อาจเปน็รปูวาดหรอืภาพตดัมาแปะ ซึง่เปน็สิง่ท่ีเขาตอ้งการจะสือ่ในประเดน็

ทีเ่ขาสนใจและนำาเสนอว่า คนรุน่พวกเขาจะทำาอะไรไดบ้า้งเพือ่แกไ้ขปญัหา

ที่ห่วงใย จากนั้น ผู้จัดกิจกรรมจะนำาหนังท่ีเด็กทำาส่งไปยังห้องสมุดต่างๆ 

เพื่อที่จะขึ้นเว็บไซต์ของห้องสมุดและอาจส่งไปให้สื่อมวลชนด้วย กิจกรรม

ทีใ่ช้สือ่ในกระบวนการเรยีนรูแ้ละลงมือสร้างสรรคง์านเชน่นีเ้ปน็การส่งเสริม

ใหเ้หน็ว่าเยาวชนในวยันีส้ามารถทำาอะไรได้บา้งทีจ่ะแกไ้ขปญัหาสงัคมทีเ่ขา

เผชิญอยู่

จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อยังค่อนข้างจำากัด 

อยู่เพียงเรื่องส่ือดี-สื่อเลว ซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ท้าทายท้ังในสังคมไทยและ

สหรัฐอเมริกา Pam Steager เล่าว่า ในการสัมมนาระดับชาติหลายครั้ง 

ได้มีการระดมสมองกันว่าจะทำาให้คนในชุมชนเข้าใจเรื่องรู้เท่าทันสื่อที่ 

กว้างขวางขึ้นได้อย่างไร จึงมีความพยายามสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อเพื่อที่จะช่วยให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยน 

ความรู้เมื่อมีสถานการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น และนี่เป็นแนวทางหนึ่งในการ 

บูรณาการเรื่องรู้เท่าทันสื่อในสังคมได้มากขึ้น

ยคุดจิิทลัยงัได้สรา้งความเปลีย่นแปลงอยา่งมหาศาลในวงการศกึษา 

เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยสีง่ผลตอ่ความรูส้กึของครแูละหอ้งเรยีนอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ 
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สถานภาพของครจูากในอดีตทีเ่ปน็ผูท้ีฉ่ลาดทีส่ดุในห้องเรยีน และเปน็ฝา่ย

ที่สอนอย่างเดียว ครูกลับกลายเป็น digital immigrant ที่มีข้อจำากัดในการ

ใชเ้ทคโนโลย ีขณะทีน่กัเรยีนกลายเปน็ digital native ทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยี

ได้คล่องแคล่ว ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ Pam Steager เสนอว่า การศึกษา

ตอ้งเปน็เรือ่งของการทำางานเปน็ทมี ต้องสรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งครแูละ

นักเรียน ครูต้องตระหนักและเข้าใจว่าการที่เด็กๆ กดปุ่มต่างๆ เขาได้รับ

อทิธพิลอะไรจากสือ่หรอืแอปพลเิคชนัเหลา่นัน้บา้ง ครตูอ้งเปน็ฝา่ยชว่ยเขา

สืบค้นและตั้งคำาถามในเชิงลึกมากขึ้น นอกจากครูแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็

ต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและการตั้งคำาถามในเชิงวิพากษ์เพ่ือพูดคุยกับ

เด็กและเยาวชนเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เวลาพ่อแม่อ่านหนังสือรูปภาพกับลูก 

ควรมีการพูดคุยกับลูกว่า เห็นรูปแล้วคิดอย่างไรและมีการเชื่อมโยงกับชีวิต

ประจำาวัน เธอเห็นว่า กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เป็นเร่ืองท่ีจำาเป็นๆ เพ่ือให้

เท่าทันกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงเด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ 

ในสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกันนับตั้งแต่การเริ่มใช้เทคโนโลยี

ประสบการณ์จากประเทศไทย 

อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center- 

TCE) เสนอว่า ในมุมของการเรียนการสอน การรู้เท่าทันส่ือถือว่าเป็น

สมรรถนะ (competence) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นความท้าทายสำาหรับครูว่าจะเอา

มาใช้ในการเรยีนการสอนอยา่งไร เชน่ การใชข้า่วรายวนัมาสือ่สารใหผู้เ้รยีน

มองเห็นภาพรวมและค่านิยมของสังคมที่ซ้อนและซ่อนอยู่ในสื่อนั้นๆ ได้ 
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เรื่องเท่าทันสื่อ เท่าทันสารสนเทศ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่เป็น

ทักษะข้ามวิชาที่ครูทุกคนต้องเข้าใจว่าคืออะไร แล้วใช้ความเข้าใจในการ 

ปรบัแตง่ทกัษะพืน้ฐานของผูเ้รยีนในเรือ่งการคดิ การสือ่สาร และการเขา้ใจ

สังคม 

 บทบาทของครใูนยคุปจัจบุนัคือเปน็ผูด้แูลพฒันาการทางทกัษะของ

ผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถอา่นสือ่ออก เขา้ใจสงัคมผา่นสือ่ได ้และใชส้ือ่

อย่างเข้าใจธรรมชาติของสื่อนั้นๆ เช่น อคติที่แฝงมากับสาร จุดยืนทาง 

การเมืองที่แตกต่างกันของแต่ละสำานักข่าว มุมมองหรือแว่นตาที่แตกต่าง

กนัในแตล่ะเรือ่ง ดังนัน้การจะพฒันาพลเมืองใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ สารสนเทศและ

ดิจิทัล ควรพัฒนาในส่ีมิติ ได้แก่ การรู้จักตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกัน

ในยุคสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยและ

การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อรรถพลยกตัวอย่างว่า หากเราเห็นขา่ว

สานเสวนา ไทย-อเมริกา เรื่อง MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย จากซ้าย : ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ  Pam Steager
ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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ฆาตกรรมหมู่ 8 ศพที่ภาคใต้ ผู้อ่านรู้สึกโกรธแค้น เขาเสนอว่า ผู้อ่านควร

ต้องเท่าทันความโกรธของตนก่อนท่ีจะรีบตีความข่าวและเผยแพร่ข่าวนั้นๆ 

หรอื การแสดงคอนเสริต์ของลำาไย ไหทองคำา หลายคนทีเ่หน็ว่าเปน็กจิกรรม

ไม่เหมาะสม อาจจะเผยแพร่โดยการแชร์ หรือโพสต์ประณามโดยทันที  

เขาเห็นว่า ก่อนอื่นผู้บริโภคสื่อควรตั้งคำาถามว่า มองสื่ออย่างไรก่อนที่จะมี

ปฏกิริยิาใดๆ ซ่ึงการสือ่สารใดๆ ควรคำานงึถงึการอยูร่ว่มกนัในสงัคมทีเ่คารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน และเคารพความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และสองมิติหลัง อรรถพลเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญในการเข้ามา

กำากับปฏิบัติการใดๆ ของผู้บริโภคสื่อ

การปรับมุมมองแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในห้องเรียน 

เปน็อกีเรือ่งทีอ่รรถพลเหน็วา่ มคีวามสำาคญัในการสรา้งพลเมอืง หอ้งเรยีน

แบบใหม่ที่รองรับกับความเปลี่ยนแปลง ควรเป็นห้องเรียนท่ีเน้นให้เด็ก 

มีโอกาสเรียนด้วยตัวเองผ่านสื่อมากขึ้น และเข้าใจความแตกต่างของ 

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เขายกตัวอย่างห้องเรียน

แบบใหมว่า่ เดก็นกัเรยีนสามารถเรยีนด้วยตนเองในบา้นก่อนโดยการดคูลปิ

วิดีโอ ผ่านการฟังท่ีครูจัดมาให้ทางออนไลน์ มีการมอบหมายตามช่องทาง 

การสือ่สารต่างๆ มโีอกาสในการตอบคำาถาม คดิ ยอ่ยความคดิ แลกเปลีย่น

ความเห็นผ่าน “บล็อก” หรือช่องทางการโต้ตอบหรือตอบคำาถามของครู

ผ่านทางอีเมล หรือการโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียของวิชาต่างๆ และ 

ใช้เวลาในการถกเถียงกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น กระบวนการเหล่านี้

เป็นการสรา้งบรรยากาศการทำางานรว่มกนัและเรยีนรูทั้กษะระหวา่งกนัและ

กันมากขึ้น และสามารถนำาไปสู่การสร้างชิ้นงานที่แต่ละคนเป็นเจ้าของ

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายห้ามนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับใช้โทรศัพท์ 

มือถอืในห้องเรยีน เนือ่งจากนายกรฐัมนตรแีสดงความเปน็หว่งวา่ นกัเรยีน 
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นกัศกึษานยิมใชโ้ทรศัพทมื์อถือในการบนัทึกเสยีงหรอืถา่ยภาพแทนการจด

บันทึกและมองว่า การจดบันทึกเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดและจดจำาได้

แม่นยำามากกว่าการใช้สมาร์ตโฟน อรรถพลเห็นแย้งกับแนวความคิดของ

กระทรวงและเห็นว่าการปกป้องเด็กจากมือถืออาจกลายเป็นการลดทอน

โอกาสท่ีจะพัฒนาสมรรถนะในการใช้ทักษะเหล่าน้ีเพ่ือการเรียนรู้ เขาเล่าว่า 

หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาส่งเสริมการใช้สมาร์ตโฟนในการเรียน 

การสอน หรือท่ีเรียกว่า iPadagogy และมีแอปพลิเคชันท่ีช่วยการเรียนรู้  

ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหนัง การสร้างงานในรูปแบบต่างๆ การแปลงข้อมูล

อย่างง่ายให้เป็นคิวอาร์โค้ด การเล่นเกม active learning การสนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนสร้างสื่อเอง โดยครูทำาหน้าที่แนะนำาวิธีการสืบค้นข้อมูล

การสร้างงานชิ้นหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาก่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้มากมายท้ังในการสร้างสมรรถนะ การขบคิดกับประเด็นทางสังคม  

สิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำาในการกระจายทรัพยากร กระบวนการ 

เรียนรู้เหล่านี้ ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการสืบค้น การเลือกข้อมูลข่าวสาร  

การวิเคราะห์อคติ เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็กถกเถียงในบางเรื่องที่เปราะบาง 

อ่อนไหว เช่น การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินหรือพลังงานน้ำาจาก

แม่น้ำาโขง การสร้างโจทย์ทำาให้มีการถกเถียงเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่ห้องเรียนพลเมืองต้องส่งเสริมให้เกิดการโต้เถียงผ่านการใช้

เหตุผลพูดคุย การหยิบยกข่าวสาร หรือส่งเสริมการพูดเรื่องการเมืองผ่าน

การนำาเสนอข่าวโดยการถกเถียงเพ่ือให้ผู้เรียนได้ย่อยข้อมูลทบทวน 

ความเข้าใจของตนเอง ฟังความคิดผู้อื่น กระบวนการเหล่านี้เป็นการสร้าง

วัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ท่ีทำาให้เร่ืองพลเมืองกับส่ิงท่ีมากับส่ือ สารสนเทศ 

และดิจิทัลมีความเชื่อมโยงกัน

การผนวกเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล เข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ เปน็ขอ้เสนอหนึง่ทีท่ัง้นกัวชิาการ
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และนักวิจัยท่ีทำางานเรื่องการปฏิรูปส่ือและการศึกษาต่างเห็นว่า นโยบาย

ของภาครัฐควรให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ Pam Steager เล่าว่า หลักสูตรของ

โรงเรียนในสหรฐัอเมรกิาบรรจุเรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสือ่ดว้ย แตถ่งึกระนัน้กต็าม 

มลรัฐโรด ไอแลนด์ ที่เธอทำางานอยู่ก็ยังไม่ได้ผนวกเรื่องดังกล่าวเข้าไปใน

ระบบการศึกษาอย่างเต็มที่นัก เธอให้คำาแนะนำาว่า การริเริ่มผลักดันเรื่อง

การรูเ้ทา่ทนัสือ่เริม่ไดก้บัทกุกลุม่ ทกุภาคสว่น เธอยกตวัอยา่งวา่ หากสงัคม

หนึง่ๆ มผีูส้งูอายท่ีุเป็นผูมี้อิทธิพลในครอบครวัหรือชมุชน กข็อใหเ้ริม่ทำางาน

กับคนกลุ่มนี้ได้ทันที การขยายพันธมิตร แนวร่วมและเครือข่ายเป็น 

เรื่องสำาคัญในการทำางาน ขณะที่ อรรถพล ในฐานะนักการศึกษาเสนอว่า 

การเสนอนโยบายเรื่องรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษามีความสำาคัญมาก

พอๆ กับการนำาเสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้ครูสามารถนำาไปใช้ได้กับเด็กและ

เยาวชนด้วย เขาเห็นว่า การบรรจุเรื่องรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษาเป็น

เร่ืองสำาคญักจ็รงิ แตไ่ม่ได้เปน็หลกัประกันวา่เด็กและเยาวชนทกุคนสามารถ

เข้าถึงสมรรถนะหรือความรู้ได้ สิ่งสำาคัญคือ ครูผู้สอนต้องเข้าใจสังคมและ

ออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาหาความรู้ 

ในหลายชุดสำาหรับการทำางานดังกล่าว และขณะนี้ สสย. กับเครือข่าย 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย กำาลังทำาการศึกษาตัวบ่งช้ีเพ่ือ 

ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับเด็กเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

หากพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและ

ดิจิทัล ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หลายหน่วยงาน

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเท่าทันสื่อดิจิทัล

ใหก้บับคุลากรของกระทรวง ได้แก ่ศึกษานเิทศก ์ครแูกนนำา เพือ่ใหบ้คุลากร

เหล่านี้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อไป ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดอบรมเน้นการสร้าง 

ชดุเครือ่งมอืความรูเ้รือ่งสือ่ออนไลน์และหลักสตูรความเขา้ใจดิจทัิล (Digital 
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Literacy) และมีแผนงานที่จะปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโดยเติมองค์ความรู้เรื่องการใช้สื่อสำาหรับเด็กและเยาวชนที่

เหมาะสม48

 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ49 ผู้อำานวยการสถาบันสังคมศึกษา สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึงเป็นหนึ่งในคณะทำางาน 

เครือข่ายการศึกษาพลเมืองประชาธิปไตย และมีส่วนผลักดันในเรื่อง 

เท่าทันสื่อในหลักสูตรการศึกษาไทย เขาให้ความเห็นว่า ปัญหาของระบบ

การศกึษาไทยมีความแขง็ตวั และเคลือ่นทีไ่ปอยา่งเชือ่งชา้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก

แผนหรือโครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง 

ไปมาก ผลท่ีตามมาคือ ส่ิงท่ีสอนในห้องเรียนกับโลกข้างนอกมีความแตกต่าง

กันมาก 

ช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีการทดลองการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ

การสอนเพือ่ใหค้รสูามารถนำามาใชก้บันักเรยีนในเรือ่งเทา่ทนัสือ่และพบวา่ 

ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำาให้เกิดคำาถามตามมาว่า ทำาอย่างไรที่จะยกระดับจากการ

ทดลองเป็นแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนท่ัวไปด้วย ซ่ึงกระบวนการผลักดัน

มอีงคป์ระกอบหลายสว่น ได้แก ่คร ูนกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน ทีส่ามารถ

หนุนเสริมให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และภายใต้กระบวนการนี้ 

“การพัฒนาคุณภาพของครู” ถือเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

48 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49944&Key=hotnews 1/14/2018
49 วิทยากร ในงาน MIDL Week 2017 วันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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“ก�รนำ�เสนอเนื้อห�ดีเป็นเรื่องพื้นฐ�นสำ�คัญที่สุด
แต่ก�รทำ�ให้เนื้อห�ดังกล่�วแพร่กระจ�ยออกไป

ด้วย ‘ก�รแชร์ข้อมูล’ นั้น ๆ เป็นสิ่งที่มีคว�มหม�ย
ในก�รสื่อส�รที่ทรงพลัง ...”

มุมมองของ วิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ

บทที่ 6

พลังพลเมือง
เพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
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ด้วยความที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์สิทธิพลเมือง

ด้านสิ่งแวดล้อม ในการสัมมนาเรื่อง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้าง

การเปลี่ยนแปลง เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดหัวข้อหนึ่งเพื่อ 

พูดคุยเรื่องนี้ โดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่

ได้รับเชิญมาร่วมงาน ได้แก่ ศศิน เฉลิมลาภ แห่งมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และ 

วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ แห่งไบโอไทย ทั้งคู่นำาเสนอมุมมองท้ังในฐานะของ 

นักเคลื่อนไหวท่ีใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และประเด็นรณรงค์ทางสังคม ขณะเดียวกันก็ได้แชร์ประสบการณ์

ทีพ่บเหน็จากการนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารทีป่รากฏในสือ่สาธารณะตา่งๆ ซึง่

พวกเขาเหน็ว่า เปน็ความจำาเปน็ทีผู่ร้บัขา่วสารในฐานะพลเมอืงควรเทา่ทนั

การนำาเสนอข่าวเหล่านั้น 

บทเรียนการใช้โซเชียลมีเดียของ ศศิน เฉลิมลาภ 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในเขต

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้หวนกลับมาในการพิจารณา

ของผู้บริหารประเทศอีกครั้ง และในครั้งนี้นับเป็นการเคล่ือนไหวที่ใช้ 

โซเชียลมีเดียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด 
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เรื่องหนึ่ง ราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิ

สืบ นาคะเสถียร ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านและองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

ในโครงการกอ่สรา้งเขือ่นแม่วงก ์ โดยเสนอขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ความสำาคญั

และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติฯ 

หนึ่งในวิธีการคัดค้านของศศินเลือกใช้คือการออกเดินเท้า 13 วัน 

ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร และใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสารความคิดของเขา 

ซึ่งมีส่วนจุดประกายการคัดค้านเขื่อนในวงกว้างกว่าเดิมจากที่อยู่ในแวดวง

ของคนเฉพาะกลุ่ม การเคลื่อนไหวของเขาได้นำาไปสู่สิ่งที่ไทยรัฐออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 นำามาพาดหัวว่า “ปร�กฏก�รณ์คัดค้�น “เขื่อน

แม่วงก์” เกลื่อนโซเชียลฯ และทุกฝ่�ยให้ข้อมูลจริง” 50 การเคลื่อนไหวใน

เรือ่งนีไ้ดร้บัความสนใจและแรงสนบัสนนุจากดารานกัแสดง และชนชัน้กลาง

ในเมืองอย่างกว้างขวาง ด้วยการแชร์รูปภาพและข้อความในส่ือออนไลน์

หลายแพลตฟอร์ม ดึงดูดให้คนออกมาชุมนุมนับหมื่นบริเวณหน้าหอศิลป-

วัฒนธรรมกรงุเทพมหานคร เม่ือวนัที ่22 กนัยายน 2556 ผลการเคลือ่นไหว

ในครั้งนั้นนับเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้กรมชลประทานเจ้าของโครงการ 

ขอถอนรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพออกจากการ

พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ เพื่อทบทวนแนวทางการบริหาร

จัดการน้ำาในลุ่มน้ำาสะแกกรังเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 256051

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรเอกชนท่ีทำางานด้านการอนุรักษ์

ป่าไม้และสัตว์ป่าภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ’ ซึ่ง

สืบทอดเจตนารมย์ของสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ นักอนุรักษ์ที่

จากไปตั้งแต่ พ.ศ. 2533 

50 https://www.thairath.co.th/content/373930 1/16/2018
51 http://www.bbc.com/thai/thailand-41745226 1/16/2018
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ศศิน เฉลิมลาภ52 เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียว่า  

มาจากการที่ทีมงานของเขาอัดคลิปคำาอธิบายเก่ียวกับเรื่องสถานการณ ์

น้ำาท่วมใน พ.ศ. 2554 และอัปโหลดขึ้นยูทูป การนำาเสนอตอนนั้นเขาใช้

แผนที่และแต่งตัวแบบหนีน้ำาท่วมอยุธยามานำาเสนอ คลิปนั้นได้รับความ

สนใจอยา่งรวดเร็ว คนืแรกมผีูเ้ขา้ชมราว 4,000-5,000 คน อกีสองวนัตอ่มา

มีคนเข้าชมราวสองหม่ืนคน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังมากกว่า  

5 แสนวิว ภายหลังจากที่มีผู้ชมนำาไปแชร์ในเฟซบุ๊ก เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 

2554 แมว้า่เวลานัน้ศศนิ จะคุน้เคยกบัการเลน่เฟซบุก๊และมเีพือ่นเตม็พกิดั 

5,000 คนแล้ว แต่เขาก็รู้สึกตกใจกับพลังของการส่ือสารยุคใหม่ท่ีสามารถ

สร้างความสนใจกับผู้ชมได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้

ภมูหิลงัของศศินเป็นนกัวิทยาศาสตรด้์านธรณีวทิยา เขาไมไ่ด้มทัีกษะ

ในการสือ่สาร ภายหลงัจากทีค่ลปิวดิโีอสถานการณน์้ำาทว่มของเขาเผยแพร่

ในวงกว้างอย่างไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เขาได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์

ของหลายสถานี และพบว่าตนเองไม่ได้ถนัดถนี่ในการนำาเสนอหรือสื่อสาร

เท่าที่ควร เขาจึงเลือกใช้ “แผนที่” เป็นเครื่องมือส่ือสารเร่ืองราวประกอบ

การอธิบาย ซ่ึงพบว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีได้ผล ความดังของเขาจากคลิปและ 

การออกรายการโทรทัศน์ทำาให้เฟซบุ๊กของศศินเพิ่มผู้ติดตามยอดสูงหลาย

หมืน่คน เรือ่งราวทีเ่ขาโพสตใ์นเฟซบุก๊จะถกูแชรอ์อกไปโดยตลอด ถดัมาใน 

พ.ศ. 2555 เขาทำาคลิปวิดีโอนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการคัดค้าน

เขื่อนแม่วงก์ แน่นอนว่า เขาหวังว่าคลิปนี้ต้องกระหึ่มกระจายออกไปอย่าง

รวดเรว็เช่นเดยีวกบัคลปิน้ำาทว่ม ผลปรากฏวา่ มีผูต้ดิตามมากดไลคร์าว 300 

ไลค์เท่านั้นจากแฟนเพจจำานวน 8 หมื่นราย ‘ก�รสร้�งเขื่อนแม่วงก์ ไม่ใช่

เรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจของแฟนเพจ’ นั่นคือสิ่งที่เขารับรู้ตอนนั้น

52 วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเร่ือง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปล่ียนแปลง วันท่ี 20-21 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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ด้วยเหตุนี้ เขาจึงออกเดินเท้า 13 วัน ระยะทาง 388 กิโลเมตร  

เริ่มจากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา ผ่านอำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึง 

สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดต่างๆ รวม 8 จังหวัด เส้นทางที่ศศิน

เลือกเดินเป็นทางเดินของสายน้ำา เพื่ออธิบายให้เห็นว่า เขื่อนแม่วงก์ไม่ได้

แก้ปัญหาน้ำาท่วมทั้งหมด แต่มีวิธีอ่ืนๆ ท่ีจัดการน้ำาได้ และเขาก็โพสต์ 

เรื่องราวต่างๆ ที่เขาคิดในเฟซบุ๊ก สิ่งที่ศศินเรียนรู้จากประสบการณ์ใน 

เวลานัน้คอื ไม่คอ่ยมคีนสนใจเนือ้หาทีเ่ขาโพสตม์ากเทา่กบัเวลาท่ีเขาโพสต์

ในทำานองว่า ‘เหลืออีก 2 กิโล ผมจะไปกินก�แฟตรงนู้น’ การโพสต์แบบนี้

จะไดร้บัเสยีงตอบรบัจากผูอ่้านมาก เชน่ “อ�จ�รยส์ู้ๆ  นะคะ เดีย๋วกถ็งึแล้ว” 

ศศินเปลี่ยนแนวการโพสต์ข้อความของเขาจากเรื่องทางน้ำาหรือ 

เขื่อนทำาลายสิ่งแวดล้อมตามที่ตั้งใจไว้เป็นเรื่องความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

ของเขา เขาเรียนรู้ว่า แฟนเพจของเขาสนใจว่า “ผมจะเดินถึงหรือเปล่�” 

ศศินบอกว่า ระหว่างเส้นทางเดินรณรงค์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ “ผมแค่เดิน

และเล่นเฟซบุ๊กเท่�นั้น” ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำา

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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มิวสิควิดีโอเกี่ยวกับการเดิน หรือคนอื่นๆ ที่มาร่วมเดินด้วยตลอดจน 

วิธีสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับการคัดค้านที่มีการเผยแพร่ 

ประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของศศิน ได้ข้อสรุปว่า  

“บ�งเร่ืองก็ได้ บ�งเร่ืองก็ไม่ได้” สำาหรับกรณีการคัดค้านเข่ือนแม่วงก์ ภายใต้

การชปูระเดน็ NO DAM เปน็เรือ่งทีส่ามารถเชือ่มกบัชนชัน้กลางได้ “พอเร�

บอกว่� เร�ค้�นเขื่อน มันมีคว�มรู้หรือคว�มเชื่อชุดหนึ่งว่� เขื่อนจะทำ�ล�ย

สิ่งแวดล้อม พอมีใครสักคนไปปฏิบัติก�ร ก็ไปเชื่อมติด แต่ถ้�มีโจทย์ว่�  

เสนอก�รจัดก�รน้ำ�ท�งเลือกโดยกระจ�ยแหล่งน้ำ�ขน�ดเล็กออกไป มันก็

ย�กกว่�ก�รชูประเด็นที่สื่อชัดๆ ว่� NO DAM” คำาบอกเล่าของศศินช่วย

ตอบคำาถามว่า ทำาไมปร�กฏก�รณ์คัดค้�นเขื่อนแม่วงก์จึงเกลื่อนโซเชียล  

ในช่วงเวลาหนึ่ง 

วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ กับพลังการใช้ข้อมูลเพื่อการ
รณรงค์สร้างความเปลี่ยนแปลง 

วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ53 นักเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เปน็อกีคนหนึง่ทีเ่หน็ถงึพลงัของการใชข้อ้มลูเพือ่การเปลีย่นแปลง ปจัจบุนั

วิฑูรย์ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการไบโอไทย54 ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ทำางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพันธ์ุพืชพื้นเมือง ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา

หน่วยงานของเขาได้นำาเสนอเร่ืองความปลอดภัยในเร่ืองอาหารและเช่ือมโยง

กับระบบการค้าปลีก เนื่องจากระบบการค้าปลีกของบริษัทขนาดใหญ่ 

53 วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเร่ือง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปล่ียนแปลง วันท่ี 20-21 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
54 สามารถติดตามกิจกรรมองค์กรไบโอไทย ได้ที่ http://www.biothai.net/
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เนน้ทีก่ารตอบสนองผลประโยชนข์องผูป้ระกอบการและละเลยเรือ่งสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังกีดกันที่ทางของเกษตรกรรายย่อยทั่วไปในระบบ

การผลิตอาหารด้วย นอกจากนี้ยังรณรงค์ในประเด็นต่างๆ เช่น การเสนอ

ยกเลิกการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของ

บริษัทข้ามชาติ เป็นเรื่องการล็อบบี้ทางการเมืองระหว่างธุรกิจกับผู้บริหาร

ประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของสงครามการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ 

แยง่ชงิพืน้ทีค่วามเขา้ใจอยา่งดเุดอืดดว้ย บรษิทัทีม่งีบประมาณจำานวนมาก

ย่อมได้เปรียบในเรื่องการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเขา ภายใต้

เง่ือนไขแบบนี้ วิฑูรย์บอกว่า องค์กรที่ทำางานจำาเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือ

ในการสื่อสาร ซึ่งหัวใจของการสื่อสารต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริง และ

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำาคัญในการอธิบาย 

ในยคุดิจิทลั วฑิรูยเ์ห็นวา่ อำานาจในการสือ่สารและการกำาหนดวาระ

ไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาสื่อหลักอย่างเดียวอีกต่อไป องค์กรที่ทำางานด้าน 

สิ่งแวดล้อมอย่างไบโอไทย ได้สร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลสำาหรับการสร้าง 

ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับฐานความรู้บางอย่างทำาให้ผู้อ่านเห็นตัวระบบ

ทั้งหมดของสถานการณ์นั้นๆ มากกว่าเพียงแค่นำาเสนอปรากฏการณ์  

ยกตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรพืชกระท่อม วิฑูรย์ได้รับเชิญ

ไปอภิปรายในประเด็นนี้ในมหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีส่ือมวลชนมาติดตามข่าว

จำานวนมาก แต่ปรากฏว่าในเช้าวันรุ่งข้ึนไม่มีส่ือฉบับใดท่ีนำาเสนอประเด็นน้ี 

ซ่ึงสะท้อนว่า สื่อและกลไกหลักที่นักรณรงค์เคลื่อนไหวเคยหวังพึ่งพาสื่อ

กระแสหลักไม่ได้ทำางานให้กับประเด็นของนักส่ิงแวดล้อมเสมอไป ไบโอไทย

จึงนำาเสนอเร่ืองน้ีในเพจขององค์กรและใช้วิธีการสื่อสารที่ดึงดูดความสนใจ

และสนับสนุนด้วยข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย จนกระท่ัง

ประเด็นพืชกระท่อมได้รับการพิจารณา และท้ายที่สุดสื่อกระแสหลักจึงหัน

มาติดตามประเด็นนี้
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การแปรข้อมูลเป็นรูปภาพ เป็นความจำาเป็นของการส่ือสาร โดยเฉพาะ

การใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก สามารถสร้างกระแสสาธารณะได้มากที่สุด 

ในฐานะของนักรณรงค์เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม วิฑูรย์พบว่าการจัด 

แถลงข่าวเพื่อเตือนประชาชนในหลายเรื่องไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร  

แต่การใช้อินโฟกราฟิก และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย กลับได้รับความสนใจ

และเขา้ถงึประชาชนไดม้ากกวา่ เชน่ การเผยแพรข่อ้มลูเรือ่งผกัและผลไมท้ี่

พบว่ามีสารพิษตกค้าง ผลจากการรณรงค์ในครั้งนั้น มีผู้อ่านแฟนเพจของ

ไบโอไทยแชร์ภาพกราฟิกดังกล่าวราว 3,000 ครั้ง และส่งผลให้ตัวแทนของ

หา้งสรรพสนิค้าหลายแหง่ยนิดีมารว่มประชมุพดูคุยเพือ่นำาไปสู่การปรบัปรงุ

การจำาหน่ายสินค้าปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น 

การทำาใหป้ระเด็นทีก่ำาลงัเคลือ่นไหวเปน็ประเดน็สาธารณะ เปน็เรือ่ง

ที่ท้าทายที่สุดสำาหรับนักเคลื่อนไหว ดังน้ันการนำาเสนอเนื้อหาท่ีดีจึงเป็น 

พื้นฐานสำาคัญมากที่สุด และการทำาให้เนื้อหาดังกล่าวแพร่กระจายออกไป

ด้วย “การแชร์ข้อมูล” นั้นๆ เป็นสิ่งที่มีความหมายในการสื่อสารที่ทรงพลัง 

เขายกตัวอย่างการโพสต์เนื้อหาที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง กรณีการเปิดให้

เอกชนกลุม่หนึง่มาบรหิารไรส่วุรรณหรอืศนูย์วจิยัขา้วโพดขา้วฟา่งแหง่ชาต ิ

ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นแหล่งปรับปรุง

พนัธุข์า้วโพดของประเทศ ภายหลงัจากไดร้บัขา่วการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารศนูยน์ี ้

ทางเพจไบโอไทยได้เผยแพร่และแสดงจุดยืนว่า การแต่งต้ังประธานท่ีมาจาก

กลุ่มเอกชนเช่นนี้เป็นการแปรรูปทรัพยากรของประเทศ และมหาวิทยาลัย

ที่ควรมีหน้าที่พัฒนาวิจัยสายพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรจะกลาย

เป็นประโยชน์ของบรรษัทเอกชนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือผลกำาไรเป็นหลัก ปรากฏว่า

มีแฟนเพจแชร์โพสต์นี้มากกว่า 5,000 ครั้ง ข่าวนี้สามารถเข้าถึงคนอ่านได้

มากกว่า 4 แสนคน ในท่ีสุดผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย

ได้ลาออก วิฑูรย์พูดถึงกรณีนี้ว่า “เร�ส�ม�รถขับเคลื่อน เผยแพร่เรื่องนี้ใน
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พ้ืนท่ีท่ีเร�กำ�หนดได้ อันน้ีเป็นปฏิบัติก�รโดยตรง ผมไม่จำ�เป็นต้องย่ืนหนังสือ

ต่อมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ในฐ�นะศิษย์เก่� แต่ผมส�ม�รถสื่อส�รกับ 

พี่น้อง เครือข่�ยประช�ชนทั้งหล�ย และได้คนเข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�ง 

กว้�งขว�ง” 

สำาหรบัเทคนคิในการสรา้งเครือ่งมือสือ่สาร วฑิรูยแ์นะนำาวา่ ผู้ทำาการ

ออกแบบอินโฟกราฟิกต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะนำาเสนอจึงจะออกแบบได้ดี 

และควรมกีระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนนำาเผยแพร ่การนำาเสนอ

ดว้ยภาพและขอ้มลูขององคก์รไบโอไทย เนน้ไปทีก่ารสือ่สารกบัคนทกุกลุม่

และสามารถทำาให้ผู้อ่านนำาไปแชร์ต่อได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการทำางาน

เคลื่อนไหวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอ่ืนๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมี 

เครือข่ายเป็นองค์ประกอบสำาคัญ เขามองว่า การสื่อสารในยุคปัจจุบัน 

มีความสะดวกและง่ายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำางานเคล่ือนไหว 

ในอดีต งานของเขาล้วนทำากิจกรรมในรูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือก, เครือข่าย FTA Watch และ ไทยแพน เขามองว่า 

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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การทำางานเครือข่ายเป็นคำาตอบในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการขับเคล่ือน 

การเปลี่ยนแปลงและเป็นคำาตอบของความรู้ เพราะใครคนใดหรือกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งรู้เรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่ภายใต้เครือข่ายจะทำาให้เราได้รับความรู้ท่ี

แตกต่างออกไป 

ด้านหนึ่งโซเชียลมีเดียเป็นโอกาสในการสื่อสารของพลเมืองและ

องค์กรที่ทำางานเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะในสายตาของวิฑูรย์ พื้นที่

สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสมรภูมิของการนำาเสนอข่าวสารของภาคเอกชน 

ท่ีต้องการนำาเสนอข้อมูลของเขาเช่นกัน การท่ีพลเมืองจะรู้เท่าทันส่ือ จะต้อง

เห็นถึงโครงสร้างของระบบข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  

เขายกตัวอย่าง เร่ืองการรณรงค์ยกเลิกการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชพาราควอต 

ซึ่งมียอดขายปีละราว 3-4 พันล้านบาทต่อปี ทันทีที่กระทรวงสาธารณสุข

รับข้อเสนอเร่ืองการยกเลิกนำาเข้าสารเคมี วิฑูรย์พบว่า มีส่ือมวลชนราว 5 ฉบับ 

เขียนเรื่องในแนวทางที่สนับสนุนการใช้พาราควอต และมีฉบับยักษ์ใหญ่ 

นำาเสนอข้อมูลเรื่องน้ีติดต่อกันราวหนึ่งเดือน เขาเห็นว่า การใช้ข้อมูลทาง

วทิยาศาสตรเ์พือ่เปน็หลกัฐานในการนำาเสนอข่าวสารอาจเปน็เครือ่งมอืหนึง่

ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่ ตลอดจนการสนับสนุนทาง 

การเงนิผา่นการโฆษณาในสือ่หลากหลายรูปแบบลว้นเป็นพืน้ฐานทีพ่ลเมอืง

ต้องเท่าทัน
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“เมื่อก่อนเร�มองสื่อในฐ�นะที่กำ�หนดชีวิตเร�
และเป็นคนที่บอกแทนเร� แต่ตอนนี้เร�ผลิตสื่อเองได้

เร�ใช้อัตลักษณ์ของตัวเร�เองในก�รที่จะผลิต
คว�มจริงชุดใดชุดหนึ่งให้กับสังคมรับรู้

อันนี้เป็นทิศท�งที่เร�เรียนรู้และใช้ในปัจจุบัน”

มุมมองของ รณภูมิ ส�มัคคีค�รมย์

บทที่ 7

วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่
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เมื่อเอ่ยคำ�ว่� “พหุวัฒนธรรม” คุณคิดถึงอะไร?

อานันท์ กาญจนพันธ์ุ ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา แห่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิบายความหมายของ “พหุวัฒนธรรม” ว่าคือ 

ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีประกอบไปด้วยเรื่อง

ศาสนา ชาติพันธุ์ ทัศนคติทางเพศ ตลอดจนลีลาชีวิต และรสนิยม และ 

คำาว่า สงัคมพหวัุฒนธรรม ยงัเปน็เรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกับการเปดิพืน้ท่ีทางสังคม

ในหลายมิติ เช่น การเปิดพ้ืนท่ีของภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุท้ังในส่ือสาธารณะ

และในการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจความแตกต่าง การเปิดพ้ืนท่ีของ

ความรู้ในด้านต่างๆ เช่นการรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  

การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากร หรือ การเปิดพื้นที่ด้านความมั่นคงในการดำารงชีวิต 

เช่น สิทธิความเป็นพลเมือง เป็นต้น 

หวัขอ้เสวนา เร่ือง MIDL กบัพลงัของพลเมืองในสังคมพหุวฒันธรรม55 

ได้ชวนเราให้รู้จักกับกลุ่มคนที่เปิดพื้นที่การสื่อสารให้กับกลุ่มคนเล็กๆ ที่

อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 

บ่อยครั้งการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักหรือ

บทบาทของตัวละครในภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ได้ตอกย้ำาอคติที่

55 หนึ่งในหัวข้อสัมมนาเรื่อง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่ 20-21 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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แอบแฝงซึ่งนำามาสู่การขยายความขัดแย้งไม่รู้จบรวมท้ังละเมิดสิทธิและ

ศักดิ์ศรีของผู้ตกเป็นข่าว ความอึดอัดคับข้องใจในฐานะพลเมืองส่งผลให้ 

คนจำานวนหนึ่งลุกขึ้นมา “ทำาหน้าที่เป็นสื่อเอง” เพื่อจะได้บอกเล่าเรื่องราว

ให้ตรงกับสถานการณ์ที่พวกเขาและเธอเผชิญหรือพบเจอ ด้วยหวังว่า 

จะสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนหลากหลายในสังคม 

พหุวัฒนธรรม

การสร้างพื้นที่สื่อสารเรื่องสิทธิของ 
กลุ่มหลากหลายทางเพศ 

รณภูมิ สามัคคีคารมย์56 อาจารย์ประจำาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย

เพื่อสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การผลิตซ้ำาเรื่องราวในสื่อเกี่ยวกับประเด็น 

ความหลากหลายทางเพศยังซ้ำาๆ และมีเพียงไม่กี่รูปแบบ ภาพลักษณ์ของ 

คนหลากหลายทางเพศในสื่อมักพบว่า เป็นผู้สนใจเรื่องเพศ บ้าผู้ชาย  

เป็นเชยีรล์ดีเดอร ์ชา่งแตง่หนา้ ชา่งทำาผม เปน็ตน้ ในยคุหนึง่ สือ่มแีนวโนม้

ทีจ่ะเป็นผู้ตัดสินวา่ ใครเปน็เกย ์ใครเปน็กะเทย ใครเปน็รกัเพศเดยีวกนั และ

มองว่า กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ เป็นกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะติดเอดส์ 

แต่ช่วงถัดมาสื่อเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในแง่การนำาเสนอเนื้อหา

และแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคสื่อหลอมรวม ที่กลุ่มคน

หลากหลายทางเพศมีช่องทางในการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อเองได้ 

56 วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเร่ือง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปล่ียนแปลง วันท่ี 20-21 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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“เมื่อก่อนเร�มองสื่อในฐ�นะที่กำ�หนดชีวิตเร� และเป็นคนที่บอก

แทนเร� แต่ตอนนี้เร�ผลิตสื่อเองได้ เร�ใช้อัตลักษณ์ของตัวเร�เองในก�ร

ผลติคว�มจรงิชดุใดชดุหนึง่ใหก้บัสงัคมรบัรู ้อันนีเ้ปน็ทศิท�งทีเ่ร�เรยีนรูแ้ละ

ใช้ในปัจจุบัน”

มูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำางานผลักดันด้านนโยบาย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ยกตัวอย่างเช่น  

การเคลือ่นไหวกรณีการเกณฑท์หารทีก่ารตรวจใบรบัรองผลการตรวจเลอืก

ทหารกองเกนิ (สด.43) ระบวุา่เปน็ “โรคจติถาวร” และไดน้ำาการระบขุอ้ความ

ดงักลา่วไปฟอ้งรอ้งตอ่ศาลปกครอง เนือ่งจากเหน็วา่เปน็การละเมดิศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์และกระทบต่อสถานะบุคคลส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ในการเข้าสมัครรับราชการหรือหน่วยงานเอกชน ในเวลาต่อมาได้มี 

คำาพิพากษาศาลปกครองเห็นว่า การระบุในเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วย

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายและละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ฟ้องคดี ผลคำาพิพากษาส่งผลให้การให้เหตุผล 

จากเดิมได้รับการแก้ไขเป็น “ภาวะทางเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด” 

การเคลือ่นไหวในประเดน็ข้างตน้ เปน็ตวัอย่างหนึง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ 

การเปิดพื้นที่การสื่อสารในสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการสื่อสารกับ

สื่อมวลชน และส่วนที่สอง เป็นการสื่อสารภายในกลุ่มกะเทยด้วยกันเอง 

รณภูมิอธิบายการทำางานสื่อสารกับสื่อมวลชนว่า ต้องมีการวิเคราะห์ส่ือ  

ว่ากลุ่มใดมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิทางเพศ กลุ่มใดมีทัศนคติเชิงลบ 

และกลุ่มใดมีทัศนคติเป็นศูนย์ คือ ไม่บวกไม่ลบ เขาเลือกจะทำางานกับ

สื่อมวลชนกลุ่มหลังสุดด้วยการทำางานเชิงวิธีคิดให้เข้าใจประเด็นที่กำาลัง

เคลื่อนไหว



107เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

“เร�ขับเคลื่อนผ่�นก�รฟ้องร้องศ�ลปกครอง ศ�ลปกครองวินิจฉัย

ออกม�ว่� ก�รท่ีกระทรวงกล�โหมระบแุบบนีเ้ปน็ก�รละเมดิสทิธมินษุยชน

และขัดต่อรัฐธรรมนูญ กระทรวงกล�โหมก็ไม่ได้เต็มใจม�กหรอก แต่เมื่อ

ศ�ลปกครองตัดสินม�แล้ว เร�ก็ต้องสื่อส�รกับกระทรวงกล�โหมโดยให้ 

สื่อกระแสหลักเป็นคนทำ�ง�นให้ โดยที่เร�ทำ�คว�มเข้�ใจกับสื่อมวลชน  

กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกและกลุ่มที่ยังไม่ได้มองเร�เป็นลบหรือบวก เพื่อให้

ช่วยทำ�คว�มเข้�ใจในเรื่องนี้ให้กับพวกเร�”

รณภูมิเห็นว่า ความท้าทายของสื่อในการนำาเสนอเรื่องความ 

หลากหลายทางเพศก็มีเช่นกัน เนื่องจากสื่ออยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่ต้อง

คำานงึถงึ “การขายประเดน็หรอืความสนใจ” ในการนำาเสนอ สิง่ทีเ่ขาทำางาน

กับกลุ่มสื่อมวลชนคือ ทำาอย่างไรให้สื่อมวลชนนำาเสนอภาพของกะเทยที ่

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การอยู่บนความหลากหลายทางเพศ 

มีความเคารพต่อกัน

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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“การใช้ภาษา” หรือคำาเรียกขาน นับเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการ 

ซ่อนอคติต่อประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ รณภูมิมักถูกถามจาก

สื่อมวลชนในเรื่องการใช้คำาเรียกที่เหมาะสม เช่น มีสื่อบางสถานีถามเขาว่า 

ใชค้ำาเรยีกว่า “ชาวสม่ีวง” “เพศทีส่าม” “เบีย่งเบนทางเพศ” ไดห้รอืไม ่สำาหรบั

สือ่มวลชน การเลอืกใชค้ำาพาดหวัมีเปา้หมายเพือ่ดึงดดูความสนใจของผูร้บั

ข่าวสาร ขณะที่รณภูมิเห็นว่าภาษาเป็นตัวสะท้อนโครงสร้างของสังคมว่า

พวกเขาและเธออยู่ตรงไหน 

“เร�ได้คุยกับ กสทช. ว่�น่�จะออกแบบเป็นคู่มือไหม เพ่ือเป็นแนวท�ง

ให้กับสื่อ เร�ไม่ได้มองว่�สื่อผิดในก�รใช้คำ�ดึงดูด แต่สื่ออ�จไม่รู้ ซึ่งคว�มรู้

และคว�มเข้�ใจสำ�คัญม�ก ถ้�มีแนวปฏิบัติน่�จะช่วยสื่อได้”

สำาหรับการทำางานสื่อสารกับเพื่อนกะเทย รณภูมิบอกว่า แม้ศาล

ปกครองจะมีคำาพิพากษามาแล้ว แต่กลุ่มเพื่อนกะเทยหลายคนยังไม่รู้ใน

เร่ืองนี้และโดนละเมิดสิทธิด้วยการใช้คำาพูดหรือแสดงกิริยาท่าทางในเวที

เกณฑ์ทหารอีกจำานวนมาก เช่น การท่ีทหารมารุมดูและถามผู้เข้ารับการ

เกณฑ์ทหารว่า ผ่าตรงไหนมาแล้วบ้าง ใหญ่หรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นมูลนิธิจึง

ได้ผลิตส่ือเพ่ือให้เครือข่ายท่ียังไม่รู้ข้อมูลหรือเข้าถึงส่ือลำาบากได้รับทราบว่า 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนละเมิดสิทธิ โดยการผลิตคลิปผ่าน 

ตัวการ์ตูนและเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก 

ขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนกะเทย เป็นการทำางาน 

ท่ีมีความละเอียดและตรงประเด็นทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร 

รณภูมิเล่าถึงวิธีการได้มาซึ่งเนื้อหาว่า มาจากการระดมความเห็นในกลุ่ม

เพ่ือนกะเทยและร่วมกันเสนอว่า คนท่ีมีแนวโน้มจะทำาความรุนแรงกับพวกเรา

ควรตระหนักในประเด็นไหนบ้าง สมาชิกเครือข่ายจะร่วมกันตรวจดูทั้ง

เนื้อหา รูปแบบและตัวภาษา ในแง่รูปแบบที่เลือกการผลิตเป็นคลิปวิดีโอ
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เนื่องจากเพื่อนกะเทยเห็นตรงกันว่า คลิปสั้นๆ นี้ สะดวกสำาหรับพวกเธอ

ที่สามารถเซฟเก็บไว้ดูในโทรศัพท์มือถือได้ โดยเฉพาะระหว่างการรอ 

เรียกชื่อตอนเกณฑ์ทหาร 

เขาเห็นว่า การทำาส่ือเพ่ือการขับเคล่ือนควรให้กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็น

คนฟังและดูสื่อนั้นๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบเพ่ือให้สื่อที่ผลิตออกมามี

ทัง้ความสมบูรณ์และมผีลกระทบตอ่คนรบัสือ่เพือ่ใหส้ารทีจ่ะสง่ไปสามารถ

เข้าถึงผู้รับได้อย่างเต็มรูปแบบ 

“เร�ผลิตสื่อสั้นๆ 2-3 น�ที ใส่คว�มบันเทิงเข้�ไป แต่คว�มบันเทิง

นั้นมีแนวท�งในก�รปฏิบัติเพื่อให้เข�รู้สึกชอบและได้เรียนรู้ไปด้วย นี่เป็น

เทคนิควิธีก�รที่เร�สื่อส�รกับกลุ่มของพวกเร�เอง”

การใช้ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อสังเกตการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ. 2561
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
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ในฐานะทีเ่ปน็ผูเ้ปดิพืน้ท่ีการสือ่สารในการเคลือ่นไหวเรือ่งการเมอืง

เชิงอัตลักษณ์ของกะเทยและพบว่าการนำาเสนอตลอดจนการพาดหัวข่าว

ของสื่อมวลชนในสังคมไทยยังมีการละเมิดสิทธิทางเพศอยู่ไม่น้อย  

เขาเชิญชวนให้ตระหนักว่าการใช้ทักษะ MIDL ไม่ควรใช้เพื่อไปตัดสินผู้อื่น 

เช่น ตัดสินว่าสื่อไหนเลวและกำาจัดสื่อนั้นๆ ออกไป แต่ควรเป็นการแก้ไข

ความไม่รู้ที่ฝังในสังคมอย่างยาวนาน ซึ่งความไม่รู้นี้ มีท้ังความไม่รู้จริงๆ 

เช่น การไมย่อมรับความหลากหลายทางเพศ และความไมรู่อ้นัเนือ่งมาจาก

ผลประโยชนใ์นระบบทนุนยิม เชน่ การทีส่ือ่นำาเสนอภาพลกัษณข์องกะเทย

ในการไปเกณฑ์ทหารเพราะขายข่าวได้ เป็นต้น

การถ่ายทำาสารคดีเรื่องเล่าของคนรุ่นใหม ่
ในอาเซียน 

ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้แผนที่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อถกแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 

จารุวรรณ สุพลไร่57 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย  

ใช้แผนที่ฉบับเดียวกันเพื่อศึกษาเส้นทางสำาหรับแผนการเดินทางไปยัง  

5 ประเทศ ความสนใจของเธอไม่ได้อยูท่ีแ่ผนพฒันากรอบการคา้ การลงทนุ 

การพัฒนาพลงังานในระดับภูมิภาค แต่กลับเปน็เรือ่งราวของคนเล็กคนนอ้ย

ที่อาศัยในหมู่บ้านหรือตามเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ผลกระทบจากกรอบ 

การพัฒนาเหล่าน้ัน เธอบันทึกภาพและวิดีโอผู้คนและส่ิงต่างๆ ท่ีเธอพบเจอ

57 วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเร่ือง MIDL อำานาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปล่ียนแปลง วันท่ี 20-21 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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ตลอดห้าเดือนและหอบวัตถุดิบท้ังหมดกลับมาบ้านเกิดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต

สารคด ีกระบวนการนีใ้ชเ้วลายาวนานเกอืบสองป ีกวา่จะนำามาถา่ยทอดใน

รูปแบบของรายการสารคดี “แม่โขงโนแมด” จำานวน 5 ตอน เพื่อเผยแพร่

ให้สมาชิกในสังคมได้เห็นและเรียนรู้แง่มุมที่นำาเสนอผ่านสายตาของคน 

เจนเนอเรชั่นของเธอ

จารุวรรณเล่าประสบการณ์การทำางานท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการจุดประกาย

มาทำารายการสารคดีว่า เธอทำางานในโครงการประสานความร่วมมือเพื่อ

คนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำาโขง ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นเวลา 6 ปี 

กิจกรรมคือการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็น

นักปฏิบัติการทางสังคม นักศึกษา คนทำางานด้านส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 

ประชาธปิไตย และเพศสภาพ การทำางานทำาใหไ้ดพ้บปะเรยีนรูเ้รือ่งราวของ

เพื่อนในอาเซียน ในที่สุด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เธอตัดสินใจออก

เดินทางตามลำาพงั พรอ้มกลอ้งถา่ยรปู และอุปกรณเ์พือ่เกบ็บนัทกึเรือ่งราว

ของเพื่อนในภูมิภาค เธอเล่าถึงที่มาของการเดินทางและถ่ายทำาสารคดี 

ภายใต้โครงการแม่โขงโนแมดว่า 

“หลงัจ�กทีเ่รยีนรูแ้ละผ�่นก�รปฏิบติัง�นม� ไดฟ้งัเรือ่งร�วของเพือ่น

ในลุ่มน้ำ�โขงและเพื่อนในอ�เซียน ก็เกิดแรงบันด�ลใจ พบว่�เรื่องร�วของ

เพื่อนน่�สนใจ แต่ไม่ได้ปร�กฏในสื่อหลัก ประกอบกับตัวเร�เองก็ทำ�ง�น

เต็มอิ่มและได้มีประสบก�รณ์เดินท�งไปประเทศอ�เซียน 10 ประเทศ  

ตอนน้ันคิดว่� น่�จะถึงเวล�เล่�เร่ืองของเพ่ือนบ้�นแล้ว เพร�ะส่ิงท่ีเร�ได้เห็น

หรือได้ดูจ�กหน้�จอสื่อหลัก หรือจ�กหนังสือ มันแตกต่�งจ�กที่เร�เห็น 

ของจริง” 
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จารุวรรณเล่าถึงวิธีการทำางานว่า เธอเดินทางโดยลำาพัง 1 เดือนต่อ 

1 ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 5 เดือน เริ่มจากเวียดนาม ลาว เขมร พม่า

และไทย เธอเลือกพาหนะทางบกแทนการใช้เครื่องบิน และแทนท่ีจะพัก

ตามโรงแรม เธอเลือกพักอาศัยบ้านเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ใช้เวลาและ 

รบัฟังเรือ่งราวชีวิตของพวกเขา วิธีการแบบนี ้จารวุรรณเหน็วา่ เปน็ชอ่งทาง

ของการสื่อสารระหว่างใจถึงใจ ดังนั้นเรื่องราวที่เธอได้รับฟัง จึงไม่ใช่แค่

ความฝนั แตส่ะท้อนความจรงิ และบางครัง้กเ็ปน็ความทกุขใ์จทีเ่พือ่นกำาลงั

เผชิญอยู่ เธอทำาหน้าที่บันทึกเสียงและภาพเหล่าน้ัน และกลับมาร่วมกัน 

ตัดต่อภาพร่วมกับทีมงานเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการสารคดีแต่ละตอน 

เผยแพร่ในหน้าเฟซบุ๊กและยูทูป

สารคดีแม่โขงโนแมด 5 ตอน ที่จัดทำาโดยจารุวรรณ สุพลไร่
ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก
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ที่จังหวัดกัมปงธม ประเทศกัมพูชา จารุวรรณถ่ายทำาเรื่องราวของ

เพ่ือนทีท่ำางานด้านเยาวชนและสนัตภิาพ เพือ่นชาวเขมรสะทอ้นชุมชนและ

ผู้คนท่ีได้รับผลกระทบจากสงคราม เพ่ือนเธอทำางานอย่างหนักด้วยความหวัง

ที่ต้องการ “เปลี่ยนอนาคตของประเทศ” ที่นั่นเธอได้เห็นเยาวชนชาวเขมร

ที่มีความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นเพื่อให้สังคมท่ีมีบาดแผลจากอดีต 

เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พม่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้

ที่ผ่านความบอบช้ำาจากสงครามมายาวนาน จารุวรรณบันทึกเรื่องเล่าของ

เพ่ือนท่ีมีพ่อเป็นนักโทษการเมือง เพื่อนของเธอทำางานจัดกระบวนการ

ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยในประเทศของเขา เธอได้มีโอกาสไปเยือนที่วัด 

แหง่หนึง่ จารวุรรณถามพระสงฆว์า่ อะไรเปน็แรงบนัดาลใจให้พระสงฆพ์มา่

ทำางานเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม คำาตอบท่ีเธอได้รับจากพระภิกษุรูปน้ันคือ 

“ไม่มีแรงบันด�ลหรอก แต่ว่�ปัญห�อยู่ตรงหน้� ถ้�เร�ไม่ทำ�แล้วใครจะทำ�” 

ทุกครั้งของการย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ครอบครัว

และเพ่ือนมักส่งข้อความถึงเธอว่า “ขอให้สนุก” แต่เม่ือเดินทางมายังบ้านเกิด

เมืองนอน โดยมีจังหวัดปัตตานีเป็นจุดหมายที่เธอเลือกไปเยี่ยมเยือน 

ข้อความที่ส่งถึงกันในหมู่คนใกล้ชิดกลับกลายเป็นว่า “ขอให้ระวังตัวนะ” 

และเธอเองกเ็ลีย่งโดยบอกแม่วา่ “ไปหาดใหญ่” แทน แนน่อนว่า ภาพลักษณ์

ของเมืองปัตตานีที่ปรากฏในสื่อมวลชนล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวในทำานอง 

“คนร้ายลอบวางระเบิด-สกัดคาร์บอม-บึ้มสนั่นหวั่นไหว” การนำาเสนอข่าว

เหล่านี้ ย่อมชวนให้ผู้อยู่ห่างไกลมีจินตนาการกับเมืองปัตตานีในแบบหนึ่ง 

แตเ่มือ่จารวุรรณไปถงึเพือ่นของเธอซึง่ทำางานองคก์รดา้นสนัตภิาพทีป่ตัตานี

มารบัทีส่ถานรีถไฟ และพาไปพักทีบ่า้น เธอเปดิเผยความรูส้กึกลวักบัเพือ่น

อย่างตรงไปตรงมา และได้รับคำาตอบจากเพื่อนว่า 
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“อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ให้มีความหลากหลาย และเพื่อที่จะให้มนุษย์

เข้าใจคนอื่น ก็อยากฝากข้อความให้เพื่อนในอาเซียนได้เปิดใจและเรียนรู้

กับความหลากหลายและความแตกต่าง”

จุดเน้นของหนังสารคดีชุดน้ีเพ่ือสร้างสันติภาพและความเข้าใจระหว่าง

ชาวบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวของเพื่อนที่ทำางาน

เพื่อชุมชน เพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้คนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาที่มี

ความคิดเป็นของตนเอง มีความฝันและแรงบันดาลใจที่อยากเปลี่ยนแปลง

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งภูมิภาคนี้ 

เมื่อถูกถามว่า58 เช่ือหรือไม่ว่าหนังสามารถเปล่ียนแปลงสังคมได้  

ผู้ผลิตหนังสารคดีมือสมัครเล่นคนนี้ตอบว่า อย่างที่เราคงจะรู้กันดีว่า 

ภูมิภาคอาเซียนเต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีปัญหาสังคมและความท้าทาย

หลายเรือ่ง ดงันัน้การสนบัสนนุและเสรมิสรา้งสนัตภิาพตลอดจนความเข้าใจ

ระหว่างประชาชนเป็นเร่ืองส่ิงสำาคัญ ซ่ึงการเกิดข้ึนของ AEC เม่ือ พ.ศ. 2558 

เน้นไปที่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำาคัญมากกว่าการคำานึงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ตอนที่เธอถ่ายทำาสารคดีเรื่องนี้ จึงอยากเผยให้

เห็นความจริงในแง่มุมที่ไม่ได้พบเห็นหรือได้ยินในสื่อกระแสหลักหรือสื่อ

ตา่งๆ เธอยกตวัอยา่งเรือ่งความขดัแยง้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา ขา่วทีป่รากฏ

มักเป็นเรือ่งเกมการเมอืงและการสรา้งความเกลยีดชงัทีข่ยายตวัไปยงัผูค้น

ท่ีเราไม่เคยพบเห็นเลยด้วยซ้ำา ผลจากการเดินทางและส่ือสารเร่ืองราวกับผู้คน 

ทำาใหจ้ารวุรรณเหน็ธรรมชาติของมนษุยโ์ดยพืน้ฐานว่า ไมไ่ดเ้กดิมาเพือ่สร้าง

ความเกลียดชัง ขณะที่อีกแง่มุมหนึ่ง เราพบว่า การนำาเสนอรายการสารคดี

ที่ออกอากาศในโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศเพ่ือนบ้าน มุ่งเน้น 

แง่มุมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนำาเสนอสถานที่สวยงาม และจุดเด่น

58 http://www.engagemedia.org/Members/rezwan/news/featured-filmmaker-netting-jaru-
wan-supolrai 2/7/2018
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ในเร่ืองอาหารหรือประเพณีวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีน้ันๆ ส่ิงท่ีเธอคิดว่าขาดหาย

ไปคือ สารคดีที่นำาเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมดา หรือปัญหา

เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมิติของชีวิตประจำาวันท่ีชาวบ้านเผชิญ

อยู่จริงในภูมิภาคแถบนี้ จารุวรรณบอกว่า หนังสารคดีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

มมุมองทีเ่ราไม่ได้รบัรูใ้นสือ่กระแสหลกั ซึง่เธอหวงัวา่ การขยายมมุมองของ

ผู้ชมจะช่วยนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจและเกิดสันติภาพระหว่างกัน

จารุวรรณ เห็นว่า อินเทอร์เน็ตได้สร้างช่องทางในการเผยแพร่ท่ี

สำาคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัโครงการเลก็ๆ ทีม่งีบประมาณจำากดั 

โอกาสทีจ่ะไปเผยแพรต่ามชอ่งทางในโลกออฟไลนแ์ทบจะเปน็ไปไมไ่ดเ้ลย 

แต่การท่ีมีโซเชียลมีเดีย และยูทูป ทำาให้คนทั่วโลกสามารถเข้ามาชม

ภาพยนตร์สารคดีของเธอได้ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 เธอได้ทำาโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์การฉายภาพยนตร์ออนไลน์ และยังสามารถรับชมทางยูทูป

ได้ทั้งในชื่อ Mekong Nomad และ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม นอกจากนี้ 

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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หนังสารคดีในตอนที่นำาเสนอเรื่องชีวิตในกัมพูชา ได้นำาไปฉายในงาน  

Mekong ICT camp ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 

2560 ด้วย 

วิดีโอออนไลน์ ช่องทางเผยแพร ่
ความคิดสวนกระแส 

การใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือแสดงพลังของการสื่อสารในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมทางสังคม  

เปน็เรือ่งทีไ่ดร้บัความสนใจเปน็อย่างมาก หนว่ยงานทีท่ำางานสนบัสนุนการ

ใช้วิดีโอในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ EngageMedia เป็นองค์กร

เอกชนไม่หวังผลกำาไร ซ่ึงเชื่อในพลังของวิดีโอ อินเทอร์เน็ตและการใช้

เทคโนโลยีแบบเปิดเพ่ือสร้างสรรค์สังคมและการเปล่ียนแปลง องค์กรแห่งน้ี

ทำางานสนับสนุนนักทำาหนังอิสระ นักข่าว นักเทคโนโลยี นักรณรงค์และ

เคลื่อนไหวทางสังคม ในการนำาเสนอเรื่องราวเพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณะ

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมได้แก่ การเปิดเว็บไซต์ เพื่อเป็นพื้นที่ร่วมในการนำาเสนอวิดีโอที่

เกีย่วขอ้งกบัความเปน็ธรรมทางสงัคมและปญัหาสิง่แวดลอ้มในประเทศแถบ

เอเซียแปซิฟิก สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมและพลเมืองที่ทำางานผลักดัน

นโยบายในเรื่องสิทธิทางดิจิทัล สนับสนุนการผลิตซอฟต์แวร์แบบเปิด 

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้

เทคโนโลยดีจิทิลัและวดิโีอในการสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลงประเดน็สทิธิ

มนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากจะมีแง่มุมความ 

หลากหลายทางเพศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุแล้ว การเปิด

พื้นที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำาทางประวัติศาสตร์และความรุนแรง

ทางการเมือง ยังเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พลเมืองบางกลุ่มผลิตสื่อภาพยนตร ์

เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำาเสนอความคิดสวนกระแส โดยมีเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

เอื้อให้เกิดช่องทางการเผยแพร่งานสู่สายตาสาธารณะ59

งานเขียนของมาลินี คุ้มสุภาแห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่60 เสนอวา่ ในบรบิทสงัคมอำานาจนยิมของประเทศไทยยคุปจัจบุนั 

ขณะทีก่ารเซนเซอรข์องรฐัมีความเขม้ขน้มากขึน้ กลบัพบวา่ เป็นการกระตุน้

ให้เกิดภาพยนตร์ไทยใหม่ๆ ที่มีแนวคิดทางการเมืองจากผู้สร้างภาพยนตร์

อิสระ ซึ่งผู้สร้างอิสระ ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ระบบการคัดสรร

ภาพยนตร์ และวงจรการเผยแพร่งานสื่อสังคมออนไลน์ มาเป็นเงื่อนไข

สนับสนุนให้พวกเขาสามารถแสดงออกและเผยแพร่ความคิดสวนกระแส  

นำาเสนอเสียงคัดค้านผ่านความคลุมเครือทางการเมือง โดยแพลตฟอร์ม

อย่าง Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter และ Line เป็นเงื่อนไขใหม่ของ

พื้นที่สาธารณะทางเลือก ที่ทำาให้เกิดการเข้าถึงภาพยนตร์มีท้ังความเป็น

ปัจเจกบคุคล และมวลชนไปพรอ้มๆ กนั การเขา้ถงึสามารถทำาไดซ้้ำาๆ และ

ทำาได้ในทันที และอยู่นอกเหนือข้อจำากัดของกาลเทศะในโลกความเป็นจริง 

ซึ่งสิ่งนี้อาจนับได้ว่าเป็น “ขบวนก�รสังคมใหม่ในภ�คปฏิบัติท�งวัฒนธรรม

ของยุคไซเบอร์” ซึ่งมีความเป็นปัจเจกบุคคลกับสาธารณะพร้อมกัน

59 สนใจการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับภาพยนตร์สารคดี 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-digital- 
cinema/ 2/9/2018
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“...ถ้�เร�ส�ม�รถมีพื้นที่และบทสนทน�ในลักษณะนี้ได้อย่�ง
ต่อเนื่องในชีวิตประจำ�วัน สิ่งนี้ส�ม�รถเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนก�รสร้�งพลเมืองได้ แน่นอนว่� กระบวนก�รดังกล่�ว
ไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้�มคืน ถ้�เร�เชื่อว่�สำ�นึกคว�มเป็น
พลเมืองที่พ้นจ�กคว�มเป็นไพร่เป็นสิ่งสำ�คัญต่อก�รเมือง
ที่ทุกคนมีสิทธิอย่�งเท่�เทียมกัน ผู้เขียนก็เห็นว่�มันสำ�คัญ

ที่จะรักษ�พื้นที่ออนไลน์นี้เอ�ไว้ ...เพื่อว่�วันนั้นจะม�ถึง” 

มุมมองของ อ�ทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

บทที่ 8

เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมือง



120 เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

“...ถ�้เร�ส�ม�รถมพีืน้ทีแ่ละบทสนทน�ในลกัษณะนีไ้ดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง

ในชีวิตประจำ�วัน ส่ิงน้ีส�ม�รถเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนก�รสร้�งพลเมืองได้ 

แน่นอนว่� กระบวนก�รดังกล่�วไม่ได้เกิดข้ึนได้เพียงช่ัวข้�มคืน ถ้�เร�เช่ือว่�

สำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองที่พ้นจ�กคว�มเป็นไพร่เป็นส่ิงสำ�คัญต่อก�รเมือง

ที่ทุกคนมีสิทธิอย่�งเท่�เทียมกัน ผู้เขียนก็เห็นว่�มันสำ�คัญท่ีจะรักษ�พ้ืนท่ี

ออนไลน์นี้เอ�ไว้ ...เพื่อว่�วันนั้นจะม�ถึง” 61

เจ้าของข้อความข้างต้นคือ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล แห่งเครือข่าย

พลเมืองเน็ต เขายกตัวอย่างเล็กๆ ประกอบความคิดของเขาข้างต้นว่า  

ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กเป็นภาพสุนัขสามตัวกำาลัง 

ข้ามสะพานลอย ด้านล่างของภาพเป็นศพคนที่ถูกรถชนตายกลางถนน 

พรอ้มกบัคำาโปรยทำานองวา่ อายสนุขัไหม ถา้ขา้มสะพานลอยกไ็มต่อ้งตาย

แล้ว จากโพสต์ดังกล่าวทำาให้มีผู้มาเขียนความเห็นต่อท้ายขยายประเด็น

และเกิดบทสนทนาบนหน้าวอลล์ถึงแนวคิดการออกแบบเมืองและนโยบาย

สาธารณะ 

งานศกึษาของอาทติยเ์รือ่งการเมืองบนเฟซบุก๊ พบวา่ เครอืขา่ยสังคม

ออนไลน์อนุญาตให้คนท่ัวไปสะสมทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมได้

สะดวกขึ้น อนุญาตให้สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ที่เข้ากับทุนที่มีอยู่ สามารถ

จัดการพื้นที่สื่อสารได้ด้วยตัวเองและสามารถแปลงทุนดังกล่าวมาเพ่ือการ

เคลื่อนไหวออฟไลน์ได้ เขาเสนอว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดให้สื่อ 

61 วิทยานิพนธ์ การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2533- 
2555 สนใจดูเพ่ิมเติม https://bact.cc/f/2012/11/suriyawongkul-2012-facebook-politics-20120810.pdf 
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หลายชนิดถูกส่งผ่านและทำาซ้ำาได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้เกิดการดัดแปลงหรือ

เล่นกับสื่อเพื่อสร้างสารที่ถูกกระจายผ่านเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตมีม 

(Internet memes)62 เป็นตัวอย่างการละเล่นแบบหนึ่งท่ีทำาให้คนธรรมดา

สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองออกสู่สาธารณะและได้รับความ

สนใจได้ง่ายขึ้น 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการขยาย

วงสื่อสาร และเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาท่ัวไปท่ีไม่ได้มี 

ทุนทางสังคมมาก่อนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็นทาง

สังคมและการเมือง ผู้ใช้เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านการโพสต์

หรือแชร์ภาพหรือแสดงความคิดเห็นหน้าวอลล์ของเพ่ือนด้วยเหตุผลแตกต่าง

กันไป การโพสต์เรื่องราวของปัจเจกบุคคลจำานวนไม่น้อยได้สร้างการรับรู้

และความเข้าใจใหม่ๆ ให้กับสมาชิกในชุมชนและสังคมที่มีนัยยะสำาคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อย เช่น การเรียกร้องสิทธิทางวัฒนธรรมของ 

คนพื้นเมือง การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

ชนพื้นเมืองกับการสร้างความภาคภูมิใจใน 
อัตลักษณ์63  

Mylon McArthru เด็กชายวัย 8 ขวบ เป็นคนพ้ืนเมืองท่ีเพ่ิงย้ายไปอยู่

ทีเ่มอืงแหง่หนึง่ในมลรฐั Alberta ประเทศแคนาดา เดก็ชายรอ้งไหห้ลงักลบั

จากโรงเรยีน และบอกแม่ว่าตอ้งการตดัผมยาวทีเ่ขาไวม้าแตเ่ล็ก แมข่องเขา

สอบถามเรื่องนี้กับครูที่โรงเรียน จึงทราบว่าเขาเป็นเด็กชายคนพ้ืนเมือง 

62 คำาว่า meme มาจาก gene ซึ่งหมายถึง พันธุกรรม รวมกับคำาว่า mimic ซึ่งหมายถึงการเลียนแบบ
63 https://www.voanews.com/a/native-americans-canadas-first-peoples-fight-to-keep-hair-long/ 
4199671.html 1/18/2018 
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คนเดียวในห้องเรียนและโดนเพื่อนรังแกเนื่องจากทรงผมยาวและถักเปีย 

ในที่สุดเด็กชายร้องขอให้แม่ตัดผม เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 ก่อนที่

เด็กชายจะตัดผมในวันถัดมา หนูน้อยและแม่ได้ร่วมกันทำาวิดีโอบนหน้า 

เฟซบุ๊ก ว่าด้วยเรื่อง My hair is who I am64 เพื่ออธิบายการตัดสินใจที่จะ

ตัดผม และส่งข้อความไปยังเพื่อนและครู วิดีโอของเขามีคนรับชมและ 

ถูกแชร์ออกไปอย่างล้นหลาม 

วิดีโอชิ้นนี้มีความยาว 1.50 นาที เด็กชายชูป้ายกระดาษที่เขียน

ข้อความทีละประโยคดังต่อไปนี้ 

“ก�รรังแกกันเป็นเรื่องไม่ดี เร�ควรสอนเด็กเกี่ยวกับก�รไว้ผมย�ว 

ทรงผมของฉันเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่� ฉันเป็นใคร มันเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมของฉัน พรุ่งนี้ฉันจะไปตัดผมย�วเพร�ะว่�ฉันโดนรังคว�นจ�ก

เด็กๆ พวกเธอไม่ควรม�กำ�หนดฉัน ไม่ควรทำ�ร้�ยฉัน ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ 

มันเป็นเรือ่งปกติทีจ่ะไวผ้มย�ว คว�มหม�ยของก�รไวผ้มย�วตอ้งไดร้บัก�ร

สอนเพื่อให้คนอื่นเข้�ใจถึงวัฒนธรรม 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” มีความสำาคัญต่อความเช่ือทางจิตวิญญาณและทาง

วัฒนธรรมผ่านขนบธรรมเนียมและสไตล์ของทรงผมที่แตกต่างกันไปของ

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การปล่อยยาว ผูกจุก หรือถักผมเปีย ทรงผม 

คนพื้นเมืองช่วยสร้างความเป็นตัวของตัวเอง ปัจเจกบุคคล และความเป็น

ชาตพินัธุข์องคนกลุม่ตา่งๆ นโยบายชว่งครสิตศ์ตวรรษ 19 ไดเ้ริม่มาตรการ 

64 http://www.cbc.ca/news/indigenous/long-hair-bullying-cold-lake-1.4347575 1/18/2018
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โจมตีทรงผมของคนพื้นเมือง โดยกล่าวว่า ทรงผมเป็นตัวบอกความศิวิไลซ์ 

และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทรงผมยาวและไว้เปียกลายเป็นภาพลักษณ์ของคน

อินเดียนแดง ซึ่งเป็นคำาเรียกที่แสดงความดูแคลนต่อคนพื้นเมือง ทุกวันนี้

การไว้ผมยาวยงัถอืวา่ผดิกฎระเบยีบของบรษิทัเอกชนจำานวนหนึง่ ทัง้ท่ีการ

ไว้ผมยาวมีความสำาคัญต่อคนพื้นเมือง 

การใช้เฟซบุ๊กเพจ เพื่อสร้างความต่ืนตัวในเร่ืองการไว้ผมเปียกับ 

อัตลักษณ์ของคนพื้นเมืองมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 โดย Michael Linklater  

ชนพื้นเมืองในแคนาดาและเป็นนักเล่นบาสเกตบอลระดับแชมป์เปี้ยน  

เขาเคยถูกเพ่ือนนักเรียนรังควานเพราะไว้ผมเปียต้ังแต่สมัยวัยเด็ก สองปีท่ีแล้ว

ภายหลงัจากทีล่กูชายของเขาสารภาพวา่ถกูเพือ่นรงัแก เขาตดัสนิใจจดัการ

กับปัญหานี้โดย พ.ศ. 2559 เขาเริ่มใช้เฟซบุ๊กเพจเพื่อสร้างความตื่นตัวกับ

ปัญหานี้ โดยตั้งชื่อเพจว่า Boys with Braids หรือ เด็กชายผมเปีย เขาเห็น

ว่าจำาเป็นต้องมีสื่อกลางเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนหนุ่มสาวชาว 

พ้ืนเมืองเพ่ือให้ได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต่ืนตัว เขาหวังว่า 

วิดีโอ 1.50 นาที เผยแพร่มุมมองของ Mylon McArthru
เรื่องที่โดนกลั่นแกล้งจากการไว้ผมเปียยาวตามวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง

มีผู้เข้าชมกว่าล้านครั้งและแชร์กว่า 2 หมื่นครั้ง
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Tiya-Marié Large
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การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะช่วยลดการรังแกเด็กพื้นเมืองได้ เฟซบุ๊กเพจนี้ 

ได้รับความนิยมแพร่หลายจากแคนาดามายังสหรัฐอเมริกา ทำาให้เกิดกลุ่ม

เคลือ่นไหวเดก็ชายผมเปยีขึน้ในมลรฐัหลายแห่งทีล่ว้นมปีระชากรพืน้เมอืง

อเมริกันจำานวนมาก 

เฟซบุ๊กของผู้สื่อข่าววัย 11 ขวบ : การส่งเสียง
จากเด็กชาวปาเลสไตน ์

Janna Jihad ผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้สื่อข่าวสงครามที่อายุน้อย

ที่สุด เป็นชาวปาเลสไตน์ ในปี พ.ศ. 2561 เธออายุย่าง 11 ปี เธอเริ่ม 

เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเขต

เวสแบงค์ที่ครอบครองโดยอิสราเอลตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ขวบ โดยใช้

โทรศัพท์มือถือของแม่บันทึกเหตุการณ์และโพสต์ในเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อ  

Janna Jihad ซึง่จนถงึขณะนีม้ผีูต้ดิตามราว 2.5 แสนคน เธอเลา่ถงึทีม่าของ

การทำาหน้าท่ีผู้ส่ือข่าวว่า เป็นเพราะมีนักข่าวไม่มากนักท่ีทำาหน้าท่ีส่งข่าวคราว

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปาเลสไตน์ไปสู่โลกภายนอก เธอก็เลยได้คิดว่า ถ้าเช่นน้ัน

ทำาไมเธอไม่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นด้วยตนเองล่ะ คนอื่นๆ จะได้รับรู้ว่า 

เกิดอะไรข้ึนท่ีหมู่บ้านของเธอ Janna เล่าว่า เธอได้รับแรงบันดาลใจบางส่วน

จากลุงซ่ึงเป็นช่างภาพและได้บันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงของทหารอิสราเอล

ในเมอืงท่ีเธออยู่ ประกอบกบัการสญูเสยีลกูพีล่กูน้องและลุงจากการถกูแกส๊ 

น้ำาตาและการถูกยิงทำาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกภาพเพ่ือนำาไปสู่การ

เผยแพรใ่นโซเชียลมีเดีย เธอตดิตามครอบครัวและใชโ้ทรศพัท์ของแมใ่นการ

บันทึกภาพเหตุการณ์ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Jerusalem, Hebron, Nablus 
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และ Jordan คลิปวิดีโอของเธอถ่ายทอดเร่ืองราวการถูกควบคุมตัวท่ีด่านตรวจ 

ขบวนประท้วงและการใช้ความรุนแรงต่อเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ เธอบอกว่า 

อาวุธของเธอคือกล้องที่คอยบันทึกภาพ และส่งต่อไปยังคนเล็กคนน้อยที่

ช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ออกไปยังคนอื่นๆ

แม้เด็กหญิง Janna ยังคงใช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนตามช่วง

ปฐมวัยของชีวิต แต่ด้วยภาวะพิเศษของสงคราม เธออยู่ในสิ่งแวดล้อมที ่

ไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเด็กคนอื่น สิ่งที่เธอตัดสินใจเลือกคือการหันมาหยิบ

กล้องมือถือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดผ่านมุมมองของเด็กเพ่ือ

ส่งเสียงของเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ออกไปสู่ภายนอก เธอบอกว่า ความฝัน

ของเธอเมื่อเป็นผู้ใหญ่คือการไปทำางานที่ CNN หรือ Fox News ด้วยหวัง

ว่าสถานีข่าวสารทั้งสองช่องนี้จะได้มีพื้นที่ในการนำาเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้น

ในปาเลสไตน์ด้วย65 เธอได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการและถูกถามว่า  

เธอถูกคุกคามจากความเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่ Janna บอกว่า

ขอ้ความเกอืบทัง้หมดทีส่ง่มาเปน็ไปในทางบวก มเีพียงบางขอ้ความเทา่นัน้

ที่ออกแนวข่มขู่เธอ

65 http://www.aljazeera.com/news/2016/04/janna-jihad-meet-palestine-10-year-journalist- 
160426132139682.html 1/16/2018

Janna Jihad เด็กหญิงชาวปาเลสไตน์ ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่บ้านเกิด ภาพจากเฟซบุ๊กของเธอ

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Janna Jihad
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ประสบการณ์ร้ายที่ผู้หญิงเผชิญ ถูกแปรเปลี่ยน
เป็นการสื่อสารที่มีพลังผ่านเฟซบุ๊ก 

ช่วงสองปีท่ีผ่านมา การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเปิดเผยประสบการณ์

ส่วนบุคคลของสุภาพสตรีสองคนเก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศใน 

ทัณฑสถานหญิงและสถาบันการศึกษา ทั้งสองเรื่องน้ีได้กลายเป็นเรื่องท่ี

สาธารณะตระหนักและนำาไปสู่การพูดคุยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการปฏิบัติ

ที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กรณีแรก เป็นกรณีของกรกนก คำาตา 

นักศึกษา หนึ่งในผู้ต้องหาข้อหาฝ่าฝืนคำาสั่ง คสช. ที่ 3/2558 เรื่องการห้าม

ชุมนุมเกิน 5 คน อันสืบเนื่องมาจากเธอและเพื่อนได้นั่งรถไฟไปตรวจสอบ

ทุจริตอุทยานราชภักดิ์ เมื่ออัยการสั่งฟ้อง เธอและเพ่ือนจึงถูกส่งตัวไปยัง

เรือนจำาพิเศษ ในวันเดียวกันนั้นทางทนายความได้ยื่นขอประกันตัวทันที 

และระหวา่งการรอประกันตัวนัน่เองทีก่รกนกถกูควบคมุตวัเขา้สู่เรอืนจำาและ

ผ่านขั้นตอนการตรวจภายในบริเวณแดนแรกรับ 

หลังจากได้รับการประกันตัว กรกนกได้เขียนเล่าประสบการณ์ใน 

แดนแรกรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559  

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจร่างกายที่เธอได้รับการปฏิบัติจาก 

เจ้าหน้าท่ีในทัณฑสถานหญิงกลางเป็นข้ันตอนท่ีสร้างความกระทบกระเทือน

ต่อจิตใจ ทำาให้มีความอับอาย และเข้าข่ายกระทำาอนาจาร เมื่อเรื่องของ 

กรกนกได้รับการเผยแพร่ออกไป สื่อมวลชนได้นำาข้อความของเธอไป 

เผยแพร่ ขณะเดียวกันกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวลานั้น ได้มีการ

จัดเวทีเสวนาเรื่อง “เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ : ยังมีผู้หญิงถูกละเมิด

สิทธิเพียงก้าวแรกที่เดินเข้าแดนแรกรับ” การพูดคุยในวันน้ัน ได้มีเสียง

สะทอ้นความรูส้กึจากผูเ้คยผา่นดา่นแดนแรกรบั โดยมผีูบ้รหิารทณัฑสถาน



127เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

หญิงเขา้รว่มประชมุชีแ้จง66 ขณะเดียวกนัเครอืขา่ยองคก์รทีท่ำางานดา้นสทิธิ

ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสังคม 16 องค์กร ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีการค้นตัวผู้ต้องขัง

หญิง67

กรณีที่สอง เป็นประสบการณ์ของธารารัตน์ ปัญญา นักศึกษาที่ 

เปิดเผยเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยนักศึกษารุ่นพ่ี การโพสต์เร่ืองราว

ในเฟซบุ๊ก ทำาให้สังคมได้มีการพูดคุยถึงบทบาทของคนรอบข้าง สังคมและ

หนว่ยงานของรฐัในการคุ้มครองผูเ้สยีหายและอำานวยความยตุธิรรมอยา่งไร 

โดยเฉพาะกรณทีีเ่กดิขึน้ทางมหาวทิยาลยัได้มีคำาสัง่ลงโทษนกัศกึษาทีก่ระทำา 

ผิดวินัย ธารารัตน์บอกว่า “ก�รที่เร�โพสเรื่องนี้ ไม่ได้ต้องก�รประจ�นคนที่

กระทำ�ผดิ แตต้่องก�ร empower คนทีเ่ปน็เหยือ่ในเหตกุ�รณก์�รลว่งละเมดิ

ท�งเพศให้กล้�ออกม�พูด ก�รออกม�พูดมีร�ค�ท่ีต้องจ่�ย แน่นอนว่�  

เร�ต้องแบกรับคว�มรู้สึกแย่ๆ ทั้งหมด ต้องพูดเร่ืองที่เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ให้ใคร

หล�ยๆ คนฟัง มีทั้งคนที่เข้�ใจและมีคนที่ตัดสินเร�ในท�งแย่ๆ แต่เร�ต้อง

อยู่กับมันให้ได้ ต้องเข้มแข็งและกล้�ท่ีจะพูด อย่�ลืมว่� เร�มีสิทธิเต็มท่ี  

คนที่เสียห�ยมีสิทธิที่จะดำ�เนินก�รเอ�ผิดกับคนที่กระทำ�คว�มผิด...” 68

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

STOP

STOP
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“โครงสร้�งก�รเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัลเปิดให้
ผู้ประท้วงที่เข้�ร่วมก�รชุมนุมส�ม�รถมีส่วน
กำ�หนดและขย�ยประเด็นได้ แทนที่จะเป็นก�ร

สั่งก�รจ�กผู้นำ�ก�รชุมนุมแบบมีลำ�ดับชั้นของ
ก�รเคลื่อนไหวท�งสังคมในรูปแบบเดิม”

มุมมองของ Ho Chueng Ng 
#UmbrellaMovement

บทที่ 9

รณรงค์ในโลกออนไลน์
จะได้ผลอะไร?
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ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล พลเมืองมีอำ�น�จม�กขึ้นจริงหรือไม่ และ

ส�ม�รถนำ�ก�รเปลี่ยนแปลงได้ม�กน้อยเพียงใด ? 

คำาตอบในเรือ่งนีส้ามารถนำามาสูข่อ้ถกเถยีงดว้ยมมุมองตา่งๆ กนัไป 

แต่กระนั้นก็ตาม สื่อใหม่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้นำามาสู่การเคลื่อนไหว

ทางสังคมใหม่ เพื่อแสดงออกซึ่งความคิด ความเห็น ความชอบ ความชัง 

ที่หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

การติดสัญลักษณ์ # Hashtag เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ทางสังคมและการเมืองเพ่ือจุดมุ่งหมายของกิจกรรมบางอย่างหรือท่ีเรียกว่า 

hashtag activism กิจกรรมประเภทนี้ปรากฏในอินเทอร์เน็ตบนหลาย

แพลตฟอร์ม เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น เป้าหมายเพื่อแชร์

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนหรือผู้ติดตาม และหวังว่าพวกเขา 

จะแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วย แนวคิดการติดแฮชแท็กมีท้ังผู้สนับสนุนและคน 

เห็นต่าง คนจำานวนหนึ่งเห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการผลักดันเป็น

กจิกรรมทีดี่เพราะสามารถสือ่สารกบัคนทัว่ทกุมุมโลกไดใ้นระยะเวลาอนัส้ัน 

ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายเรื่องการชุมนุม แชร์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

เป็นช่องทางระดมทรัพยากรผ่านการบริจาค หรืองานอาสาสมัคร เชื่อมต่อ

ชมุชนต่างๆ หรอืเปา้หมายสงูสดุเพือ่ขับเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลงทาง

สังคม ผู้สนับสนุนการใช้แฮชแท็กดำาเนินกิจกรรมสาธารณะเห็นว่า เป็นทั้ง

ช่องทางในการให้การศึกษาและแสดงความเห็นของประชาชน การติด
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แฮชแทก็แตล่ะเรือ่งชว่ยใหผู้ส้นใจสามารถค้นขอ้มลูความเคลือ่นไหวในเรือ่ง

นั้นๆ และติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทำาให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประท้วง และการแสดงออกของประชาชนในฐานะปัจเจกบุคคล อาจส่งผล

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเห็นของสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงหรือ

ตัดสินใจในเชิงนโยบายขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเป็นการร่วมผลักดัน

ให้ผู้ตกเป็นเหยื่อได้รับความช่วยเหลือ

ฝ่ายวิจารณ์ก็ตั้งคำาถามว่า แล้วการรณรงค์แบบนี้จะนำาไปสู่การ

เปลีย่นแปลงได้จรงิหรอื พวกเขาเหน็วา่ กิจกรรมตดิแฮชแทก็ทำาให้ผูเ้ข้ารว่ม

เกดิความพงึพอใจวา่ตนเองได้มีสว่นรว่มในการดำาเนนิการอยา่งใดอย่างหนึง่

ทีแ่สดงความหว่งใยเชงิสญัลกัษณต์อ่สว่นรวม มากกวา่จะหว่งใยและลงมอื

ปฏบิติัการอืน่ๆ บา้งถงึขนาดเหน็วา่ เป็นกจิกรรมท่ีเปล่าประโยชนใ์นแงข่อง

ความเปลีย่นแปลงในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ และเปน็กจิกรรมของพวกเกยีจครา้น 

เข้าข่าย slacktivism ซึ่งเป็นคำาผสมระหว่าง slacker ที่หมายถึง คนขี้เกียจ 

และ activism หมายถงึ กจิกรรมแสดงออกทางการเมอืงแบบงา่ยๆ ออกแรง

น้อย ซึ่งรวมตั้งแต่การเข้าชื่อทางอินเทอร์เน็ต (internet petition) การแชร์

หรือโพสต์สเตตัสบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ clicktivism ยังเป็นคำาศัพท์

อีกคำาหนึ่งในกลุ่มที่ให้ภาพเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านโลก

อนิเทอรเ์น็ตของนกักจิกรรมจำานวนหนึง่ โดยมตีวัชีว้ดัความสำาเรจ็เปน็ยอด

ไลค์บนหน้าเฟซบุ๊กหรือจำานวนรายช่ือผู้เข้าร่วมเรียกร้องผ่านอินเทอร์เน็ต

ในการรณรงค์ผลักดันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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#MeToo : พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปง 
การคุกคามทางเพศ 

อาจกล่าวได้ว่า การใช้สื่อใหม่ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนท่ัวโลก 

มากที่สุดเรื่องหน่ึงใน พ.ศ. 2560 คือ การเคล่ือนไหวทางสังคมในโลก

ออนไลน์ด้วยการติด #MeToo69 และนิตยสารไทม์ประกาศยกย่องในฐานะ

ผูท้รงอทิธพิลแหง่ปเีม่ือราวต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 256070 ดว้ยขอ้สนบัสนนุ

ทีว่่า เป็นการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่คลือ่นไหวอยา่งรวดเรว็ทีส่ดุในหลาย

ทศวรรษ โดยการริเริ่มของผู้หญิงหลายร้อยคนรวมทั้งผู้ชายจำานวนหนึ่ง 

ที่เปิดเผยเรื่องราวการคุกคามทางเพศของตนเองด้วยความกล้าหาญ  

การกระทำานี้ถือเป็น “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

ประเด็นดังกล่าวเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเร่ืองอ้ือฉาวของผู้กำากับภาพยนตร์ช่ือดัง 

Harvey Weinstein ถูกเปิดเผยและมีข้อกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศจาก

สุภาพสตรีจำานวนมาก จนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าการรณรงค์ #MeToo ว่าเป็น 

“Weinstein’s effect” 

69 ที่มาของคำาว่า Me Too มาจาก Tarana Burke นักกิจกรรมทางสังคมที่ทำางานกับกลุ่มผู้หญิงผิวส ี
ท่ีถูกทำาร้ายทางเพศ เธอยังได้ผลิตสารคดีช่ือ Me Too โดยการใช้คำานี้หลังจากท่ีเธอพบเด็กสาวอายุ  
13 ปีที่ถูกทำาร้ายทางเพศโดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวได้ จึงได้ปลอบประโลมใจด้วย
คำากล่าวกับเด็กคนนั้นว่า 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-break-
ers-as-person-of-the-year-idUSKBN1E01O7 12/11/2017
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ทวิตเตอร์ของนักแสดงหญิงชื่อ Alyssa Milano เมื่อ 15 ตุลาคม 2017
จุดเริ่มต้นของ #MeToo ที่สร้างความตื่นตัวไปทั่วโลก

“#MeToo เปน็ข้อพสิจูนช์ดัเจน ถงึพลงัการแสดงออกของผูห้ญงิเมือ่

พวกเราต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นและเราต่างเป็นหนึ่งเดียว” Alyssa Milano  

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในรายการ Good Morning America เมื่อวันท่ี 19 

ตลุาคม พ.ศ. 2560 ภายในสองสปัดาหห์ลงัจากนัน้ไดม้จีำานวนผูใ้ชท้วติเตอร์

ติดแฮชแท็กดังกล่าวมากกว่า 1.7 ล้านทวีตใน 85 ประเทศ71 ในโลกอาหรับ

ได้ติดแฮชแท็กคำาว่า Me Too เป็นภาษาอารบิกว่า “#AnaKaman” ในอิตาลี 

มีการใช้คำาว่า #QuellaVoltaChe หมายความว่า “That time when...”  

ขณะที่ฝรั่งเศส #BalanceTonPorc หมายถึง “snitch out your pig”

บรรดาส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การติดแฮชแท็ก 

การสร้างภาพบุคคล พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีมีการพูดถึงกันมากในโลก

อินเทอร์เน็ต และนำามาตัดต่อภาพหรือการ์ตูนท่ีส่ือให้เข้าใจง่าย ซึ่งแฝง

ข้อคิดหรืออารมณ์ขัน ที่เรียกว่า “มีม” (meme) หรือ การสร้างกระแสให้เกิด

ผลกระทบกับคนในสังคมออนไลน์และมีการเผยแพร่กระจายในส่ือต่างๆ 

(viral moment) ทำาให้เกิดคำาถามว่า ภ�ยใต้กิจกรรมแสนจะคึกคักเหล่�น้ีได้

สร้�งก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคมและลดก�รทำ�ร้�ยท�งเพศแก่ผู้หญิงหรือไม่ ? 

71 http://edition.cnn.com/2017/10/30/health/metoo-legacy/index.html 11/29/2017
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หากพิจารณาจากกรณี #MeToo จากทวีตข้อความเดียวของนักแสดง

หญิงฮอลลีวูด ได้นำามาสู่การเปิดเผยเรื่องราวหลายพันเรื่องของผู้หญิงท่ี

เผชิญชะตากรรมในเรื่องการทำาร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ 

ทั่วโลก ประสบการณ์ทางลบจำานวนมากที่ไม่เคยเปิดเผยกับใครมาก่อนได้

ถูกนำามาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ กันไป แม้ว่า

ก่อนหน้านั้นได้มีการรณรงค์ในเรื่องการหยุดการล่วงละเมิดทางเพศโดย

ตลอด แต่ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ยังคงเกิดข้ึนซ้ำาแล้วซ้ำาเล่ากระทั่งใน 

สถานที่ที่ดูเหมือนว่าคำานึงถึงสิทธิเท่าเทียมของหญิงชาย

ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันภายหลังการรณรงค์การติด  

#MeToo ได้มีองค์กรสื่ออย่างน้อยสองแห่งของสหรัฐอเมริกาสั่งปลด

พนักงานอย่างน้อยสองคนที่เป็นข่าว72 รายแรก ได้แก่ Charie Rose แห่ง

สำานักงาน CBS และในเวลาห่างกันไม่นานนัก รายถัดมาเป็นพิธีกรชื่อดัง 

Matt Lauer จากรายการ Today ช่องโทรทัศน์ NBC เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน

ว่าได้กระทำาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำางาน Jen Schradie  

นกัสงัคมวิทยาผูศ้กึษาเรือ่งกจิกรรมทางดิจทิลั (digital activism) จากฝรัง่เศส 

ให้ความเห็นว่า “ความเคลื่อนไหวที่ประสบความสำาเร็จมาจากโครงสร้าง 

ในการจัดการอืน่ๆ ดว้ย เชน่ เครอืข่าย การประสานความร่วมมอื หรอืกลุม่

ของเซเลบบิตี้ หรือองค์กรที่ตั้งขึ้นอยู่ก่อนแล้ว เธอชี้ว่า ความเคล่ือนไหว

ด้านสิทธิพลเมืองเป็นตัวอย่างของความสำาเร็จ ซึ่งเธอเห็น “พลัง” ในการ

เคลื่อนไหว #MeToo ว่า เหมือนกับพลังที่พบในการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

พลเมอืง แต่ทีต่่างกนัคอื การเคลือ่นไหวดา้นสทิธิพลเมอืงสามารถเชือ่มตอ่

กับผู้คนที่อยู่ในองค์กรในสังคม ซึ่งประสานกับฝ่ายที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยใน

เรือ่งนี ้ดงันัน้กจิกรรมทีจ่ะบรรลผุลไดจ้งึตอ้งมอีาสาสมคัรและบคุลากรทีจ่ะ

เชือ่มต่อกจิกรรมทีผ่ลกัดนัจากโลกออนไลนม์าสูส่งัคม อยา่งกรณ ี#MeToo 

72 http://money.cnn.com/2017/11/29/media/matt-lauer/index.html 11/30/2017
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Kristen Houser แห่งศูนย์ข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศแห่งชาติ

ของสหรฐัอเมรกิาใหค้วามเหน็วา่ การทีเ่ราพดูถงึกระบวนการตกเปน็เหยือ่

หรอืเพยีงแคก่ดไลคไ์มส่ามารถท่ีจะทำาใหเ้รือ่งนีห้มดลงไปได ้สิง่ทีเ่ราจำาเปน็

ต้องทำาคือการเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์แบบนี้ เป็นผู้เป่านกหวีดให้ 

โลกรับรู้ ซึ่งผู้ปกครองจำาเป็นต้องมีบทบาทสำาคัญในการกระตุ้นโรงเรียน 

โบสถ์ องค์กรสาธารณะ และชมรมกีฬาต่างๆ ให้มีความตื่นตัวกับเรื่องการ

คุกคามทางเพศ เป็นต้น ในช่วงต้น พ.ศ. 2561 ยังได้มีการรณรงค์ต่อต้าน

การทำาร้ายหรือคุกคามทางเพศจากบรรดานักแสดงช้ันนำาและผู้ท่ีอยู่ในแวดวง

อุตสาหกรรมบันเทิงของสหรัฐอเมริกา และระดมเงินทุนเพ่ือให้การช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามทางเพศในที่ทำางาน73

การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย 
ในฮ่องกง 

ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่องกง นับเป็นอีก

ปรากฏการณ์หนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่กับการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดการประท้วงท่ีได้รับความสนใจจาก

นานาชาติ แม้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวฮ่องกง

ตลอดจนการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์นโยบายของ

รัฐบาลจีนจะมีมาก่อนหน้านั้นนับทศวรรษแล้ว แต่การเกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่า

เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงทั้ง 

ในแง่ของระยะเวลาซึ่งเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ยาวนาน

73 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42534124# 1/2/2018
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ต่อเน่ืองถึง 79 วัน มีผู้ถูกจับกุมกว่า 900 คน มีการชุมนุมบนพ้ืนท่ียุทธศาสตร์

สำาคัญของเกาะ เช่น บริเวณหน้าสถานที่ทำาการของรัฐ และขยายไปยัง 

ยา่นธรุกจิใหญ ่นอกจากนีย้งัถอืวา่เปน็การเคลือ่นไหวทีส่ามารถเขา้ถงึผูค้น

โดยที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการชุมนุมมากที่สุดครั้งหนึ่ง 

หนึ่งในเหตุผลของการเคลื่อนไหวในเวลานั้นคือ การเรียกร้องให้

พลเมืองได้มีโอกาสเสนอตัวเลือกของผู้บริหารเกาะฮ่องกงผ่านระบบการ

เลือกตั้ง มิใช่ถูกกำาหนดมาจากรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่ง การอารยะขัดขืน

ของชาวฮ่องกงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อว่า “the Occupy Central with Love and 

Peace movement”74 และเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของ “ขบวนการรม่” เนือ่งจาก

ภาพท่ีปรากฏอย่างโดดเด่นในระหว่างการชุมนุมคือการท่ีประชาชนแต่ละคน

ต่างถือร่มหลากหลายสีสันมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันตนจากการใช้

แก๊สน้ำาตาและตำารวจจลาจล

Ho Chuen Ng75 เป็นชาวฮ่องกงที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวดังกล่าว 

ในประเทศของเขาด้วย เขาเป็นผู้หนึ่งที่เห็นว่า โลกดิจิทัลทำาให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต เขาใช้

แนวคิดของนักสังคมวิทยาชาวสเปนช่ือ Manuel Castells ที่เรียกการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมใหมใ่นยคุดจิิทลัวา่ เปน็การเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบ

เครือข่าย networked social movement แม้ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

อดีตและยุคดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

หรือการเมอืงเช่นเดียวกนั แตร่ปูแบบของการปฏิบัต ิและโครงสรา้งแตกตา่ง

กันมาก

74 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/hong-kong-protest-why-are-pro-democracy-
supporters-staging-a-sit-in-9760234.html 12/1/2017
75 https://www.diggitmagazine.com/papers/social-movements-digital-age 12/1/2017
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สัญลักษณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในฮ่องกง
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Umbrella Movement

โครงสร้างการเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล เปิดให้ผู้ประท้วงที่เข้าร่วม 

การชุมนุมสามารถมีส่วนกำาหนดและขยายประเด็นได้แทนท่ีจะเป็นการ 

สั่งการจากผู้นำาการชุมนุมแบบมีลำาดับชั้นของการเคล่ือนไหวทางสังคมใน

รูปแบบเดิม มีลักษณะโครงสร้างของขบวนที่เรียกว่า matrix structure หรือ 

“เครือข่ายของเครือข่าย” (a network of networks) กล่าวคือ มีเครือข่ายหลัก

ของการเคลือ่นไหว โดยเครอืขา่ยหลกันีมี้เครอืขา่ยท่ีหลากหลายทัง้ภายนอก

และภายในโลกออนไลน์และออฟไลน์จำานวนมาก ทำาให้เกิดการกระจาย 

ศูนย์กลางไปยังหลากหลายกลุ่มแทนที่จะเป็นการรวมตัวของอำานาจท่ี

กระจุกอยูก่บักลุม่คนใดกลุม่คนหนึง่เชน่ในอดตี การเคลือ่นไหวยคุดจิทัิลจงึ

มีความเป็นอิสระและมีพื้นที่ต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มสามารถขยายตัวได้ 

กรณีของขบวนการร่มในช่วงแรกเป็นการยึดพ้ืนที่การชุมนุมหน้า

บริเวณท่ีทำาการรัฐ แต่ต่อมาได้ขยายไปยังพื้นท่ีเขตเมืองอื่นๆ ด้วยการ

สื่อสารที่ก้าวหน้า ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง 

ความเห็นในการชุมนุมได้ตลอดเวลา เนื่องจากการสื่อสารในโลกดิจิทัล

เป็นการสื่อสารสองทาง และด้วยธรรมชาติของการสื่อสารแบบนี้สร้าง

อิทธิพลทั้งในทางบวกและทางลบ 
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Ho Chuen Ng สรุปว่า สื่อดิจิทัลเพิ่มพลังของประชาชนในความ

เคลือ่นไหวอยา่งน้อยในสีเ่รือ่งด้วยกนั เรือ่งแรกคือชว่ยทำาให้การส่ือสารของ

ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ข้อที่สองคือ ช่วยสนับสนุนให้การ

รวบรวมจัดตั้งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น 

ข้อท่ีสามคือ ช่วยทำาให้อัตลักษณ์ความเป็นชาวฮ่องกงมีความชัดเจนมากข้ึน 

และประการสุดท้าย สื่อดิจิทัลยังช่วยทำาให้การเคล่ือนไหวของชาวฮ่องกง

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ Ho Cheun Ng เห็นว่า โลกดิจิทัลมีทั้ง

ดา้นบวกและลบขึน้อยูก่บัการใช ้แตส่ำาหรบัขบวนการรม่ในฮอ่งกงไดรั้บการ

หนนุเสรมิใหแ้ขง็แกรง่มากขึน้จากเทคโนโลยียคุดิจทิลั ทำาให้ประชาชนสรา้ง

พื้นที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ 

เขายงัต้ังขอ้สงัเกตทิง้ทา้ยไวด้ว้ยวา่ ในยคุดจิทิลัทีพ่วกเราอาศยัอยูน้ี่ 

การเคลื่อนไหวทางสังคมไม่เพียงจะมีความแตกต่างระหว่างรุ่นและวัย

เทา่นัน้ แต่ยงัมคีวามแตกตา่งในการเคลือ่นไหวระหวา่งกลุม่คนทีม่แีละไมม่ี

ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลอีกด้วย

การคัดค้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในประเทศไทย 

พลเมืองดิจิทัลในสังคมไทยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในก�รแสดงออกเพ่ือ

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงท�งสังคมหรือก�รเมืองอย่�งไร?

ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดสำาหรับนักกิจกรรมท่ีรณรงค์

เร่ืองสทิธเิสรภีาพในการสือ่สาร ใหค้วามเหน็ตรงกนัคอื การประท้วงคดัค้าน

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

พระราชบัญญัติการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีประชาชนร่วมกัน 

ลงรายชือ่คัดค้านกฎหมายมากกวา่สามแสนรายชื่อ77 ช่องทางในการลงชื่อ

สนับสนุนการคัดค้านร่างกฎหมาย เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ change.org เหตุผล

ในการคัดค้าน เนื่องจากเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุด

กฎหมายความมั่นคงดิจิทัลที่องค์กรภาคประชาชนเคยเข้าช่ือเรียกร้องให้

ชะลอการพิจารณาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลานั้น มูลนิธิ

เพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง หรือเครือข่ายพลเมืองเน็ต78  

ได้รวบรวมรายชื่อกว่า 20,000 รายชื่อเพื่อคัดค้านกฎหมายดิจิทัลของ

รัฐบาลทหาร 10 ฉบับด้วยเหตุผลว่า เป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดง

ความเห็นและละเมิดความเป็นส่วนตัวและการยกร่างกฎหมายขาดการมี

ส่วนร่วมจากประชาชน

77 http://news.thaipbs.or.th/content/258734 2/8/2018
78 https://thainetizen.org/2016/05/freedom-on-the-net-2015-report-thailand/ 2/8/2018
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ปิยะนุช โคตรสาร ผู้อำานวยการ AI  ประจำาประเทศไทย : “การมีอินเทอร์เน็ต
และการมีแพลตฟอร์มลงชื่อออนไลน์ช่วยให้การรณรงค์ทำาได้ง่าย

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
ที่มาภาพ : AI ประเทศไทย

แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชัน่แนล (Amnesty International-AI) เปน็องคก์ร

ทีท่ำางานรณรงคด์า้นสทิธิมนษุยชน เปน็หนว่ยงานหนึง่ทีใ่ชว้ธิกีารรว่มลงชือ่

มายาวนาน ปิยะนุช โคตรสาร79 ผู้อำานวยการ AI ประจำาประเทศไทย เห็นว่า 

การมีอินเทอร์เน็ตและการมีแพลตฟอร์มลงชื่อออนไลน์ช่วยให้การรณรงค์

ทำาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้รณรงค์ในประเด็นต่างๆ  

ใช้ทรัพยากรและงบประมาณน้อยกว่ารูปแบบออฟไลน์ดังเช่นในอดีต  

ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมรายชื่อก็สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก 

ปยิะนชุเลา่วา่ กรณีทีป่ระเทศไทยมีผู้รว่มลงชือ่เพือ่ผลกัดนัการแก้ไข

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

ครัง้นัน้ มผู้ีรว่มลงช่ือหลายแสนคนสง่ผลใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายบางจดุตาม

ข้อเรียกร้องแต่โดยรวมกฎหมายยังมีปัญหาที่กระทบสิทธิของพลเมือง

การร่วมลงชื่อ นับเป็นวิธีหน่ึงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นสาธารณะทั้งที่เป็นเรื่องทางสังคมและการเมือง คนจำานวนหนึ่ง 

อาจต้ังคำาถามว่า การรว่มลงชือ่แบบนีจ้ะนำามาซึง่ความเปลีย่นแปลงหรอืไม ่ 

79 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ทีมงานของ change.org ให้คำาตอบในเรื่องนี้ว่า ก�รณรงค์ในโลกออนไลน์

ไม่ได้มีคว�มหม�ยอยู่ที่แค่ก�รลงช่ือ แต่เป็นก�รต่อยอดเพ่ือสร้�งคว�ม

เคลื่อนไหวในสังคม เกิดเป็น dialogue รวบรวมเสียงของคนธรรมด�ท่ี 

ออกม�จุดประเด็น ตัง้คำ�ถ�ม เรยีกร้อง หรอืรอ้งเรยีน ในเรือ่งท่ีตวัเองสนใจ

และกระทบกับพวกเข�โดยตรง 80

ในฐานะนักรณรงค์ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ปิยะนุช พูดถึงเร่ือง

การทำางานของแอมเนสตี้เพื่อสื่อสารให้ถึงผู้คนหลากหลายกลุ่มว่า 

“แอมเนสต้ีใช้การสื่อสารรณรงค์หลายรูปแบบ เช่น การออกข่าว 

ผ่านสื่อระดับชาติทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีเพ่ือให้เข้าถึงผู้รับสารจำานวนมาก 

การร่วมมือกับสื่อออนไลน์เกิดใหม่เพื่อเจาะกลุ่มคนสมัยใหม่ในเมือง  

การใช้สิทธิมนุษยชนศึกษาเข้าไปสร้างบทสนทนากับนักเรียนนักศึกษา 

ทั่วประเทศ ไปจนถึงการใช้สื่อของเราเองเพื่อส่ือสารกับผู้สนับสนุนหรือ 

ผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนในอนาคต ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์  

อินสตาแกรม อีเมล SMS ไปจนถึงส่งจดหมายทางไปรษณีย์”

ตัวอย่างความเคลื่อนไหวทางการเมืองข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 

ท่ามกลางบรรยากาศรัฐประหาร พื้นที่ออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางแสดง

ความคิดเห็นที่ทรงพลังและเปิดให้บุคคลหลายกลุ่มใช้ในการส่ือสารและ 

การจัดกิจกรรมทางการเมือง แม้ว่ากลุ่มพลเมืองที่ต้องการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยถูกข่มขู่ คุกคาม และจับกุมดำาเนินคดีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

80 https://thematter.co/pulse/change-for-victory/14294 2/8/2018
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“แผนที่ว่�ด้วยเรื่องก�รรู้เท่�ทันสื่อ แบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรก เป็นเรื่องระดับคว�มส�ม�รถของปัจเจกบุคคล 

ประกอบด้วย คว�มส�ม�รถที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
คว�มเข้�ใจเชิงวิพ�กษ์ และคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร 

และส่วนที่สอง เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อม ได้แก่
คว�มพร้อมของเทคโนโลยี ก�รศึกษ�เรื่องสื่อและ

สิ่งแวดล้อมในก�รเรียน หน่วยง�นกำ�กับดูแล
ภ�คอุตส�หกรรม และก�รริเริ่มของภ�คประช�สังคม”

มุมมองของ Andrea Millwood Hargrave

บทที่ 10

บทบาทขององค์กรกำากับดูแล
นโยบายสื่อ
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เป้าหมายของการรู้เท่าทันส่ืออยู่ท่ีการเพ่ิมความระแวดระวังในรูปแบบ

ต่างๆ ของข้อมูลข่าวสารที่เราพบเจอในชีวิตประจำาวัน ซึ่งช่วยพลเมือง 

ให้ตระหนักว่า สื่อต่างๆ ที่เราเสพอยู่นั้นเป็นผลผลิตที่มาจากการความคิด

ความเชื่อ การรับรู้ และสื่อยังมีส่วนในการสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน

ทางเลือกของแต่ละคนรวมถึงมีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมสมัยนิยมด้วย 

ทักษะการเท่าทันสื่อช่วยให้เรามีความคิดเชิงวิพากษ์และเพิ่มทักษะในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารได้ การศึกษาสื่อ 

(media education) จึงเป็นสิ่งพื้นฐานของพลเมืองทุกคนในทุกประเทศ 

ทัว่โลกทีค่วรเรยีนรูเ้พือ่เสรภีาพในการแสดงออก สทิธใินขอ้มลูขา่วสาร และ

ทักษะนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างและค้ำาจุนประชาธิปไตยด้วย 

 Andrea Millwood Hargrave ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกี่ยวกับการ

สื่อสาร81 ได้แบ่งแผนท่ีว่าด้วยเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก 

เปน็เรือ่งระดบัความสามารถของปจัเจกบคุคล ประกอบดว้ย ความสามารถ

ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค ความเข้าใจเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการ

สื่อสาร และส่วนท่ีสอง เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมของ

เทคโนโลยี การศึกษาเรื่องสื่อและสิ่งแวดล้อมในการเรียน หน่วยงานกำากับ

ดูแล ภาคอุตสาหกรรมและการริเริ่มของภาคประชาสังคม

81 https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/10_no8_10.pdf 
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เร�จะม�เจ�ะดูบทบ�ทของหน่วยง�นกำ�กับดูแลด้�นส่ือว่� เก่ียวข้อง 

กับก�รส่งเสริมเรื่องก�รรู้เท่�ทันสื่อกันอย่�งไรบ้�ง 

จากประสบการณ์ในประเทศตะวันตกพบว่า กรอบงานขององค์กร

กำากับดูแลด้านสื่อให้ความสำาคัญกับงานสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เพื่อช่วย

ให้ปัจเจกบุคคลและครอบครัวได้รับการคุ้มครองจากเนื้อหาและการติดต่อ

ทีไ่มเ่ปน็ทีต้่องการ ส่วนทีส่อง เพือ่สนบัสนนุให้พวกเขาสามารถใชป้ระโยชน์

จากการสือ่สารและสือ่ดิจิทลัได้อยา่งเตม็ที ่ดังนัน้กจิกรรมขององค์กรกำากบั

ดูแลด้านสื่อ จึงประกอบไปด้วย การทำาวิจัย การสร้างความร่วมมือระหว่าง

ผูม้สีว่นไดเ้สยี การใหค้วามคุม้ครองกบัชมุชนดว้ยการใชอ้ำานาจขององคก์ร

กำากับดูแลท่ีมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีขอบเขต

นิยามเรื่องการเท่าทันสื่อ หรือเท่าทันสื่อดิจิทัล ท่ีมีความแตกต่างกันตาม

บริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในท่ีนี้ เราจะมาดูตัวอย่างต่าง

ประเทศสองแห่ง 

ภารกิจเท่าทันสื่อดิจิทัลของ ACMA ออสเตรเลีย 

The Australian Communications and Media Authorities (ACMA) 

เป็นองค์กรกำากับดูแลด้านสื่อของประเทศออสเตรเลีย82 มีภารกิจเรื่องการ 

รู้เท่าทันสื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ภายใต้นโยบาย การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

(Digital media literacy) เหตผุลที ่ACMA เลอืกใชค้ำา Digital media เนือ่งจาก 

หน่วยงานแห่งนี้กำากับดูแลทั้งในเรื่องการสื่อสารและสื่อดิจิทัล อีกทั้งเป็น 

82 https://www.acma.gov.au/theACMA/the-acma-digital-media-literacy-research-program 
1/28/2018
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การสอดรบับนโยบายของรฐับาลออสเตรเลยีทีต้่องการผลกัดนัใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยกรอบแนวคิดเช่นนี้ ทำาให้ ACMA วาง

ขอบเขตของภารกิจงานเท่าทันสื่อดิจิทัลในมิติที่เก่ียวข้องกับทักษะ (skills) 

และ สมรรถนะที่จำาเป็นต่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล (capabilities) 

บทบาทของ ACMA ทำาหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้มีบทบาทในเรื่อง 

สื่อดิจิทัลของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นักวิจัย ผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาและ

คุ้มครองผู้บริโภค การศึกษาระดับโรงเรียนในเร่ืองความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 

และผูว้างนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายและการตดัสนิคด ีตลอดจนภารกจิ

ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประเด็นเรื่อง 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่ดจิทิลั กจิกรรมทีห่นว่ยงานกำากบัดแูลสนบัสนนุมกีรอบเพือ่ 

เป้าหมาย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

ส่วนแรก เพื่อเตรียมพลเมืองออสเตรเลียให้มีความพร้อมในการ 

มีส่วนร่วม ภายใต้สภาพแวดล้อมของการสื่อสารท่ีมีลักษณะหลอมรวม  

ซึ่งสภาพแวดล้อมนี้มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย

ส่วนที่สอง เพื่อช่วยพลเมืองให้เข้าใจธรรมชาติและลักษณะของ

ข่าวสารท่ีปรากฏในการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจว่าการส่ือสารเหล่าน้ี

จะถูกกำากับดูแลอย่างไร

ส่วนที่ส�ม เพื่อช่วยให้พลเมืองสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบ

ด้านเพียงพอในการสื่อสารดิจิทัลและมีความรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวและ

ความปลอดภัยออนไลน์ที่เพียงพอ

ภารกิจของ ACMA เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

ออสเตรเลียท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารทางดิจิทัลและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

ในเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นกิจกรรมของหน่วยงานกำากับดูแลจึงมุ่งไปท่ีการ

สร้างความตระหนักให้กับชุมชนในเรื่องการสื่อสารดิจิทัล เช่น การรักษา

ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมี
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สว่นช่วยใหพ้ลเมอืงใชส้ือ่ดิจทิลัอยา่งมีความรบัผดิชอบและสามารถจดัการ

กบัการใชข้องตนไดอ้ยา่งปลอดภยั นอกจากนีย้งัสนบัสนนุงานศกึษาวจิยัท่ี

มีเป้าหมายเพื่อให้พลเมืองออสเตรเลียสามารถมีทักษะ ความรู้ และการใช้

สื่อดิจิทัลที่เข้าใจและเท่าทันต่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ACMA  ทำาหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้มีบทบาทในสื่อดิจิทัลภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนเรื่องการสื่อสารดิจิทัล

ที่มาภาพ : เว็บไซต์ ACMA
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ยกตัวอย่างเช่น ACMA ทำาการศึกษาวิจัยเพื่อทำาความเข้าใจว่า 

ประชาชนมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมออนไลน์มากน้อยเพียงใด 

และพวกเขามีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ผลการ

สำารวจนี ้จะถกูนำามาใชเ้ปน็ขอ้มลูในการวางแผนการทำางานเพือ่สรา้งความ

ตระหนักให้กับประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารและส่ือดิจิทัล 

เป็นต้น 

เท่าทันสื่อ กับ Ofcom สหราชอาณาจักร 

ข้ามฟากจากทวีปออสเตรเลีย มาทางฝ่ังยุโรปกันบ้าง ดังท่ีได้เกร่ินไว้

แล้วว่า การให้นิยามและวัตถุประสงค์ของนโยบายเรื่องการรู้เท่าทันส่ือ 

มีความเปลี่ยนแปลงและลื่นไหลไปตามสถานการณ์ ในกรณีของ Ofcom 

องค์กรกำากับดูแลด้านส่ือของประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย

การสื่อสารของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2546 นิยามคำาว่า เท่าทันสื่อ หมายถึง 

“ความสามารถในการใช ้เขา้ใจและสรา้งสรรคส์ือ่และการสือ่สารในบรบิทท่ี

หลากหลาย” โดยระบุอำานาจหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจสาธารณะ 

เกีย่วกบัธรรมชาตแิละลกัษณะของขา่วสารทีเ่ผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ด้วย

Ofcom มองว่า การเท่าทันสื่อช่วยทำาให้พลเมืองมีทักษะ ความรู้ 

และความเข้าใจ สามารถใช้การสื่อสารทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้

อย่างเต็มที่ ช่วยคุ้มครองให้พลเมืองใช้ส่ือได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะใน

สภาพแวดล้อมออนไลน์ซึ่งการกำากับเนื้อหาเป็นไปได้ยาก พลมืองจึงต้องมี

ความตระหนักและตื่นตัวทั้งในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกัน

ในการทำากิจกรรมการสื่อสารออนไลน์และการใช้โทรศัพท์มือถือ
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Ofcom วางบทบาทของหน่วยงานในฐานะที่เป็น “ตัวเร่ง” ให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล การศึกษา อุตสาหกรรม หรือองค์กร

อาสาสมคัร เพือ่สรา้งยทุธศาสตรท์ีมี่ประสทิธิภาพเรือ่งรูเ้ทา่ทนัสือ่ในชมุชน 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 Ofcom ได้วางวัตถุประสงค์ของงานด้านนี้สองเรื่อง

สำาคัญ เรื่องแรกคือ มุ่งให้พลเมืองพัฒนาสมรรถนะและมั่นใจในการมี 

สว่นรว่มในสงัคมดิจทิลั เรือ่งทีส่องคือ ใหข้อ้มูลและเสรมิสรา้งความสามารถ

ให้กับพลเมืองเพื่อให้เป็นผู้บริโภคและเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อ

ด้วยบทบาทท่ีวางตนเองเป็น “ตัวเร่ง” Ofcom เน้นการสนับสนุน 

การทำางานให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยการทำาวิจัยเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็น 

หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

พลเมอืงในสหราชอาณาจกัร โดยแบง่ออกเปน็สองกลุม่ ได้แก ่กลุม่เดก็และ

เยาวชนท่ีอายุน้อยกว่า 16 ปี กับ กลุ่มผู้ใหญ่ และแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับ 

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นำาขอ้มูลเหลา่นีไ้ปใชว้างนโยบายสาธารณะ 

และสามารถริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมเรื่องสื่อในมิติของการเข้าถึง ความเข้าใจ และ 

การสรา้งสรรค์ และตอ่มาได้ศึกษาเพือ่ประเมินในประเดน็ท่ีมคีวามละเอยีด

และซับซ้อนมากขึ้น เช่น การสำารวจเรื่องการเข้าถึง ซึ่งไม่ได้จำากัดเพียงแค่

การเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ทำาการประเมินเรื่องปริมาณการใช้ 

ความเขา้ใจในแตล่ะแพลตฟอรม์ ความไวว้างใจในอนิเทอรเ์นต็ ในขา่ว และ 

ความรู้ของพลเมืองเกี่ยวกับกติกาต่างๆ ในแง่ของการสร้างสื่อ การสำารวจ

ความมั่นใจของประชาชนในการค้นข้อมูล (search engine user) รวมถึง 

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
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OFCOM เน้นการสนับสนุนการทำาวิจัยเพื่อ
แสดงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของพลเมือง และแชร์ข้อมูลนี้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำาข้อมูลไปใช้วางนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนริเริ่มกิจกรรมต่างๆ

ที่มาภาพ : เว็บไซต์ Ofcom
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สำาหรับงานวิจัยเร่ืองการใช้ส่ือของเด็ก Ofcom ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ออกเป็นสองชว่งอาย ุคอื อาย ุ3-4 ขวบ และอาย ุ5-15 ป ีและมกีารสำารวจ

มุมมองของผู้ปกครองด้วย83 นอกจากนี้ Ofcom จัดทำาจดหมายข่าวราย

ไตรมาสที่เรียกว่า Medial Literacy bulletin เพื่อเป็นศูนย์รวมเผยแพร่

กิจกรรม ความเคลื่อนไหวและข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของเครือข่ายที่

ทำางานในเรือ่งรูเ้ทา่ทนัส่ือทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น ขอ้แนะนำาในเรือ่งการ

สื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเกี่ยวกับสื่อลามกออนไลน์ เป็นต้น 

รู้เท่าทันสื่อ กับ กสทช. ประเทศไทย 

ในบา้นเรามคีณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละ

กิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2553-2560 ยังอยู่

ภายใต้พระราชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. 2553 ช่วงเวลาดังกล่าว ภารกิจงานด้าน

การคุม้ครองผูบ้รโิภคแบง่ออกเปน็สองสว่น ไดแ้ก ่สว่นแรก เป็นการคุม้ครอง

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส่วนที่สองเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน ์หากพจิารณาจากกฎหมายทีเ่กีย่วข้องไม่

พบว่า มีการนิยามเรื่องการรู้เท่าทันส่ือไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม 

ในระดบัสำานกังาน กสทช. ภายใต้ภารกจิงานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีเป้าหมายว่า เพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผูบ้รโิภคโดยคำ�นงึถงึหลกัสทิธิมนษุยชน มิใหถ้กูละเมดิจ�กผูป้ระกอบกจิก�ร

กระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ  

83 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media- 
use-attitudes-2017.pdf 1/28/2018
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ไม่เป็นธรรม ครอบงำ�หรือเป็นก�รเอ�เปรียบเพื่อประโยชน์ท�งก�รค้�  

รวมทั้งส่งเสริมศักยภ�พให้ประช�ชนมีคว�มตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้อง

ตนเอง ส�ม�รถเข้�ถึง เข้�ใจ และใช้สื่ออย่�งมีประสิทธิภ�พ84 

สำานักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฝ่ังกิจการกระจายเสียงฯ ได้นิยาม

ความหมายของ “การรู้เท่าทันสื่อ” 85 คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ

ใช้สื่ออย่างรู้ตัว และ ใช้สื่ออย่างตื่นตัว 

คว�มส�ม�รถในก�รใช้สื่ออย่�งรู้ตัวคืออะไร?

กสทช. ขยายความว่า เป็นความสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ

เนื้อหาสาระของสื่อ สามารถโต้ตอบกับสื่อได้อย่างมีสติและรู้ตัว สามารถ

ตั้งคำาถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร เช่น ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต  

และผลิตภายใต้ข้อจำากัดใด ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื่ออะไรที่

แฝงมากบัสือ่นัน้ พวกทีผ่ลติสือ่หวงัผลอะไรจากเรา ขณะที ่“การใช้สือ่อยา่ง

ตื่นตัว” หมายถึง การเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับสื่ออย่างเดียวมาเป็น

ฝ่ายรุกโดยการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่ 

หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีส่วน

ในการพัฒนาส่ือต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่ 

ไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อ เป็นต้น 

กิจกรรมของ กสทช. ในการเพิ่มความสามารถของประชาชนเรื่อง

การรู้เท่าทันสื่อเน้นที่สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ พบว่า เป็นการสนับสนุนให้

สถาบันการศึกษาจัดอบรมผู้นำาเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันส่ือ และ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เช่น 

คน-ทัน-สื่อ, Smart Media for Smart Consumer และการจัดเวทีร่วมกับ

ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนา

84 https://www.nbtc.go.th/getattachment/Information/AnnualReport-2559.pdf.aspx 1/29/2018
85 http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/306 
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พลเมืองประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการสนับสนุนให้สถาบัน 

การศกึษารว่มกบัเครอืขา่ยคนพกิารในการผลติรายการเพือ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่

ของกลุ่มคนพิการ86

ในสว่นสำานกัการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านโทรคมนาคม87 เปน็หนว่ยงาน

ที่วางขอบเขตอำานาจหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ

กำาหนดมาตรการคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนมใิห้ถกูเอาเปรยีบ

จากผู้ประกอบการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ

ประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการ

โทรคมนาคม กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำาเนินการเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนยุติ

ข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์สาธารณะและบริการอินเทอร์เน็ต 

กิจกรรมที่ดำาเนินการใน พ.ศ. 2559 มี 7 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ เป็น

ตัวกลางแกปั้ญหารอ้งเรยีนเรือ่งคุณภาพการบรกิาร, กำากบัดแูลคณุภาพการ

ให้บริการโดยออกตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สม่ำาเสมอ, 

รณรงคส์รา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนเกีย่วกบัสถานฐีานของระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี, แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค เช่น เน็ตรั่ว, sms กวนใจ,  

ระงับการนำาเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นที่ไม่ปลอดภัย, จัดทำาแนวทางการ

ป้องกันเข้าเล่นเกม Pokemon Go เช่น แจ้งเตือนผู้บริโภคว่าหากเล่นเกมนี้

อาจทำาให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการประสานความร่วมมือกับสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั เพือ่คุม้ครอง

ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันในการใช้บริการ

86 http://www.nbtc.go.th/News/Press-Center.aspx 
87 http://tcp.nbtc.go.th/website/home/detail/1063/th 1/29/2018
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นอกจากนี้ ในส่วนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้

กฎหมาย กสทช. พ.ศ. 2553 นับว่าเป็นส่วนที่กำาหนดวัตถุประสงค์เรื่อง 

รูเ้ทา่ทันสือ่ไว้ชัดเจนทีส่ดุ โดยระบไุว้วา่สง่เสรมิและสนบัสนนุความสามารถ

ในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ 

ผูด้อ้ยโอกาส นอกจากนี ้ในพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและ

สร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ได้กำาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ 

“ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประช�ชนโดยเฉพ�ะเด็ก เย�วชนและครอบครัว

มีทักษะในก�รรู้เท่�ทันสื่อ เฝ้�ระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้�งสรรค์และ

ส�ม�รถใช้สื่อในก�รพัฒน�ตนเองชุมชนและสังคม”

การวางแนวทางการดำาเนนิงานด้านเทา่ทันสือ่ หรอื เทา่ทนัสือ่ดจิทิลั

ของหน่วยงานกำากับดูแลด้านสื่อของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย 

ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น การมุ่งไปสู่

สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์กรกำากับด้านสื่อจึงวางแนวทางในการจัดทำา 

การศกึษาวจัิยเพือ่ใหห้นว่ยงานของตนเทา่ทนัและเขา้ใจสถานการณก์ารใช้

เทคโนโลยีของพลเมืองในประเทศตน จากน้ันจึงใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

เหล่านี้มาวางแผนนโยบายหรือประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ัง 

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ขณะเดียวกัน องค์กรกำากับดูแลสื่อ

จะพิจารณาว่า ประเด็นใดที่เป็นความเร่งด่วนต่อพลเมืองเฉพาะกลุ่ม เช่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ จึงจะมีการดำาเนินนโยบายเฉพาะ

ในเรื่องนั้นๆ เป็นการเพิ่มเติม 

เมื่อย้อนกลับมาดูในส่วนของประเทศไทย กสทช. หรือ กองทุนวิจัย 

กสทช. ซึ่งดำาเนินการมากว่า 6 ปี พบว่า ได้มีความพยายามในการนิยาม

ขอบเขตของการรูเ้ทา่ทนัสือ่และมวีสิยัทศันว์า่ เพือ่ใหผู้บ้รโิภค “ใชส้ือ่อยา่ง



155เท่าทันสื่อ : อำ�น�จในมือพลเมืองดิจิทัล

รู้ตัว และตื่นตัว” โดยรูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การจัด

เวที การจัดสัมมนา การให้ทุนสถาบันการศึกษาในการจัดอบรมผู้นำา หรือ

การสนับสนุนการผลิตสื่อให้กับกลุ่มเฉพาะ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ

กับการวางนโยบายในเรื่องนี้ขององค์กรกำากับในต่างประเทศดังตัวอย่าง 

ข้างต้น จะพบว่า การผลักดันภารกิจเท่าทันส่ือขาดการเช่ือมโยงสภาพปัญหา

ของผู้บรโิภค หรอือีกนยัหนึง่คือการวางทศิทางการทำางานไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบั

ขอ้มลูหรอืสถานการณ์ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามแตกตา่งกนั การจดักจิกรรมจงึ

ยากจะเช่ือมโยงหรือประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองต่อ

ปัญหาแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคสื่อหรือไม่อย่างไร

กสทช. ฝั่งกระจายเสียงฯ  สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดอบรมผู้นำา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค

ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.
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ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการเท่าทันสื่อของ
กสทช. ฝั่งกิจการโทรคมนาคม

ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.

นอกจากนี้ กรอบกติกาของกฎหมาย กสทช. ท่ีมีขอบเขตอำานาจ

เฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ส่งผลให้

ขอบเขตเรื่องการเท่าทันสื่อยังถูกจำากัดอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มวิทยุและ

โทรทัศน์ แม้ว่าในความเป็นจริงการสื่อสารได้ข้ามแพลตฟอร์มแล้วก็ตาม 

แต่การกำากับดูแลของ กสทช. ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่นำาเสนอใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยเนื้อหาในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ภายใต้

การกำากับดูแลของกระทรวงไอซีที ซึ่งในปัจจุบันเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของ กสทช. ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ส่งผลให้การดำาเนินการของ กสทช. จากสถานะของ “องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ” กลายเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ที่ต้องดำาเนินการตามอำานาจ
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หน้าท่ีให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางดำาเนินการที่กำาหนดไว้ใน

นโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

นบัต้ังแตก่ลางป ีพ.ศ. 2560 กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างการรับรู้ภารกิจด้านความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ โดยสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ประสาน

กับกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง Cyber Security สู่ระดับ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่สรา้งความตระหนกัใหแ้กเ่ยาวชน88 นอกจากนีย้งั

มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับ สำานักงาน กสทช. ในการควบคุม

การแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์89 

หากพิจารณานโยบายระดับชาติ พบว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำาของรัฐบาลเผด็จการทหาร ได้ผ่านการ

พิจารณาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 

สรา้งสงัคมคณุภาพท่ีทัว่ถงึเท่าเทยีมด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล นยิามความหมาย

ของ “การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” หมายถึง ก�รพัฒน�

ประเทศไทยที่ประช�ชนทุกกลุ่มโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ 

ในชุมชนห่�งไกล ผู้สูงอ�ยุ ผู้ด้อยโอก�สและคนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงและ 

ใช้ประโยชน์จ�กบริก�รต่�งๆ ของรัฐผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัล มีก�รรวบรวม

และแปลงข้อมลู องค์คว�มรูข้องประเทศทัง้ระดับประเทศและระดบัท้องถิน่ 

ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงและนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

โดยง่�ยและสะดวก โดยประช�ชนมีคว�มรู้เท่�ทันข้อมูลข่�วส�ร และมี

ทกัษะก�รใชป้ระโยชนจ์�กเทคโนโลยดิีจทิลัอย่�งมคีว�มรบัผดิชอบตอ่สังคม 

88 http://mdes.go.th/view/1.html/2565/ 2/9/2018
89 https://www.matichon.co.th/news/833075 2/9/2018
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หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ คือ การพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด 

รู้เท่าทันข้อมูลและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้

เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (digital literacy)90

เนื่องด้วย Digital Thailand หมายถึง ประเทศไทยท่ีส�ม�รถ

สร้�งสรรค์และใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิทัลอย่�งเต็มศักยภ�พในก�ร

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพย�กรอื่นใด 

เพือ่ขบัเคลือ่นก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยสูค่ว�มมัน่คง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน91

จึงเป็นที่น่าจับตาดูต่อไปว่า ภารกิจเรื่องการเท่าทันสื่อและเท่าทัน

ดิจทิลัจะไดร้บัการยกระดบัจากกิจกรรมทีเ่ปดิใหต้คีวามเรือ่งการเทา่ทนัสือ่

อยา่งไรข้อบเขต ไปสูแ่นวทางการสง่เสรมิสมรรถนะของพลเมอืงเขา้สูส่งัคม

เศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่ผู้บริหารประเทศวางไว้มากน้อยเพียงใด

90 http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf  
หน้า 43-46 1/30/2018
91 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/ 
00000039.PDF 1/30/2018


