
 

   
 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปส่ือ 
 

เล่มที่ 6 “กลไกการตรวจสอบส่ือภาคประชาชน” 
 

 
 
 
 
 
 

เสนอ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 
 
โดย 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย  
 
 
มีนาคม 2559  



 

ข 

 

 
 



 

ก 

สารบญั 
 

หน้า 
บทนํา ................................................................................................................................................................. 1 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับกลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน .................................................. 2 
1.1 แนวคิดเรื่องการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน (Media watchdog group) ............................... 2 
1.2 แนวคิดเรื่องประชาสังคมกับสื่อ (Civil society and the media) ........................................... 3 
1.3 แนวคิดเรื่องการควบคุมสื่อจากสังคม (Public control of media ) ........................................ 5 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการรู้เท่าทันสือ่ (Media literacy) ................................................ 7 
1.5 แนวคิดเรื่องฐานันดรที่ห้า ......................................................................................................... 13 

2. บทเรียนกลไกตรวจสอบสื่อในต่างประเทศ ....................................................................................... 15 
2.1 ถอดบทเรียนองค์กรตรวจสอบสื่อในต่างประเทศ ..................................................................... 15 
2.2 ถอดบทเรียนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อในต่างประเทศ .............................................................. 21 

3. สถานภาพและปัญหาในประเทศไทย ................................................................................................ 29 
3.1 องค์กรในภาคประชาสังคมท่ีทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อ ................................................................. 29 
3.2 สรุปบทเรียนจากองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนในประเทศไทย .................................... 138 

4. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ............................................................................................................... 143 
บรรณานุกรม ................................................................................................................................................ 146 
 
  



 

ข 

สารบญัภาพ 
 

หน้า 
ภาพที่ 1 โครงสร้างและกรพบวนการทํางานของ Media Monitor ........................................................... 32 
ภาพที่ 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ “หน่ึงทศวรรษ Media Monitor” ........................ 37 
ภาพที่ 3 ภาพจากงานแถลงผลการศึกษา จริยธรรมและการกํากับดูแลรายการโทรทัศน์ 

อย่างคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 .................................................... 38 
ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์ของมีเดียมอนิเตอร์ ........................................................................................... 39 
ภาพที่ 5 ภาพหน้าเฟซบุ๊กของมีเดียมอนิเตอร์ ............................................................................................ 40 
ภาพที่ 6 ภาพหน้าทวิตเตอร์ของมีเดียมอนิเตอร์ ........................................................................................ 41 
ภาพที่ 7 ภาพหน้าทวิตเตอร์ของมีเดียมอนิเตอร์ ........................................................................................ 41 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บไซต์ Media Inside Out ....................................................................................... 50 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าเพจเฟซบุ๊ก Media Inside Out .................................................................................. 52 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าทวิตเตอร์ Media Inside Out .................................................................................... 53 
ภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมเสวนา หัวข้อ สอ่งสื่อกับดิจิทัลลอว์ รุกรานและล้วงลึก ......................................... 54 
ภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เรื่อง This Kind of Love ....................................................... 55 
ภาพที่ 13 ภาพการออกบูธ Candy Kid(dai) ร้านขนมเท่าทันสื่อ ................................................................ 60 
ภาพที่ 14 แสดงการนําผลการจัดงานมานําเสนอในเว็บไซต์ของ สสย. ......................................................... 61 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าเว็บไซต์ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ......................................... 68 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าเฟซบุ๊กของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ......................................... 68 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างข้อความที่เผยแพรใ่นเฟซบุ๊ก ........................................................................................... 70 
ภาพที่ 18 แสดงภาพแคมเปญ “เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ” ในเว็บไซต์ chang.org .. 73 
ภาพที่ 19 ภาพอีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์ change.org หลังจากที่ได้ร่วมลงช่ือสนับสนุนแคมเปญ ............... 74 
ภาพที่ 20 แสดงการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวออกสู่สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ sanook.com .......... 78 
ภาพที่ 21 แสดงการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวออกสู่สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ..... 78 
ภาพที่ 22 แสดงการต้ังกระทู้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิป ต่อการตรวจสอบภาพยนตร์โกยเถอะโยม  

โดยสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ............................................................ 79 
ภาพที่ 23 แสดงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ทางข่าวเร่ืองเล่าเช้าน้ี  

ไทยทีวีสีช่อง 3 และได้รับการสนับสนุน จากการกดไลค์ของผู้ติดตามเพจ .................................. 80 
ภาพที่ 24 หน้ากลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสทิธิความหลากหลายทางเพศ’ ในเฟซบุ๊ก ....................................... 86 
ภาพที่ 25 หน้าเพจเฟซบุ๊กของมลูนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (https://goo.gl/FfMdrM) .......... 87 
ภาพที่ 26 หน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (http://forsogi.org/) ................... 87 



 

ค 

ภาพที่ 27 การโพสต์ข่าวความคืบหน้า การยกร่าง รธน. ที่ยังไม่เปิดเสรีขนาดที่จะให้ 
คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ...................................................................................................... 88 

ภาพที่ 28 ภาพการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่อสาธารณะ เรื่องความสําคัญของการมี พ.ร.บ.ชีวิตคู่ ................. 89 
ภาพที่ 29 หน้าเว็บไซต์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (http://www.deepsouthwatch.org) ............ 96 
ภาพที่ 30 หน้าเฟซบุ๊ก ศนูย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ .............................................................................. 96 
ภาพที่ 31 แสดงการสืบคน้ข้อมูลจากเสริ์ชเอนจินของเว็บไซต์สํานักขา่วอิศรากรณี ไร่ส้ม-สรยุทธ ........... 115 
ภาพที่ 32 ภาพจากเว็บไซต์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ............................................................ 117 
ภาพที่ 33 ภาพเว็บไซต์สํานักข่าวอิศรา (http://www.isranews.org/) ................................................... 123 
ภาพที่ 34 ภาพเฟซบุ๊กสํานักข่าวอิศรา (https://www.facebook.com/isranewsfanpage) ................ 123 
ภาพที่ 35 ภาพทวิตเตอร์สํานักข่าวอิศรา (https://twitter.com/isranews_agency) ........................... 124 
ภาพที่ 36 ภาพยูทูบศูนย์ข่าวเพ่ือชุมชน สํานักข่าวอิศรา (https://www.youtube.com/user/ 

localisranews) ........................................................................................................................ 124 
ภาพที่ 37 ภาพ RSS Feed สํานักข่าวอิศรา (http://www.isranews.org/เรื่องเด่น-สํานักข่าวอิศรา/

668.feed?type=rss) ............................................................................................................... 125 
ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างความต้ังใจเลือกต้ังกระทู้ตรวจสอบสื่อในห้องเฉลิมไทย ...................................... 127 
ภาพที่ 39 หน้าเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอมนําเสนอกระทู้ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการทํางานของ  

สรยุทธ สทุัศนะจิดา .................................................................................................................. 128 
ภาพที่ 40 การตอบกระทู้ของสมาชิกที่ร่วมสืบค้นหลักฐานยืนยันการทําหน้าที่ที่ผิดพลาดของนักข่าว ....... 129 
ภาพที่ 41 การเข้ามาตอบกระทู้แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของนักข่าว หลังถูกต้ังเป็น 

กระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม จากการทีต่นยืนเสนอข่าวกีดขวางการแข่งขันจักรยาน  
ทําให้นักป่ันได้รับความเดือดร้อน .............................................................................................. 130 

ภาพที่ 42 ภาพสเตตัสใน facebook ของ Time Chuastapanasiri กรณี แตงโม-โตโน่ .......................... 132 
ภาพที่ 43 แสดงการนําข้อมูล ความคิดเห็นของ “จ่าพิชิต ขจัดพาลชน” ต่อการพาดหัวข่าว 

ที่ส่อไปทางลามกอนาจารและถูกนํามาต้ังเป็นกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป ..................................... 136 
ภาพที่ 44 ภาพในกระทู้ “จรรยาบรรณนักข่าวมีมั้ย” ................................................................................ 137 
ภาพที่ 45 แสดงการโพสต์ข้อมูลความคืบหน้า โดยสมาชิกเว็บไซต์ pantip.com ในกรณีที่  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.ลําปาง ออกมาขอโทษ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ........................ 138 
 

  



 

ง 

สารบญัแผนภาพ 
 

หน้า 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงเป้าหมายการรับฟังของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี พ.ศ.2558 ............ 106 
 

  



 

จ 

สารบญักล่องข้อความ 
 

หน้า 
 
กล่องข้อความท่ี 1 สรุปพัฒนาการโดยย่อของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม .................................................... 126 
กล่องข้อความท่ี 2 สรุปข้อมูลเบ้ืองต้นของ ธาม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อซึ่งเป็นผู้ทีม่ีอิทธิพลในสื่อ

สังคมออนไลน์ในประเด็นเก่ียวกับสื่อสารมวลชน ....................................................... 133 
กล่องข้อความท่ี 3 รายละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับเว็บไซต์ Drama-Addict และจ่าพิชิต ........................ 135 
 
 



 

 



 

1 

บทนํา 
 
 
 การกํากับดูแลสื่อเพ่ือให้มีพฤติกรรมและเป้าหมายในการดําเนินงานที่พึงประสงค์และยึดโยงกับ
ประโยชน์สาธารณะย่อมเป็นความมุ่งหวังของสังคมท่ีมีอารยะใดๆ นอกเหนือจากระบอบการกํากับดูแลสื่อที่
อาศัยอํานาจรัฐผ่านกลไกทางกฎหมาย และระบอบการกํากับดูแลกันเองภายใต้องค์กรวิชาชีพสื่อบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมวิชาชีพแล้ว ยังมีอีกรูปแบบของการกํากับดูแลสื่อซึ่งนับวันจะทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ น่ันคือ 
กลไกการตรวจสอบสื่อจากภาคประชาชน หรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า “หมาเฝ้าระวังสื่อ” (media 
watchdog) เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นเป็นอุปลักษณ์ที่สอดคล้องกับการเปรียบเปรยสื่อให้เป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ที่
จะคอยตรวจตราและส่งเสียงร้องบอกเตือนประชาชน หากมีอะไรไม่ชอบมาพากล หรือผิดไปจากบรรทัดฐานที่
ควรจะเป็น การเปรียบองค์กรภาคประชาชนที่เฝ้าระวังสื่อเป็นเสมือนหมาเฝ้าระวังอีกตัวหน่ึง ก็แสดงให้เห็นว่า 
แม้แต่สื่อผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสังคมก็ไม่ได้อยู่เหนือการตรวจสอบ โดยเฉพาะจากประชาชน ซึ่งเป็น
เสมือนเจ้านายและผู้บริโภคหลักของเน้ือหาสื่อ 
 
 หากพิจารณาโดยภาพรวม บทบาทของประชาชนพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อและสามารถจะแสดงบทบาท
อย่างแข็งขันในการตรวจสอบสื่อถือว่าเป็นองค์ประกอบอันจะขาดเสียมิได้ในการกํากับดูแลในรูปแบบใดๆ ก็
ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกํากับดูแลโดยองค์กรอิสระของรัฐ หรือการกํากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ เพราะ
การมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการของการรับเรื่องราวร้องเรียนเก่ียวกับสื่อ 
หากไม่มีพลเมืองที่สนใจและเป็นกังวลกับการทําหน้าที่ของสื่อเพียงพอ ก็ย่อมจะไม่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนของ
กระบวนการได้ 
 
 อย่างไรก็ดี น่าจะเป็นเร่ืองยากสําหรับปัจเจกชนทั่วไปท่ีจะสามารถแสดงบทบาทตรวจสอบสื่อได้ยัง
ต่อเน่ืองและหลากหลาย ด้วยภาระในชีวิตประจําวันที่รุมเร้ากอปรกับการขาดความสามารถที่จะพินิจพิจารณา
สื่อได้อย่างรอบด้าน ณ จุดน้ีเอง องค์กรในภาคประชาสังคมท่ีมีการรวมตัวหรือจัดต้ังกันตามประเด็นความ
สนใจหรือแกนเร่ืองที่เป็นประเด็นทางสังคมจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติการในการตรวจสอบส่ือที่น่าจะทรงพลังและมี
ความย่ังยืนกว่า เพราะเป็นการแบ่งแยกความเช่ียวชาญและทักษะเฉพาะในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อเป็น
ด้านๆ ไป เช่น ด้านผู้หญิง ด้านเพศสภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
 ย่ิงในปัจจุบัน ที่ใครก็สามารถจะเป็นสื่อได้ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ จึงได้เกิดรูปแบบใหม่ของการ
ตรวจสอบสื่อกระแสหลักโดยผู้ใช้ออนไลน์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงสําหรับผู้ใช้ เราจึง
พบทั้งปรากฏการณ์ของชุมชนออนไลน์ที่เป็นพ้ืนที่กลางสําหรับระดมความคิดใน ที่หลายคนก็ได้สั่งสมต้นทุนใน
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ด้านน้ีจนกลายมาเป็นเสมือนผู้นําทางความคิดในการตรวจสอบสื่อบนพ้ืนที่ออนไลน์ เน่ืองจากมีผู้ติดตามและผู้
นําไปเผยแพร่ต่อ หรือขยายผลเพ่ิมเติมจนต่อไป จนบางทีก็ย้อนกลับมาเป็นประเด็นในสื่อกระแสหลัก 
 

งานวิจัยช้ินน้ีจึงได้จัดทําขึ้นเพ่ือประมวลองค์ความรู้ที่ทันสมัย เก่ียวกับกลไกการตรวจ ทําการศึกษา
เก่ียวกับรูปแบบ ความเคลื่อนไหว และบทบาทขององค์กรในภาคประชาสังคมในลักษณะต่างๆ ที่มีบทบาทใน
การตรวจสอบส่ือ โดยมุ่งเน้นไปที่เป็นองค์กรในภาคประชาสังคมที่มีการทํางานเคลื่อนไหวบนฐานประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงอย่างต่อเน่ืองและมีกิจกรรมในการตรวจสอบสื่อที่ค่อนข้างเป็นระบบ โดยในงานวิจัยน้ี จะนําเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับ องค์กรตรวจสอบส่ือจําแนกตามประเด็นใน 5 ด้านคือ ด้านสื่อมวลชนศึกษา ความรับผิดชอบ
ของสื่อ เด็กและครอบครัว ศาสนา และ สิทธิชุมชนและกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ก่อนจะนําเสนอรูปแบบการ
ตรวจสอบส่ือผ่านพ้ืนที่ออนไลน์ ในชุมชนออนไลน์ที่มีความสนใจเร่ืองสื่อโดยเฉพาะ และ โดยผู้ที่มีอิทธิพลใน
ฐานะผู้นําทางความคิดบนพ้ืนที่ออนไลน์ (online social influencer) ในประเด็นเก่ียวกับสื่อ  
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับกลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน 
 

1.1 แนวคิดเรื่องการตรวจสอบสือ่ภาคประชาชน (Media watchdog group)  
วิลาสินี พิพิธกุล (2547: 1)1 กล่าวว่า ในภาพรวมของการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนมีด้วยกัน 3 

ลักษณะคือ 
1. เป็นการตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ ดําเนินการโดยองค์กรภาคประชาชนที่มีจุดยืน

ในเรื่องน้ันๆ เช่น องค์กรสตรี องค์กรเด็ก องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรศาสนา การตรวจสอบใน
ลักษณะน้ีมักกระทําแบบเชิงรับ คือ จะมีการเคลื่อนไหวตรวจสอบเมื่อสื่อได้นําเสนอเน้ือหาที่เข้า
ข่ายว่าละเมิดในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มองค์กรเหล่าน้ัน 

2. เป็นการตรวจสอบอย่างประจําและต่อเน่ืองโดยองค์กรในภาคประชาสังคมที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ
สื่อโดยเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้บริโภคสื่อ กลุ่มจับจ้องมองสื่อ ซึ่งมีทั้งในลักษณะของการตรวจสอบสื่อ
ทั้งหมดหรือทุกประเด็น กับการตรวจสอบแบบเฉพาะประเด็น เช่น เครือข่ายสื่อสตรีซึ่งตรวจสอบ
เฉพาะประเด็นผู้หญิงที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อ เป็นต้น 

3. เป็นการตรวจสอบผ่านการให้ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชนและพัฒนาความสามารถของประชาชน
ในการใช้ประโยชน์จากสื่อ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และผลิตสื่อได้ กลุ่มองค์กรเหล่าน้ี ได้แก่ 
กลุ่มสื่อมวลชนศึกษา กลุ่มรู้เท่าทันสื่อ และกลุ่มเรียนรู้สื่อในสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ 

 

                                           
1 วิลาสินี พิพิธกุล. กลไกการตรวจสอบส่ือภาคประชาชน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
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ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์ (2553: 41)2 กล่าวถึงลักษณะพิเศษขององค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อ 
5 ประการ ได้แก่  

1) มีความเป็นอิสระจากอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
2) สามารถประสานความร่วมมือระหว่างนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย และนักกิจกรรมทางสังคม  
3) สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายพลังทางสังคมกลุ่มต่างๆ จนเกิดบทบาทในการให้ความรู้เรื่องสื่อและ

การตรวจสอบสื่อร่วมกัน ด้วยมุมมองและกิจกรรมที่หลากหลาย 
4) ต้องมีสื่อประสิทธิภาพสูงอยู่ในมือ สามารถเผยแพร่ความรู้ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นศูนย์รวมของการค้นคว้าข้อมูลความรู้ที่ เ ก่ียวข้อง ผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต โดยสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ของกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5) มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายที่เกิดจากการประสานพลังทางสังคมระดับต่างๆ ให้ขึ้นมาทําหน้าที่
ร่วมกัน จึงต้องสร้างระบบการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 

 
1.2 แนวคิดเรื่องประชาสังคมกับสื่อ (Civil society and the media) 
สิริพรรณ นกสวน (2557: 10) 3 ระบุว่า ประชาสังคม หรือ Civil Society หมายถึง พ้ืนที่หรือส่วน

ของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมาย
รองรับ และภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นดําเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลกําไร ในพ้ืนที่ประชาสังคม ประชาชนทั่วไป
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐ และอยู่นอกบริบทการแข่งขันทางการเมือง ซึ่ง
กลุ่มและผู้กระทําการทางสังคม อาจมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดอันหลากหลายมาร่วมกันในกิจกรรมท่ีมี
เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิด สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน 
รวมถึงต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์หรือเพ่ิมพูนผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับสังคม โดย
ลักษณะของพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจระหว่างสามพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีด้วย 

 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2542) ให้ความหมายว่า ประชาสังคมหมายถึงเครือข่าย กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ 

สถาบัน และชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่ระหว่างรัฐ (state) กับปัจเจกบุคคล (individual) คือไม่ยอมอยู่
ภายใต้การถูกครอบงําของรัฐ และไม่แข่งขันกันจนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ประชาสังคมเป็นทางเลือกที่สามใน
สังคมไทย นอกเหนือจากภาครัฐและภาคเอกชนแต่ด้ังเดิมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 

                                           
2 ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์. การวิพากษ์ส่ือในชุมชนออนไลน์ ของห้องเฉลิมไทย พันทิปดอทคอม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
วารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
3 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ. คําและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557 
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วิลาสินี พิพิธกุล (2547: 8) กล่าวว่า สื่อและประชาสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงส่งเสริมและสร้างสรรค์
ซึ่งกันและกัน ทั้งในแง่ของการเป็นช่องทางหรือพ้ืนที่สาธารณะให้แก่กลุ่มประชาสังคม หรือในแง่ที่เปิดโอกาส
ให้กลุ่มประชาสังคมได้ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และรับฟังข้อท้วงติงต่างๆ เพ่ือนําไปแก้ไขปรับปรุงให้สื่อ
สามารถดําเนินงานเพ่ือสาธารณะได้จริง 

 
 สื่อและประชาสังคม มีความเช่ือมโยงกับแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ของ เจอร์เกน  
ฮาเบอร์มาส ในแง่ที่ว่า พ้ืนที่สาธารณะเป็นอาณาบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสาร การสร้างความรู้สึกเป็น
ส่วนรวม และผลประโยชน์ของส่วนรวม4 ในเชิงอุดมคติแล้ว สื่อควรจะมีความยึดโยงกับภาคประชาชน และทํา
หน้าที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง แต่จากข้อวิพากษ์ที่ว่าลัทธิทุนนิยมได้สร้างความเสื่อมถอยให้แก่พ้ืนที่
สาธารณะ5 เมื่อสื่อถูกครอบงําโดยชนช้ันนํา หรือนายทุน ทําให้ความเห็นสาธารณะถูกแปรเปลี่ยนจากฉันทามติ
ไปสู่วาทกรรมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น สื่อมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงอยู่กับความบันเทิง ภายใต้วัฒนธรรม
มวลชนที่สื่อมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักเช่นน้ี ทําให้ภาคประชาชนอ่อนแอลง ประชาชนถูก
ลดทอนสถานะจากพลเมืองลงมาเหลือแค่ผู้บริโภคท่ีรอการป้อนข้อมูลจากสื่อ ปัญหาดังกล่าวทําให้ภาค
ประชาชนเริ่มต้ังคําถามเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อ มีการถามหาความรับผิดชอบต่อสังคม อันนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ไปจนถึงการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อ กระแสการต่ืนตัวของ “พลเมือง
เข้มแข็ง” กระตุ้นให้เกิดการรื้อฟ้ืนการมีปฏิสัมพันธ์ของสื่อกับภาคประชาชน 
 

                                           
4 กุ สุมา  กู ใหญ่ .  (2556).  แนวคิด พ้ืน ท่ีสาธารณะ .  สืบค้นเมื่อวันที่  23 ต .ค .  2558. จากเ ว็บไซต์  http://kusumakooyai. 
blogspot.com/2013/05/blog-post.html  
 “พ้ืนที่สาธารณะในเชิงนิยาม หมายถึง พ้ืนท่ีในโลกทางสังคมซึ่งปัจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยและอภิปรายกันอย่างเสรีในประเด็นปัญหา
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ประเด็นจากการอภิปรายโต้เถียงปัญหา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะถูกตีแผ่แลกเปล่ียนกันในพ้ืนที่สาธารณะ 
ก่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและนําไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของสาธารณชนในอันดับต่อไป พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นอาณาบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับ
การส่ือสาร การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนรวม และผลประโยชน์ของส่วนรวม พ้ืนที่สาธารณะเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม” 
5 สมเกียรติ ต้ังนโม. (2549). การเปล่ียนรูปโครงสร้างของพ้ืนที่สาธารณะ ฮาเบอร์มาส : พ้ืนที่สาธารณะท่ีถูกรัฐและทุนนิยมปล้นเอาไป.  สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 ต.ค. 2558. จากเว็บไซต์ http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999927.html  
 “ข้อวิพากษ์เก่ียวกับพ้ืนท่ีสาธารณะในเชิงอุดมคติของฮาเบอร์มาส มีใจความว่า ในขั้นตอนเร่ิมต้นของพัฒนาการชนช้ันกลาง ความเห็น
สาธารณะได้รับการสร้างขึ้น โดยการเปิดกว้างต่อการถกเถียงกันทางการเมืองซึ่งไปเก่ียวโยงกับผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ในฉากร่วมสมัยของลัทธิทุน
นิยม มันพยายามท่ีจะปลอมแปลงฉันทามติอันหนึ่งขึ้นมาเก่ียวกับผลประโยชน์โดยท่ัวไป พ้ืนที่สาธารณะจึงถูกครอบงําโดยส่ือต่างๆ บรรดาบริษัท
ยักษ์ใหญ่ได้เข้ามาถือครองพ้ืนท่ีสาธารณะ และแปรรูปมันไปจากการเป็นพ้ืนที่หนึ่งซึ่งมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผล สู่พ้ืนที่การบริโภคท่ีมีการจัดการ
และเป็นไปในลักษณะของการยอมจํานน ดังนั้นความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันระหว่างพ้ืนที่หนึ่งของการถกเถียงสาธารณะ กับการมีส่วนร่วมของ
ปัจเจกชนจึงถูกแยกห่างจากกัน พลเมืองท้ังหลายจึงกลายเป็นเพียงผู้ดูการนําเสนอและวาทกรรมของส่ือซึ่งหล่อหลอมข้ึนมาเป็นความเห็นสาธารณะ 
พลเมืองหรือผู้บริโภคถูกลดทอนสถานะลงสู่การเป็นเป้าหมายของข่าวสาร ข้อมูล และเร่ืองราวสาธารณะต่างๆ” 
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1.3 แนวคิดเรื่องการควบคุมสื่อจากสังคม (Public control of media )  
 Wilbur Schramm (1968)6 กล่าวว่า ในทุกสังคมมีการควบคุมสื่อตามนโยบายและความต้องการ 
โดยอาจจะเป็นการควบคุมทางกฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม มีทั้งในทางบวก เพ่ือให้ได้การ
ประพฤติปฏิบัติที่ต้องการจากสื่อ หรือในทางลบ เพ่ือยับย้ังการประพฤติปฏิบัติที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่
รัฐ สิทธิของปัจเจกชน หรือบรรทัดฐานทางสังคม รูปแบบและระดับของการควบคุมขึ้นอยู่กับแนวคิดทางการ
เมืองและเศรษฐกิจของสังคมน้ันๆ 
 

มติมหาชน (Public Opinion) โดยเฉพาะที่สะท้อนผ่านทางจํานวนผู้ติดตาม ไม่ว่าจะยอดสมาชิก  
เรตต้ิงคนดู หรือยอดผู้เข้าชม มีอาณัติเหนือสื่อเอกชนและสื่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ทีวีสาธารณะอย่าง BBC 
มีการปรับผังรายการอยู่ตลอดเวลาอันเป็นผลลัพธ์มาจากการเปรียบเทียบระหว่างเรตต้ิงคนดูของตัวเองกับ
สถานีเอกชนเจ้าอ่ืนๆ  

 
ในอดีต รูปแบบของการติชม (feedback) จากสาธารณชนน้ัน กระทําผ่านทางการเขียนจดหมายหรือ

โทรศัพท์ จากประชาชนไปถึงผู้ประกอบการสื่อ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เคยมีกรณีศึกษาจากคริสต์ทศวรรษ 
1940-1950 ที่จดหมายและโทรศัพท์ร้องเรียนจํานวนหลักร้อยทําให้สถานีโทรทัศน์ต้องระงับการออกอากาศ
รายการน้ัน หรือในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ การขาดแคลนการวิจารณ์หนังสือพิมพ์ ทําให้คณะกรรมการเสรีภาพสื่อ
เสนอแนะให้มีการจัดต้ังองค์กรที่เป็นอิสระในภาคประชาสังคมเพ่ือทําหน้าที่ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสื่อในแต่ละปี  

 
การแสดงความคิดเห็นจะย่ิงมีพลังเมื่อมันถูกสะท้อนผ่านกลุ่มจัดต้ังขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น กลุ่ม

ศาสนาคาทอลิกที่มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ โดยผ่านการแนะนําว่าหนังเรื่องไหนที่สังคมรับได้หรือรับไม่ได้ 
หรือการรวมตัวกันควํ่าบาตรของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 
 ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์ (2553: 36-41) กล่าวว่า นอกจากการกํากับดูแลของภาครัฐ และการใช้
จริยธรรมเป็นเคร่ืองมือในการกํากับดูแลกันเองแล้ว สังคมก็เป็นกลไกหน่ึงที่จะกํากับให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบได้ อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคมเป็นการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่
นอกวงการสื่อมวลชนมีปฏิกิริยาตอบกลับไปยังสื่อมวลชน ซึ่งเป็นผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  
 

                                           
6 Wilbur Schramm. CONTROL AND PUBLIC POLICY. “Mass Communication," in International Encyclopedia of the Social 
Sciences, 1968  
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การตรวจสอบสื่อ (Media Monitoring) คือ การทําให้สื่ออยู่ในสายตาของสังคม เป็นที่ยอมรับกันว่า
สื่อมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการประกอบสร้างความจริงในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนคาดหวังให้สื่อทํา
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการส่ือสารความจริง ในรูปของข้อมูลความรู้ ความคิดที่ก้าวหน้า สมดุล และ
ยุติธรรม 

 
 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533)7 มองว่า การควบคุมโดยสาธารณะ เป็นการควบคุมที่เกิดจาก
สาธารณชนที่อยู่ภายนอกวงการส่ือมวลชนน้ันๆ แต่มีปฏิกิริยาตอบสนองการทํางานของสื่อมวลชน ซึ่งสามารถ
จําแนกได้ 5 แบบตามลักษณะผู้รับสาร คือ 

1) การควบคุมโดยปักเจกชน คือ การท่ีปัจเจกชนมีปฏิกิริยาต่อสื่อน้ันๆ โดยการส่งสารย้อนกลับไป
ยังสื่อมวลชน 

2) การควบคุมจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่เปิดรับสารจากสื่อมวลชน คือ การที่ผู้รับสารได้
รวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย ในการงดซื้อหรืองดเปิดรับสื่อมวลชนน้ันๆ 

3) การควบคุมจากกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพราะเหตุว่าการรายงานข่าวก่อให้เกิดความรู้สึกต่อ
ประชาชน ทําให้เกิดการรวมกลุ่มโดยมิได้นัดหมายเพ่ือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบสื่อ 

4) การควบคุมจากมติมหาชน มหาชนอาจแสดงมติได้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ปฏิเสธหรือต่อต้าน
รายการน้ันๆ จนทําให้รายการมียอดโฆษณาตํ่า ส่งผลกระทบต่อกิจการสื่อน้ันๆ 

5) ระบบแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างสื่อด้วยกันเอง เพ่ือแสวงหาการสนับสนุน
จากผู้รับสาร ก็เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้สื่อมวลชนต้องปรับตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เพ่ือ
รักษาและเพ่ิมพูนจํานวนสมาชิกผู้รับสารของตน 

 
Jo Bardoel (2003: 188)8 ได้แสดงแผนผังโครงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ โดยเขาได้แจก

แจงกลไกกํากับดูแลออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ตลาด การเมือง วิชาชีพ และสาธารณชน  
  

                                           
7 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การส่ือสารกับสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 
8 Jo Bardoel and Leen d’Haenens. Media Meet The Citizen - Beyond Market Mechanisms and Government Regulations. 
SAGE Publication, 2004 
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กลไก หลักการ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม เครื่องมือ ผลลัพธ์ 
ตลาด การแข่งขัน, 

บริษัท 
อุปสงค์และ
อุปทาน 

กําลังซ้ือ, เงิน ส่วนแบ่งตลาด, การ
วิจัยตลาด 

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ, ความ
ยืดหยุ่น, แต่ถูกโจมตี
ในเรื่องของความเป็น
สื่อกระแสหลัก 

การเมือง สายการบังคับ
บัญชา, ระบบ
ราชการ 

กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

อํานาจ, การ
บังคับบัญชา 

งบประมาณ,รายงาน
ประจําปีสัญญา/
ใบอนุญาต 

ความเป็นธรรมทาง
สังคม, แต่มีปัญหาใน
แง่ของความเชื่องช้า
ในการกํากับดูแล
เนื้อหา 

วิชาชีพ ความเป็นมือ
อาชีพ, จริยธรรม 

การกํากับดูแล
กันเอง 

การศึกษา, การ
ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การสะท้อนความ
คิดเห็น, จรรยาบรรณ, 
สภาสื่อ 

ความเป็นอิสระ, แต่
ขาดความเป็น
ตัวแทน 

สาธารณชน อาสาสมัคร, 
สมาคม, กลุ่ม
กดดัน  

การอภิปราย, การ
สนทนา 

ฉันทามติ ความเปิดเผย, คําติชม
, ประชาพิจารณ์, ผู้
ตรวจสอบ 

การสร้างมติมหาชน, 
ทุนทางสังคม, แต่
ต้องอาศัยความ
สมัครใจ 

 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media literacy) 
นิยามของ Media Literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อ ที่ถูกใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐ มี

ที่มาจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อที่จัดขึ้นโดย Aspen Institute ในปี ค.ศ.1992 มี
ใจความว่า ดังน้ี 9 
 

“ความรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ”  

 
ซึ่ง CML (CENTER FOR MEDIA LITERACY) ได้ขยายความเพ่ิมเติมว่า การรู้เท่าทันสื่อคือแนวทาง

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกรอบแนวคิดในการเข้าถึง วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกับสารประเภท
ต่างๆ ต้ังแต่สื่อสิ่งพิมพ์ ไปจนถึงวิดีโอ และอินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

                                           
9 CML (CENTER FOR MEDIA LITERACY). Media Literacy: A Definition and More. Retrieved Jul 16, 2015. From 
http://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more  
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บทบาทของสื่อในสังคม พร้อมด้วยทักษะในการแสวงหาความรู้ และการแสดงตัวตน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 
MEDIA LITERACY PROJECT กล่าวว่า10 การรู้เท่าทันสื่อชนิดต่างๆ ได้กลายเป็นทักษะที่สําคัญใน

ศตวรรษที่ 21 เยาวชนและผู้ใหญ่ที่รู้เท่าทันสื่อจะมีความได้เปรียบในการทําความเข้าใจสารที่มีความ
สลับซับซ้อนที่เราได้รับมาจากสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
หนังสือ ป้ายโฆษณา วิดีโอเกม ดนตรี และอ่ืนๆ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้ถูกผนวกไว้ในมาตรฐานการศึกษาของ
ทุกมลรัฐ ในวิชาภาษา สังคมศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ นักวิชาการศึกษาหลายรายค้นพบว่า การ
รู้เท่าทันสื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสามารถช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่ :  
- พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  
- เข้าใจว่าสารที่เราได้รับจากสื่อมีผลต่อการหล่อหลอมสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร 
- จําแนกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายได้  
- ตระหนักได้ว่าผู้ผลิตสื่อต้องการให้เราเช่ือสิ่งไหนหรือทําอะไร 
- ระบุเทคนิคการโน้มน้าวใจที่ถูกใช้ได้ 
- ตระหนักถึงอคติ การโฆษณาชวนเช่ือ การบิดเบือนข้อมูล และการโกหก 
- ค้นพบส่วนอ่ืนๆ ของเรื่องราวที่ไม่ได้รับการบอกเล่า 
- ประเมินคุณค่าของสารโดยอาศัยประสบการณ์ ทักษะ ความเช่ือ และค่านิยมของเรา 
- สร้างและเผยแพร่สารของเราเองได้ 
- ส่งเสริมความยุติธรรมในแวดวงสื่อมวลชน 

 
เข็มพร11 ให้นิยามว่า การรู้เท่าทันสื่อคือทักษะหรือความสามารถในการ “ใช้สื่ออย่างรู้ตัว” และ “ใช้

สื่ออย่างต่ืนตัว”  
 
“การรู้ตัว” หมายถึง สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเน้ือหาสาระของสื่อและโต้ตอบกับมันอย่างมี

สติและรู้ตัว ไม่เพียงแค่วิเคราะห์เน้ือหาได้ แต่สามารถต้ังคําถามว่า สื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร ควรเช่ือสื่อหรือไม่ 

                                           
10 MEDIA LITERACY PROJECT. What is Media Literacy? Retrieved Jul 16, 2015. From  http://medialiteracy 
project.org/learn/media-literacy/  
11 เข็มพร วิรุณราพันธ์. คนเท่าทันส่ือ “ทิศทางใหม่ของสังคมประชาธิปไตย”. หน้า 5-6   
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ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใต้ข้อจํากัดใด มีค่านิยมความเช่ืออะไรที่แฝงมากับสื่อน้ัน เขาหวังผล
อะไรจากเรากันแน่ 

 
“การต่ืนตัว” หมายถึง แทนที่จะเป็นฝ่ายต้ังรับ ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นต้องเป็นฝ่ายรุก 

แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารใน
หลากหลายรูปแบบด้วยตนเอง ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสื่อต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ท้วงติง
หรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ เป็นต้น  

 
เข็มพร กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า คนที่รู้เท่าทันสื่อจะมีทางเลือกมากขึ้นในการ

บริโภคและการใช้ชีวิตประจําวัน เพราะรู้ว่าจะจัดการกับสื่อและสารต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมอง
แบบไหน (สามารถต่อรองกับด้านลบของสื่อ และนําเอาด้านบวกจากสื่อมาใช้) ย่ิงกว่าน้ันการรู้เท่าทันสื่อยัง
เป็นการเพิ่มพลังอํานาจให้แก่ตัวเอง ในการควบคุมความเช่ือและพฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เช่ือตาม
โฆษณาว่าคุณค่าหรือความงามอยู่ที่ผิวขาวหรือผมสวย จึงไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าด้วยเหตุผลน้ัน แต่ดูคุณภาพ
และประโยชน์จริงๆ ของสินค้า เป็นต้น นอกจากน้ี การรู้เท่าทันสื่อ ยังนําไปสู่การตระหนักในสิทธิการสื่อสาร
ของประชาชน และทําให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โครงสร้างทางประชาธิปไตยของสังคมอีกด้วย 

หัวใจของการรู้เท่าทันสื่อ 8 ประการ12 ได้แก่ เราต้องตระหนักได้ว่า  
1) สื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกประกอบสร้างขึ้น  
2) สื่อสร้างภาพความเป็นจริง 
3) ผู้รับสารสามารถต่อรองความหมายสื่อ 
4) สื่อมีนัยทางการค้าแอบแฝงอยู่ 
5) สื่อมีนัยทางอุดมการณ์และค่านิยม 
6) สื่อมีนัยทางสังคมและการเมือง 
7) รูปแบบและเน้ือหาของสื่อมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
8) สื่อแต่ละประเภทมีรูปแบบทางสุนทรียภาพเฉพาะตัว  

 
 Justin Lewis and Sut Jhally (1998)13 นิยามว่า ความรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต และช่องทางการส่งสาร เป้าหมาย

                                           
12 แหล่งเดิม. หน้า 7-9. 
13 Justin Lewis and Sut Jhally. (1998). The Struggle over Media Literacy. Retrieved Jul 19, 2015. From 
http://www.medialit.org/sites/default/files/363_Lewis_Jhally.pdf  
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ของการรู้เท่าทันสื่อ คือ การช่วยให้ประชาชนกลายเป็นพลเมืองที่เฉลียวฉลาด มากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภค
ที่ชาญฉลาด การรู้เท่าทันสื่อจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากว่าในการตัดสินใจทาง
การเมืองอย่างเป็นเหตุเป็นผลน้ัน ประชาชนจําเป็นต้องมีทักษะในการแยกแยะข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายก่าย
กอง ดังน้ันในการให้การศึกษาด้านการเมืองแก่เด็กนักเรียน เราจะต้องสอนให้พวกเขาสามารถประเมินสารได้ 
ไม่ใช่เฉพาะแค่การประเมินว่าสารน้ันถูกหรือผิด จริงหรือเท็จเท่าน้ัน แต่ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสารน้ันมี
ผลกระทบต่อสังคมอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเคลือบแฝงหรือไม่ ทั้งในแง่ของผลประโยชน์ หรือการสร้างอิทธิพล 
ดังเช่นที่ โนม ชัมสกี เคยกล่าวไว้ว่า “พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรจะได้รับการศึกษาหลักสูตรการ
ป้องกันตนเองทางปัญญา เพ่ือปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากการควบคุมและการครอบงําทางความคิด และ
เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้แก่ระบอบประชาธิปไตย” 
 
 วิลาสินี (2547)14 กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อมีความจําเป็น เพ่ือ  

 สร้างความสมดุลให้ช่องว่างของความเป็นจริง และสิ่งที่สื่อนําเสนอ ด้วยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติของการสร้างสื่อ หรือกระบวนการทํางานของสื่อ 

 สร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนในสื่อมวลชน เพราะคนเรามักมีแนวโน้มที่จะเช่ือในสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
จากสื่อมวลชน ดังน้ันผู้รับสื่อควรได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ มีทักษะในการประเมินสื่อตามสภาพ
ความเป็นจริง  

 พัฒนาและฝึกฝนความสามารถของผู้รับสื่อในการเลือกรับและวิจารณ์สื่อซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้า
และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  

 
อ้างถึง Blatter (1995)15 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่  
 ความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อต่อบุคคล และสังคม เพราะสื่อแพร่ขยายอิทธิพลไปในทุกส่วน

ของสังคม การทําให้บุคคลและสังคมเป็นผู้รู้เรื่องสื่อ จึงเป็นเรื่องจําเป็น เน่ืองจากการรู้เท่าทันสื่อ
ก่อให้เกิดทักษะในการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ ซึ่งทําให้บุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
เป็นอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบโต้ข้อมูลหรือสิ่งที่สื่อนําเสนอได้  

 ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารมวลชน เพราะการรู้เท่าทันสื่อ คือการมีความเข้าใจการผลิต 
การถ่ายทอด และบริบทในการตีความ ซึ่งเก่ียวกับกระบวนการสื่อสารของสื่อ 

 การพัฒนากลยุทธ์ในการวิเคราะห์และอภิปราย หรือถกเถียงเกี่ยวกับเน้ือหาสื่อ หรือการพัฒนา 
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์เน้ือหาสื่ออย่างเป็นระบบ อันทําให้เป็นผู้บริโภคท่ีมีความคิดกว้างไกล  

                                           
14 วิลาสินี พิพิธกุล. (2547). กลไกการตรวจสอบส่ือภาคประชาชน, หน้า 3-7. 
15 Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages. Westport, CN: Praeger, 1995. 
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 ความตระหนักว่าเน้ือหาสื่อ (media content) คือเน้ือความ/ตัวบท (text) ทําให้มองเห็นวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและตัวตนของเรา การนําเสนอของสื่อทําให้มองเห็นทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม แบบ
แผนความคิด และสิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม 

 การเสริมสร้างให้เกิดการเพ่ิมพูนของความสุข ความเข้าใจ และความพึงพอใจในเน้ือหาสื่อ  
 

ขณะที่ Potter (1995)16 ระบุว่า การรู้เท่าทันสื่อของปัจเจกบุคคลมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ด้วยกัน 3 
ส่วน ได้แก่ ตัวตน/ตําแหน่งแห่งที่ (Personal Locus) โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structures) และ
ทักษะ (Skill) ทั้งสามส่วนน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น โดยเขาอุปมาเปรียบเทียบว่า ตัวตนเป็นแรง
ขับเคลื่อน โครงสร้างความรู้คือวัตถุดิบ และทักษะคือเคร่ืองมือ ทักษะเป็นเคร่ืองมือที่เราใช้ในการประกอบ
สร้างข้อมูลต่างๆ จากสื่อให้กลายเป็นโครงสร้างความรู้ ส่วนทิศทางและแรงขับเคลื่อนน้ันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวตน
ของเรา  

 
Potter ยังได้พูดถึงการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในมิติต่างๆ ได้แก่ ความนึกคิด (Cognitive) อารมณ์ 

(Emotion) สุนทรียภาพ (Aesthetic) และจริยธรรม (Moral) โดยผู้ที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อสูงจะสามารถ
วิเคราะห์สารได้ลึกซึ้งแตกฉานมากกว่าคนทั่วไป และจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทําความเข้าใจ ควบคุม และ
ประเมินคุณค่าสื่อได้ดีกว่า  

เขาได้แบ่งระดับของการรู้เท่าทันสื่อออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่ 
1) ขั้นรู้สิ่งพ้ืนฐาน (Acquiring Fundamentals) เป็นความรู้โดยสัญชาตญาณ เช่น สีหน้า, ภาษา

กาย, สีสัน, ขนาด, เสียง ฯลฯ  
2) ขั้นรู้ภาษา (Language Acquisition) เช่น ความเข้าใจภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสาร การเข้าใจ

บทบาทของตัวละคร  
3) ขั้นรู้วิธีการเล่าเรื่อง (Narrative Acquisition) เช่น แยกแยะได้ระหว่างเร่ืองจริงกับเร่ืองแต่ง 

เข้าใจวิธีการเช่ือมโยงเรื่องราว 
4) ขั้นสงสัย (Developing Acquisition) เช่น สามารถแยกแยะคําอวดอ้างสรรพคุณในโฆษณาได้ ให้

รายละเอียดความแตกต่างของสิ่งที่ตนชอบและไม่ชอบได้ 
5) ขั้นใฝ่รู้ (Intensive Development) เช่น มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับ

ประเด็นใดประเด็นหน่ึงด้วยตัวเอง 
6) ขั้นทดลอง (Experiantial Exploring) เช่น มีการแสวงหาแหล่งข้อมูลที่แปลกใหม่ ท้าทายความ

เช่ือเดิมๆ  

                                           
16 W. James Potter. (2008). Media Literacy (4th Edition), P. 11-25. 
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7) ขั้นพินิจพิเคราะห์ (Critical Appreciation) เช่น สามารถประเมินคุณค่าของสารต้นฉบับได้ทั้งใน
มุมมองที่ผู้ออกแบบสารต้องการจะสื่อ พร้อมกับสามารถวิเคราะห์ตีความสารน้ันได้อย่างรอบด้าน
ผ่านบริบทต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และศิลปะ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ให้
ข้อสรุปเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของสารน้ันๆ ได้ 

8) ขั้นรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เช่น ตระหนักว่าเน้ือหาสารบางประเภทมี
ผลกระทบต่อสังคมมากกว่าเน้ือหาสารประเภทอ่ืนๆ สํานึกว่าการกระทําบางอย่างของปัจเจก
บุคคลก็สามารถสร้างแรงกระเพ่ือมต่อสังคมได้  

 
Potter ให้ความเห็นว่า ระดับที่ 1-5 เป็นความรู้เท่าทันสื่อระดับพ้ืนฐาน ซึ่งคนทั่วไปมักจะหยุด

พัฒนาการไว้เพียงระดับที่ 5 เท่าน้ัน เพราะพวกเขารู้สึกพึงพอใจกับการเปิดรับสารที่พวกเขาต้องการ และพวก
เขาคิดว่าแค่ตนสามารถตีความสารเหล่าน้ันได้ก็เพียงพอแล้ว ขณะท่ีในระดับที่ 6-8 น้ันจัดว่าเป็นการรู้เท่าทัน
สื่อในระดับสูง ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาทักษะและการขัดเกลาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง  

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน จากในหนังสือ Watching the 
Watchdog: Media self-regulation in Southeast Asia 17 ได้ข้อสรุปว่า องค์กรภาคประชาชนจํานวนหน่ึง
ที่ทําหน้าที่ผลักดันการรู้เท่าทันสื่อ เช่น Charter 2000 ในมาเลเซีย Pantau ในอินโดนีเซีย และ CMFR ใน
ฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่ Media Monitor ของประเทศไทยเอง มีความเห็นตรงกันว่า แม้ว่าประชาชนจํานวนมาก
จะมีการต่ืนรู้ในความไม่ชอบมาพากลของสื่อแล้วก็ตามที แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้าง เช่น การผูกขาดสื่อของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ การขาดแคลนสื่อทางเลือก และการเผยแพร่ความรู้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาต่อยอด ทั้งน้ีควรจะมีการปฏิรูปสื่อ ผลักดันให้เกิดการ
รู้เท่าทันสื่อในระยะยาว ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในระดับสูง เพ่ือให้เกิดการแสวงหาข้อมูล
ทางเลือก (ขั้นทดลอง) มีอํานาจต่อรอง (ขั้นพินิจพิเคราะห์) และมีการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมเท่าทันสื่อ (ขั้น
รับผิดชอบต่อสังคม)   
 

ซึ่งในบทสรุปของ เข็มพร18 ระบุว่า ในการจะสร้างสังคมเท่าทันสื่อได้น้ัน จะต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายภาคประชาชนที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ เครือข่ายนักวิชาการท่ีคอยทํา
หน้าที่ให้ความรู้ และเปิดเผยกลเม็ดต่างๆ ของสื่อ สื่อมวลชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายการและ
สร้างสุนทรียะต่างๆ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชน รวมทั้งให้ความรู้ด้านเท่าทันสื่ออย่างกว้างขวาง 

                                           
17 SEAPA. Watching the Watchdog: Media self-regulation in Southeast Asia. THAILAND : SEAPA, 2002. 
18 เข็มพร วิรุณราพันธ์. คนเท่าทันส่ือ “ทิศทางใหม่ของสังคมประชาธิปไตย”. หน้า 15. 
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และภาครัฐที่ต้องเป็นผู้ผลักดันนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ใน
ระดับต่างๆ รวมถึงกํากับดูแลไม่ให้มีสื่อร้าย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบ 
 

1.5 แนวคิดเรื่องฐานันดรที่หา้ 
 ฐานันดรที่ห้า (The Fifth Estate) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับสื่อใหม่ ในยุคสมัยที่โลก
ออนไลน์ได้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ รวมท้ังเป็นกระจก
สะท้อนบทบาทหน้าที่ของสื่อ กล่าวได้ว่า สื่อใหม่ (ฐานันดรที่ห้า) กําลังท้าทายอํานาจในการช้ีนําสังคมของ
สื่อมวลชน (ฐานันดรที่สี่19) และกลายเป็นกลไกคู่ขนานที่คอยเฝ้าระวัง ตรวจสอบสื่อมวลชน อย่างเป็นเอกเทศ 
 
 Jan Leach (2009) กล่าวว่า ฐานันดรที่ห้ากําลังสร้างข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และก่อให้เกิดการจับกลุ่ม
สนทนาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆ สมาชิกของฐานันดรที่ห้า ประกอบด้วย เว็บไซต์ บล็อกเกอร์ นักข่าวอิสระ นัก
วิจารณ์ และอ่ืนๆ    
 
 Roy Peter Clark (2009) ขยายความว่า ฐานันดรที่ห้าเป็นเวทีเปิดกว้างที่ประกอบไปด้วยผู้คน
หลากหลายในโลกออนไลน์ ได้แก่ สื่อมืออาชีพ สื่ออิสระ ผู้ผลิตหนังสารคดีและวิดีโอ นักข่าวออนไลน์ นักเล่า
ข่าวออนไลน์ (aggregator) นักสื่อสารมวลชนที่วิจารณ์สื่อ หรือให้ความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ บล็อกเกอร์ที่มุ่งเน้น
ประเด็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ ผู้คนที่ใช้เว็บเครือข่ายสังคมในการสร้างชุมชน เอ็นจีโอที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่สังคม ผู้นําชุมชนที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ข่าวสาร และมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้หรือ
แบ่งปันสื่อดีๆ ให้แก่ชุมชน นักเรียนและอาจารย์ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
 
 จุดเด่นประการหน่ึงของสื่อออนไลน์ คือ ศักยภาพในการเข้าถึง ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการรณรงค์บางอย่างที่นําไปสู่การผลักดันเชิงนโยบาย หรือการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ จนถึงกับมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่า Slacktivism หมายถึง การเคลื่อนไหว
ผลักดันประเด็นสังคมหรือการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแบบทําน้อยแต่ได้มาก ผู้เข้าร่วมไม่ต้องลงแรงมาก 
ประหยัดเวลา แต่ได้กระแสตอบรับสูง ตัวอย่างเช่น การล่ารายช่ือบนอินเทอร์เน็ต หรือการพร้อมใจกันเปล่ียน 
รูปอวาตาร์เพ่ือแสดงจุดยืน (ตัวอย่างที่ชัดเจนสําหรับกรณีการตรวจสอบสื่อในประเทศไทย ได้แก่ การรณรงค์สู่ 
                                           
19 ฐานันดรที่ส่ี (The Fourth Estate) หมายถึง นักหนังสือพิมพ์ หรือส่ือมวลชน เป็นคําที่บัญญัติขึ้นโดย Edmund Burke ในการประชุมรัฐสภา
อังกฤษเมื่อศตวรรษท่ี 18 ซึ่งเขาได้ชี้มือไปที่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์ในสภาแล้วกล่าวว่า “ในขณะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นฐานันดรใดฐานันดรหน่ึงทั้ง 3 
ฐานันดร กําลังประชุมกันอยู่นี้ ควรคํานึงไว้ด้วยว่า บัดนี้มีฐานันดรที่ 4 เกิดขึ้นแล้ว และฐานันดรนั้นกําลังน่ังฟังการประชุมของเราอยู่ ณ ที่นี้ด้วย”  
 ตามแนวคิดด้ังเดิมนี้ ฐานันดรที่หนึ่ง คือ กษัตริย์ ขุนนาง และนักรบ ฐานันดรที่สอง คือ นักบวช ฐานันดรที่สาม คือ สามัญชน และ
ฐานันดรที่ส่ี คือ นักหนังสือพิมพ์ 
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กสทช. และผู้จัดละคร “เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ” บนเว็บไซต์ Change.org20 ที่มีผู้ร่วม
ลงนามเกือบ 50,000 คน และมีแกนนําที่คอยรณรงค์เคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง มีการใช้เว็บสังคมอ่ืนๆ เช่น 
Facebook และ Pantip เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร)   
 
 อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยบางช้ินที่ต้ังคําถามเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของฐานันดรท่ีห้ามากพอสมควร 
Stephen D. Cooper (2006) หยิบยกประเด็นการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ เขา
มั่นใจว่าสื่อใหม่ทําให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยถกเถียง แสดงความคิดเห็น ต่อประเด็นหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ในเชิงคุณภาพแล้ว ยังเป็นที่น่าเคลือบแคลงใจอยู่มาก ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ไม่ใช่
ทุกๆ โพสต์ข้อความหรือทุกๆ บล็อกที่จะมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ หลายคร้ังการ
ถกเถียงที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ หรือไม่สามารถรับประกันว่าจะต้องได้ฉันทา
มติที่มีเหตุผลเสมอไป  
 
 Jan Leach (2009) กล่าวว่า ฐานันดรที่ห้ายังถูกปรามาสว่าเป็นสื่อมือสมัครเล่นหรือก่ึงอาชีพ 
นอกจากน้ียังขาดความชัดเจนในเรื่องของจริยธรรมและค่านิยมดังเช่นฐานันดรที่สี่ โดยเฉพาะในแง่ของความ
ถูกต้องแม่นยําและความยุติธรรม 
 

Abdalla Hidri (2008) กล่าวถึงการตรวจสอบสื่อ (media monitoring) ของฐานันดรที่ห้า ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น เว็บข่าว โซเชียลมีเดีย และบล็อก ว่า การตรวจสอบชนิดน้ีไม่มีระเบียบแบบแผนและไม่รับประกัน
ความถูกต้อง เพราะว่า หน่ึง ความเป็นพ้ืนที่สาธารณะของมันเอง ที่ผู้ใช้เว็บรายใดๆ ก็สามารถใช้งานได้ และใช้
ในลักษณะของการสื่อสารจนเป็นกิจวัตรมากกว่าการตรวจสอบอย่างต้ังใจ การตรวจสอบอาจเป็นผลพลอยได้
จากการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางสังคม หรือการถกเถียงเก่ียวกับประเด็นที่สื่อกระแสหลักไม่พูด
ถึง สอง การตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดจากผลงานของสื่อมวลชน ผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ
เปิดเผย เปิดโปง ภายใต้บริบททางสังคมที่แตกต่างออกไป  
  

                                           
20 NITIPAN WIPRAWIT. (2557). เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นส่ิงปกติ. เข้าถึงวันที่ 29 ก.ค. 58. จากเว็บ Change.org 
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2. บทเรียนกลไกตรวจสอบสื่อในต่างประเทศ 
 

 เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึง องค์กรตรวจสอบสื่อในต่างประเทศ และบทเรียนเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้เท่าทันสื่อในประเทศต่างๆ  
 
 ในส่วนแรก จะเป็นการยกตัวอย่างกลุ่มองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อภาคประชาชนในประเทศต่างๆ 
ลักษณะเด่นของกลุ่มเหล่าน้ี ได้แก่ มีประเด็นขับเคลื่อนเฉพาะ และมักจะทําหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง ควบคู่ไป
กับการให้ความรู้เท่าทันสื่อ มีทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะ และองค์กรที่มุ่งเน้นประเด็นทางสังคม
เป็นกิจกรรมหลัก และมีการตรวจสอบสื่อเป็นกิจกรรมรอง เช่น องค์กรทางศาสนา เครือข่ายผู้บริโภค 
เครือข่ายเพ่ือสุขภาพ เครือข่ายสิทธิสตรี และเครือข่ายอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่องค์กรเหล่าน้ีมีลักษณะเป็นองค์กรที่
เป็นอิสระในภาคประชาสังคม ปฏิเสธการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือความเป็นอิสระในการ
ดําเนินงาน องค์กรเหล่าน้ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากประชาชน ในรูปของการอุดหนุนเป็นสมาชิกราย
ปี หรือการบริจาคเงินเข้าองค์กร กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรเหล่าน้ีทําในการตรวจสอบสื่อหรือให้ความรู้เท่าทันสื่อ 
ได้แก่ การวิพากษ์วิจารณ์ การติดต่อกับสื่อโดยตรง (ในรูปของการย่ืนจดหมายร้องเรียน หรือส่งตัวแทนเข้าไป
พูดคุยเจรจากับสื่อ) การเดินขบวนประท้วง การจัดกิจกรรมต่างๆ และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ 
เช่น จดหมายข่าว รายการวิทยุ/โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น หลายๆ องค์กรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการร้องเรียนและเฝ้าระวัง มีการส่งจดหมายเวียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายผ่านทางสื่อ
ใหม่ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เว็บสังคมอย่าง Facebook หรือ Twitter  
 

2.1 ถอดบทเรียนองค์กรตรวจสอบสื่อในต่างประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1. เครือข่ายตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของสื่อ  

 
 FAIR 
 FAIR21 ย่อมาจาก Fairness & Accuracy in Reporting (ความเที่ยงธรรมและถูกต้องครบถ้วนในการ
รายงานข่าว) เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสื่อในประเทศสหรัฐที่เริ่มต้นดําเนินการในปี ค.ศ.1986 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักใน
การส่งเสริมเสรีภาพสื่อ สนับสนุนความหลากหลายของสื่อ ตรวจสอบการผูกขาดสื่อ ท่าทีของสื่อที่มีความ
ลําเอียง อคติ เมินเฉยต่อประโยชน์สาธารณะและเสียงส่วนน้อย FAIR ต่อต้านการเซ็นเซอร์ นําข่าวสารท่ีถูก
ละเลยมาเผยแสดง และปกป้องนักข่าวที่ถูกปิดปาก FAIR ทํางานร่วมกับเครือข่ายนักเคลื่อนไหวและนักข่าวทั่ว

                                           
21 FAIR http://fair.org/ หรือ https://www.facebook.com/FAIRmediawatch  



 

16 

ประเทศ มีการให้คําติชมแก่การทําหน้าที่ของนักข่าว และยังกระตุ้นให้ประชาชนพัฒนาตนเองมาเป็นผู้บริโภค
ข่าวสารท่ีต่ืนตัว มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อ และติดต่อกับสื่อมวลชนโดยตรงเพ่ือเรียกร้องให้สื่อมีความ
รับผิดชอบในการรายงานข่าว FAIR มีการผลิตสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่งานวิจารณ์สื่อ และให้ความรู้ เช่น 
จดหมายข่าว รายการวิทยุ CounterSpin (ต่อต้านการป่ันข่าว) และมีการส่งข่าวสารให้แก่สมาชิกกว่า 50,000 
รายทางอีเมล ทางด้านการเงิน FAIR มีการรับบริจาคเงินสนับสนุนจากสมาชิก และปฏิเสธรายได้จากโฆษณา
หรือบริษัทเพ่ือรักษาความเป็นอิสระ  
 

AIM 
AIM22 ย่อมาจาก Accuracy In Media (ความถูกต้องครบถ้วนในสื่อ) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่

มุ่งเน้นตรวจสอบความถูกต้องในการรายงานข่าวของสื่อมวลชน ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1969 โดยกลุ่มพลเมืองที่
ตระหนักว่าสื่ออเมริกาขาดความเที่ยงตรงและนําเสนอข้อมูลด้านเดียว บทบาทของ AIM ในช่วงแรกๆ คือการ
ส่งจดหมายร้องเรียนไปถึงบรรณาธิการข่าวเพ่ือเรียกร้องให้มีการแก้ไขข่าวสารที่ผิดพลาด ต่อมามีการยกระดับ
ไปสู่การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทสื่อต่างๆ เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพบปะกับคณะผู้บริหาร
และเรียกร้องให้มีการแก้ไขการนําเสนอข่าวของบริษัทตน ผลงานหน่ึงที่โดดเด่นของ AIM คือการโน้มน้าวให้
สถานีโทรทัศน์ PBS ออกอากาศสารคดีที่กลุ่มตนผลิตเพ่ือท้าทายสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆ ที่นําเสนอเน้ือหา
เก่ียวกับสงครามเวียดนามแต่เพียงด้านเดียว AIM รับการอุดหนุนจากสมาชิก โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมรายปี
เพ่ือสิทธิในการรับจดหมายข่าว AIM Report หรือผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเข้าองค์กรแล้วนําไปลดหย่อนภาษี
ได้ กิจกรรมต่างๆ ของ AIM ได้แก่ การผลิตสื่อต่างๆ การเดินขบวนประท้วง การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงความมีอคติ และความไม่เที่ยงตรงของสื่อ  
 

Honest Reporting 
 Honest Reporting23 (การรายงานข่าวที่ซื่อสัตย์) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นตรวจสอบการรายงานข่าว
ความขัดแย้งระหว่างอาหรับ-อิสราเอล เปิดโปงอคติ ความไม่เที่ยงตรง และการละเมิดจรรยาบรรณสื่อ องค์กร
มีความเช่ือว่าการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วย
คลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง Honest Reporting มีการจัดต้ังศูนย์ Media Central ในพ้ืนที่ขัดแย้ง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่นักข่าวที่ไปประจําการหรือไปเยือนพ้ืนที่อิสราเอล ปาเลสไตน์ และภูมิภาค เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี Honest Reporting มีสมาชิกกว่า 1.4 แสนคน ในเว็บไซต์มี
การรับสมัครสมาชิก และเปิดรับเงินบริจาค 

                                           
22 AIM (Accuracy In Media) http://www.aim.org  
23 Honest Reporting http://honestreporting.com/  
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2. เครือข่ายตรวจสอบสื่อด้านสุขภาพ  
NEDA 

 NEDA24 หรือสมาคมอาการผิดปกติทางการกินแห่งชาติ เป็นเอ็นจีโอในสหรัฐ ที่ทําหน้าที่เป็น
กระบอกเสียงและให้การสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอาการผิดปกติทางการกิน ในแง่
ของการตรวจสอบส่ือ สมาคมมีการเปิดรับอาสาสมัครเฝ้าระวังผ่านเว็บไซต์ http://www.nationaleating 
disorders.org/get-involved/media-watchdog แจ้งเตือน NEDA ให้ทราบถึงโฆษณาที่น่าช่ืนชม-หรือ-ควร
ต่อต้าน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องขนาดร่างกาย นํ้าหนัก และความงาม กระตุ้น
เตือนให้ผู้ประกอบการส่ือตระหนักถึงผลกระทบจากการส่ือสารของตน และให้หันมาส่งสารที่เป็นคุณต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค  
 

3. เครือข่ายตรวจสอบสื่อด้านศาสนา 
CAIR 

 CAIR25 ย่อมาจาก Council on American-Islamic Relations (สภาความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกัน
และมุสลิม) เป็นเครือข่ายประชาสังคมของชาวมุสลิมในอเมริกาที่เฝ้าระวังและต่อสู้กับการสร้างกระแสเกลียด
กลัวอิสลาม26 ภารกิจหลักขององค์กรคือการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับศาสนาอิสลาม กระตุ้นให้เกิดการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างภาคีชาวอเมริกันมุสลิมให้เข้มแช็งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและความ
ปรองดองในสังคม ในแง่ของการตรวจสอบสื่อ CAIR ได้เปิดโปงพฤติกรรมของสถานีข่าว Fox ที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างกระแสเกลียดกลัวอิสลาม ด้วยการบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้ายป้ายสีชาวมุสลิมในอเมริกา  
 

ประเทศมาเลเซีย27 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีกลุ่มเคล่ือนไหวช่ือ Aliran ที่พยายามตีแผ่ความไม่ชอบมาพากลของสื่อ

กระแสหลัก โดยผ่านการวิพากษ์ในนิตยสาร Aliran Monthly มีการนําเสนอบทความเชิงสืบสวนเกี่ยวกับ
โครงสร้างธุรกิจสื่อ การกระทําผิดของสื่อมวลชน และสถานะเสรีภาพสื่อ ในปี ค.ศ.2000 มีการจัดต้ังกลุ่มสื่อ
พลเมืองช่ือว่า Charter 2000 เพ่ือเฝ้าระวังสื่อโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเก่ียวกับเสรีภาพสื่อและจริยธรรมในการ
รายงานข่าว ทางกลุ่มได้มีการจัดงานชุมนุมพบปะกับสื่อและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนอยู่เรื่อยๆ และมี

                                           
24 The National Eating Disorders Association (NEDA) http://www.nationaleatingdisorders.org/  
25 CAIR http://www.islamophobia.org/ 
26 Islamophobia (กระแสความเกลียดกลัวอิสลาม) หมายถึง ทัศนคติและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม มีการปลุกกระแส
ความเกลียดชัง สร้างอคติ ทําให้ผู้คนรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ ไม่อยากคบค้าสมาคมกับชาวมุสลิม มีการตีตราว่าศาสนาอิสลามเป็นภัยคุกคามสังคม 
อันนําไปสู่การตอกยํ้าความเป็นคนชายขอบ และการกีดกันชาวมุสลิมออกจากสังคม การเมือง และสถานะความเป็นพลเมือง 
27 SEAPA. Watching the Watchdog: Media self-regulation in Southeast Asia. THAILAND : SEAPA, 2002. 
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แผนการที่จะจัดเวิร์กช็อปกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ นอกจากน้ียังมีสมาคม
ผู้บริโภค CAP และเว็บไซต์เช่น Saksi และ Radiqradio, Malaysiakini ที่คอยทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อกระแส
หลักไปพร้อมๆ กับให้ความรู้ 
 

ประเทศอินโดนีเซีย28 
มีกลุ่มเฝ้าระวังสื่อช่ือ Pantau (แปลว่า monitor) ซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มเอ็นจีโอช่ือ ISAI (institute 

for the studies on free flow of information) มีจุดเร่ีมต้นจากการเผยแพร่จดหมายข่าวในช่วงทศวรรษ 
1990 เพ่ือเรียกร้องเสรีภาพสื่อในยุคการปกครองของซูฮาร์โต และในช่วงทศวรรษ 2000 มันได้ยกระดับขึ้นมา
เป็นนิตยสารรายเดือนที่เน้นการเฝ้าระวังสื่อโดยเฉพาะ มีการพูดถึงประเด็นเก่ียวกับสื่อทุกประเภททั้ง
หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ภาพยนตร์ เพลง อินเทอร์เน็ต Pantau มีสมาชิกราว 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในแวด
วงสื่อ มันได้รับการสนับสนุนหลักด้านเงินทุนจากกองทุนต่างชาติ แต่ก็ไม่เพียงพอจะเล้ียงตัวเองได้ ทําให้ 
Pantau ประสบปัญหาในการดําเนินการ 
 

ประเทศอิตาลี29 
 ในอิตาลีมีองค์กรที่ตรวจสอบสื่อแบบเป็นกิจวัตรอยู่หลักๆ 3 องค์กร ได้แก่ Osservatorio di Pavia ที่
เฝ้าระวังสื่อทุกชนิด UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) ที่เฝ้าระวังการนําเสนอชุมชนยิว
ในสื่อ และ Articolo 3 Osservatorio ที่เฝ้าระวังประเด็นเก่ียวกับศาสนา ชาติพันธ์ุ และชนกลุ่มน้อยในสื่อ 
 
 UCEI เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี ค.ศ.2007 มีการวางแผนงานประจําปีแล้วมอบหมายให้หน่วยงาน
พิเศษช่ือ Data Stampa เฝ้าระวังสื่อแบบวันต่อวัน เป้าหมายไม่ใช่เพ่ือการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยชาวยิวใน
อิตาลีเท่าน้ัน แต่เพ่ือเก็บรวบรวมข่าวสารเก่ียวกับชาวยิวในอิตาลีและทั่วโลก มีการตรวจสอบหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับยิวในภาษายุโรปต่างๆ   
 
 Articolo 3 ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก UCEI เช่นกัน ทําหน้าที่เฝ้าระวังการสร้างความ
แบ่งแยกในสื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา การเล่าเรื่อง การละเลย และการแต่งเติมเรื่อง ในการนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย โดยสื่อมักจะสร้างความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา ทําให้ชนกลุ่มน้อยเหมือนเป็นบุคคล
อ่ืน และมีการละเมิดจรรยาบรรณส่ือ Articolo 3 เฝ้าระวังสื่อสิ่งพิมพ์ราว 60 ฉบับในพ้ืนที่จังหวัดมันโตวาและ

                                           
28 แหล่งเดิม 
29 Matteo Bassoli. Grassroot Antidiscrimination: The Role of Civil Society in Media Monitoring Policies. Portugal : In Other 
Words, 2012. 



 

19 

แคว้นลอมบาร์เดีย จากการตรวจสอบของ Articolo 3 ทําให้นักข่าวบางคนที่กระทําผิดฐานเหยียดเช้ือชาติ 
หรือสร้างความแตกแยก ถูกส่งตัวช้ึนศาลหรือถูกตัดสินลงโทษ  
 

ในการทํางานเฝ้าระวังสื่อของ Articolo 3 น้ีได้รับความร่วมมือจากภาคีชนกลุ่มน้อยต่างๆ เช่น ชาวยิว 
ชาวมุสลิม คนพิการ ผู้อพยพ และกลุ่ม LGBT ทั้งในฐานะทีมงานนักวิจัย และสื่อพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
 

ประเทศฝรั่งเศส30 
 กลุ่ม LICRA (The International League Against Racism and Anti-Semitism) หรือกลุ่มเฝ้า
ระวังการเหยียดเช้ือชาติและการสร้างกระแสเกลียดชังยิว) ทําหน้าที่ตรวจสอบการกระทําและคําพูดที่เข้าข่าย
เหยียดเช้ือชาติบนสื่อต่างๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต มีการทํารายงานสรุปสถานการณ์การเหยียดเช้ือชาติ
ประจําปีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต LICRA ให้ความรู้เรื่องการเหยียดเช้ือชาติผ่านทางเว็บไซต์และเอกสาร มีการ
ฟ้องร้องดําเนินคดีเอาโทษผู้กระทําผิด และเสนอตัวเป็นพันธมิตรกับสมาคมอ่ืนๆ ที่มีความสนใจตรงกัน  
 
 ในการตรวจสอบสื่อระดับชุมชนวิชาการ ประเทศฝร่ังเศสเคยจัดโครงการร่วมกับสถาบันวิชาการต่างๆ 
จากประเทศฮังการี สเปน เยอรมนี โปแลนด์ และอังกฤษ เพ่ือพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาสื่อเชิงเปรียบเทียบ 
และยกระดับมาตรฐานสื่อสารมวลชนในการนําเสนอหัวข้อเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน มีการชักชวนให้คนในแวดวง
สื่อเข้ารับการอบรมเพ่ือกระตุ้นให้สื่อมวลชนลดการนําเสนอข่าวด้วยมุมมองแบบเหมารวม นอกจากน้ี ยัง
ส่งเสริมให้ผู้รับสื่อรู้จักวิพากษ์วิจารณ์การนําเสนอข่าวของสื่อ ในช่วงปี ค.ศ.2008-2010 มีการศึกษา
เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับในแต่ละประเทศที่มียอดขายสูงสุด และเน้นการวิเคราะห์การรายงานข่าว
การเมือง และข่าวที่ปุถุชนให้ความสนใจ 
 

ประเทศสเปน31 
 มหาวิทยาลัยรัฐ UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) มีการดําเนินกิจกรรมตรวจสอบ
สื่อภายใต้ช่ือโครงการ “Minorities in mass-media” (ชนกลุ่มน้อยในสื่อมวลชน) โครงการนี้ได้รับทุน
สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเอง มีการตรวจสอบการนําเสนอภาพของชนกลุ่มน้อยบนสื่อทั้งหมดในประเทศ
สเปนเป็นเวลา 3 ปี   
 

                                           
30 แหล่งเดิม 
31 แหล่งเดิม 
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 โครงการอ่ืนๆ ในสเปน ได้แก่ โครงการ OMECIA ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแคว้นอันตาลูเซีย 
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรานาดา มีการตรวจสอบสื่อภาษาสเปนทั้งหมดมาต้ังแต่ปี ค.ศ.2008  
 
 ในปี ค.ศ.2010 EAPN Galicia และ AGARESO ร่วมกันผลิตคู่มือ “วิธีการรายงานข่าวต่อกลุ่มคนที่มี
แนวโน้มถูกกีดกันออกจากสังคม” โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ในคู่มือมีคําแนะนํา
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับชนกลุ่มน้อยและผู้พิการ  
 
 กลุ่มเฝ้าระวังสื่อ Jaen´s Press Observatory ทําหน้าที่ตรวจสอบการสร้างความแบ่งแยกและการ
สร้างความเกลียดกลัวคนต่างชาติในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ มีการติดต้ังระบบแจ้งเตือนในเคร่ืองมือค้นหา
บนอินเทอร์เน็ต (เช่น Google, Yahoo) โดยผูกโยงคําค้นที่เก่ียวกับชนกลุ่มน้อย ในแต่ละเดือนสมาชิกในกลุ่ม
เฝ้าระวังจะนัดประชุมกันเพ่ือนําตัวอย่างข่าวที่ได้รับการคัดเลือกมาอภิปราย มีการส่งจดหมายข่าวให้สมาชิก 
และถ้าข่าวไหนที่อยู่ในวาระเร่งด่วน สมาชิกก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้เครือข่ายสังคม (Facebook และ 
Twitter)  
 

ประเทศแคนาดา  
 Who Makes the News (WMTN)32 หรือใครเป็นคนสร้างข่าว เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อต้ังขึ้นใน
ปี ค.ศ.1987 ภายใต้การดําเนินงานของ WACC (สมาคมสื่อสารมวลชนคริสเตียนสากล) มุ่งเน้นตรวจสอบ
ประเด็นเรื่องเพศและสื่อเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ WACC ให้ความสําคัญแก่ผู้ที่ถูกปิดก้ันสิทธิใน
การสื่อสารเน่ืองจากสถานะ อัตลักษณ์ หรือเพศ และส่งเสริมความเปิดกว้างและความหลากหลายในสื่อมวลชน 
WACC มีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมระดับโลก “Women Empowering Communication” (การสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมสิทธิสตรี) ที่กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ.1994  
 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ของ WMTN ได้แก่ การตีพิมพ์วารสารราย 6 เดือน Media & Gender Monitor ที่มี
บทความเกี่ยวกับการตรวจสอบประเด็นเรื่องเพศในสื่อ และสื่อมวลชนที่ทํางานในประเด็นเรื่องสื่อ มียอด
ตีพิมพ์ 3,000 เล่ม นอกจากน้ียังมีโครงการ Global Media Monitoring Project ซึ่งทุกๆ 5 ปีจะมีการ
รายงานผลวิจัยการนําเสนอประเด็นทางเพศในสื่อทั่วโลก อาทิ การนําเสนอเพศหญิงในสื่อ อคติทางเพศ และ
การสร้างภาพเหมารวม  
 

                                           
32 WHO MAKES THE NEWS http://whomakesthenews.org/  
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2.2 ถอดบทเรียนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อในต่างประเทศ  
 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นแนวคิดที่กําลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก ใน
หลายประเทศมีการบรรจุวิชารู้เท่าทันสื่อเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา เน่ืองจากเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่
ควรได้รับการเรียนรู้วิชารู้เท่าทันสื่อมากที่สุด Chi-Kim Cheung (2009) กล่าวถึงผลกระทบด้านลบของสื่อที่มี
ต่อเยาวชนว่า ในปัจจุบันวัยรุ่นมีการเสพสื่อมากเกินไป และสื่ออย่างเช่น ทีวี ภาพยนตร์ เพลง เอ็มทีวี ได้มา
กลายเป็นผู้เล่าเรื่องหลักให้แก่คนหนุ่มสาวที่เติบโตมาในยุคของสื่อมวลชน และได้รับผลกระทบในด้านค่านิยม
และอุดมการณ์ ในการออกแบบสื่อเชิงพาณิชย์ และการโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเด็ก มีการใช้เทคนิคการ
รับรู้ภายใต้จิตสํานึก ปลูกฝังให้เด็กมีแนวคิดแบบบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม กระตุ้นความต้องการให้เกิดการซื้อ 
มีข้อวิพากษ์ว่าสังคมเดี๋ยวน้ี “สื่อ” ได้เข้ามาแทนที่ “ครอบครัว โบสถ์ และโรงเรียน” ในฐานะผู้สร้างอิทธิพล
ทางสังคม 
 
 ในปัจจุบัน เด็กๆ ใช้เวลาไปกับสื่อเยอะมาก เช่น ทีวี วิดีโอเกม อินเทอร์เน็ต เด็กอินเดียดูทีวีเฉลี่ยวัน
ละ 3 ช่ัวโมง ในประเทศญี่ปุ่น เด็กๆ ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับสื่อ เด็กและเยาวชนมีอัตราการเป็นเจ้าของ
วิดีโอเกมสูงเกินกว่า 90% ในประเทศเกาหลีใต้ เด็กอายุ 6-19 ปีมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 98% ใน
ประเทศจีนคนหนุ่มสาวติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกันงอมแงม พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ให้การศึกษา มี
ความเป็นห่วงต่อผลกระทบด้านลบ ทั้งความรุนแรง เรื่องเพศ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการ
ที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถควบคุมการเล่นอินเทอร์เน็ตของเด็กๆ ได้ การให้ความรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ 
 

การเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ในหัวข้อสื่อมวลชนศึกษา 
(Media Education) ของ UNESCO ในปี ค.ศ.2002 ว่าดังน้ี  
 

“โรงเรียนและครอบครัวมีความรับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้
เยาวชนสามารถอยู่ในโลกแห่งภาพ ถ้อยคํา และเสียงที่ทรงพลัง เด็กและผู้ใหญ่จะต้องมีความ
รู้เท่าทันระบบสัญญะทั้ง 3 อย่างน้ี เราจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จะกระตุ้น
ให้เกิดการตระหนักรู้ และการวิเคราะห์ผลผลิตสื่อ การใช้สื่อเพ่ือแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
การใช้สื่อและมีส่วนร่วมในช่องทางสื่อที่มีอยู่”  

 
ประเทศที่ถือเป็นต้นแบบในการวางรากฐานการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา ได้แก่ ออสเตรเลีย 

อังกฤษ และแคนาดา ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างดี ได้แก่ 
ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาได้มีการวางหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาในปี ค.ศ.2003 และมีการก่อต้ังคณะกรรมการ
การศึกษารู้เท่าทันสื่อ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างเสรีภาพและอํานาจของพลเมือง และปฏิรูปวงการสื่อให้มี
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คุณภาพ ผ่านกลไกและหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ในประเทศเกาหลีใต้ มีการริเริ่มนโยบายเพ่ือเยาวชนในปี 
ค.ศ.1999 ผ่านการจัดต้ังโครงการและศูนย์เยาวชน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาสื่อ และในปี ค.ศ.2012 มี
การผลักดันหลักสูตรระดับประเทศ ซึ่งจะมีการสอนหลักสูตร “ภาษาสื่อ” (media language) แบบเข้มข้นอยู่
ด้วย หรือการออกแบบหลักสูตรให้มีช้ันเรียนกิจกรรมอิสระที่เหมาะแก่การให้ความรู้เรื่องสื่อ  

 
 แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะให้การสนับสนุนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ปัญหาหลักที่พบคือ “ทรัพยากร” 
อย่างเช่นในประเทศไต้หวัน มีการผลิตสื่อการสอนสําหรับเด็กประถม ในหลายประเทศมีรายการทีวีและ
หนังสือพิมพ์ที่ผลิตมาเพ่ือการสอนโดยเฉพาะ แต่ทรัพยากรเหล่าน้ันหยาบเกินไป ผู้สอนจําเป็นต้องขัดเกลา 
หรือแก้ไขเพ่ือทําให้การสอนสัมฤทธ์ิผล ในประเทศที่การสอนรู้เท่าทันสื่อยังอยู่ในช่วงต้ังไข่ เช่น จีน อินเดีย 
และไทย ขาดแคลนวัสดุการสอน โปรแกรมการสอนที่ดี และครูที่มีความรู้ความสามารถ สําหรับในประเทศ
กําลังพัฒนาหรือประเทศอํานาจนิยม รัฐอาจจะมองการสอนรู้เท่าทันสื่อเป็นอุปสรรคแก่การปกครอง เพราะมัน
มีมิติของความเป็นพลเมืองต่ืนตัว และการคิดเชิงวิพากษ์  
 
 แม้แต่ในประเทศต้นแบบอย่างอังกฤษเองก็ต้องใช้เวลาผลักดันหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อนานกว่า 2 
ทศวรรษ ในช่วงทศวรรษ 1980 มีโรงเรียนประถมไม่ก่ีโรงเรียนที่ตอบรับหลักสูตรเท่าทันสื่อ ทั้งที่วัยเด็กเป็นวัย
ที่ต้องการการสอนรู้เท่าทันสื่อมากที่สุด ทางฝั่งนักวิชาการผู้ริเริ่มโครงการพยายามโน้มน้าวให้เห็นความสําคัญ
และความเร่งด่วนของหลักสูตรน้ี โดยช้ีให้เห็นว่านิยามของ literacy ได้เปลี่ยนไปจากแค่การอ่านออกเขียนได้ 
แต่สมัยน้ีผู้คนจําเป็นต้องมีความรู้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ด้วย แต่ทางฝั่งผู้กําหนดนโยบายและโรงเรียนต่อต้าน โดย
ให้เหตุผลว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ทําให้เด็กเรียนหนักขึ้น  
 
 สําหรับตัวอย่างแนวคิดในการวางหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อน้ัน Chi-Kim Cheung (2001) มีมุมมองว่า 
ควรใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องทําความเข้าใจเด็ก และหาเรื่องที่เด็กสามารถเช่ือมโยงได้มาสอน 
อย่างเช่นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากสื่อมวลชนเพ่ือให้เด็กเข้าใจง่าย และสนุกสนาน นักเรียนควรได้รับการ
กระตุ้นให้เข้ารหัสและถอดรหัสข้อความส่ือ สามารถวิพากษ์สื่อได้ มีการสอนให้เห็นกระบวนการสร้างสื่อ 
 
 แนวคิดเชิงรับหรือวิธีขั้นพ้ืนฐานในการสอนรู้เท่าทันสื่อ คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน (inoculation) เป็น
การป้องกันเด็กไม่ให้เปิดรับอิทธิพลด้านลบของสื่อ ซึ่ง Cheung มองว่าควรจะมีการยกระดับไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถคิด ถอดรหัส และวิเคราะห์สื่อได้ 
Brown (1998) เสนอแนะว่า ครูที่สอนเรื่องสื่อควรจะหลีกเลี่ยงการปลูกฝังความคิดหรือช้ีนําข้อสรุป แต่ควรจะ
ฝึกฝนเด็กให้รู้จักการเลือกรับสื่อ สังเกตการณ์อย่างพินิจพิเคราะห์ และประเมินด้วยเหตุผล บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลข้อเท็จจริง 
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สําหรับการสอนรู้เท่าทันสื่อแบบเชิงรุกน้ัน ในยุโรปให้ความสําคัญแก่การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
เรียนรู้การผลิตสื่อ (Media Production) ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถ้าวัยรุ่นไม่สามารถผลิตสื่อได้ พวกเขาก็จะไม่มี
ทางเข้าใจสื่อได้จริง การมีส่วนร่วมจะทําให้พวกเขาเข้าใจสื่ออย่างถ่องแท้ Media Production กลายเป็น
องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสื่อในประเทศต้นแบบอย่างออสเตรเลีย แคนาดา และอังกฤษ มัน
สามารถเปลี่ยนความรู้ภาคทฤษฎีให้กลายเป็นภาคปฏิบัติได้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของทักษะเชิง
เทคนิคในการผลิตสื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทําให้การ
เรียนสนุกสนาน ทําให้เด็กเข้าใจกระบวนการสร้าง และสามารถร้ือถอนข้อความส่ือได้  

 
ในอดีตการสอนรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องยากเพราะเคร่ืองไม้เครื่องมือแพง แต่ปัจจุบันน้ีทําได้ง่ายขึ้น 

เพราะเทคโนโลยีเอ้ืออํานวย อุปกรณ์ราคาถูกลง ทําให้การจัดช้ันเรียน Media Production ในโรงเรียนมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น นอกจากน้ี ผู้ให้การศึกษาด้านสื่อ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งในเชิง
ความสามารถและเชิงเทคนิค  

 
กุญแจสําคัญอีกอย่างหน่ึงในการผลักดันการสอนรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ “การสร้างพันธมิตร” ไม่ว่าจะเป็น

ภาคประชาสังคม หรือแม้แต่ภาคเอกชน ในระดับรากหญ้าควรจะมีการวางรากฐานด้วยการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายของครู เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ มีการผลิตสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
เว็บไซต์ มีการฝึกเตรียมบุคลากรขึ้นมารองรับการเรียนการสอน 

 
ตัวอย่างเช่น ในยุโรป มีภาคีที่ให้ความสนใจการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เช่น ศูนย์เยาวชนในท้องถิ่น เว็บไซต์ 

Mediamanual.at มีการจัดงานประกาศรางวัลประจําปี มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนในยุโรปที่มีโครงการ
สื่อมวลชนศึกษาโดดเด่นที่สุด ในประเทศแคนาดา การศึกษารู้เท่าทันสื่อได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน
โดยตรง อาทิ เครือสถานี CBC มีฐานข้อมูลสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทุกชนิดไว้บริการ และ CHUM TV 
ทํางานร่วมกับครูอาจารย์เพ่ือให้การสนับสนุนหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ต้ังแต่ปี ค.ศ.1989 CHUM TV ได้สร้าง
รายการเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ พินิจพิเคราะห์เพลง รายการดัง และประเด็นทางสังคม มีการอบรมแนะแนว
สําหรับครูและนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จา่ย 

 
ในประเทศเกาหลีใต้ องค์กรต่างๆ เช่น YMCA, Women’s link, Coalition for Democratic Media 

และ Mabius เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ในประเทศอินเดีย มีการเป็นพันธมิตรระหว่างโรงเรียนกับหนังสือพิมพ์ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้หนังสือพิมพ์เป็นเคริ่องมือการเรียนรู้เท่าทันสื่อระดับเบ้ืองต้นในช้ันเรียน และส่งเสริม
พฤติกรรมการอ่านของเด็ก ในประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมสื่อ และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรมีการร่วมมือกัน 
สถานีผลิตรายการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเด็กๆ ในประเทศไต้หวัน องค์กร Media Literacy Centre และ Fubon 
Cultural and Educational Foundation เป็นพันธมิตรสําคัญในการสร้างหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในประเทศ
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ออสเตรเลีย องค์กร The Australian Teachers of Media (ATOM) มีพิธีประกาศรางวัลประจําปีเพ่ือ
เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา  

 
ในแง่บวก การเป็นพันธมิตรช่วยให้ผู้สอนและโรงเรียนสามารถเข้าถึงและแบ่งปันองค์ความรู้ 

ทรัพยากร และความชํานาญ แต่ในประเทศที่ยากจนกว่าและมีประวัติการเรียนสอนสั้นกว่า และรัฐให้การ
สนับสนุนน้อยกว่า การสอนรู้เท่าทันสื่อจะมีภาวะพ่ึงพาพันธมิตรเหล่าน้ันค่อนข้างมาก ทําให้เกิดข้อครหา
เก่ียวกับการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรกับวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา บางคนมองว่ามันเป็นการ
ประชาสัมพันธ์บริษัทสื่อ นอกจากน้ี ยังมีข้อกังวลในเร่ือง “ลิขสิทธ์ิ” จากผลงานต่างๆ ที่ผู้สอนนําไปใช้ ซึ่งใน
บางประเทศ รัฐบาลหรือผู้ประกอบการให้การยกเว้นเน่ืองด้วยเหตุผลเพ่ือการส่งเสริมการศึกษา  
 

กรณีศึกษาในประเทศออสเตรเลีย33 
วาทกรรมส่ือมวลชนศึกษาในออสเตรเลียผ่านมุมมองการแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับ

สื่อมีอยู่ด้วยกัน 4 แนวทาง ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกัน (Inoculation), การจําแนกแยกแยะ (Discrimination), 
การทําให้ความจริงปรากฏ (Demystification) และ การมีส่วนร่วม (participation) 

อธิบายคร่าวๆ แนวคิดทั้งสี่คือการสร้างความสามารถในการ 
1) ต้านทานสื่อ 
2) แยกแยะระหว่าง สื่อมีคุณภาพ (สื่อดี) กับ สื่อคุณภาพตํ่า (สื่อร้าย) 
3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของสื่อที่มีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม 
4) มีทักษะการผลิตสื่อ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติจะนําไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  

 
 บทเรียน Media Production ที่สนใจเกิดขึ้นที่โรงเรียน Independent Boy’s College1 (IBC) ใน
เมืองบริสเบน ภายใต้แนวนโยบายส่งเสริมเด็กนักเรียนให้เป็น DIY Citizen (พลเมืองทําเองได้) มีการคัดเลือก
เด็กช้ันปี 10 (ม.4) ให้เข้าร่วมโครงการพิเศษ 3 สัปดาห์ โดยมีตารางเวลายืดหยุ่น ไม่บังคับให้ใส่เครื่องแบบ ไม่
มีการประเมินแบบเป็นทางการ มีดัดแปลงห้องแล็บคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้เป็นห้องสําหรับเล่นและทํางาน 
เป็นพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาทฤษฎี การละเล่น และทักษะ มีการนํากระดาษมาปิดหน้าต่างเพ่ือทําให้ห้องดูเป็น
ส่วนตัว และครูอนุญาตให้เด็กๆ เอาเคร่ืองเล่นเกมมาได้ระหว่างพักและสําหรับทํากิจกรรมบางอย่าง หลายคร้ัง
มันก็ยากที่จะแยกออกระหว่างการทํางานหรือการละเล่นในระหว่างที่นักเรียนมีการสลับไปมาระหว่างการเล่น
เกมบนเครื่องกับการเรียนรู้วิเคราะห์และออกแบบเกมบนคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี ยังมีการสร้างพ้ืนที่เสมือน

                                           
33 Chi-Kim Cheung. (2009). Media Education in Asia, P. 31-47. 



 

25 

บนโลกออนไลน์ภายใต้ช่ือ IBC Moo เพ่ือให้นักเรียนสร้างเว็บส่วนตัว คุยแช็ตกับนักเรียนคนอ่ืนๆ แบ่งปัน
ผลงาน ทํางานเป็นทีมให้สําเร็จ เว็บเพจดังกล่าวสามารถเข้าจากที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ และนักเรียนก็ใช้
พ้ืนที่น้ีในตอนกลางคืนเพ่ือสานต่อปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเน่ืองมาจากตอนกลางวัน ซึ่งเป็นการทลายนิยามระหว่าง
การทํางานกับการสันทนาการ นักเรียนตกแต่งเว็บเพจ Moo ด้วยอาร์ตเวิร์กและรูปภาพ ทําให้พ้ืนที่การเรียนรู้
บนสื่อออนไลน์ดูเป็นวิชาการน้อยลงและให้ความรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น ในการเรียนบางครั้งมีการพาเด็กนักเรียน
ไปเย่ียมชมบริษัทผลิตเกมและร้านเกมตู้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะการสร้างแอนิเมช่ันเป็นเวลา 5 วัน 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพ่ือทลายความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างบ้านกับโรงเรียน และการสันทนาการกับ
การทํางาน 
 

ส่วนหน่ึงของการเรียนรู้การผลิตเกม มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สํารวจค้นคว้าแง่มุมใหม่ๆ ของเกม 
ว่าเกมสามารถใช้เพ่ือสนองตอบผู้คนต่างๆ ด้วยหลากหลายวิธีการ และเกมถูกออกแบบมาเพ่ือจุดประสงค์ที่
แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมหน่ึง นักเรียนได้รับคําสั่งให้ทํางานกลุ่มเพ่ือออกแบบคาแร็กเตอร์
สําหรับเกมแนวต่างๆ และสําหรับผู้เล่นกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจขนบของแนวเกม (Genre 
Conventions) ผู้รับสาร (Audience) และภาพตัวแทน (Representations) ทั้งน้ีก็เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้มายาคติเรื่องเพศ (เช่น ตัวละคร Lara Croft ในเกม Tomb Raider ถูก
ออกแบบให้มีหุ่นผอมเพรียวแต่มีหน้าอกใหญ่สะดุดตา ซึ่งไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของผู้หญิง แต่เป็น
การออกแบบสารของผู้สร้างเกมเพ่ือดึงดูดใจนักเล่นผู้ชาย) นักเรียนกลุ่มหน่ึงได้รับมอบหมายให้ออกแบบตัว
ละครหญิงสําหรับเกม Final Fantasy ซึ่งเป็นเกมแนว RPG (เกมเล่นตามบทบาท) ซึ่งในการออกแบบนั้นเด็ก 
ช้ัน ป.10 อย่างพวกเขาจะต้องพยายามแง้มความคิดของผู้หญิงด้วยการคุยแช็ตเร่ืองเพศศึกษาและเรื่องเกมกับ
นักเรียนหญิงในมหาวิทยาลัย กิจกรรมน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ๆ เป็นการอภิปรายด้วยคําถาม
ปลายเปิดที่บางครั้งไม่มีใครผิดใครถูก หลังจากการอภิปราย นักเรียนบางคนได้มีการต่อยอดความคิด มีการ
วิเคราะห์ว่าตลาดเกมที่มีผู้ชายเป็นลูกค้าหลักน้ันมีการแฝงแนวคิดเหยียดเพศอยู่สูงมาก นักเรียนบางคนถึงกับ
เลิกเล่นเกมดังอย่าง GTA34 ไปเลย โดยเขาให้เหตุผลว่าไม่ต้องการสนับสนุนเกมที่มีแนวคิดเหยียดเพศแบบ
ร้ายแรง  

 
ความโดดเด่นของเวิร์กช็อปพิเศษน้ี ก็คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จําลองบทบาทต่างๆ ทั้งในฐานะ

นักเล่นเกม นักออกแบบ ผู้ผลิต และนักวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม เป็นการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติในวัฒนธรรมสื่อ

                                           
34 GTA (Grand Theft Auto) คือ ชุดวิดีโอเกม พัฒนาโดยบริษัท Rockstar North เป็นเกมแนวแอ็คชั่นยอดนิยมที่คว้ารางวัลเกมแห่งปีมาแล้ว
หลายหน ทว่าการท่ีพระเอกของเกมเป็นอาชญากร และการมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยรุนแรง การก่ออาชญากรรม ก็ทําให้เกมนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนัก 
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ผ่านการโต้ตอบด้วยการวิพากษ์วิจารณ์และการผลิตสื่อภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนการสอนในบรรยากาศแบบ
สบายๆ เป็นกันเอง ไม่เคร่งครัดหรือเคร่งเครียด 
 

กรณีศึกษาในประเทศเกาหลีใต้35 
แม้ว่าวิชารู้เท่าทันสื่อจะไม่ใช่วิชาบังคับในโรงเรียน แต่มันก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในแวดวง

วิชาการ นักวิจารณ์สื่อ คณะกรรมการกํากับดูแลสื่อ กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสื่อและผู้บริโภค กลุ่มศาสนา ครู และ
ผู้ทํางานด้านเยาวชน มีการพัฒนาเน้ือหาเชิงสื่อมวลชนศึกษาสําหรับสอดแทรกอยู่ในวิชาภาษา สังคม จริยศึกษา 
และศิลปะ ในช่วงปี ค.ศ.2009-2012 ปัจจุบันวิชารู้เท่าทันสื่อจัดอยู่ในหมวดการศึกษาหลักสูตรพิเศษนอกเวลา
เรียน มีการสอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือปิดเทอม  

 
มีหลายๆ โครงการที่สอนให้เด็กรู้จักการชมทีวีแบบพินิจพิเคราะห์ หรือลดการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือ

ป้องกันผลกระทบด้านลบของสื่อ เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นให้ตีความ วิเคราะห์สาร หรือตรวจตราการใช้สื่อใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อตามศูนย์เยาวชน และกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสื่อ เพ่ือให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อ เป็นการส่งเสริมให้พวกเขารู้จักใช้ภาษาและช่องทางส่ือที่แตกต่างจากเดิม 
เพ่ือการแสดงออกหรือการเข้าสังคม  

 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มชาวคริสเตียนได้ก่อต้ังโครงการ Teachers’ Movement for Clean Media (กลุ่ม

เคลื่อนไหวครูเพ่ือสื่อสะอาด) ในปี ค.ศ.2000 โดยหยิบยกประเด็นเรื่องผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และจริยธรรม
สื่อ พร้อมกับผลิตสื่อการสอน ตําราเรียน และแนวทางสําหรับครูและผู้ปกครองในการคุ้มครองเด็กๆ ด้วยความ
ร่วมมือกับภาคีผู้ปกครองและครู กลุ่มนี้ประสบความสําเร็จในการรณรงค์บังคับใช้เรตต้ิง 18+ กับเกมออนไลน์
ช่ือ Lineage ที่มีข้อครหาว่ามอมเมาและขูดรีดเยาวชน นอกจากน้ี ยังมีการรณรงค์โครงการอินเทอร์เน็ต
ปลอดภัยภายใต้ช่ือ Youth Patrol และมีการจัดค่ายสื่อมวลชนศึกษาสําหรับเด็กๆ ในช่วงปิดเทอม มีครูมาให้
ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สําคัญทางกลุ่มได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสื่อที่เก่ียวกับเยาวชน  

 
ในแง่หลักสูตรการศึกษา หลังจากมีการผ่านหลักสูตรแม่บทฉบับที่ 7 และมีผลบังคับใช้ทุกโรงเรียนใน

ปี ค.ศ.2003 หลักสูตรที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีช่ัวโมงกิจกรรมอิสระ เปิดช่องให้ครูสามารถสอนวิชา
รู้เท่าทันสื่อได้ ประกอบกับการผลักดันให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามันมาใช้เป็นสื่อการ
สอน ทําให้การสอนวิชารู้เท่าทันสื่อเติบโตขึ้น มีกิจกรรมอย่างเช่น ห้องเรียนทดลองกล้องดิจิตอล วิดีโอ และ
อินเทอร์เน็ต พร้อมแนวคิดทฤษฎี เพ่ือสํารวจตรวจตราประสบการณ์การใช้สื่อในชีวิตประจําวัน สําหรับการ

                                           
35 แหล่งเดิม, หน้า 63-75. 
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ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ต้ังแต่ปี ค.ศ.2007 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้เท่าทัน
สื่อเข้าไปในการเรียนรู้ทักษะภาษา 6 อย่าง ได้แก่ การเขียน การอ่าน การฟัง การพูด ไวยากรณ์ และ
วรรณกรรม ในระดับเกรด 1-10 (ป.1 - ม.4) มีการเรียนรู้ Media Text (ข้อมูลสื่อ) ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
การ์ตูน อินเทอร์เน็ต โฆษณา รายการวิทยุ ละครทีวี เพ่ือการตีความและผลิต media text ได้ ส่วนในระดับ
เกรด 11-12 (ม.5 - ม.6) จะมีวิชาเลือก Media Language (ภาษาสื่อ) เพ่ือทําความเข้าใจการออกแบบสาร 
 

กรณีศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น36 
ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ประเทศญี่ปุ่นมีความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสื่อต่อเยาวชน โดยมี

ข้อมูลสถิติว่า เด็กนักเรียนใช้เวลากับสื่อเฉล่ียวันละ 3-4 ชม. และมีอัตราการเป็นเจ้าของวิดีโอเกมสูงถึง 90% 
กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) มีแผนผลักดันการศึกษาสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การพยายามบรรจุวิชารู้เท่าทันสื่อลงในหลักสูตรยังเป็นไป
อย่างเช่ืองช้า  

 
จุดเด่นของประเทศญี่ปุ่น คือ การให้นํ้าหนักแก่ “สารสนเทศ” เป็นหลักใหญ่ มีการเลือกใช้คําว่า skill 

to effectively use information (ทักษะในการใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ) แทน media literacy 
(การรู้เท่าทันสื่อ) ทักษะสารสนเทศดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) สามารถใช้สารสนเทศได้ 2) เข้าใจ
สารสนเทศอย่างมีเหตุมีผล 3) มีทัศนคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในสังคมสารสนเทศ  

 
 ในแง่ของหลักสูตรการศึกษา ปี ค.ศ.2002 กระทรวงศึกษาธิการฯ มีการผลักดันให้โรงเรียนบรรจุวิชา
การศึกษาแบบตามอัธยาศัย มีช่ัวโมงเรียนที่ไม่ใช้ตําราเรียน สอนให้เด็กคิดด้วยตัวเอง และสอนวิธีค้นคว้าวิจัย 
เลือกหัวข้อที่ตนสนใจ ในระดับ ประถม - มัธยมต้น มีตําราเรียนช่ือ “เรามาทํารายการข่าวกันเถอะ” (Let’s 
make the news programs) มีการใช้ภาพการ์ตูนประกอบ และยกตัวอย่างเด่นๆ จากโฆษณา ละครและ
หนัง ข่าว เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายตรรกะ พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

ในบางโรงเรียนมีการสอนวิธีรับมือกับสื่อ สอนให้เด็กสร้างเว็บเพจ สํารวจหนังสือพิมพ์ เรียนรู้วิธีใช้
รหัส - ไอดี พาสเวิร์ด และโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเรียนรู้คุณลักษณะต่างๆ ของสื่อ และเลือกใช้อย่างเหมาะสม 
ทั้งน้ีก็เพ่ือทําความเข้าใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตเรา และเรียนรู้วิธีแสดงออกอย่างปลอดภัยในสังคมสื่อ 
 

                                           
36 แหล่งเดิม, หน้า 131-151 
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 ในแง่ของผู้ประกอบการสื่อ จากกระแสการต่ืนตัวเก่ียวกับความรุนแรงในสื่อที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ส่งผลให้เกิดการประชุมร่วมของผู้ชมหลากหลายวัยและสถานีโทรทัศน์ ใน
ปี ค.ศ.1995 ซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายสื่อมวลชน นักกฎหมาย และสมาชิกผู้ชมที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้ปกครอง 
ครู และแม่บ้าน มีการเสนอระบบเซ็นเซอร์ V-chip37 แต่มีการคัดค้านเน่ืองจากเกรงว่ามันจะเป็นการด่วน
ตัดสินใจ และจะเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสื่อ หลังจากน้ันได้มีการศึกษาวิจัย อภิปรายถกเถียงเก่ียวกับ
ประเด็นน้ีกันมาตลอด จนกระทั่งในปี ค.ศ.1998 ภาครัฐได้มีการออกมาตรการกํากับดูแลเชิงบวกให้มีการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในรายการเด็ก ซึ่งทางสถานี NHK และสมาคมผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ได้ขานรับด้วย
การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเยาวชนและโทรทัศน์ ในปี ค.ศ.1999 โดยมีแนวนโยบาย 7 ข้อ ได้แก่ (1) ส่งเสริม
การออกอากาศรายการสําหรับเยาวชน (2) พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ (3) ส่งเสริมการวิจัยเก่ียวกับเยาวชนและ
โทรทัศน์ (4) การใช้ประโยชน์จากกลุ่มบุคคลที่สามและอ่ืนๆ (5) พิจารณาให้มีเวลาออกอากาศ (6) ปรับปรุง
พัฒนาระบบการให้ข้อมูลรายการ และ (7) ให้มีการถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับ V-chip ต่อไป ในปีเดียวกัน
น้ันเอง ทางสถานี NHK ได้เริ่มผลิตรายการรู้เท่าทันสื่อช่ือ “Education Today” และสมาคมผู้ประกอบการ
สื่อโทรทัศน์ได้ผลิตรายการ “TV Kids Detective Squad” สําหรับออกอากาศทางช่องทีวีพาณิชย์ทั่วประเทศ  
 
 สําหรับบทบาทของภาคประชาสังคม มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เคลื่อนไหวรณรงค์ให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ 
อาทิ สถาบัน Japan Media Literacy Institute ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1977 มีการรวบรวมงานวิชาการเก่ียวกับ
สื่อมวลชนศึกษา มีการผลิตสื่อเช่น หนังสือ Study Guide: Media Literacy และรายการทีวี Scanning 
Television โดยยึดต้นแบบจากประเทศแคนาดา และมีการจัดสัมมนาฝึกอบรมบุคลากร  
 

Children and Media เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ถือกําเนิดในปี ค.ศ.1999 มีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการรับมือกับข้อมูลมหาศาลที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ มีการทําวิจัยเก่ียวกับ
ระดับการเปิดรับสื่อของเด็ก การรู้เท่าทันสื่อ และการจํากัดการรับชมทีวีของเด็กก่อนอายุ 2 ขวบ รวมทั้งมีการ
ทําแคมเปญรณรงค์ “No TV challenge” ที่ให้เด็กๆ ทดลองปิดทีวีทั้งวัน 

 
Japan Media Education Center (JMEC) องค์กรวิจัยเอกชนที่มีการศึกษาเรื่องสื่อมวลชนศึกษามา

ต้ังแต่ปี ค.ศ.1996 มีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายช้ันเรียนผลิตสื่อ และทาง JMEC กําลังพัฒนา
หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาร่วมกับองค์กรท้องถิ่น 

 

                                           
37 เทคโนโลยี V-Chip เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ผู้ปกครองเป็นผู้ต้ังโปรแกรมเพ่ือป้องกันรายการโทรทัศน์ที่มีเรตไม่พึงประสงค์ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลัง ค.ศ.2000 โทรทัศน์ที่วางจําหน่ายทุกเคร่ืองจะต้องมีเทคโนโลยีนี้ 
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MELL (Media Expression, Learning, and Literacy) เป็นโครงการในช่วงปี ค.ศ.2001-2002 ที่
ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ประกอบการโทรทัศน์ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เก่ียวกับสื่อผ่านการผลิตรายการทีวี
ของตัวเอง มีการเดินสายจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อไปตามสถานที่ต่างๆ ในปี ค.ศ.2007 มีการสร้างเว็บไซต์ช่ือ 
Mell no Moto (http://www.mellnomoto.com/) เพ่ือให้ความรู้เรื่องสื่อมวลชนศึกษา 

โครงการ Japanese Kid Witness News project (KWN) ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.2003 มีกลุ่มเป้าหมาย
คือเด็กประถม - มัธยมต้น มีการสนับสนุนอุปกรณ์วิดีโอ ทุนดําเนินกิจกรรม และการผลิตวิดีโอข่าวสารใน
โรงเรียน เด็กๆ จะได้รับมอบหมายให้ผลิตผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในระยะเวลา 6 เดือน โครงการ
มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อและใส่ใจสังคม สามารถพินิจพิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้
ด้วยตัวเอง และสามารถสื่อสารประเด็นเหล่าน้ันออกมาได้ ในปี ค.ศ.2007 มีโรงเรียน 60 แห่งเข้าร่วมโครงการ  
 
3. สถานภาพและปัญหาในประเทศไทย 
 

3.1 องค์กรในภาคประชาสังคมที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อ 
 ในส่วนน้ี ผู้วิจัยจะได้นําเสนอถึงสถานภาพและปัญหาของการตรวจสอบสื่อโดยองค์กรในภาคประชา
สังคมชองไทย โดยการศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ตัวแทนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบกับการวิจัยเอกสารของ 
10 องค์กร ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นด้านต่างๆ ที่เป็นความสนใจหรือที่เห็นว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับสื่อโดยเฉพาะ
สื่อสารมวลชนกระแสหลัก ได้แก่ 

1) Media Monitor 
2) Media Inside Out 
3) สสย. (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) 
4) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 
5) สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
6) Deep South Watch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) 
7) แคมเปญ ‘เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ’ 
8) กลุ่ม FOR-SOGI38 (‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’)  
9) สภาผู้ขมไทยพีบีเอส 
10) สํานักข่าวอิศรา 

 

                                           
38 FOR-SOGI (Foundation for SOGI Rights and Justice) มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (มสธพ.) 
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เมื่อนํามาพิจารณาตามกรอบการตรวจสอบสื่อขององค์กรในภาคประชาสังคมตามทฤษฎี พบว่า
สะท้อนการตรวจสอบสื่อจากภาคประชาสังคมใน 3 ลักษณะ คือ 

1) กลุ่ม/องค์กรที่ตรวจสอบสื่ออย่างประจําและต่อเนื่อง ได้แก่ Media Monitor, สสย., Media 
Inside Out, สภาผู้ชมไทยพีบีเอส, และเครือข่ายครอบครัวฯ  

2) กลุ่ม/องค์กรที่ตรวจสอบส่ือตามประเด็นหรือสถานการณ์ ได้แก่ สสย., เครือข่ายครอบครัวฯ, 
สมาคมพุทธฯ, สํานักข่าวอิศรา, Deep South Watch, แคมเปญต่อต้านฉากข่มขืนในละคร และ
กลุ่ม FOR-SOGI  

3) กลุ่ม/องค์กรที่ มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชนและพัฒนาความสามารถของ
ประชาชนในการร่วมตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากสื่อ ได้แก่ Media Monitor, สสย., 
เครือข่ายครอบครัวฯ และแคมเปญต่อต้านฉากข่มขืนในละคร 

 
 หากพิจารณาในเชิงประเด็นเป็นหลักแล้ว จะสามารถจําแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังน้ี 

1) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นด้านการวิจัยและสื่อมวลชนศกึษา ได้แก่ Media Monitor และ 
Media Inside Out 

2) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นประเด็นเก่ียวกับเด็กและครอบครัว ได้แก่ สสย. และ เครือข่าย
ครอบครัวฯ 

3) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นประเด็นความรับผิดชอบทางสังคมของสื่อ ได้แก่ แคมเปญ
ต่อต้านฉากข่มขืนในละคร, สํานักข่าวอิศรา, Media Inside Out, สภาผู้ชมไทยพีบีเอส 

4) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นประเด็นศาสนา ได้แก่ สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย 

5) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นประเด็นความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ FOR-SOGI 
6) กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นประเด็นสิทธิชุมชนและกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ได้แก่ Deep 

South Watch 
 

ทั้งน้ี สามารถอธิบายให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกับแต่ละองค์กรและบทบาทในการตรวจสอบสื่อได้
โดยสังเขป ดังต่อไปน้ี  

1. กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นด้านการวิจัยและสื่อมวลชนศึกษา 
 
Media Monitor (โครงการกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (ผู้อํานวยการโครงการ) 
 

สถานภาพองค๋กรหลักที่ให้ข้อมูล 
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โครงการภายใต้มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อ และให้ความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบเป็นประจําและต่อเน่ือง  
 ตรวจสอบผ่านการให้ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชน และพัฒนาความสามารถของประชาชนในการ

ใช้ประโยชน์จากสื่อ 
 ตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ 

 
ภูมิหลัง 
Media Monitor มีที่มาจากงานวิจัยเรื่อง กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน โดย ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 

เมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นงานวิจัยช้ินหน่ึงในโครงการ “การปฏิรูปสื่อ : การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพและการ
ตรวจสอบโดยสังคม” ในงานวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอว่า ประเทศไทยควรจะมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทําหน้าที่
ตรวจสอบสื่อ ผู้ริเริ่มโครงการ ดร.วิลาสินี และ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ จึงได้ทาบทามให้ ดร.เอ้ือจิต  
วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่เคยทําดุษฎีนิพนธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามารับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการ  

Media Monitor ก่อต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2548 ปัจจบัุนมีอายุครบ 10 ปี  
 

โครงสร้าง 
โครงสร้างหลักของ Media Monitor แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
1) คณะกรรมการนโยบาย (ได้แก่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นต้น)  
2) คณะกรรมการวิชาการ (ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ เป็นต้น) 
3) ผู้อํานวยการ (ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์) 
4) คณะทํางาน  

 
มีการประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมกับคณะกรรมการนโยบายปีละ 1 ครั้ง  
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างและกรพบวนการทํางานของ Media Monitor 
 

 
 

รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
Media Monitor มีงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) เฝ้าระวัง/ตรวจสอบ 2) นําประเด็นมาขับเคลื่อน 3) ผลิต

สื่อ 
มีการแบ่งทีมทํางานออกเป็นทีม A / B / C โดยทีม A เป็นทีมงานวิชาการ มีหน้าที่หลักในการ

ออกแบบงานวิจัย และวิเคราะห์สื่อ ส่วนทีม B เป็นฝ่ายปฏิบัติการ ทําหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ
ประสานงาน และทีม C เป็นทีมงานเฉพาะกิจ เช่น นักวิชาการที่มารับดูแลงานเป็นเคสๆ ไป 

 
ในการกําหนดวาระการทํางาน (agenda) น้ัน มีทั้ง ส่วนที่ทาง Media Monitor เป็นผู้กําหนดวาระ

ขึ้นเอง และส่วนที่ภาคีหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผู้กําหนดวาระให้ 
 
หัวใจในการทํางานของ Media Monitor คือการมุ่งเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ให้ความสําคัญกับ

งานวิชาการ และการทบทวนวรรณกรรม จุดเด่นอีกประการหน่ึงของ Media Monitor ได้แก่การเก็บบันทึก
ข้อมูลเน้ือหาสื่อจาก “หน้าจอ” ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ หรือหน้าเว็บไซต์ รายการที่
ออกอากาศบนสื่อโทรทัศน์อย่างเป็นระบบ 

 
สําหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีทั้งการดําเนินการแบบด้ังเดิม เช่น การแถลงข่าว การจัดเวที

เสวนา และการดําเนินการผ่านสื่อใหม่ มีการเผยแพร่ข่าวสาร และรายงานผลการศึกษาบนเว็บไซต์ และ
โซเชียลมีเดีย 
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ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Media Monitor มีผลการศึกษาจํานวนกว่า 80 เรื่อง39 ผลงานเด่นๆ ได้แก่ 

งานวิจัยเรื่องเกณฑ์ FAO กับการโฆษณาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสื่อไทย ในปี พ.ศ.2556 นําไปสู่การจุด
ประเด็นให้สังคมต่ืนตัวในเร่ืองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่หัวข้อถนัดของทางคณะเลย แต่
การค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมของทีมงาน เป็นหัวใจของความสําเร็จ  

 
การศึกษา การโฆษณาขนมในช่วงเวลารายการสําหรับเด็ก ในปี พ.ศ.2557 ที่ทําให้กับ FHP (แผน

งานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ) ทําให้ทราบว่า มีโฆษณาขนมจํานวนมากท่ี
ละเมิดกฎเกณฑ์ของ อย. และมีลักษณะของการโฆษณาแฝง นอกจากน้ี ทางหน่วยงานกํากับดูแลอย่าง กสทช. 
เองก็ยังไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน 

 
การศึกษา การนําเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง และผู้นําทางการเมือง ที่มีการนําไปอ้างถึงมาก

พอสมควร ทั้งฝ่ายสื่อมวลชน และฝ่ายการเมือง 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
ดร.เอ้ือจิต คิดว่า ปัจจัยสู่ความสําเร็จของ Media Monitor อยู่ที่ การคิดประเด็นหรือการออกแบบ

งานวิจัย ศักยภาพของคนทํางาน และกลไกควบคุมงาน (กรรมการวิชาการ ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลคุณภาพที่
ได้รับการยอมรับนับถือ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 อุปสรรคในการทํางานโดยหลักมาจาก 3 ด้าน ได้แก่ บุคลากร กระบวนการทํางาน และกรรมการ
วิชาการ ในแง่ของตัวบุคลากรน้ัน เน่ืองจากคนทํางานส่วนหนึ่งไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์โดยตรง 
ทําให้ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือทีมงานยังไม่มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการมากพอ ยังมีข้อจํากัดในเรื่อง
การใช้ภาษา หรือการเขียนรายงาน และการทบทวนวรรณกรรมมีประสิทธิภาพลดลง ในแง่ของกระบวนการ
ทํางาน งานเฝ้าระวังหรือวิเคราะห์สื่อเป็นงานท่ีใช้เวลามาก และภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็มี
ส่วนทําให้การทํางานยุ่งยากขึ้น ในแง่ของกรรมการวิชาการ กรรมการรู้สึกหมดความท้าทาย เน่ืองจากมีภาระ
รัดตัว หรือตัวงานไม่น่าดึงดูดใจเท่าสมัยก่อน นอกจากน้ี ยังเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างคณะทํางานกับ
กรรมการวิชาการ ทําให้การทํางานไม่ราบรื่น   
 

                                           
39 โสภิต หวังวิวัฒนา. (2558). Media Monitor 2548-2558. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา, หน้า 16, 43.  
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ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม / การสร้างความเปลี่ยนแปลง  
อ้างอิงจากหนังสือครบรอบ 10 ปี Media Monitor40 ทางกลุ่มได้สร้างคุณูปการดังต่อไปน้ี 
1. สร้างนวัตกรรมเชิงวิธีวิทยาการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาสื่อเพ่ือให้สื่อสร้างสุขภาวะสังคม 
2. สร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่น่าเช่ือถือเพ่ือใช้อ้างอิง 
3. สร้างและขยายงานการเฝ้าระวังและศึกษาวิเคราะห์สื่อให้เพ่ิมมากขึ้นในสังคม 
4. สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ระดับแนวคิดและปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรกํากับดูแลสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ รวมทั้งองค์กรสื่อที่ผลิตเน้ือหาสู่สาธารณะ 
5. สร้างผู้มีทักษะงานเฝ้าระวังและศึกษาวิเคราะห์สื่อ เพ่ือให้ไปขยายผลต่อด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
ดร. เอ้ือจิต กล่าวว่า ก่อนปี พ.ศ.2548 คําว่า “เฝ้าระวังสื่อ” (หรือ Monitor) ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด

ในประเทศไทย ซึ่งทางกลุ่มได้ทําให้มันเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง ผลงานของ Media Monitor ได้รับการ
ยอมรับนับถือในวงกว้าง ผลการศึกษาถูกนําเสนอและถูกนําไปใช้อ้างอิงทั้งในแวดวงวิชาการ และการวางแผน
นโยบาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ดร.เอ้ือจิต ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้าองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเช่น Media Monitor ต้องการวางรากฐาน

กลไกการตรวจสอบสื่อ จะต้องลดภาระงานในการ Monitor (เฝ้าระวัง) เพ่ิมนํ้าหนักให้แก่งานด้าน Construct 
(สร้างองค์ความรู้) ถอดบทเรียน และขยายผลไปสู่ภาคีวิชาการ 

 
ควรมีการผลักดันให้เกิดนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นักวิชาการสื่อควรจะพัฒนาความสามารถ

ในการถอดรหัสสื่อให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันงานด้านวิเคราะห์สื่อเป็นงานท่ีต้องใช้ความอุตสาหะ คนทํางาน
ต้องมีความอดทน เที่ยงตรง และรับผิดชอบ  

 
ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อ การทํางานขับเคล่ือนของผู้สนับสนุนหลักอย่าง สสส. หรือคนทํางานในแวด

วงสื่อมวลชนศึกษา ยังมีลักษณะของการทํางานย่อยในระดับปัจเจกหรือกิจกรรมเท่าน้ัน เป็นการตีความเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อแบบผิวเผิน ขาดความลุ่มลึก ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยนอกจากจะไม่เท่าทันสื่อแล้ว ยังไม่เท่าทัน
ตัวเอง สื่อกลายเป็นเคร่ืองมือที่ถูกใช้เพ่ือสนองอารมณ์ ตัวอย่างเช่น ทีวีเต็มไปด้วยรายการแฉฯ เป็นการผลิตซ้ํา
วาทกรรมของสื่อ ในยุคของสื่อใหม่ มิติที่คนไทยกําลังประสบปัญหามาก ได้แก่ การขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
การละเมิดความเป็นส่วนตัว และการขาดความรับผิดชอบ ฉะน้ันในการพิจารณาการรู้เท่าทันสื่อ ไม่ควรจะ

                                           
40 แหล่งเดิม, หน้า 16-19. 
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จํากัดการมองที่ปัจเจก แค่ควรมองในภาพกว้าง มองไปถึงผลกระทบต่อสังคม เน้นไปที่การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน 
 

ข้อค้นพบ 
 Media Monitor ถือเป็นฟันเฟืองสําคัญในการบุกเบิกกลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชนใน
ประเทศไทย ที่มีส่วนทําให้คําว่า “เฝ้าระวังสื่อ” กลายเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมๆ กับกลายเป็นต้นแบบให้แก่
องค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนรุ่นต่อๆ มา Media Monitor มีส่วนในการทําให้สังคมเกิดความต่ืนตัวใน
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และกระตุ้นเตือนสื่อมวลชนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 
 จุดเด่นของ Media Monitor คือการวางรากฐานกลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน ด้วยการ
มุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพกว้าง ในเชิงนโยบาย เป็นแกนหลักที่มีบทบาทสําคัญในการ
สร้างองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ สร้างนักวิชาการท่ีมีคุณภาพ และให้ความสําคัญกับระเบียบวิธีวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม และการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อํานวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ สะท้อนให้เห็น
ว่า การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะของมีเดียมอนิเตอร์น้ันมีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปตามแนวนโยบาย
ของผู้อํานวยการโครงการหรือผู้ดูแลโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 10 ปีของมีเดีย
มอนิเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ 
 
 ยุคแรก (พ.ศ.2548-2551) คือ ช่วงเร่ิมต้นของการก่อต้ังมีเดียมอนิเตอร์ ในช่วงน้ี ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ คือ ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมต้น จึงเน้นไปที่การวางระบบและโครงสร้าง
การทํางานเป็นสําคัญ  
 

ในยุคที่สอง (พ.ศ.2551-2554) หลังจากโครงสร้างและระบบการทํางานของมีเดียมอนิเตอร์ได้รับการ
ออกแบบแล้ว ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ได้รับการทาบทามให้ดํารงตําแหน่งกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอส 
ผู้ที่มารับตําแหน่งผู้อํานวยการมีเดียมอนิเตอร์ คือ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร โดยมี คุณธาม เช้ือสถา
ปนศิริ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นผู้ดูแลการดําเนินโครงการหลัก ซึ่งในยุคน้ี มีเดียมอนิเตอร์มีการสื่อสารกับ
สาธารณะอย่างต่อเน่ือง ผ่านการให้สัมภาษณ์ของคุณธามต่อสื่อมวลชน  
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ในยุคที่สาม (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน) คือ ยุคปัจจุบันของมีเดียมอนิเตอร์ มี ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
กลับมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ในยุคน้ีไม่ได้เน้นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน แต่มีช่องทางการสื่อสารกับ
เครือข่ายและสาธารณะที่สามารถประมวลได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังน้ี 

1) การประชุมใหญ่ประจําปี 
การประชุมใหญ่ประจําปี เป็นช่องทางการสื่อสารกับเครือข่ายที่สําคัญ มีเดียมอนิเตอร์จะมี

การประชุมใหญ่ประจําปี ปีละหน่ึงครั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นกรรมการนโยบายของมีเดีย
มอนิเตอร์ นักวิชาการ ตลอดจนนักขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสื่อในมิติต่างๆ จํานวน
ประมาณ 50 คน การประชุมใหญ่น้ีเป็นการนําเสนอและร่วมอภิปรายเก่ียวกับการทํางานของมีเดีย
มอนิเตอร์ที่ผ่านมาตลอดปีน้ันๆ และทิศทาง ตลอดจนแนวนโยบายที่จะดําเนินงานต่อไป การประชุม
ใหญ่น้ี จึงเป็นโอกาสสําคัญที่มีเดียมอนิเตอร์จะได้สื่อสารประเด็นที่องค์กรมุ่งขับเคลื่อนกับเครือข่าย 
อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากมุมมองของเครือข่ายอีกด้วย  

 
2) การสัมมนาวิชาการ และการแถลงผลการศึกษา 

การสัมมนาวิชาการ เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่องค์กรมีเดียมอนิเตอร์ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
กับเครือข่ายและสาธารณะ ถึงประเด็นที่องค์กรมุ่งตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อ ดังเช่นการสัมมนา
วิชาการ “หน่ึงทศวรรษ Media Monitor : บทเรียน ประสบการณ์ และชุดความรู้” ซึ่งจัดขึ้นใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี ของมีเดียมอนิเตอร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้มีการนําผลการศึกษา
ของมีเดียมอนิเตอร์ซึ่งเป็นการตรวจสื่อในมิติต่างๆ มานําเสนอ ถอดบทเรียน และวิเคราะห์โดย
นักวิชาการ เน้ือหาที่นําเสนอและวิเคราะห์ในงานสัมมนาดังกล่าวมี 6 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่  

o สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง โดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ 
o สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง 
o แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ โดย ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม 
o การสื่อสารในสื่อออนไลน์ โดย อ.สกุลศรี ศรีสารคาม 
o สื่อโทรทัศน์กับเด็ก โดย อ.มรรยาท อัครจันทโชติ 
o บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อโทรทัศน์ โดย ดร.ชนัญสรา อรนพ 

ณ อยุธยา 
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ภาพท่ี 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor” 

 
 

การสัมมนาวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ที่สําคัญแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ของการ
สื่อสารจุดยืน และทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นการตรวจสอบสื่อของมีเดียมอนิเตอร์ทั้งที่ผ่านมา และ
ที่จะทําต่อไปในอนาคต 

 
ในส่วนของการแถลงผลการศึกษา มีเดียมอนิเตอร์จะมีการแถลงผลการศึกษาหลังจากที่

ศึกษาวิเคราะห์สื่อในประเด็นต่างๆ เสร็จสิ้น โดยการแถลงผลการศึกษา นอกจากจะมีการนําเสนอผล
การศึกษาและผลการวิเคราะห์จากมีเดียมอนิเตอร์แล้ว ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในสายวิชาการ
และวิชาชีพสื่อที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่มีเดียมอนิเตอร์ศึกษามาร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และเวที
แถลงผลการศึกษานี้ จะเชิญสื่อมวลชนมาร่วมรับฟังด้วย 
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ภาพท่ี 3 ภาพจากงานแถลงผลการศึกษา จริยธรรมและการกํากับดูแลรายการโทรทศัน์อย่างคาํนึงถึง
พัฒนาการของเด็ก วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 

 
 

3) สื่อออนไลน์ 
สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งกับเครือข่ายและสาธารณะ โดยสื่อออนไลน์ที่มีเดีย

มอนิเตอร์ใช้ มี 3 ช่องทางหลัก คือ  
ก. เว็บไซต์มีเดียมอนิเตอร์ (http://mediamonitor.in.th/)  

เว็บไซต์มีเดียมอนิเตอร์ เป็นพ้ืนที่นําเสนอข่าวความเคลื่อนไหวการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนประเด็นการตรวจสอบสื่อของมีเดียมอนิเตอร์ ภายในเว็บไซต์จะมีผลการศึกษา เอกสาร
ต่างๆ ที่มีเดียมอนิเตอร์วิเคราะห์ตรวจสอบสื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ และในหน้า
เว็บไซต์จะนําเสนอข่าวที่เก่ียวกับสื่อในมิติต่างๆ เช่น จรรยาบรรณสื่อ สิทธิเสรีภาพสื่อ การกํากับ
ดูแลสื่อ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4 ภาพหน้าเว็บไซต์ของมีเดียมอนิเตอร์ 

 
 

ข. เฟซบุ๊กมีเดียมอนิเตอร์ (https://www.facebook.com/mediamonitorth) 
มีเดียมอนิเตอร์ มีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางอีกช่องหน่ึงในการสื่อสารกับสาธารณะ โดยจะใช้

เป็นพ้ืนที่นําเสนอข่าวสารและบทความเกี่ยวกับสื่อในมิติต่างๆ ที่ทางมีเดียมอนิเตอร์เห็นว่า
สาธารณะควรรับทราบ ข่าวและบทความที่นําเสนอนํามาจากหลายแหล่งข้อมูล ส่วนใหญ่มาจาก
เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในเฟซบุ๊กของมีเดียมอนิเตอร์ยังมีผู้เข้าไปปฏิสัมพันธ์
น้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ การแชร์ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก 
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ภาพท่ี 5  ภาพหนา้เฟซบุ๊กของมีเดียมอนิเตอร ์

 
 

ค. ทวิตเตอร์มีเดียมอนิเตอร์ (https://twitter.com/mediamonitorth) 
ในทวิตเตอร์ของมีเดียมอนิเตอร์มีการ “ทวีต” ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และมีผู้ติดตาม

(follow) 2,907 คน ข่าวสารที่ทวีตเป็นข่าวและบทความเดียวกับในเฟซบุ๊ก โดยเป็นข่าวและ
บทความที่เก่ียวข้องกับสื่อในมิติต่างๆ จากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีการ “ทวีต” 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ตรวจสอบสื่อของมีเดียมอนิเตอร์ โดยมีลิงค์ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้า
ไปอ่านเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 6 ภาพหน้าทวิตเตอรข์องมีเดียมอนเิตอร ์

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพหน้าทวิตเตอรข์องมีเดียมอนเิตอร ์
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2. กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่วิพากษ์สื่อจากความเป็นสื่อ 
 
Media Inside Out ส่องสือ่ไทย จากในสู่นอก 
ผู้ให้สมัภาษณ์ : คุณสุภัตรา ภูมิประภาศ 
 

สถานภาพขององค์กร 
โครงการความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพสื่อและนักวิขาการด้านสื่อที่มุ่งสร้างความรู้เท่าทันสื่อแก่

สาธารณะด้วยการติดอาวุธทางความรู้เก่ียวกับสื่อ และการสร้างการแลกเปลี่ยนและอภิปรายในประเด็นสําคัญ
ที่เก่ียวข้องกับสื่อ  
 

ภูมิหลังที่มาขององค์กร 
 ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเย้ือต่อเน่ืองมาเกือบทศวรรษ และการปรับเปลี่ยน
ของภูมิทัศน์สื่อที่มีความหลากหลายมากข้ึน หากประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารท่ีเช่ือถือได้และไม่เลือก
ข้างไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักที่ก่อต้ังมายาวนานกว่าและอ้างความเป็นวิชาชีพมากกว่า หรือสื่อกระแสรอง
และสื่อทางเลือกที่เป็นทางเลือกใหม่ของประชาชน นักวิชาชีพสื่อ41 และนักวิชาการด้านสื่อผู้คร่ําหวอดใน
วงการส่ือมวลชนไทยมาเป็นเวลานานรวม 4 คน จึงได้ตัดสินใจที่จะรวมตัวกันในรูปของโครงการท่ีจะตรวจสอบ
สื่อและเน้ือหาสื่อในประเด็นที่คัดสรรแล้วว่ามีความสําคัญ โดยเน้นที่จะสร้างการวิเคราะห์แบบวิพากษ์ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการทํางานของสื่อแก่ตัวสื่อเองและแก่สาธารณะ ตลอดจนเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางานของสื่อให้เป็นไปเพ่ือสนองประโยชน์สาธารณะ เป้าหมายของโครงการคือการเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อด้วยการนําเสนอข่าวสาร รายงาน และงานเขียนเชิงวิชาการ เก่ียวกับประเด็นที่
สําคัญเก่ียวกับปัญหาในการทํางานและการพัฒนาด้านต่างๆ ในสื่อ และการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบสื่อ
ด้วยการถกเถียงอภิปรายที่น่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในวงการสื่อและการบริโภคสื่อโดยภาพรวม 
 จุดเริ่มต้นของโครงการมาจาก ความรู้สึกอึดอัดที่ผู้ก่อต้ังมีร่วมกันเก่ียวกับการทํางานของสื่อ ขณะเดียวกัน
ก็สังเกตเห็นว่าผู้วิพากษ์วิจารณ์สื่อโดยทั่วไปก็ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติหรือวิธีการทํางานที่แท้จริงของสื่อ จึงมีดําริที่
จะจัดต้ังกลุ่มเพ่ือศึกษาและนําเสนอสื่อจากภายในและเผยแพร่สู่สาธารณะ หมายถึง จากมุมมองของคนทําสื่อ

                                           
41 ในกลุ่มผู้ก่อต้ัง Media Inside Out มีนักช่าวผู้มากประสบการณ์ในวงการส่ือสารมวลชนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมอยู่ด้วย 3 คน คือ 
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์, นวลน้อย ธรรมเสถียร และ สุภัตรา ภูมิประภาส โดย นิธินันท์ มีประสบการณ์ในวงการส่ือมากว่า 30 ปี เคยเป็นบรรณาธิการท่ี
หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและเป็นรองประธานกรมการบริหารของเครือเนช่ัน มัลติมีเดีย และมีประสบการณ์การสอนท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ ขณะท่ี นวลน้อย เคยเป็นนักข่าว และโปรดิวเซอร์ข่าวของสํานักข่าว BBC ภาคภาษาไทย และมีประสบการณ์ในการทําข่าวมาทุกรูปแบบ 
แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในข่าววิทยุ และประเด็นเก่ียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน สุภัตรา เคยเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน มี
ผลงานเขียนและแปลตีพิมพ์มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนและการเป็นส่ือมวลชนหญิงที่โดด
เด่น ปัจจุบัน สุภัตราเป็นนักเขียนอิสระและดํารงค์ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการและบรรณาธิการของกลุ่ม Media Inside Out 
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ด้วยกันเองน่ีจึงเป็นที่มาของช่ือ Media Inside Out (MIO) ทั้งน้ี ทางกลุ่มผู้ก่อต้ังมองว่า สื่อเป็นวิชาชีพที่
จําเป็นต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เน่ืองจากสังเกตเห็นว่าคนทําสื่อมี
แนวโน้มที่จะไม่น้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ 
 

“มีอาชีพอยู่สองอาชีพนะ ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืน แต่ไม่ยอมรับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ คือ สื่อ กับ เอ็นจีโอ”  

สุภัตรา ภูมิประภาศ 
Editor and group manager, MIO 

 
ทางกลุ่มได้ทําข้อเสนอโครงการไปยังทางองค์กร USAID ผ่านโครงการสะพาน (BRIDGE) ที่เป็น

โครงการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ทาง
โครงการ MIO ได้รับการอนุมัติใน พ.ศ.2553 และเร่ิมกิจกรรมในโครงการในปีน้ัน ทั้งน้ี สุภัตรา ภูมิประภาส ผู้
เป็นผู้อํานวยการของโครงการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการและความคาดหวังในเบ้ืองต้นว่า  
 

“เราไม่อยากเป็น NGO เต็มตัวทุกคนที่มาทํางานร่วมกันต่างก็มีงานประจําเป็นสื่อ 
แต่มาด้วยความกังวลเก่ียวกับสื่อและความคิดร่วมกันว่าจะทําให้การทํางานของสื่อ 
โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักดีขึ้น” 

 
รูปแบบ/กลไกการทํางาน 

 MIO ใช้เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มหลักในการวิพากษ์วิจารณ์สื่อหรือต้ังคําถามเกี่ยวกับการทํางานของ
สื่อ โดยจะเน้นการนําเสนอตามหัวข้อที่ได้วางกรอบไว้ในเว็บไซต์ http://www.mediainsideout.net (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนการสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ) บรรณาธิการของกลุ่มและกรรมการคนอ่ืนๆ 
ในกลุ่มจะร่วมกันดูแลเนื้อหา โดยมีการทํางานร่วมกับผู้ร่วมผลิตเน้ือหาจากภายนอกที่เป็นนักข่าวในสื่อมวลชน 
ทั้งที่เป็นคนรุ่นเก่าที่คร่ําหวอดในวงการมานาน หรือคนรุ่นใหม่ ทั้งน้ี ทาง MIO เห็นความจําเป็นมากที่จะสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทั้งนักข่าวรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพ่ือจะได้ช่วยสะท้อนปัญหาจากทุกมุมมองของสื่อที่เก่ียวข้อง  
 

ในลักษณะการทํางานเพ่ือสร้างเน้ือหาขึ้นคอลัมน์ประจําในเว็บไซต์ ทาง MIO จะมอบหมายให้นักข่าว
หรือนักเขียนจากภายนอกเขียนบทความในหัวข้อที่กําหนด โดยจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักเขียนจาก
ข้างนอกและเจ้าหน้าที่ของ MIO ทั้งในแง่ของการทําการบ้าน หาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเน้ือหา และแก้ไข 
บรรณาธิกรณ์เน้ือหาเมื่อส่งเข้ามาให้ทาง MIO แล้ว ณ ปัจจุบันน้ี นอกจากกรรมการประจําโครงการจะเป็น
ผู้ผลิตเน้ือหาสําหรับเว็บไซต์ MIO เป็นหลักแล้ว ยังมีนักเขียนและนักข่าวที่ทํางานร่วมกับ MIO เป็นประจําอีก
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หลายท่าน อาทิ ใบตองแห้ง, ประวิตร โรจนพฤกษ์, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, เพ็ญนภา หงษ์ทอง และ พิมพ์สิริ 
เพชรนํ้ารอบ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นนักข่าวและนักเขียนในประเด็นทางสังคมที่เป็นที่รู้จักดี 

 
นอกจากน้ี บางคร้ังทางบรรณาธิการของ MIO ก็จะขออนุญาตจากสื่อกระแสหลักที่ได้มีการตีพิมพ์

บทความที่น่าสนใจเก่ียวกับสื่อ เพ่ือนํามาตีพิมพ์ซ้ําหรือแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือบางคร้ังที่ได้
พบนักข่าวบางคนมีการต้ังสถานะเกี่ยวกับบทบาทหรือสถานการณ์สื่อในแนววิพากษ์ที่น่าสนใจ ก็อาจจะขอให้
ช่วยพัฒนาเป็นบทความเพ่ือจะได้ต้ังประเด็นคําถามเก่ียวกับสื่อในเรื่องหน่ึงๆ ได้สมบูรณ์ขึ้นและสามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณะได้ด้วย 

 
ผู้ที่ร่วมผลิตเน้ือหาบนเว็บไซต์ MIO จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายเร่ือง ซึ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

งบประมาณท่ีได้มาจากการสนับสนุนในโครงการสะพาน ของ USAID จากคําบอกเล่าของคุณสุภัตรา 
งบประมาณของ MIO ที่ได้มาจะถูกจัดสรรไปในสี่ส่วนหลัก คือ ค่าเช่าสถานที่สําหรับทําออฟฟิศ ค่าจัดกิจกรรม 
ค่าจ้างเว็บมาสเตอร์ที่ดูแลเว็บไซต์ และค่าตอบแทนให้ผู้เขียนเรื่องในเว็บไซต์ MIO 

 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ในระยะหลัง MIO ได้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่คือ MIO Café ซึ่งเป็นการจัดเวทีคุยใน
ประเด็นที่มีการต้ังคําถามเก่ียวกับสื่อในสังคมไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และการ
สร้างสิ่งที่คุณสุภัตราเรียกว่า “วัฒนธรรมการถกเถียง” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งน้ี คุณสุภัตราบอกว่า MIO 
Café ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการนําคลิปวิดีโอของรายการ MIO Café อัพโหลดขึ้นทาง
เว็บไซต์ Youtube และ ทางหน้าเฟซบุ๊กของ MIO ซึ่งหลายคร้ังหลายคราก็จะมีการนําประเด็นตรงน้ี ไปขยาย
ผลต่อในส่ือกระแสหลักต่อไป ประเด็นที่ถูกนํามาเป็นหัวข้อในการถกเถียงใน MIO Café มีหลากหลายต้ังแต่
เรื่องการปรับตัวของนักข่าวในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล เพศสภาพในส่ือและในวิชาชีพสื่อ ความผิดพลาดของคนทํา
สื่อที่รู้ไม่เท่าทันสื่อใหม่ ประเด็นของสื่อในอาเซียน และการรายงานข่าวเชิงสันติภาพโดยเฉพาะในประเด็น
เก่ียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
 

กิจกรรมสําคญั 
 นับแต่เริ่มก่อต้ังมา จนเข้าสู่ปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน MIO มีกิจกรรมสําคัญที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
สื่อและสร้างความรู้เท่าทันสื่อดังต่อไปน้ี  

 สอดส่องเฝ้าระวังสื่อในประเด็นที่คัดสรรว่ามีความสําคัญ โดยมีช่วงเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน 
 วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือจัดทําในรูปรายงาน จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มซึ่งประกอบขึ้นจาก นักวิชาการ

ด้านสื่อ คนทํางานในสื่อ อาสาสมัครจากผู้เปิดรับสื่อ และจัดให้มีการเขียนรายงานในประเด็น
น้ันๆ เพ่ือนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ MIO 

 จัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) และจัดอบรม (training) สําหรับคนทํางานสื่อ  
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 จัดงานสัมมนาในประเด็นที่เก่ียวกับการทําหน้าที่ของสื่อ 
 จัดวงสนทนาจิบกาแฟภายใต้ช่ือ Media Café เพ่ือแลกเปลี่ยนอภิปรายและส่งเสริมความเข้าใจ

ของคนทํางานสื่อเก่ียวกับประเด็นทางสังคมอันเก่ียวเน่ืองกับสื่อ 
 นําเสนอรายงานเกี่ยวกับการบริโภคสื่อผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม www.mediainsideout.net และ

ช่องทางสื่ออ่ืนๆ 
 จัดหาและนําเสนอตัวอย่างของเน้ือหาสื่อที่ดีและควรนําไปเป็นแบบแผนปฏิบัติ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็น

การแปลจากเน้ือหาที่เป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรายงานข่าวที่ดี หรือบางส่วนก็ได้
จากสื่อไทยเอง หรืออาจเป็นงานเขียนทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นวิชาชีพของสื่อและ
หลักการที่ถูกต้องทางวารสารศาสตร์ก็ได้ 

 จัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาในส่ือหรือภูมิหลังที่มาเกี่ยวกับสื่อที่น่ารู้ เพ่ือเป็นการเพิ่มความ
รู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้บริโภคสื่อ  

 การทําวิจัยที่เก่ียวกับสื่อในหัวข้อต่อไปน้ี  
o กรอบของข่าวและการวิเคราะห์วาทกรรมเก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ใน

หนังสือพิมพ์ไทยในช่วงปี พ.ศ.2555 
o วาทกรรมสื่อเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ.2556 

 
ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณศีึกษาท่ีน่าสนใจ 

 แม้ MIO จะมีการทํางานที่เป็นการหยิบยกประเด็นที่หลากหลายเกี่ยวกับสื่อมาวิพากษ์วิจารณ์และ
วิเคราะห์ให้เห็นอย่างต่อเน่ือง แต่สําหรับคุณสุภัตรา ผลงานตรวจสอบสื่อเรื่องหน่ึงที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
มากสําหรับทาง MIO และต่อสังคมโดยรวมคือ กรณีที่ นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภาในสมัย
รัฐบาลเพ่ือไทยภายใต้ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร พาคณะสื่อมวลชนและนักวิชาการไป ‘ดูงาน’ ที่ประเทศอังกฤษ 
ฝรั่งเศส และเบลเยียม เป็นเวลาหน่ึงอาทิตย์ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ.2555 ซึ่งตามรายงานข่าวบอก
ว่า การเดินทางดังกล่าวใช้ภาษีประชาชนไป 7 ล้านบาท หรือประมาณ 180,000 บาทต่อหัว ประเด็นน้ีได้ถูก
สังคมต้ังคําถามอย่างกว้างขวางโดยมีข้อสังเกตพิเศษเก่ียวกับการที่นักข่าวเฉพาะในส่ือที่ดูจะเข้าข้างรัฐบาลใน
ขณะนั้นคือรัฐบาลเพ่ือไทยเท่าน้ันที่ได้รับเชิญ ทาง MIO ได้มอบหมายให้ ประวิตร โรจนพฤกษ์ นักข่าว/นักเขียน
ที่รู้จักกันดีอย่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันเป็นคนเขียนบทความ โดยประวิตรได้ต้ังคําถามใน 2 ประเด็นหลักคือ 

 การจัดเดินทางท่องเที่ยวดูงานแบบน้ีถือเป็นการพยายามตบรางวัลหรือติดสินบนส่ือโดยใช้เงิน
ภาษีประชาชนหรือไม่ ? 
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 เป็นการดูงานจริงๆ หรือเป็นเพียงทริปท่องเที่ยว42 
 

ทั้งน้ี ประวิตรได้ขมวดประเด็นไว้ตอนท้ายบทความอย่างแหลมคมและนา่สนใจต่อกรณีดังกล่าว ดังน้ี 
 

“ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการจัดท่องเที่ยว ‘ดูงาน’ อย่างอู้ฟู่และฉาบฉวยเช่นน้ีเป็น
การใช้งบแผ่นดินจากภาษีประชาชนอย่างไม่คุ้มค่าและขาดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อสื่อ
ฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลและต่อนักข่าวสายรัฐสภาเข้าข่ายเป็นทริปตบรางวัล ติดสินบน หรือไม่ก็
ซื้อใจสร้างความเกรงใจสื่อสมควรที่องค์กรรัฐอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบและสมควรท่ีองค์กรสื่อและ
สมาคมสื่อที่เก่ียวข้องควรตรวจสอบและมีรายงานต่อสาธารณะเช่นเดียวกัน” 

 
 อน่ึง จากการสัมภาษณ์คุณสุภัตราเห็นว่า ทาง MIO ได้วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวจากมุมมองของการ
ทําหน้าที่ “ฐานันดรที่ 4” ของนักวิชาขีพสื่อที่ควรรักษาระยะห่างจากทางนักการเมืองและองค์กรภาครัฐ 
เน่ืองจากมีหน้าที่โดยตรงในการตรงจสอบอํานาจรัฐ หากสื่อยอมรับ “การเลี้ยงดูปูเสื่อ” จากรัฐโดยไม่มีความ
เก่ียวข้องใดๆ กับการทําหน้าที่ดังกล่าว แถมยังละเลยที่จะตรวจสอบการใช้เงินของรัฐซึ่งมาจากภาษีของ
ประชาชน ย่อมเป็นการสะท้อนถึงการประนีประนอมต่อหลักการแห่งบรรทัดฐานทางวิขาขีพในทั้งสองระดับ 
และหากกอปรกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่ยังอาจแสดงให้เห็นว่าสื่อน้ันๆ มีความโน้มเอียงที่จะเข้าข้างรัฐบาลก็ได้ ซึ่งกรณี
การตรวจสอบน้ีก็ได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลักเป็นอันมาก และบทวิเคราะห์ของ MIO ก็ได้ถูกอ้างถึงใน
หลายแห่งด้วยกัน ทั้งในพ้ืนที่ออนไลน์และออฟไลน์ 
 

ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
 แม้ MIO จะก่อต้ังมาได้ไม่ถึงสามปีดี แต่ก็สามารถสร้างการรับรู้ในระดับสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่
เป็นปัญหาในสื่อสารมวลชนของไทยได้อย่างรอบด้านและลุ่มลึก แม้กลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้กว้างขวางนักเพราะ
ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก แต่ได้มีการนําไปขยายต่อในสื่ออ่ืนอยู่เป็นระยะและเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี
สําหรับผู้สนใจโดยเฉพาะผู้เรียนผู้สอนด้านสื่อ เน่ืองจากจัดไว้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ได้เลย ทั้งที่เป็น
เน้ือหาตีพิมพ์ในเว็บไซต์ หรือที่เป็นคลิปวิดีโอ จาก Youtube 
 โดยภาพรวม คุณสุภัตราจึงมองว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จของ MIO มีอยู่ในสองจุดด้วยกันคือ  

1) ต้นทุนของคนทํางานและผู้ทีร่่วมมือกับ MIO ที่เป็นนักวิชาชีพสื่อเอง  
2) การทํางานแบบเครือข่ายและการใช้ประโยชน์จากสื่อใหมอ่ย่างเต็มศักยภาพ 

                                           
42 ดูเพ่ิมเติมใน http://www.mediainsideout.net/local/2012/09/58 
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การตรวจสอบและวิพากษ์สื่อจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นสื่อเป็นจุดแข็งที่สําคัญ

มากของ MIO เน่ืองจากมีแง่มุมเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้ที่วิจารณ์จากภายนอกอาจไม่เข้าใจ และอาจหลงประเด็นหรือ
ไม่ได้พุ่งเป้าการตรวจสอบไปที่แก่นของปัญหาอย่างแท้จริง นอกจากน้ี การที่คนทํางาน MIO เป็นคนในวงการ
สื่อเอง ก็ทําให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและขุมปัญญาด้านการสื่อสารได้ไม่ยาก ดังจะเห็นได้จากรายช่ือผู้ที่เป็นคนร่วม
ผลิตบทความและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ MIO ก็จะเป็นนักวิชาชีพสื่อทั้งเก่าและใหม่ 

 
ย่ิงไปกว่าน้ัน คนทํางานใน MIO ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ 

เพ่ือติดต่อ สื่อสาร แพร่กระจายข่าว ตลอดจน เฟ้นหาผู้ที่จะสามารถมาร่วมงานกับ MIO คุณสุภัตรา กล่าวว่า 
นอกจากจะใช้เว็บไซต์เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสารกับสาธารณะ ผ่านรูปแบบของสื่อประสมทุก
รูปแบบ ทั้งตัวอักษร รูปภาพ อินโฟกราฟิกส์ คลิปวิดีโอแล้ว ยังใช้เครือข่ายสื่อน้ีเพ่ือเรียนรู้มุมมองของคนทําสื่อ
รุ่นใหม่ๆ ต่อประเด็นต่างๆ เก่ียวกับสื่อและเฟ้นหาผู้ที่จะมานําเสนอมุมมองของการวิพากษ์และตรวจสอบส่ือ
จากภายในวิชาชีพเพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งน้ี คุณสุภัตราจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับสื่อที่เป็นคนทําสื่อรุ่นใหม่ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก หรือไลน์กรุ๊ป ทําให้ได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ เพราะมุมมองหรือ
ความคาดหวังอาจไม่เหมือนกัน ทําให้ได้เห็นอะไรรอบด้านขึ้น 

 
อน่ึง คุณสุภัตราได้แสดงทรรศนะด้วยว่า วัฒนธรรมของการตรวจสอบสื่อเป็นสิ่งที่อุบัติและพัฒนาไปคู่

กับโลกใหม่คือโลกออนไลน์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งคนที่ถูกสื่อละเมิดหรือคนที่รู้สึกเดือดร้อนไปกับ
การที่สื่อไปละเมิดผู้อ่ืน หรือการที่สื่อไม่ทําตัวอยู่ในร่องในรอย สามารถจะจุดประเด็นหรือแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเสรี  
 

“ในบริบทของโลกออนไลน์ ต้องยอมรับว่าสื่อเก่าไม่ได้ทรงอิทธิพลจนตรวจสอบหรือ
ทัดทานไม่ได้อีกต่อไปแล้ว”  

สุภัตรา ภูมิประภาศ 
Editor and group manager, MIO 

 
 นอกจากน้ี การส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายที่แพร่กระจายเนื้อหาแบบไวรัสยังเอ้ือให้การ
จุดประเด็นบางอย่างสามารถ ถูกหยิบไปนําขยายต่อได้อย่างง่ายดาย จึงเสมือนว่า ความสามารถในการกําหนด
วาระข่าวสาร (ในที่น้ีคือวาระเก่ียวกับการทํางานของสื่อ ซึ่งมักไม่ค่อยปรากฏเป็นประเด็นในสื่อ) สามารถ
ปรากฏและกลายเป็นประเด็นของสาธารณะได้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 



 

48 

 แม้การมีพ้ืนฐานเป็นสื่อจะเป็นข้อได้เปรียบของ Media Inside Out แต่ก็เป็นปัญหาในตัวมันเอง
เหมือนกันกล่าวคือ ความที่คนทํางานใน MIO มีความใกล้ชิดผู้ถูกตรวจสอบคือสื่อ เพราะเคยทํางานร่วมกันมา
ก่อน หรืออยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกันก็ทําให้ การทํางานตามวาระการตรวจสอบสื่อของ MIO ต้องเผชิญกับ
แรงเสียดทานที่สูงกว่ากลุ่ม/องค์กรทั่วไป บางครั้งก็นําไปสู่ความรู้สึกแบบบาดหมาง เพราะคนทํางานสื่อ
โดยท่ัวไปไม่เคยชินกับวัฒนธรรมแบบวิพากษ์ และมักมีปฏิกิริยาโต้กลับแบบปกป้องตัวเองและปฏิเสธไม่
ยอมรับ (defensive) ซึ่งนานๆ ไปบางกรณีก็กลายเป็นการหมางเมิน ไม่ยอมรับกันไป แต่ในบางกรณี เมื่อเวลา
ผ่านไปก็สามารถปรับทัศนะให้กลับมายอมรับกันเหมือนเดิมได้  
 

“มีเหมือนกันที่เสียเพ่ือนไปเลย เพราะเค้าไม่เข้าใจวิธีการทํางานและเป้าหมายของ
เรา แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยาความรู้สึก และเราก็ต้องมุ่งมั่นว่าเราทําไป
เพ่ืออะไร ไม่ใช่เพราะต้องการทําร้ายใคร แต่เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการวิพากษ์อย่าง
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมน้ี โดยเริ่มที่สื่อก่อน”  

สุภัตรา ภูมิประภาศ 
Editor and group manager, MIO 

 
 นอกจากน้ี ปัญหาอีกอย่างที่ MIO ประสบก็คือ การที่ผู้ร่วมก่อต้ังและขับเคลื่อนโครงการต่างก็มีงาน
ประจําเป็นของตนเอง แม้ MIO จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการประจําแต่ก็ไม่สามารถช่วยขับเคล่ือนประเด็นได้ ย่ิงไป
กว่าน้ัน ผู้ที่เป็นตัวจักรหลักขององค์กรดังได้กล่าวไปข้างต้นยังมาจากสื่อกระแสหลักเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อย
คุ้นเคยกับสื่อกระแสอ่ืนๆ ดังกล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ดี การมีออฟฟิซอยู่กลางเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ประกอบกับการสามารถประชุมหรือสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ทําให้ปัญหาน้ีได้รับการเยียวยาไป
บ้าง 
 

อีกหน่ึงปัญหาที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ในการทํางานและแนวคิดเบ้ืองหลังการทํางานของ MIO ก็คือ การ
ที่ MIO มุ่งเน้นไปท่ีสื่อกระแสหลักเป็นสําคัญ โดยไม่ได้ให้ความสําคัญในระดับเดียวกันต่อ สื่อกระแสรอง และ
สื่อทางเลือกอ่ืนๆ ส่วนหน่ึงก็เพราะมองว่าสื่อที่ถูกใช้เพ่ือกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้เป็น “สื่อมวลชน” ตาม
ความหมายด้ังเดิม จึงไม่ควรใช้บรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือประเมินบทบาทหรือการทําหน้าที่ต่อสาธารณะ 
 

ความสาํเร็จทีเ่ป็นรูปธรรม / การสรา้งความเปลี่ยนแปลง 
 จากการสัมภาษณ์ คุณสุภัตราไม่ได้ระบุความสําเร็จในการตรวจสอบสื่อที่เป็นรูปธรรมเพียงกรณีใด
กรณีหน่ึงที่โดดเด่นชัดเจน แต่ได้เล่าว่า จากบทบาทที่ทําอย่างต่อเน่ืองในการนําเสนอสื่อจากวงในสู่วงนอก 
MIO ได้ถูกรับรู้ในฐานะแหล่งอ้างอิงเก่ียวกับการประเมินและตรวจสอบส่ือในประเทศไทย องค์กรระหว่าง
ประเทศที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักดีอย่างองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporteurs Sans Frontiers หรือ RSF) 
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ก็ได้มีการกล่าวถึงบทความหรือบทวิเคราะห์ของ MIO ในการประเมินเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทย และ
บ่อยคร้ังที่มีนักวิจัย หรือองค์กรที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิการส่ือสารที่ทําการศึกษาหรือสนใจ
เก่ียวกับประเทศไทย ก็จะมาขอสัมภาษณ์หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ MIO  
 
 นอกจากน้ี ในระดับสังคมไทยเอง ก็พบว่ามีนักศึกษาและนักวิชาการท่ีมีความคิดในแนววิพากษ์สื่อ
อ้างอิงถึงผลงานของ MIO หรือมาขอคําปรีกษาจาก MIO มากขึ้นเรื่อยๆ หรือบางคร้ังก็มีการนําประเด็นที่
นําเสนอใน MIO ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือต่อยอดขยายประเด็นเป็นสกู๊ปหรือสารคดีเชิงวิเคราะห์ แต่ส่วน
ใหญ่ก็จะปรากฏเฉพาะในสื่อที่ค่อนข้างเน้นเน้ือหาหนัก สื่อภาษาอังกฤษ หรือสื่อสาธารณะ ส่วนสื่อกระแสหลัก
เช้งพาณิชย์ที่มุ่งเน้นยอดขายมากกว่าคุณภาพและการพัฒนาคนที่เปิดรับสื่อ ก็ยังไม่ได้ให้พ้ืนที่ MIO อยู่ดี  
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ  
MIO เน้นการทํางานตรวจสอบสื่อ วิพากษ์ วิจารณ์ ผ่านการนําเสนอบทความและกิจกรรมโดยมีการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แพร่กระจายข่าวกับเครือข่าย และหาผู้ร่วมงานซึ่งเป็นคนทําสื่อรุ่น
ใหม่ๆ มาร่วมงานกับ MIO โดยการสื่อสารระดับเครือข่ายถือเป็นปัจจัยหน่ึงในความสําเร็จของ MIO ซึ่งมีการ
สื่อสารกับเครือข่ายและสื่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปน้ี  

1. สื่อออนไลน์  
MIO มีช่องทางสื่อออนไลน์สําหรับการสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 3 ช่องทาง ได้แก่  

ก. เว็บไซต์ Media Inside out ส่องสื่อไทย จากในสู่นอก (http://www.mediainsideout.net/) 
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ภาพท่ี 8 แสดงหน้าเว็บไซต์ Media Inside Out 

 
 

เว็บไซต์มีเดียอินไซด์เอาท์ เป็นช่องทางหลักในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ การ
วิพากษ์วิจารณ์และอภิปรายเก่ียวกับการทํางานของสื่อ และเป็นพ้ืนที่ในการนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของ MIO โดยมีหัวข้อหลักได้แก่  

- ส่องสื่อไทย การนําเสนอบทความวิพากษ์สถานการณ์และการทํางานของสื่อใน
ประเทศไทยกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมที่เก่ียวข้องกับสื่อ เช่น เสรีภาพสื่อ 
ประเด็นเพศสภาพกับสื่อ และบางบทความเป็นสาระสําคัญจากกิจกรรมของ MIO 
(จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) เช่น บทความ “การแข่งขันกับจรรยาบรรณสื่อ...จาก
ข่าวแตงโม โตโน่ถึงสิงห์”43, บทความ “ข่าวที่ไม่เขียน...บทเรียนนอกตําราของ
สื่อ”44 เป็นต้น  

- ส่องสื่อโลก การนําเสนอบทความวิพากษ์สถานการณ์และการทํางานของสื่อ
ต่างประเทศกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก เช่น บทความ “คําตอบเร่ืองเสรีภาพ

                                           
43 http://www.mediainsideout.net/local/2015/08/246 
44 http://www.mediainsideout.net/local/2014/08/210 
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และประชาธิไตย ในความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ”45, บทความ “ASEAN: through the 
Eyes of Media”46 เป็นต้น  

- มุมวิชาการ เป็นการนําเสนอบทความจากงานวิจัย และ/หรือบทความวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน เช่น บทความ “สื่อพม่าในเสรีภาพใหม่...สื่อไทยใต้ คสช.”47 
ซึ่งมีสาระสําคัญจากรายงานดัชนีเสรีภาพสื่อโลกปี ค.ศ.2014 ขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้
พรมแดน, บทความ “บทบาทสื่อทางเลือก ในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ประชาธิปไตยในพม่า”48 ซึ่งมาจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทําการศึกษาบทบาทของสื่อสาละวินโพสต์และเว็บไซต์
สาละวินออนไลน์ เป็นต้น  

- สีสันสื่อ เป็นบทความการวิพากษ์ ตีความนัยยะและถอดรหัสความจากภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์สารคดีที่เก่ียวข้องกับสื่อเช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น บทความ 
“โฮเต็ลรวันดา กับอาชญากรในคราบสื่อ”49 และ บทความ “บทบาทของบรรณาธิการ 
จากแก้วที่แตกละเอียดถึงช็อกโกแลตลดนํ้าหนัก”50 ซึ่งมีสาระสําคัญเช่ือมโยงกับ
ภาพยนตร์เรื่อง Shattered Glass51 เป็นต้น  

- MIO คาเฟ่ สาระสําคัญจากกิจกรรมเสวนาของ MIO คือ เวทีมีเดียค่าเฟ่ - สื่อ
สนทนาในหัวข้อต่างๆ เช่น บทความ “เสรีภาพสื่อย้อนยุค...เรามาถึงจุดน้ีได้
อย่างไร”52 เป็นต้น  

- ความเคลื่อนไหว เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ MIO จัดขึ้น เช่น กิจกรรมมีเดีย
คาเฟ่ กิจกรรมชมภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับสื่อ เป็นต้น  

- จากในสู่นอก เป็นพ้ืนที่สําหรับนําเสนอบทความจากผู้เขียนประจําของ MIO  
 

บทความที่นําเสนอในเว็บไซต์ดังกล่าวมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยประเด็นที่
นําเสนอมักเน้นในเร่ืองเสรีภาพสื่อ จริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือ เพศสภาพกับสื่อสารมวลชน 

                                           
45 http://www.mediainsideout.net/world/2015/01/228 
46 http://www.mediainsideout.net/world/2015/01/227 
47 http://www.mediainsideout.net/research/2015/01/223 
48 http://www.mediainsideout.net/research/2013/10/159 
49 http://www.mediainsideout.net/commentary/2015/07/244 
50 http://www.mediainsideout.net/commentary/2015/06/238 
51 ภาพยนตร์เร่ือง Shattered Glass หรือล้วงลึกจอมลวงโลก มีเร่ืองราวเก่ียวกับการเปิดโปงนักข่าวท่ีนั่งเทียนเขียนข่าว จากสํานักข่าว เดอะ นิว รี
พับลิค เป็นภาพยนตร์สะท้อนการทํางานของวิชาชีพผู้ส่ือข่าวจากเบื้องหลังสู่สาธารณชน 
52 http://www.mediainsideout.net/cafe/2015/09/252 
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สื่อกับความขัดแย้ง ฯลฯ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ปรากฏส่วนที่ให้ผู้อ่านสามารถแสดงความเห็น
หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้เขียนบทความได้  

 
ข. เฟซบุ๊ก Media Inside Out (https://www.facebook.com/Media-Inside-Out) 

MIO มีเฟซบุ๊กเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารกับสาธารณะ โดยใช้เป็นพ้ืนที่นําเสนอ
ข้อมูลเช่ือมโยงมาจากเว็บไซต์ Media Inside out โดยเฟซบุ๊กของ MIO มีผู้กด like จํานวน
ประมาณ 2,350 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558) และยังคงมีปฏิสัมพันธ์น้อยมากโดย
ไม่ปรากฏการแสดงความเห็น กดไลค์ หรือการแชร์ข้อมูล  

 
ภาพท่ี 9 แสดงหน้าเพจเฟซบุ๊ก Media Inside Out 

 
 

ค. ทวิตเตอร์ Media Inside Out (https://twitter.com/mediainsideout) 
ทวิตเตอร์ของ Media Inside out เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการขยายข้อมูลข่าวสารจาก

เว็บไซต์ Media Inside Out โดยการนําเสนอเป็นข้อมูลเดียวกันกับเฟซบุ๊กเพ่ือเช่ือมโยงไปยัง
เว็บไซต์หลัก โดยทวิตเตอร์ของ MIO มีผู้ติดตามเพียงจํานวน 183 ราย 
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ภาพท่ี 10 แสดงหน้าทวิตเตอร์ Media Inside Out 

 
 

2. กิจกรรมเสวนา / สนทนา และการชมภาพยนตร์ 
MIO ได้จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิพากษ์สื่อ การถอดบทเรียนการทํางานของสื่อและ

สถานการณ์ปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับสื่ออยู่เป็นระยะและมักจัดกิจกรรมที่ออฟฟิศของ MIO เอง โดยเปิด
ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกิจกรรมที่ผ่านมามีดังต่อไปน้ี 
ก. กิจกรรมเสวนา MIO ค่าเฟ่ สื่อสนทนา  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความเห็นและอภิปรายประเด็นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
ของคนทํางานสื่อในประเด็นทางสังคมอันเกี่ยวข้องกับสื่อ เช่น  

- ประเด็นเพศสภาพในงานสื่อ เช่น 20 ปีปฏิญญาปักก่ิง...20 ปีภาพสะท้อนของ
ผู้หญิงในสื่อ, มองแม่ชี-ภิกษุณี...ในสื่อและสังคมไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557, เรียนรู้เรื่องผู้หญิงและเพศสภาพในสื่ออาเซียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2557, ข่มขืน...จากจอสู่จริง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้น  

- ประเด็นเสรีภาพสื่อ เช่น สื่อสนทนา “อัพเดทเสรีภาพสื่อไทย...ในเสรีภาพสื่อโลก”, 
นักข่าว นักเขียนกับเรื่องห้าม, ส่องสื่อกับดิจิทัลลอว์ รุกรานและล้วงลึก เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  

- ประเด็นการทํางานของสื่อในภาวะวิกฤต เช่น สื่อในม็อบ เราจะทํางานกันอย่างไร 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557, Thai media in time of political crisis 
(สื่อไทยในยามวิกฤติการเมือง) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556  

- ประเด็นการปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล เช่น นักข่าวเก่าในโลกสื่อใหม่ เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2558  
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- ประเด็นสื่อกับความขัดแย้ง/สื่อเพื่อสันติภาพ เช่น สื่อกับการรายงานข่าว
กระบวนการสันติภาพ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ร่วมกับกลุ่มเอฟทีมีเดีย
และเพ่ือน และศูนย์เฝ้าระวังสถานการร์ภาคใต้ 
 

ภาพท่ี 11 แสดงกิจกรรมเสวนา หัวข้อ สอ่งสื่อกับดิจิทลัลอว์ รุกรานและล้วงลึก 
 

 
 

ท่ีมา : http://www.mediainsideout.net/cafe/2015/02/230 
 

ข. การชมภาพยนตร์พร้อมสนทนาประเด็นที่เก่ียวข้อง  
การฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชนและการเสวนาจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือวิพากษ์ภาพยนตร์และสถานการณ์ทางสังคมที่
เช่ือมโยงกับภาพยนตร์ เช่น การฉายภาพยนตร์สารคดี เรื่อง This Kind of Love ซึ่งเป็นเรื่อง
ชีวิตของนักสิทธิมนุษยชนในพม่า และมีการสนทนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัพลังสื่อเพ่ือสันติภาพ
จากภาพยนตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้น ซึ่งเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จได้มีการ
นําเสนอสาระสําคัญของกิจกรรมเป็นบทความ ในคอลัมน์ “สีสันสื่อ” ในเว็บไซต์มีเดียอินไซด์
เอาท์ ด้วย  
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ภาพท่ี 12 แสดงกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เรื่อง This Kind of Love 

 

 
ท่ีมา: http://www.mediainsideout.net/commentary/2015/08/247 

 
3. กลุ่ม/องค์กรตรวจสอบสื่อที่เน้นสร้างความรู้เท่าทันสื่อให้สังคมเก่ียวกับประเด็นเรื่องเด็กและ

เยาวชน 
 
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อํานวยการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  
 
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล 
 องค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นติดตามผลกระทบของสื่อต่อเด็กและเยาวชน  
 

ภูมิหลัง  
 แรกเริ่มเป็นมิติหน่ึงของงานในองค์กรมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) เรื่องสื่อเด็ก ภายใต้กลุ่ม
ส่งเสริมสื่อมวลชนเพ่ือเด็ก ก่อนที่ต่อมาจะพัฒนาเป็นโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพ่ือเด็ก ซึ่งติดตามผลกระทบ
ของสื่อต่อเด็กเยาวชนครอบครัว จนนํามาสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การเท่าทันสื่อ โดยมีหน่ึงในภารกิจคือการ
ติดตามเฝ้าระวังสื่อ  
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 ในปี พ.ศ.2549 แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนเกิดขึ้น โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) และต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น สถาบันสื่อเด็กและ
เยาวชน (สสย.) โดยมีวิสัยทัศน์ต้องการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือสร้างระบบ กลไกสื่อสร้างสรรค์สําหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างย่ังยืน ผ่าน 4 แนวทางปฏิบัติหลัก 

1. พัฒนาคุณภาพสื่อ ช่องทางสื่อ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
2. พัฒนากระบวนการรู้เท่าทันสื่อ  
3. งานพัฒนาองค์ความรู้ รณรงค์สื่อสารสังคม 
4. ผลักดันนโยบายกฎหมายและสร้างความร่วมมือ 

 
ลักษณะการตรวจสอบ 

 มีการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง ใช้การดําเนินงานทั้งเชิงรุกและรับ โดยเป็นการ
ตรวจสอบเชิงประเด็นและสถานการณ์  
 

โครงสร้าง 
 เป็นการทํางานในรูปแบบเครือข่ายแบบหลวม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมร่วมเป็นตัวเช่ือม
ความสัมพันธ์ โดยสถาบันฯ เป็นแกนกลางในการประสานงาน นอกจากน้ี ยังเช่ือมโยงการทํางานนโยบายผ่าน
ภาคีเครือข่าย เช่น สสส.  
 

รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
 มีการกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานระยะยาวใน 2 ระดับ คือ ระดับแรก ทํางานสร้างเครือข่าย เพ่ือ
ช่วยกระจายการทํางานออกไปให้กว้างขวาง โดยมีรูปแบบเครือข่ายแบบหลวมๆ เน้นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และขับเคลื่อนร่วมกันในบางประเด็น ส่วนระดับที่สอง เป็นการผลักดัน
นโยบายเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เช่น สสส. ซึ่งใน
แต่ละปีจะมีการกําหนดแผนงานประจําปีอย่างชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องอะไร 
 
 สสย. มีการทํางาน 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายในระดับรากหญ้าและการทํางานผลักดันนโยบาย 
รวมถึงมีการเช่ือมโยงการทํางานทั้งสองระดับเข้าด้วยกัน คือ ผลักดันข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนไปสู่
การกําหนดนโยบาย  
 
 นอกจากน้ี ยังมีการทํางานหลายด้านควบคู่กัน ทั้งด้านการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ การสร้างการ
เรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อให้กับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายครอบครัว 
ฯลฯ การส่งเสริมเชิงบวกกับกลุ่มผู้ผลิตรายการและส่วนที่เก่ียวข้อง การหาข้อเสนอทางเลือกทางออกด้านสื่อ
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เด็กเยาวชนในรูปแบบการเปิดพ้ืนที่สื่อสร้างสรรค์ การผลักดันกฎหมาย/นโยบาย การร่วมงาน/ติดตามการ
ทํางานของกลไก/หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลสื่อ เช่น กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงไอซีที เป็นต้น 
 
 ในช่วงแรก สสย. มีความพยายามพัฒนาให้เกิดตัวแทนเครือข่ายระดับภาค แต่ไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร จึงปรับยุทธศาสตร์เป็นการเสริมศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ โดยให้มีมิติที่เก่ียวข้องกับงานเชิงบวก 
การทํางานเครือข่ายที่เน้นการทํางานร่วมกันในด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องสื่อเพ่ือเด็กอย่างเดียวเพ่ือหาจุด
เช่ือมโยงการทํางาน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวสารสถานการณ์ การมีกิจกรรมร่วม หรือการผลักดันประเด็น
ร่วมของเครือข่าย อาทิ การผลักดันกฎหมายกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย หรือการติดตามตรวจสอบเฝ้า
ระวังสื่อ เป็นต้น  
 
 สสย. พัฒนาจากการทําหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อด้วยตัวเอง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์กร
เครือข่ายที่มีการทํางานติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังสื่อ นอกจากน้ี ยังพัฒนาจากการตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ 
เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนเป็นผู้ใช้สื่อเพ่ือสร้างการรู้เท่าทัน 
 

โมเดลการติดตามเฝ้าระวังสื่อ กรณีเด็กและเยาวชน 
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ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
 ผลงานการตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อที่น่าสนใจและเป็นที่จดจํา ได้แก่ กรณีที่ สสย. ติดตามการทํางาน
ของ กสทช. เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการ (การปรับ) รายการไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ในเคส
ผู้หญิงเปลือยอกวาดรูปซึ่งมีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงเคสของคุณเอมเมอรัล ที่เป็น
การดูถูกและทําให้ผู้ร่วมรายการรู้สึกแปลกแยกจากสังคม 
 
 นอกจากน้ี สสย. ยังผลักดันกฎหมายกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย ซึ่งกําหนดให้การตรวจสอบ
เฝ้าระวังสื่อเป็นหน่ึงในภารกิจของกองทุนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย รวมท้ังติดตามตรวจสอบการทํางานของ
กลไกของหน่วยงานรัฐในประเด็นสื่อเด็ก เช่น กสทช.  
 
 อีกทั้ง สสย. ยังทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการติดตามเฝ้าระวังสื่อเพ่ือเด็ก อาทิ กสทช. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลสื่อ โดยการจัดต้ังช่องเด็ก เพ่ิมสัดส่วนรายการเด็กและออกระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับสื่อเด็ก กระทรวงวัฒนธรรม โดยร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการกําหนดเรตต้ิงและกฎหมาย 
พ.ร.บ.กองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย ผลักดันข้อเสนอของภาคประชาชนเรื่องการกําหนดให้มีการติดตาม
เฝ้าระวังสื่อ เป็นหน่ึงในภารกิจที่กําหนดไว้ในกฎหมาย และสําหรับกระทรวงไอซีที สสย. ได้เข้าไปร่วมเป็นภาคี 
สร้างความเท่าทันสื่อ โดยมีมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยผลักดันให้มีกระบวนการ/หลักสูตรเท่าทันสื่อไอซีที   
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 เพราะ สสย. ทํางานเร่ืองสื่อเด็กและเยาวชนเต็มตัว ภารกิจการติดตามเฝ้าระวังสื่อเพ่ือเด็กจึงเป็น
ภารกิจหลัก ทําให้มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดมาใช้สําหรับการทํางานเร่ืองน้ี มีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ในระยะยาว อีกทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลักดัน/ขับเคลื่อนระดับนโยบาย นอกจากน้ี
ยังทํางานมากกว่ามิติของติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างเดียว แต่มีการเสนอแนะทางเลือกทางออกที่
สอดคล้องกับมิติชุมชน  
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ภูมิทัศน์สื่อ (media landscape) ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดช่องทางสื่อใหม่ๆ จํานวนมากท่ีง่ายต่อ
การเข้าถึง แต่กลไกการกํากับดูแลโดยภาพรวมของสังคมอ่อนแอ รวมถึงขาดกลไกด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว  
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จุดแข็ง 
 สสย. มีศักยภาพในการทํางานเช่ือมต่อทั้งในระดับนโยบายและเครือข่ายภาคประชาสังคม มีการ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสร้างความเท่าทันสื่อเพ่ือเด็กอย่างต่อเน่ือง จนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและ
ผู้ประกอบการ 
 

จุดอ่อน 
 การขับเคลื่อน ขยายผล องค์ความรู้เรื่องการสร้างการเท่าทันสื่อในระบบการศึกษาและสังคมยังไม่
เพียงพอ จึงทําให้การทําให้การทํางานของ สสย. ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยง่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การมีกลไกที่ทํางานด้านสื่อเด็กแยกออกมาต่างหากจากสื่อโดยภาพรวมทําให้การขับเคลื่อนเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจเชิงบวกกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้ได้รับความ
ร่วมมือ  
 
 นอกจากน้ี ยังควรเปิดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการร้องเรียน ติดตาม เฝ้าระวัง ในรูปแบบ
โครงสร้างที่ทํางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อของสังคม 
ส่วนการสร้างศักยภาพของภาคสังคมและภาคประชาชน ควรเน้นไปที่การติดต้ังกลไกทางสังคมในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ และควรผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามเจตนารมณ์และภารกิจที่กําหนดไว้ในกองทุนสื่อ
สร้างสรรค์และปลอดภัย ในเรื่องการติดตาม เฝ้าระวัง และสร้างการรู้เท่าทันสื่อ 
 

ข้อค้นพบ 
 การเกิดสื่อใหม่ สื่อออนไลน์ มีผลอย่างย่ิงในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การใช้สื่อเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
เพราะช่วยสร้างกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เปลี่ยนบทบาทผู้รับสื่อเป็นผู้ใช้สื่อ รวมถึงติดตามตรวจสอบ
เฝ้าระวังสื่อ และการทํางานเชิงรุกของชุมชนโดยใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือ 
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 เน่ืองจากการทํางานของ สสย. เป็นรูปแบบเครือข่ายแบบหลวม โดยเน้นการแลกเปล่ียนข้อมูลและ
กิจกรรมร่วมเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ โดย สสย. ทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงาน และมีการ
เช่ือมโยงการทํางานนโยบายผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ ทําให้ สสย. ให้ความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารกับ
เครือข่ายและสาธารณะ โดย สสย. มีช่องทางการสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะทั้งช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์  
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 ช่องทางการส่ือสารแบบออฟไลน์ที่ สสย. ใช้ ได้แก่ การจัดสัมมนาต่างๆ เช่น สัมมนาทบทวนบทเรียน
การทํางานพ้ืนที่สร้างสรรค์ “พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังย้ิม”, เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“สถานการณ์ พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพ้ืนที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” 
เป็นต้น ซึ่งการสัมมนาเหล่าน้ีเป็นช่องทางสําคัญในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนประเด็นที่ สสย. และเครือข่าย
ขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นการประสานความสัมพันธ์กับเครือข่ายให้ทํางานใกล้ชิดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 นอกจากนี้ สสย. ยังมีช่องทางการสื่อสารแบบออฟไลน์ที่ใช้สื่อสารกับสาธารณะ โดยใช้การทํากิจกรรม
ต่างๆ มีทั้งที่ สสย. ดําเนินการเอง และดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การออกบูธ Candy Kid(dai) ร้าน
ขนมเท่าทันสื่อ, งานหุ่นโลกมี 3 ดี กับภาคีพ้ืนที่น้ี...ดีจัง เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ี เป็นกิจกรรมที่ สสย. ใช้เพ่ือ
เป็นช่องทางการสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชนที่ สสย. และเครือข่ายขับเคลื่อนอยู่ 
โดยนําเสนอเป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์เพ่ือให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย   
 

ภาพท่ี 13 ภาพการออกบูธ Candy Kid(dai) ร้านขนมเท่าทนัสื่อ 

 
 

ในส่วนของช่องทางการส่ือสารแบบออนไลน์ที่ สสย. ใช้ จะมีส่วนหนุนเสริมช่องทางการสื่อสารแบบ
ออฟไลน์ เน่ืองจากช่องทางการสื่อสารแบบออฟไลน์ เช่น การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ รองรับผู้เข้าร่วมได้ใน
จํานวนไม่มาก ซึ่งจะเน้นไปที่ภาคีเครือข่าย และผู้ที่ทํางานเร่ืองสื่อสําหรับเด็กและเยาวชน แต่หลังจากการ



 

61 

ประชุมสัมมนาสิ้นสุดลง จะมีการสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากการประชุมสัมมนา และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ 
สสย. เพ่ือให้สาธารณะได้ทราบความเคลื่อนไหว    

 
ภาพท่ี 14 แสดงการนาํผลการจัดงานมานาํเสนอในเว็บไซต์ของ สสย. 

 
 
 ในเว็บไซต์ของ สสย. (http://www.childmedia.net/) นอกจากจะนําเสนอความเคล่ือนไหว
กิจกรรมที่ สสย. ทําแล้ว ยังมีส่วนที่นําเสนอความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย รวมท้ังมี
บทความ สื่อเผยแพร่ และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน 
ได้แก่ เทคโนโลยี/สื่อใหม่, นโยบาย / กฎหมาย, ผลกระทบจากสื่อ, สาระพัฒนาเด็ก, สาระสุขภาพ  
 นอกจากการติดตามเฝ้าระวังสื่อต่างๆ เพ่ือให้เป็นสื่อที่ดีและเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแล้ว ใน
เว็บไซต์ของ สสย. จะนําเสนอสื่อดีที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง อีกด้วย 
 

4. กลุ่ม/องค์กรที่เน้นตรวจสอบสื่อในประเด็นด้านเด็กและเยาวชน 
 

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ (ประธาน) และ คุณชาญไชย วิกรวงษ์วนิช (รองประธาน) 
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล 
เครือข่ายอาสาสมัครที่มุ่งเน้นติดตามผลกระทบของสื่อต่อเด็กและเยาวชน 

 



 

62 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างประจําและต่อเน่ือง  
 ตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ 
 ตรวจสอบผ่านการให้ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชน และพัฒนาความสามารถของประชาชนในการ

ใช้ประโยชน์จากสื่อ 
 

ภูมิหลัง 
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เกิดจากการรวมตัวของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิ

เครือข่ายครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกระตุ้น
ระบบสื่อสารมวลชนให้ตระหนักและหันมาใส่ใจผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากสื่อที่ไม่เหมาะสม อันจะนําไปสู่
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ53 วิสัยทัศน์ของเครือข่ายฯ คือ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพ่ือสุขภาวะที่ดีของเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวในการบริโภคสี่อ” 

 
ประธานเครือข่าย คุณอัญญาอร มีแรงบันดาลใจในการก่อต้ังเครือข่ายจากการพบเห็นเชิงประจักษ์ว่า 

ในบ้านเราเต็มไปด้วยสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงและเรื่องเพศ และคุณอัญญาอรคิดว่าควรจะมีการจัด 
เรตติ้งที่เหมาะสม พร้อมกับเสนอแนวทางให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทําให้ผู้ปกครองตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อบุตรหลาน ในช่วงปี พ.ศ.2548-2549 คุณอัญญาอรได้ชักชวนครอบครัวอาสาจํานวน 12 ครอบครัวเพ่ือ
มาร่วมทําหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ  

 
รองประธาน คุณชาญไชย กล่าวว่า ครอบครัวอาสาได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องทฤษฎี +6 -3  
+6 คือการส่งเสริมสิ่งดีๆ ในสื่อ ได้แก่ (1) ระบบคิด (2) วิชาการ (3) จริยธรรม คุณธรรม (4) ทักษะ

การใช้ชีวิต (5) ความหลากหลาย (6) ความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว 
-3 คือการเฝ้าระวังสิ่งร้ายๆ ในสื่อ ได้แก่ (1) พฤติกรรมความรุนแรง (2) เรื่องเพศ (3) เรื่องภาษาที่ไม่

เหมาะสม 
  

                                           
53 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ ส่ือ . ที่มา . เข้าถึงวันท่ี 28 ก .ค . 58. จากเว็บไซต์  http://www.familymedia 
watch.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538757372&Ntype=1 
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โครงสร้าง 
โครงสร้างหลักๆ ของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 1) คณะทํางาน 2) คณะที่ปรึกษา  
คณะทํางาน ประกอบด้วย 1) ประธาน (คุณอัญญาอร) ดูแลทุกเรื่องของเครือข่าย ศึกษา กําหนด

นโยบาย และมอบหมายงาน 2) รองประธาน (คุณชาญไชย) ทําหน้าที่แทนประธานเครือข่าย และเป็นผู้ทํางาน
ใกล้ชิดกับประธาน 3) แกนนําครอบครัวอาสา มีส่วนในการเข้าร่วมประชุม รับนโยบายไปดําเนินการต่อ 
ประสานกับภาคีอ่ืนๆ หรือมีการมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยในกิจการเฉพาะของเครือข่าย 

 
คณะที่ปรึกษา ปัจจุบันมี 6 ท่าน มาจากหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คุณเข็มพร (ผู้จัดการสถาบัน

สื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน) นพ.ยงยุทธ (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้) 
 
ครอบครัวอาสาทุกคนมีงานประจําทําอยู่แล้ว ส่วนงานที่ทํากับเครือข่ายเป็นงานอาสา 

 
รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
การกําหนดวาระของเครือข่ายมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การกําหนดวาระ หรือขับเคลื่อนประเด็นที่

เครือข่ายเป็นผู้ริเริ่มเอง หรือ 2) การกําหนดวาระจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อย่างเช่น สสย.  
ประเด็นที่มีการร้องเรียนจะเกิดขึ้นจาก 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1. ประธานเป็นผู้พบเห็นประเด็นปัญหานั้นๆ 
2. คณะทํางานพบเห็น แล้วส่งเรื่องเข้าศูนย์ (ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook / Line / Website) 
3. สมาชิกในภาคี หรือประชาชน พบเห็น แล้วส่งเรื่องให้เครือข่ายดําเนินการ 

 
โดยท่ัวไป ประธานจะเป็นผู้กําหนดวาระ หรือจุดประเด็นขึ้นมา แล้วแจ้งให้เครือข่ายทราบเพ่ือทํา

หน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในขณะที่ครอบครัวอาสาจะช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบหรือเฝ้าระวังตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันทํา นอกจากการวิเคราะห์สื่อโดยใช้
หลักทฤษฎี +6 -3 แล้ว คณะทํางานได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายข้ันพ้ืนฐาน และข้อมูลเบ้ืองต้นที่จําเป็นในการ
ร้องเรียน ตัวอย่างเช่น 1) การจดจําช่ือรายการ 2) เวลาที่ออกอากาศ 3) สถานีที่ออกอากาศ 

 
ในช่วงแรกๆ เครือข่ายฯ จะเน้นทําการศึกษารายการในสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก หลังจากน้ันได้มีการ

ขยายวงไปสู่การเฝ้าระวังในทุกสื่อ โดยมีการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีหลักการ งานของเครือข่ายฯ 
ถึงได้ประสบผลสําเร็จ ทุกครั้งก่อนที่เครือข่ายจะร้องเรียนในกรณีใดๆ เครือข่ายจะมีการระดมสมอง ให้ทุกคน
ไปหาข้อมูล พร้อมศึกษาข้อกฎหมาย ถ้าได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว เครือข่ายจะตัดสินใจทําการร้องเรียน แต่ถ้า
รวบรวมหลักฐานได้ไม่ดีพอ หรือได้ข้อสรุปไม่ชัด เครือข่ายก็จะไม่ร้องเรียน 
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ในส่วนของการให้ความรู้เท่าทันสื่อ เครือข่ายเน้นการให้ความรู้แก่ครอบครัว ในปี พ.ศ.2557 มีการจัด
ห้องเรียนครอบครัว 8 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพ และภูมิภาค 
 

ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ผลงานที่ทางเครือข่ายฯ เป็นผู้ร้องเรียนโดยตรง และได้รับความสนใจสูง ได้แก่ การร้องเรียนรายการ 

TGT (Thailand Got Talent) กับทาง กสทช. ในกรณีสาวเปลือยอกเพนท์รูป และสิทธัตถะ เอมเมอรัล จน
เกิดการลงโทษทางปกครองขั้นสูงสุด และการร้องเรียนการขายหนังสือที่ไม่เหมาะสม (โป๊เปลือย) ในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

 
ผลงานที่เครือข่ายฯ มีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ ได้แก่ การผลักดันให้เกิดทีวีสาธารณะ ช่อง Thai PBS 

การผลักดันให้เกิดการจัดระบบเรตต้ิง การผลักดันให้ทาง กสทช. ออกประกาศเร่ืองเวลาในการออกอากาศที่
เหมาะสมต่อพัฒนาการตามช่วงวัย 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
โครงสร้างการทํางานของเครือข่าย คณะทํางานทุกคนมีทักษะ มีความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ และกฎหมาย

เบ้ืองต้น ถึงจะมีบุคลากรน้อยแต่ก็ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายทํางานต่อเน่ืองมาจนเข้าสู่ปีที่ 10 และ
มีการทบทวนผลงาน พัฒนาตัวเองมาตลอด มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง จริงจังกับเรื่องที่ทํา มีความโดดเด่นใน
เรื่องการเฝ้าระวังสื่อ มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นธรรมชาติ สมาชิกหูตาไว การเข้าร่วมเวทีต่างๆ ทําให้เกิดการ
ขยายความคิด และขยายเครือข่าย  
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาหลักๆ ที่เครือข่ายพบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหาภายในองค์กร 2) ปัญหาจาก

ภาครัฐ 3) ปัญหาจากสื่อมวลชน 
 
ในแง่ปัญหาภายในองค์กร เครือข่ายไม่สามารถขยายจํานวนครอบครัวอาสาให้เพ่ิมขึ้นได้ (จากเริ่มต้น

มี 12 ครอบครัว ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ครอบครัว) หาคนมาร่วมทํางานได้ยาก และการฝึกอบรมบุคลากรใช้
เวลานาน ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาสังคมที่ต้องการทีมงานเฝ้าระวังได้อย่าง
พอเพียง 

 
ในแง่ปัญหาจากภาครัฐ นโยบายของภาครัฐไม่เป็นอุปสรรค แต่ฝ่ายปฏิบัติการมีปัญหา เช่น 

คณะทํางานในอนุกรรมการด้านเน้ือหา ขาดทักษะด้านสื่อ ทําให้การร้องเรียนแต่ละเรื่องใช้เวลานานเป็นปี 
หรือระบบการใช้เสียงข้างมากใน กสทช. ทําให้ผลตัดสินหลายๆ ครั้งขัดความรู้สึกประชาชน หรือข้อจํากัดใน
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เรื่องงบประมาณสนับสนุน เครือข่ายได้รับเงินทุนจาก สสย. ซึ่งเพียงพอต่อการเฝ้าระวังอย่างเดียวเท่าน้ัน เมื่อ
ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนอ่ืนๆ ได้ จึงไม่มีการขยับขยายงานไปสู่การรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และการขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่ต้องการทําให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง ภาครัฐให้การสนับสนุนผู้ผลิตสื่อมากกว่า 
และให้นํ้าหนักแก่สถาบันการศึกษามากกว่าองค์กรภาคประชาชน 

 
ในแง่ปัญหาจากสื่อมวลชน การทํางานตรวจสอบ เฝ้าระวัง บางครั้งทําให้เครือข่ายกลายเป็นคู่ขัดแย้ง

ของสื่อ หรือผู้ประกอบการโดยไม่รู้ตัว ผลลัพธ์ที่ตามมา ได้แก่ ภาคีหนีหาย สมาชิกส่วนหน่ึงถอนตัวจาก
เครือข่าย หรือทําให้เครือข่ายรู้สึกว่าได้รับการคุกคามจากการข่มขู่หรือการใช้อิทธิพล ที่สําคัญผู้ประกอบการ
สื่อไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม แม้แต่ทีวีสาธารณะอย่างช่อง Thai PBS เองบางครั้งก็ยังมีการเผยแพร่
เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น การลงภาพฝรั่งเปลือยอกอาบแดดในข่าว หรือในรายการช่างคิดช่างสังเกต 
ที่มีการให้ข้อมูลว่าผงชูรสไม่อันตราย)  
 

ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม / การสร้างความเปลี่ยนแปลง  
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เป็นเครือข่ายเล็กๆ แต่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เมื่อ

เอ่ยถึงคําว่า “เฝ้าระวัง” คนก็จะนึกถึงเครือข่ายฯ เป็นลําดับต้นๆ ภาครัฐหรือภาคประชาสังคมเช้ือเชิญ
เครือข่ายให้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีความรู้จริงในงานที่ทํา และมีข้อเสนอที่
น่าสนใจ 

การเคล่ือนไหวผลักดันของเครือข่ายฯ ทําให้ผู้ประกอบการส่ือมีการทบทวนและปรับปรุงตัวเองมาก
ขึ้น (ดังเช่นกรณี TGT ที่เครือข่ายได้ร้องเรียนเข้าไปถึง 2 ครั้ง) นอกจากน้ี เครือข่ายฯ ยังมีส่วนร่วมในการสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่สังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 
คุณอัญญาอร และคุณชาญไชย มีข้อเสนอแนะแยกออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่

ของเครือข่ายหรือภาคประชาสังคม 2) บทบาทหน้าที่ของภาครัฐ 3) บทบาทหน้าที่ของภาคประชาชน 
 
ในแง่บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ควรทํางานด้วยจุดแข็ง เลี่ยงจุดอ่อน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังแบบ

ธรรมชาติ เน้นการให้ข้อมูล การร้องเรียน ผลักดันให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทําหน้าที่ตามนโยบาย และติดตาม
เรื่องจนถึงที่สุด สร้างบุคลากรด้านรู้เท่าทันสื่อที่มีศักยภาพ  

 
ในแง่บทบาทหน้าที่ของภาครัฐ ควรส่งเสริมให้มี “องค์กรกลาง” ที่ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการเฝ้าระวังสื่อ

โดยเฉพาะ นอกเหนือจากมิติของผู้บริโภค ระบบกองทุนสื่อของภาครัฐ ควรเปิดช่องทางในการเข้าถึงกองทุนให้
ง่ายขึ้น เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้ทั่วทุกภูมิภาค 
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(ตัวอย่างเช่น ทางเครือข่ายเคยย่ืนของบสนับสนุนจากกองทุน กทปส.54 กับ กสทช. แต่ไม่ผ่านการพิจารณา) 
กองทุนต่างๆ ของ กสทช. ควรนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตรงวัตถุประสงค์ ในหน่วยงานกํากับดูแล คณะทํางาน
ควรจะต้องมีทักษะเรื่องสื่อ ปรับปรุงกฎหมายให้ไม่ล้าสมัย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ระบบ 
self-regulation (สื่อกํากับดูแลกันเอง) ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ควรเปลี่ยนมาใช้ระบบ Co-regulation (การ
กํากับดูแลร่วม) ภาครัฐควรจะผลักดันให้มีทีวีช่องเด็กแบบสาธารณะ (ไม่ใช่แบบช่อง Loca ที่เป็นอยู่ในดิจิทัล
ทีวี ซึ่งเป็นช่องพาณิชย์ ทําให้เกิดความขัดแย้งทั้งในเชิงหลักการและผลประโยชน์) รายการดีๆ สําหรับเด็กควร
จะเผยแพร่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ (ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เด็กจะต้องไปซื้อหา CD รายการดีๆ ได้จากร้านค้า
เท่าน้ัน) ควรส่งเสริมรายการสําหรับครอบครัว เป็นรายการที่ผลิตให้พ่อแม่ดู ให้ความรู้ต่างๆ เช่น การเลี้ยงดูลูก 
การใช้ชีวิตในสังคม เพศศึกษา ฯลฯ 

 
ในแง่บทบาทหน้าที่ของภาคประชาชน ผู้บริโภคต้องรวมพลังกันเหมือนกรณีเครือข่ายผู้บริโภคใน

ต่างประเทศ เมื่อเครือข่ายผู้บริโภคเข้มแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้มาก ในระดับครอบครัว พ่อแม่ควรมีความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับทักษะการเฝ้าระวังสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อ 
 

ข้อค้นพบ 
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เป็นตัวอย่างหน่ึงที่โดดเด่นขององค์กรภาคประชาชนที่

เกิดจากการรวมตัวของครอบครัวอาสาสมัคร โดยสมาชิกทุกคนมีจุดเช่ือมโยงในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความ
ห่วงใยต่อบุตรหลานจากผลกระทบของสื่อที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและเรื่องเพศ จนนําไปสู่การเคลื่อนไหว
ผลักดันให้ภาครัฐมีมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม  

 
เครือข่ายฯ น้ีเน้นการทํางานเฝ้าระวังในเชิงปฏิบัติ สมาชิกมีการสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 

และได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง มีการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
อาทิ ข้อกฎหมาย หลักฐานที่จําเป็นในการร้องเรียน และการที่สมาชิกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆ ทําให้เกิด
การต่อยอดความคิดและขยายเครือข่าย ถือเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเล็กๆ ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งงานกันทําในเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีหรือสื่อใหม่ให้เป็นประโยชน์ 

 
และเช่นเดียวกับ สสย. (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) เครือข่ายฯ มีความพยายามที่จะขยับจากบทบาท

การเฝ้าระวังไปสู่การให้ความรู้เรื่องเท่าทันสื่อแก่ครอบครัว แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ และ
บุคลากร ทําให้เครือข่ายฯ ยังไม่สามารถทํางานด้านการรู้เท่าทันสื่อในเชิงรุกได้ 

                                           
54 กทปส. (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 
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การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 

 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มุ่งเน้นการตรวจสอบสื่ออย่างต่อเน่ืองผ่านการให้
ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชน และพัฒนาความสามารถของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากส่ือ ตลอดจนสร้าง
การรู้เท่าทันสื่อ โดยตรวจสอบตามประเด็นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 ช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อกับเครือข่ายและสาธารณะมีทั้ง
ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 
 ช่องทางออฟไลน์ในการสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ ได้แก่  

1) การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน 
คุณอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จะเป็น

ผู้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวคิดและทิศทางในการตรวจสอบ เฝ้าระวังสื่อ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเครือข่ายฯ ที่จะ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพ่ือสุขภาวะที่ดีของเด็ก, เยาวชน และครอบครัว 
ในการบริโภคสื่อ” ซึ่งการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนถือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณะ
ช่องทางหน่ึง 
2) การร่วมเวทีเสวนา-สัมมนาที่จัดโดยองค์กรต่างๆ 

การเข้าร่วมเวทีเสวนา-สัมมนาที่จัดโดยองค์กรต่างๆ เป็นอีกช่องทางหน่ึงเครือข่ายครอบครัว
เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อที่จะสามารถสื่อสารจุดยืนและทิศทางการทํางานตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อ
ได้ โดย คุณอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จะได้รับ
เชิญให้ร่วมเป็นวิทยากร หรือร่วมเสวนาในเวทีต่างๆ ที่เก่ียวข้องประเด็นเรื่องสื่อเพ่ือเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

 
ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ ได้แก่  
1) เว็บไซต์เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (http://www.familymediawatch.org/) 

เว็บไซต์เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เป็นช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์
ช่องทางหน่ึง โดยนําเสนอความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 
มีเว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ ตลอดจนเปิด
ให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่จัดทําโดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 
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ภาพท่ี 15 แสดงหน้าเว็บไซต์ของเครือขา่ยครอบครัวเฝา้ระวังและสรา้งสรรคส์ื่อ 

 
 

2) เฟซบุ๊กเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (https://www.facebook.com/ 
familyranger) 

 
ภาพท่ี 16 แสดงหน้าเฟซบุก๊ของเครือข่ายครอบครัวเฝา้ระวังและสรา้งสรรคส์ื่อ 
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ในส่วนของเฟซบุ๊ก จะเป็นพ้ืนที่ในการแชร์ข่าวสารในประเด็นเก่ียวกับสื่อในมิติต่างๆ เช่น 
จรรยาบรรณสื่อ ความเหมาะสมของการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน เป็นต้น และยังเป็นพ้ืนที่ในการ
นําเสนอความเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 
อย่างไรก็ตาม จะพบว่าจํานวนผู้มีปฏิสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
ยังมีจํานวนน้อย 

 
5. กลุ่ม/องค์กรที่เน้นตรวจสอบสื่อในประเด็นการนําเสนอเรื่องเพศ 

 
ผู้ริเริ่มรณรงคแ์คมเปญ ‘เลกิเผยแพรค่ติการล่อลวงข่มขนืว่าเป็นสิ่งปกติ’ ผ่านทางเว็บไซต์ 
Change.org 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณนิธิพันธ์ วิประวิทย์ 
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล  
 การผลักดันประเด็นสังคมผ่านสื่อใหม่โดยปัจเจกบุคคล 
 

ภูมิหลัง 
 แคมเปญรณรงค์ ‘เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ’ เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 เมื่อ 
นิธิพันธ์ เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กชายหญิงของโรงเรียนประถมแห่งหน่ึงรุมแกล้งเพ่ือนโดยการขึงพืดเพ่ือข่มขืน 
แม้จะไม่ได้มีการข่มขืนเกิดขึ้นจริง แต่ก็ทําให้คิดว่าน่ีคือสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม  
 
 ประกอบกับเมื่อมีโอกาสได้ดูละครไทยซึ่งมีฉากที่นําเสนอให้เห็นว่าการข่มขืนเป็นเรื่องปกติใน
สังคมไทย มีการพูดถึงผู้มีอํานาจสูงกว่ามีว่าเก่ียวข้องกับการข่มขืนอย่างปกติ และมีเน้ือหาที่ซ่อนคติความ
เช่ือว่าการข่มขืนน้ันเป็นเรื่องชอบธรรม (ในสถานการณ์ที่พระเอก/ผู้ร้าย ข่มขืน นางเอก/นางรอง ไม่ว่าจะ
เป็นการข่มขืนเพ่ือการแก้แค้นหรือด้วยความรักชอบ) จึงอยากมีส่วนสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
ประเด็นน้ี โดยเลือกใช้วิธีการล่ารายช่ือเรียกร้องให้สื่อต่างๆ หยุดนําเสนอแนวคิดที่ทําให้ผู้ชมเห็นว่าการ
ข่มขืนเป็นเรื่องปกติผ่านทางเว็บไซต์ change.org เป้าหมายสําคัญของการรณรงค์ก็คือเน้นการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการข่มขืนที่นําเสนอผ่านละครโทรทัศน์ 
 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 เป็นการตรวจสอบเชิงประเด็นและสถานการณ์ มีการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
โดยยึดตามประเด็นข่าวและ/หรือเน้ือหาของละครที่พิจารณาว่าเป็นปัญหา 
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โครงสร้าง 
 ทํางานคนเดียวในฐานะผู้ริเริ่มแคมเปญ และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสวนาหรือเวทีที่
เก่ียวข้องกับประเด็นทําให้ได้พบภาคีที่มีความสนใจในประเด็นที่เก่ียวข้องหรือคล้ายคลึงกัน 
 

รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
 กระบวนการวางแผนรณรงค์โครงการ 
 ระยะที่ 1: เริ่มต้นการรณรงค์ในพ้ืนที่สาธารณะท่ีจํากัดวงผู้รับสาร ในที่น้ีหมายถึงเฟซบุ๊กประเภท 
Profile Page ที่ต้ังค่าความเป็นส่วนตัว ผู้ที่เห็นข้อความต้องผ่านการยอมรับในระบบแอพลิเคช่ันที่ต้ังค่าไว้
เท่าน้ัน  
 จุดประสงค์ในการสื่อสารคือ นิธิพันธ์ต้องการสร้างการตระหนักรู้ (awareness) เรื่องการข่มขืนที่
พบในละครโทรทัศน์ผ่านภาพและข้อความท่ีเขาเข้ารหัสด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

ภาพท่ี 17 ตัวอย่างข้อความที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก 

       
 
 ระยะที่ 2: รณรงค์ในพ้ืนที่สาธารณะวงกว้าง ผ่านการสื่อสารออนไลน์ 
 ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ นิธิพันธ์เลือกใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ change.org และ 
pantip.com 
 
 สําหรับเว็บไซต์ change.org นิธิพันธ์นําเสนอข้อมูลเพ่ือให้เห็นว่าสื่อมีส่วนในฐานะผู้นําเสนอ
แนวคิดว่าการข่มขืนเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย และเพ่ือต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน รวมถึง
รณรงค์รวบรวมรายช่ือเพ่ือแสดงให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตละครเห็นว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ผลิต
กระทําและเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ผลิตกระทําน้ันส่งผลกระทบต่อสังคม อีกทั้งยังมีการนําประเด็นที่รณรงค์ไปเสนอ
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องด้วย 
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 นอกจากน้ี ยังใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ pantip.com โดยต้ังกระทู้สื่อสารเก่ียวกับประเด็นที่เป็น
กระแสสังคม ทําให้คนหันมาสนใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
 
 ผลสืบเน่ืองจากการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ ทําให้นิธิพันธ์มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
ขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโลกออฟไลน์ ผ่านการเสวนาที่หลายครั้งเป็นการเข้าร่วมโดยได้รับเชิญ
จาก กสทช. หรือผู้กํากับสื่อเชิงนโยบาย ซึ่งหากนําแนวคิดเรื่องฐานันดรท่ี 5 มาใช้พิจารณา จะเห็นได้ว่า
กรณีของนิธิพันธ์เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นสังคมผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมในสื่อใหม่ 
 

ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
 ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ นิธิพันธ์ได้รับเชิญให้ไปร่วมในเวทีเสวนาที่เก่ียวข้องหลายคร้ัง เช่น ในงาน 
“สื่อมวลชนกํากับดูแลกันเองได้จริงหรือ” ที่จัดโดย กสทช. หรืออีกกรณีที่มีการใช้ change.org ชักชวนให้
คนเข้าไปคอมเมนต์ใน www.facebook.com/GrammyHRClub ที่โพสต์โปรโมทละครโดยใช้ฉากพระเอก
ปลุกปล้ํานางเอกของละครเรื่อง ‘ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย’ เพ่ือร่วมสื่อสารต่อต้านละครที่ทําให้พล็อตข่มขืนเป็น
เรื่องยอมรับได้ คอมเม้นต์ได้รับความสนใจมากจนบริษัทต้องลบคอมเม้นต์น้ันไปในที่สุด 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 เน่ืองจากเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่าย ผู้คนซึ่งมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน
จึงสามารถมาร่วมลงช่ือเพ่ือแสดงออกถึงความคิดเห็นของตัวเองได้ทันที รวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับประเด็นผู้รับสารในวงกว้างได้ง่าย 
 
 นิธิพันธ์ กล่าวว่า หลังทําแคมเปญน้ีเขามีความรู้และข้อมูลมากขึ้นมาก เพราะมีผู้สนใจในประเด็น
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมมาให้อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ ข่าวที่เก่ียวข้องกับคดีข่มขืน หรือข่าว
เก่ียวกับละครที่มีฉากข่มขืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปประมวลและเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้สนใจได้  
 

ปัญหา/อุปสรรค  
 แม้จะสามารถรณรงค์ล่ารายช่ือมาได้ตามจํานวนที่ต้ังไว้ แต่การรณรงค์ผ่านทาง change.org ก็
ไม่ได้มีอะไรมารองรับว่าจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เพราะการรณรงค์ในลักษณะน้ีไม่ได้เช่ือมโยงเข้ากับ
องค์กรที่ทําการควบคุมดูแลเนื้อหาของสื่อ หรือช่องโทรทัศน์และผู้ผลิตละครโดยตรง การรณรงค์จึงเป็นได้
เพียงเหมือนการ ‘ส่งเสียง’ ให้สังคมและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบเท่าน้ัน 
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 ย่ิงสําหรับช่องหรือบริษัทผู้ผลิตละครท่ียังมองไม่เห็นว่าเน้ือหาหรือแนวคิดที่ส่งผ่านละครของตน
ออกมาเป็นปัญหา วัดได้จากเวทีเสวนาที่นิธิพันธ์ไปเข้าร่วมหลายคร้ัง ก็ทําให้เช่ือได้ว่าโอกาสที่เรื่องน้ีจะ
ได้รับการแก้ไขมีน้อยลงตามไปโดยปริยาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพราะเช่ือว่าหน่ึงในปัจจัยที่จะทําให้การตรวจสอบสื่อประสบความสําเร็จ คือ การท่ีองค์กรสื่อต้องรับ
ฟังปัญหาจากภาคส่วนอ่ืน นิธิพันธ์จึงอยากให้สื่อ ซึ่งในที่น้ีคือช่องโทรทัศน์มีส่วนงานที่ดูแลเร่ืองการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง โดยควรเป็นส่วนงานท่ีทํางานจริงจัง รับฟังทั้งเรื่องที่เป็นด้านบวกและลบ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ชมว่าข้อเสนอแนะหรือเสียงต่างๆ จะถูกได้ยิน และนําเสนอไปยังผู้ที่เก่ียวข้องของช่อง เพ่ือหาทาง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป  
 
 นอกจากน้ี นิธิพันธ์ท์ยังเสนอว่า สื่อมวลชนกระแสหลักควรเข้ามามีส่วนร่วมในการนําประเด็นที่ถูก
นําเสนอใน change.org ไปเผยแพร่เพ่ือให้เข้าถึงคนในวงกว้างมากข้ึน เพราะข้อจํากัดของ change.org คือ 
คนที่เข้ามาใช้เป็นผู้สนใจในประเด็นเฉพาะ ทําให้ข้อมูลที่ต้องการรณรงค์อยู่ในวงจํากัด 
 

ข้อค้นพบ 
 กล่าวโดยสรุป จากการเสพสื่อละครโทรทัศน์ นิธิพันธ์ตระหนักว่าเน้ือหาที่สื่อมวลชนกระเเสหลัก ซึ่งใน
ที่น้ีหมายถึงผู้ผลิตละครโทรทัศน์นําเสนอ มีผลต่อการปลูกฝังและหล่อหลอมค่านิยมเร่ืองการข่มขืนที่บิดเบือน
ไป บทละครทําให้การข่มขืนกลายเป็นเรื่องปกติ นิธิพันธ์จึงพัฒนาแผนรณรงค์น้ีขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนักรู้แก่คนในสังคมและผู้ผลิต ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า ผู้ผลิตละครบางกลุ่มยังไม่ตระหนักว่าการ
นําเสนอเน้ือหาข่มขืนเป็นปัญหา  
 
 ทั้งน้ี นิธิพันธ์เลือกใช้สื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊ก พันทิพ เเเละเว็บไซต์ change.org ในวาระการรณรงค์ที่
แตกต่างกันและตระหนักถึงคุณสมบัติเฉพาะของสื่อใหม่เเต่ละช่องทาง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นได้ขยายไปสู่การ
เคลื่อนไหวเชิงนโยบายในโลกจริง นิธิพันธ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเเสดงความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายที่มี
จุดยืนในเรื่องเดียวกันเเละผู้กํากับสื่ออย่าง กสทช. การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้มีข้อมูลไหลเวียน ทํา
ให้เกิดเครือข่ายที่เข้มเเข็งในการขับเคลื่อนประเด็นน้ี เเละทําให้นิธิพันธ์กลายเป็นหน่ึงในผู้นําทางความคิด  
 
 อย่างไรก็ดี ลักษณะการทํางานของนิธิพันธ์เป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในระดับปัจเจกเเละ
เป็นการตรวจสอบเชิงรับ เน่ืองจากมีการเคลื่อนไหวเมื่อสื่อเสนอเน้ือหาที่เข้าข่ายว่าละเมิดเท่าน้ัน 
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การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 การสื่อสารออนไลน์เป็นช่องทางที่สําคัญมากของการรณรงค์แคมเปญ “เลิกเผยแพร่คติการล่อลวง
ข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ” โดยแบ่งการวางแผนรณรงค์เป็น 2 ช่วง ดังได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกระบวนการ
วางแผนรณรงค์โครงการ 
 

สื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ change.org และ เว็บไซต์ pantip.com เป็นแพลตฟอร์มสําคัญในการ
สื่อสารประเด็นใหม่ๆ อย่างเรื่องของการข่มขืน และระดมแรงสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากกลุ่มก้อนที่มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในโลกออนไลน์ ในรูปของการเซ็นช่ือร่วมรณรงค์หรือการแสดงความคิดเห็น 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการต้ังกระทู้สื่อสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการข่มขืนที่เป็นกระแสสังคม ซึ่งจะเป็นภาพ
สะท้อนที่ดีต่อทัศนะของสังคมต่อเรื่องดังกล่าว สามารถนําไปขยายผลต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความ
เก่ียวข้องด้วย 

 
 เว็บไซต์ change.org นับว่าเป็นแพลตฟอร์มสําคัญที่รวบรวมให้เห็นว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียว
ที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับแคมเปญและต้องการแสดงพลังให้สังคมรับรู้ 
 
ภาพท่ี 18 แสดงภาพแคมเปญ “เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขนืว่าเป็นสิง่ปกติ” ในเว็บไซต์ chang.org 

 
 
 และผลสืบเน่ืองที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ ก็ได้ทําให้คุณนิธิพันธ์มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วน
หน่ึงของการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโลกออฟไลน์ ผ่านการเข้าร่วมในการเสวนาต่างๆ ที่หลายคร้ังเป็น
การเข้าร่วมโดยได้รับเชิญจาก กสทช. หรือผู้กํากับสื่อเชิงนโยบาย ซึ่งหากนําแนวคิดเรื่องฐานันดรที่ 5 มาใช้
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พิจารณา จะเห็นได้ว่ากรณีของคุณนิธิพันธ์เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นสังคมผ่านการสร้างการมีส่วน
ร่วมในสื่อใหม่ 
 

ภาพท่ี 19 ภาพอีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์ change.org หลังจากที่ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญ 

 
 
 ภาพข้างต้นเป็นภาพอีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์ change.org หลังจากที่ได้ร่วมลงช่ือสนับสนุนแคมเปญ 
“เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ” เน้ือหาอีเมลจะเป็นการส่งมาขอบคุณที่ร่วมลงช่ือสนับสนุน
แคมเปญ และมีปุ่มให้กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์เพ่ือให้ผู้ที่ติดตาม/เป็นเพ่ือน ในเฟซบุ๊กได้เห็นว่าเรา
ร่วมลงช่ือสนับสนุน เป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี จะมีอีเมลส่งมาแจ้งความคืบหน้าเป็น
ระยะว่า ได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร 
 

6. กลุ่ม/องค์กรที่เน้นตรวจสอบสื่อในประเด็นด้านศาสนา 
 
สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวรเดช อมรวรพิพัฒน์ (กรรมการและเลขาธิการ) 
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล 
 สมาคมชาวพุทธที่มุ่งเน้นติดตามผลกระทบของสื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนา  
 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์  
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ภูมิหลัง  
สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2543 ตามดําริของ

ท่านเจ้าคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) โดยมีจุดประสงค์หลักคือการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะภัยจากภายนอก ได้แก่ การกระทํา การลบหลู่ดูหมิ่น จากศาสนาหรือลัทธิอ่ืนๆ เน้นการเคลื่อนไหว
โดยใช้สันติวิธี  

 
สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการ ส่งเสริม ทํานุบํารุง และเผยแผ่ศาสนา ปกป้อง ธํารงรักษา พุทธ

ศาสนาให้เป็นศาสนาประจําชาติ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทในระดับนานาชาติ 
 

โครงสร้าง  
มีคณะกรรมการบริหาร (นําโดยพลเอกจรัล กุลละวณิชย์) มีองค์กรสมาชิก 134 แห่งทั่วประเทศ  

 
รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
ในแง่ของการตรวจสอบสื่อน้ัน ทางสมาคมฯ มีทั้งการหาข้อมูลเองหรือรับข้อมูลร้องเรียนที่มีคนแจ้งมา 

แล้วนําเข้าที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมุ่งเน้นช้ีแจงด้วยความรู้ผ่านสื่อต่างๆ แต่ถ้าถึงคราว
จําเป็นก็อาจจะมีการรวมพลังเครือข่ายเพ่ือเคลื่อนไหวคัดค้าน ซึ่งในสมาคมพุทธฯ เองก็มีสมาชิกหลายฝ่าย ทั้ง
ฝ่ายวิชาการ สันติวิธี หรือแม้แต่กลุ่มฮาร์ดคอร์ ฉะน้ันลักษณะการเคลื่อนไหวจึงมีความแตกต่างกัน 
 

ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ผลงานการตรวจสอบหลักๆ ที่ผ่านมาของสมาคมฯ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะโยม, องคุลิมาล, 

ละครพุทธประวัติที่ฉายทางช่อง 9, การ์ตูนเรื่องนารายณ์อวตาร (หนังแผ่น), ภาพจิตรกรรมชุด ภิกษุสันดานกา 
 
ลักษณะการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเคลื่อนไหวกดดัน ประท้วง การเข้าถึงสื่อ การเข้าถึงผู้มีอํานาจรัฐ 

คุณวรเดช อมรวรพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ ระบุว่า ในการดําเนินการของทางสมาคมฯ กับสื่อที่ละเมิดพุทธ
ศาสนานั้น เราจะเน้นสันติวิธี ไม่เอาให้ถึงตายหรือเจ๊ง ใช้การเจรจา ขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ล่วง
ละเมิดกัน 

 
อย่างในกรณีการคัดค้านหนัง “โกยเถอะโยม” ในปี พ.ศ.2549 น้ัน ทางสมาคมพุทธฯ และเครือข่ายได้

มีการเคลื่อนไหวคัดค้าน โดยมีการย่ืนเรื่องร้องเรียนกับสํานักงานเลขานุการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองฝ่าย
สารบรรณ เพ่ือขอให้ระงับการฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวไว้ก่อน พร้อมทั้งทบทวนพิจารณาเน้ือหาอีกคร้ัง 
เน่ืองจากเห็นว่าช่ือภาพยนตร์ไม่เหมาะสม รวมไปถึงเน้ือหาท่ีค่อนข้างจะดูหมิ่นพระสงฆ์และเป็นการทําลาย
พระพุทธศาสนา  
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ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
มาจากการที่สมาคมฯ มีเครือข่ายชาวพุทธที่เข้มแข็ง มีสมาชิกทั่วประเทศ เป็นคนในหลายๆ วงการ มี

การใช้สื่อสารมวลชนทุกประเภท และมีการเข้าถึงเจ้าหน้าที่รัฐ หรืออํานาจในการเซ็นเซอร์ (ซึ่งคุณวรเดช ระบุ
ว่า ในปัจจุบันเข้าถึงได้ยาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐในเชิงนโยบายและหน่วยงาน) 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
มาจากการที่สังคมอยู่ในระบบทุนนิยม บริโภคนิยม สื่อมวลชนเน้นแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก ไม่

คํานึงถึงความรับผิดชอบ  
 

ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม / การสร้างความเปลี่ยนแปลง 
คุณวรเดช คิดว่า การทําหน้าที่ของสมาคมฯ ถือว่าได้ผลในระดับหน่ึง สมาคมฯ มุ่งเน้นการทําความ

เข้าใจกับผู้คนในสังคม หรือดําเนินการในกรณีที่มีเรื่องที่กระทบกระเทือนกับชาวพุทธ พยายามใช้สันติวิธี เน้น
การเจรจา ประนีประนอม แม้ว่าเสียงตอบรับจากสังคมจะมีทั้งพอใจและไม่พอใจในการเคลื่อนไหวของสมาคมฯ 
แต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจ คิดว่าสังคมเข้าใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
คุณวรเดช ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนจะต้องรวมพลัง เกาะกลุ่มกัน คอย

เฝ้าระวังติดตามการทําหน้าที่ของสื่ออย่างแข็งขัน  
 
จุดประสงค์อย่างหน่ึงในการทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อของสมาคมฯ น้ัน ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจกับสังคม 

เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้กับทั้งชาวพุทธ และสื่อมวลชนเอง 
 
สื่อต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่คํานึงถึงแต่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ วิจารณ์พระหรือวิจารณ์ศาสนา

ได้ แต่ต้องวิจารณ์ตามความเหมาะสม อย่าให้เกินเลยความเป็นจริง 
 
ในส่วนของภาครัฐน้ัน คุณวรเดช มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่กํากับดูแลสื่อส่วนหน่ึงขาดความรู้ความ

เข้าใจ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทําให้เกิดความหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่  
 

ข้อค้นพบ 
สมาคมพุทธฯ มีลักษณะของการตรวจสอบส่ือแบบต้ังรับ กล่าวคือ การตรวจสอบสื่อไม่ใช่กิจกรรม

หลักของสมาคม เป็นการตรวจสอบตามประเด็นหรือสถานการณ์เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากสื่อ 



 

77 

โดยหลักพุ่งเป้าไปที่บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่ือ ข้อได้เปรียบขององค์กรในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
เครือข่ายชาวพุทธที่มีอยู่ทั่วประเทศ การเข้าถึงสื่อมวลชน และการเข้าถึงเจ้าหน้าที่รัฐ  
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 การสื่อสารกันภายในคณะกรรมการสมาคมฯ ใช้การประชุม เพ่ือพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากที่มีผู้
ร้องเรียนเข้ามา ดังน้ันประชาชนจึงมีสิทธิส่วนร่วมในการตรวจสอบเน้ือหาข้อมูลหรือการกระทําใดๆ ที่
คณะกรรมการสมาคมฯ ตรวจจับ เฝ้าระวัง การลบหลู่ ดูหมิ่นศาสนาพุทธ นอกจากการรับเร่ืองจากภายนอก
แล้ว การติดตามตรวจสอบยังเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมเครือข่ายชาวพุทธทั้งหมด 134 แห่งทั่ว
ประเทศ   
 
 สําหรับการสื่อสารกับสาธารณะ จากการสัมภาษณ์ คุณวรเดช อมรวรพิพัฒน์ กรรมการและเลขาธิการ
สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พบว่า ทางสมาคมฯ ใช้การส่ือสารผ่านสื่อทุกช่องทาง 
ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โดยการติดต่อกับสื่อมวลชนโดยตรง ข้อมูลจึงถูกเผยแพร่บนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และจากการสืบค้นข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อออนไลน์ พบว่า 
การปรากฏเป็นข้อมูลข่าวน้ัน เป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องของสมาคมฯ ร่วมกับเครือข่ายพุทธศาสนา ด้วยการ
ย่ืนหนังสือต่อผู้มีอํานาจทางกฎหมายในการตรวจสอบ เอาผิด ผู้ละเมิด ลบหลู่พุทธศาสนา ในกรณีต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่อผู้ผลิตภาพยนตร์ เช่น กรณีย่ืนหนังสือต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้กระทําการลบหลู่
ศาสนาพุทธ หยุด หรือแก้ไข ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หรือเน้ือหาที่เข้าข่ายการลบหลู่ ดูหมิ่นศาสนาพุทธใน
ภาพยนตร์เรื่อง “โกยเถอะโยม” ด้วยการทําให้พระ/เณรมีภาพลักษณ์ตลกขบขัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองท่ี
สมาคมฯ มีต่อความเหมาะสมในเรื่องศาสนาของสังคมไทย ซึ่งมีคุณค่ามากพอที่สื่อมวลชนเลือกนํามาเสนอ
รายงานข่าว เช่น ผู้จัดการออนไลน์, sanook.com และถูกให้ความสนใจจากชาวพุทธ เกิดเป็นข้อถกเถียง นํา
เน้ือหาในสื่อภาพยนตร์ มาพูดคุยในกลุ่มผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ อย่าง เว็บไซต์พันทิป เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ผลิตสื่ออย่างภาพยนตร์ และผู้รับชมมีความเข้าใจต่อศาสนาพุทธอย่างถูกต้องตามหลักและ
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  
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ภาพท่ี 20 แสดงการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวออกสู่สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ sanook.com 

 
 
ภาพท่ี 21 แสดงการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวออกสู่สาธารณะผ่านสื่อเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ 
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ภาพท่ี 22 แสดงการต้ังกระทู้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์พนัทปิ ต่อการตรวจสอบภาพยนตร์โกยเถอะโยม โดย
สมาคมสภาองค์กรพระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย 

 
 
 ดังน้ัน รูปแบบการตรวจสอบเนื้อหาเก่ียวกับพระพุทธศาสนา จึงตรวจสอบไปตามประเด็น หรือ
สถานการณ์ทางสังคม โดยมีจุดยืนมุ่งเน้นช้ีแจงด้วยความรู้ แก้ไขความเข้าใจของผู้ผลิตเน้ือหาและสังคมเป็น
หลัก และจะมีการรวมพลังเครือข่าย ประท้วงเมื่อถึงคราวจําเป็น ซึ่งมีผลการตรวจสอบหลักๆ ที่ผ่านมาของ
สมาคมฯ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะโยม, องคุลิมาล, ละครพุทธประวัติที่ฉายทางช่อง 9, การ์ตูนเรื่อง
นารายณ์อวตาร (หนังแผ่น), ภาพจิตรกรรมชุด ภิกษุสันดานกา 
 
 นอกจากการตรวจสอบเน้ือหาของสื่อ เพ่ือทําหน้าที่ ปกป้องศาสนาพุทธตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
แล้ว สมาคมฯ ยังมีการส่ือสารสู่สาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศาสนา ซึ่งเป็น
อีกหน่ึงวัตถุประสงค์ของการก่อต้ังสมาคมฯ ดังน้ัน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ จึงมีปรากฏในเรื่องอ่ืน อย่าง การ
แถลงข่าวจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อย่าง กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม ด้วยการ
เชิญชวนชาวพุทธเข้าร่วม และการผลิตสื่อด้วยการจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยอาศัยการ
เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชน รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ขององค์กรอ่ืนๆ อย่าง ข่าวเรื่องเล่าเช้าน้ี ไทยทีวีสีช่อง 3, 
กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์ของตัวบุคคลที่ให้ความสนใจประชาสัมพันธ์กิจกรรม และได้รับเสียง
สนับสนุนตอบรับจากสาธารณะซึ่งปรากฏในเพจสื่อสังคมออนไลน์ของสํานักข่าวน้ันๆ 
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ภาพท่ี 23 แสดงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ทางข่าวเรือ่งเลา่เช้านี้ ไทยทีวีสี
ช่อง 3 และได้รับการสนับสนุน จากการกดไลค์ของผู้ติดตามเพจ 

 
 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูล พบว่า การสื่อสารของสมาคมฯ ไม่ได้มีการสื่อสารผ่านสื่อเว็บไซต์ หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยองค์กรเองโดยตรงออกสู่สาธารณะในวงกว้าง ทั้งการติดตามตรวจเน้ือหาสื่อที่ละเมิดพุทธ
ศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ของสมาคมฯ แม้ทางสมาคมฯ จะมีเว็บไซต์ของตนเอง แต่ในปัจจุบันเว็บไซต์สมาคมฯ 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ (www.abota.or.th) สาธารณชนจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ติดต่อ หรือทราบความ
เคลื่อนไหวจากเว็บไซต์สมาคมฯ ได้ ปัจจุบันจึงไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อหรือ 
ร้องเรียนต่อสมาคมฯ ได้ช่องทางใด มีเพียงที่อยู่ เว็บไซต์ (ที่เข้าถึงไม่ได้) และชื่อที่อยู่อีเมล (abota.th 
@gmail.com) รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ชาวพุทธเข้า
ร่วมงานทางศาสนาที่สมาคมฯ จัดขึ้น  
 
 ดังน้ัน โดยสรุป การสื่อสารกับสาธารณะ จึงเกิดจากการติดต่อไปยังสื่อมวลชนให้มาทําข่าว หรือให้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมไปถึงการได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการเลือกทําข่าวเองจากกิจกรรมท่ี
สมาคมฯ เคลื่อนไหว เรียกร้อง ตรวจสอบสื่อ โดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์ งานศิลปะ และขยายผลไปสู่ผู้รับสาร
สาธารณะที่สนใจแต่ละประเด็นที่สื่อนําเสนอแล้วนําไปถกเถียง พูดคุยต่อในสื่อออนไลน์ อย่าง เว็บไซต์พันทิป
ดอทคอม เป็นต้น 
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7. กลุ่ม/องค์กรที่เน้นตรวจสอบสื่อในประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
 
กลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ทางเว็บสังคม Facebook 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ แอดมินกลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทาง
เพศ’ ทางเฟซบุ๊ก และฝ่ายสื่อสารสาธารณะ มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล  
 การผลักดันประเด็นสังคมเรื่องกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อเครือข่าย 
 

ภูมิหลังและพัฒนาการ 
 หลังจาก อัญชนา สุวรรณานนท์ จากกลุ่มอัญจารี (องค์กรสนับสนุนและปกป้องสิทธิของคนรักเพศ
เดียวกัน) ได้สร้างกลุ่มเปิดในเฟซบุ๊กโดยใช้ช่ือ ‘ข่าวกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ขึ้นมา เมื่อปี 
พ.ศ.2553 เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้สมาชิกได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งด้านสิทธิและประเด็นอ่ืนๆ เก่ียวกับ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ หรือ SOGIE Rights (Sexual Orientation วิถีทางเพศ, Gender Identity 
อัตลักษณ์ทางเพศ, freedom of Expression เสรีภาพในการแสดงออก หรือการเป็นตัวของตัวเองตาม 
อัตตลักษณ์ทางเพศ) ของเกย์ กะเทย ทอม ด้ี หญิงรักหญิง ไบ ทรานส์ ฯลฯ กลุ่มน้ีก็มีแอดมินของกลุ่มเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ โดยมีฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ ซึ่งทํางานเก่ียวข้องกับสื่อและ lgbt (เลสเบ้ียน เกย์ ไบเซ็กชวล และทรานส์
เจนเดอร์) อยู่แล้วรับหน้าที่เป็นแอดมินหลักของกลุ่ม 
 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 เป็นการตรวจสอบเชิงประเด็นและสถานการณ์ มีการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง โดย
สมาชิกของกลุ่มจะดูโพสต์ที่มีการแชร์มาไว้ในกลุ่ม จากน้ัน ถ้าโพสต์ไหนน่าสนใจก็จะเข้ามาคอมเม้นต์แสดง
ความคิดเห็น และสําหรับประเด็นที่ต้องการการเคลื่อนไหวจัดการอย่างจริงจัง สมาชิกของกลุ่มซึ่งต่างก็มีสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ lgbt จะนําประเด็นดังกล่าวไปทํางาน สร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อไป 
 

โครงสร้าง 
 เป็นการทํางานแบบกลุ่มเครือข่ายหลวมๆ เป็นกลุ่มเปิดในเฟซบุ๊ก ที่มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งน้ี สมาชิก
สวนหน่ึงเป็นนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวที่ทํางานเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ วิธีการ
ทํางานยืดหยุ่นและคล่องตัว จํานวนสมาชิกอาจทั้งเพ่ิมและลดได้ตลอดเวลา  
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 การทํางานของแอดมินมีความยืดหยุ่นสูง กลุ่มไม่ได้กําหนดระเบียบให้แอดมินทุกคนต้องโพสต์ข่าวลง
ในพ้ืนที่ของกลุ่ม แต่ข้อมูลและข่าวสารท่ีนําเสนอจะได้รับการนําเสนอจากสมาชิกในกลุ่ม ทําให้มีข่าวสาร
ไหลเวียนอย่างสมํ่าเสมอ 
 

ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
 แม้จะมีการทาํงานแบบยืดหยุ่น แต่หลายครั้งที่การแชร์เรื่องราวลงในกลุ่มนําไปสู่การทํางานขับเคลื่อน
เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ หลังจากมีข่าวร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ก ส่งหนังสือเวียนไปยังสํานักพิมพ์
ต่างๆ ให้คัดกรองและแก้ไขเน้ือหาในหนังสือที่จะวางจําหน่าย ไม่ให้มีเน้ือหาเกี่ยวกับการร่วมเพศของคนรักเพศ
เดียวกัน ทั้งที่ก็มีการระบุเรตต้ิงและจัดหมวดหมู่ของหนังสือแล้ว สมาชิกของกลุ่มและผู้ร่วมแนวคิดซึ่งมีสังกัด
ต่างกันต่างก็ร่วมมือเรียกร้อง รวมถึงรณรงค์ต่อต้าน จนทําให้ร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ก ต้องออกมาช้ีแจง และ
ยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าวในที่สุด 
 
 อีกกรณีหน่ึงคือ กรณีที่เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไท และองค์กรทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาว
ประเภทสองและคนข้ามเพศ ได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังมีข่าวว่าสถาน
บันเทิงบางแห่งห้ามสาวประเภทสองเข้าใช้บริการ จนสถานบันเทิงดังกล่าวต้องออกมาขอโทษ 
 
 และสําหรับเน้ือข่าวที่มีการเหยียดสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ สมาชิกกลุ่มก็ได้
ร้องเรียนกลับไปยังสื่อที่เป็นผู้ผลิตอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 ทั้งน้ี หากนํากรอบแนวคิดเร่ืองฐานันดรที่ 5 มาพิจารณา พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีข้างต้นมีความ
สอดคล้องกับการทําหน้าที่ตามนิยามที่ระบุไว้ เน่ืองจากก่อนจะมีการผลักดันในโลกออฟไลน์ ได้มีการจุด
ประเด็นให้เกิดการตระหนักและรวมตัวในโลกเสมือน ซึ่งก็คือกลุ่มข่าวกิจกรรมฯ ก่อน 
 
 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ ฉันทลักษณ์พบว่า เมื่อนักข่าวไทยต้องเขียนข่าวเก่ียวกับกลุ่มคนรัก
เพศเดียวกันในประเทศไทย นักข่าวมักเขียนออกมาโดยไม่ได้เคารพสิทธิของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน มีการใช้คํา
ที่ไม่เหมาะสม อาทิ กับกลุ่มหญิงรักหญิงมีการใช้คําว่า ‘ตีฉิ่ง’ กลับกัน เมื่อเขียนข่าวถึงกลุ่ม lgbt ใน
ต่างประเทศกลับเขียนได้ดี มีการระมัดระวังเรื่องภาษาและคํานึงถึงสิทธิของคนกลุ่มน้ีเป็นอย่างมาก  
 
 ทั้งน้ีทั้งน้ัน ฉันทลักษณ์มองว่า สื่อมลชนไทยกําลังพัฒนาไปในทางที่ดี เห็นได้จากตอนน้ีมีจํานวนของ
ข่าวที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเพ่ิมขึ้นจากแต่ก่อนมาก บางช่องมีพ้ืนที่สําหรับกลุ่ม lgbt โดยเฉพาะ 
เช่น Voice TV และนักข่าวรุ่นใหม่ก็มีความเข้าใจเรื่องสิทธิดีขึ้น จนสามารถเขียนข่าวที่ดีได้  
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 อย่างไรก็ตาม บนสื่อกระแหลักเน้ือหาของกลุ่ม lgbt ยังคงได้รับการนําเสนอในฐานะ ‘ของแปลก’ 
เป็นหลักอยู่เช่นเดิม 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 กลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ มีสมาชิกหลากหลาย ความเป็น lgbt หรือการ
สนใจในประเด็น lgbt อาจเป็นส่วนร่วมสําคัญ แต่หน่ึงสิ่งที่สมาชิกมีแตกต่างกันคือความเข้าใจเรื่องความ
ละเอียดอ่อนเก่ียวกับประเด็นสิทธิ ซึ่งอาจทําให้มีการเหยียดสิทธิของคนต่างกลุ่ม ซึ่งข้อน้ีเองท่ีกลับกลายมา
เป็นข้อดี คือนอกจากจะเป็นพ้ืนที่ที่ทําให้ทุกคนได้รับข่าวสารแล้วยังเป็นพ้ืนที่เรียนรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิให้กับ
สมาชิกในเวลาเดียวกันจากการท่ีสมาชิกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ท้วงติง และตักเตือนกันได้อย่างเสรี  
 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ความที่สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการโพสต์และ/หรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียม ทําให้เน้ือหาที่นําเสนอมีความแตกต่าง หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าเรื่องเหล่าน้ันล้วนเป็น 
‘เรื่องของตัวเอง’ และตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวน้ัน ดังน้ัน เมื่อสมาชิกมีเรื่องที่อยากแบ่งปัน จึงกล้าเข้า
มาใช้พ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและชวนสมาชิกคนอ่ืนแลกเปลี่ยน 
 
 เพราะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจํานวนมาก และสมาชิกต่างก็มีกลุ่มสังกัดองค์กรที่หลากหลาย เมื่อมี
ประเด็นที่เ ก่ียวข้องและต้องได้รับการเคลื่อนไหว เครือข่ายที่กว้างขวางจึงสามารถเป็นตัวช่วยเร่งให้
กระบวนการทํางานเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น จุดน้ีเองคือข้อดีอย่างย่ิงของพ้ืนที่เสมือน เพราะพ้ืนที่
ในกลุ่มน้ีไม่มีเรื่องข้อจํากัดเวลา สถานที่ จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกใกล้ตัวได้ง่าย และ
ยังสามารถนํามาสู่การรวมตัวกันนอกเหนือจากในโลกออนไลน์ด้วย 
 
 สําหรับเน้ือหา ปริมาณของข่าวที่ได้รับการโพสต์อย่างตํ่า 2-3 ข่าววันยังทําให้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มี
ฐานความรู้เรื่อง lgbt ที่แน่นและน่าสนใจ และเน่ืองจากไม่ใช่การนําเสนอโดยสื่อกระแสหลักที่อาจผ่าน
กระบวนการเซ็ต agenda มิติของเน้ือหาเกี่ยวกับข่าว lgbt จึงมีความหลากหลาย 
 

ปัญหา/อุปสรรค  
 แม้ในแง่หน่ึง ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มจะเป็นเรื่องดี แต่ขณะเดียวกัน การมีคนจํานวนมาก
ซึ่งมีแนวคิดแตกต่างกันก็ส่งผลให้มีการปะทะทางความคิดกันในโพสต์ที่มีคนมาต้ัง จนบางครั้งลามไปเป็นการ
ทะเลาะถกเถียงกันในโลกแห่งความเป็นจริง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการสังเกต ฉันทลักษณ์พบว่า เมื่อไรที่นําข่าว-ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็น lgbt ไปโพสต์ในพ้ืนที่
อ่ืน ข่าวหรือข้อมูลน้ันมักจะได้รับความสนใจ ทําให้มีผู้คนตามมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นจํานวนมาก และ
เพราะการสร้างความเข้าใจในประเด็น lgbt ควรสร้างกับบุคคลทุกกลุ่ม ฉันทลักษณ์จึงเช่ือว่าถ้านําข่าวหรือ
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับประเด็น lgbt ไปโพสต์ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช้พ้ืนที่หลักของกลุ่ม หรือสื่อสารกับผู้คนที่อยู่นอก
กลุ่มบ่อยขึ้น ย่อมเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างความเข้าใจในวงกว้าง 
 
 นอกจากน้ี ฉันทลักษณ์ยังเห็นว่า สื่อทางเลือกที่นําเสนอประเด็น lgbt ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อย และ
หลายสื่อก็ยังทํางานไม่สม่ําเสมอ ไม่เป็นระบบ การเข้ามาแก้ไขเร่ืองน้ีจึงน่าจะทําให้ระบบการทํางานดีขึ้น 
พร้อมกัน ยังแนะนําว่าน่าจะลองเอาช่องทางที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เช่น youtube มาเป็นสื่อใหม่
ในการนําเสนอข้อมูลด้วย 
 

ข้อค้นพบ 
 กล่าวโดยสรุป เพราะทํางานเก่ียวข้องกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศมาเป็นระยะเวลานาน  
ฉันทลักษณ์จึงทราบดีว่าการนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเพศทางเลือกในสื่อกระแสหลักมีผลต่อความเข้าใจและการ
สร้างภาพจําของกลุ่มเพศทางเลือก จึงมีความพยายามที่จะใช้คุณสมบัติของสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นที่ที่เอ้ือ
ให้เกิดการนําเสนอข้อมูลที่หลากหลายมาเป็นพ้ืนที่กลางให้ผู้ที่สนใจในประเด็น lgbt ไม่ว่าจะมีเพศสภาพ
อย่างไรก็สามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่ของกลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ทางเฟซบุ๊ก ในการ
หาข้อมูล รวมถึงแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ 
 
 นอกจากน้ี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มซึ่งมีสมาชิกหลากหลาย ทําให้เมื่อเกิดประเด็นที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขผลักดัน โพสต์เผยแพร่ภายในกลุ่มยังกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางช่วยดึงผู้ที่สนใจเข้ามารวมตัว
กัน กระทั่งเกิดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในโลกออฟไลน์ด้วย 
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์ คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ แอดมินกลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทาง
เพศ’ ทางเฟซบุ๊ก และฝ่ายสื่อสารสาธารณะ มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และการศึกษาข้อมูล
จากเว็บไซต์ มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (มสธพ.) พบว่า มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทาง
เพศ (มสธพ.) เกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย กับผู้ใช้ความรุนแรงต่อผู้จัดและผู้ร่วมขบวน
พาเหรดเชียงใหม่เกย์ไพรด์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 การสื่อสารของเครือข่ายเร่ิมจากการต้ังกลุ่ม 
‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ในเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/groups/ 
LGBTIHumanrightsthailand) เมื่อ พ.ศ.2553 โดย คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ จากกลุ่มอัญจารี (องค์กร
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สนับสนุนและปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน) ในลักษณะกลุ่มเปิด มีเป้าหมายเพ่ือให้สมาชิกในเครือข่ายได้
มีพ้ืนที่ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั้งด้านสิทธิและประเด็นอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นความหลากหลายทาง
เพศ หรือ SOGIE Rights (Sexual Orientation วิถีทางเพศ, Gender Identity อัตลักษณ์ทางเพศ, freedom 
of Expression เสรีภาพในการแสดงออกตาม อัตลักษณ์ทางเพศ) ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
หรือ LGBT ที่ย่อมาจาก lesbian (เลสเบ้ียน), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล) และ 
transgender/transsexual (คนข้ามเพศ)  
 
 ด้วยความเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีการสื่อสารข้อมูลกันต่อเน่ือง ต่อมาเครือข่ายได้จัดต้ังกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ ด้วยการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555 ในช่ือ “มูลนิธิเพ่ือสิทธิและ
ความเป็นธรรมทางเพศ” และจัดทําเว็บไซต์ (http://forsogi.org/) รวมถึงเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯ 
(https://www.facebook.com/มนธเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ-for-sogi-486475834712471/ 
timeline/) เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณชนในด้านสิทธิความเป็นธรรมทางเพศ 
3. เพ่ือผลักดันนโยบายสาธารณะและกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความ เป็น

ธรรมทางเพศ 
4. เพ่ือศึกษาและ/หรือสนับสนุนให้เกิดงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรม

ทางเพศ 
5. เพ่ือส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งในประเด็นสิทธิความเป็นธรรมทางเพศให้กับชุมชนองค์กรที่

ทํางานด้านความเป็นธรรมทางเพศ และองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชน 
6. เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ 

และคนมีลักษณะทางชีวภาพไม่เป็นชายหรือหญิงอย่างชัดเจน โดยคํานึงถึงข้อจํากัด และความ
แตกต่างหลากหลายของแต่ละกลุ่ม 

7. เพ่ือการสังคมสงเคราะห์ บําบัดรักษา ค้นคว้าป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันคนรัก
สองเพศ คนข้ามเพศ และคนมีลักษณะทางชีวภาพไม่เป็นชายหรือหญิงอย่างชัดเจน 

8. เพ่ือดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพ่ือการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

 
 ปัจจุบันเครือข่ายน้ีจึงมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์รวม 3 ช่องทาง ที่ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเน่ือง 
ได้แก่ เว็บไซต์หลัก หน้าเฟซบุ๊ก และรวมไปถึงกลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ที่มีอยู่
เดิม ซึ่งในหน้าเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯ และ กลุ่มข่าวกิจกรรมฯ มีการโพสต์เรื่องราว ประเด็นข่าวทั้งที่ซ้ํากัน 
และแตกต่างกันโดยสมาชิกในเครือข่าย แต่หน้าเพจของมูลนิธิฯ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเลือกสรร และถูกโพสต์
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โดยแอดมินเพจเท่าน้ัน แต่ในกลุ่มข่าวกิจกรรมฯ จะเป็นการโพสต์ข้อมูลจากสมาชิกร่วมด้วย ที่นําเอาประเด็น
ใหม่ๆ มาแชร์ หรือนําข้อมูลจาก เพจมูลนิธิฯ มาแชร์อีกครั้ง ดังน้ันข้อมูลทั้ง 2 พ้ืนที่น้ีจึงมีซ้ํากันบ้าง 
 
 ส่วนเน้ือหาในเว็บไซต์น้ัน จะถูกจัดสรรแบ่งเป็นสัดส่วน หลักๆ ประกอบไปด้วย บทความเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสิทธิทางเพศและช้ีให้เห็นถึงปัญหาในสังคม กิจกรรมที่เคลื่อนไหว และข่าวจากสํานักข่าวต่างๆ ที่
รายงานข้อมูลเก่ียวกับสิทธิทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีการเช่ือมต่อแสดงหน้าเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิฯ ลงบนเว็บไซต์ให้
ผู้ใช้งานได้เข้าถึงอย่างสะดวก 
 

ภาพท่ี 24 หนา้กลุ่ม ‘ขา่วกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ในเฟซบุ๊ก 
(https://www.facebook.com/groups/LGBTIHumanrightsthailand) 
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ภาพท่ี 25 หนา้เพจเฟซบุ๊กของมูลนธิเิพื่อสทิธิและความเป็นธรรมทางเพศ (https://goo.gl/FfMdrM) 

 
 

ภาพท่ี 26 หนา้เว็บไซต์ของมูลนิธเิพื่อสิทธิและความเปน็ธรรมทางเพศ (http://forsogi.org/) 
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 ในด้านลักษณะการสื่อสารน้ัน ในระดับเครือข่ายมีลักษณะการสื่อสารแบบอภิปรายกันตามประเด็น 
หรือตามสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคม โดยสมาชิกในเครือข่ายทุกคน
สามารถทําหน้าที่ ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ และนําเรื่องราวที่ตนคิดว่าเป็นประเด็นมาโพสต์เพ่ืออภิปราย
กันในกลุ่มข่าวกิจกรรมฯ ได้ ส่วนเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯ จะถูกโพสต์ลงโดยแอดมินเพจ และถ้าประเด็นหรือ
เรื่องราวใดได้รับความสนใจจากทางกลุ่ม จะได้รับการแสดงความคิดเห็นต่อเน่ือง จนเกิดการผลักดันนําไปสู่
การเคลื่อนไหวสู่สาธารณะ เพ่ือหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซึ่งการเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง เพราะ สมาชิกของกลุ่มหลายคน มีต้นสังกัด-หน่วยงานที่ทํางานด้าน LGBT อยู่แล้ว จะ
นําประเด็นดังกล่าวไปขยายต่อในการทํางาน สร้างให้เกิดพลังในการเคลื่อนไหว ผ่านการจัดสัมมนา และ
กิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย ไปจนถึงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ 
กับองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศ อย่าง สํานักงานกองทุนสร้างเสริมการสนับสนุน
สุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร การท่องเท่ียวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ในการจัดเวทีสาธารณะให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญของการ ออก พ.ร.บ.ชีวิตคู่ เพ่ือรับรองความเท่าเทียมกันในการสมรส เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีก็จะถูกรวบรวม นําเสนอในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ด้วยเช่นกัน  
 

ภาพท่ี 27 การโพสต์ขา่วความคืบหน้า การยกร่าง รธน. ที่ยังไม่เปิดเสรขีนาดที่จะใหค้นเพศเดียวกัน
แต่งงานกันได้ 
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ภาพท่ี 28 ภาพการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่อสาธารณะ เรือ่งความสาํคญัของการมี พ.ร.บ.ชีวิตคู ่

 
 
 ทั้งน้ี การจัดต้ังกลุ่มขึ้นบนพ้ืนที่ออนไลน์ในลักษณะกลุ่มเปิด ทําให้บุคคลทั่วไปที่ใช้งานเฟซบุ๊กสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้า-ออกเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้ตลอดเวลา ดังน้ันการอภิปรายประเด็นต่างๆ 
รวมถึงการเคลื่อนไหวกิจกรรมของเครือข่ายที่เกิดขึ้น จึงเป็นการสื่อสารปรากฏสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางน้ี
เช่นกัน นอกจากน้ี มูลนิธิฯ ยังมีการติดต่อกับสื่อมวลชนโดยตรง จึงทําให้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ี
เคลื่อนไหวนั้นสื่อสารออกสู่สาธารณะในวงกว้างและปรากฏในสื่ออ่ืนๆ มากขึ้น   
 
 ที่ผ่านมา การแบ่งปันเรื่องราวลงในกลุ่มนําไปสู่การทํางานขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ ความสําเร็จในการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้าน ซีเอ็ด บุ๊ก ที่ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสํานักพิมพ์
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ต่างๆ ให้คัดกรองและแก้ไขเนื้อหาเก่ียวกับการร่วมเพศของคนรักเพศเดียวกันไม่ให้ปรากฏในหนังสือที่จะวาง
จําหน่าย ทั้งที่ก็มีการระบุเรตต้ิงและจัดหมวดหมู่ของหนังสือน้ันแล้ว จนทําให้ร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ก ออกมา
ช้ีแจง และยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าวในที่สุด 
 
 อีกกรณี คือ กรณีเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย และองค์กรทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาว
ประเภทสองและคนข้ามเพศ ได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังมีข่าวว่าสถาน
บันเทิงบางแห่งห้ามสาวประเภทสองเข้าใช้บริการ จนสถานบันเทิงดังกล่าวต้องออกมาขอโทษ 
 
 สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน นอกจากการการติดต่อกันเพ่ือการนําเสนอข่าวสารของ
มูลนิธิฯ แล้ว ยังมีบทบาทในการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของสื่อมวลชนด้วย คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ ให้
สัมภาษณ์ว่า ทางมูลนิธิฯ มีการตรวจสอบเน้ือข่าวที่มีการเหยียดสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
และร้องเรียนกลับไปยังสื่อที่เป็นผู้ผลิตอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งการตรวจสอบการเสนอเนื้อหาข่าวสารของสื่อมัก
พบว่า นักข่าวนิยมเขียนออกมาโดยไม่ได้เคารพสิทธิของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน มีการใช้คําที่ไม่เหมาะสม อาทิ 
กับกลุ่มหญิงรักหญิงมีการใช้คําว่า ‘ตีฉิ่ง’ กลับกัน เมื่อเขียนข่าวถึงกลุ่ม LGBT ในต่างประเทศกลับเขียนได้ดี มี
การระมัดระวังเรื่องภาษาและคํานึงถึงสิทธิของคนกลุ่มน้ีเป็นอย่างมาก 
 
 ทั้งน้ี การส่ือสารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ออนไลน์ และออฟไลน์โดยมูลนิธิฯ ได้กลายเป็นพ้ืนที่เรียนรู้เก่ียวกับ
เรื่องสิทธิภายในเครือข่ายและสาธารณะ อีกทั้งทุกคนยังมีสิทธิแสดงความคิดเห็น นําเสนอประเด็น ได้อย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มี opinion leader แม้จะมีแอดมินเพจคอยโพสต์ประเด็นต่างๆ แต่ก็มีความยืดหยุ่นสูง คือจะเข้า
มาโพสต์หรือไม่ก็ได้ จึงทําให้เน้ือหาที่นําเสนอในกลุ่มมีความแตกต่าง หลากหลาย และเคารพซึ่งกันและกัน 
เป็นเหตุปัจจัยทําให้กลุ่มมีฐานทางความรู้สึกที่แข็งแรง  
 
 ปัจจุบัน กลุ่ม ‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’ ในเฟซบุ๊ก มีจํานวนสมาชิกในเครือข่าย
ทั้งหมด 7,612 คน เว็บเพจมูลนิธิฯ มีสมาชิกจํานวน 3,059 คน (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558) โดยการ
เพ่ิมขึ้นของสมาชิกจะมีมากขึ้นจนเป็นที่น่าสังเกตเมื่อเครือข่าย นําข่าว ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็น LGBT ไป
โพสต์ในพ้ืนที่อ่ืน ข่าวหรือข้อมูลน้ันมักจะได้รับความสนใจ และทําให้มีผู้คนตามมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเป็น
จํานวนมาก ซึ่งสะท้อนความสําเร็จว่า หากใช้วิธีน้ีสื่อสารกับผู้คนที่อยู่นอกกลุ่ม LGBT บ่อยขึ้น ย่อมจะเป็นการ
ช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิทางเพศต่อสาธารณะตามแนวคิดของเครือข่าย หรือมูลนิธิฯ 
ได้มากย่ิงขึ้น  
 
 เพราะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจํานวนไม่น้อย และสมาชิกต่างก็มีกลุ่มสังกัดองค์กรที่หลากหลาย เมื่อมี
ประเด็นที่เ ก่ียวข้องและต้องได้รับการเคลื่อนไหว เครือข่ายที่กว้างขวางจึงสามารถเป็นตัวช่วยเร่งให้
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กระบวนการทํางานเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งจุดน้ีเองคือข้อดีอย่างย่ิงของพ้ืนที่เสมือน เพราะ
พ้ืนที่ในกลุ่มน้ีไม่มีเรื่องข้อจํากัดเวลา สถานที่ จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกใกล้ตัวได้ง่าย 
และยังสามารถนํามาสู่การรวมตัวกันนอกเหนือจากในโลกออนไลน์ด้วย  
 

8. กลุ่ม/องค์กรที่เน้นตรวจสอบสื่อในประเด็นสิทธิชุมชนและกลุ่มวัฒนธรรมย่อย 
 
DEEP SOUTH WATCH (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์  
 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล 
เครือข่ายประชาสังคม / ชุมชนวิชาการ ที่มุ่งเน้นติดตามผลกระทบของสื่อต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ 

 
ลักษณะการตรวจสอบ 
ตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ 

 
ภูมิหลังและพัฒนาการ 
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หรือ Deep South Watch (DSW) ก่อต้ังในปี พ.ศ.2549 มีฐานอยู่ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเครือข่ายประชาสังคมที่มุ่งหวังขับเคลื่อนให้เกิด
กระบวนการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภายใต้ ซึ่งงานส่วนหน่ึงของเครือข่ายฯ มีการ
ผลิตฐานความรู้เก่ียวกับภาคใต้  

 
เครือข่าย DSW เริ่มต้นจากการคณะทํางานที่มีคนมาจากหลายสาขา และหลายคนมีประสบการณ์การ

ทํางานสื่อมาก่อน แล้วค่อยๆ ขยับบทบาทจากคณะทํางานมาเป็นศูนย์เฝ้าระวัง 
 
สําหรับงานวิจัย “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556” 

โดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ เป็นผลงานส่วนหน่ึงจากงานวิจัยในชุดสื่อกับวาทกรรมชาตินิยม เป็นโครงการ
ร่วมกับ Media Inside Out ซึ่งก็เป็นอีกองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ีด้วย 
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โครงสร้าง 
DWS มีโครงสร้างแบบแนวราบ เป็นการทํางานเชิงเครือข่าย หรือชุมชนวิชาการ ทางเครือข่ายให้

นิยามโครงสร้างการทํางานลักษณะน้ีว่า “อะมีบาโมเดล”55 เป็นการทํางานเครือข่ายที่ไร้ศูนย์ ให้ความสําคัญ
กับการปฏิบัติการเป็นสําคัญ คนทํางานมีอิสระสูง การทํางานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีการไขว้กันของ
โครงข่ายทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การทํางานของ DSW มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายประชาสังคม และ
สถาบันการศกึษาต่างๆ  

 
รูปแบบ/กลไกการทํางาน 
เครือข่าย DSW มีแผนงานประจําปี ว่าในแต่ละปีจะขับเคลื่อนเรื่องอะไร จากประสบการณ์การทํางาน

เข้าสู่ปีที่ 10 ทําให้ในช่วงปีหลังๆ เครือข่ายมีแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น  
 
เครือข่ายมีการสร้างชุดข้อมูลความรู้เพ่ือสันติภาพ มีการจัดวงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เครือข่ายประชาสังคม และประชาชนในระดับรากหญ้า นอกจากน้ี ยังได้มีการก่อต้ังโรงเรียนนักข่าวชายแดน
ใต้ เพ่ือฝึกสอนการสื่อสารให้แก่คนรุ่นใหม่ มีการออกจดหมายข่าว 3 ภาษา (ภาษามลายู ภาษามลายูกลางซึ่ง
ใช้อักษรโรมัน แล้วก็มีการแถลงข่าวเป็นภาษาไทย)  
 

ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ผลงานที่โดดเด่นของ DSW ในแง่การตรวจสอบสื่อ คือ การตรวจสอบวาทกรรมที่ผลิตโดยสื่อมวลชน 

ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ และทัศนคติของประชาชนชาวไทย มีการวิเคราะห์สารจากการ
รายงานข่าวสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้จากทุกตัวแสดงสื่อ ทั้งสื่อกระแสหลัก (ช่อง 3 และช่องฟรีทีวี) 
สื่อทางเลือก (ไทยพีบีเอส) และสื่อของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ (BRN) 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
อาจารย์สมัชชา กล่าวว่า จุดแข็งของ DSW มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ทุกคนมีทักษะการสื่อสาร 2) ทุก

คนยืนอยู่บนฐานความรู้ 3) ทุกคนทํางานเครือข่าย โดยเฉพาะกับเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

 การมีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ ไม่แข็งตัวแบบโครงสร้างแนวด่ิง ทําให้การทํางานมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว การมีจุดร่วมบางอย่างที่เช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน เช่น ความเป็นอาสาสมัคร การมีความสนใจใน

                                           
55 โครงข่ายอะมีบา (Amoeba lattice) เป็นการทํางานเครือข่ายที่ไร้ศูนย์และเน้นการให้ความสําคัญของปฏิบัติการ ซึ่งสามารถมีและดํารงชีวิตผ่าน
ปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มหรือเครือข่ายได้ด้วยตัวมันเอง ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นไปตามสภาวะแวดล้อมของความขัดแย้ง โดยเช่ือมต่อและหนุนเสริม
การทํางานในโครงข่ายในลักษณะไขว้กันทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 
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ประเด็นร่วมกัน ความเป็นนักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหว ทําให้การทํางานมีการสอดประสาน และสมาชิกรู้สึก
สนุกกับการทํางาน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
นโยบายของรัฐ และทิศทางการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการทําความเข้าใจกับคนจาก

ส่วนกลางยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 
 

ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม / การสร้างความเปลี่ยนแปลง 
DSW มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง การขับเคลื่อนด้วยการใช้ความรู้ และการสื่อสาร ทําให้เรื่องต้องห้ามบางประเด็นกลายเป็นเรื่องที่
พูดคุยกันได้ เกิดการถกเถียง และมีบทสนทนาที่น่าสนใจ (เช่น เรื่องเขตปกครองพิเศษ ท้องถิ่นจัดการตัวเอง 
ซึ่งแต่เดิมคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนเพียงอย่างเดียว) 

 
อาจารย์สมัชชา คิดว่า การขับเคลื่อนสันติภาพของ DSW สามารถเดินหน้าไปได้ระดับหน่ึงในแง่ของ

การสร้างองค์ความรู้ แต่ในแง่ของการขับเคล่ือนสังคมน้ัน ยังคงต้องรอดูผลลัพธ์ต่อไปภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจํากัดที่เกิดขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์สมัชชา มีข้อเสนอแนะว่า องค์กรตรวจสอบส่ือภาคประชาชนจะต้องไม่ทําตัวเป็นผู้ตรวจเสีย

เอง คนที่ถูกตรวจสอบไม่ต้องการท่าทีแบบจับผิด แต่เขาต้องการคนช้ีแนะ หรือต้องการคนช้ีนําด้วย
แนวความคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยท่าทีที่เขารู้สึกว่าเขาปฏิเสธไม่ได้  

 
เราต้องสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ยอมรับการวิจารณ์ได้ แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อประเทศกําลัง

เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงๆ ได้ เราจะมีวิธีอย่างไรในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
สื่อ และสื่อสาร เราจะทํายังไงที่จะสร้างข้อเสนอที่ใครๆ ก็ปฏิเสธไม่ได้ เป็นการสร้างข้อต่อรองใหม่ๆ ถ้าหากเรา
ทําได้มันจะเป็นการพลิกโฉมของการสื่อสารในหลายๆ เรื่อง และสภาพปัญหาหลายอย่างก็น่าจะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย   

 
สื่อทางเลือกเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ในเง่ือนไขของความขัดแย้งกรณีภาคใต้ที่ยืดเย้ือยาวนานแบบน้ี คนใน

พ้ืนที่ต้องการทางออก สังคมต้องการ option (ทางเลือก) ใหม่ๆ วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป 
ในแง่บทบาทของสื่อ เราต้องการข้อเสนอแบบใหม่ งานศึกษาวาทกรรมที่เปรียบเทียบสื่อกระแสหลัก 2 
ค่าย สื่อจากภาคประชาสังคมบอกยังไง สื่อจากฝั่งที่เห็นต่างจากรัฐบอกยังไง มันเป็นการสะท้อนมุมมองใน
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การให้ความหมายของปรากฏการณ์เดียวกัน ซ่ึงสะท้อนว่าจริงๆ แล้วมันมีหลายทางเลือก แต่สื่อของบ้าน
เรายังติดกับชุดความรู้แบบเดิมอยู่ พอมีแต่ชุดความรู้แบบเดิมมันก็หาทางออกใหม่ๆ ไม่ได้ 

 
ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อ ควรจะมีการส่งเสริมผลักดันให้สังคมมีความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น และควร

จะต้องมีทักษะใหม่ๆ รวมไปถึงการเรียนการสอนของการรู้เท่าทันสื่อ ที่ไม่ใช่การสอนแบบทื่อๆ น่าเบ่ือหน่าย 
แต่เป็นการให้ความรู้แบบทางอ้อมที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนาน ได้ความรู้ และมีความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อ
มากขึ้น   

 
การมีเครื่องมือเช่นสื่อใหม่ มันสามารถพลิกบทบาทของเราที่แต่เดิมเป็นผู้รับสาร ให้สามารถกลับมา

เป็นผู้ส่งสารได้ และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ถ้าเราใช้สื่อใหม่แบบถูกที่ถูกทาง มันจะเป็นเคร่ืองมือที่
ทรงพลังมาก เพราะมันเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางอย่างแท้จริง ทําให้ผู้คนเช่ือมต่อกันได้ ซึ่งเราอาจจะนํามัน
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงสันติภาพ เปลี่ยนจากอาวุธมาเป็นการโน้มน้าวแทน ทําให้ผู้คนคล้อยตามเรา
ด้วยเหตุผล 
 

ข้อค้นพบ 
DEEP SOUTH WATCH มีการตรวจสอบสื่อตามประเด็นหรือสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์

วาทกรรมที่แฝงอยู่ในการรายงานข่าวสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และในสื่อต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการสันติภาพ และทัศนคติของประชาชนในภูมิภาคอ่ืนๆ เป็นการให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ รื้อ
ถอนมายาคติ ตีแผ่การผลิตซ้ําวาทกรรมของสื่อ สิ่งที่น่าสนใจก็คือการวิเคราะห์สื่อจากตัวแสดงทุกตัวแสดง ทั้ง
สื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือก สื่อของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มี
ต่อสถานการณ์เดียวกัน นอกจากน้ี ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อ เครือข่ายมีการผลักดันให้เกิดการผลิตสื่อ
ทางเลือกในระดับท้องถิ่น และสร้างบุคลากรรุ่นใหมท่ี่มีทักษะด้านการสื่อสารขึ้นมา เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพในพ้ืนที่ขัดแย้ง 
 

การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่ึงในคณะทํางาน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) 
และจากการศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch 
(http://www.deep 
southwatch.org/) พบว่า ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ก่อต้ังในปี พ.ศ.2549 เป็นองค์การชานชาลา 
(platform organization) โดยคณะทํางานที่มาจากหลายสาขาที่สนใจประเด็นความขัดแย้งในพ้ืนที่ บางคนมี
ประสบการณ์การทํางานสื่อมาก่อน และได้มาทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม สถาบัน องค์กรการศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยภาคใต้ รวมไปถึงเครือข่ายวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกัน
สร้างกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ผ่านการสื่อสารระดับเครือข่าย และสาธารณะ ด้วยการสร้าง
พ้ืนที่และช่องทางการสื่อสารอันหลากหลาย ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่ือสารของผู้คนในพ้ืนที่ ไป
พร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายของการสื่อสารที่สะท้อนเสียง ภาพ และมุมมองจากผู้คนอันหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเสียงจากในพ้ืนที่ 
 
 การส่ือสารในระดับเครือข่าย ได้ใช้การประชุมร่วมกัน เพ่ือกําหนดแผนงานประจํา กําหนดประเด็นที่
จะผลักดัน วางแผนกิจกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนให้รองรับกับสถานการณ์ และยังมีการพบปะพูดคุย เสวนาวง
ในตามประเด็น ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนหารือกันระหว่างคนที่คิดเห็นแตกต่าง
หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเรียนรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพร่วมกัน  
 
 เมื่อมีการสื่อสารพูดคุย กําหนดแผนงานกันในระดับเครือข่ายแล้ว ต่อมาเป็นการดําเนินการสื่อสารกับ
สาธารณะ การขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดผลกับพ้ืนที่ที่มีปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการจัดวงเสวนาพูดคุยกับคนใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ความรู้แนวทางการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ หาทางออกใหม่ๆ ของความขัดแย้งที่เหมาะสม และ
บทบาทของภาคประชาสังคมควรจะเป็นอย่างไร นอกจากน้ี ยังเคยใช้วิทยุชุมชนเป็นช่องทางการสื่อสารให้
ความรู้อีกทาง  
 
 นอกจากน้ี ยังมีเว็บไซต์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลของ DSW เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ สําหรับการ
สืบค้นและเป็นพ้ืนที่การสื่อสารข้อมูลความเคลื่อนไหว ความรู้จากเครือข่ายไปสู่สาธารณะภายนอกทั้งที่อยู่ใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ผลลัพธ์ที่ประสบผลสําเร็จเกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ เมื่อคนมีความรู้เรื่องการพูดคุย
เพ่ือสันติภาพ ทําให้บางเรื่องบางประเด็นที่พูดถึงไม่ได้ หรือไม่เคยหยิบมาถกเถียง ก็สามารถนํามาพูดคุยสร้าง
ความเข้าใจได้ เช่น การพูดคุยเรื่องเขตปกครองพิเศษ ท้องถิ่นจัดการตัวเอง 
 
 อีกทั้งยังมีเพจเฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารข่าวสารที่มีเน้ือหานํามาจากเว็บไซต์ สะท้อน
ว่า DSW ได้ใช้เฟซบุ๊กควบคู่กับเว็บไซต์ เพ่ือเป็นอีกเคร่ืองสื่อสารกับผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งขณะน้ี
จํานวนผู้กดไลค์เพจ เพ่ือติดตามข่าวสาร จํานวน 3,904 คน ทําให้เกิดการแชร์ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น และทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน 
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ภาพท่ี 29 หนา้เว็บไซต์ ศนูย์เฝา้ระวังสถานการณ์ภาคใต้ (http://www.deepsouthwatch.org) 

 
 

ภาพท่ี 30 หนา้เฟซบุ๊ก ศูนย์เฝา้ระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
(https://www.facebook.com/pages/deepsouthwatchorg/173200599359779) 

ฃ  
 
 สําหรับบทบาทการตรวจสอบสื่อน้ัน ได้ติดตามเน้ือหาเร่ืองราวที่สื่อมวลชนนําเสนอนั้นมีมายาคติอะไร 
โดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ ยอมรับว่า การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ ทําให้การทํางานติดตามตรวจสอบสื่อกระแส
หลักเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับคนในพ้ืนที่สามารถตรวจสอบว่าสื่อนําเสนอข้อมูลตรงตามที่เกิดขึ้นจริง 
หรือตามที่คนในพ้ืนที่เห็นหรือไม่ แล้วสามารถสื่อสารโต้ตอบข้อมูล ข้อเท็จจริงอีกชุดได้ทัน ทําให้เกิดการ
สื่อสารสองทาง  
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 นอกจากการติดตามตรวจสอบเน้ือหาสื่อแล้ว ยังทําควบคู่ไปกับงานศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้เท่าทัน
สื่อและหาทางออกที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ในแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ อย่างงานวิจัย “วาทกรรม
สื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556” ศึกษา เพ่ือสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย
ในการให้ความหมายของปรากฏการณ์เดียวกัน และผลได้ พบว่า มีหลายทางเลือกในการบรรเทาปัญหา แต่
กลับกลายเป็นว่าสื่อมวลชนยังติดกับความรู้แบบเดิมอยู่ เมื่อมีแต่ความรู้แบบเดิม จึงไม่สามารถหาทางออก
ใหม่ๆ ได้ หลังจากได้ข้อมูลเหล่าน้ี ทาง DSW ก็ทําการสื่อสารสะท้อนข้อค้นพบดังกล่าวสู่สาธารณะทางเว็บไซต์ 
การพูดคุยกับคนในพ้ืนที่ ภาคประชาสังคม รวมไปถึงสื่อในพ้ืนที่ 
 
 ทาง DSW ขับเคลื่อนเร่ืองการให้ความรู้ ความเข้าใจในการทําหน้าที่สื่อ โดยจัดต้ังโรงเรียนนักข่าว
ชายแดนใต้ จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร้างผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ให้กับจังหวัดชายแดนใต้ มีทักษะในการ
สื่อสารข้อมูล มีความสามารถผลิตสื่อทางเลือกให้เกิดขึ้น ผ่านการอบรมในหลักสูตร Basic Journalists จาก
ศูนย์ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อ (Media Training Centre: MTC) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอินเตอร์นิวส์ 
(องค์กรพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้ผลิตสื่อ) กับคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพ่ือให้คนในพ้ืนที่สามารถสื่อสารกับสังคมภายนอกได้โดยตรง 
 
 ผลงานที่ได้รับการฝึกฝน คือ การออกจดหมายข่าว 3 ภาษา ภาษามลายู ภาษามลายูกลางซึ่งใช้อักษร
โรมัน ประกอบกับการแถลงข่าวเป็นภาษาไทย ซึ่งกําลังเดินหน้าขยายผลต่อไป 
 

9. กลุ่ม/องค์กรผู้บริโภคสื่อที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อสาธารณะ  
  
สภาผูช้มและผู้ฟังรายการ ไทยพีบเีอส 
ผู้ให้สมัภาษณ์ : นายอานนท์ มีศรี ประธานสภาผู้ชมและผูฟั้งรายการไทยพีบีเอส 
 
 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส (Thai PBS Audience council) เป็นกลไกการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สสท.) พ.ศ.2551 หมวดที่ 5 มาตรา 45 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 4 ประการ คือ 1) เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส 2) เพ่ือให้การบริการและรายการมีลักษณะ
สอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณะและสังคม 3) เพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ และ 4) เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน (สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ, 2556)  
 
 พ.ร.บ. ส.ส.ท. 2551 ได้กําหนดองค์ประกอบและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการและไทยพีบีเอสไว้ โดยคณะกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอสมีหน้าที่ คือ 1) แต่งต้ังสมาชิกสภาฯ 
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จํานวนไม่เกิน 50 คน ซึ่งมีความหลากหลาย 2) ไทยพีบีเอสมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และ 3) เมื่อสมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้หารือกันแล้วมีข้อเสนอใดๆ ให้คณะกรรมการบริหารรวบรวมความเห็นเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือใช้ในการปรับปรุงองค์การ (พ.ร.บ.ส.ส.ท., 2551) 
 

การคัดสรรสมาชิกสภาผู้ชมและผูฟ้ังรายการ  
 การคัดสรรสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ถูกกําหนดให้มีความหลากหลายโดยมีการกําหนดให้มี
การคัดสรรในมิติเชิงพ้ืนที่ ประเด็นและความเช่ียวชาญ โดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีจํานวนไม่เกิน 
50 คน ดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และจะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกสภาฯ 
มาแล้วจํานวน 3 รุ่น  
 

ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธาณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2558 ได้ระบุวิธีการในการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมฯ 
(ระเบียบดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 หมวดการสรรหาและรายละเอียดขององค์ประกอบ 
บังคับใช้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา - ข้อมูล ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2558, ผู้วิจัย) ไว้ดังน้ี 

คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาจํานวน 15 คน มีสัดส่วน ได้แก่  
1) คณะกรรมการสรรหาจากสมาชิกสภาผู้ชมฯ จํานวน 5 คน  
2) คณะกรรมการสรรหาจากตัวแทนองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ หรือเครือข่ายภาคพลเมืองจํานวน 

10 คน โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ องค์กร
ด้านสื่อสารมวลชน กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม กลุ่มศาสนาทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชขน ผู้แทน
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และผู้แทนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เฉพาะประเด็น/พ้ืนที่  

 
โดยคณะกรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติในการมีบทบาทการขับเคลื่อนสังคมเชิงพัฒนา การ

เคลื่อนไหวเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย มีการทํางานร่วมกับคนด้อยโอกาสอย่างชัดเจน มีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ ส.ส.ท. รู้จักและเข้าใจสื่อสาธารณะและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 องค์ประกอบของสมาชิกสภาผู้ชมจํานวน 50 คน มีการสรรหาจาก 3 มิติ ดังน้ี 

1) มิติเชิงพ้ืนที่ ผู้แทนจํานวน 9 คน แยกตามพ้ืนที่ 9 ภูมิภาค (ภูมิภาคละ 1 คน) ได้แก่ ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ภาคใต้
ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง  
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2) มิติการกลุ่มผู้ชมเข้มข้น ผู้แทนจํานวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการของไทยพีบีเอส 
อย่างเข้มข้นเป็นที่ประจักษ์ ตามพ้ืนที่ 9 ภูมิภาค จํานวนภูมิภาคละ 1 คน โดยมีที่มาจากกลุ่ม
ผู้ชมผู้ฟังที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มผู้ชมทั่วไป ผู้ที่รับชมมากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอสได้ โดยกระบวนการคัดสรรน้ัน สํานักงานสภาผู้ชมฯ จะเสนอ
รายช่ือผู้ชมและผู้ฟังที่เสนอข้อติชมหรือข้อเสนอแนะผ่านศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส56 จํานวนไม่เกิน 
36 คนใน 9 ภูมิภาค โดยให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคละ 1 คน รวมจํานวน 9 
คน และสํารองไว้ภูมิภาคละ 2 คน รวมจํานวน 18 คน เพ่ือสํารองไว้ในกรณีแต่งต้ังทดแทนหากมี
สมาชิกพ้นจากสภาพ 

3) มิติกลุ่มประเด็นเฉพาะ จํานวน 32 คน จากผู้แทนองค์กรในเครือข่ายภาคพลเมืองเป็นกลุ่มเฉพาะ 
จํานวน 32 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยแบ่งประเด็นเป็น 10 ชุด ได้แก่  

ชุดที่ 1 กลุ่มการศึกษา เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ทางเลือก  

ชุดที่ 2 กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มพิการ กลุ่มชาติพันธ์ุและชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มประมง และกลุ่มสิทธิมนุษยชน  

ชุดที่ 3 กลุ่มธุรกิจ/ผู้ประกอบการ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม  
ชุดที่ 4 กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มครอบครัว กลุ่ม

ผู้สูงอายุ และกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี  
ชุดที่ 5 กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มคนจน

เมือง 
ชุดที่ 6 องค์กรผู้บริโภค กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ชุดที่ 7 กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มสื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง กลุ่มสื่อพ้ืนบ้าน

และกลุ่มศิลปวัฒนธรรม  
ชุดที่ 8 กลุ่มศานาหรือกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา  
ชุดที่ 9 กลุ่มวิชาการและนักวิจัย  
ชุดที่ 10 กลุ่มการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  

  

                                           
56 ศูนย์เพ่ือนไทยพีบีเอส เป็นกลไกการรับฟังความเห็นประชาชนท่ีกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี พ.ศ.2552 ทําหน้าที่ในการเป็น
ช่องทางส่งผ่านความเห็นและความรู้สึกของผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส และเป็นกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพรายการจากบุคคลภายนอก 
และเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือพัฒนารายการ รวบรวมความเห็นจากทุกช่องทาง ตอบสะท้อนความเห็นของผู้ชมและผู้ฟัง ประเมินความพึงพอใจของผู้ชม
โ ด ย มี ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ไทยพีบีเอส เป็นประจําทุกสัปดาห์ เพ่ือนําความเห็นและข้อเสนอไปปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าจอ 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดและท่ีมาของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟงัรายการจํานวน 50 คน 
รายละเอียด ชุดท่ี 

1 
ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

ชุดท่ี 
6 

ชุดท่ี 
7 

ชุดท่ี 
8 

ชุดท่ี 
9 

ชุดท่ี 
10 

รวม 

จํานวนกลุ่ม
ประเด็นเฉพาะ 

3 5 3 5 5 4 4 1 1 1 32 

จํานวนผู้แทน
ภูมิภาค 

ภูมิภาคละ 1 คน 9 ภูมิภาค 9 

จํานวนผู้ชม
เข้มข้น 

ภูมิภาคละ 1 คน 9 ภูมิภาค 9 

 
องค์ประกอบของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 3 มีความแตกต่างจากข้อมูลข้างต้น 

โดยเฉพาะมิติกลุ่มประเด็นเฉพาะเดิม (จากระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2556 ข้อ 6.3) มีจํานวน 24 กลุ่มกลุ่มละ 1 คนรวมจํานวน 24 คน จากกลุ่ม
ประเด็น 7 ชุด57 เน่ืองจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเห็นว่า ปัจจุบันมีประเด็นเฉพาะที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น จึงได้เพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ ที่มิได้อยู่ในระเบียบเดิม เพ่ือให้มีการทํางานที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
และสามารถสะท้อนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทยพีบีเอสได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็น (อานนท์ มีศรี, 
สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 
 

งบประมาณ 
 จากการสัมภาษณ์ นายอานนท์ มีศรี ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (17 สิงหาคม พ.ศ.2558) 
ระบุว่างบประมาณดําเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้รับการจัดสรรโดย ส.ส.ท. โดยสภาผู้ชมฯ 
จะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปี เสนอต่อผู้อํานวยการ ส.ส.ท. ซึ่งเป็นกระบวนการ
เช่นเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานภายใน โดยยึดระเบียบหลักด้านการเงินของ ส.ส.ท. ซึ่งใน
ปี พ.ศ.2558 สภาผู้ชมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 16 ล้านบาท สําหรับดําเนินการงานรับฟัง
ความเห็น งานสร้างและขยายเครือข่ายการรับฟังเพ่ือนสื่อสาธารณะ งานผลักดันและพัฒนา ส.ส.ท. ให้มี

                                           
57 กลุ่มประเด็น 7 ชุด ได้แก่ 1.กลุ่มการศึกษา 2.กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มพิการ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสิทธิ
มนุษยชน 3.กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ 4.กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มส่งเสริม
สถานภาพสตรี 5.กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มคนจนเมือง 6.กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสุขภาพ กลุ่ม
ส่ิงแวดล้อมและกลุ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติ 7.กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มส่ือกระจายเสียงภาคพลเมือง กลุ่มส่ือพ้ืนบ้านและกลุ่มศิลปะ 
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คุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม งานพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของสภาผู้ชมและกลไก
ในภาค พัฒนากระบวนการติดตามผลในการดําเนินงานของสภาฯ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 อย่างไรก็ดี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบ
เงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ แต่จะมีเบ้ียประชุมและค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
มาร่วมประชุม โดยมีการกําหนดอัตราและระเบียบการเบิกจ่ายไว้ ในระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
 

โครงสร้างการทํางานของสภาผู้ชมและผู้ฟงัรายการ  
 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีการดําเนินงานอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการและการผลิตรายการ การปรับปรุงแผนแม่บทบริหารกิจการของไทยพีบีเอส 
(องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ.ส.ส.ท. และ
โครงสร้างองค์กร ส.ส.ท. พบว่า สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจะทํางานโดยตรงกับคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 
โดยต้องเสนอรายงานและข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาสและรายปี 
 

ขณะที่ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของสภาฯ (อ้างแล้ว) ได้ระบุให้
คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกสภาผู้ชมฯ เสนอโดยใช้มติเสียงข้างมาก และระบุให้
สมาชิกสภาฯ สามารถเลือกต้ังสมาชิกเพ่ือดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ และแต่งต้ังคณะทํางานต่างๆ เพ่ือดําเนินงานตาม
กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่งในปี พ.ศ.2557 สภาผู้ชมฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานและกองเลขานุการ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะ ได้แก่  

1. คณะทํางานกลางบริหารสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประกอบด้วยประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจํานวน 2 คน เลขานุการสภาฯ ผู้ประสานงาน
คณะทํางานต่างๆ มีหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจเฉพาะกิจ ตามท่ีประธานสภาฯ มอบหมาย 

2. คณะทํางานรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ เลขานุการ
คณะทํางาน และคณะทํางาน มีหน้าที่หลักในการออกแบบกลยุทธ์ กิจกรรมกระบวนการรับฟัง
ความเห็น ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟัง พัฒนาเคร่ืองมือรับฟังความเห็น 

3. คณะทํางานวิชาการและพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ เลขานุการ
คณะทํางาน และคณะทํางาน มีหน้าที่หลักในการพัฒนาออกแบบกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เน้ือหาเคร่ืองมือกระบวนการรับฟัง โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูล จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสื่อสาธารณะ 
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4. กองติดตามและสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ และคณะทํางาน มีหน้าที่
หลักในการติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการทํางานให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ ถอดบทเรียนการทํางานของสภาผู้ชมฯ 

5. กองการเงินสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะทํางานฯ และ
คณะทํางาน มีหน้าที่หลักในการเบิกจ่ายเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กํากับดูแลติดตาม
ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและระเบียบข้อบังคับการจ่ายงบประมาณ  

 
ในส่วนของไทยพีบีเอส มีงานกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สํานักอํานวยการ ส.ส.ท. ทําหน้าที่ใน

การเช่ือมโยงและประสานงานกับสภาผู้ชมฯ และหน่วยงานภายใน ดูแลการจัดการประชุมหลักของสภาผู้ชมฯ 
และสนับสนุนงายให้สภาผู้ชมฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาผู้ชมฯ ยังได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนงานอ่ืนๆ ภายในไทยพีบีเอสด้วย  

 
 การทํางานของสภาผู้ชมฯ จะจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนเพ่ือสะท้อนต่อการให้บริการ
และการนําเสนอเน้ือหาข่าวสารของไทยพีบีเอส และมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยคณะทํางานวิชาการเพ่ือ
กลั่นออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งรายไตรมาสและรายปี โดยคณะทํางานกลางบริหารสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการนโยบาย เป็นประจําในทุก 
ไตรมาส  
 

“โครงสร้างการทํางานเราใช้วิธีการแบบ 3 ประสาน คือ ใช้ผู้บริหาร 3 ส่วน ในส่วน
ของสภาผู้ชมเรามีคณะบริหารกลางของสภา จะมีการประชุมร่วมกันทุกๆ 3 เดือนกับ
กรรมการนโยบายและกรรมการบริหารของไทยพีบีเอส เพ่ือที่จะเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายท่ี
เราไปรับฟังมา รวมทั้งกระบวนการหลังจอในเรื่องเครือข่าย และมีการเสนอรายปี สภาผู้ชมฯ 
จะจัดงานสมัชชาใหญ่เสนอที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายไปพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์รายการประจําปีของไทยพีบีเอส” (อานนท์ มีศรี, สัมภาษณ์, อ้างแล้ว) 

 
 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ประเมินผลการดําเนินงาน ส.ส.ท. 
ประจําปี พ.ศ.2557 (พ.ศ.2558) ได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ส.ส.ท. และสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการไว้ 3 ประการ ได้แก่  

1) สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการถูกออกแบบให้มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งในแง่ประเด็น
และพ้ืนที่ โดยมีพัฒนาการที่สําคัญของหลักเกณฑ์การคัดสรรสมาชิก ซึ่งเพ่ิมมิติการมีส่วนร่วมและ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองมากข้ึน  
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2) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีลักษณะเหมือนสภาที่ปรึกษา (advisory council) ซึ่งให้ข้อมูล
คําปรึกษาแต่ไม่มีสภาพบังคับให้ไทยพีบีเอสต้องเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะทั้งหมด แต่มิได้
หมายความว่าไทยพีบีเอสปราศจากความรับผิดชอบต่อข้อเสนอของสภาฯ หากแต่มีความ
รับผิดชอบในเชิงข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ข้อเสนอของสภามีลักษณะเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังน้ัน
หากข้อเสนอมีความสมเหตุสมผลแต่ไทยพีบีเอสไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อเสนอ อาจถูก
ตัดสินจากสาธารณะได้ว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  

3) การทํางานของสภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการมิได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร และ
กรรมการนโยบายเท่าน้ัน แต่ยังมีความสัมพันธ์กับสํานักอ่ืนๆ ภายใน ส.ส.ท. ดังน้ัน ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจึงเก่ียวพันกันกับส่วนงานอ่ืนๆ 
ภายใน ส.ส.ท. 

 
บทบาทหนา้ทีข่องสภาผู้ชมและผูฟ้ังรายการ 

 จากระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ระบุ
บทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไว้ 5 ประการ ได้แก่  

1. เฝ้าติดตามรับชมและรับฟังรายการจากทุกสื่อขององค์กรและนําข้อคิดเห็นมาหารือแลกเปลี่ยน
ระหว่างสมาชิก และกําหนดเป็นวาระนําเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้ชมฯ  

2. จัดให้มีกระบวนการ กิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการ
ขององค์การและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในภูมิภาคและเครือข่าย ทุกไตรมาส  

3. จัดให้มีการขยายเครือข่าย ฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการ “เพ่ือนสื่อสาธารณะ” โดยจัดให้มีสมาชิก
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการระดับภาคในสัดส่วนที่เหมาะสมท่ัวประเทศ และจากผู้ประสงค์จะมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการขององค์การ  

4. จัดทํารายงานที่มีผลจากการรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวง
กว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพมาตรฐานจริยธรรม
องค์การ และผลกระทบจากการนําเสนอรายการทุกไตรมาส พร้อมทั้ง รวบรวมเป็นรายงาน
ประจําปี เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย  

5. จัดทํารายงานประจําปี และการถอดบทเรียนการทํางานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปี 
พร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวม ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการนโยบาย   

 
กลไกการตรวจสอบสื่อโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

 จากบทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเฝ้าติดตามรับชมและรับฟัง
รายการจากทุกสื่อของ ส.ส.ท .น้ันเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกสภาฯ โดยการตรวจสอบสื่อของสภาฯ ใช้กลไก
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหลัก โดยสภาผู้ชมฯ ได้มีการพัฒนากลไกรับฟังความคิดเห็น
แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่  

1) การทําแบบสํารวจ (survey) และพยายามพัฒนาแบบสํารวจดังกล่าวทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

2) จัดทําเวทีระดมความเห็นในรายประเด็นและรายภูมิภาค และจัดเวทีสมัชชาระดับชาติ ปีละ 1 
ครั้ง  และ  

3) ช่องทางอ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุนเพ่ิมเติม อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความ sms ไปรษณีย์ ฯลฯ 
(ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว) 

 
สมาชิกสภาผู้ชมฯ ทั้ง 50 คนมีการทํางานร่วมกันในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยสมาชิก

สภาผู้ชมฯ ถือเป็นตัวหลักในการขยายเวทีสู่พ้ืนที่ต่างๆ โดยจะมีแกนประสาน ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 
3 คน เป็นผู้ช่วยในการขยายเครือข่ายลงไปในพ้ืนที่ โดยสมาชิกสภาฯ ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการประชุม 
(facilitator) โดยในปี พ.ศ.2558 สภาผู้ชมฯ มีการรับฟังความคิดเห็นดังน้ี   

1) การรับฟังผ่านแกนประสาน  
2) การรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มจังหวัด 
3) การจัดเวทีรับฟังรายประเด็น 
4) การจัดเวทีรับฟังผู้ชม 
5) การจัดเวทีรับฟังรายประเด็น 
6) การจัดเวทีรับฟังผู้ชมเข้มข้นรายภูมิภาค  
7) การจัดเวทีประเด็นสาธารณะ หรือเวทียุทธศาสตร์ภาค  
8) การขยายฐานผู้ชมผ่านเวทีสัญจร และกิจกรรมพิเศษ  
9) การรับฟังจากสมาชิกสภาฯในการประชุมสามัญ วิสามัญของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

 
การรับฟังความเห็นในเชิงประเด็นจะจัดเวทีรับฟังในระดับประเทศ เช่น ประเด็นแรงงาน ก็จะเชิญ

เครือข่ายที่เก่ียวข้องมาหารือและสะท้อนความเห็นร่วมกัน นอกจากน้ี ยังมีเวทีของกลุ่มผู้ชม เน่ืองจากมี
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มหน่ึงที่มาจากผู้ชมเข้มข้น ซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์จริงๆ และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์
แยกแยะได้ โดยกลุ่มผู้ชมเข้มข้นจะทําหน้าที่ส่วนหน่ึงในการสะท้อนความเห็นโดยตรง และมีการเฝ้าระวังโดย
บุคคลทั่วไป ดังน้ัน การจัดเวทีรับฟังความเห็นของสภาผู้ชมจะมี 2 ระดับ คือ ระดับผู้ชมทั่วไป และผู้ชมเข้มข้น 
โดยสําหรับกลุ่มผู้ชมเข้มข้นจะมีการใช้กลุ่มรายการของไทยพีบีเอส (4 กลุ่ม ได้แก่ ข่าว สารประโยชน์ 
สาระบันเทิง และ เด็กและเยาวชน) เป็นการแบ่งกลุ่มและเป็นตัววิเคราะห์ นอกจากน้ี ยังมีการใช้ช่องทางอ่ืนๆ 
ในระบบออนไลน์ที่ให้ผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความเห็นได้เฉพาะ และในอนาคตกําลังจะมีระบบการประเมิน
ผ่านแอพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือที่สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะทําด้วย (อานนท์ มีศรี, อ้างแล้ว) 
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 การตรวจสอบสื่อของสภาผู้ชมฯ เป็นการตรวจสอบเฉพาะเน้ือหาของไทยพีบีเอสเท่าน้ัน มิได้มีการ
ตรวจสอบเน้ือหาสื่ออ่ืนๆ โดยท่ัวไป แต่ในเวทีต่างๆ อาจมีการนําเน้ือหาของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ หยิบยก
เป็นตัวอย่างในการนําเสนอ อภิปรายในบางประเด็นเช่นกัน แต่วัตถุประสงค์หลักคือการสะท้อนความเห็นต่อ
รายการของไทยพีบีเอส และการสะท้อนความเห็นของสมาชิกสภาฯ มีหลายรูปแบบ มีทั้งความเห็นในลักษณะ
ความรู้สึก ชอบ หรือไม่ชอบ และความเห็นในเชิงคุณภาพ คุณค่าของเน้ือหา ความเหมาะสม ใช้ความรู้เชิง
วารสารศาสตร์บางส่วนและมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่สามารถสะท้อนได้ว่าจะนํารายการมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
 

“เราดูหน้าจอของไทยพีบีเอสเป็นหลัก แต่สําหรับช่องอ่ืนๆ เราใช้ในเชิงเปรียบเทียบ 
แต่ไม่ใช่เชิงลบ และไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่เพ่ือให้เห็นลักษณะพิเศษ...การสะท้อนของสภามี
หลายรูปแบบ เช่น ความรู้สึกของผู้ชมทั่วไป ไม่ได้อิงหลักการทางวารสารศาสตร์ ส่วนที่สอง
คือ กลุ่มผู้ชมที่สะท้อนความเห็นในเชิงวิชาการ บอกได้ว่าควรจะปรับอะไรอย่างไรให้เข้ากับ
สถานการณ์ และบางคร้ังสะท้อนไปถึงการผลิตว่าควรทําอย่างไร กลุ่มที่สามคือ กลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ คือกลุ่มเชิงประเด็นเช่น กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น มีการสะท้อนและเห็นว่าจะนํา
รายการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร หรือจะนําประเด็นของพวกเขามาผลิตรายการได้อย่างไร” 
(อานนท์ มีศรี, อ้างแล้ว) 

 
 เมื่อสอบถามในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของสมาชิกผู้ชมและผู้ฟังรายการในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์สื่อ ประธานฯ ระบุว่าที่ผ่านมาไทยพีบีเอสยังไม่ค่อยมีการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกสภาฯ เท่าใด
นัก มีอยู่บ้างตามเวทีต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดความรู้โดยสถาบันวิชาการส่ือสาธารณะในช่วงของการปฐมนิเทศ
สภาผู้ชมฯ มานําเสนอแต่ยังเห็นว่ามีเป็นส่วนน้อย 
 
 การขยายเครือข่ายเพ่ือนสื่อสาธารณะ 
 นอกจากการตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นต่อเน้ือหาของหน้าจอไทยพีบีเอสแล้ว สภาผู้ชมฯ ยังมี
บทบาทสําคัญในการสร้างเครือข่ายและขยายฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอส ซึ่งเร่ิมการดําเนินงานปี 
พ.ศ.2558 โดยการสร้างเครือข่าย “เพ่ือนสื่อสาธารณะ” ถือเป็นการขยายเครือข่ายฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
โดยมีวิธีการคือ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น เช่น ปีที่ผ่านมามีการขยายการรับฟังความเห็นไปสู่กลุ่ม
ใหม่ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสภาอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้เข้ามาชมรายการของไทยพีบีเอสและต่อยอดไปสู่การ
นําเอารายการของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการขยายเครือข่ายในส่วนน้ีมีเป้าหมายให้มีการรับชมมากขึ้น 
และอาจนําไปสู่การสะท้อนความเห็นเพ่ิมมากขึ้น (อานนท์ มีศรี, อ้างแล้ว)  
 

เป้าหมายการรับฟังและการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาผู้ชมฯ เน้นผลการเปลี่ยนแปลง
เชิงผลลัพธ์ และผลกระทบดังน้ี  
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แผนภาพที่ 1 แสดงเป้าหมายการรับฟังของสภาผูช้มและผู้ฟงัรายการไทยพีบีเอส ป ีพ.ศ.2558 
 
ผลผลิต :  
 

 
 

 
 
 
ท่ีมา: รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี พ.ศ.2558 

ไตรมาสท่ี 1 และ 2 
 

ผลของการตรวจสอบและการใชป้ระโยชน์ต่อข้อคิดเหน็ของสภาผู้ชม  
 การดําเนินงานที่ผ่านมาของสภาผู้ชมฯ ประธานสภาฯ ประเมินว่าจากการสะท้อนความเห็นของสภา
ผู้ชมฯ ในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 ที่ผ่านมาน้ันมีผลอย่างมากท้ังต่อยุทธศาสตร์ทิศทางรายการของไทยพีบีเอส 
และเน้ือหาหน้าจอ โดยยกตัวอย่างประเด็นที่ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญ เช่น คอรัปช่ัน ธรรมาภิบาล ทีวีภูมิภาค 
โดยร้อยละ 70 มีที่มาจากข้อเสนอของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และมีการบรรจุประเด็นต่างๆ อยู่ในแผนการ
จัดทํารายการประจําปี และที่เห็นได้ชัดคือ “นักข่าวพลเมือง” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของประชาชน ผู้ชมทั่วไปจะสนใจ
มากแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าพ้ืนที่ที่นําเสนอของนักข่าวพลเมืองน้ันมีน้อยเกินไป เมื่อสภาผู้ชมเสนอความเห็นแล้ว 
พบว่า ไทยพีบีเอสได้มีการเพ่ิมเวลาให้กับรายการนักข่าวพลเมือง และมีการปรับความน่าสนใจให้เพ่ิมมากขึ้น 
และข้อคิดเห็นที่สะท้อนต่อรายการท่ีหายไปจากหน้าจอ เช่น รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง58 ซึ่งไม่ได้ออกอากาศ
ในบางไตรมาส จากข้อคิดเห็นที่สะท้อนว่าเป็นรายการตามแนวทางสื่อสาธารณะก็ทําให้รายการดังกล่าว
กลับมา นอกจากน้ี  ในประเด็นคอรัปช่ัน การสื่อสารเร่ืองยาเสพติด ก็มีรายการที่สอดคล้องมากข้ึนและมีการ
นําเสนอจากพ้ืนที่ที่สภาผู้ชมได้ช้ีไป (อานนท์ มีศรี, อ้างแล้ว) 

                                           
58 รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง เป็นรายการประเภทสาระประโยชน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ผ่านการประกอบอาหาร
โดยพิธีกรจะพาไปค้นหาแหล่งท่ีมาของอาหารในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 16.00-16.30 น. (ข้อมูล ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2558) 

ผลลัพธ:์ 

ผลกระทบ: 

ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ิมจํานวนเพ่ือนสื่อสาธารณะ 

ปรับผังรายการ ปรับคุณภาพรายการ 

ยกระดับการมีส่วนร่วม / ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ 

ใช้ประโยชน์/เพ่ิมคุณค่า Thai PBS 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม / สังคม
คุณภาพคุณธรรม 
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 ตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการนําข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ คือ ในปี พ.ศ.2556 
ได้มีข้อเสนอในการให้ไทยพีบีเอสนําเสนอข่าวและรายการเชิงวิเคราะห์โดยเฉพาะปัญหาคอรัปช่ัน ซึ่งให้
นําเสนอเน้ือหาเจาะลึก เข้มข้น รอบด้านและรักษะมาตรฐานของสื่อสาธารณะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทางไทยพีบีเอสได้กําหนดให้ประเด็นคอรัปช่ัน เป็นประเด็นหลักในการผลิตข่าวและรายการ ใน
แผนการจัดทํารายการปี พ.ศ.2557 โดยมุ่งเน้นให้มีการทําข่าวและรายการท่ีสร้างการเรียนรู้ เน้นข่าวเชิง
สืบสวนสอบสวนจากทุกภาคส่วน (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557) 
 

จุดแข็งและจุดอ่อนของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  
 ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ วิเคราะหว่์า สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส มีจุดแข็งในด้าน
ความหลากหลาย แต่ละคนมีทักษะในการดูสื่อและวิเคราะห์สื่อ และสภาฯ ยังมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งทักษะและเชิงวิชาการในการประมวลความคิดเห็น มีการถอดบทเรียนอย่างสมํ่าเสมอ และมีจิต
อาสาสูงมาก 
 
 ในด้านจุดอ่อน พบว่า ความหลากหลายของสมาชิก อาจส่งผลให้เกิดความเห็นที่แตกต่างเพราะทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการแสดงความเห็น และที่ผ่านมามีช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ของไทยพีบีเอสและสภาผู้ชมฯ ซึ่งตรงน้ีได้รับการแก้ไขแล้ว จากกลไก 3 ประสาน คือ การประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของสภาผู้ชมฯ กรรมการบริหาร และกรรมการนโยบาย  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เน่ืองจากสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ดังน้ัน เมื่อเปลี่ยน

สมาชิกสภาชุดใหม่จะส่งผลให้เกิดรอยต่อระหว่างสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ซึ่งทุกท่านที่เข้ามารู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่อาจไม่มีความรู้ในวิธีการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายซึ่งทําให้
ระยะแรกๆ ของการแต่งต้ังสมาชิกสภาชุดใหม่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ  

2. การทํางานเชิงประสาน และการรับข้อมูลไทยพีบีเอสยังไม่ค่อยมีการส่งต่อข้อมูลความรู้ของ
องค์กรให้กับสภาผู้ชม เช่น การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล เน่ืองจากประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชนในการตรวจสอบสื่อ  

 ปัจจุบันประชาชนมีความเข้มแข็งและเลือกสื่อ เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มีช่องทางที่หลากหลาย 
ส่งผลให้คัดผู้ชมเข้าประเภทของเนื้อหาสาระไปโดยปริยาย ผู้ชมมีความเท่าทันขึ้นมาก แต่สิ่งสําคัญคือการติด
ชุดความรู้ให้กับประชาชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด การชมต้องมีช่องทางให้
ประชาชนได้สื่อสารตอบกลับ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย (อานนท์ มีศรี, อ้างแล้ว) 
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10. กลุ่ม/องค์กรข่าวสารที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อ  
 
ศูนย์ข่าวสืบสวน สํานักข่าวอิศรา 
ผู้ให้สมัภาษณ์ : คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ผู้อํานวยการสถาบันอิศรา 

สถานภาพองค์กรหลักที่ให้ข้อมูล 
 ศูนย์ข่าวสืบสวน สํานักข่าวอิศรา เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ
ไทย ทําหน้าที่นําเสนอข่าวเชิงสืบสวนสืบสวน โดยการนําเสนอข้อเท็จจริงเชิงลึกหากมีสื่อมวลชนกระทําการ
ละเมิดจริยธรรม ทุจริต ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฯลฯ 
 

ภูมิหลัง 
 ในปี พ.ศ.2548 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดต้ัง “ศูนย์ข่าวอิศรา” ซึ่งเป็นการรวมตัวของ
นักข่าวส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือนําเสนอข่าวสารในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วงที่สถานการณ์ความไม่สงบมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก 
 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 สถาบันอิศรา ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลและจัดการงานการอบรมพัฒนาทักษะ
รวมท้ังงานผลิตข่าวสาร ได้พัฒนาขยายงานด้านการสื่อสาร โดยเพ่ิมการผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านเพ่ือ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ ข่าวเพ่ือชุมชน และ ข่าวนโยบายสาธารณะ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น สํานักข่าวอิศรา 
(Isranews Agency) เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยรวมศูนย์ข่าวอิศราเข้าไว้ด้วยกัน และมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพ่ิมเติมขึ้น
ในภายหลังอีกด้วย59 

 
ทั้งน้ี เน่ืองจากส่ือทั้งหมดที่ไม่ใช่สื่อของรัฐก็จะเป็นสื่อเชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่าสื่อกระแสหลัก จึงมี

ข้อจํากัดในการนําเสนออยู่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน เรื่องอํานาจรัฐ ฯลฯ ที่เข้ามามีอิทธิพล สํานักข่าวอิศรา
เมื่ออยู่ภายใต้องค์กรวิชาชีพ จึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสํานักข่าวขึ้นมาสองประการ คือ 

1. มีการรายงานข่าวที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  
2. ให้มีอิทธิพลของทุน อิทธิพลของรัฐ เข้ามาแทรกแซงให้น้อยที่สุด  

 
“ไม่ปฏิเสธว่าไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีอิทธิพลของทุน อิทธิพลของรัฐเข้ามาแทรกแซงได้ 

100% แต่สําหรับสํานักข่าวอิศราจะให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เท่าที่ความสามารถ หรือ

                                           
59 สํานักข่าวอิศรา: เก่ียวกับเรา, คู่มือเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าวอิศรา [ออนไลน์],  21  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา www.isranews.org/ 
about-us.html 
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ภูมิของเราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุด ให้การนําเสนอข่าวเกิดจากความคิดของกอง
บรรณาธิการหรือของสํานักข่าวเอง โดยที่ไม่มีใครมาบีบคั้น” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
นอกจากจะเน้นเรื่องความเป็นอิสระแล้ว ด้วยความที่สํานักข่าวอิศราเป็นสื่อกระแสรองหรือสื่อ

ทางเลือก จึงกล้าที่จะตรวจสอบสื่อด้วยกันเอง ขณะท่ีสื่อกระแสหลักจะมีความเกรงใจกัน แม้แต่ในองค์กร
วิชาชีพเองก็เช่นกัน 
 

“เราถือหลักว่า ถ้าเกิดเห็นว่าองค์กรไหนหรือใครที่ทุจริต ใช้อํานาจ กระทําละเมิด
จริยธรรม ละเมิดบุคคลอ่ืน ทําผิดกฎหมาย หรือทําอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้อง นอกจากการ
นําเสนอข้อเท็จจริงตามปกติแล้ว เราก็ต้องนําเสนอข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมี
กําลังคนทํา เพราะคนเรามีน้อย และด้วยความที่เราเป็นสื่อกระแสรอง เราจึงกล้าที่จะ
นําเสนอข่าวไม่ว่าคนที่กระทําผิดน้ันจะเป็นสื่อ เป็นนักการเมือง เป็นนักธุรกิจ หรือเป็นอะไร” 
(ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
โครงสร้างและแหล่งเงินทุน 

 สถาบันอิศราเป็นองค์กรที่จัดต้ังภายใต้มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิจัดต้ัง
ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดังน้ัน ภารกิจ
ของสถาบันอิศราจะมีหน้าที่ด้านสื่อโดยตรง โดยโครงสร้างของสถาบันอิศราจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ 
 

1. ส่วนที่เป็นโครงการต่างๆ ภายใต้ทุนสนับสนุนของ สสส. 
ส่วนน้ีสถาบันอิศราไม่ได้รับทุนแล้วดําเนินการเอง แต่สถาบันอิศราเป็นตัวกลางในการรับทุน หรือว่า

เป็นตัวจัดการโครงการของ สสส. เพ่ือกระจายไปยังองค์กรภาคีสื่อในตึกของสมาคมนักข่าวฯ ก็คือ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชมรมนักข่าวไอที เพ่ือความสะดวกใน
การประเมินผลอย่างระบบ ไม่ได้ต้องการจะผูกขาดอะไรทั้งสิ้น เพราะถ้าเกิดแต่ละโครงการต้องมาจ้าง
เจ้าหน้าที่ ต้นทุนการจัดการก็จะสูง แล้วก็เป็นตัวกลางในการสนับสนุนเครือข่ายนักข่าวในต่างจังหวัด  
 

2. สํานักข่าวอิศรา  
สํานักข่าวอิศราบางส่วนได้รับทุนจาก สสส. คือ 
2.1 ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะกับศูนย์ข่าวภาคใต้  

ถ้าตีความหรืออธิบายสุขภาวะในภาพกว้างว่า ถ้าประชาชนรับข้อมูลข่าวสารท่ีมี
คุณภาพก็จะเกิดผลดีต่อสภาพสังคมโดยรวม ไม่ใช่ตีความว่าต้องเป็นสุขภาวะท่ีเก่ียวกับ
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ร่างกายโดยตรง แต่เป็นสุขภาวะของสังคมด้วย อย่างข่าวนโยบายสาธารณะไม่จําเป็นต้อง
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล อาจจะเป็นกระบวนการที่สังคมเสนอนโยบายสาธารณะขึ้นมา 
เสนอข่าวเกี่ยวกับนโยบายที่ชาวบ้านเรียกร้องต้องการหรือพยายามมีส่วนร่วม หรือนโยบาย
ขององค์กรภาคีสุขภาพที่เก่ียวข้องกับ สสส. ด้วยทั้งหมด แต่ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับการ
แสดงข้อมูลข่าวสาร จะมีบทความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยก็ว่าไป เพ่ือจะให้คนมีความเข้าใจ 

 
2.2 ศูนย์ข่าวสืบสวน  

เราได้รับทุนส่วนน้ีจาก สสส. ในเชิงการอบรมนักข่าวต่างจังหวัด เพราะการทําข่าว
ให้มีคุณภาพดีต้องรู้กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล แต่ศูนย์ข่าวสืบสวนที่เป็น
ข่าวการเมืองทั้งหมด สํานักข่าวอิศราหาเงินเอง โดยมีทุนสนับสนุนจากเอกชน 

 
“สํานักข่าวอิศราก็เคยโดนต่อว่าเรื่องรับเงิน สสส. แต่เรายืนยันได้ว่าเราบริสุทธ์ิและ

ตรวจสอบได้เสมอ มีคนเขียนว่าสํานักข่าวอิศราไม่กล้าตรวจสอบ สสส. แน่จริงก็ตรวจสอบสิ 
คือจะให้ตรวจสอบ สสส. น่ีจะให้ตรวจสอบอะไร สสส. ทุจริตหรือยัง ถ้ามีหลักฐานเราก็ซัด
เต็มที่ต่อให้เป็น สสส. เถอะ ถ้ามีหลักฐานว่า สสส.ทุจริตเมื่อไรสํานักข่าวอิศรานําเสนอ
แน่นอน คือคนไม่เข้าใจ หน่ึง ที่เราไม่เล่นเพราะเราไม่มีหลักฐาน สอง เราถือนโยบายข่าวถ้า
เกิดว่ามีคนเล่นเร่ืองน้ีแล้ว เราจะไม่เล่นซ้ํา เรามีกําลังเท่าน้ีก็ทําเท่าน้ี ให้ทําทุกเรื่องในโลกน้ี
เป็นไปไม่ได้ เรามีคนแค่หยิบมือเดียว สื่อใหญ่ๆ มีคนเป็นร้อยๆ คน ยังทําน้อยกว่าเราอีก โต๊ะ
ข่าวพวกน้ีมีคนอยู่โต๊ะละสองสามคนเอง” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 
2558) 

 
รูปแบบ / กลไกการทํางาน 
จากการสัมภาษณ์ คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ผู้อํานวยการสถาบันอิศรา (15 สิงหาคม พ.ศ.2558) 

ระบุว่า กรรมการของมูลนิธิจะประชุมปีละหน่ึงถึงสองหน มี คุณมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน แต่เน่ืองจาก
มูลนิธิประชุมปีละหนึ่งถึงสองหนทําให้ไม่สามารถทํางานได้ จึงเห็นสมควรให้ต้ังเป็นสถาบันขึ้น  โดยมูลนิธิจะ
เลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการมูลนิธิ  ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาชีพ เช่น คุณสุวรรณา 
สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือนักวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งตัวแทนของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพ่ือมาเป็นอุปนายกหรือกรรมการบริหารของ
สถาบันอิศรา 6 คน แล้วก็เลือกผู้อํานวยการหน่ึงคนรวมเป็น 7  คน มีผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งน้ี
กรรมการจะประชุมเดือนละหน่ึงหน  
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 ส่วนของสํานักข่าวอิศราจะมีบรรณาธิการแยกกัน โต๊ะละหน่ึงคน พยายามให้นักข่าวดูแลงานของ
ตนเองให้มากที่สุด ซึ่งต้องอัปเดทข่าวทุกวันเพราะการนําเสนอข่าวในเว็บไซต์น้ันอยู่กับที่ แต่ก็ต้องคอยช่วยดู
เรื่องคําผิด เรื่องหม่ินประมาท ฯลฯ ซึ่งนักข่าวสํานักข่าวอิศราถ้าอยู่ในกรอบที่วางไว้ก็ให้อิสระค่อนข้างเต็มที่ 
คือ 

1. เป็นเรื่องที่มีสาระ  
2. เป็นเรื่องที่ไม่หมิ่นประมาท ไม่เก่ียวกับสถาบันโดยตรง  
3. ต้องถูกต้องชัดเจน 

 
นอกจากน้ัน ในการบริหาร สถาบันอิศรามี ‘ศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ’ เป็น

คล้ายๆ ส่วนธุรการ ให้กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมี รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ เป็น
ประธาน โดยได้พยายามออกแบบกลไกต่างๆ ออกแบบแนวปฏิบัติจริยธรรม อีกอันหน่ึงคือ ‘ศูนย์ศึกษา
กฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน’ มีหน้าที่ดูแลในเรื่องให้ความรู้ทางวิชาการทางด้านกฎหมาย ฯลฯ ให้กับ
สํานักข่าวอิศรา  ซึ่งทั้งสองศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมาตรวจสอบจริยธรรม ออกกฎหมาย ทั้งเรื่องกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบทางอ้อม แต่เป็นการสร้างกลไกขึ้นมา 
รวมท้ังให้ความรู้ อย่างการอบรมนักข่าวของสถาบันอิศราก็จะมีหัวข้อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อ หรือมี
การเปิดอบรมย่อยเวลาเกิดเคสต่างๆ เฉพาะเร่ืองไป สถาบันอิศราก็จะร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องของ
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ 
 

ลักษณะการตรวจสอบ 
 นําเสนอข่าว 
 ตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ 
 ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร 

 
สํานักข่าวอิศรามีการนําเสนอข่าว เขียนบทความตรวจสอบสื่อเยอะพอสมควร คือเมื่อเกิดประเด็น 

หรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสื่อหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอันไม่เหมาะสมขึ้นสํานักข่าวอิศราจะ
พยายามนําเสนอข่าว เช่น การที่สื่อละเมิดสิทธิเด็ก เป็นต้น หรืออย่างกรณีล่าสุด คือ โตโน่-แตงโม ที่สื่อออกมา
นําเสนอข่าวจนเข้าลักษณะของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทางสํานักข่าวอิศราก็จะไปสัมภาษณ์นักวิชาการว่า
บทบาทของสื่อต่อกรณีน้ีเป็นอย่างไร ซึ่งกรณีเหล่าน้ีมีอยู่ตลอดเวลา ส่วนถ้ามีการอภิปราย สัมมนาเกี่ยวกับ
เรื่องการปฏิรูปสื่อ เรื่องจริยธรรมสื่อ ก็จะพยายามไป และเอาเรื่องต่างๆ มานําเสนอให้มากที่สุด หรือแม้แต่
กรณีศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ ถ้าสํานักข่าวอิศราไม่พลาดไม่ตกเวลามีการสํารวจ มีการมอนิเตอร์ ก็จะรายงาน
ข่าวของมีเดียมอนิเตอร์ทุกช้ิน ทั้งฉบับย่อ ฉบับเต็ม ซึ่งที่อ่ืนไม่ได้ให้เน้ือที่มากขนาดนี้ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 
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อย่างไรก็ตาม สํานักข่าวอิศราไม่ได้มีนโยบายว่าจะต้องตรวจสอบส่ือแบบต้ังหน้าต้ังตาตรวจ แต่เป็น

ส่วนหน่ึงของงานในภาพรวมของสถาบันอิศราและของสํานักข่าวอิศรา เป็นภารกิจส่วนหน่ึงที่เป็นงานของ
องค์กรวิชาชีพ อย่างในหลักสูตรอบรมระยะยาวเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ก็มีหัวข้อในเรื่องน้ีชัดเจน และยังมี
ภารกิจในการฝึกอบรมนักข่าว มีหลักสูตรเฉพาะของตัวเองที่ร่วมมือกับภาคี เช่น กับสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ มีการอบรมจริยธรรม อบรมเรื่องกฎหมายร่วมกับยูนิเซฟในการอบรมนักข่าวเร่ืองการละเมิดสิทธิเด็ก 
อบรมนักเรียน อบรมนักศึกษา มีการประกวดข่าวเร่ืองสิทธิเด็ก พวกน้ีก็เป็นการตรวจสอบสื่อทั้งสิ้น แต่เป็น
งานส่วนหน่ึง ไม่ใช่นโยบายชัดเจน ไม่ได้เป็นภารกิจเฉพาะด้านเหมือนกับมีเดียมอนิเตอร์  
 

“อย่างอบรมของยูนิเซฟ ส่วนมากคนมาอบรมเป็นนักข่าวอาชญากรรม เขาเปลี่ยน
บทบาทเลย เขาเข้าใจเลยว่าทําไมนําเสนอข่าวเด็กไม่ได้ นักข่าวอาชญากรรมหลายคนมาเป็น
วิทยากรให้ยูนิเซฟ ซึ่งตํารวจน่ีแหละตัวสําคัญว่าทําไมถึงปล่อยและเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการ
ละเมิด แทนที่จะช่วยดูแล คือควรจะมีองค์กรตรวจสอบสื่อสัมภาษณ์ตํารวจไปเลยว่าที่เอา
เด็กคลุมโม่งออกมาแถลงข่าวน่ีรู้หรือเปล่าว่าทําผิดกฎหมาย” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
ผลงานตรวจสอบสื่อ / กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ผลงานที่เห็นชัดเจนมี 2 กรณี ดังน้ี 
1. การนําเสนอข่าวเร่ือง บริษัทไร่ส้มของสรยุทธ ย่ืนฟ้อง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อบริษัท ไร่ส้ม จํากัด ของ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวช่ือดัง เจ้าของ

บริษัท ย่ืนฟ้อง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ชําระเงินค่า
โฆษณาเกินเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ในช่ือรายการ “คุยคุ้ยข่าว” ในช่วงปี พ.ศ.
2548-2549 พร้อมส่วนลดคืน เป็นเงิน 253,026,691.12 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรา 7.5% ต่อปีของเงินต้น
จํานวน 215,199,633.76 บาท ซึ่งคดีดังกล่าวบริษัทไร่ส้มฯ ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2551 และต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556 ว่าบริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) ผิดจริง และให้จ่ายเงินให้กับบริษัทไร่ส้ม เป็นเงิน 55.777 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
7.5% ต่อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนชําระเสร็จสิ้นโดยให้ชําระเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด 
ทั้งน้ีหลังศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม สํานักข่าวอิศราได้เกาะติดและนําเสนอข่าวน้ีอย่างต่อเน่ือง เพราะคดียังคงไม่สิ้นสุด โดย
เริ่มต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 ได้นําเสนอบทความในหัวข้อ “บทวิพากษ์คําพิพากษาคดีไร่ส้ม-อสมท”60 
หลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาต่อคดีดังกล่าว เขียนโดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ซึ่งเน้ือหา
ของบทความแสดงข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสของคําพิพากษาศาลปกครองกลาง จนล่าสุดคือวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้นําเสนอบทความในหัวข้อ “สรยุทธอ้างผู้ผลิตรายการอ่ืนก็ทํา! สู้คดียักยอกเงินโฆษณา 
อสมท 138 ล.”61 ทั้งน้ีสามารถรวมบทความเก่ียวกับคดีดังกล่าวที่สํานักข่าวอิศรานําเสนอได้ทั้งหมด 50 
บทความ62 ซึ่งผลจากการติดตามและนําเสนอข่าวสารโดยใช้วิธีการที่ถนัดของสํานักข่าวอิศรา คือ นําเสนอข่าว
ในเชิงสืบสวนสอบสวนโดยนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคดีน้ีในเชิงลึก ส่งผลให้สํานักข่าวอิศราถูกกล่าวถึง
มากจากคดีดังกล่าว และทําให้สาธารณชน องค์กรทางด้านกฎหมาย องค์กรที่เก่ียวข้องเร่ิมต่ืนตัว รวมทั้งมีการ
กดดันจากภาคประชาสังคมในเร่ืองจริยธรรมวิชาชีพของนายสรยุทธ  

 
ทั้งน้ี ในเวลาต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สืบสวน

ข้อเท็จจริง จนนําไปสู่การมีมติช้ีมูลความผิดของนายสรยุทธและพวก โดยได้ส่งเร่ืองให้กับ อัยการสูงสุด (อสส.) 
เพ่ือฟ้องคดีต่อศาลอาญา กรณียักยอกเงินค่าโฆษณาบริษัท อสมทฯ กว่า 138 ล้านบาท ในการจัดรายการ 
“คุยคุ้ยข่าว” ออกอากาศทางช่อง 9 อย่างไรก็ดี อสส. เห็นว่า สํานวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. มีข้อไม่สมบูรณ์ 
จึงมีมติต้ังคณะทํางานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี อสส. จึงเห็นด้วยกับ
คณะทํางานร่วมฯ และมีมติสั่งฟ้องคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 นอกจากน้ัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คดีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางหนึ่ง คือ ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีน้ี เห็นว่า บริษัท อสมท ไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา 55 ล้าน คืนให้กับบริษัทไร่
ส้ม จํากัด เพราะปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ไร่ส้ม มิเคยทําหนังสือขอส่วนลดค่าโฆษณากับ อสมท. แต่อย่าง
ใด เคยทําแค่เพียงคร้ังเดียว ในปี พ.ศ.2548 ส่วนการที่ อสมท ขายโฆษณาเกินเวลาน้ัน ถือว่าบริษัทไร่ส้มไม่ได้
ผลกระทบ เพราะ อสมท ใช้เวลาของทางช่องเอง และที่ผ่านมามีการโฆษณาเกินเวลามาโดยตลอด และบริษัท
ไม่ได้ทําหนังสือขอส่วนลดให้ถูกต้อง ดังน้ัน การที่บริษัทไร่ส้มได้ชําระค่าโฆษณา เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ อสมท ได้
เรียกเก็บ โดยไม่ได้รับส่วนลดทางการค้า 30% ถือว่าถูกต้องแล้ว จึงพิพากษาว่าให้ยกฟ้องคดี โดย อสมท ไม่
ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณา 55 ล้านคืนให้กับบริษัทไร่ส้ม 
 

                                           
60 สํานักข่าวอิศรา, บทวิพากษ์คําพิพากษาคดีไร่ส้ม-อสมท [ออนไลน์],  20  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา www.isranews.org/ 
isranews-article/item/24220-raisom_24220.html 
61 สํานักข่าวอิศรา, “สรยุทธ”อ้างผู้ผลิตรายการอื่นก็ทํา! สู้คดียักยอกเงินโฆษณา อสมท 138 ล. [ออนไลน์],  20  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.isranews.org/isranews-news/item/40645-sorayuth_9033_02.html 
62 สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ http://www.isranews.org/ ทางฝ่ังขวาบนสุดของเว็บไซต์จะมีเสิร์ชเอนจินของทางเว็บไซต์ให้สามารถสืบค้นข่าวและ
บทความต่างๆ ที่สํานักข่าวอิศราเคยนําเสนอ ในกรณีดังกล่าวใช้คําสืบค้นว่า “ไร่ส้ม”  
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ภาพท่ี 31 แสดงการสบืคน้ข้อมูลจากเสิรช์เอนจินของเว็บไซต์สํานักข่าวอิศรากรณี ไร่ส้ม-สรยุทธ 

 
 

2. การนําเสนอข่าวเรื่อง นักข่าวรับเงินเอแบคโพลล์ 4.4 ล้าน 
สํานักข่าวอิศราเริ่มนําเสนอข่าวน้ีเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีใจความว่า จากกรณีปรากฏ

ข้อมูลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการดําเนินงานของสํานักวิจัยเอแบคโพลล์
และ หน่วยงานเครือข่าย พบประเด็นปัญหา รายได้วิจัยค้างรับ จํานวน 33 โครงการ, ปัญหาลูกหน้ีเงินเบิก
ล่วงหน้าค้างเคลียร์ จํานวน 19 โครงการ, ปัญหาผลต่างการทําโพลล์สาธารณะที่ไม่มีการแสดงรายการ และ
ปัญหาเงินที่รับเข้าบัญชีโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 48,496,608.14 บาทน้ัน 
สํานักข่าวอิศราตรวจสอบ พบว่า ในรายงานผลสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการระบุถึงข้อมูลการนําเงินจาก
โครงการทําวิจัยไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์และรายการงบประมาณในหลายกรณี ด้วยมีกรณีหน่ึงระบุว่า มีการ
จ่ายค่าตอบแทนสื่อมวลชน รวมเป็นเงินจํานวน 4.4 ล้านบาท และมีการระบุช่ือนักข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหน่ึง
ว่า รับเงินค่าตอบแทนมากที่สุด คือ 2 ล้านกว่าบาท63 จากกรณีดังกล่าวทําให้เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 
นายภัทระ คําพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ได้มีการหยิบยกกรณีสํานักข่าวอิศรานํา เสนอข่าวสํานักวิจัยเอแบคโพลล์ดังกล่าว ซึ่งทางสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติจะเร่งติดตามเร่ืองน้ี โดยสอบถามไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพ่ือขอรับทราบผลการ

                                           
63 สํานักข่าวอิศรา, ชื่อ"นักข่าว"หราโผล่รับเงิน 2 ล.!ผลสอบระบุ"เอแบคโพลล์"ทุ่มจ่ายส่ือ 4.4 ล. [ออนไลน์],  21  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.isranews.org/isranews-news/item/38034-abac_38034.html 
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สอบสวน และนํามาพิจารณาดําเนินการต่อไป พร้อมเร่งประสานงานและร่วมหารือกับสภาวิชาชีพวิทยุและ
โทรทัศน์ไทยด้วย64 

 
ท้ายที่สุด ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์สํานักข่าวอิศรา ระบุว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักวิจัยเอแบคโพลล์ ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนอกวัตถุประสงค์และ
รายการงบประมาณ โดยมีการรายงานว่าสํานักวิจัยเอแบคโพลล์ จ่ายค่าตอบแทนสื่อมวลชน จํานวน 163 
รายการ รวมเป็นเงิน 4,420,500 บาท รายงานระบุรายช่ือนักข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหน่ึง ว่าเป็นผู้ที่รับเงิน
ค่าตอบแทนมากที่สุด เป็นเงิน 2,150,866 บาท 

 
กรณีดังกล่าว องค์กรสื่อ 4 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
เห็นว่าเป็นเรื่องกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายจึงต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดังน้ี 

1. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการ
สอบสวนฯ 

2. นายปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
3. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
4. นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
5. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรมสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย 
6. นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย  
7. นายคทาธร อัศวจิรัฐติกรณ์ รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
8. นายสุปัน รักเช้ือ อุปนายกฝ่ายสิทธิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
9. นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

 
 

                                           
64 สํานักข่าวอิศรา, สภาฯหนังสือพิมพ์ สั่งสอบปม "นักข่าวทีวีปริศนา" รับเงิน เอแบคโพลล์ 2.1 ล. [ออนไลน์],  21  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.isranews.org/isranews-news/item/38066-%E0%B8%B7news01_38066.html 
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ภาพท่ี 32 ภาพจากเว็บไซต์สภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
สํานักข่าวอิศราพยายามทําตัวเองให้ปลอดจากการครอบงํา ให้มีความเป็นอิสระมากทีสุ่ด 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. ปัญหาเรื่องความเกรงใจในองค์กรวิชาชีพ  
สํานักข่าวอิศราเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันอิศราซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ  แต่ก็พยายามเสนอข่าวตรวจสอบ

สื่อแม้จะรู้ว่าอาจจะนําไปสู่ปัญหาขึ้นมาได้ แต่ก็ยังไม่เคยพบชัดเจน อย่างไรก็ตาม องค์กรวิชาชีพที่รวมกันจะมี
อยู่สองระดับ คือ ที่เป็นสมาคมซึ่งเป็นที่รวมของนักข่าว ส่วนสภาวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นที่รวมของ
ข้อตกลงของเจ้าของที่มารวมกันต้ังสภา อาจจะมีนักข่าวปะปน แต่จริงๆ แล้วแกนหลักก็คือเจ้าของ ดังน้ัน 
ลักษณะที่เกิดขึ้น ความเป็นองค์กรวิชาชีพโดยสภาพจะมีความเกรงใจกัน นอกจากน้ัน องค์กรวิชาชีพเป็นระบบ
สมัครใจ ถ้าเกิดทําอะไรรุนแรงเขาก็ถอนตัว เช่น มติชน ฯลฯ ทําให้ระบบการตรวจสอบโดยองค์กรวิชาชีพ โดย
สภาพแล้วไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่  
 

“วิธีการคือการประนีประนอม การพยายามดึงคนที่ทํางานอยู่ด้วยวิธีเชิงบวกมาก
ที่สุด ขนาดตอนสํารวจยังไม่กล้าแถลงเลยว่าใครทําละเมิดจริยธรรมมากที่สุด แต่ให้รางวัลว่า
ใครทําจริยธรรมดีเด่นที่สุด แต่ใครทําผิดมากที่สุดน่ีไม่กล้าเปิดเผยช่ือ เพราะเราใช้วิธีแบบ
สังคมไทยคือไม่ประจานกัน จริงๆ แล้วเราลําบากนะ เพราะเรามีสองขา ขาหน่ึงต้องขอความ
ร่วมมือจากสํานักข่าวต่างๆ เพราะเขาต้องมาอบรมกับเรา เวลาจัดงานบางอย่างก็ให้ความ
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ร่วมมือ แต่อีกขาหน่ึงเราต้องตรวจสอบเขา ซึ่งถ้าองค์กรที่เขาถูกตรวจสอบเขาโกรธ ไม่พอใจ 
อาจจะไม่ให้ความร่วมมือ และอาจพาลไปถึงสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกับสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วย” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 
2558) 

 
 สํานักข่าวอิศราเคยตรวจสอบถึง นายวีระ ธีรภัทร นักจัดรายการวิทยุ นักเขียน คอลัมนิสต์ช่ือดัง ใน
กรณีการพูดจาล้อเลียนพฤติกรรมเพศที่ 3 อย่างชัดเจนระหว่างการจัดรายการ “คุยได้คุยดี” TALK NEWS & 
MUSIC ที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 96.5 FM เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งสํานักข่าวอิศราได้นําเสนอ
ข่าวโดยถอดเทปเอามาลงให้คนอ่านเลย ต่อมาวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 นายวีระ ธีรภัทร ได้ประกาศขอโทษ
ต่อกรณีดังกล่าว ในระหว่างการจัดรายการ “คุยได้คุยดี” TALK NEWS & MUSIC อย่างเป็นทางการ ซึ่งการ
ออกมาประกาศขอโทษกลางรายการคร้ังน้ีของนายวีระ เป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองของผู้บริหารคลื่นและ 
อสมท ที่เห็นว่าการกระทําของนายวีระไม่เหมาะสม และต้องการให้นายวีระแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อ
กรณีดังกล่าวด้วยการขอโทษผู้ฟังอย่างเป็นทางการ65 รวมไปถึงกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่เอารูปพนักงานมา
ประจาน คือ เดลินิวส์มีปัญหากันระหว่าง NEW)tv กับเดลินิวส์ ซึ่งพนักงานส่วนหน่ึงลาออกมาทํางานที่ 
NEW)tv เดลินิวส์ก็เอาภาพลงประจานในหนังสือพิมพ์ว่าคนพวกน้ีไม่ได้อยู่เดลินิวส์แล้ว ลาออกจากบริษัทไป
แล้ว โดย "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์" ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้เผยแพร่ประกาศรายช่ือบุคคล ซี่งพ้น
จากสภาพการเป็นพนักงาน ของบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด และบริษัทในเครือ จํานวน 16 คน66 สํานัก
ข่าวอิศราจึงเขียนข่าวเร่ืองน้ีเพ่ือตักเตือนเพราะทําไม่เหมาะสม 
 

“พอเรามานําเสนอข่าวตรวจสอบเขาแบบน้ี อาจจะทําให้เขากลัว แล้วก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ แต่เราก็พยายามหาวิธีอธิบายว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็
ยังไม่มีปฏิกิริยาที่ชัดเจน” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
2. สื่อต้องทําใจให้กว้างเวลาโดนตรวจสอบ  
บางครั้งสื่อมักชอบตรวจสอบคนอ่ืน พอมีคนมาตรวจสอบกลับโกรธและโมโห ไม่ยอมให้คนอ่ืนมา

ตรวจสอบตัวเองบ้าง 
  

                                           
65 สํานักข่าวอิศรา, "วีระ"ยอมรับผิดพูดล้อเลียนเพศที่ 3 ประกาศขอโทษผ่านคลื่นวิทยุ 96.5แล้ว [ออนไลน์],  22  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.isranews.org/isranews-news/item/37815-%E0%B8%B7news03_37815.html 
66 สํานักข่าวอิศรา, เบื้องหลัง!เดลินิวส์ ประกาศ16พนง. สิ้นสภาพ -ศึกสายเลือด "เหตระกูล" ระอุ [ออนไลน์],  22  สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.isranews.org/isranews-scoop/item/35468-report02_35468.html 
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ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม / การสร้างความเปลี่ยนแปลง 
สํานักข่าวอิศราไม่ได้ประเมินตัวเองว่ามีความสําเร็จหรือไม่อย่างไร เพราะทําไปตามหน้าที่ของ

สื่อมวลชนที่มีหน้าที่ในการนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน แต่ก็เห็นว่ามีคนพยายามพัฒนาการ
ทําข่าวแบบสํานักข่าวอิศรามากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบสื่อ 
1. ต้องสร้างองค์กรตรวจสอบสื่อต้องให้เข้มแข็งขึ้นมาด้วย ต้องเป็นตัวกระตุ้น เพราะไม่สามารถจะ

ทําให้สังคมต่ืนตัวได้ด้วยตัวเอง ต้องมีองค์กรพวกนี้เข้าไปกระตุ้น  ที่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นผลงานปรากฏเด่นชัดก็
เพราะองค์กรพวกน้ีไม่เข้าใจสื่อ ดังน้ัน องค์กรพวกน้ีต้องเข้าใจสื่อถึงจะตรวจสอบสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้า
จะไปตรวจสอบก็ต้องเข้าใจระบบสื่อก่อน นอกจากน้ัน หลายภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ตัวนักข่าว ตัว
ผู้ประกอบการกับเจ้าของ แล้วก็ชาวบ้านต้องเป็นตัวบีบ ใส่เข้าไป ถึงจะทําให้ได้ผล ไม่ใช่มาตรวจสอบอย่าง
เดียว เพราะถึงจะตรวจสอบไป แล้วพลังของสังคมไม่เกิด องค์กรที่เก่ียวข้องไม่ขยับก็จบ ต้องทําสองเร่ืองให้ได้ 
คือต้อง inside เขาด้วย ไม่ใช่มาบีบเขาอย่างเดียว คือต้อง input ใส่เข้าไปในตัวของพวกน้ีด้วย ให้เขาเห็น
ความสําคัญ การเปลี่ยนแปลงจากภายในสําคัญที่สุด 
 

“สุดท้ายถึงแม้จะมีกฎหมายกํากับดูแลสื่อถ้ากลไกไม่ดีก็จบ ย่ิงใช้จะย่ิงมั่วหนักขึ้นไป
อีกเหมือน กสทช. เอะอะก็จะฟัน สะเปะสะปะ ไม่มีมาตรฐาน” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
องค์กรตรวจสอบส่ือในประเทศไทยที่มีอยู่ ต้องทําผลงานให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง อย่างมากก็ไปร้อง

ไทยรัฐให้เอาภาพเด็กออก องค์กรตรวจสอบสื่อนอกจากจับจ้องมองส่ือของวิทยุจุฬาฯ แล้ว วิทยุจุฬาฯ ก็
เหมือนกับอิศราคือพูด แต่ไม่ได้มีหน้าที่อย่างผู้บริโภค ถ้าแบบมีเดียมอนิเตอร์ก็มีหน้าที่แค่มอนิเตอร์บทบาท
ของสื่อ แต่บทบาทของผู้บริโภคด้านสื่อไม่มี ดังน้ัน ควรมีองค์กรภายนอกที่จะต้ังขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบสื่อ แต่ก็
ไม่ต้องการแบบมือปืนรับจ้าง คอยรับจ้างเล่นงานคนอ่ืน แบบนั้นจะเป็นดาบสองคม ผิดวัตถุประสงค์ เพราะ
ไม่ได้ทําด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ  
 

“ต้องกําหนดขั้นตอนชัดเจน เช่น เราเตือนคุณแล้วนะครั้งที่หน่ึง เราเตือนคุณแล้ว
นะคร้ังที่สอง ถ้าครั้งที่สามทําอีกค่อยแจ้งความจับ เป็นต้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ก็แจ้งความจับหมด 
ต้องคุยกับเขาก่อน ไปร้องเรียนกับองค์กรวิชาชีพก่อน แต่สื่อน้ีไม่เคยเปลี่ยนนิสัย ยังสันดาน
เดิม อย่างน้ีโอเค แต่ไม่ใช่ว่าฟ้องดะเพ่ือจะแบล็กเมล์อย่างน้ีไม่เอา ต้องมีขั้นตอนพอสมควร 
เพราะสื่อมีความเคยชินมา คุณละเมิดแล้วนะอย่าทําอีกนะ อย่าทําอีกนะ ทําอีกโดนแล้วนะ
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อย่างน้ีเป็นขั้นตอน ถ้าต้ังมาแบบนี้โอเค แต่ถ้าต้ังมาเพ่ือไล่ฟันไม่เอา” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
2. ทําให้สังคมตระหนัก ให้รู้ และแยกแยะได้ว่าอะไรคือรู้เท่าทันสื่อ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสังคม ถ้า

สังคมไทยไม่ตระหนักในเรื่องพวกน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การไม่ตระหนักเรื่องการแสดง
ประทุษวาจาในที่สาธารณะ ฯลฯ ก็จะเห็นตลกคาเฟ่ออกโทรทัศน์ด่ากันหยาบคาย หรือหนังถูกสร้างขึ้นมาด่า
กันกระจาย เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีควรจะได้รับการปลูกฝัง 
 

“ถ้าคนไม่รู้เท่าทันสื่อดูไป เออ ก็ดีน่ีหลวงพ่อคูณ ถ้าแค่อยากรู้ว่ามรณภาพหรือหรือ
เปล่า ภาพหลวงพ่อคูณที่อ้าปากตอนพะงาบๆ จําเป็นไหม หรือล่าสุดศพของสิงห์ สควีซ แอน
นิมอล  ถ้าเปรียบเทียบกับสื่อต่างประเทศ ตอนวิทนีย์ ฮุสตันตาย เห็นศพสักนิดไหม เห็นแต่
รถพยาบาล โรงแรม ขนาดงานศพยังถ่ายไม่ได้เลย เขาเคารพความเป็นส่วนตัว ผมไม่ได้บอก
ว่าสังคมไทยต้องเดินไปถึงจุดน้ันหรือเปล่า แต่น่ีเราก็เห็นภาพศพของสิงห์ คือความเคารพ
ความเป็นส่วนตัวของสังคมต่างกัน สังคมไทยเป็นสังคมที่สอดรู้สอดเห็น ไม่ได้บอกว่าต้องถึง
มาตรฐานน้ัน แต่ก็คือต้องเคารพความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือไม่” (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
ปัญหาคือ จะให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร ประเทศไทยไม่มีระบบให้ชาวบ้านรู้เท่าทันสื่อ เพราะ

สื่อที่ครองตลาดอยู่คือสื่อกระแสหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นตัวให้คนรู้เท่าทันสื่อ สํานักข่าวอิศราก็พยายามนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ แต่สื่อเราไม่ได้กว้างขวางขนาดลงลึกถึงชาวบ้านกระจายทั่วไปเป็นแมสขนาด
สื่อทีวี ฟรีทีวี  
 

“ต้องยอมรับว่าเวลาชาวบ้านดูยังไม่รู้เลยว่าน่ันคือการละเมิดจริยธรรมของสื่อ ทําไม
สังคมยังเชียร์นักข่าวบางคน แต่ไม่เคยดูผลงานเลยว่าผลงานของเขาละเมิดจริยธรรม ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ ขนาดนักเรียนนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์น่ีช่ืนชมนักข่าวแบบน้ัน
เลย จริงๆ ผมยังไม่ได้หวังถึงให้เข้าถึงชาวบ้านหรอก ผมหวังให้นักเรียนนิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์รู้เท่าทันสื่อเสียก่อน อาจารย์สอนทุกวันเด็กยังไม่รู้เท่าทันสื่อเลย ดูยังไม่รู้เลยว่าสื่อไป
ละเมิดตรงไหน แล้วจะหวังให้ไปถึงชาวบ้านได้อย่างไร พวกส่ือด้วยกันยังไม่รู้เลย สื่อทําเอง
ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําผิด แล้วคนทั่วไปจะไปรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร” (ประสงค์ เลิศรัตน
วิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 
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3. ตัวคนปฏิบัติงานสื่อต้ังแต่ระดับสูงยันระดับล่างต้องตระหนักเรื่องน้ี ว่าการกระทําที่ผิดจริยธรรม
น้ันเป็นอย่างไร ต้องอยู่ในสํานึกตัวเอง ไม่ใช่ว่าไม่ทําเพราะกลัวผิด แต่ต้องไม่ทําเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
เราต้องการนําเสนอข่าว เสนอข้อมูลเป็นไปเพ่ือปกป้องสังคม ถ้าคิดว่าปกป้องสังคมคุณจะคิดอีกแบบแล้ว การ
เผยแพร่ข้อเท็จจริงมันทําได้ แต่ว่าข้อเท็จจริงแบบไหนที่จะปกป้องสังคมได้มากที่สุด อย่างถ้าไม่นําเสนอ
เพราะว่ากลัวติดคุก อันน้ีคิดคนละแบบแล้ว ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดมันก็ไม่เปลี่ยน ไม่จําเป็นต้องไปเสนอข่าว
โอ้โลมปฏิโลมอย่างเดียว เพราะว่าการเปิดโปงที่ดีคือการปกป้องสังคม  
 

“วิธีคิดควรจะเปลี่ยนได้แล้ว เช่น คิดว่าเด็กที่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรรมเป็น
ลูกหลาน เป็นญาติของเรา ก็จะไม่เกิดการละเมิด ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ญาติเราลุยเละเลย เป็นต้น” 
(ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
4. อยู่ที่ว่าต้องการดีกรีในการตรวจสอบสื่อขนาดไหน ดีกรีให้เห็นผล ดีกรีให้กฎหมายไปเล่นงานด้วย 

หรือดีกรีแค่ไปร้องสื่อ ถ้าดีกรีระดับกฎหมาย จริงๆ กฎหมายก็มีเขียนไว้อยู่แล้ว แต่ไม่มีใครไปกล่าวโทษตํารวจ 
เช่น สมมุติว่าเอาเด็กมาแถลงข่าว แล้วสื่อมวลชนเอามาเผยแพร่เป็นความผิดทางอาญา แล้วมันยอมความไม่ได้ 
ถ้าคนเฉยๆ ตํารวจไทยก็เฉยๆ ต้องหาคนไปแจ้งความตํารวจ  
 

ข้อค้นพบ 
สํานักข่าวอิศรามีหน้าที่นําเสนอให้สาธารณชนเห็นหากสื่อกระทําไม่เหมาะสม ถ้าเปรียบเทียบกับ

องค์กรตรวจสอบสื่ออ่ืนๆ เขามีบทบาทคนละบทบาทกับเรา เราแค่นําเสนอข่าว แต่ไม่มีหน้าที่ไปร้องเรียนใคร
โดยตรง ก็เลยอาจจะเห็นว่าพอเรานําเสนอปัญหาการตรวจสอบสื่อขึ้นมาแล้วก็หายไป เพราะองค์กรที่เก่ียวข้อง
ก็มี แต่ประเทศไทยไม่มีองค์กรที่มาเช่ือมต่อภายใน จึงต้องมีองค์กรมารับลูกต่อ เป็นองค์กรปฏิบัติที่จะทําให้
เห็นผลไม่ใช่แค่ร้องเรียนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องพัฒนาองค์กรพวกน้ีขึ้นมาให้รองรับต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันเป็นรูป
ทั้งระบบ เราไม่มีองค์กรภาคประชาชนที่ทําเรื่องน้ีอย่างจริงจัง แล้วพอเรานําเสนอประเด็นมาแล้วอย่างไรต่อ ก็
หายไปกับสายลม เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการผลักดันต่อ 

 
เพราะฉะน้ัน คิดว่าคนละบทบาทกัน เราเพียงแต่เอาเร่ืองนําเสนอให้สาธารณชนเห็น ส่วนการ

ร้องเรียนไม่เก่ียวกับเราแล้ว แต่คนจะหยิบเอาสิ่งที่เราเขียน มีเดียมอนิเตอร์จะหยิบไปทํา ส่วนองค์กรที่
เก่ียวข้อง เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริโภคจะเอาไปใช้หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว แต่เราไม่เคยมี
องค์กรที่ตรวจสอบสื่ออย่างจริงจัง อย่างดีก็แค่ไปร้องเรียน องค์กรที่ตรวจสอบสื่อมีน้อยมาก ที่จะให้ได้ผลอย่าง
จริงจังในสังคมมีแต่มีเดียมอนิเตอร์ 
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“มีอยู่อันหน่ึงเป็นมูลนิธิเก่ียวกับเด็ก ตอนท่ีเอาเด็กกะเหรี่ยงที่ถูกนายจ้างทําร้ายมา
เปลือย แล้วถ่ายภาพอยู่ ไ ด้ เด็กเสียหายให้ภาพออก กับภาพที่ เ ด็กถูกละเมิด เช่น 
นักการเมืองหญิง ตํารวจ เอาเหย่ือมาคลุมไอ้โม่ง ไม่เห็นมีใครไปร้องเลย ไม่เห็นมีใครไปแจ้ง
ความตํารวจเลยว่าตํารวจละเมิดสิทธิเด็ก คุณไปกล่าวโทษเลยว่าไม่ให้เอาเด็กมาประจาน” 
(ป ร ะ ส ง ค์  
เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558) 

 
การสื่อสารกับเครือข่ายและสาธารณะ  
1. ช่องทางในการสื่อสารกับเครือข่าย 
การสื่อสารกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวไอที สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จะ
ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์เรา เราก็พยายามโฆษณาช่องทางเว็บไซต์เราหรือว่าการสื่อสารโดยตรง ถ้า
ต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรก็ติดต่อมาโดยตรง หรือคุณจะรับข่าวสาร ให้เราร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลของ
คุณ และเราจะพยายามเผยแพร่ข้อมูลของเรา เวลาประชุม สสส. ว่ามีอย่างน้ี ถ้าคุณต้องการอะไรเราก็ยินดี 
 

2. ช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณะ 
การสื่อสารกับสาธารณะโดยตรงก็คือ สํานักข่าวอิศรา โดยเรานําเสนอข่าวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ทั้งหมด  ทวิตเตอร์  ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ  ของสํานักข่าว ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ้าหน้าที่ ของนักข่าว 
วัตถุประสงค์หลักก็คือ เผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับรู้ เพ่ือให้เกิดผลในทางสังคมต่อไป แต่ผลจะ
เป็นอย่างไรก็แล้วแต่องค์กรที่จะเข้าไปจัดการต่อ 
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ภาพท่ี 33 ภาพเว็บไซต์สํานกัข่าวอิศรา (HTTP://WWW.ISRANEWS.ORG/) 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพเฟซบุ๊กสาํนกัข่าวอิศรา (https://www.facebook.com/isranewsfanpage) 
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ภาพท่ี 35 ภาพทวิตเตอรส์ํานักข่าวอิศรา (https://twitter.com/isranews_agency) 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพยูทูบศูนย์ข่าวเพ่ือชุมชน สาํนักข่าวอิศรา (https://www.youtube.com/user/ 
localisranews) 
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ภาพท่ี 37 ภาพ RSS Feed สํานักข่าวอิศรา (http://www.isranews.org/เรื่องเด่น-สาํนักข่าวอิศรา/
668.feed?type=rss) 

 
 
 นอกเหนือจากการตรวจสอบสื่อโดยองค์กรในภาคประชาสังคมที่มีโครงสร้าง และมีการดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้าน้ีแล้ว ยังมีการตรวจสอบส่ือโดยประชาชนท่ีเป็นพลเมืองในอีก
รูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ ในรูปของการส่ือสารและเคลื่อนไหวโดยกลุ่มคนและปัจเจกบุคคลผ่านสื่อออนไลน์ อัน
เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดกว้าง สามารถขยายการรับรู้และเชิญชวนให้ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
สื่อได้ด้วยเช่นกัน 
 
 การตรวจสอบสื่อโดย ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคน จึงเป็นการเปลี่ยนโฉมการตรวจสอบสื่อจากรูป
แบบเดิมๆ ที่ทําผ่านองค์กร กลุ่ม หรือคณะทํางาน อย่างเป็นทางการ และมีโครงสร้างชัดเจน มาสู่การรวมกลุ่ม
กันตามความสนใจในรูปแบบชุมชนออนไลน์ ที่ผู้เข้าร่วมกลุ่มไม่จําเป็นต้องมีสังกัด หรือไม่แม้กระทั่งต้องแสดง
ตัวตน ช่ือ-นามสกุลจริงในการตรวจสอบสื่อ แต่ก็สามารถแสดงบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบสื่อร่วมกันได้ ด้วยการ
สร้างการรับรู้ที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ เปิดเวที สร้างข้อถกเถียง เก่ียวกับประเด็นที่ต้ังคําถามเกี่ยวกับสื่อ และ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง และความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเสรี 
 
 ในส่วนน้ี จะนําเสนอกรณีศึกษาทีสะท้อนถึงกลไกรูปแบบใหม่ของการตรวจสอบสื่อจากภาคประชาชน 
2 กรณี ดังน้ี 

1) การตรวจสอบสื่อโดยชุมชนออนไลน์ในเว็บไซต์ pantip.com 
2) การตรวจสอบสื่อโดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดในพ้ืนที่ออนไลน์ 
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ซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดโดยสังเขปดังน้ี  
การตรวจสอบการทําหน้าที่ของสื่อโดยชุมชนออนไลน์ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม (www.pantip.com) 
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม คือ พ้ืนที่ออนไลน์ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีห้องสนทนาท่ีครอบคลุมหลากหลายห้วข้อความสนใจ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิก
ที่เป็นประชาชนทั่วไป บางเรื่องก็เป็นการเปิดประเด็นต่อสังคมเป็นครั้งแรก การเคลื่อนไหวในห้องสนทนา
เป็นไปผ่านการต้ังกระทู้-ถามตอบ ชวนคิด ชวนตรวจสอบ ติดตามประเด็นว่ามีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใด 
เหล่าน้ี ทําให้ เว็บไซต์ pantip.com ยังคงมีพลวัตสูงแม้จะมีสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่หลายและเป็นที่นิยม
กว้างขวางปรากฏโฉมขึ้นมา ปัจจุบัน pantip.com มีห้องสนทนาทั้งหมด 35 ห้อง ซึ่งแบ่งไปตามประเด็นความ
สนใจที่แตกต่างกันของสมาชิกที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา เช่น ห้องราชดําเนิน สําหรับกลุ่มสมาชิกและผู้ใช้ที่มีความ
สนใจเรื่องการเมือง ห้องรัชดา สําหรับกลุ่มสมาชิกและผู้ใช้ที่มีความสนใจเร่ือง ยานยนต์ ห้องหว้ากอ สําหรับ
กลุ่มสมาชิกและผู้ใช้ที่มีความสนใจเรื่องดาราศาสตร์ ห้องเฉลิมไทย สําหรับกลุ่มสมาชิกและผู้ใช้ที่มีความสนใจ
เรื่องสื่อมวลชน เป็นต้น 
 
กล่องข้อความที่ 1 สรุปพัฒนาการโดยย่อของเว็บไซต์พันทปิดอทคอม 
 เว็บไซต์พันทิป ก่อต้ังเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ.2539 มีวัตถุประสงค์เป็นเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาแบบนิตยสารแต่
อยู่บนพ้ืนที่ออนไลน์ แต่ได้ให้บริการเว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว เพ่ือการต้ังกระทู้ แสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ ร่วมด้วย ซึ่งกลับกลายเป็นที่นิยมมากกว่า ภายหลังเว็บไซต์จึงพัฒนาในส่วนเว็บบอร์ดเป็นหลัก ให้มี
ระบบสมาชิกที่สามารถต้ังกระทู้เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนเข้ามาตอบกระทู้ได้ และแรกเริ่มเว็บบอร์ดมีการต้ังกระทู้
เรื่องคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่เน่ืองจากพ้ืนที่แห่งน้ีมีการใช้งานจากผู้คนหลากหลาย ที่มีความสนใจทั้งเหมือน
และต่างกัน ทําให้ในระยะต่อมามีการต้ังกระทู้เรื่องอ่ืนๆ พันทิปจึงขยายห้องสนทนา 8 ห้องได้แก่ BluePlanet 
เฉลิมไทย โทรโข่ง รัชดา ราชดําเนิน ไร้สังกัด ศุภชลาศัย และสยามสแควร์ ก่อนที่จะขยายเป็น 35 ห้องใน
ปัจจุบัน ความโดดเด่นของเว็บไซต์พันทิป คือ การร่วมกันตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ของประเด็นทางสังคม 
หรือแม้กระทั่งการหน้าที่ของสื่อหรือบุคคลสาธารณะ จนมีการขานเรียก ผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิปในลักษณะน้ีว่า 
“นักสืบพันทิป” 
 ความนิยมของเว็บไซต์พันทิป ทําให้เว็บไซต์น้ีกลายเป็นแหล่งหาข่าวข้อมูลของสื่อมวลชน อย่างกรณี
ฆาตกรรมบนเกาะเต่า ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 นักข่าวได้นําข้อมูลการโพสต์ข้อมูลเก่ียวกับคดีของผู้ใช้งานพัน
ทิปมาเผยแพร่ต่อ (อ้างอิงจากข่าว ไทยพีบีเอส https://goo.gl/PGw8yf) และผู้ใช้งานพันทิปเอง ก็มักจะต้ัง
กระทู้ติติง ตรวจสอบสื่ออยู่เป็นระยะๆ จากการทําข่าวที่หมิ่นแหม่ หรือละเมิดสร้างผลกระทบต่อผู้ตกเป็นข่าว 
(ยกตัวอย่างในกรณีศึกษาการตรวจสอบสื่อจากภาคประชาชน ในฐานะ ฐานันดรที่ห้า) 
 ปัจจุบัน พันทิปยังได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจัดเป็นเว็บยอดนิยมอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย (6 สิงหาคม พ.ศ.2558, อ้างอิงจากเว็บไซต์ alexa.com) 
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 แม้ในพันทิปดอทคอมจะไม่ได้มีการนิยามห้องสนทนา ไว้สําหรับ “การตรวจสอบสื่อ” ไว้โดยตรง แต่ก็
มีห้อง “ห้องเฉลิมไทย” ซึ่งเป็นห้องที่จัดไว้ให้สําหรับกลุ่มคนที่ให้ความสนใจเรื่อง สื่อภาพยนตร์ ค่ายหนัง ดารา
ภาพยนตร์ เทศกาลหนัง และหนังสั้น และ ห้อง “บางขุนพรหม” สําหรับผู้สนใจเรื่องดารา นักแสดง ซีรีส์ 
รายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ที่เปิดกว้างไว้สําหรับการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบข้อมูลในมิติต่างๆ ภายใต้กลุ่ม
หัวข้อน้ีที่กําหนด แต่ส่วนใหญ่น้ันก็เน้นการต้ังกระทู้แลกเปลี่ยนเก่ียวกับความบันเทิงเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ด้วย
การขับเคลื่อนและนําพาประเด็นโดยผู้ใช้งานท่ีเป็นสมาชิก ก็มักจะพบว่ามีการแสดงความคิดเห็นต้ังกระทู้ 
เก่ียวกับการทําหน้าที่ของนักข่าว หรือการนําเสนอเน้ือหารายงานข่าวอยู่เป็นระยะๆ จนเป็นที่รับรู้กันของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ pantip.com ว่าหากจะต้ังกระทู้ ชูประเด็นตรวจสอบการทําหน้าที่สื่อแล้วต้องไปต้ังกระทู้ใน
ห้องใด จึงจะตรงกับกลุ่มผู้สนใจ ดังตัวอย่างภาพล่างน้ี ที่เจ้าของกระทู้ต้ังประเด็นเก่ียวกับการทําหน้าที่ของ
นักข่าวช่อง 3 ที่ไม่เหมาะสม และเจ้าของกระทู้ได้เกริ่นอธิบายเบ้ืองต้นก่อนว่า “ขอฝากไว้ที่ห้อง เฉลิมไทยด้วย 
เพราะที่ห้องนี้เป็นแหล่งให้ความเห็นด้านวิเคราะห์สื่อมวลชนโดยตรง” 
 

ภาพท่ี 38 แสดงตัวอย่างความต้ังใจเลือกต้ังกระทู้ตรวจสอบสื่อในห้องเฉลิมไทย 

 
 
 กระทู้ ‘หญิงสาวเคราะห์ร้ายถูกเอ็ม แรมบ้า ข่มขืน แล้วยังถูกคุณสรยุทธ ช่อง 3 ข่มขืนซํ้าทาง
อากาศอีก!!!!’ (http://goo.gl/1t9fg8) น้ี ถูกต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2552 โดยสมาชิกเว็บไซต์ 
pantip.com ที่ใช้ช่ือว่า ‘พาช่ืน’ วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดําเนินรายการ
โทรทัศน์ช่ือดังจาก รายการ ‘เรื่องเล่าเช้าน้ี’ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่เปิดโอกาสให้ นายเอ็ม แรม
บ้า ผู้ต้องสงสัย ซึ่งถูกสุภาพสตรีรายหน่ึงแจ้งความดําเนินคดีในข้อหากักขังหน่วงเหน่ียว ข่มขืน และขืนใจให้
กระทําการลามกอนาจาร ได้มาแก้ต่างข้อกล่าวหา อันรวมไปถึงการแสดงภาพถ่ายและการเล่าถึงเหตุการณ์การ
กระทําลามกอนาจาร อีกทั้งยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายให้ถอนแจ้งความ หรือยอมความ โดยเจ้าของกระทู้อธิบาย
ว่าการกระทําของพิธีกรไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการละเมิดซ้ําต่อผู้เสียหาย เป็นการกระทําที่ผิดไปจาก
จริยธรรมสื่อ และเป็นการใช้สื่อในฐานะพื้นที่สาธารณะโดยไม่ก่อประโยชน์ 
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ภาพท่ี 39 หนา้เว็บบอร์ดพนัทิปดอทคอมนําเสนอกระทู้ที่เปน็ปัญหาเก่ียวกับการทํางาน 
ของ สรยุทธ สทุัศนะจิดา 

 
ท่ีมา http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/06/A7951068/A7951068.html 
 
 การต้ังกระทู้เกิดขึ้นทันทีในวันที่มีการรายงานข่าว และมีความเคลื่อนไหว ของผู้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น อยู่อีก 1 สัปดาห์ เกิดเป็นข้อถกเถียงว่า การกระทําดังกล่าวเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยสามารถสรุปการ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ดังกล่าวเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 

1. กลุ่มที่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ 
1.1 เห็นด้วย เพราะไม่พึงพอใจลักษณะการดําเนินรายการของผู้ดําเนินรายการอยู่แล้ว 
1.2 เห็นด้วย เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของผู้ต้องหา 
1.3 เห็นด้วย กับประเด็นการทําหน้าที่ของสื่อที่เจ้าของกระทู้นําเสนอ 

2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ 
2.1 ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าเจ้าของกระทู้มีอคติต่อผู้ดําเนินรายการ 
2.2 ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าทรรศนะของเจ้าของกระทู้เป็นการมองไม่รอบด้าน 

3. กลุ่มที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รวมถึงกลุ่มที่ไปตอบในประเด็นที่ไม่
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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 อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด กระทู้น้ีไม่ได้มีข้อสรุปออกมาเป็นฉันทามติ หรือขับเคล่ือนในเชิงนโยบายที่
ชัดเจนได้ แต่ก็ได้สร้างการรับรู้ ซึ่งอาจช่วยให้ภาคประชาชน หรือสมาชิก pantip.com ได้ฉุกคิด พิจารณา 
ไตร่ตรองการทําหน้าที่ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งเป็นคนทําสื่อที่เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลต่อมติมหาชนใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างกว้างขวาง ว่าการทําหน้าที่ของเขาในฐานะสื่อต่อผู้ที่ประสบเคราะห์ร้ายอย่างหญิงที่ถูก
ข่มขืน เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 
 ในอีกกระทู้หนึ่งที่ถูกต้ังในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เป็นการต้ังคําถามถึงการรายงานข่าวของนักข่าว
ภาคสนามที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่กําลังทํากิจกรรมในสนามข่าว ซึ่งกรณีน้ีเกิดขึ้นระหว่างการรายงานแข่ง
จักรยานชิงแชมป์ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ภายใต้ช่ือกระทู้ ว่า “ดูข่าว3มิติเม่ือสักครู่ นักข่าวยืน
รายงานข่าวกลางถนนในโค้ง ฝูงจักรยานที่แข่งกันมาต้องคอยปั่นหลบ!!!” (http://pantip.com/topic/ 
32864835) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยสมาชิกเว็บไซต์ pantip.com ในช่ือ สมาชิกหมายเลข 
1150579 ที่ได้ต้ังกระทู้อย่างรวดเร็ว ทันทีเมื่อการออกอากาศของรายการข่าว 3 มิติสิ้นสุดลง โดยผู้ต้ังกระทู้มี
เจตนาว่าการกระทําดังกล่าวน้ันอันตรายอย่างมาก ซึ่งเรียกความสนใจ การแสดงความคิดเห็นในกระทู้ได้มาก
พอสมควร เกือบทั้งหมดแสดงความเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ และมีบางรายได้ค้นหาภาพข่าวดังกล่าวมา
สนับสนุนข้อมูลของเจ้าของกระทู้เพ่ิมเติม ตอกยํ้าความผิดพลาดของนักข่าวที่เกิดขึ้น ตามภาพด้านล่างน้ี  
 

ภาพท่ี 40 การตอบกระทู้ของสมาชิกที่ร่วมสืบค้นหลักฐานยืนยันการทําหน้าที่ทีผ่ิดพลาดของนักข่าว 

 
 



 

130 

 ท้ายที่สุด กระแสความไม่เห็นด้วยและร่วมกันตรวจสอบการทําหน้าที่นักข่าวภาคสนามรายน้ี บน
กระทู้ที่ถูกต้ังขึ้น ส่งผลให้ ตัวนักข่าว ต้องเข้ามาแสดงความรับผิดชอบว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และให้
ยืนยันจะนําข้อแนะนํา ในกระทู้เดียวกันน้ี ไปปรับปรุงตนเอง   
 

ภาพท่ี 41 การเขา้มาตอบกระทู้แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของนักข่าว หลงัถูกต้ังเป็นกระทู้ใน
เว็บไซต์พนัทปิดอทคอม จากการท่ีตนยืนเสนอขา่วกีดขวางการแข่งขนัจักรยาน ทําให้นักปัน่ได้รบัความ

เดือดร้อน 
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 กรณีดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็น พลังของมวลชนในชุมชนออนไลน์ในการตรวจสอบสื่อแล้วใน
เวลาอันรวดเร็วและอย่างเสริมแรงกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์แบบเว็บ 2.0 ที่เป็น
การสื่อสารสองทาง นอกจากสมาชิกเว็บไซต์จะสามารถตรวจสอบการทํางานของสื่อได้ร่วมกันแล้ว ตัวของผู้
ปฏิบัติการส่ือซึ่งในที่น้ีคือ นักข่าวภาคสนามก็สามารถจะส่ือสารโต้ตอบกับผู้ที่ตรวจสอบเขา เพ่ือบอกเล่า
เรื่องราว และแถลงให้สาธารณะออนไลน์ได้รับรู้จากจุดยืนของเขาได้ด้วย ซึ่งน่าจะนําไปสู่ความเข้าใจที่กระจ่าง
จากทุกฝ่าย แทนที่จะเป็นการทึกทักเข้าใจไปเองฝ่ายเดียว โดยไม่ได้เปิดให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบได้สื่อสารกลับมา 

เหมือนการตรวจสอบสื่อในรูปแบบเดิมๆ 
 

การตรวจสอบสื่อโดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดในพ้ืนที่ออนไลน์ 
 พ้ีนที่การสื่อสารออนไลน์ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ้ืนที่การส่ือสารจริงในสังคม กล่าวคือ ผู้นําทาง
ความคิด (opinion leader) ย่อมมีผลต่อการช้ีนําหรือจุดประเด็นต่อมหาชนหรือสาธารณะมากกว่าบุคคล
ทั่วไป กรณีที่จะนําเสนอต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีถึงพลังของ Online social influencer (ผู้ที่มี
อิทธิพลในพ้ืนที่ออนไลน์) ต่อการจุดประกายและขยายผลเก่ียวกับการตรวจสอบสื่อในพ้ืนที่ออนไลน์ 
 

ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 มีเหตุการณ์เลิกรากัน ระหว่างคู่แต่งงานดาราช่ือดังคือ แตงโม- 
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ และ โตโน่-ภาคิน คําวิลัยศักด์ิ ซึ่ง ธาม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการประจําสถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ ขององค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส) ได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการทําหน้าที่ของสื่อในการรายงานข่าว 'แตงโม-โตโน่'’ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งต้ังค่าความเป็น
ส่วนตัวไว้ที่ระดับ สาธารณะ (public) ว่า การท่ีสื่อจํานวนมากทุ่มทรัพยากรเพ่ือให้ได้ข่าวน้ี โดยหวังเรทต้ิง
จํานวนคนดูเป็นการทําหน้าที่ไม่เหมาะสม เพราะนอกจากจะเป็นการละทิ้งการรายงานข่าวสารที่มีความสําคัญ
ต่อประเทศชาติด้านอ่ืนแล้ว ความต้องการนําเสนอข่าวดังกล่าวยังทําให้นักข่าวฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพ ก้าว
ก่ายพ้ืนที่ชีวิต ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ปรากฏในข่าว พร้อมต้ังข้อสังเกตต่อการที่ผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์สนุกกับการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์น้ีอย่างเกินพอดี 
 
 
  



 

132 

ภาพท่ี 42 ภาพสเตตัสใน facebook ของ Time Chuastapanasiri กรณี แตงโม-โตโน่ 

 
 

การขึ้นสเตตัสทางเฟซบุ๊กของธาม เป็นที่มาของการต้ังกระทู้ทาง pantip.com โดย ‘wanrasa’ ได้ต้ัง
กระทู้ช่ือว่า ‘นักวิชาการสื่อสาธารณะ ต้ังคําถามเจ็บ! กรณีข่าว 'แตงโม-โตโน่'’ (http://pantip.com/ 
topic/33902975) เพ่ือแสดงความรู้สึกเห็นกับธามและเปิดประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะ  
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กล่องข้อความที่ 2 สรุปข้อมูลเบื้องต้นของ ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อซ่ึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลใน
สื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 

 ธาม เช้ือสถาปนศิริ เป็น นักวิชาการด้านสื่อ สังกัดสถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ (สวส.) องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แต่มีบทบาท
เป็นที่ติดตาม หรือเป็นรู้จัก ในด้านการเป็นผู้ วิเคราะห์ วิจารณ์การทํางานสื่อมวลชนผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊กของตนเอง (facebook: time.chuastapanasiri) และงานสัมมนาสาธารณะต่างๆ อยู่
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน ธาม มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กส่วนตัว 7,337 คน (6 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
 ธาม (สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2558) ระบุว่า บทบาทในการตรวจสอบสื่อของเขาเริ่มมาจากการ
ทํางานเฝ้าระวังสื่อของโครงการมีเดียมอนิเตอร์เมื่อต้ังแต่ พ.ศ.2547 ประกอบกับความสนใจส่วนตัวใน
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์สื่อ ซึ่งในช่วงแรกใช้วิธีการเขียนบทความต่างๆ 
นําเสนอบนหนังสือพิมพ์ ต่อมาเมื่อเริ่มมีเฟซบุ๊ก จึงได้เริ่มใช้เพ่ือนําเสนอความคิดของตนเองที่การทํางาน
ประจําไม่สามารถทําได้ โดยธามเห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที่ทําให้ความเห็นของตนเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว 
ขณะที่การเขียนบทความหนังสือพิมพ์น้ันต้องรอเวลา และประเด็นที่ตนนําเสนอน้ันมักเป็นประเด็นร้อนตาม
กระแสที่สื่อสนใจ และถูกสื่อกระแสหลักนําไปขยายต่อจํานวนมาก นอกจากการวิพากษ์วิจารณ์สื่อแล้ว ธาม
ยังชอบวิพากษ์การทํางานของรัฐบาลในลักษณะของการสื่อสารวาทกรรมทางการเมือง เน้ือหาเก่ียวกับสื่อที่
นําเสนอผ่านเฟซบุ๊กของเขามีทั้งการประมวลข่าวที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์สื่อ การตลาดสื่อ นโยบายสื่อ 
จิตวิทยาสื่อ สื่อกับเด็กและบทความ ความเห็นเชิงวิชาการต่อปรากฏการณ์ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจ
ได้ง่ายแต่สามารถอ้างอิงทางวิชาการได้ และเน้นการตอบคําถามในลักษณะของการตีความ ถอดรหัส
ความสําคัญ  
 วิธีการนําเสนอกในเฟซบุ๊กของธามจะนําเสนอแบบไม่ออกนอกประเด็นและไม่ค่อยใช้ในฐานะพ้ืนที่
ส่วนตัว และเร่ิมมีการพัฒนาจากการประมวลข่าว เป็นการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ หนังสือที่อ่านใน
ลักษณะของการเป็น Hub ทางข้อมูลด้วย ซึ่งสามารถนิยามตนเองได้ว่า เป็นนักวิชาการในด้านการเฝ้าระวัง
สื่อ ซึ่งนอกจากการนําเสนอเน้ือหาแล้วตนยังรู้วิธีการนําเสนอ เวลา ความถี่ในการนําเสนอว่าจะทําอย่างไรที่
จะทําให้เฟซบุ๊กมีลักษณะเป็นพลวัต และที่สําคัญคือ หน้าเพจน้ันมิได้ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 
 นอกจากนําสิ่งที่นักวิชาการเขียนมาเผยแพร่ต่อแล้ว ผู้ต้ังกระทู้ยังต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับการเสพข่าวสาร
ของคนไทยว่าคุ้นชินกับการเสพข่าวตามกระแส และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นน้ัน ว่าน่าจะเป็นเพราะ
คนไทยต้องเสพข่าวบันเทิงเพ่ือหลบหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงอันโหดร้าย อีกทั้งต้ังประเด็นไว้ใน
ตอนท้ายของกระทู้ว่า ในโลกที่เรตต้ิงและจริยธรรมส่ือยังคงมีเพียงเส้นบางๆ ก้ัน ประชาชนที่รับข่าวสารต้องใช้
วิจารณญาณในการเสพและกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง พร้อมใส่ไฮเปอร์ลิงค์ของ bangkokbiznews.com 
เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งนําเอาข้อความท่ีนักวิชาการส่ือโพสต์แสดงความคิดเห็นมาลง
เผยแพร่ต่อโดยไม่ได้มีการเพ่ิมเติมเน้ือหาใดๆ นอกจากการเขียนหัวข้อข่าวใหม่ลงไปด้วย ขณะเดียวกัน ก็ยังใส่
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ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ nationtv.tv ซึ่งนําไปสู่คลิปข่าวการให้สัมภาษณ์ของธามเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวใน
รายการ ‘คมชัดลึก’ ของเนช่ัน ทีวี เพ่ือชักชวนให้ผู้ที่เข้ามาอ่านกระทู้คลิกไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของธาม
เก่ียวกับประเด็นน้ี 
 
 ซึ่งผู้ตอบกระทู้น้ีส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วยกับข้อมูลของ ธาม หรือที่เจ้าของกระทู้ได้โพสต์แสดง
ความเห็น มีบางส่วนที่รู้สึกว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ผิดแปลกของเสนอข่าวศิลปิน ดาราของสื่อในปัจจุบัน รวม
แล้วมีการแสดงความเห็น 74 ความคิดเห็น 
 
 สําหรับ ธาม ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลที่แสดงบทบาทตรวจสอบสื่อต่อสาธารณะบนพ้ืนที่เฟซบุ๊กส่วนตัว 
แล้วถูกนําเผยแพร่ต่อผ่านสื่อกระแสหลักถึง 2 ช่องทาง คือ ทั้งทางเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ
เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ซ้ําอีก
ครั้งในเว็บไซต์ pantip.com ผ่านปัจเจกในฐานะฐานันดรที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่าสําหรับคนส่วนหน่ึง ธาม  
เช้ือสถาปนศิริ ก็เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อเรื่องการติดตามตรวจสอบสื่อ 
 
 และในที่สุด ธาม เองได้เสนอ 10 แนวทาง การรายงานข่าว "การฆ่าตัวตาย" ของบุคคลสาธารณะ 
ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งก็ได้รับความเห็นด้วยจากผู้ติดตามจํานวนหน่ึงผ่านการกดไลค์และกล่าวขอบคุณ 
 
 นอกจากธามซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงแล้ว ฐานันดรที่ 5 ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์อาจจะ
อยู่ในรูปแบบที่แหวกแนวออกไปอย่าง “จ่าพิชิต”67 จากเว็บไซต์ Drama-Addict ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ที่มีอิทธิพล 
และสร้างกระแสการตรวจสอบประเด็นทางสังคมให้เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มผู้ติดตามและช่ืนชอบเน้ือหาแนวเสียดสี
แดกดัน โดยจ่าพิชิตจะมีเอกลักษณ์ในการชงประเด็นด้วยการหยิบยกประเด็นในสังคมที่เป็น “ดราม่า” ซึ่งตัว
เขาเองให้คําจํากัดความว่า หมายถึง “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่าง อคติ หรือจริงจังมาก
เกินไป แล้วก่อให้เกิดความขัดแย้ง รําคาญใจ กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด” จ่าพิชิตสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จัก
ในเบื้องแรกจากการชงประเด็นแนวดราม่าที่ปรากฏในเว็บบอร์ดของพันทิปดอทคอมมานําเสนอ แต่ต่อมาเมื่อ
เว็บไซต์ Drama-Addict เป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว ก็สามารถจะเลือกประเด็นที่เห็นว่าเข้าข่าย ซึ่งอาจเป็น
ประเด็นเก่ียวกับดาราหรือผู้มีช่ือเสียงในสังคม หรือเป็นประเด็นที่มีความแปลกประหลาดแนวปุถุชนสนใจก็ได้ 
ดูรายละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับเว็บไซต์ Drama-Addict และจ่าพิชิตในกล่องข้อความท่ี 3 
 

                                           
67 จ่าพิชิต ขจัดพาลชน” เจ้าของเว็บไซต์ drama-addict.com เป็นเว็บที่ประชาสัมพันธ์เร่ืองราวการถกเถียง หรือที่เป็นประเด็นอ้ือฉาวของคนใน
สังคม ทั้งจากเว็บบอร์ด เฟซบุ๊ก ที่ถูกเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้ผู้อ่านเฝ้าติดตาม ทําให้มีการอ้างถึงบนส่ือสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะๆ 
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กล่องข้อความที่ 3 รายละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับเว็บไซต์ Drama-Addict และจ่าพิชิต 

ดราม่า-แอดดิค (Drama-addict) เว็บไซต์และแฟนเพจที่รวบรวมเรื่องราวดราม่าที่มีเน้ือหาขัดแย้ง
กันทั้งในสังคมออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยสํานวนที่ทะลึ่งปนหยาบคายนิดๆ แต่ทําให้คนอ่านเข้าใจง่าย 
เว็บไซต์ดราม่า-แอดดิค เริ่มต้นจากผู้ดูแลที่ใช้นามปากกาว่า “จ่าพิชิต ขจัดพาลชน” โดยขอสงวนช่ือและ
นามสกุลจริง เว็บไซต์ ดราม่า-แอดดิค (drama-addict) ก่อต้ังเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2552 โดยใน
ระยะแรกเว็บไซต์ Drama Addict เริ่มต้นจาก “จ่าพิชิต” เล่นกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป และพบความ
น่าสนใจของ “นักสืบพันทิป” ที่เวลามีประเด็นอะไรก็เข้าไปค้นหาข้อมูลออกมาแฉหรือตีแผ่เป็นเรื่องเป็นราว 
จึงคิดว่าน่าจะมีเว็บไซต์รวบรวมเนื้อหากระทู้เหล่าน้ี เดิมทีต้องการทําเว็บที่นําเอากระทู้จากเว็บไซต์พันทิป
มาแสดง แต่ในปัจจุบัจะมีการบรรยายเน้ือหาเพ่ิมเติม แนวทางของเว็บไซต์ “จ่าพิชิต” ได้กําหนดว่าต้องเป็น
เว็บที่นําเสนอเน้ือหาที่เป็นเรื่องของความขัดแย้ง อาจจะเอาข้อมูลของแต่ละฝ่ายมาว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง แล้ว
ให้ผู้อ่านพิจารณาเอาเอง โดยแหล่งข้อมูลดราม่าจะดูจากคอมมูนิต้ีหลักๆ ที่มีคนเยอะ เช่น พันทิป เฟซบุ๊ก 
จะเป็นแหล่งที่มีดราม่าเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งจะพิจารณาความเป็นดราม่าจาก “ตรรกะวิบัติ” (fallacy) มากเป็น
พิเศษ ซึ่งถ้าพบเห็นว่ามันวิบัติมากๆ ก็อาจจะกลายเป็นดราม่าได้ 

ลักษณะของการสื่อสารความขัดแย้งทางสังคมผ่านเพจดราม่า-แอดดิค เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการ
เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมออนไลน์บนพ้ืนที่สาธารณะเทียม ทั้งในกระดานข่าวหรือเครือข่ายสังคมประเภท
ต่างๆ จากผลการวิจัยของผลการวิจัย “การสื่อสารประเด็นความขัดแย้งในสังคมออนไลน์กรณีศึกษาเพจ
ดราม่าแอดดิค”(เสาวลักษณ์ ประวาระณะ, 2557) พบว่า ลักษณะของการสื่อสารความขัดแย้งทางสังคม
ผ่านเพจดราม่า-แอดดิค เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดความขัดแย้งขึ้นของผู้ใช้สื่อในสังคมออนไลน์ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่สาธารณะเทียม และเมื่อนําประเด็นเหล่าน้ันมาเล่าต่อด้วยการแบ่งปันเน้ือหาบนเพจดราม่าแอดดิค 
จะทําให้พบถึงการทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารหน้าที่ในการสอดส่องดูแลสภาพแวดล้อมทางสังคม การ
ให้ความบันเทิง หน้าที่ในการทําให้เข้าใจในสถานการณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน  

เว็บไซต์ ดราม่า-แอดดิค (drama-addict) มีจํานวนคนเข้าเว็บเฉล่ีย 70,000-100,000 คนต่อวัน 
ในช่วงที่มีดราม่าวงโยฯ นั้น มีผู้เข้าชมสูงขึ้นถึง 400,000 คนต่อวัน (อ้างอิงจาก http://www.positioning
mag.com) ในปัจจุบัน แฟนเพจดราม่า-แอดดิคมีผู้กดติดตาม 812,086 คน (15 สิงหาคม พ.ศ.2558) ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากสถิติเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2556 ซึ่งอยู่ที่ 153,508 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
ตอบรับและความสนใจของผู้ชมที่มีต่อดราม่า-แอดดิค 
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ในกรณีหน่ึงที่ได้เป็นการจุดกระแสตรวจสอบสื่อในวงกว้าง คือ จ่าพิชิตได้หยิบยกกรณีของพาดหัวข่าว

ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหน่ึงขึ้นมาด้วยคําพูดที่ค่อนข้างจะหยาบคายแต่ต่อมาได้ถูกนํามาเผยแพร่ต่อใน
กระทู้น้ีของ pantip.com ในหัวข้อ “จรรยาบรรณนักข่าวมีม้ัย” (http://pantip.com/topic/33252611) 

 
ภาพท่ี 43 แสดงการนําข้อมูล ความคิดเหน็ของ “จ่าพิชติ ขจัดพาลชน” ต่อการพาดหัวข่าวทีส่่อไปทาง

ลามกอนาจารและถูกนํามาตั้งเปน็กระทู้ในเว็บไซต์พันทิป 

 
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สมาชิกเว็บไซต์ pantip.com ในช่ือ ‘18 นะไม่ใช่อายุแต่เป็น
มงกุฎ’ ที่นําภาพและความคิดเห็น ต่อการภาพ การต้ังกระทู้ “จรรยาบรรณนักข่าวมีมั้ย” พร้อมเน้ือหาพาดหัว
ที่นํามาเป็นประเด็นตรวจสอบสื่อ 

 
ต่อกรณีน้ี ธามได้สะท้อนความเห็นถึงลักษณะของเว็บไซต์ดังกล่าวกว่าอาจสามารถพิจารณาว่าเป็น

การตรวจสอบสื่อภาคประชาชนในระดับเบ้ืองต้นในการช้ีนําประเด็นให้สังคมเห็นได้ เน่ืองจากเพจดราม่า
แอดดิค เน้นการดึงบุคคลที่มีความเห็นในลักษณะเดียวกันสะท้อนความเห็นในเชิงดราม่าเพ่ือแก้เกม ผู้คนที่
ติดตามเพจดังกล่าว หรือเพจ “อีเจี๊ยบเลียบด่วน” ก็ช่ืนชอบเพราะลีลาการตอบ การโต้สวนกลับ และการช้ี
ผู้กระทําความผิดอย่างชัดเจน ดังเช่นที่ดูในรายการประเภทเล่าข่าว แต่มิได้อาจนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือ
การแก้ไขปัญหาในสังคมได้ 
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ภาพท่ี 44 ภาพในกระทู ้“จรรยาบรรณนกัข่าวมีม้ัย” 

 
 
 
 ซึ่งกระทู้น้ีแม้มีผู้ร่วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นจํานวนไม่มากนัก แต่ทั้งหมด ก็ประณาม การ
กระทําน้ีของสื่อมวลชน รวมไปถึงการนําข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมา โพสต์เป็นหลักฐานตอกยํ้า การกระทําที่ขาด
จรรยาบรรณของนักข่าว และสํานักพิมพ์ อย่างภาพประกอบพาดหัวข่าวที่มีสมาชิกโพสต์เพ่ิมเติม 
 
 ในที่สุดการวิพากษ์ วิจารณ์ การตรวจสอบสื่อในกรณีก็ส่งผลให้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวของจังหวัด
ลําปางจัดการแถลงข่าวขอโทษต่อสาธารณชน โดยในกระทู้บนเว็บไซต์พันทิปดอทคอมน้ี ก็มีการนําข้อมูล
ดังกล่าวมาโพสต์ต่อ ทําให้เห็นภาพได้ว่าเรื่องน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้งสะท้อนได้ว่า ผู้ใช้งาน pantip.com น้ัน 
มีการเฝ้าติตามความเคลื่อนไหวของส่ือ หลังจากเป็นประเด็นขึ้นมาในกระทู้ โดยเป็นการเฝ้าติดตามว่าจะมีการ
ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ขออภัยกับสังคมหรือไม่ เมื่อมีการทําผิดหรือละเมิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ภาพท่ี 45 แสดงการโพสต์ขอ้มูลความคืบหน้า โดยสมาชิกเว็บไซต์ pantip.com ในกรณีที่ หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน จ.ลาํปาง ออกมาขอโทษ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 กรณีศึกษาทั้งหมดน้ี สะท้อนให้เห็นว่าการทํางานของสื่อมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสาร โลกของ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอาจเป็นสิ่งสําคัญให้สื่อมวลชนค้นข้อมูล ทําข่าวง่ายดายข้ึน และสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่
ความสะดวก รวดเร็วในด้านการสืบค้นข้อมูลน้ี ก็ต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวังกว่าเดิมเป็นหลายเท่า 
นอกเหนือจรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องตระหนักตลอดเวลาแล้ว ในยุคน้ียังมี ฐานันดรที่ห้า ที่อยู่ในพ้ืนที่โลก
ออนไลน์เช่นเดียวกันที่ทํางานคู่ขนานตรวจสอบ เผ้าระวังสื่อมวลชน หรือฐานันดรที่สี่ อยู่เช่นกัน ซึ่งก็มี
บทเรียนที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างกระแส หรือผลกระทบได้ในโลกออฟไลน์หรือตัวนักข่าวได้ อย่างทุกๆ 
กรณีที่ได้กล่าวถึงไป  
 

การตรวจสอบสื่อโดยฐานันดรท่ีห้าในลักษณะน้ี ถือเป็นการเคลื่อนไหวผลักดันประเด็นสังคมหรือ
การเมืองผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตแบบทําน้อยแต่ได้มาก หรือ Slacktivism และแนวโน้มของการท่ี ฐานันดรที่ห้า 
จะถูกสังคมให้พ้ืนที่และความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการสื่อสารที่เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย การแพร่กระจาย
ข่าวสารแบบไวรัส และลักษณะอันเปิดกว้างต่อการร่วมมือกัน และประมวลปัญญาร่วมกันของพลเมือง
อินเทอร์เน็ต   
 

3.2 สรุปบทเรียนจากองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนในประเทศไทย 
 เมื่อเทียบกับรายงานวิจัยนําร่อง “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน” เมื่อปี พ.ศ.2547 เราจะพบ
ได้ว่าองค์กรในภาคประชาสังคมที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสื่อในประเทศไทยมีพัฒนาการที่น่าสนใจอยู่หลาย
ประการ โดยมีทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ ดังน้ี 
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 ปัจจัยบวก  
1. เกิดองค์กรในภาคประชาสังคมที่ทําหน้าตรวจสอบสื่อหรือให้ความรู้เรื่องสื่อโดยเฉพาะ และมีการ

ทํางานต่อเน่ืองยาวนาน เช่น MEDIA MONITOR, สสย., MEDIA INSIDE OUT และเครือข่าย
ครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

2. การตรวจสอบส่ือมีมาตรฐานมากขึ้น การทํางานมีขั้นตอนชัดเจน มีการสร้างองค์ความรู้ และมี
ข้อมูลวิชาการสนับสนุน  

3. มีการพัฒนาบุคลากรท่ีทําหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ หรือให้ความรู้เรื่องสื่อ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ
เครือข่าย และระดับปัจเจก 

4. มีการร่วมมือกันระหว่างภาคี เครือข่ายประชาสังคม ทําให้การขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ มีพลัง 
และเกิดการขยายผล ดังเช่นในกรณี คณะเครือข่ายสื่อเพ่ือเด็กย่ืนหนังสือร้องเรียนให้ กสทช. 
ออกมาตรการควบคุมโฆษณาอาหารและเครื่องด่ืมในรายการสําหรับเด็กทางโทรทัศน์68 (ใน
เครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น สสย., เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ, MEDIA MONITOR และมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

5. มีการดําเนินการรวดเร็วฉับไว โต้ตอบกับสื่ออย่างทันท่วงที ทําให้กรณีที่กําลังอยู่ในกระแสสังคม
ได้รับการติดตามแก้ไข หรือการช้ีแจงจากสื่ออย่างทันเหตุการณ์ 

6. มีความหลากหลายในเชิงประเด็นมากขึ้น มีกลุ่มตรวจสอบสื่อเฉพาะด้านที่ทําหน้าที่เฝ้าระวัง
ประเด็นต่างๆ เช่น ศาสนา สันติภาพ วิถีชุมชน ความหลากหลายทางเพศ และทรัพยากร เป็นต้น 

7. เทคโนโลยีช่วยให้การทํางานสะดวกข้ึนในหลายๆ แง่ ตัวอย่างเช่น การรวบรวมหลักฐานทําได้ง่าย
ขึ้น สามารถเก็บบันทึกข้อมูลรายการเป็นไฟล์ดิจิทัล (จากเดิมที่ต้องใช้วิดีโอเทปอัด) สามารถ
เรียกดูรายการย้อนหลังบน Youtube ได้ หรือในแง่ของการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน 
สามารถกระทําได้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ ไลน์ แฟนเพจ 

8. ตามแนวคิดฐานันดรที่ห้า สื่อใหม่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ทําให้กลุ่มคน ปัจเจกบุคคล 
หรือภาคประชาสังคม สามารถใช้เว็บสังคมเป็นช่องทางในการรณรงค์ ติดตามประเด็นปัญหา 
และระดมความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเช่น Change.org หรือ Facebook หรือ ผ่าน 
Online forum อย่างพันทิปดอทคอมได้ และเกิดแรงกระเพื่อมผ่านการสื่อสารที่เป็นเครือข่าย 
ไปสู่ผู้ใช้ออนไลน์ สื่อกระแสหลัก ประชาชนในวงกว้าง และผู้วางนโยบาย  

9. เกิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการตรวจสอบสื่อ สื่อมวลชนมีการปรับตัวยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์
มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเตือนให้สื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

                                           
68 สุภิญญา กลางณรงค์. (2014). พ่อแม่ผู้ปกครองร้อง! กสทช ออกกฎเหล็กคุมเข้มโฆษณาอาหารเด็ก. เข้าถึงวันที่ 30 ก.ค. 58. จากเว็บไซต์ 
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10. กลุ่มองค์กรตรวจสอบส่ือภาคประชาชนส่วนใหญ่ มีลักษณะของความเป็นเครือข่ายประชาสังคม 
กลุ่มอาสาสมัคร เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ ทําให้การ
ทํางานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสามารถดําเนินการได้ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 

11. มีหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรตรวจสอบสื่อ หรือองค์กรสื่อมวลชน
ศึกษา เช่น สสส. หรือ กสทช.  

 
ปัจจัยลบ 
1. สังคมให้ความสําคัญกับปัญหาเชิงประเด็นมากกว่า โดยเฉพาะกับกรณีที่กําลังอยู่ในกระแสความ

สนใจชองสังคม 
2. ข้อจํากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งในแง่ของทุนดําเนินการ และบุคลากร  
3. กองทุนต่างๆ ของรัฐ เช่น กองทุน กทปส. เข้าถึงได้ยาก ทําให้องค์กรในภาคประชาสังคมขาด

แคลนทุนทรัพย์ที่จะยกระดับงาน 
4. บุคลากรจําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้เวลาในการเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะ และต้องมี

ความอดทนสูง เน่ืองจากงานเฝ้าระวังหรือวิเคราะห์สื่อ เป็นงานที่ต้องใช้เวลา แต่ลักษณะงานใน
เครือข่ายประชาสังคม หรืออาสาสมัคร เป็นงานที่ขาดความม่ันคง ทําให้เกิดภาวะสมองไหล 

5. หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ เช่น กสทช. ยังมีข้อครหาในเรื่องการสรรหาบุคลากร เมื่อเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการบางรายขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการ
มากกว่าผู้บริโภค ก็มีส่วนทําให้การแก้ปัญหาหรือการผลักดันนโยบายเป็นไปด้วยความล่าช้าและ
ยากลําบาก   

6. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย บางครั้ง
มีส่วนทําให้การผลักดันนโยบายหยุดชะงัก ขาดความต่อเน่ือง รวมไปถึงข้อจํากัดจากการท่ีไม่
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐแบบตรงไปตรงมาได้ 

7. การกํากับดูแลกันเองของสื่อ (Self-Regulation) ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการสื่อจํานวนมากคํานึงถึงแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก  

8. ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ทําให้การตรวจสอบเฝ้าระวังมีความยุ่งยากขึ้น ไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึง 
นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดปัญหาในมิติใหม่ๆ อาทิ การขาดจิตสํานึกสาธารณะ การละเมิดความเป็น
ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล การแสดงออกโดยขาดความยับย้ังช่ังใจ การใช้ตรรกะวิบัติ และการ
ตามกระแสโดยใช้อารมณ์นําหน้าเหตุผล 

9. จากข้อที่แล้ว นอกจากสังคมจะไม่รู้เท่าทันสื่อแล้ว คนยังไม่รู้เท่าทันตัวเอง 
10. ในขณะที่การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทยยังจํากัดอยู่ในวงแคบ ในระดับกิจกรรม 

หรือระดับปัจเจกเท่าน้ัน  
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11. คนทํางานจํานวนหน่ึงยอมรับว่า องค์กรในภาคประชาสังคมประสบความสําเร็จในการขยายผล
ไปสู่ภาคประชาสังคม และชุมชนวิชาการ แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในการขยายผล
ไปสู่สังคมในวงกว้าง  
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4. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
 

 ภายใต้ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของสื่อในปัจจุบัน องค์กรภาครัฐและผู้ใช้/บริโภคสื่อควรที่
จะได้ปฏิรูปความคิดเบ้ืองต้นที่ว่า การตรวจสอบและการกํากับดูแลสื่อไม่ให้ไปละเมิดผู้อ่ืน หรือให้ทําหน้าที่
ถูกต้องเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิขาขีพและสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม เป็นหน้าที่ขององค์กร
ภาครัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเท่าน้ัน หากควรช่วยส่งเสริมสร้างศักยภาพให้ปัจเจกบุคคลและองค์กรในภาค
ประชาสังคมที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในพันธกิจดังกล่าวสามารถทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อัน
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบสื่อได้อย่างเต็มความสามารถ อน่ึง บทบาทในการตรวจสอบสื่อย่อมไม่ควรถูก
กําหนดให้เป็นบทบาทขององค์กรใดองค์กรหน่ึงหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง แต่ควรส่งเสริมให้เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทว่าด้วยธรรมชาติของสื่อซึ่งกระจายแทรกซึมอยู่ในทุกเย่ือใยของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม และความจําเป็นที่สื่อจะต้องมีเสรีภาพในการ
แสดงออกเพ่ือตรวจสอบและนําเสนอประเด็นอันเป็นปัญหาในสังคมผ่านรูปแบบเน้ือหาต่างๆ ได้อย่างเป็น
อิสระ องค์กรในภาคประชาสังคมตลอดจนบุคคลในฐานะพลเมืองจึงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าในการช่วย
ตรวจสอบให้สื่อทําหน้าที่ตามท่ีสังคมคาดหวังเพราะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันหรือภาคส่วนในสังคมที่มี
อิทธิพลในเชิงโครงสร้างต่อสื่อไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี องค์กรเหล่าน้ีมักจะประสบกับ
ปัญหาในเชิงของความมั่นคงและย่ังยืนในเชิงเศรษฐกิจและทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังมักขาดศักยภาพในการ
ทํางานแบบมืออาชีพ เพราะส่วนใหญ่จะเติบโตขึ้นมาจากรากฐานแบบนักกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา และ
อาสาสมัคร   
 
 ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอว่าเพ่ือปฏิรูปองค์กรตรวจสอบสื่อในภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งและย่ังยืนขึ้น ควรจะต้องกําหนดประเด็นเชิงเป้าหมายดังต่อไปน้ี 

1. การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบสื่อ ด้วยวิธีการที่ชัดเจน มีการสร้างองค์ความรู้ และมีข้อมูล
ทางวิชาการสนับสนุน 

2. การสร้างประเด็นการตรวจสอบส่ือให้เป็นวาระทางสังคม ด้วยการปลูกฝังหรือสร้างความรู้เท่าทัน
สื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และการรณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในระดับสังคม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

3. การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายการตรวจสอบร่วมกับประชาชน  
4. การส่งเสริมและตรวจสอบศักยภาพให้ฐานันดรที่ 5 ในเชิงจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ 

 
ในการนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องสามารถดําเนินการตาม Roadmap 

ดังต่อไปน้ี 
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1) การสร้างเวทีสรุปบทเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวาระประจําทุกๆ ไตรมาส โดยจัดให้องค์กร
ตรวจสอบส่ือที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพมากกว่า มีการทํางานเป็นระบบทั้งในแง่วิธีการ
ในการตรวจสอบสื่อและสร้างความรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร และได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากการตรวจสอบสื่อในด้านและแนวทางที่ตนมี
ความถนัด ให้กับปัจเจกบุคคล กลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะอยู่ในขอบข่ายของฐานันดรท่ี 5 
เช่น สื่ออิสระ สื่อพลเมือง นักข่าว/นักสืบออนไลน์ นักรวบรวมและเล่าเรื่องออนไลน์ นักวิจารณ์
สื่อ บล็อกเกอร์ เว็บไซต์ที่เปิดพ้ืนที่สาธารณะสําหรับการตรวจสอบสื่อ ตลอดจนนักเรียน 
นักศึกษา หรือนักวิชาการท่ีสนใจในประเด็นการตรวจสอบสื่อและการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็นการตรวจสอบสื่อร่วมกัน และสามารถขยายฐานและต่อยอด
ความรู้ไปให้กว้างขวาง หลากหลาย และลุ่มลึกมากขึ้น อน่ึง วิธีการในการจัดเวทีเหล่าน้ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วม เช่น อาจอยู่ในรูปของการฝึกอบรมผู้สอนงาน (training of trainers) 
หรืออาจเป็นการระดมสมอง (brainstorming session) หรืออาจเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ก็ได้ 

2) การเสนอต่อหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการปฏิรูปประเทศในด้านการสื่อสารและสังคม อาทิ สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้ผนวกการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัย โดยควรใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรข้อมูลและบุคคลจากองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนที่ได้บุกเบิกงานตรวจสอบสื่อ
และจุดกระแสการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบและแนวทางต่างๆ ให้เต็มที่ ทั้งน้ี การทํา
ข้อเสนอดังกล่าวควรมีการพัฒนาแผนการเรียนการสอนและการวัดผล หรือแผนการสร้างการ
เรียนรู้และการประเมิน อย่างเป็นลําดับขั้น และควรออกแบบให้หลากหลายเพ่ือรองรับระบบการ
เรียนรู้ที่แตกต่าง อาทิ การศึกษาภาคบังคับของกรมสามัญศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาในระบบอุดมศึกษาภายใต้สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  

3) การรณรงค์หรือก่อกระแส (advocate) ในระดับสังคม ให้เห็นถึงความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 
และการมีส่วนร่วมตรวจสอบสื่อจากภาคประชาชน โดยการรณรงค์ดังกล่าวสามารถทําได้หลายวิธี 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้ผู้นําทางความคิดของกลุ่มทางสังคมต่างๆ มานําเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่าน
สื่อกระแสหลัก การทําinfographics หรือหนังสั้นเพ่ือนําเสนอประเด็นอย่างแยบยลและชวนคิด 
โดยสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะการตลาดแบบไวรัส เพ่ือให้เกิดการ
แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและรวดเร็วไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญอย่างเด็ก เยาวชน และคนรุ่น
ใหม่ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่ออย่างเข้มข้นที่สุด 

4) การตรวจสอบฐานันดรที่ 5 ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบสื่อในพ้ืนที่ออนไลน์ ด้วยหลักการทาง
จริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาล เน่ืองจากฐานันดรท่ี 5 มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้าง
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ผลกระทบในเชิงการรับรู้เก่ียวกับสื่อต่อประชาชนพลเมืองเน็ตอย่างกว้างขวาง แต่บางคร้ังกลุ่มน้ีก็
ไม่ได้มองตัวเองว่ามีพันธกิจต่อสังคมในลักษณะเดียวกับนักข่าวในสื่อกระแสหลักในยุคก่อน จึง
อาจจะย่อหย่อนในเชิงจริยธรรมไปบ้าง จึงจําเป็นที่จะต้องมีการกวดขันเชิงจริยธรรมกับผู้
ปฏิบัติการด้านข่าวสารกลุ่มน้ี เพ่ือไม่ให้กลายเป็นตัวอย่างของกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มองว่า การ
ตรวจสอบสื่อสามารถจะทําได้ด้วยท่าทีและวิธีการท่ีไม่จําเป็นต้องสุภาพ หรือขาดความเคารพใน
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน ในส่วนน้ี สื่อกระแสหลักและนักวิชาการสามารถจะนําเสนอหรือ
ศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และข้อมูลที่กลายเป็นผลสะท้อนกลับที่เป็น
หลักฐานได้ 
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