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การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเป็นกระบวนการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อที่เน้นการพัฒนาด้านความคิดหรือกระบวนการทางปัญญาที่
ช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการรับ เลือก วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อสื่ออย่าง
มีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อว่ามีผลต่อพฤติกรรมได้อย่างไร โดยหลักการจัดการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วยแนวความ
คิดที่ว่าเนื้อหาสื่อทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมา โดยใช้กลวิธีต่างๆ ท�ำให้จดจ�ำและเข้าใจตามที่สื่อต้องการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่าง
กัน ท�ำให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นถึงค่านิยมและทัศนคติที่แฝงมากับสื่อ และต้องท�ำความเข้าใจที่ว่าเจตนาของเนื้อหา
สื่อ คือ ผลประโยชน์และอ�ำนาจ ทั้งนี้แนวคิดการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วย
การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากสื่อ วิเคราะห์การกระท�ำจากการอ่านภาษาของสื่อ ไตร่ตรองและสะท้อนกลับต่อสื่อและปฎิบัติ
การโต้ตอบหรือสนับสนุนยอมรับต่อสื่อ

Abstract

Media Literacy Education is a process aiming to develop people to be literate in media. It focuses on a cognitive
process, which enhances the receiver with knowledge, understanding and skills in critical analysis of messages, and
interaction with the media, as well as learning how the media influences behavior. Principles in media literacy education
explain that all media messages are constructed and use a creative language. Different people experience the same
media message differently since the media has embedded values and points of view. Also, people need to comprehend
the purposes of media content: benefit and power. While the concepts of learning design for media literacy education
can be summarized in four areas: developing awareness, analyzing action, criticizing reaction, and action.
ปฐมบทว่าด้วยการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยข่าวสารเสรีชนิดไร้พรมแดน ประชากรโลกถูกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
การท�ำส�ำเนาหรือการเลียนแบบกันเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีผลให้เรากลายเป็นผูบ้ ริโภคสารและผูส้ ง่ สารในเวลาเดียวกันอย่างไร้การควบคุม
ทั้งอาณาบริเวณและประเภทเนื้อหา ค�ำถามคือ “เมื่อเราเป็นผู้หนึ่งในการรับและส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน และสื่อเป็นปัจจัยหนึ่งของการ
ใช้ชีวิต เราจะรู้เท่าทันความคิด เจตนา นัยยะและผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการเสพใช้สื่อนั้นได้อย่างไร” ด้วยเหตุนี้การสร้างทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ ในโลกที่ซับซ้อนและไร้ระเบียบ โดย “รู้เท่าทัน” มิใช่สุขอย่างไม่รู้ว่าตัวเองก�ำลังตกเป็น “เหยื่อ”
(โตมร อภิวันทนากร, 2552)
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การศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ (Media Literacy Education)
เป็นกระบวนการซึ่งน�ำไปสู่ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อที่
ต้องการจัดการในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ (Tornero, 2008
อ้างถึงใน Oxstrand, 2009) เช่นเดียวกับที่คณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) (2009 อ้างถึงใน Oxstrand, 2009) ได้
กล่าวถึงการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ว่ามีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ การ
พัฒนาพลเมืองทีส่ ามารถใช้สื่อและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมประชาธิปไตยในฐานะพลเมือง
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องที่ประเทศ
แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้ความส�ำคัญมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20
โดยก�ำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา
ส�ำหรับในประเทศไทยได้มกี ารขับเคลือ่ นกระบวนการรูเ้ ท่า
ทันสือ่ มาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)
โดยแสดงให้เห็นในผลงานและเอกสารต่างๆ อาทิ การรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อสุขภาพ (Media Literacy for Health) แผนงานสื่อสร้างสุข
ภาวะเยาวชน (สสย.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนรู้เท่า
ทันอ�ำนาจสื่อ โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และคน
อื่นๆ, 2549; อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2551)
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ

ในปี ค.ศ. 1982 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ไว้ในปฏิญญา Grunwald
(Grunwald Declaration) ว่า “เราต้องเตรียมเยาวชนส�ำหรับ
การอยู่ในโลกของอิทธิพลจากภาพ ค�ำและเสียง” สะท้อนให้เห็น
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน และนับตั้งแต่มีปฏิญญาฉบับดังกล่าวองค์การยูเนสโก
ได้มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาการรู้เท่าทันสื่ออย่างกว้าง
ขวางและได้ระบุว่าสื่อมีความส�ำคัญและมีพลังในการขับเคลื่อน
สังคมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น และระบบการสอนเกี่ยวกับสื่อจะ
ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ของพลเมืองยุคใหม่ นอกจากนั้นใน
ปี ค.ศ. 2001 Buckingham ได้เขียน Policy Paper ส�ำหรับองค์
การยูเนสโกขึ้น โดยให้ความส�ำคัญกับเด็กและวัยรุ่น โดยข้อความ
ในเอกสารดังกล่าวได้กำ� หนดนิยามอย่างย่อของการศึกษาการรูเ้ ท่า
ทันสื่อและแนวทางส�ำหรับการพัฒนา และที่ส�ำคัญ Buckingham
ได้กล่าวถึงการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อว่าจะต้องได้รับการยอมรับว่า
เป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเด็กซึ่งช่วยให้องค์การยูเนส
โกมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ประเทศและระหว่าง
ประเทศ
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Tornero (2008 อ้างถึงใน Oxstrand, 2009) กล่าวว่าการ
ศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นกระบวนการซึ่งน�ำไปสู่ความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายทั้งที่บ้าน โรงเรียนและที่
ท�ำงาน ด้วยการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภคสือ่ ได้
เป็น “ผูร้ เู้ ท่าทันข้อมูลข่าวสาร (Information Literate)”
Livingstone, Van Couvering และ Thumin (2005)
ได้ให้ความส�ำคัญกับความสามารถในการอ่าน เขียน และความ
สามารถในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วา่ เป็นพืน้ ฐานของการรูเ้ ท่าทัน
โดยเน้นย�้ำว่าเป้าหมายของการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ คือ สิ่งที่เรียกว่า
“Deliberalt Framed” ที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างที่ส่งเสริมทักษะ
และพรสวรรค์ของบุคคล ในขณะที่ Buckingham (2003) ชี้ให้
เห็นว่าโอกาสส�ำหรับการสนทนาแบบสะท้อนคิดไม่ใช่สิ่งที่เรียน
กันได้ แต่เกิดจากการที่ครูจะต้องสร้างเข้าไว้ในกระบวนการเรียน
รู้เท่าทันสื่อ
ส่วน Oxstrand (2009) กล่าวว่าการศึกษาการรู้เท่าทัน
สื่อมีเป้าหมายที่จะพัฒนา “การรู้เท่าทัน (Literacy)” ที่ต้องการ
การพัฒนาทั้งความเข้าใจแบบมีวิจารณญาณและการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงส�ำหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชน
ในการตีความและสร้างทางเลือกในฐานะผู้บริโภคสื่อ และรวมถึง
เป็นผู้ที่สามารถผลิตสื่อด้วยศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาส่งผลให้
กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีพลังอ�ำนาจในสังคม
การประชุมที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 2007 องค์การยูเนส
โกได้มีการปรับปรุงเนื้อหาจากปฏิญญา Grunwald เป็น “The
Paris Agenda” ประกอบด้วย 12 ข้อเสนอส�ำหรับการศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อเพื่อส่งเสริมการน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติ การศึกษาการรู้
เท่าทันสื่อได้ถูกจัดวางให้อยู่ในกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในทุกระดับวัยและครอบคลุมทุกสื่อ นอกจากนั้นยังมีความ
ส�ำคัญที่จะต้องสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนภายในองค์กรและ
ระหว่างประเทศให้มคี วามชัดเจนขึน้ ทุกประเทศจะต้องเพิม่ ความ
ตระหนักและผลักดันให้ผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจทางกฎหมาย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดในระบบการศึกษารวมถึงนักเคลือ่ นไหว
ในสังคม ทักษะพืน้ ฐานและระบบการประเมินควรได้รบั การพัฒนา
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและวิธีการสอนที่เหมาะสม การศึกษา
การรู้เท่าทันสื่อควรที่จะบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรฝึกอบรมครู
นอกจากนั้นควรมีการพัฒนาและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อ (“Paris Agenda”, 2007) และในปี ค.ศ. 2008 องค์การ
ยูเนสโกได้จัดพิมพ์ข้อเสนอส�ำหรับการฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการ
ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้
ทั่วโลก

เป้าหมายของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ

การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการให้
ข้อมูล สะท้อนและการมีสว่ นร่วมในฐานะพลเมืองซึง่ มีความจ�ำเป็น
ในสังคมประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่จะให้ความ
สามารถของเด็กในการเป็นผู้สามารถใช้สื่อและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทของสิทธิทางประชาธิปไตยและความรับผิด
ชอบในฐานะพลเมือง (European Commission, 2007; NAMLE,
2009 อ้างถึงใน Oxstrand, 2009)
องค์การยูเนสโก คณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภายุโรป
(European Parliament) และหลายองค์กรสือ่ ได้แก่ AML, CML และ
NAMLE (Thoman & Jolis, 2008) ล้วนมีความคิดเห็นตรงกันกันว่า

ทักษะสือ่ ทีเ่ ป็นทักษะส�ำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย ทักษะการเข้า
ถึง การวิเคราะห์ การประเมินและการสร้างสรรค์ และ Thoman &
Jolis, (2008) ได้เพิม่ ทักษะการมีสว่ นร่วม ซึง่ ทักษะเหล่านีจ้ ะช่วยกระตุน้
พัฒนาการของบุคคลในด้านความตระหนัก ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญั หา
อย่างไรก็ตามยังไม่มเี กณฑ์กลางส�ำหรับบอกได้วา่ อะไร
คือการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทีด่ ที คี่ วรมี แต่ทกุ องค์กรควรให้ความ
ส�ำคัญกับการก�ำหนดนิยามของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อที่เป็น
หนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการเคารพในสิทธิ
มนุษยชน (“Paris Agenda”, 2007) โดย OFCOM (2008) ได้รวบรวม
เป้าหมายของการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ จากองค์กรต่างๆ ดังตารางที1่

ตารางที่ 1 นิยามเป้าหมายการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ขององค์กรต่างๆ
UNESCO

การเข้าถึง/การใช้ (Access/Use)
การเข้าถึงสื่อทุกประเภทซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำ�ความเข้าใจสังคมและการมี
ส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย

European
Commission

รู้สึกสบายกับทุกสื่อทั้งจาก
หนังสือพิมพ์จนถึงสื่อสังคมเสมือน

European
Charter of
Media Literacy

ใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการเข้าถึง จัด
เก็บ จัดหา และแบ่งปันเนื้อหา
เพื่อให้บรรลุความต้องการและ
ความสนใจของบุคคลและชุมชน

NAMLE

การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อขยาย
แนวคิดของการรู้เท่าทัน อาทิ การ
อ่านและการเขียนในทุกรูปแบบ
ของสื่อ

เข้าใจ (Understand)
พัฒนาทักษะสำ�หรับการ
วิเคราะห์สื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบันเทิงโดย
มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของ
บุคคลและผู้ใช้สื่อ
เข้าใจในเศรษฐกิจของสื่อและ
ความแตกต่างระหว่าง pluralism
กับเจ้าของสื่อ
เข้าใจในเหตุผลและวิธีการ
ของเนื้อหาสื่อที่ผลิตขึ้น เข้าถึง
และจัดทำ�ข้อมูลทางเลือกเกี่ยว
กับ รูปแบบสื่อและเนื้อหาจาก
วัฒนธรรมและสถาบันที่หลาก
หลาย
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อใช้
กระบวนการกลุ่มและการ
วิเคราะห์เนื้อหาสื่อเพื่อช่วยเด็ก
เข้าใจและชื่นชอบกับการแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง

สร้างสรรค์ (Create)
ส่งเสริมผลผลิต การสร้าง
สรรค์และปฏิสัมพันธ์ในสื่อ
แขนงต่างๆ
ใช้สื่อในทางสร้างสรรค์
สร้างสรรค์การใช้สื่อ
ในการแสดงออกและสื่อความ
คิดเห็น สารสนเทศและเงื่อนไข

การศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ สร้าง
และเสริมทักษะสำ�หรับผูเ้ รียนใน
ทุกกลุม่ อายุ โดยทักษะเหล่านี้
จำ�เป็นต้องบูรณาการ มี
ปฏิสมั พันธ์และปฏิบตั ซิ ำ�้
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การเข้าถึง/การใช้ (Access/Use)

เข้าใจ (Understand)

การศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ คูข่ นาน
ไปกับการรูเ้ ท่าทันแบบดัง้ เดิม นัน่ คือ
ความสามารถในการอ่านและเขียน
การศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ คือ
ความสามารถในการอ่านและเขียน
ข้อมูลสือ่ เสมือนมากกว่าตัวหนังสือ
ระดับการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทีง่ า่ ย
ทีส่ ดุ คือ ความสามารถในการใช้สอื่
และสามารถเข้าใจสารสนเทศทีไ่ ด้รบั

ตั้งค�ำถาม วิเคราะห์และประเมิน
สารสนเทศนั้น

สร้างสรรค์ (Create)
สร้างเว็บไซต์ของตัวเองและ
แสดงความคิดเห็น
ในห้องสนทนา

ที่มา: OFCOM (2008)
จากข้อสรุปเป้าหมายของการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ใน
ตารางที่ 1 จะเห็นว่าการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจะเน้นการพัฒนา
ในด้านความคิดหรือกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
โดยองค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ คือ ข่าวสาร
และทักษะ (Potter, 2005) โดยที่ข่าวสารในที่นี้ คือ ข่าวสารเกี่ยว
กับสือ่ และข่าวสารเกีย่ วกับโลกความเป็นจริง ส่วนทักษะในทีน่ ี้ คือ
การคิดวิจารณญาณหรือการคิดเชิงวิพากษ์ องค์ประกอบเหล่านี้
จะช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการรับ
เลือก วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อ
สื่ออย่างมีเหตุผล การศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อจะเน้นความ
ส�ำคัญไปที่การสอนให้เยาวชนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Bergsma, 2004) โดยการสอนทักษะดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชน
สามารถตีความและประเมินสื่อและเนื้อหาที่ได้รับ เมื่อเยาวชน
ได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคของการสร้างและควบคุมเนื้อหาสื่อก็
จะเข้าใจได้ดีและรู้ว่าสื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างไรและรู้ถึงผล
กระทบของเนื้อหาว่ามีผลต่อพฤติกรรมได้อย่างไร
แกนความคิดหลักของการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ

แกนความคิดหลักในการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อที่ควรยึด
เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้มีดังนี้ (โตมร อภิวันทนากร, 2552;
พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552; Thoman & Jolis, 2008)
แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่อทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมา
สื่ อ แต่ ล ะประเภทที่ เ ผยแพร่ ม ายั ง บุ ค คลล้ ว นผ่ า น
กระบวนการผลิตที่มีการวางแผน คิดออกแบบ และเลือกสรร โดย
ใช้หลักจิตวิเคราะห์ หลักการตลาด การประเมินทัศนคติของสังคม
และการทดสอบความแม่นย�ำในการสือ่ สารเพือ่ ให้แน่ใจว่าสารทีอ่ ยู่
ในสื่อนั้นสามารถตอบสนอง สร้างความสนใจ ประทับใจอยู่ในใจ
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และกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคสื่อได้ ฉะนั้นทุกสิ่งที่บุคคล
รับรู้จากสื่อจึงเป็นความจงใจของผู้ผลิตที่ต้องการให้สื่อนั้นสร้าง
ความรู้สึกและพฤติกรรมตามที่เจ้าของสื่อคาดหวัง นอกจากนั้น
ผู้ผลิตสื่อยังตั้งใจที่จะน�ำเสนอความจริงเพียงบางส่วน โดยสร้าง
ความจริงเสมือนให้ผู้บริโภคสื่อเกิดความเชื่อและคล้อยตามหัวข้อ
แกนความคิดที่ 1 นี้ แสดงให้เห็นว่า “ไม่มคี วามบังเอิญในสือ่ ทีส่ ร้าง
ขึน้ มีแต่ความจงใจของผูผ้ ลิต” เป็นการเผยให้เห็นความซับซ้อนของ
สิง่ ทีถ่ กู ประกอบสร้างขึน้ ทีเ่ รียกว่า “สือ่ ” เพือ่ ไปสูค่ วามตระหนักและมี
วิจารณญาณเมือ่ เสพสือ่
แกนความคิดที่ 2 เนือ้ หาสือ่ ถูกสร้างขึน้ โดยใช้กลวิธตี า่ งๆ
ท�ำให้จดจ�ำและเข้าใจตามที่สื่อต้องการ
สื่อแต่ละประเภทมีการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปตามกลวิธีและ
ลีลาการน�ำเสนอของสื่อผ่านภาพ สี เสียง จังหวะ ซึ่งเป็นภาษาที่
สือ่ ใช้ในการสือ่ สารเพือ่ โน้มน้าวให้บคุ คลรูส้ กึ คล้อยตามและจดจ�ำ
ด้วยการเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นความรูส้ กึ ทีล่ กึ ทีส่ ดุ ในใจซึง่ อยูเ่ หนือ
ความคิดแบบมีเหตุผล จนกระทั่งบุคคลเกิดความเข้าใจและเชื่อ
ตามที่สื่อนั้นต้องการ ฉะนั้นการท�ำความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการ
ต่างๆในการสื่อสารจะช่วยให้บุคคลมีกรอบเพื่อวิเคราะห์และอ่าน
ความหมายของสือ่ นัน้ ๆ ได้ และจ�ำเป็นต้องฝึกฝนให้การมองอย่าง
วิเคราะห์ในรายละเอียดของสื่อเกิดเป็นนิสัยประจ�ำตัว เพื่อพัฒนา
เป็นความสามารถในการค้นหาความหมายและท�ำความเข้าใจต่อ
สิ่งที่สื่อก�ำลังกระท�ำต่อบุคคลนั้น
แกนความคิดที่ 3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกัน
ท�ำให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น
ผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ แต่ ล ะคนมี รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เหล่านี้จึงท�ำให้การตีความเนื้อหาของสื่อเดียวกันแตกต่างกันได้

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานประสบการณ์อันหลาก
หลายท�ำให้เห็นมุมมองที่กว้างขวางรอบด้านขึ้นอันเป็นจุดแข็ง
ของการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ท�ำให้ได้ข้อสรุปที่มีมิติหลากหลาย
ยิ่งขึ้น ท�ำให้เห็นถึงเจตนาและเข้าใจมากขึ้น และเป็นวิธีที่ช่วยให้
บุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้
แนวปฏิบัตินี้เช่นนี้ในการพิจารณาสื่อท�ำให้บุคคลสามารถอ่านสื่อ
ได้อย่างรู้เท่าทันมากขึ้นจนมีความพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ
เนื้อหาสื่อต่างๆ ได้ ซึ่งอ�ำนาจในการยอมรับหรือปฏิเสธเนื้อหาที่
สื่อน�ำเสนอถือเป็นอ�ำนาจพื้นฐานระดับบุคคลและเป็นสิทธิที่มีอยู่
กับตนเอง
แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่อ
ด้วย
สื่อเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง ดังนั้นสื่อจึงถูกออกแบบ
และผลิตมาเป็นอย่างดีเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ ง่ สารอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
นอกจากนัน้ สือ่ ยังมีบทบาทในการเป็นนักเล่าเรือ่ ง วิธกี ารทีส่ อื่ แต่ละ
ประเภทใช้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและโน้มน้าวให้เกิด
ความเชื่อใหม่ ฉะนั้นการวิเคราะห์ค่านิยมและทัศนคติแฝงและ
ฝึกหัดประเมินสิ่งที่สื่อบอกเป็นหัวใจส�ำคัญของการเรียนรู้เรื่องสื่อ
ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดเป็นความสามารถประจ�ำตัวเพื่อที่
บุคคลนั้นจะสามารถก�ำหนดการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับตนเอง
มากกว่ายอมตามแบบที่สื่อบอกให้เป็น
แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนือ้ หาสือ่ คือ ผลประโยชน์
และอ�ำนาจ
เจตนาของรายการโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หรือบทความ
ในนิตยสาร คือ การท�ำให้มจี ำ� นวนผูอ้ า่ น ผูช้ ม ผูฟ้ งั ในปริมาณทีม่ าก
เพือ่ ว่าเจ้าของสือ่ จะได้ขายเวลาหรือพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผสู้ นับสนุนทีต่ อ้ งการ
โฆษณาสินค้า ซึง่ มักเป็นโฆษณาทีโ่ น้มน้าวให้ผบู้ ริโภคสือ่ เกิดความรูส้ กึ
ต้องการในสิง่ ทีไ่ ม่ได้เป็นความจ�ำเป็นอย่างแท้จริง นีค่ อื สิง่ ทีต่ อ้ งยอมรับ
ว่าสือ่ คือ ธุรกิจ และธุรกิจ คือ สือ่ ซึง่ มีเป้าหมาย คือ การสร้างผล
ก�ำไรอันเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ
นอกจากผลประโยชน์ของสื่อในลักษณะดังกล่าวแล้ว
สื่อยังมีศักยภาพในการสร้างกระแสดึงดูดความสนใจของผู้คนกับ
บางเหตุการณ์ที่สื่อเป็นผู้ก�ำหนดวาระนั้นขึ้น การกระท�ำดังกล่าว
เป็นการใช้อ�ำนาจในเชิงควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกจากเหตุผลทางธุรกิจและเหตุผลทางการ
เมืองทีเ่ กีย่ วข้องด้วยแล้ว สือ่ และเทคโนโลยีการสือ่ สารยังมุง่ ให้เกิด
ประโยชน์และอ�ำนาจของผูใ้ ช้สอื่ นัน้ แม้กระทัง่ ในระดับบุคคล เช่น
การใช้สื่อใหม่ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้สื่อ
นั้นสามารถใช้อ�ำนาจในทางที่สร้างสรรค์และท�ำลายได้

เมื่อสื่อมีอ�ำนาจและผลกระทบต่อผู้คนในสังคม แต่ใน
อีกด้านหนึ่งสื่อท�ำหน้าที่ให้ความรู้ พัฒนาความคิดของผู้คน และ
เมื่อสื่อสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการเมือง
หรือเรื่องสาธารณะ ต่างก็ยิ่งเห็นชัดว่าสื่อได้ท�ำหน้าที่มุ่งที่จะเสริม
อ�ำนาจประชาชนและส่งเสริมประชาธิปไตยซึง่ มีเจตนาในการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับสื่อเช่นกัน
แนวคิดการจัดการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ

โตมร อภิวันทนากร (2552) และ Thoman และJolis
(2008) ระบุถึงแนวคิดส�ำหรับการออกแบบและพัฒนาเป็นแผน
กิจกรรมหรือแผนการเรียนรู้เพื่อการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อว่า
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ตระหนักถึงผลกระทบ (Awareness) เป็นการกระตุ้น
หรือเปิดประเด็นให้ผเู้ รียนเกิดแง่คดิ มุมมองในการอ่านสือ่ ทีพ่ วกเขา
ไม่เคยค�ำนึงถึงมาก่อนว่าการน�ำเสนอของสื่อแต่ละครั้งอาจส่งผล
กระทบต่อผู้รับสื่ออย่างไร
2. วิเคราะห์การกระท�ำ (Analysis) เป็นการอ่านภาษา
ของสื่อเชิงลึกมากกว่าการเข้าใจความหมายหรือการตีความ โดย
อาศัยแนวทางของ 5 แกนความคิดหลัก ได้แก่ ไม่มีความบังเอิญ
ในสือ่ มีแต่ความจงใจของผูผ้ ลิต เนือ้ หาสือ่ ถูกสร้างขึน้ โดยใช้กลวิธี
ต่างๆ ท�ำให้จดจ�ำและเข้าใจตามที่สื่อต้องการ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่ต่างกันท�ำให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อและรู้เท่าทันมาก
ยิ่งขึ้น มีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วยและเจตนาของ
เนื้อหาสื่อ คือ ผลประโยชน์และอ�ำนาจมาใช้ในการวิเคราะห์
3. ไตร่ตรองและสะท้อนกลับ (Reaction) เป็นการแสดง
ความคิดเห็นต่อสื่อหรือตั้งค�ำถามกลับต่อสื่อซึ่งสะท้อนความคิด
เห็นผ่านการไตร่ตรองและพิจารณาสือ่ นัน้ แล้วว่าอะไรคือสิง่ ทีบ่ คุ คล
“ควรจะคิด” และ “ควรจะท�ำ” เมือ่ การสือ่ สารของสือ่ ส่งผลกระทบ
ต่อศาสนา ประเพณี ศีลธรรม คุณธรรมต่อสังคม กระแสสังคม
หรือหลักพื้นฐานประชาธิปไตยตลอดจนแนวทางการด�ำเนินชีวิต
ของผู้รับสาร
4. ปฎิบตั กิ ารโต้ตอบหรือสนับสนุนยอมรับ (Action) ด้วย
การสนับสนุนให้ผเู้ รียนยืนยันความคิดด้วยการแสดงออกและผลัก
ดันให้เกิดความเคลือ่ นไหวระดับสังคม ไม่วา่ จะเป็นการปฏิเสธหรือ
ยอมรับในหลักการ หรือผลกระทบทีม่ าจากการน�ำเสนอของสือ่ อัน
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่ละเลยกับสิ่งที่มีผลกระทบกับสังคม
และสนับสนุนให้เป็นพลเมืองทีต่ นื่ ตัวต่อเรือ่ งสาธารณะ ปฏิบตั กิ าร
นี้ควรเชื่อมโยงผู้เรียนกับบุคคลอื่นในสังคม เพื่อค้นหาวิธีการหรือ
ความร่วมมือในการจัดการแก้ปัญหาหรือผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดภาวะเท่าทันสื่อในสังคม
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การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเป็นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนใน
การพัฒนาพลเมืองให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในสังคม
ข่าวสารยุคใหม่ ด้วยการช่วยให้พลเมืองสามารถใช้สื่อและสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
พลเมืองซึ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่
วัยเด็กโดยบูรณาการเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศและจัดวาง
ให้อยู่ในกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับวัยและ
ครอบคลุมทุกสื่อ
ทั้งนี้ การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจะต้องเน้นไปที่การ
พัฒนาด้านความคิดหรือกระบวนการทางปัญญา (Cognitive
Process) คือ การคิดวิจารณญาณหรือการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการรับ เลือก
วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อ
อย่างมีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อว่ามีผลต่อพฤติกรรม
ได้อย่างไร
โดยแนวคิดการจัดการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
จากสื่อ วิเคราะห์การกระท�ำจากการอ่านภาษาของสื่อ ไตร่ตรอง
และสะท้อนกลับต่อสื่อ และปฎิบัติการโต้ตอบหรือสนับสนุน
ยอมรับต่อสื่อบนแนวความคิดที่ว่า เนื้อหาสื่อทั้งหลายถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยใช้กลวิธีต่างๆ ท�ำให้จดจ�ำและเข้าใจตามที่สื่อต้องการ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกันท�ำให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อ
และรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้นถึงค่านิยมและทัศนคติที่แฝงมากับสื่อ และ
ต้องท�ำความเข้าใจว่าเจตนาของเนื้อหาสื่อ คือ ผลประโยชน์และ
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