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การรู้เท่าทันสื่อ: การก้าวทันบนโลกข่าวสาร

Media Literacy: Keeping Pace with Information Age
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บทคัดย่อ

	 “การรู้เท่าทันสื่อ”	 เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล	 ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเสริมสร้างพลัง
อ�านาจในการบริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดของผู้บริโภคสื่อ	 เพราะหากบุคคลใดขาดการรู้เท่าทันสื่อย่อมตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสาร	 ดัง
นั้นการที่บุคคลในสังคมจะสามารถรู้เท่าทันสื่อได้ย่อมต้องอาศัยทักษะในการเข้าถึง	 ทักษะการวิเคราะห์	 ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร	
ทักษะการสร้างสรรค์	 และทักษะการมีส่วนร่วม	 รวมทั้งยังต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	 ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ล้วน
ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ

Abstract

 Media Literacy is an internationally accepted concept. Media Literacy is a significant tool in strengthening the 
empowerment of media. Those who lack media literacy can become a victim of information. Thus, a person with media 
literacy needs these skills: accessing, analyzing, evaluating, creating, and participating. Besides this, there are personal 
factors and environmental factors influencing media literacy.

บทนำา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	ที่มุ่งยึด	“คน”	เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ	 ร่างกาย	 ความรู้และทักษะความสามารถเพื่อให้เพียบ
พร้อมทัง้ด้าน	“คณุธรรม”	และ	“ความรู”้	ซึง่จะน�าไปสูก่ารคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตผุล	ส่งเสรมิให้คนไทยเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอด
ชีวิตและก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2553)	

ด้วยเหตุนี้	 “สื่อ”	 จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม	 รวมทั้งมีบทบาทต่อการด�ารงชีวิต	 
การบ่มเพาะความเชื่อ	ทัศนคติ	ความคิด	ค่านิยม	การประเมินคุณค่าต่อเรื่องราวต่างๆ	และการปฏิบัติตนในด้านต่างๆของคนในสังคม	
ดงัทีอ่บุลรตัน์	ศริยิวุศกัดิ์	(2543)	กล่าวว่าข้อมลูข่าวสารและการเรยีนรูจ้ากสือ่เป็นร่างแหทีค่รอบคลมุทกุคนในสงัคมไทยทีบ่างทเีราไม่รูส้กึ
ตัว	นั่นคือ	ประสบการณ์ที่ผ่านสื่อถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของประชาชนในสังคม
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แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ย่อมมีผลต่อสังคมไทยอย่างมิอาจหลีก
เลี่ยงได้	นั่นคือ	แม้ว่าสังคมไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้อย่างกว้างขวางผ่านสื่อและเทคโนโลยี	 มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก	 แต่สังคมไทยขาด
ภูมิคุ้มกันจากการบริโภคผ่านสื่อ	 (สุวรรณี	 ค�ามั่น,	2551)	 โดย
ยอมรบัสิง่ทีส่ือ่น�าเสนอไว้ทัง้หมดและคดิเอาเองว่าสิง่ทีส่ือ่น�าเสนอ
นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 เหมาะสมที่สุด	 ไม่มีข้อสงสัย	 ไม่มีการตั้ง
ค�าถามต่อการน�าเสนอของสือ่	การบรโิภคสือ่ในลกัษณะดงักล่าวจงึ
มผีลต่ออารมณ์	ความรูส้กึนกึคดิ	ความคดิและพฤตกิรรมของผูร้บั
สือ่	ท�าให้เกดิการใช้สือ่และเลยีนแบบพฤตกิรรมหรอืสิง่ทีป่รากฏใน
สื่ออย่างขาดสติ	(นภินทร	ศิริไทย,	2547)	เช่น	การเน้นวัตถุนิยม	
การบริโภคสินค้าอย่างฟุ่มเฟือย	 การมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 รุนแรง	
เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับที่วิทยากร	 เชียงกูล	(2546)	 กล่าวว่าแม้
ประเทศไทยจะมีสื่อหลากหลายรูปแบบและมีเป็นจ�านวนมาก	แต่
คนไทยยงัใช้สือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ความบนัเทงิมากกว่า
ที่จะใช้เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	ดัง
นัน้จากปรากฏการณ์ดงักล่าวจงึย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึสภาวการณ์
ของคนในสังคมที่ถูกครอบง�าจากสื่อหรือการไม่รู้เท่าทันสื่อนั่นเอง

ด้วยเหตนุี	้“การรูเ้ท่าทนัสือ่”	จงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรบั
ผู้บริโภคสื่อทุกคนบนโลกข่าวสารที่ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน ดังนั้น
บทความนีจ้งึมุง่ท�าความเข้าใจเบือ้งต้นในบรบิททีเ่กีย่วข้องกบัการ
รูเ้ท่าทนัสือ่ซึง่จะเป็นกญุแจส�าคญัทีน่�ามาสูก่ารวางรากฐานในเรือ่ง
ของการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างแท้จริงต่อไป

นิยามของการรู้เท่าทันสื่อ

	 “การรู ้เท่าทันสื่อ”	 (Media	 Literacy)	 ได้มีการให้
ค�านิยามที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งตาม
ทัศนะของนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้ดังที่นภินทร	 
ศริไิทย	(2547)	กล่าวว่าการรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นเรือ่งของการเรยีนรู	้การ 
เลือกรับ	และใช้ประโยชน์จากสื่อในทางสร้างสรรค์	เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง	 ครอบครัว	 ชุมชนและสังคมโดยผู้ที่รู้เท่าทันสื่อจะไม่
ตกอยู่ในอิทธิพลของสื่อได้โดยง่าย	 รู้จักหยิบยกสาระจากสื่อมา 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด�ารงชีวิต	 ในขณะที่รักจิต	 
มั่นพลศรี	(2547)	ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า	คือ	ทักษะ
ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง	ตีความ	วิเคราะห์	วิพากษ์	
ตัดสินและประเมินค่าข้อมูลข่าวสารที่สื่อน�าเสนอทั้งในส่วนที่เป็น
ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีพลังอ�านาจใน 
การควบคมุอทิธพิลหรอืผลกระทบจากสือ่ได้	เช่นเดยีวกบัทีจ่นิตนา	

ตันสุวรรณนนท์	(2550)	กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ	หมายถึง	การที่
ผู้รับสื่อมีทักษะการคิดวิจารณญาณโดยสามารถเข้าใจ	 วิเคราะห์	
ตีความ	 ประเมินสื่อและสิ่งที่ได้รับจากสื่อได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสื่อ	 ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลและ
สงัคมและรูจ้กัเลอืกรบัและใช้สือ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง	ชุมชนและสังคม
	 ส�าหรบัมมุมองของนกัวชิาการต่างประเทศมกีารให้ความ
หมายของการรู้เท่าทันสื่อไว้หลากหลายทัศนะโดย	Baran	(2004)	
กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ	 คือ	 ความสามารถในการท�าความเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากสื่อและเนื้อหาจากสื่อได้อย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ	ส่วน	Potter	(2005)	 ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อว่าเป็นมุมมองจากการที่บุคคลเปิดรับสื่อและตีความ
หมายของเนื้อหาสื่อตามที่ได้เปิดรับด้วยความตระหนักถึงผลกระ
ทบของสือ่และมสีตใินการเปิดรบั	โดยวตัถปุระสงค์ของการรูเ้ท่าทนั
สื่อ	คือ	การเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคคลเพื่อให้บุคคลควบคุม
สื่อ	ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง�าของสื่อ	ในขณะที่	Tallim	(2005)	
กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นความสามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์
สารจากสื่อต่างๆ	 ซึ่งเป็นความสามารถในการตั้งค�าถามได้อย่าง
เหมาะสมว่ามอีะไรอยูใ่นสารนัน้	และอะไรอยูเ่บือ้งหลงัในการผลติ
สื่อ	 อันได้แก่	 วัตถุประสงค์	 เงินทุน	ค่านิยมและเจ้าของ	 เพื่อให้
รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาอย่างไร	 และ	Wood	(2006)	
ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อว่า	 หมายถึง	 ความสามารถในการ
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน	 เข้าถึง	 วิเคราะห์	
ประเมนิและโต้ตอบกบัสือ่มวลชนได้อย่างกระตอืรอืร้นด้วยกลยทุธ์
แบบวิพากษ์และข้อมูลที่เพียบพร้อม
	 นอกจากนั้นองค์กรต่างๆ	ในต่างประเทศทั้ง	European	
Commission	(2007),	Canadian	Council	on	Learning	(2008)	
และ	UNESCO-Teacher	Training	(2008	 อ้างถึงใน	Oxstrand,	
2009)	ล้วนให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นแนวคิดสู่การ
ศกึษาในศตวรรษที่	21	ทีส่อดคล้องกนัว่าเป็นความสามารถในการ
เข้าถึง	(access)	เข้าใจ	(understand)	ประเมิน	(evaluate)	และ
สร้างสรรค์	 (create)	 เนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้
บริบทที่แตกต่างกัน
		 ดังนั้นสรุปได้ว่า	 “การรู้เท่าทันสื่อ”	 หมายถึง	 ความ
สามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง	 เข้าใจ	 ตีความ	 ประเมิน
และสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึง
ผลกระทบของสือ่โดยไม่ถกูครอบง�าจากสือ่	และสามารถเสรมิสร้าง
พลงัอ�านาจของตนเพือ่ให้สามารถใช้สือ่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีน
รู้และการด�ารงชีวิตของทั้งต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชนและสังคม
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ความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากลดงัได้ระบไุว้ในยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานด้านสือ่สารมวลชน
ขององค์การยูเนสโก	(UNESCO)	ซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง	“การ
ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” 
โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ให้สูงขึ้น”	 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศขององค์การยู
เนสโกได้ขานรับหลักการนี้และน�าไปขับเคลื่อนในประเทศของตน	 
(พรทิพย์	เย็นจะบก,	2552)	

Jone	(n.d.) กล่าวถึงความส�าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้รับสื่อ	 โดยช่วย
ให้พวกเขาตระหนักว่าเนื้อหาจากสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
พวกเขาอย่างไร	การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้นักเรียนและวัยรุ่นไม่ถูก
ครอบง�าจากสือ่และหรอืบรษิทัผูผ้ลติทีค่าดหวงัผลก�าไรทีจ่ะหลอก
ล่อให้วัยรุ่นซื้อสินค้า	การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ให้ผูร้บัสือ่สามารถเลอืกรบัสือ่และใช้สือ่อย่างมปีระสทิธภิาพในบรบิท
ต่างๆ	โดยมมุมองนีก้ส็อดคล้องกบั	Davis	(1992)	ที่เห็นว่าการรู้เท่า
ทนัสือ่เป็นแนวคดิทีม่องผูร้บัสือ่เป็นผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืร้น	มคีวาม
สามารถในการวเิคราะห์และใช้สือ่ได้เป็นอย่างด	ีโดยผูท้ีรู่เ้ท่าทนัสือ่
จะเป็นผูบ้รโิภคสือ่อย่างมเีหตผุล	เป็นผูเ้รยีนรูท้ีจ่ะก�ากบัพฤตกิรรม
ของตนเองให้ประพฤตปิฏบิตัอิย่างมเีหตผุล	(Buckingham,	2003)
  เพราะฉะนัน้จงึกล่าวได้ว่าการรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นสิง่ทีม่คีวาม
ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในโลกของการสื่อสารที่อัดแน่นไปด้วย
ข้อมลูข่าวสารทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	การรูเ้ท่าทนัสือ่มคีวาม
ส�าคญัในแง่ทีจ่ะช่วยให้บคุคลเป็นผูม้คีวามสามารถ	มวีจิารณญาณ
และเป็นผูรู้เ้ท่าทนัในทกุรปูแบบของสือ่จนท�าให้บคุคลสามารถทีจ่ะ
ควบคมุการตคีวามหมายจากสิง่ทีเ่หน็	ได้ยนิหรอืมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย	
มากกว่าการปล่อยให้การตีความหมายนั้นมาควบคุมบุคคลด้วย
การเรียนรู้ที่จะตั้งค�าถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ดู	 อ่าน	ฟังหรือได้
รับนั่นเอง	

ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการรู้เท่าทันสื่อ

	 	 ในรายงาน	Learning	for	the	21st	Century	 ได้กล่าว
ถึงทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่	
21	 ไว้ว่า	 “ประชาชนต้องการรู้มากกว่าเนื้อหาความรู้หลัก พวก
เขาจ�าเป็นต้องรู้ว่าจะใช้ความรู้และทักษะของตนที่มีอยู่อย่างไร  
ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ใหม่ การวเิคราะห์ข้อมลูข่าวสาร การสือ่สาร การมส่ีวนร่วม การแก้

ปัญหาการตดัสนิใจ นอกจากนัน้พวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาความรู้ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ”	และมีการระบุ
ถึงทักษะที่จ�าเป็นในการรู้เท่าทันสื่อไว้ดังนี	้ (Center	for	Media	
Literacy,	2008)
	 1.	ทักษะในการเข้าถึง	(Access	Skill)	 ทักษะนี้จะช่วย
ให้บุคคลสามารถรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์	 และ
สามารถท�าความเข้าใจความหมายของเนื้อหาสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 2.	ทักษะการวิเคราะห์	(Analyze	Skill)	 ทักษะนี้จะช่วย
ให้บุคคลสามารถตรวจสอบการออกแบบทั้งรูปแบบของเนื้อหา
สาร	โครงสร้างของเนือ้หาสาร	และล�าดบัเหตกุารณ์ของเนือ้หาสาร	
รวมถึงสามารถใช้แนวคิดต่างๆ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
การเมืองในการท�าความเข้าใจบริบทของเนื้อหาสารที่น�าเสนอ
	 3.	ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร	(Evaluate	Skill) ทักษะ
นี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสารไปยังประสบการณ์
ส่วนบุคคลและท�าการตัดสินเกี่ยวกับความถูกต้อง	 คุณภาพและ
ความเกี่ยวข้องของเนื้อหาสาร
	 4.	ทักษะการสร้างสรรค์	(Create	Skill) ทักษะนี้จะช่วย
ให้บคุคลสามารถเขยีนความคดิของพวกเขา	โดยใช้ข้อความ	เสยีง	
และ/หรือภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับวัตถุประสงค์ที่แตก
ต่างกัน	 รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์
เนื้อหาสารของพวกเขา
	 5.	ทักษะการมีส่วนร่วม	(Participate	Skill) ทักษะนี้จะ
ช่วยให้บคุคลสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมหรอืปฏสิมัพนัธ์	ซึง่จะส่งผล
มหาศาลในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

	 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้นสอดคล้อง
กับที่คณะกรรมาธิการยุโรป	(Celot	&	Perez	Tornero	,	2009)	
กล่าวถึงโครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อว่าประกอบด้วย	2	มิติ	คือ
	 1.	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม	(Environmental	
Factors)	เป็นระดบัพืน้ฐานซึง่เป็นชดุของปัจจยัทีเ่ป็นไปตามบรบิท
ทีม่ผีลต่อบคุคลแต่ละคนและเชือ่มโยงกบัสือ่มวลชนศกึษาและสทิธิ
ของพลเมือง	ซึ่งประกอบด้วย	2	มิติย่อย	ได้แก่
	 	 	1.1	 ความสามารถในการเข ้าถึงสื่อ	 (Media	
Availability)	 ได้แก่	 หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 ภาพยนตร์	
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
	 	 	1.2	 บริบทการรู ้เท่าทันสื่อ	 (Media	 Literacy	
Context)	ได้แก่	สือ่มวลชนศกึษา	นโยบายการรูเ้ท่าทนัสือ่	ประชา
สังคมและอุตสาหกรรมสื่อ
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	 2.	ความสามารถส่วนบคุคล	(Individual	Competences)	
หมายถึง	 ความสามารถเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึก
ปฏิบัติทางทักษะ	(การเข้าถึง,	การวิเคราะห์และการสื่อสาร)	เพื่อ
เพิม่ระดบัของความตระหนกั	การวเิคราะห์อย่างวพิากษ์และความ
สามารถทีส่ร้างสรรค์เพือ่แก้ปัญหาซึง่ประกอบด้วย	2	มติย่ิอย	ได้แก่
	 	 2 . 1 	 ความสามารถของบุ คคล	 ( Pe r s ona l	
Competences)	ประกอบด้วย
	 	 		2.1.1	ทักษะการใช้สื่อ	(Use	Skills)	เป็นเงื่อนไขแรก
ของการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นการประสานระหว่างความ
สามารถในการเข้าถงึสือ่และทกัษะทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตั	ิได้แก่	การ
ใช้สื่ออย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว	ทักษะทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตและการใช้อินเทอร์เน็ตที่รุดหน้า

	 	 2.1.2	 ท�าความเข้าใจในสื่ออย่างพินิจพิเคราะห์	
(Critical	Understanding)	 เป็นส่วนส�าคัญสุดของความสัมพันธ์
ระหว่างลกัษณะส่วนบคุคลและสือ่	โดยทีแ่ต่ละบคุคลมปีฏสิมัพนัธ์
กับสื่ออย่างไรขึ้นกับความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในแง่ของ
เนื้อหาและบริบท	 ได้แก่	 ความรู้เกี่ยวกับสื่อและข้อบังคับของสื่อ	
ความเข้าใจในเนื้อหาสื่อและพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ
	 	 		2 . 2 	 ค ว ามสามา รถทา งสั ง คม 	 ( S oc i a l	
Competences)	 ประกอบด้วย	 ความสามารถทางการสื่อสาร	
ได้แก่	การมีส่วนร่วม	ความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างสรรค์
เนื้อหา
	 ดังนั้น	 องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและ
ความสามารถทางสังคมสามารถสรุปได้ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคม

ความสามารถ 
(Competences)

การกระท�า
(Action)

มิติทักษะส่วนบุคคล
(Individual Skills Dimensions)

เป้าหมาย (การด�าเนินการ
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน)

ความสามารถของบุคคล
(Personal	
Competences)	

ทักษะการใช้สื่อ	
(Use	Skills)

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
	(Technical	Skills)	ทักษะที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินการทางสื่อที่ต้องการการ
ใช้เครื่องมือสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้สื่อ	(Using	Media)
การใช้เครื่องมือ

ท�าความเข้าใจ
ในสื่ออย่างพินิจ
พิเคราะห์	
(Critical	
Understanding)

ความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
(Cognitive	Skills)	ความสามารถ
ที่เชื่อมโยงกับความรู้และการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์: การเข้ารหัส/ 
การถอดรหัส/การตีความ/
การประเมินตัวบทสื่อ

การประเมินและการได้มาในการ
รายงานของสื่อและเนื้อหาสื่อ	
(Evaluating	and	Taking	Account	of	
Media	and	Media	Content)
ความเข้าใจและความตระหนัก

ความสามารถทางสังคม
(Social	Competences)	

การสื่อสาร
(Communicate)

ทักษะทางการสื่อสารและการมี
ส่วนร่วม	(Communicative	and	
Participative	Skills)
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและการรักษาเครือข่าย

•	การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	
(Building	Social	Relations)
เครือข่ายทางสื่อ
•	การมีส่วนร่วมในแวดวงสาธารณะ	
(Participating	in	Public	Sphere)
•	ทักษะการมีส่วนร่วมของพลเมือง	
(Citizen’s	Participation	Skills)
ความเป็นพลเมืองที่คล่องตัว
•	การสร้างและผลิตเนื้อหา	(Creating	
and	Producing	Content)	การสร้างสือ่

ที่มา:	Celot,	P.	&	Perez	Tornero,	J.M.	(2009).	Study on Assessment Criteria for Media Literacy: Final Report. 
						Brussels:	The	European	Commission.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ

	 Buckingham	และคณะ	(2005)	และ	Livingstone	และ
คณะ	(2007)	กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อว่ามีดังนี้
	 1.	อายุ	 (Age)	 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงและการ
ตอบสนองต่อสื่อ	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีอายุมากกับคน
วัยหนุ่มสาวพบว่าผู้ที่มีอายุมากมีระดับของการเข้าถึงสื่อใหม่น้อย
กว่าคนวัยหนุ่มสาวแต่มีความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์สูงกว่า
	 2.	สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม	(Socio-Economic	
Status:	SES)	หมายรวมถงึ	รายได้	การศกึษาและระดบัชัน้ทางสงัคม
ซึง่ล้วนมผีลต่อการเข้าถงึ	ความเข้าใจและการสร้างสรรค์ในมติขิอง
การรูเ้ท่าทนัสือ่	เช่น	รายได้มคีวามส�าคญัต่อการเข้าถงึสือ่	หรอืการ
ศึกษามีความส�าคัญอย่างมากต่อความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์
	 3.	เพศ	(Gender)	 เป็นปัจจัยที่มีนัยส�าคัญที่เชื่อมโยงกับ
ทักษะระดับสูงที่เพิ่มขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถงึสือ่	 เช่น	 
เพศชายมโีอกาสในการสร้างสรรค์เนือ้หาสือ่ในเวบ็ไซต์และสือ่ชมุชนมากกว่า
เพศหญงิ
	 4.	ความพิการหรือการไร้ความสามารถ	(Disability)	ซึ่ง
เป็นอุปสรรคส�าคัญของประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	แต่ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของเทคโนโลยีและลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อ	(หรือการ
ใช้เทคโนโลยี)
	 5.	การออกแบบของเทคโนโลยีและเนื้อหา	 (Design)	
พบว่าถ้าสื่อและแบบเรียนทางการสื่อสารและเทคโนโลยีได้รับ
การออกแบบมาอย่างด	ี ดังนั้นความจ�าเป็นในเรื่องของทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชนกจ็ะลดน้อยลง	 แต่ถ้าหากว่าการออกแบบ
เทคโนโลยแีละเนือ้หาไม่มคีณุภาพย่อมมผีลท�าให้ความจ�าเป็นในการรูเ้ท่า
ทนัสือ่ของประชาชนเพิม่มากขึน้
	 6.	ความตระหนกัของผูบ้รโิภค	(Consumer	Awareness)	
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการก่อให้เกิดความเชื่อถือในเนื้อหาสื่อ	
ตลอดจนสถาบันสื่อและในบริบทที่เป็นข้อก�าหนดของสื่ออันจะ
เป็นการลดความเชื่อที่ไร้เหตุผล
	 7.	คณุค่าทีร่บัรูไ้ด้	(Perceived	Value)	เช่น	อนิเทอร์เนต็
เป็นสื่อมีคุณค่าที่รับรู้ได้จึงท�าให้การรู้เท่าทันสื่อสามารถเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญ
	 8.	ความสามารถในตน	(Self-Efficacy) เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของการรู้เท่าทันสื่อโดยเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่าง
ทักษะและความมั่นใจในตนเองในการใช้สื่อซึ่งน�าไปสู่การค้นคว้า
และการเรียนรู้ที่มากขึ้น
	 9.	เครือข่ายทางสังคม	(Social	Networks)	 มีบทบาท
ส�าคัญต่อบุคคลในการส่งเสริมเพื่อให้ได้รับและคงไว้ซึ่งการเข้า
ถึงสื่อโดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการจะช่วยส่งเสริมทุนทาง

สังคมในชุมชนได้เป็นอย่างดี
	 10.	ส่วนประกอบทางครอบครัว	(Family	Composition)	
กล่าวคือ	ครอบครัวที่มีเด็กๆในบ้านจะช่วยเพิ่มการรู้เท่าทันสื่อใน
แง่ของการเข้าถึงสื่อใหม่ได้ง่ายขึ้น	 โดยเด็กๆ	 สามารถท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยและช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ปกครองของตนอย่างไม่เป็นทางการ
	 11.	สถานที่ท�างาน	(Work)	ช่วยท�าให้บุคคลที่ท�างานกับ
เทคโนโลยสีือ่ใหม่ได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์มากขึน้ส่ง
ผลให้การรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น
	 12.	ผู ้ มี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ยที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บสถาบัน	
(Institutional	Stakeholders)	 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา	 กลุ่มผู้บริโภค	 โรงงานอุตสาหกรรม	
และรัฐบาลล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในการท�าให้ประชาชนมี
ประสบการณ์และความช�านาญด้านสื่อ	 ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสารได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางซึ่งย่อมส่งผลให้การรู้เท่าทัน
สื่อเพิ่มมากขึ้น
  
บทสรุป

	 “การรู ้เท่าทันสื่อ”	 เป็นแนวคิดที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่	21	 ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจ	 ประเมินและ
สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง�าจากสื่อ	 ใช้สื่อที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติทัง้ต่อตนเอง	ครอบครวัและสงัคมโดย
ภาพรวม	เพราะหากบุคคลใดในสังคมขาดการรู้เท่าทันสื่อ	บุคคล
นั้นย่อมตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสาร	 ดังนั้นทุกองค์กรในภาค
ส่วนของสังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงควรมุ่งส่งเสริม
และกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความส�าคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อเพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามกับดักแห่งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มั่นคงตลอดไป 
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