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หากไปถามชาวสวนสักคนวา เมื่อโรยเม็ดพันธุพืชลงสูดิน

แลวเขาตองการอะไร เชื่อไดเลยวาชาวสวนคนนั้นจะตอบวาก็อยากให

เมล็ดพันธุพืชนั้นแตกหนอ เติบโตและ “ผลิดอก ออกผล” อยาง

แนนอน ซ่ึงก็คงตรงกับสุภาษิตไทยบทหนึ่งท่ีกลาวไววา “หวานพืช

ยอมหวังผล” ที่แทนความหมายของการลงทุนทำอะไรสักอยางหนึ่ง  

ก็ยอมจะตองหวังผลประโยชนตอบแทน นั่นเอง 

 เฉกเชนเดียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเมื่อมีการ

พัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย แลวก็หวังวาขอเสนอเชิงนโยบายนั้น

จะมีการนำไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมสมดั่งท่ีตั้งใจไวของผูที่เขามา

รวมกันปนแตงนโยบายสาธารณะนั้น 

 เหตุการณสำคญัของวงการสุขภาพไทยเมือ่วนัที ่๑๑ - ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ที่ผูคนจาก

ทุกสารทิศทั่วไทยและจากทุกภาคสวนกวาพันคนไดมารวมกันบรรจง

สรางและถักทอเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ๑๔ เร่ือง ในเวที  

“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑” ก็ไมแตกตางไปจากขอความขางตน

ที่ตางมุงหวังวาขอเสนอเชิงนโยบายเหลานั้นจะตอง “ผลิดอก ออกผล” 

ที่สวยงามเชนเดียวกัน  
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 หนังสือเลมเล็ก ๆ เลมนี้เปนหนังสือที่บรรจงสรางขึ้นเพื่อบอกเลา

ถึงการ “ผลิดดอก ออกผล” ของขอเสนอเชิงนโยบายหนึ่ง ถึงแมจะ

ใชเวลาในการรดน้ำพรวนดินไมถึงหน่ึงปก็ตาม สาระท่ีถายทอดออก

มาเพื่อสื่อสารใหเห็น “พลังรวม” ของคนทำงานจากภาคสวนตาง ๆ ที่

ไมไดมีขอบเขตของพันธกิจมาปดกั้นไว ถึงแมวาสิ่งท่ี นำมารอยเรียง

นั้นจะเปนเพียงเสี้ยวอันเล็กนอยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเปาหมาย

สูงสุดที่ตั้งใจไวก็ตาม แตก็ไดแฝงไวดวยความสวยงามที่นาสัมผัสยิ่ง 

 เราหวังวาตัวอักษรท่ีผานสายตาผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ จะทำให

ผูอานเกิดประกายและเห็นคุณคาของ “พลังรวม” ของผูคนที่มารวม

กัน “รดน้ำพรวนดิน” กับขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนผลผลิตจากเวที

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ นี้ และเขามารวมกันสรรสราง

อุดมการณเพื่อให “ผลิดอก ออกผล” หรือการมี “สุขภาวะ” ที่ดีของ

คนและสังคมไทยอยางยั่งยืนสืบไป 
 

  ภูผาสุมรอยเขา  จึงตระหงาน  

      ธารารวมรอยธาร  จึงไพศาล 

           ดวงดาวรวมรอยแสง  จึงชัชวาลย 

                   บุคคลรอยรวมทำการ  จึงประสบชัย” 
 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

       ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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การปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปนสวน

หนึ่งของการปฏิรูปสื่อเพื่อใหกลุมคนทุกกลุมในสังคมไดมีสวนรวม 

ในการกำหนดทิศทาง รวมใชสื่อเพื่อประโยชนของสวนรวมและให

ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร รวมไปถึงการรับสื่อที่ดี  

สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน อันเปน

รากฐานของสังคมประชาธิปไตย 

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อนั้น เกิดขึ้นมากวาทศวรรษ มี

การดำเนินงานของหนวยงาน องคกร เครือขายตาง ๆ ในหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อใหการปฏิรูปสื่อโดยรวม

ใหเปนไปตามเจตนารมณที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการ

สรางกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชน การจัดตั้งองคกร

อิสระ และการออกกฎหมายประกอบ อยางเชน คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) คณะกรรมการกิจการกระจาย
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เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) พระราชบัญญัติประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ...... และการจัดทำแผน

แมบทการส่ือสารของชาติ 

 ในสวนของภาคประชาชนก็ไดเขามามีสวนรวมในการขับ

เคลื่อนของกลุม เครือขายตาง ๆ ทั้งในเร่ืองของการขยายตัวของส่ือ

ทางเลือก เชน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพทองถิ่น สื่อละครและการละ

เลนพื้นบาน สื่ออินเทอรเน็ต และการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเทา

ทันสื่อ การเลือกรับสื่อ และการรวมตัวกันเพื่อเสนอมาตรการในการ

เปลี่ยนแปลงใหสื่อมวลชน และผูผลิตสื่อทั้งหลาย ผลิตแตสื่อดี ๆ ที่

มีคุณคา มีประโยชนตอสังคมโดยรวม 

 จึงเกิดเปนความงดงามของการเคลื่อนไหวเพื่อใหสังคมมีสื่อ

ที่ดี ที่ตอบสนองความตองการของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม

กันและเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเปนไปในทิศทางที่

ถูกตองและยั่งยืน อันนำไปสูการสื่อสารที่สรางสรรคและเกิดการ

เรียนรูเพื่อใหเกิดความสุขของผูคน  

 “สื่อสรางสรรค สารสรางสุข” ไดบอกเลาเรื่องราวความเคลื่อน 

ไหว และการดำเนินการในการรวมกันผลักดันใหเกิด “สื่อ” ที่ผลิต 

จัดทำ “สาร” ที่สรางสรรคและสรางความสุข ใหกับผูคนในสังคม  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสรรคสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

ซ่ึงถือเปนสถาบันหลักของสังคมท่ีจะเปนตัวกำหนดทิศทางและ

อนาคตของชาติตอไป 
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 เรื่องราวในหนังสือเลมนี้ จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปส่ือท้ังหมดที่หยิบยกมาเทานั้น และอาจเปน

การกลาวโดยสรุป รวบรัด และนำเสนอเพียงบางภาพบางมุม  เพื่อให

เห็นถึงความพยายามอยางตอเนื่องยาวนานของการขับเคลื่อนสื่อเพื่อ

เด็ก เยาวชน และครอบครัว และยังคงมีการขับเคลื่อนตอไป จนกวา

จะมีพื้นที่สื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมไปถึง

พื้นที่สื่อของภาคประชาชนทุกภาคสวนเพิ่มมากขึ้น 

 การกลาวถึงมติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในมติ ๑.๙ 

ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซ่ึงเขารวมเปนสวน

หนึ่งในการผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อใหเห็นการปฏิรูปสื่อนั้นมี

นโยบายและมาตราการท่ีชัดเจนสามารถนำไปดำเนินการได อันเปน

ความสอดคลองเช่ือมโยงกันกับกระบวนการท้ังหมดบนหนทางของ

การปฏิรูปสื่อ และเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

ภาคประชาชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผูดอยโอกาส และกลุมคน

ทุกกลุมทุกคนในสังคมไดมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย กำกับ

ทิศทาง ติดตาม ผลักดัน และตรวจสอบ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึง

การมีสวนรวมในการสรางสรรคสื่อเพื่อประโยชนสังคมโดยรวมรวม

กัน  
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“อิทธิพลของสื่อมวลชนตอเด็กและเยาวชนนั้นมีการศึกษาวิจัย

กันมาอยางตอเนื่อง แตก็ไมไดมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยว

กับการใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อสื่อ

วิทยุและโทรทัศนของรัฐปรับเปลี่ยนมาอยูในกระแสของธุรกิจ สภาพ

ของสื่อมวลชนโดยรวมก็กลายเปนสื่อเชิงพาณิชย ยิ่งทำใหปญหาเร่ือง

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีตอเด็กและเยาวชนสะสมทบ

ทวี” (รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการสื่อสารมวลชน)   

 อยางท่ีรูกันดีดังคำกลาวขางตนนี้วา อิทธิพลผลกระทบของ

สื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึน และกลายเปนปญหาท่ีซับซอน อันนำไปสูความพยายามในการ
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ปฏิรูปสื่อ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และใหสื่อเปนเครื่องมือหรือ

ชองทางที่จะพัฒนาการเรียนรู สื่อสารความเขาใจ และเรื่องราวที่ดีมี

ประโยชนตอคนในสังคม  

 

 

¤»Ê.¡ÑºàÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»Ê×èÍ  
 

 ปญหาอันเกิดจากผลกระทบของสื่อเริ่มมีความชัดเจนขึ้น

เรื่อย ๆ เมื่อเกิดการปดกั้นขอมูลขาวสารในชวงเหตุการณพฤษภา

ทมิฬ ๒๕๓๕ อันเปนที่มาของการเรียกรองใหมีการปฏิรูปสื่อภาครัฐ

และสงเสริมสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนและประชาชน ทำใหเกิด

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ๒๕๔๐ ในมาตรา ๓๙, ๔๐ 

และ ๔๑   

 กลไกสำคัญในมาตรา ๔๐ นั้น ไดกำหนดใหมีองคกรของรัฐ

ที่เปนอิสระเพ่ือทำหนาที่จัดสรรและกำกับดูแล คลื่นความถี่วิทยุ 

โทรทัศน และโทรคมนาคม ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ทั้ง

ในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งสรางกลไกการแขงขันอยางเสรี

และเปนธรรม  

 ดวยความหวงใยวาการปฏิรูปสื่อจะไมเปนไปตามเจตนา-

รมณของรัฐธรรมนูญ จึงเกิดการรวมตัวกันของเครือขายนักวิชาการ 

องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเครือขายประชา

สังคมท่ีรวมกันติดตาม ผลักดัน และมีสวนรวมในการปฏิรูปสื่อ ใน

นาม “คณะทำงานติดตามมาตรา ๔๐” และตอมาเพื่อใหเกิดการ
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รณรงคแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสื่อและการมีสวนรวมในกระบวนการ

ตาง ๆ และการระดมความรวมมือในกลุมประชาสังคมอยางตอเนื่อง  

และสามารถทำหนาที่ตรวจสอบการทำงานขององคกรอิสระ จึงปรับ

มาเปน “คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ” หรือ คปส. มีการ

ดำเนินงานในลักษณะพหุภาคี โดยยังคงรักษาเปาหมายและจุดยืนที่

ชัดเจนในการปฏิรูปสื่อ ที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาค

พลเมือง  ที่เอื้อประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 

 ในการผลักดันการปฏิรูปสื่อ ทำใหเกิด พ.ร.บ.องคกรจัดสรร

คลื่นความถี่ ๒๕๔๓ ที่กำหนดใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน

รอยละ ๒๐ แกภาคประชาชน รวมถึงใหมีการสรรหาคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 

 ในสวนของภาคประชาชนก็ไดมีการเตรียมความพรอมใน

การปฏิรูปสื่อ เพื่อใหภาคประชาชนสามารถบริหารจัดการในสัดสวน

ของภาคประชาชนใหเปนไปตามความตองการของชุมชนทองถิ่น และ

กลุมคนตาง ๆ ในสังคมไทย จึงไดมีการจัดทำสื่อทางเลือกตาง ๆ และ

การจัดตั้ง “วิทยุชุมชน” เพื่อสื่อสารความเปนไปในชุมชนทองถิ่น อัน

เปนการใชสื่อใหเปนประโยชนกับกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ ในชุมชน 

และสะทอนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และคนทุกกลุมใน

สังคม เชน กลุมเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ ที่มีสิทธิและ

เสรีภาพในการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน  

 ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป ๒๕๔๙  

11ผลิดอก ออกผล: ส่ือสรางสรรค สารสรางสุข การขับเคล่ือนการปฏิรูปส่ือฯ 

Media.indd   11Media.indd   11 12/13/2009   9:19:26 AM12/13/2009   9:19:26 AM



และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ก็ไดมีการเสนอใหการ

ปฏิรูปสื่อยังคงดำเนินการไปอยางตอเนื่อง จึงมีการบัญญัติไวใน

มาตรา ๔๕, ๔๖ และ ๔๗ คปส. ก็ยังคงทำหนาที่ติดตาม ผลักดันให

เกิดกลไกเพื่อการปฏิรูปสื่อ และสรางกระบวนการตรวจสอบจากภาค

ประชาชน ทั้งดานองคกรอิสระและกฎหมายประกอบ ใหมีการ

ดำเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามเจตนารมณเดิม ทั้งในสวน

ของ คณะกรรมการ กสช. คณะกรรมการ กทช. พ.ร.บ. ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ..... รวมถึงการจัดทำแผนแมบทการ

สื่อสารของชาติ 

 การดำเนินงานของ คปส. นั้น เนนการทำงานในลักษณะ

พหุภาคี ประกอบดวย กลุมนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกร

ชุมชน นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนและกลุมประชาสังคม มีสมาชิกทั้งใน

รูปขององคกรและบุคคล และรวมทำงานผลักดันเคลื่อนไหวกับ

เครือขายตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมดานการปฏิรูปสื่อ การจัดเวทีสาธารณะ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรณรงคเทาทันสื่อ สรางการรับรูให

กับประชาชน การเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งกองทุนสื่อสรางสรรค และการ

ทำงานในเชิงวิชาการทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนตาง ๆ  

  

 กวา ๑๐ ปของการดำเนินงานดานการปฏิรูปสือ่รวมกับเครือ 

ขายตางๆ คปส. เปรียบเสมือนเสาหลักและแหลงความรูในการ

ดำเนินงานดานการปฏิรูปสื่อ ผานรอน ผานหนาว ทั้งในการขับเคลื่อน 
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การทำงานเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการในชุดตาง ๆ ที่มีความโปรงใส

และเปนธรรม การทำกฎหมายประกอบที่ไมเอื้อประโยชนใหกับฝาย

ใดฝายหนึ่ง และการเปลี่ยนผานของคนทำงานที่มีเรื่องราวการฟอง 

รองท่ีอื้อฉาวในกรณีบริษัทยักษใหญที่ใกลชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรี

ฟองรอง สุภิญญา กลางณรงค หนึ่งในคณะ

ทำงานของ คปส. ในขอหาหมิ่นประมาท 

และไดผานพนขอกลาวหาดังกลาว เขาสูชวง

เวลาของการแตกหนอแตกใบของกระบวน 

การปฏิรูปสื่อท่ีรวมพลังท้ังสังคมเขาดวยกันจนเปนขบวนการที่เติบโต

ขึ้นเรื่อย ๆ  

 โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปส่ือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบ 

ครัวแลว  สุภิญญา  ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา  

“ทำไมเราตองเปลี่ยนแปลงสื่อ ปฏิรูปสื่อ ก็เพราะจากงาน

วิจัย พบวา สัดสวนของการครอบครองสื่อสวนใหญยังเปน

ของภาคธุรกิจและภาครัฐ และสัดสวนในภาคประชาชนมีอยู

นอย อีกทั้งสัดสวนของรายการเด็กและเยาวชนนั้นมีอยูไม

ถึง ๑๐% ของสื่อทั้งหมดที่ออกอากาศ เราจึงจำเปนจะตอง

บอกวาทำไมตองเพิ่มพื้นที่สัดสวนของรายการ และเนื้อหา

ของรายการที่มีอยูสวนใหญก็เปนรายการที่ก็ไมเหมาะกับ

เด็กและเยาวชน มีเรื่องลอแหลม ความรุนแรง นี่คือเหตุผล

วาทำไมตองปฏิรูปสื่อ” (สุภิญญา กลางณรงค  รองประธาน

คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) จากเวที
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อบรมเยาวชนสรางสื่อ) 

 บทบาทของส่ือท่ีเปนเครื่องมือในการสื่อสารเร่ืองราวตาง ๆ 

ในสังคม เชื่อมรอยความแตกตาง สื่อสารความเขาใจระหวางคนแต 

ละกลุม ระหวางภาครัฐกับประชาชน ระหวางคนจนและคนรวย และ

แมแตระหวางคนตางวัยในครอบครัว สงเสริมความคิดสรางสรรค  

ชวยพัฒนาสังคมไปสูการเรียนรูที่กวางไกล หลอหลอมและสราง 

คานิยมที่ถูกตองใหกับผูคนในสังคม ที่สำคัญคือการพัฒนาการเรียนรู

ของเด็กและเยาวชนทามกลางสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหพวก

เขาเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต  
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 “ปญหาเกี่ยวกับเด็กที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนผลกระทบท่ีสืบ

เนื่องมาจากปญหาครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ก็จะย่ิงสงผลกระทบเร่ืองในครอบครัวมากยิ่งข้ึน ดังนั้น เด็กจึงไดรับ

ผลกระทบจากภาวะที่เกิดนี้ดวย เมื่อมองปญหาเรื่องเด็กสามารถมอง

ได คือ ปญหาที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่ไปสงผลกับปญหาเร่ืองเด็ก มี

อยูหลายปจจัย ไดแก ปญหาเร่ืองครอบครัว ปญหาเด็กที่ตกเปน

เหยื่อของความรุนแรง ซ่ึงมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นและมีความรุนแรงมาก

ขึ้น และปญหาเร่ืองส่ือที่มีอิทธิพลตอเด็ก โดยเฉพาะสื่อ ขอมูลขาว

สารที่เด็กไดรับโดยตรง”  
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         พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล ผูอำนวยการสถาบันราชานุกูล 

ไดใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กไว ทั้งความ

รุนแรงท่ีเด็กกอขึ้น และเด็กเปนผูถูกกระทำ สิ่งท่ี

เกิดขึ้นลวนเปนผลมาจากสิ่งแวดลอม และครอบ 

ครัว นอกจากนี้ยังมีการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีมี

ความเสี่ยงในตัวเด็ก เชน เรื่องอาชญากรรม การ

กระทำความผิด การเขาไปสูวงจรอบายมุขและยาเสพติดที่ยังเปน

ปญหากับเด็กอยู   

 นอกจากนี้  วันชัย บุญประชา ผูจัดการมูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว ไดกลาวถึงระบบครอบครัววา  

“ตัวระบบหลักที่จะดูแลเด็กไดดีที่สุด คือระบบครอบ 

ครัว การดูแลใหครอบครัวมีความสามารถดูแลเด็กไดยัง

เปนพื้นฐานสำคัญ พรอมกันนี้เราตองเปดพื้นที่เรียนรูที่

สรางสรรคสำหรับเด็ก เพราะเด็กมีความสามารถในการเรียน

รูในสิ่งท่ีดี ถาอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวย ถามองรอบ ๆ 

เรามีพื้นที่เรียนรูสำหรับเด็กมากแคไหน เปนพื้นที่จัดกิจกรรม

ที่สรางสรรคสำหรับเด็กแบบไมตองใชเงินกี่แหง พอแมตอง

จายเงินมากเด็กจึงไดเขาถึงการเรียนรูที่ดีบนพื้นที่ที่ดี ใน

สังคมไทยมีคนขยันจัดกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับการเรียนรูของ

เด็กนอยมาก การเปดพื้นที่การเรียนรูที่ดีสำหรับเด็กเปน

หนาที่ของคนในสังคม คนในชุมชนที่จะชวยกันสรางพ้ืนที่

ตรงน้ีใหกับเด็ก อยางเพียงพอกับเด็กทุกชวงวัย” 
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  เครือขายครอบครัว เกิดจากกลุมครอบครัว

ในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อขจัดสิ่งราย หรือที่กระทบตอ

สถาบันครอบครัว โดยชวงแรก มาจากครอบครัวใน

กรุงเทพฯ ชวงหลังไดมีการจัดระบบตาง ๆ มากขึ้น 

เชนเครือขายผูปกครองในสถานศึกษาหลายโรงเรียน

ในกรุงเทพฯ และเครือขายครอบครัวที่มีกลุมเฉพาะ เชน พอแมเลี้ยง

เดี่ยว 

 ในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา เครือขายครอบครัวมองเร่ือง

ประเด็นสื่อเปนหลักโดยเฉพาะสื่อทีวี ที่เดนชัดคือ การผลักดันใหมี

การทำเรตต้ิงทีวี ตอนนี้ระบบเรตติ้งก็เกิดขึ้นแลว เมื่อทางเครือขายฯ 

ประชุมกันจะพูดเรื่องเด็กเยอะมาก เรื่องแรกคือการศึกษา เรื่องท่ีสอง

คือสื่อที่กระทบตอเด็กและเยาวชน จึงมีการจัดเรตต้ิงข้ึนมาเพื่อ

ควบคมุไมใหเกดิผลกระทบตอเดก็มากนกั และเพ่ือใหพอแมผูปกครอง

รูวาสื่อไหนท่ีเหมาะสม กระทบหรือไมกระทบเด็ก และสามารถดูแล

บุตรหลานได 
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 ความสำเร็จของการผลักดันใหรายการโทรทัศนจัดระดับ

ความเหมาะสม สงผลใหหลายครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของ

การรูจักเลือกรับสื่อที่เหมาะสมกับตนและครอบครัว 

 รศ. ดร.วิลาสินี อดุลยานนท ผูอำนวยการสำนักรณรงคและ

สื่อสารสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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(สสส.) กลาววา การจัดเรตติ้ง จะใชทฤษฎี +๖ เปนเกณฑซ่ึงถือเปน

สวนหนึ่งในการจัดระบบเรตติ้งท่ีนักวิชาการทางดานพัฒนาการเด็ก

และครอบครัวชวยกันคิดคนและจัดตั้งคณะทำงานข้ึนมา ถือวาเปน

ความกาวหนาครั้งสำคัญ 

“เนื่องจากสวนใหญแลวคนจะใหความสำคัญกับมิติทาง

ดาน -๓ มากกวา ถือวาเห็นมุมมองของการสงเสริมและมอง

เห็นถึงเชิงคุณภาพถึงแมวารายการที่สงเสริมดาน +๖ จะยัง

นอย แตเราก็สามารถสนับสนุนและสงเสริมใหมีรายการ

สงเสริม +๖ เพิ่มขึ้นได แตรายการที่เหมาะกับมิติทั้ง ๖ ดาน

ก็ไมควรลืมที่จะสอดแทรกเนื้อหาที่ เหมาะสมของแตละ

ประเภทรายการ ถือวาทุกรายการที่ผานเขารอบน้ันเปน

รายการที่มีคุณภาพถึงแมจะเปนรายการที่มี เรตติ้งเปน  

น๑๘ + ขอใหผูผลิตท่ีไดรับรางวัลคร้ังนี้ จงภูมิใจเพราะมา

จากรางวัลที่มาจากคนดูจริง ๆ และเปนรางวัลที่เนนมิติของ

การสรางสรรคและการมองไปขางหนา สงเสริมมิติใหเกิด

พัฒนาการของเด็กและครอบครัว ในสวนที่จะฝากคงอยาก

เห็นรายการที่สงเสริม+๖ มีมากขึ้น โดยอาจจะใหผูผลิตเปน

สมาชิกของเครือขาย และมีเครือขายที่จะสนับสนุนรายการดี 

ๆ ใหมีตอไป ณ ตอนนี้กำลังจะเกิดกองทุนสื่อสรางสรรคขึ้น 

ซ่ึงปจจุบันรางกฎหมายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว หากมีกองทุน

สื่อสรางสรรคขึ้นมา ก็จะเห็นรายการที่เปนสื่อน้ำดีเพิ่มขึ้นใน

บานเราอยางแนนอน” 
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 คำวาเรตติ้งในท่ีนี้ คือ ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ  

ซ่ึงระบบการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ หรือเกณฑ +๖ เปน

ระบบการประเมินคุณภาพที่มีเปาหมายพิจารณาจากเนื้อหาสาระ 

ไดแก   

 ๑. การสงเสริมการใชสติปญญา การใชเหตุผลของเด็กและ

เยาวชน  

 ๒. การสงเสริมวิชาการ ความรู และตรรกะตาง ๆ  

 ๓. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 ๔. มีทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  

 ๕. สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ๖. การสงเสริมความอบอุนและความสัมพันธในครอบครัว 

 เครอืขายครอบครวัเฝาระวังและสรางสรรคสือ่ จึงจัดกจิกรรม

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมสื่อดี ดวยการจัดมอบรางวัล รายการ

โทรทัศนในดวงใจครอบครัว Family Awards  ขึ้นทุกป  อัญญาอร 

พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ

ไดกลาววา   

“ทางเครือขายครอบครัวพยายามที่จะผลักดันใหเกิดสื่อ

น้ำดี โดยนำขอมูลที่ไดมีการประเมินรายการโทรทัศนหลัง

ออกอากาศมาทำเปนแบบสำรวจโดยผานกระบวนการหลาย

ขั้นตอน ตั้งแตคัดเลือกรายการโดยคณะกรรมการประเมิน

รายการโทรทัศนหลังออกอากาศและนักวิชาการตาง ๆ จน

เหลือรายการที่ผานเขารอบจำนวน ๕ รายการในแตละดาน 
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และจัดทำแบบสำรวจโดยสงไปตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 

ไทยรวมทำแบบสำรวจจำนวน ๓,๒๗๕ ชุด โดยคณะทำงาน 

ใสใจในทุกขั้นตอนของการสำรวจ เนื่องจากตองการให

คะแนนที่ไดเปนคะแนนที่มาจากคนดูจริง ๆ จึงถือไดวาทุก

รายการที่ไดรับรางวัลเปนรายการที่มีคุณคาและมีคุณภาพ” 

 

        การมอบรางวัลในทุกครั้ง ทุกรายการที่ผานการคัดเลือกถือวา

เปนรายการท่ีดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตรงตามประเภทรายการท่ีได

รับ ถึงแมจะมีรายการบางรายการที่จะเปนเรต น ๑๘+ แตก็ถือวา

รายการน้ันเปนรายการท่ีผลิตตรงตามหลักและจัดอยูในประเภทท่ี

เหมาะสมแลว  
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 ปญหาเด็กติดเกมส เปนปญหาหนักใจของผูที่เปนพอแมใน

ปจจุบันอยางมาก หลายคนอาจคุนชินกับภาพที่เด็กหลายคนเลิก

เรียนแลวยังไมกลับบาน หากแตเขาไปเลนเกมสในรานเกมส หรือบาง

คนเขาไปแชท (chat)  กับเพื่อนแปลกหนาทางอินเทอรเน็ต สงผลให

ปญหาเด็กถูกลอลวงจากผูไมประสงคดี 

 ทีผ่านมาหนวยงานภาครฐัอยางกระทรวงวฒันธรรม กระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ตางก็คุมเขมทั้งการ

จัดเรตติ้งเกม เพื่อจัดเกมตามอายุและความเหมาะสม การบล็อก

เนื้อหาเว็บไซตที่ไมเหมาะสม รวมไปถึงการควบคุมการตกแตงราน

เกม รานอินเทอรเน็ตคาเฟใหดูสวางและโลงมากขึ้น เพ่ือปองกันการ

มั่วสุมของเยาวชนไทย หรือจะเปนทางดานเอกชนเอง กลุมพันธมิตร

ธุรกิจซอฟตแวร (บีเอสเอ) ก็เดินหนารวมมือกับกองปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อจับการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวรมาโดยตลอด 

 สำนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวง 

วัฒนธรรม รวมมือกับบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด ได

ลงนามบันทึกขอตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเครือขายครอบครัว จัดทำโครงการราน

เกมสสีขาวเพื่อเยาวชน เปนความรวมมือในการสรางรานเกมสและ

อินเทอรเน็ตคาเฟทั่วประเทศกวา ๘,๐๐๐ ราน ใหเปนแหลงเรียนรูที่

สรางสรรค พรอมเปดศูนยปฏิบัติการสายดวนรานเกมและอินเทอร
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เน็ตท่ีผูปกครอง หรือผูพบเห็น สามารถรองเรียนรานเกมที่ไม

เหมาะสมได 
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 อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค จากสถาบันแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประสานกับสำนัก 

งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

(สวช.) ไดรวมหารือกันเพื่อสรางชุด

ความรูพื้นฐานในการเรียนรูเกมคอม-

พิวเตอรที่จะนำไปใชกับครู การพัฒนา

เปนหลักสูตรการเรียนรู และกิจกรรม

ตนแบบการเรียนรูดานเกมใหกับครู รวมไปถึงเปาหมายการขับ

เคลื่อนหลักสูตรไปบรรจุในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมการ

อบรมครูแกนนำในพื้นที่ ๕ จังหวัดนำรอง   

 เนื้อหา หลักสูตรการเรียนรูดานเกมคอมพิวเตอร และคูมือ

การเรียนรู แบงออกเปน ๕ สวน คือ  

 ๑. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร เปนการให

ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการเลน ลักษณะของเกม โดยนำเกมที่ได

รับความนิยมมาใหครูทดลองเลน ประกอบกับการสาธิตการเลนเกม

โดยนักเลนเกม เจาของรานเกมคาเฟ และผูเชี่ยวชาญดานเกม 

 ๒. ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบการจัดระดบัความเหมาะสม

ของเกมคอมพิวเตอร เพื่อทำใหคุณครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
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การจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอรวาประกอบดวย

อะไรบาง โดยจะมีการทดลองนำเกมที่ไดรับความนิยม รวมถึงเกม

ตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม มาใหคุณครูทดลองจัดระดับความเหมาะสม

ของเกมดวย 

 ๓. ความรูเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรม การติดเกมของ

คุณครูกับเด็ก ๆ เปนชุดความรู ในการที่จะประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลนเกมของเด็ก ๆ วา เขาขายการติดเกมคอมพิวเตอร 

หรือไม  หลังจากนั้น จะมีชุดความรูตอเนื่องก็คือ การพูดคุย การอยู

กับเด็ก ๆ ที่เลนเกม การใหคำแนะนำเบื้องตน รวมถึงการแกไข

ปญหาการติดเกมของเด็ก ๆ 

 ๔. ชุดความรูเกี่ยวกับการสรางใหโรงเรียนเปนพื้นที่การ

เรียนรูในดานไอซีที สำหรับเด็ก เยาวชนในโรงเรียน และมีการ
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ทดลองสรางแผนปฏิบัติการงาย ๆ เพื่อใหครูแกนนำไดทดลอง คิด 

คนกิจกรรมสรางสรรคไปใชทดลองในโรงเรียน 

 ๕. ชุดสรางสังคมการเรียนรูนอกเกม โดยใชเกมเปน

เครื่องมือในการจัดทำกิจกรรม เพราะเกมคอมพิวเตอร ทำใหเด็ก ๆ 

ที่เลนเกมอยูกับจอคอมพิวเตอร พูดคุยกับคนอื่นผานจอคอมพิวเตอร  

แตชุดความรูนี้ จะทำใหคุณครูสามารถสรางกิจกรรมเชิงบวกนอกเกม  

แลวดึงเด็ก ๆ ออกจากเกมมาทำกิจกรรมเชิงสรางสรรคแบบเกม รวม

ไปถึงการสรางชุมชนคนเลนเกมนอกเกมเพื่อทำกิจกรรมเชิงบวก โดย

จะชักชวนนักเลนเกม มาแลกเปลี่ยนและทดลองจัดกิจกรรม 

   

 ความพยายามของการขจัดสื่อราย ขยายสื่อดี ไดมีการทำ 

งานกันแบบเครือขายกันอยางตอเนื่อง โดยเครือขายครอบครัวเฝา

ระวังและสรางสรรคสื่อ รวมกับนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และ

โครงการศึกษาและเฝาระวังส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media 

Monitor) ไดรวมกันจัดอบรมหลักสูตรเทาทันสื่อใหกับเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาตาง ๆ และพยายามท่ีจะขยายหลักสูตรดังกลาว 

ใหถูกนำไปปรับใชในโรงเรียนใหมากที่สุด รวมไปถึงเปาหมายเพื่อให

กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุหลักสูตรการเรียนรูใหเทาทันสื่อกับเด็ก

และเยาวชนลงไปในชวงช้ันเรียนดวย  
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 เสียงใส ๆ จากลำโพงของหนาปดวิทยุคลื่น สวท. ๘๙๑ เวลา 

๐๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. จากรายการวิทยุเด็กและเยาวชน ที่ดังเจ้ือยแจว

ออกมา กำลังเสนอขาวสาร กิจกรรม และเร่ืองราวตาง ๆ ที่นาสนใจที่

เด็กและเยาวชนควรรับรู รวมถึงใหความบันเทิงในรูปแบบของเพลง 

และรายการรวมดวยชวยเด็ก เปนรายการที่เนนการพูดถึงปญหาของ

เด็กที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สอบถามเรื่องตาง ๆ ที่เด็กควรจะรู และ

ประสานงานชวยเหลือเด็กและเยาวชนจากปญหานั้น ๆ 

 รายการเหลานี้ เปนรายการที่จัดโดยกลุมเด็กและเยาวชนที่

เรียกตัวเองวาเปน ขบวนการตาสับปะรด ซ่ึงเปนกลุมอาสาสมัครเด็ก
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และเยาวชน (YPLE) ซ่ึงเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนมาเพื่อทำงาน

พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหกลาคิด กลาพูด กลาทำในสิ่งท่ีถูกตอง 

รวมถึงสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถและศักยภาพใน

การสรางสิ่งท่ีดีงามตอสังคมตามความฝนและจินตนาการที่สราง 

สรรคของเด็กและเยาวชนเอง รวมไปถึงการทำหนาที่ประสานเช่ือม

โยงเครือขายองคกรเด็กในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ใหไดมีโอกาส

นำแนวความคิดและเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแตละพื้นที่มานำ

เสนอผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ ทีวี รวมไปถึงรายการบนอินเตอรเน็ต 

 กิจกรรมของขบวนการตาสับปะรด นอกจากการจัดกิจกรรม

คายพัฒนาเด็กและเยาวชน อบรมนักจัดรายการวิทยุ-นักผลิตรายการ 

โทรทัศนสำหรับเด็กและเยาวชน เปดโอกาสใหมีเวทีแสดงความคิด

เห็น และมีสวนรวมในการผลิต คิดคนเนื้อหารายการ พรอมทั้งนำ
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เสนอ ผานทางรายการวิทยุเด็กและเยาวชน สวท. ๘๙๑ ที่กระจาย

เสียงทั่วประเทศ เปนการผลิตสื่อของเด็กและเยาวชนเองโดยนำเสนอ

ผานประเด็นที่ตางออกไปจากสื่อกระแสหลัก สวนจะทำรูปแบบใด 

เปนหนาที่ของเด็กและเยาวชนที่จะตองใชความคิดสรางสรรคกันเอง  

 การขับเคลื่อนและกอกำเนิดสำนักขาวเด็กและเยาวชน ใน

นามขบวนการตาสับปะรด ซ่ึงทำหนาที่กระจายขาวจากสวนกลางไปสู

เครือขายเด็กและเยาวชน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ เด็กกลุมนี้จึงมีการ

แลกเปล่ียนขาวสารกันอยูเสมอ จึงเปนการเชื่อมโยงกันใหไดมีโอกาส

ทำหนาที่เปนผูสื่อขาวดวยตนเอง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมแนวคิด

และพฤติกรรม “รูและช้ี” ใหกับเด็กและเยาวชน 

ไมใหนิ่งดูดายกับสิ่งหรือเหตุการณที่อาจจะเปน

พิษภัยตอเด็กและเยาวชนดวยกัน เปนหนึ่งใน

ภารกิจท่ี พี่ไข หรือฉัตรชัย เช้ือรามัญ ผูริเร่ิม

กอตั้งแนวคิดของขบวนการตาสับปรด ไดเคย

กลาวไวเกี่ยวกับการทำสื่อที่ใชกำลัง ใจ กำลังคน มากกวากำลังเงินวา 

“มันเปนความเชื่อของผมที่ทดลองมา ๑๐ กวาป ผมรูสึก

วามันเปนความงาม เราอยากทำก็ทำ แตเราอยาปลอยให

ความงามเหลานี้อยูในมือของรัฐ ของสื่อกระแสหลักทั้งหมด 

ทั้ง ๆ ที่ความงามมันเปนของเรา สิ่งท่ีผมทำผมก็คิดวามันไม

ใชคำตอบนะ แตคิดวาเราจะหาจุดตรงกลางไดก็ตอเมื่อเห็น

ซายสุดโตง ขวาสุดขอบ สิ่งท่ีผมทำคือทำอีกขั้วใหเห็นวามัน

ทำได ตรงกลางคืออะไรมารวมกันหา” 
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 นอกจากสื่อวิทยุแลว ยังมีจดหมายขาว พุทโธเอย ซ่ึงบอก

เลาเรื่องราวและความเคลื่อนไหวภายในเครือขายแลว ยังมีการจัดทำ

เว็บไซต  thailandkid.com  เพื่อใชเปนสื่อในการเชื่อมโยงกลุมเด็ก

และเยาวชนกลุมตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคและท่ัวโลก รวม

ไปถึงการจัดรายการวิทยุทางเวบไซตนี้อีกดวย และมีการสนับสนุนให

เด็กและเยาวชนเปนผูผลิตรายการโทรทัศนเด็กและเยาวชน เชน  

รายการระเบียงหลังบาน ทาง TTV๑ Nation Channel, รายการ  

ความดีสีน้ำเงิน  ทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV  เปนตน 

 ปจจุบันฉัตรชัยและขบวนการตาสับปะรดยังคงทำงานพัฒนา

เด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง โดยมีการขยับขยายกลุมเด็กและ

เยาวชนไปเกือบจะทุกจังหวัดอยางไมยอทอและเหน็ดเหนื่อยดวย  

ความฝนและท่ีตองการทำส่ิงดี ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ภายใต
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ความเชื่อที่วา “เด็กและเยาวชนมีศักยภาพที่สามารถทำสิ่งดี ๆ และ

สรางสรรคไดดวยตัวของเขาเอง”   

 

ÇÔ·ÂØà´ç¡àÁ×Í§àÅÂ   
Ë¹Öè§ã¹áººÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �Ê×èÍ 
 “อนาคตเด็กและเยาวชน ถูกกำหนดโดยสื่อจริงหรือ” เปน

หัวขอเสวนาที่สะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมใน

ชวงป ๒๕๔๓ ที่กระแสเด็กติดเกมสกำลังเปนปญหาท่ีถูกนำมาพูดคุย

บอยครั้ง  

 เครือขายประชาสังคมจังหวัดเลย ผูนำชุมชน ผูนำทางความ

คิด และคณะทำงานกองทุนเพื่อสังคมจังหวัดเลยในขณะนั้น ไดรวม

กันจัดเวทีเสวนาเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะทางความคิดใหทุกคนไดเขา

มามีสวนรวม ซ่ึงจากการพูดคุยไดลงความเห็นรวมกันวา สื่อ คือ 

สวนหนึ่งท่ีทำใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลาย

อยางท่ีกระแสของบริโภคนิยม วัตถุนิยมกำลังคุกคามเยาวชนให

หลงใหลและคลอยตามไดโดยงาย  

 ทางออกของปญหาดังกลาว นาจะเปนการหาพ้ืนที่และ

โอกาสใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสทำกิจกรรมดี ๆ รวมกันอยาง

นอย สัปดาหละ ๑ ครั้ง ซ่ึงมีผูเสนอวา วิทยุกระจายเสียงของรัฐใน

พื้นที่ นาจะจัดเวลาใหเด็กและเยาวชนไดใช พื้นที่ทางอากาศ มาฝก

ทักษะและผลิตรายการดี ๆ ไดนำเสนอประเด็นที่เปนประโยชนดวย
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ตัวของเขาเอง  

 แตเนื่องจากสถานี

วิทยุของจังหวัดนั้น หางไกล

จ า ก เ ด็ ก ใ น ชุ ม ชนที่ ต อ ง

เดินทางมาจัดรายการ ทำให

เปนอุปสรรคปญหาท่ีทั้งเด็ก

และผูใหญตางตองคิดหาทางออก ผูใหญใจดีในพื้นที่อยางเครือขาย

ประชาสังคมจังหวัดเลย จึงเห็นวาพลังของเด็กและเยาวชนไมควร

หยุดชะงักเพียงเทานี้ อีกทั้งกระแสความตื่นตัวของภาคประชาชนใน

การเตรียมความพรอมในเรื่องของการปฏิรูปสื่อตามมาตรา ๔๐ ใน

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ที่ใหภาคประชาชนไดสัดสวนจากการจัดสรร

คลื่นความถี่รอยละ ๒๐ และเครือขายประชาสังคมจังหวัดไดเขารวม

การปฏิรูปสื่อกับเครือขายตาง ๆ ที่มีการรวมตัวกันในนาม “คณะ

กรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)” และหลายพ้ืนที่ใน

จังหวัดอื่น ๆ ที่เปนเครือขาย ไดจัดตั้ง “วิทยุชุมชน” เพ่ือใหภาค

ประชาชนไดทดลองผลิตส่ือของตนเอง เครือขายประชาสังคมจังหวัด

เลย จึงรวมกันจัดตั้ง “สถานีวิทยุเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย” ในป  

๒๕๔๗ โดยมีเด็กและเยาวชนทำหนาที่เองตั้งแตฝายบริหารจนถึง

ดูแลสวนตาง ๆ ภายในสถานี โดยมีผูใหญคอยเปนพี่เลี้ยง และมี

กระบวนการฝกอบรมท้ังทางเทคนิคและประเด็นโดยประสานกับ

เครือขายตาง ๆ จากทั้งในสวนกลางและเพื่อนเครือขายจังหวัดอื่น ๆ 

รวมท้ัง “ขบวนการตาสัปปะรด” ที่รวมเปนพี่เลี้ยงใหคำแนะนำตาง ๆ    
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การดำเนินงานอยางสนุกสนานภายใตการทำสื่อวิทยุดวยตัวเด็กและ

เยาวชนเอง จนพัฒนามาเปน “สำนักขาวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย”  

รวมกันเรียนรูและสรางสรรคสื่อตาง ๆ อยาง “เทาทัน”  

 สำนักขาวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยจึงเปนสวนหนึ่งของเวที 

และกระบวนการเรียนรูภายในจังหวัดเลยมาโดยตลอด และเวที

สมัชชาสุขภาพก็เปนวาระหนึ่งท่ีทำใหเกิดการเชื่อมประสานกันทั้ง

จังหวัด โดยรวมกันจัดเก็บขอมูลรานเกมส คนหาจำนวนคนเลน

เกมส รวมไปถึงการสัมภาษณความรูสึกของพอแมผูปกครองในเขต

เทศบาล ๒๐ ชุมชน ซ่ึงกระบวนการนี้ทำใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจ

ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาดวยตัวเอง และเยาวชนที่ติดเกมส

บางคนก็ไดเขามารวมทำกิจกรรมและจัดรายการกับสำนักขาวเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเลยจนพัฒนามาเปนคนทำสื่อมือฉมังในสำนัก

ขาวฯ 

 ถึงแมวาปญหาเด็กติดเกมสจะยังไมหมดไป แตถามีพื้นที่ดีๆ 

ที่สรางสรรคใหเด็กเยาวชนไดมีโอกาสไดใชศักยภาพของพวกเขา

อยางเต็มที่ โดยมีผูใหญที่พรอมจะใหโอกาสสนับสนุนอยูตลอด 

แนนอนวา ปญหาเหลานี้จะคอย ๆ คลี่คลายไปได ภายใตความ

เชื่อมั่นและม่ันใจวาพวกเขาจะกาวไปถึงปลายฝนของเสนทางท่ีดีงาม

ไดตอไป 
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ºŒÒ¹¹Í¡·ÕÇÕ  
 เปนเรื่องใหมและนาตื่นเตนไมนอย เมื่อประเทศไทยมีสถานี

โทรทัศนชุมชนนำรองที่เกิดขึ้นเพื่อการเรียนรูทั้งดานเทคนิคเนื้อหา

และการบรหิารจัดการ โดยมฐีานคดิหลกัในการดำเนนิงานเพือ่ประโยชน 

ของชุมชนและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนเอง ซ่ึงถือกำเนิด

มาจากองคกรเล็ก ๆ ที่มีเงินทุนไมมาก แตความคิดริเริ่มสรางสรรค

เต็มเปยมอยางศูนยศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา  

 สถานีโทรทัศนชุมชนแหงน้ี เกิดขึ้นที่บานหวยขม ต.แมยาว 

จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของศูนยศิลปวัฒน-

ธรรมกระจกเงา หรือมูลนิธิกระจกเงา ในปจจุบัน  

 บานนอกทีวี จึงเปนนวัตกรรมหรือโครงการตนแบบที่จะ

สรางการเปลี่ยนแปลงระดับชาติจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๐  นับเปนจุดเริ่มตนของความคิดและความเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชนแหงหน่ึงเกี่ยวกับแนวคิดในการผลิตรายการทีวีดวยชุมชนเอง 

นั่นเพราะ โทรทัศนคือสื่อหมายเลขหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูและ

ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดกวางท่ีสุด และดวยคุณลักษณของส่ือที่

ประกอบดวยภาพและเสียง  

“มันเริ่มมาจากรัฐธรรมนูญ ที่เปดโอกาสใหประชาชน 

ชุมชนไดมีโอกาสใชทรัพยากรของชาติ คือ คลื่นความถี่ ซ่ึง

แตเดิมนั้นมีเฉพาะภาครัฐเทานั้นที่มีสิทธิใช แตรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน นั้นเปดโอกาสใหประชาชนแลว อีกอยาง

ประชาชนเองก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้น แตภาพสวนใหญประชาชน
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จะหันไปมองเรื่องวิทยุชุมชน บวกกับตัวชุมชนเองก็มองวา

เรื่องโทรทัศนเปนเรื่องซับซอนในกระบวนการผลิต เร่ือง

เทคโนโลยีและมีตนทุนสูง แตดวยประสบการณที่เราทำงาน

อยูกับคอมพิวเตอรพีซี ทำใหเรารูวา เทคโนโลยีปจจุบันมี

ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตัดตอ การผลิตงานสื่อโทร

ทัศนได” 

 ประไพ เกสรา หัวหนาโครงการบานนอกทีวี ไดกลาวถึงการ

ริเร่ิม และทดลองผลิตโทรทัศนชุมชนขึ้นมาศึกษาดูเพื่อใหเปนตนแบบ 

และเปนสถานศึกษา จึงมีแนวคิดหลัก ๓ ทาง คือ    

 ๑. งาย ตองเปนกระบวนการผลิตงาย ตัดตองาย เยาวชน 

ชุมชน สามารถเรียนรูไดงาย ทำไดเอง แกไขเองได    

 ๒. ราคาถูก เพราะยุคปจจุบันเปนโลกของเทคโนโลยีที่

สามารถเขาถึงแทบทุกครัวเรือน ทุกสำนักงานจะมีคอมพิวเตอรใช

เปนพื้นฐาน และราคาถูกลง ดังนั้นเครื่องผลิตรายการโทรทัศนชุมชน 
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ที่เราสรางสรรคอยูรวม ๆ แลว ใชงบประมาณเพียง ๑ แสนบาท ก็

สามารถผลิตรายการโทรทัศนไดแลว  

 ๓. การมีสวนรวม วิทยุชุมชน มีบุคลิกของมัน รายการ

โทรทัศน ก็มีบุคลิกของมันเชนกัน คือมีภาพ เสียง พรอม ๆ กัน เปน

สื่อที่เขาถึงชุมชนมาก 

“จุดเริ่มตนคือเกิดจากการที่เรามองชุมชนชาวเขา ซ่ึงเปน

ชุมชนที่หางไกลเทคโนโลยีมาก เราจึงทดลองดูวา ชุมชนกับ

เทคโนโลยี นั้น สามารถพัฒนาไปไดมากนอยแคไหน เราเริ่ม

จัดอบรมการถายทำงานกับกลุมเยาวชน ซ่ึงปรากฏวาเด็ก ๆ 

เยาวชนไมกลัวการใชอุปกรณเทคโนโลยีเลย เขาสามารถ

เรียนรูไดดีมาก เราอบรมเยาวชนก็เพื่อใหเขาเปนคนเขามา

ผลิตงานโทรทัศนชุมชนเปนหลัก หลังจาก นั้นเราจึงทดสอบ

การสงสัญญาณ โดยใช VDO sender ซ่ึงก็พบวา ถาเรายก

เสาใหสูงข้ึน เราสามารถสงไปไดไกลถึง ๓ กม. ทำใหเราเริ่ม

ทำการทดลองถายทอดงานตาง ๆ ของชุมชน” 

“เราไดเขียนโครงการสงเขาประกวดในงานวันคิดคนสิ่ง

ประดิษฐ ซ่ึงจัดโดยธนาคารโลก และ “บานนอกทีวี” ก็ไดรับ

การคัดเลือกจึงไดทุนกอนแรกประมาณ ๓ แสนบาท นำมา

จัดซื้ออุปกรณและจัดอบรมบุคลากรชุมชน พรอมกับสราง

สตูดิโอหรือหองออกอากาศขนาดเล็กประมาณ ๕ x ๔ เมตร 

และเร่ิมดำเนินการผลิตรายการ และสงสัญญาณออกอากาศ 

โดยใชระบบคล่ืนความถี่ต่ำ ใชชองสัญญาณยูเอชเอฟ แพร
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ภาพออกอากาศทุกวัน เวนวันอาทิตย ตั้งแตเวลา ๑๙.๓๐-

๒๐.๐๐ น. วันละครึ่งช่ัวโมง” 

 จากการทดลองในเชิงเทคนิค จนสามารถดึงชุมชนเขามามี

สวนรวมในการทำเองเกือบทุกกระบวนการผลิตไดในที่สุด ชาวเขาใน

เขตบานหวยขม ต.แมยาว จังหวัดเชียงราย และหมูบานใกลเคียงที่

อยูหางออกไปประมาณ ๒ กิโลเมตรสามารถเปดทีวีรับชมได ซ่ึงการ

ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ ๑ ชุมชน เปนชุมชนชาวเขาเผาอาขา

ทั้งหมด มีโทรทัศน ๕๔ เครื่อง และในอนาคตจะขยายพื้นที่การออก

อากาศไปในชุมชนคนพื้นราบที่อยูหางออกไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

ซ่ึงมีโทรทัศนประมาณ ๒๕๐ เครื่อง 

 แรงจูงใจในการจัดโทรทัศนชุมชน คือ การมีสวนรวมที่งาย  

ไมแพง ทั้งการผลิตและการตัดตอ รวมไปถึงการกำหนดเนื้อหาซึ่ง

คนในชุมชนเปนทั้ง คนในส่ือ คนผลิตสื่อ และผูรับสื่อ ในคราวเดียว

กัน 

 ปจจุบัน ถึงแมสถานีโทรทัศนชุมชนแหงนี้ยังประสบปญหา

ในเรื่องความไมชัดเจนในการสรรหาคณะกรรมการ กสช. และราง

ระเบียบการจัดสรรคลื่นที่ยังไมออกมาอยางชัดเจน ทำใหการดำเนิน 

การทดลองดานการสงสัญญาณไมสามารถดำเนินการไดอยางเต็มที่  

แตสถานีโทรทัศนชุมชนแหงนี้ก็มีเปาหมายที่ชัดเจน ดวยการพยายาม

ขยายพื้นที่การออกอากาศใหไดมากกวานี้ และจะเปนสถานีโทรทัศน

ชุมชนตนแบบท่ีสามารถไปเกิดขึ้นในชุมชนอื่น ๆ ตอไป 
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