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บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือรวบรวมแนวคิดและนิยามการรูเทาทันสื่อและ
ศึกษาพัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2523-มกราคม 
2556 ผลการวิจัยพบวา การรูเทาทันสื่อเปนผลจากกระบวนการทางความสามารถของบุคคลและ
บริบทของการรูเทาทันสื่อท่ีดําเนินไปอยางเปนพลวัต นิยามการรูเทาทันสื่อเปนกรอบแนวคิดท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาการรูเทาทันสื่อ จึงจําเปนท่ีจะตองนิยามใหครอบคลุมท้ังดานความคิดของบุคคลและ
ดานทักษะเก่ียวกับสื่อตามกระบวนการรูเทาทันสื่อ โดยการตั้งคําถามกับสื่อตามองคประกอบสําคัญ
ของการรูเทาทันสื่อเปนหลักการเบื้องตนในการทําความเขาใจสื่อและสารท่ีสื่อผลิตเพ่ือเปนแนวทางใน
การวิเคราะหสื่ออยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การจัดระดับการรูเทาทันสื่อใหครอบคลุมและเหมาะสม 
ควรแบงเปน 4 ระดับ ไดแก (1) ไมรูเทาทันสื่อ (2) รูเทาทันสื่อระดับพ้ืนฐาน (3) รูเทาทันสื่อระดับ
ปานกลาง (4) รูเทาทันสื่อระดับสูง สําหรับในประเทศไทยไดเริ่มรูจักแนวคิดการรูเทาทันสื่อตั้งแต 
พ.ศ. 2522 โดยมีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้รวมกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคม สวนพัฒนาการของแนวคิด
การรูเทาทันสื่อในปจจุบันนั้นอยูในข้ันลุม ๆ ดอน ๆ 
คําสําคัญ การรูเทาทันสื่อ, ประเทศไทย 
 

Abstract 
This study is a qualitative research with its objectives of consolidating 

concepts and definition on media literacy and researching the development and 
movement of media literacy concept in Thailand from 1980 to January 2013. The 
results showed that media literacy is the abilities resulted from the individual’s 
competence process and the media literacy context running dynamically. The 
definition on media literacy is considered as significant framework for the 
development on media literacy which needs to define to cover areas of individual 
thinking and media skills in accordance with media literacy process. Raising questions 
based on the principle of media literacy is the fundamental principle to understand 
media and its content produced leading to effective way of media analysis. There 
should be management on level of media literacy properly that cover all group of 
people into 4 levels: (1) Non-media literate person; (2) Basic-media literate person; 
(3) Medium-media literate person; (d) Advanced-media literate person. In Thailand, 
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the concept of media literacy had become well-known since year 1979 with support 
from Child Development Foundation and Thai Health Promotion Foundation as 
major sponsor organizations that help support this concept of movement together 
with other sectors. Presently, the development on media literacy concept is merely 
in the uneven stage. 
Keyword Media Literacy, Thailand 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เม่ือกลาวถึง “สื่อ” (Media) คนสวนใหญมักนึกถึงสื่อในรูปแบบดั้งเดิม เชน วิทยุ โทรทัศน 

และหนังสือพิมพ แตถาพูดถึงสื่อในศตวรรษท่ี 21 แลว ตองพิจารณาใหครอบคลุมระบบการสื่อสารท้ัง
สื่อดั้งเดิม (Traditional media) สื่อใหม (New media) อันไดแก หนังสือ หนังสือพิมพ หนังสือ
การตูน นิตยสาร ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-book วิทยุและโทรทัศน ท้ัง
ในรูปแบบการกระจายเสียงผานคลื่นวิทยุและการถายทอดสดผานทางอินเทอรเน็ต ภาพยนตรและ
เพลง การโฆษณา อาทิ ปายโฆษณา ตราสินคา และการโฆษณาในสื่อดั้งเดิม อินเทอรเน็ต อาทิ 
เว็บไซต บล็อก และโซเชียล เน็ตเวิรค เปนตน เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารไดพัฒนาถึงจุดหลอมรวม
หรือผนวกรวม (Convergence) ท่ีเทคโนโลยีอนาล็อกมาบรรจบกับเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อตาง ๆ ได
หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (Digital medium) การพัฒนาของอินเทอรเน็ต
และเว็บไซตทําใหเห็นภาพการหลอมรวมสื่อท่ีบุคคลสามารถชม ใช และบริโภคสื่อไดจากอุปกรณ
พกพาอเนกประสงค เชน สมารตโฟน (Smartphone) ท่ีเปนไดท้ังโทรศัพท กลองถายรูป เว็บ
บราวเซอร รวมท้ังเครื่องเลนเสียงและวิดีโอ (Neuman, 2010, pp. 4-5) 

ในปจจุบัน ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหสื่อกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต
มนุษย ความหลากหลายของสื่อท้ังดานเนื้อหาและการใชงานทําใหสื่อสามารถตอบสนองตอความ
จําเปนและความตองการของผูใชท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงไมเพียงทําหนาท่ีในการใหความรู ขอมูลขาวสาร 
และความบันเทิงเทานั้น แตสื่อยังมีพลังในการกําหนด สรางรูปแบบ ประสบการณ และความจริง ทํา
ใหสื่อมีอิทธิพลตอผูใชท้ังในดานสังคม วัฒนธรรม และการเมืองโดยไมรูตัว แมสื่อจะมีประโยชนอยาง
มากมายกับประชาชนแตก็มีโทษภัยท่ีแอบแฝงอยูเชนกัน ดังนั้น การรูเทาทันสื่อจึงกลายเปนประเด็นท่ี
นานาประเทศใหสําคัญ โดยการท่ีจะเปนผูท่ีรูเทาทันสื่อ (Media literate person) และบริโภคสื่อ
อยางมีวิจารณญาณไดนั้น จะตองพัฒนาทักษะ (Skill) และ ลักษณะนิสัย (Habit) ในการรูเทาทันสื่อ 
(MediaSmarts, n.d.) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถท่ีจะเขาใจสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการใชสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารได (Baran, 2012, pp. 18-21) 

การรูเทาทันสื่อ หรือ Media literacy เปนคําศัพทวิชาการดานการสื่อสารมวลชนท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศแคนาดาและมีการใชกันอยางแพรหลายในบางประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุน (พรทิพย เย็นจะบก, 2552, น. 9-10) ซ่ึงประเทศตาง ๆ ไดตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบ
จากสื่อและไดนําการรูเทาทันสื่อบรรจุเปนนโยบายระดับชาติ สรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 3 
 

สอนการรูเทาทันสื่อในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เกือบครึ่งศตวรรษแลว สําหรับในประเทศไทย ไดมีการรวมตัวของผูท่ีทํางานดานสื่อสารมวลชนท่ีมี
ความหวงใยในอิทธิพลและผลกระทบจากสื่อท่ีมีตอเด็กและเยาวชนในการดําเนินโครงการสงเสริม
สื่อมวลชนเพ่ือเด็กมาตั้งแต พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) และมีการขับเคลื่อนกระบวนการรูเทาทันสื่อโดย
หนวยงานและองคกรภายในประเทศ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับตางประเทศมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 30 ปแลว 

จากประเด็นเก่ียวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อ และแนวคิด
การรูเทาทันสื่อในประเทศไทย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึง “พัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการ
รูเทาทันสื่อในประเทศไทย" เพ่ือสํารวจแนวคิดและนิยามการรูเทาทันสื่อท่ีไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ศึกษาพัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทา
ทันสื่อในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2523-มกราคม 2556 

 
วัตถุประสงค 

1. สํารวจและศึกษาแนวคิดและนิยามการรูเทาทันสื่อ และการปรับเปลี่ยนแนวคิดและนิยาม
ไปตามบริบทของการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ศึกษาพัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 
2523-มกราคม 2556 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชวิธีการวิจัย ไดแก การวิจัย
เอกสาร (Documentary research) จากเอกสารชั้นรองเพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลนิยามและ
แนวคิดการรูเทาทันสื่อ รวมท้ังพัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อในประเทศไทย 
และ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview research) คุณเข็มพร วิรุณราพันธ ผูจัดการสถาบัน
สื่อเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณในการทํางานดานการรูเทาทันสื่อ
มาไมต่ํากวา 10 ป เปนผูใหขอมูล (Key informant) โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-
structured interview) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
1. แนวคิดการรูเทาทันส่ือ 

แนวคิดและการนิยามการรูเทาทันสื่อมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังท่ียูเนสโกไดปรับเปลี่ยนแนวคิดการรูเทาทันสื่อ (Media 
literacy) ไปสูการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ (Media and information literacy) สอดคลองกับ
ความเชื่อท่ีวาเทคโนโลยีเปนสาเหตุหลักในการขับเคลื่อนและความเปลี่ยนแปลงในสังคมของกลุม
ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด (Technology Determinism) เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปนพ้ืนฐานและเปนตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของทุกสังคม ซ่ึงมีผลตอการ
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เปลี่ยนแปลงประสบการณและพฤติกรรมของมนุษย จากเดิมท่ีเปนเพียงผูรับสารจากสื่อมวลชนท่ีมี
ไมก่ีประเภท กลายเปนผูรับสารท่ีสามารถเลือกใชงานสื่อและโตตอบกับสื่อไดตามตองการ รวมท้ังผลิต
สารดวยตนเองได โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวคิดการรูเทาทันสื่อใน 4 ประเด็น ไดแก  
 1.1 ท่ีมาของการรูเทาทันสื่อ: การรูเทาทันสื่อมีท่ีมาจาก (1) ความสามารถของบุคคล ไดแก 
ความสามารถในการคิด การเขาถึงสื่อ และความสามารถในการสื่อสาร และ (2) บริบทของการรูเทา
ทันสื่อ ไดแก นโยบายการรูเทาทันสื่อระดับชาติท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา สื่อ และประชาชน ท้ังนี้ 
ความสามารถของบุคคลและบริบทของการรูเทาทันสื่อทําใหเกิดการรูเทาทันสื่ออยางเปนพลวัต 
เนื่องจากบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิด การเขาถึงสื่อ และความสามารถในการสื่อสารจะเกิดการ
รูเทาทันสื่อท่ีอาจพัฒนาพัฒนาการรูเทาทันสื่อจากระดับพ้ืนฐานไปสูการรูเทาทันสื่อระดับสูงได โดย
บริบทของการรูเทาทันสื่อจะเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหบุคคลเกิดการรูและเขาใจสื่ออยางพิเคราะหได
รวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงบริบทของการรูเทาทันสื่อถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงเสริมการเรียนรู
การรูเทาทันสื่อใหแกประชาชนในทุกระดับของสังคม 
 1.2 ความหมายของการรูเทาทันสื่อ: นิยามการรูเทาทันสื่อเปนกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในการ
พัฒนาการรูเทาทันสื่อ จึงจําเปนท่ีจะตองนิยามใหครอบคลุมท้ังดานความคิดของบุคคลและดานทักษะ
เก่ียวกับสื่อ ซ่ึงรวมถึงความเขาใจในวิธีการสรางสารของสื่อและความสามารถในการจัดการสื่ออยาง
สรางสรรค ท้ังนี้ ความหมายของการรูเทาทันสื่อท่ีนักวิชาการและองคกรความรวมมือท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาสื่อมวลชนไดนิยามไวสวนใหญใหความสําคัญกับทักษะการวิเคราะหวิพากษ 
 1.3 องคประกอบสําคัญของการรูเทาทันสื่อ: องคประกอบสําคัญท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สรางการรูเทาทันสื่อยังคงอยูบนพ้ืนฐานของการตั้งคําถามกับสื่อ ไดแก (1) การเปนเจาของสื่อ 
(Authorship) (2) รูปแบบสื่อ (Format) (3) ผูชม ผูใช หรือผูบริโภคสื่อ (Audience) (4) เนื้อหาหรือ
สารจากสื่อ (Content) และ (5) วัตถุประสงคของผูผลิตเนื้อหาหรือสาร (Purpose) ซ่ึงเก่ียวของกับ
แงมุมท่ีสําคัญ 4 ประการของปรากฏการณสื่อมวลชน คือ อุตสาหกรรมสื่อ (การเปนเจาของสื่อ) สาร
จากสื่อ (เนื้อหาหรือสารจากสื่อ) ผูชม (ผูชม ผู ใช  หรือผูบริโภคสื่อ) และผลกระทบของสื่อ 
(วัตถุประสงคของผูผลิตเนื้อหาหรือสาร) ท้ังนี้ การตั้งคําถามและหาคําตอบนั้นเปนลักษณะของการคิด
อยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) หรือการคิดดวยปญญาท่ีสามารถวิเคราะหและวิพากษดวย
เหตุและผลท่ีถูกตองได 
 1.4 ระดับของการรูเทาทันสื่อ: ระดับการรูเทาทันสื่อวัดไดจากความคิดของบุคคลและทักษะ
เก่ียวกับสื่อท่ีสัมพันธกับนิยามการรูเทาทันสื่อและองคประกอบสําคัญของการรูเทาทันสื่อ แบง
ออกเปน 4 ระดับ ไดแก (1) ไมรูเทาทันสื่อ (2) รูเทาทันสื่อระดับพ้ืนฐาน (3) รูเทาทันสื่อระดับปาน
กลาง และ (4) รูเทาทันสื่อระดับสูง โดยผูท่ีไมรูเทาทันสื่อ จะมีความรูและความสามารถในการใชสื่อ 
แตจะไมมีความตระหนักถึงการใชสื่อและผลกระทบจากการใชสื่อท่ีมีตอตนเอง ในขณะท่ีผูท่ีรูเทาทัน
สื่อ (Media Literate Person) อาจหมายความอยางงายวา คนท่ีไมเชื่อในทุกสิ่งท่ีสื่อนําเสนอ (Miller 
and Philo, 2001) รับสื่ออยางแข็งขัน (Active) และมีการทําความเขาใจสารจากสื่อในบริบทของ
ตนเองและสังคมโดยอัตโนมัติ (Chandler and Munday, 2011) ซ่ึงเปดรับสื่อดวยกระบวนการรับ
สาร 5 ข้ันตอน คือ การเลือกสรร การใชประโยชน ความตั้งใจ การมีสวนรวม และการไมยอมรับ
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อิทธิพลจากสื่อ (Biocca, 1988) ท้ังนี้ ระดับของผูท่ีรูเทาทันสื่อจะสูงข้ึนตามระดับความคิดและทักษะ
เก่ียวกับสื่อของบุคคล 
2. พัฒนาการและการขับเคล่ือนแนวคิดการรูเทาทันส่ือในประเทศไทย 

พัฒนาการของแนวคิดการรู เทาทันสื่อในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบการพัฒนากับ
ตางประเทศแลว ปรับข้ึนจากเดิม 1 ข้ัน คือ จากข้ันท่ีสามหรือข้ันริเริ่มในวงแคบ ในป 2543 (อดุลย 
เพียรรุงโรจน, 2543, น. 179, 181) เปนข้ันลุม ๆ ดอน ๆ (Uneven stage) ในปจจุบัน พิจารณาจาก
การสนับสนุนโครงการการรูเทาทันสื่อโดยองคกรท่ีไมใชองคกรการศึกษาของประเทศโดยตรง การ
เรียนการสอนเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อเกิดจากการริเริ่มของครูผูสอนและอาจารยในระดับอุดมศึกษา 
และระยะเวลาในการผลักดันดานนโยบายระดับชาติ แสดงใหเห็นวากระบวนการสนับสนุนและ
สงเสริมการรูเทาทันสื่อในภาครัฐเปนไปอยางเชื่องชา ท้ังท่ีในตางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา มีการสอนการรูเทาทันสื่อตั้งแตระดับประถมศึกษาแลว (อุณาโลม จันทรรุงมณีกุล, 
2547, น. 2) 

สําหรับการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อนั้น พบวา มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนจาก
องคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐ และนักวิชาการ โดยมีสํานักงานสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานหลักท่ีใหการสนับสนุนสถาบันสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน 
(สสย.) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation for media literacy) ในโครงการเสริมสรางสื่อมวลชน
ศึกษาเพ่ือสุขภาวะ (Media monitor) และการสรางองคความรูการรูเทาทันสื่อผานเว็บไซตแหลง
เรียนรูเทาทันสื่อและสารสนเทศแหงประเทศไทย (Media and Information Literacy Thailand) 
หรือ www.milthailand.org รวมท้ังสนับสนุนการสรางกลไกในระดับชาติ คือ การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  

ท้ังนี้ การผลักดันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคซ่ึงเปนกลไลระดับชาติจะดําเนิน
มาเกือบ 10 ปเต็ม แตการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ท่ีใน
ปจจุบันมีท้ังฉบับกระทรวงวัฒนธรรมและฉบับประชาชนก็ยังไมเสร็จสมบูรณ โดยเม่ือวันท่ี 16 
มกราคม 2556 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติรับหลักการวาระแรกรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค และยังอยูในข้ันตอนการพิจารณาจากวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ซ่ึง  
เข็มพร วิรุณราพันธ มีขอคิดเห็นวา ภาครัฐ คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ควรใหความสําคัญเทาเทียมกับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และจัดสรร
งบประมาณหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอกับขนาดของปญหาความตองการของสังคมและความสําคัญท่ี
เขียนไวในแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) (เข็มพร 
วิรุณราพันธ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2556) 

การพัฒนาองคความรูหรือการสรางกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสํานึกทางสังคมในเรื่องการ
รูเทาทันสื่อในสังคมไทยไดปรากฏหลักสูตรการเรียนการสอนการรูเทาทันสื่อและรายวิชาท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกันในระดับมหาวิทยาลัยบาง รวมถึงโครงการพัฒนาการรูเทาทันสื่อในระดับทองถ่ินโดย
องคกรตาง ๆ แตยังไมมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมท้ังยังไมมีการขยายการรูเทาทันสื่อแกประชาชนในวงกวาง การให
ความรูและฝกฝนทักษะเพ่ือการรูเทาทันสื่อสวนใหญยังคงดําเนินการโดย สสย. สสส. องคกร
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ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาจํานวนหนึ่ง รวมท้ัง องคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศ อาทิ ยูเนสโก เทานั้น แมกระทรวงศึกษาธิการจะทราบถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แตแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ท่ี
เนนการพัฒนาคนอยางรอบดานบนพ้ืนฐานความพอดี มีเหตุผล และเทาทันโลก และแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ก็ไมปรากฏแผนงานท่ีบงชี้ใหเห็นถึง
การพัฒนาแนวความคิดการรูเทาทันสื่อ โดยนักวิชาการและผูท่ีทํางานการขับเคลื่อนการรูเทาทันสื่อ
จึงมีขอเสนอท่ีสําคัญในการพัฒนาการรูเทาทันสื่อในประเทศไทย ดังนี้ 

1. การจัดตั้งคณะทํางานท่ีทําหนาท่ีรณรงคการเผยแพรความรูเทาทันสื่อ (วรัชญ  ครุจิต และ 
ฉัตรฉวี คงดี, 2554) การพัฒนาความสามารถของประชาชนในการรูเทาทันสื่อผานการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ซ่ึงจะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการรูเทาทันสื่ออยางยั่งยืน 
(เข็มพร วิรุณราพันธ, สัมภาษณ, 15 พฤษภาคม 2556) 

2. การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันและการตระหนักเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อควร
เริ่มจากบุคลากรทางการศึกษากอนแลวจึงเผยแพรตอไปในวงกวาง (อดุลย เพียรรุงโรจน, 2543) 

3. การใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูรับสื่อ (เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน, 2540) จัดใหมีการสอนวิชาท่ี
เก่ียวกับการรูเทาทันสื่อแกเด็กและเยาวชน (ลักษมี คงลาภ, 2552) โดยหนวยงานการศึกษาของรัฐ
ตองสนับสนุนใหมีการสอนในหลักสูตรและแผนการศึกษา (อดุลย เพียรรุงโรจน, 2543) 

4. การพัฒนาการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ (เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน, 2540) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

การท่ีสื่อมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กลไกในการตรวจสอบสื่ออาจทําไดไมท่ัวถึง 
ดังนั้นการเรียนรูเก่ียวกับสื่อจึงเปนเรื่องท่ีซับซอนและยากมากข้ึน จึงตองมีการฝกฝนเพ่ือพัฒนาการ
รูเทาทันสื่อแกประชาชนทุกคน ท้ังนี้ การพัฒนาและขับเคลื่อนการรูเทาทันสื่อในประเทศไทยตลอด
ระยะเวลากวา  30 ป กําลังเขาใกลเปาหมายสําคัญคือการเปนนโยบายระดับชาติดวยการกอตั้ง
หนวยงานท่ีจะขับเคลื่อนและประสานความรวมมือเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อ แตการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อใหมีความตอเนื่องและยั่งยืนนั้นตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจัง
ท้ังจากองคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ 
และองคกรสื่อ เนื่องจากการรูเทาทันสื่อมีท่ีมาจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทําใหเกิดการคิด
วิเคราะหวิพากษดวยเหตุและผลจึงเปนจุดเดียวกันกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูของสังคมท่ี
ตองเปนไปอยางสมํ่าเสมอ ตลอดเวลาและถือไดวาเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
เอกสารอางอิง 
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