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 หนงัสือเลม่เล็กๆ ท่ีทกุท่านก�าลงัจะเปิดอ่านต่อไปนี ้ ขอออกตวัก่อนว่ามิได้เขียนโดย 

นกัเขียนมืออาชีพซึง่ช�านาญในการเลา่เร่ืองจนท�าให้ผู้อา่นประทบัใจและเกิดภาพจิตนาการ 

ด้วยภาษาท่ีสวยงามเช่นนกัเขียนผู้ มีฝีมือทัว่ไป หากแต่เขียนโดยทีมงานผู้จดักิจกรรมเพ่ือ 

ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ระดมความคิด เพ่ือหาแนวทางท่ีจะผลกัดนัให้ สื่อเป็นโรงเรียน 

ของสงัคม  และเป็นงานเขียนจากความประทบัใจและแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะเลา่สิง่ท่ีพบเหน็ 

ระหว่างการจดัท�าเวทีเพ่ือระดมความคิดจากผู้ ใหญ่ ปราชญ์ท้องถ่ิน และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ

เพ่ือนสื่อมวลชน และพ่ีน้องจิตอาสาผู้ ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน 

ในภาคประชาสงัคม ท่ีร่วมกนัท�ากิจกรรมตา่งๆ ด้วยกนัอย่างเต็มท่ีแม้วา่ทกุคนจะมีภารกิจ 

เตม็มือก็ตาม  

 ตลอดระยะเวลาการเตรียมงานและการประชมุยาวนานกวา่ ๑๐ เดือน เพ่ือตระเวณ 

ไปตามภมิูภาคตา่งๆ เพ่ือแสวงหาแนวคิดจากเพ่ือนๆ ทัง้หลาย ท�าให้ตระหนกัได้วา่ งานนี ้

เป็นงานท่ีมีความหมายและมีคณุคา่อยา่งย่ิง  การสรุปความคดิท่ีเพ่ือนๆ ทกุภมิูภาคร่วมกนั

แสดง และช่วยกนัมองไปข้างหน้า มองจนเห็นความส�าคญัของสื่อและช่องทางท่ีสื่อจะเป็น

โรงเรียนของสงัคมได้คอ่นข้างแจม่ชดันีเ้ป็นความภมิูใจของทีมงานอยา่งย่ิง  โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิง มนัเป็นสิง่ท่ีเพ่ือน พ่ีและน้องหลายคน ต้องมาจากแดนไกลและล�าบากในการเดนิทางไมใ่ช่

น้อย เชน่จากเมืองสตลู ปัตตานี จากเมืองตาก พิจิตร จากเมืองอบุล อดุร รวมถงึพ่ี เพ่ือนและ

น้องอีกหลายๆ คนท่ีปลีกเวลาจากภารกิจอนัล้นมือเพ่ือร่วมกิจกรรมครัง้นี ้

 หนังสือเล่มนี ้ ทีมงานวางโครงเร่ืองและการเล่าเร่ือง สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมนี ้ 

เสมือนหนึ่งว่าโรงเรียนท่ีก�าลงัจะเร่ิมต้นเปิดเรียนอีกครัง้ และกิจกรรมต่างๆ จะถกูส่งผ่าน

สายตาของผู้ เขียนสูผู่้อ่าน แม้ว่าอาจจะเก็บความได้ไม่หมดเพราะไม่ได้ตัง้ใจให้เป็นบนัทกึ 

เชน่จดหมายเหต ุหรือมีสาระไมม่ากนกั เพราะไมเ่น้นเร่ืองแก่นองค์ความรู้เชน่หนงัสืออ้างอิง 

เชิงวิชาการก็ตาม แต่ทีมงานผู้ เขียนก็พยายามจะเก็บสาระส�าคญั และประเด็นคิดอนัมีค่า 

จากทกุๆ คนให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ เพราะทกุคนจะมีสว่นชว่ยกนัสร้างให้สื่อเป็นโรงเรียน

ของสงัคม ทกุคนเป็นทัง้นกัเรียนและเป็นครูคนส�าคญั ท่ีส�าคญัพยายามจะให้ใครก็ตามท่ีได้

อา่นหนงัสือนี ้จะสนกุและตดิตามอา่นเร่ืองสื่อและโรงเรียนนีไ้ปจนจบ 
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1
วันเปิดเทอม

บญุอยู ่ ขอพรประเสริฐ
 

 

 

 เม่ือพดูถึง “วันเปิดเทอม” เช่ือว่าเด็กๆ ทกุคนก็จะทราบกนัดีว่าถึงเวลาท่ีจะต้องไป

โรงเรียนกนัแล้ว ถ้าหากโตขึน้มาหนอ่ยในชว่งวยัรุ่นตอนปลายก็คงต้องนกึถงึการกลบัไปเรียน

ในวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัแล้วแต่กรณี ส�าหรับหลายๆ คนวนัเปิดเทอมอาจเป็นเร่ือง 

น่าเบ่ือ เพราะนัน่หมายถึงว่า วนัเวลาแห่งการพกัผ่อน วนัเวลาแห่งความสนกุสนานก�าลงั 

จะหมดไป และต้องกลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษา กลบัไปสูห้่องเรียนท่ีเป็นเสมือนกลอ่งสี่เหลี่ยม

แคบๆ น่าอดึอดั ท่ีจะมีแตก่ารเลา่เรียนหนงัสือ ต�ารา ต้องกลบัไปนัง่ฟังการสอนของครูหรือ

อาจารย์ท่ีบางครัง้ก็น่าง่วงเหงาหาวนอนเสียจริง ครูบาอาจารย์บางท่านเข้ามาถึงก็เอาแต่ 

สอน ๆ ๆ ๆ แล้วก็ให้การบ้านมากมาย โดยไม่สนใจว่านกัเรียนหรือผู้ เรียนมีความสนใจ  

และรับไหวหรือไม ่บรรยากาศในชัน้เรียนจงึกลายเป็นสิง่ท่ีนา่เบ่ือหนา่ยไป 

 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในชัน้เรียนท่ีน่าเบ่ือนัน้จะโทษว่าเป็นความผิดของครูหรือ

อาจารย์ฝ่ายเดียวก็ไมไ่ด้ บางครัง้ผู้ เรียนก็อาจมีสว่นท�าให้การเรียนการสอนนัน้นา่เบ่ือมากขึน้ 

ไมเ่สริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เชน่ หลายตอ่หลายครัง้ท่ีผู้ เรียนไมเ่อาใจใส ่มาเรียนสาย 

คยุกนัเสยีงดงั ท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนใน ระหวา่งการเรียน หรือร้ายไปกวา่นัน้คือ การเลน่โทรศพัท์ 

กฎระเบียบต่างๆ ไม่เข้มงวดดงัเช่นระดบัประถมหรือมธัยม ประกอบกบัผู้ เรียนเข้าสู่วยัรุ่น 
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เต็มท่ี พร้อมจะเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่จึงมีความเป็นตวัของตวัเองสงู จึงมกัเกิดปัญหาในชัน้เรียน 

อยูเ่น่ืองๆ สร้างบรรยากาศความนา่เบ่ือหนา่ยในห้องเรียนให้เกิดขึน้อยูร่�่าไป

 

 ดงัได้กลา่วมาข้างต้น เพียงต้องการบอกวา่ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมว่า่จะเป็นด้านผู้สอน

ก็ดี หรือด้านผู้ เรียนก็ดีเกิดความรู้สกึเบ่ือหนา่ย ท้อแท้ ไมอ่ยา่เรียน ไมอ่ยากสอนขึน้มา หรือ

รู้สกึเหน่ือยหน่ายกบัระบบบริหารจดัการของโรงเรียนหรือสถานศกึษา สถานการณ์เหล่านี ้

ล้วนกระทบตอ่บรรยากาศของความเป็นโรงเรียน กระทบตอ่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

แทบทัง้สิน้ หากเป็นเชน่นีแ้ล้ว แตล่ะคนคงไมอ่ยากให้ถงึ “วนัเปิดเทอม” เร็วขึน้ 

 ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรู้ใหม่ละ่? บรรยากาศการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลง 

ไปหรือไม?่ ความนา่เบ่ือในระบบโรงเรียนแบบเดิม ๆ จะหายไปหรือไม?่

 ถ้าหากเราสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่เพ่ิมขึน้ นอกเหนือจากโรงเรียนท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั  

หากเราสามารถเปิดโรงเรียนแบบใหม่ท่ีไม่ต้องมีวนัเปิดเทอม-วนัปิดเทอม ท่ีก�าหนดตายตวั

เหมือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนันีล้ะ่ กลา่วคือผู้ เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา สามารถ

ก�าหนดวนัเปิดเทอม-ปิดเทอมได้เอง 

 ถ้าได้แบบนีแ้ล้ว มีใครสนใจจะมาเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนแหง่นีบ้้าง?

 ท่ีกลา่วมาเชน่นี ้ ไมใ่ชส่ิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ เราสามารถเปิดโรงเรียนแหง่ใหม ่ ท่ีไร้ขอบเขต 

ไร้กฎเกณฑ์ และไร้ข้อจ�ากดัของการเรียนรู้ ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และ

ตลอดชีวิตจนสิน้อายขุยั (life-long learning)

 มีได้ด้วยหรือ...โรงเรียนแบบนี?้ เป็นไปได้อยา่งไรกนั?

 เป็นไปได้อยา่งแนน่อน ก่อนอ่ืนเราต้องมองทะลขุ้อจ�ากดัเดมิ ๆ ก่อน มองกว้างออกไป

ว่า โรงเรียนในท่ีนีไ้ม่ได้หมายความเพียงแค่...สถำนที่ส�ำหรับฝึกสอนนักเรียนภำยใต้ 

กำรดแูลของครูหรืออำจำรย์...อีกตอ่ไป
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 เม่ือเป็นเชน่นีก็้หมายความวา่ โรงเรียนยอ่มมีความหมายท่ีกว้างไปกวา่นัน้ หมายความ

วา่อะไรก็ตามท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กบัผู้คนบนโลกใบนีไ้ด้ สิง่นัน้ก็นา่จะเป็นโรงเรียนของผู้คน

ในสงัคมได้ แสดงวา่โรงเรียนในโลกนีมี้ได้หลากหลาย และมีอยูไ่ด้ในทกุหนทกุแหง่

 คราวนีเ้รามองใกล้ตวัเข้ามาว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวนัเราพบเจอ เราสมัผสักบัสิ่งใด

บ่อยท่ีสดุ ตัง้แต่เช้าจนมืดค�่าถึงดึกด่ืน เราคลกุคลีกับสิ่งใดมากมายกว่าสิ่งอ่ืนๆ เรารับรู้ 

สิง่ตา่งๆ รอบตวัเราจากสิง่ใด

 ค�าตอบน่าจะเป็น “ส่ือ”	 (Media)1  ซึ่งหากเราลองสงัเกตการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 

ของตนเองพบว่า จะต้องเก่ียวข้องกบัสื่อต่างๆ ตัง้แต่เช้าจนเข้านอน หลายคนอาจเร่ิมต้น 

เช้าวันใหม่ด้วยสื่อท่ีแตกต่างกันออกไปตามรสนิยมของแต่ละคน เช่น หลายคนติดตัง้ 

ประดบัประดาห้องนอนด้วยภาพอนัสวยงามตามความชอบของตน เพราะฉะนัน้ต่ืนนอน 

ตอนเช้า เขาย่อมได้เสพสื่อทนัที ซึง่ก็คือภาพท่ีเขาประดบัไว้ในห้องนอนนัน่เอง ต่อจากนัน้ 

ก่อนไปท�างานบางคนก็อาจเร่ิมต้นด้วยการอา่นหนงัสือพิมพ์ บ้างก็ดโูทรทศัน์ บ้างก็ฟังวิทย ุ

ระหว่างเดินทางไปท�างานหลายคนก็เสพสื่ออีกเช่นกัน บางคนก็ฟังวิทยุในรถ บางคนก็ดู

โทรทศัน์ตดิรถยนต์ แม้กระทัง่บนรถประจ�าทางก็อาจมีการเปิดรายการวิทยบุ้าง เปิดเพลงบ้าง 

ระหวา่งทางไปยงัท่ีท�างานหรือไปเรียน เราก็ยงัพบเจอกบัสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสมัพนัธ์

สนิค้าตา่ง ๆ  มากมายตลอดสองข้างทางของถนน แม้แตบ่นรถไฟฟา้ รถแทก็ซ่ีก็เตม็ไปด้วยสือ่

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบนัเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล  

เป็นยคุท่ีโทรศพัท์มือถือกลายเป็นอปุกรณ์ท่ีแทบทกุตนต้องมี ต้องพกพา ต้องใช้ และสื่อ 

ท่ีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ�าวนัของผู้คนในยคุนีก็้คือ สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) และ

สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ย่ิงในปัจจบุนัการใช้สือ่อินเทอร์เน็ตและสือ่สงัคมออนไลน์

สามารถใช้ได้งา่ยและสะดวกมากขึน้ผา่นโทรศพัท์มือถือ ก็ย่ิงท�าให้สือ่อินเทอร์เน็ต (Internet) 

และสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตผู้คนในยคุนีไ้ป เพราะ

สามารถ ท�าการตดิตอ่สือ่สารหรือใช้งานได้แทบทกุท่ีทกุเวลา กลายเป็นสือ่ท่ีเดก็และเยาวชน

ในยคุใหมข่าดเสียมิได้ นอกจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์แล้ว ยงัมีเร่ือง

1 ค�ำ “สื่อ” ในที่นี้หมำยถึงสื่อทุกประเภท  ทั้งสื่อมวลชน สื่อใหม่   สื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อกิจกรรม สื่อทำงเลือก 

และสื่ออื่นๆ
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ของการเลน่เกมหรือเกมออนไลน์ต่างๆ อีกมากมายอนัเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่น หรือแม้กระทัง่ 

วยัท�างาน วยัผู้ใหญ่บางคนก็ตดิเกมไมแ่พ้กลุม่เดก็และวยัรุ่นก็เป็นได้

 ดงันัน้ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ก็เป็นสื่อสมยัใหมอี่กประเภทหนึง่ท่ีผู้คน

ในยคุนีค้ลกุคลหีรือใช้เวลากบัสิง่นีค้อ่นข้างมาก และเป็นประจ�าแทบทกุวนั ทกุคนลองสงัเกต

ตวัเอง และบคุคลใกล้ชิดในครอบครัว และรอบๆ ตวัเรา จะพบวา่ หลายตอ่หลายคนแทบจะ

อยู่กับสื่อสงัคมออนไลน์ทัง้วัน นับตัง้แต่ต่ืนนอนจนกระทั่งเข้านอน จนบางคนถึงขนาด 

เสพตดิสื่อออนไลน์ เสพติดเกมออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็มี

 ในขณะท่ีสื่ออ่ืนๆ ก็ยังมีความส�าคญัในชีวิตประจ�าวันของคนวัยต่างๆ อยู่ไม่น้อย 

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อ 

ศิลปวฒันธรรมแขนงต่างๆ สื่อเหล่านีก็้ยงัคงอยู่ และยงัคงแสดงบทบาทหน้าท่ีต่อสงัคม 

ตามหลกัการหรือแนวคดิเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของสื่ออนัประกอบด้วย

 1.	กำรน�ำเสนอข่ำวสำร หมายถงึการรายงานเหตกุารณ์ ข้อเทจ็จริงท่ีเกิดขึน้ เผยแพร่

ให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบ

 2.	 กำรเสนอควำมคิดเห็น สื่อโดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อมวลชนซึง่มีฐานะเป็นองค์กร 

เผยแพร่ขา่วสารอยูแ่ล้ว จงึมีบทบาทในการแสดงความคดิเหน็แทนประชาชนในเร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์ต่างๆ เพ่ือเสนอต่อสาธารณชนและรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายในเชิงสร้างสรรค์  

โน้มน้าวจิตใจ ชีน้�าไปสูก่ารแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสม

 3.	กำรประสำนสังคม ได้แก่ การอธิบาย การแปลความหมายและการวิพากษ์วิจารณ์

ความหมายของเหตุการณ์และข่าวสารท่ีน�าเสนอ การให้การสนับสนุนแก่สถาบันหลัก 

ของสังคม และบรรทัดฐานซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคม ช่วยให้เกิดกระบวนการขัดเกลา 

ทางสงัคม และชว่ยประสานกลุม่คนและกิจกรรมตา่งๆ ของสงัคม

 4.	 ให้ควำมบันเทิง	 ได้แก่การน�าเสนอเร่ืองราวท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ รับเกิด 

ความเพลดิเพลนิ สนกุสนาน ผอ่นคลายความเครียดในชีวิตประจ�าวนั สื่อแตล่ะชนิดตา่งก็มี
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จดุประสงค์ท่ีจะให้ผู้ รับได้รับทัง้ขา่วสารและความบนัเทิงมากน้อยแตกตา่งกนัออกไปตามชนิด

ของสื่อ 

 5.	 ให้กำรศึกษำ เป็นการให้ข้อมลู ข่าวสาร แก่ประชาชนทัง้ความรู้ในด้านวิชาการ

เฉพาะสาขาและความรู้ทัว่ไป โดยมีจดุมุง่หมายให้ผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฒันาคณุภาพ

ชีวิตไปในทางท่ีดีขึน้ 

 6.	 กำรประชำสัมพนัธ์	 และโฆษณำ ทัง้นี ้ การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 

เป็นกระบวนการสร้างความสมัพนัธ์กับประชาชนขององค์กรต่างๆ รวมทัง้องค์กรสื่อเอง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้องค์กร สามารถด�าเนินกิจการได้ตาม 

เปา้หมาย สว่นการโฆษณาเป็นการน�าเสนอขา่วสารข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ เชน่ 

ผลงาน สินค้าหรือการบริการต่างๆ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือชกัชวน โน้มน้าวจิตใจให้คนรู้สกึ 

ตาม ปฏิบตัิตาม หรือซือ้สนิค้าและบริการตา่งๆ

 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุท่ีว่าสื่อในยุคปัจจุบันค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางธุรกิจ 

คอ่นข้างมาก ฉะนัน้การท�าหน้าท่ีหรือบทบาทของสือ่ จงึมกัโน้มเอียงไปในทิศทางท่ีสนบัสนนุ

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้า และการสร้างความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่เพ่ือตอบสนอง 

การสร้างผลก�าไรให้กับองค์กรสื่อเป็นส�าคัญ บทบาทหน้าท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

บทบาทหน้าท่ีด้านการให้การศกึษาแก่สงัคมคอ่นข้างลดน้อยถอยลงไป และในหลายๆ ครัง้ 

ก็พบวา่ สือ่ละเลยจริยธรรมในวิชาชีพของสือ่และสร้างความเสยีหาย ความสบัสนให้แก่สงัคม

 ในขณะเดียวกนั การพฒันาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีน�าไปสู่การเกิดขึน้ของสื่อสงัคม

ออนไลน์ท�าให้ในยุคนี ้ ประชาชนพลเมืองสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ง่าย และกลาย 

มาเป็น ผู้ผลิตเนือ้หา และส่งสารได้เอง ดงันัน้ ผู้ส่งสาร (Sender หรือ Source) จึงไม่ได้ 

ถกูจ�ากดัวา่จะต้องเป็น “สือ่มวลชน” อีกตอ่ไป อนัหมายความวา่ “ผู้ใช้สือ่” ได้เข้ามามีบทบาท

ในการสื่อสาร “เชิงรุก” ได้มากกวา่ “ตัง้รับ” เพียงอยา่งเดียวเหมือนดงัเช่นแตก่่อนมา กรณี 

เช่นนีก็้มีทัง้ข้อดีและข้อน่าเป็นห่วง ในแง่ดีนัน้ ผู้ใช้ส่ือสำมำรถเป็นผู้ก�ำหนดคัดกรอง 

เนือ้หำสำรได้ตามความรู้สกึ ประสบการณ์หรืออคตสิว่นตวั สามารถก�าหนดได้วา่ เนือ้หาใด

ดีหรือไมดี่ นา่ช่ืนชมหรือต�าหนิตเิตียน ควรได้รับการสง่ตอ่หรือเพิกเฉย สามารถท่ีจะกระจาย
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เนือ้หาสารออกไปตามเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ และเครือขา่ยความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชีวิต

จริงของตน และสามารถเป็นผู้สร้ำงประสบกำรณ์ร่วม ด้วยการแบ่งปันเร่ืองราว  

ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ง ท้ายท่ีสุดอาจน�าไปสู่  ควำมคิด ร่วม

ในการสนบัสนนุหรือคดัค้าน ตอ่ต้านเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ในสงัคมได้อยา่งมีพลงั

 แตใ่นแงล่บก็มีเชน่กนั ทัง้นี ้หากผู้ใช้สื่อขาดความรู้เทา่ทนั (Literacy) ขาดวิจารญาณ

อย่างเพียงพอในการคัดกรอง และกระจายข่าวสารไปสู่เครือข่ายสังคมก็อาจก่อให้เกิด 

ผลเสียหายต่อสงัคมได้เช่นเดียวกนั เช่น การส่งข่าวสารท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเก่ียวกบั 

ภัยพิบัติให้กับสังคม อาจสร้างความต่ืนตระหนกแก่คนในสังคม และอาจน�าไป 

สูค่วามเสยีหายอ่ืนๆ ตามมา หรือการแสดงความคดิเหน็ด้วยอคตสิว่นตวัท่ีรุนแรงเกินกวา่เหตุ

อาจเป็นการจดุชนวนสร้างความขดัแย้งรุนแรงในสงัคมก็ได้ เหลา่นีเ้ป็นต้น

 ดงันัน้ ในโลกท่ีมีภมิูทศัน์สื่อเปลี่ยนไปนี ้  สิง่ท่ีสงัคมปรารถนาก็คือการมี “นักส่ือสำร

สร้ำงสรรค์” (Creative Communicator) ท่ีสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างมีพลัง   

เป็น “ผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลง” (Change Agent) ท่ีย่ิงใหญ่ เป็น “พลเมืองผู้ตื่นรู้”  

(Active Citizen) ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัใครๆหลายคนในสงัคมได้ ซึง่การท่ีจะน�าไปสู ่

การสร้างนกัสื่อสารสร้างสรรค์ได้นัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ให้ “ส่ือเป็น

โรงเรียนของสังคม” โดยการยกระดบัศกัยภาพสื่อ ให้เป็นสื่อสร้างสรรค์แห่งปัญญาและ

สนัตภิาพ ทัง้นี ้ ในโลกท่ีทกุคนท่ีสามารถเข้าถงึสื่อ ทัง้สามารถท่ีจะเป็น “นักส่ือสำร” ได้นัน้  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งต่อความรู้เกิดขึน้ตลอดเวลาผ่าน “สื่อ” สื่อทุกประเภท  

ทัง้สื่อมวลชน สื่อใหม่ สื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อกิจกรรม และสื่อทางเลือก จึงเป็น 

“แหล่งเ รียนรู้” ท่ีส�าคัญอีกแหล่งหนึ่งของคนในสังคมปัจจุบัน แหล่งเ รียนรู้ไม่ได้ 

ถกูจ�ากดัอยูเ่ฉพาะในห้องเรียนอีกตอ่ไป

 ฉะนัน้ หากสื่อดงักล่าวมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภัย 

สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกับท่ีสงัคมได้ออกแบบระบบและกลไกการสื่อสาร 

เสียใหม่ เป็นระบบกลไกท่ีเอือ้ต่อการจดัการศกึษาส�าหรับคนทัง้มวลแล้ว ก็จะท�าให้ทกุคน

สามารถเข้าถงึและรับข้อมลูขา่วสารตามสทิธิเสรีภาพ สามารถรับสือ่และใช้สือ่อยา่งรู้เทา่ทนั    

อีกทัง้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลสื่อให้มีเสรีภาพควบคู่ความรับผิดชอบ   
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สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีน�าไปสูก่ารสร้างพลเมืองท่ีต่ืนรู้แห่งอนาคต เป็นพลเมืองท่ีมี 

ทัง้ความรู้ ปัญญา คณุธรรม จริยธรรม อีกทัง้เป็นผู้ ท่ีด�ารงและ สืบทอดไว้ซึง่ศลิปะ วฒันธรรม 

อนัเป็นคณุคา่และมลูคา่ทางเศรษฐกิจและสงัคมในระยะยาวตอ่ไป

 นัน่หมายความวา่ ทกุภาคสว่นจะต้องร่วมกนัสร้างห้องเรียนกว้างใหญ่ เป็นห้องเรียน

ของครอบครัว ห้องเรียนของชมุชน ห้องเรียนของสื่อ  และห้องเรียนของชาติ

 “ห้องเรียนของครอบครัว” โดยสถาบนัครอบครัว จะต้องสร้างความสมัพนัธ์ภายใน

ครอบครัว  และสง่เสริมคณุคา่ของความเป็นครอบครัว

 “ห้องเรียนของชมุชน” โดย ภาครัฐ หนว่ยงานราชการ และองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การก�าหนดนโยบาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ฯลฯ ต้องมีนโยบายสนบัสนนุการสร้าง  “ห้องเรียนของชมุชน”

 ภาคการปกครอง  จะต้องสร้างผู้ น�าธรรมาธิปไตยและนโยบายสาธารณะแบบมี 

สว่นร่วมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของชมุชน

 เพราะฉะนัน้ การเปิดโรงเรียนใหมข่องสงัคม ภายใต้แนวคดิ “สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม” 

จึงมีความเป็นไปได้ แม้จะดูว่าเป็นงานยาก แต่หากอาศัยพลังร่วมกันจากทุกภาคส่วน  

ทัง้ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภารกิจดงักลา่วนีก็้นา่จะขบัเคลื่อน

ไปสูค่วามส�าเร็จได้

 และเม่ือวนันัน้มาถงึ....เช่ือวา่ ทกุคนคงไมมี่ใครบน่วา่เบ่ือ ไมอ่ยากไปโรงเรียนอีกตอ่ไป

 และท่ีส�าคญัคือ...ณ โรงเรียนแหง่นี ้ทกุทา่นก�าหนด “วันเปิดเทอม”  ได้เองตามอธัยาศยั
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2
ห้องเรียนใหม่

บญุอยู ่ ขอพรประเสริฐ

 โรงเรียนเปิดแล้ว! 

 น่ีคือ..โรงเรียนใหม ่เป็นโรงเรียนของสงัคม (Social School)

เปิดเทอมวนัแรก...เราจะพาทา่นไปพบกบัห้องเรียนใหม ่เป็นห้องเรียนใหญ่ด้วย  ขอเชิญตาม

ข้าพเจ้ามาได้เลย

 ในห้องเรียนแหง่นี ้ถ้าจะวา่ไปแล้วมนัคือ ห้องแลกเปลีย่นเรียนรู้มากกวา่ ไมใ่ชห้่องเรียน

ในโรงเรียนทัว่ไปท่ีต้องมีไวท์บร์อด มีโต๊ะเรียน มีนกัเรียน มีครู อาจารย์ยืนสอนอยูห่น้าชัน้เรียน 

ดงัท่ีเข้าใจกนั

 แตห้่องเรียนนี ้ต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องการความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์

 จดุมุง่หมายส�าคญัคือ เราจะร่วมกนัสร้างโรงเรียนแหง่ใหมใ่ห้เป็นแหลง่เรียนรู้ของสงัคม 

ให้เป็นโรงเรียนของสงัคมท่ีแท้จริง ในขณะเดียวกนั ไมเ่พียงแตส่ร้างโรงเรียนเทา่นัน้ แตเ่รายงั
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ต้องการสร้างคน พัฒนาคนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์  

(Creative Communicator) และการสร้างพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Active Citizen) เพ่ือให้ก้าวไปสู่

การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของสงัคมตอ่ไปในภายภาคหน้า

 หลายท่านท่ีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจาก “ภาควิชาการ” มีทัง้อดีตคณบดี 

คณะนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาช่ือดังหลายแห่ง ทีอาจารย์อาวุโสผู้ คร�่าหวอด 

ในวงการสื่อ และมีทัง้อาจารย์รุ่นกลางใหม่กลางเก่าท่ียงัมีไฟอยู่ กบัอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง 

อีกนบัสบิทา่นทีเดียว

  

 ภาคสว่นตอ่ไปท่ีมาร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ในห้องเรียนนี ้มาจากภาคสว่นท่ีส�าคญั

ก็คือ “ภาควิชาชีพสือ่” ซึง่ทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาค ในสว่นกลางนัน้ สือ่มวลชนหลายทา่น

ติดภารกิจจงึต้องลาไปบ้าง ท�าให้สว่นท่ีเหลืออยู่ในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีไม่มากนกั แต่ก็

ครบถ้วนทัง้ทางด้านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ดาวเทียม และ 

เคเบลิทีวี  แตส่�าหรับสื่อในภมิูภาคกลบัดคูกึคกัมากนัมากหน้าหลายตา โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

ในภาคเหนือ มีสือ่มวลชนอาวโุสหลายทา่นทีเดียวท่ีเขา่ร่วมในกระบวนการระดมความคดิเหน็

ในห้องเรียนแห่งนี ้ หลายท่านมีต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนของจังหวัดต่างๆ  

นอกจากนัน้ ก็มีสื่อมวลชนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ รุ่นใหม่ และยงัมีรุ่นเยาวชนอีกด้วย และ 

เช่นเดียวกนัมาตา่งไปจากสว่นกลางมากนกั สื่อมวลชนในภมิูภาคก็มาจากทกุสาขาเช่นกนั 

คือมีทัง้หนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียงซึง่มีทัง้วิทยธุรุกิจขนาดเลก็ และวิทยชุมุชน 

เคเบลิทีวีท้องถ่ิน

 นอกจากนีย้ังมีสื่อมวลชนภาครัฐเข่าร่วมด้วย ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

สื่อมวลชนภาครัฐท่ีสังกัดราชการส่วนภูมิภาคได้แก่ สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  

สื่อในสงักดัหน่วยงานทหาร และยงัมีสื่อในส่วนรัฐวิสาหกิจ เช่น อสมท. อีกด้วย ส�าหรับ 

สว่นกลางมีเพ่ิมเตมิสื่อในสงักดักรมการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) อีกด้วย

 ภาคสว่นต่อมาก็ส�าคญัไม่น้อยกว่า ก็มีความส�าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าภาคสว่นอ่ืนๆ  

ก็คือ “ภาคประชาชน” หรือภาคประชาสงัคม ในภาคสว่นนีก้ลา่วได้ว่ามีความหลากหลาย 

ทีเดียว บางทา่นเป็นอดีตข้าราชการท่ีเกษียณจากราชการแล้วมาชว่ยงานกบักลุม่ทางสงัคม
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ต่าง ๆ เช่น งานเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ประชาคมงดเหล้าของจังหวดัต่างๆ  

หลายท่านอาจสวมหมวกหลายใบ แต่ก็มีใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพร้อมจะร่วม 

ขบัเคลื่อนแนวทาง “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม”

 ส�าหรับภาคสว่นประชาสงัคมนี ้ นอกจากมีความหลากหลายในภารกิจเชิงสงัคมแล้ว 

ยงัมีความหลากหลายด้านอาชีพด้วย บางท่านเป็นเกษตรกร บางท่านค้าขาย บางท่าน 

เป็นแม่บ้าน นอกจากนี ้ ภาคประชาสงัคมบางท่านก็ท�าหน้าท่ีสื่อมวลชนในท้องถ่ินเป็น 

การเสริมอีกด้วย 

 ในระหวา่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคดิเหน็ ภาคประชาสงัคมในทกุภาค 

ไมว่า่จะเป็นภาคเหนือ อีสาน ใต้ หรือภาคกลางตา่งก็มีความมุง่มัน่ กระตือรือร้น และมีความ

คกึคกัคอ่นข้างสงูทีเดียว และสร้างเสริมบรรยากาศในห้องเรียนใหญ่ได้เป็นอยา่งดี

 นอกเหนือจาก 3 ภาคส่วนใหญ่ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ยังมีหน่วย งานภาครัฐอีก 

หลายหนว่ยงานเข้าร่วมวงเสวนาอีกด้วย เชน่ จากส�านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

และกิจการวิทยโุทรทศัน์แหง่ชาต ิ(กสทช.) 

 สุดท้าย มีผู้ แทนของภาคส่วนท่ีเป็นหัวเร่ียวหัวแรงในการจัดห้องเรียนแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้เข้ามาเติมเต็มในเวทีระดมความคิดเห็นด้วย ได้แก่ ผู้ แทนจากส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผู้แทนจากสภาสถาบนันกัวิชาการสื่อสารมวลชน 

แหง่ประเทศไทย (สสมท.) ผู้แทนจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM) และผู้แทนจาก

ศนูย์ศลิปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร

 สุดท้ายของสุดท้าย ได้รับความกรุณาจากผู้ ใหญ่ในวงการสื่อสารท่ีเข้ามาร่วมให้ 

ข้อคิดเห็น และแนวทางท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการก้าวเดินขนาดใหญ่ไปสู้การสร้าง 

“โรงเรียนของสงัคม” อนัได้แก่ 

 ศาสตราจารย์สุกัญญา สุดบรรทัด อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และอดีต สว. 



 รองศาสตราจารย์จมุพล รอดค�าดี ประธานกรรมการนโยบาย Thai PBS และอดีตคณบดี

คณะนิเทศศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาภทัร นิยม ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา

 อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศลิปินแหง่ชาติ

 อาจารย์มานพ แย้มอทุยั ผู้ทรงคณุวฒิุ สสส.

 อาจารย์ดนยั หวงับญุชยั หวัเรือใหญ่ในการปฏิบตักิารจดัห้องเรียนเสวนาเพ่ือขบัเคลือ่น 

“สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม”
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3 
ขำใหญ่

ดร.กนัยิกา  ชอร์

“ส่ือ”	คือใคร

 เม่ือพดูถงึสื่อ สามารถตีความได้หลายอยา่ง บ้างก็วา่สื่อหมายถงึสื่อมวลชน บ้างก็วา่

สือ่นา่จะรวมถงึสือ่สงัคมออนไลน์ บ้างวา่ไมน่า่รวมสือ่พลเมือง สือ่ในปัจจบุนัจงึเป็นการจดัการ

กระจายเสียงของตวับุคคล องค์กร และสื่อมวลชน เพ่ือการสื่อสารกบัสาธารณะ ในช่วง 

สบิหรือย่ีสบิปีท่ีผา่นมา นกัวิชาการ รวมถงึนกัวิชาชีพตา่งถกเถียงเร่ืองการลม่สลายของการ

สื่อสารแบบดัง้เดมิ  หรือ “วิกฤตใินด้านวารสารศาสตร์ (Crisis in Journalism)” รวมถงึแสดง

ความกงัวลปนท้าทายต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้สื่อสงัคม ออนไลน์ โดยเฉพาะ 

ผลของสื่อออนไลน์ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญด้านการสื่อสารมวลชน  

การประชาสมัพนัธ์ และ การสื่อสารองค์กร/การตลาด

 

 ความนิยมของเครือขา่ยสือ่สงัคมออนไลน์ ไมว่า่จะเป็น  Facebook, Twitter, YouTube, 

หรือ Instagram มีผลตอ่การกระตุ้นการเจริญเติบโต ของ “สื่อท่ีเราสร้างขึน้เอง” (Owned 

Media) ท�าให้บุคคล องค์กร และแม้แต่นักข่าวเองสามารถก�าหนดวาระข่าวสารได้เอง  

ทัง้การก�าหนดโดยตรงและการก�าหนดผา่นสือ่กลาง เชน่ การทวีต หรือรีทวีต หรือแชร์เร่ืองราว

ระหวา่งสื่อมวลชนและสื่อสงัคมออนไลน์
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหลา่นี ้ท�าให้เราได้รับสาร รวมทัง้เป็นผู้สง่สารในปริมาณ

มากในแต่ละวนั สื่อโดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อมวลชน หรือแม้กระทัง่สื่อท่ีต้องการสื่อสารกบั

มวลชนจงึต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการท�าหน้าท่ีประหนึง่ “โรงเรียน” ของสงัคม

สังคมคำดหวังอะไรจำกส่ือ

 มิติใหม่ของส่ือ หลงัจากเดินผ่านถนนของการปฏิรูปสื่อมายาวนาน สถำบันและ

องค์กรส่ือ จะต้องสร้าง “ห้องเรียนของส่ือ” และ “นักส่ือสำรสร้ำงสรรค์”  โดยสร้าง 

กระบวนทศัน์ใหม่ให้สื่อเป็น “นโยบายสื่อเพ่ือสงัคม” สร้างคุณค่าความน่าเช่ือถือในการ 

เป็นแหลง่เรียนรู้ของสือ่ (Trust/Credibility) สง่เสริมเนือ้หาเชิงสร้างสรรค์ (Social Classroom) 

ยกระดบัสื่อให้เป็นคลงัสมองอจัฉริยะทางปัญญาออนไลน์ (Knowledge Super Highway) 

พฒันาภาคีความร่วมมือกบัสือ่ทกุชนิด ทกุองค์กร ทกุภมิูภาค และสร้างภาคีความร่วมมือกบั

ผู้ใช้สื่อ (Media User)

 สื่อต้องท�าหน้าท่ีให้ครบถ้วนทุกบทบาทอย่างมีจรรยาบรรณ ทัง้การให้ข้อมูล  

การเผยแพร่ขา่วสาร การสะท้อนสงัคม การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา และการให้ 

การศกึษา โดยเปิดพืน้ท่ีการเรียนรู้ เปิดโอกาสการมีสว่นร่วม ภายใต้หลกัการการผลติเนือ้หา

ท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค์ “สื่อ” และ “ผู้ ใช้สื่อ” จะต้องเดินหน้าเข้าสู่กระบวนทศัน์ใหม ่ 

เป็น “นกัสือ่สารสร้างสรรค์” และในขณะเดียวกนัก็เป็น “ผู้น�าการเปลีย่นแปลง” โดยสือ่จะต้อง

มีบทบาทในฐานะครู สร้างห้องเรียนในสื่อ 

 การสร้างห้องเรียนในสื่อ หมายถึง การผลิตเนือ้หาท่ีสร้างคนให้รู้จกัคิด ให้ทัง้ความรู้ 

ท่ีเป็นศาสตร์ ความรู้ในการใช้ชีวิต ทกัษะการอยูร่่วมกบัเพ่ือนมนษุย์ทา่มกลางความแตกตา่ง

โดยไมแ่ตกแยก การแก้ปัญหาด้วยสตแิละปัญญามากกวา่อารมณ์ สอนให้รู้จกัคดิเชิงวิเคราะห์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรม ความรู้ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความรู้ 

ท่ีท�าให้เกิดการเท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสถานการณ์ และเท่าทันสังคม อีกทัง้ 

จะต้องเปิดพืน้ท่ีของการอภิปรายแลกเปลีย่นความเหน็สาธารณะ เพ่ือการสนทนาแลกเปลีย่น 

ความรู้ และความคดิอยา่งสร้างสรรค์ 
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 ทัง้นีท้ัง้นัน้ “สื่อ” จ�าเป็นต้องเป็น “โรงเรียนของสงัคม” 

 เพราะ ... สือ่หลกั (สือ่มวลชน) และ สือ่ทางเลอืก (สือ่ใหม ่สือ่สงัคมออนไลน์ สือ่ชมุชน) 

เป็นสื่อท่ีมีพืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถ “เข้าถึง” คนท่ีแตกต่างหลากหลาย และคนท่ีแตกต่าง 

หลากหลายก็ “เปิดรับ” สื่อใดสื่อหนึง่ หรือ หลายๆ สื่อพร้อมกนัอยูแ่ล้ว 

 เพราะ ... สือ่สามารถท�าหน้าท่ีให้การศกึษาทัง้ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 

ทัง้ยงัเป็นแหลง่เรียนรู้ ค้นคว้าและอ้างอิงได้ ไมใ่ชแ่ค ่... การให้ข้อมลูขา่วสาร หรือการสะท้อน

สงัคม 

 เพราะ ... สื่อสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคน ชุมชน และสงัคมได้บนฐานราก 

ของศลิปะและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ เฉพาะชมุชน 

 เพราะ ... ในสังคมอุดมปัญญา สื่อมีศักยภาพท่ีจะเป็น “สื่อแห่งปัญญา และ  

“สื่อสนัตภิาพ” ได้ ไมใ่ชแ่ค ่... สื่อบนัเทิง 

 เพราะ ... คนและชมุชนตา่ง ๆ สามารถท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการผลติสื่อ 

ท่ีมีเนือ้หาสร้างสรรค์ได้ 

 สว่นค�าวา่ “โรงเรียนของสังคม” ก็หมายถงึ แหลง่เรียนรู้ แหลง่สร้างสม บม่เพาะปัญญา

ให้แก่ผู้คนในสงัคมท่ีมีเป็นจานวนมาก มีความหลากหลายกลุม่ เพศ วยั อาชีพ สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สงัคม รวมทัง้กลุม่คนผู้ ด้อยโอกาส และคนชายขอบ 

ภาควิชาชีพสื่อ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคดิและวิธีการท�างาน โดย 

 1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางการน�าเสนอข้อมลูขา่วสาร โดยมุง่เน้นเสนอข้อมลู

ขา่วสารด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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 2. เสนอขา่วสารรอบด้าน เจาะลกึข้อมลูโดยค�านงึถงึข้อเทจ็จริงและการตรวจสอบสภาพ

ปัญหาตา่งๆ แทนการน�าเสนอข้อมลูตามกระแส หรือการสร้างกระแสสงัคม หรือการท�างาน

เพ่ือตอบสนองบคุคลบางกลุม่เทา่นัน้ การเสนอขา่วสารอยา่งรอบด้าน ตรงไปตรงมา กระจา่ง

ชดั จะช่วยให้ปัญญาแก่สงัคมและลดความขดัแย้งได้ ทัง้นีอ้าจจะต้องให้ความสาคญักบั 

การอบรมพืน้ฐานวิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรมสื่ออยา่งจริงจงัด้วย ซึง่หากเกิดสภาวิชาชีพ

สื่อมวลชนแหง่ชาติเข้ามากากบัดแูล ปัญหาด้านนีอ้าจจะคลี่คลายลง 

 3. เปิดช่องทางหรือเลือกส�าหรับน�าเสนอปัญหาต่างๆ ของคนทุกกลุ่มผ่านสื่อ 

ให้มากขึน้และประสานงานกบัสมาชิกในสงัคมในการหาทางออกร่วมกนั

ที่ผ่ำนมำ	ส่ือมวลชนเป็นโรงเรียนอย่ำงไรได้บ้ำง
 

 ในยุคสังคมสื่อสาร ความเจริญก้าวหน้าของสังคมขึน้กับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  

ทันเวลา คนในสงัคมสามารถใช้ข้อมูลในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สื่อมวลชนจึงมี 

บทบาทส�าคญัในการน�าเสนอข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนชีน้�าความคิดของคน 

ในสงัคมด้วย หากแตส่ือ่ละชนิดมีคณุสมบตัท่ีิตา่งกนั ยอ่มสามารถท�าหน้าท่ี แสดงบทบาทได้

ไม่เท่ากนั ตามขอบเขตท่ีสื่อสามารถท�าได้ บทบาทของสื่อตามท่ีนกัวิชาการและนกัวิชาชีพ

ยดึถือได้แก่

 1. การเสนอข่าวหมายถึงการรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เผยแพร่ 

ให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบ โดยเร่ิมจากการแสวงหาเหตกุารณ์ ข้อเทจ็จริงท่ีเช่ือวา่ประชาชน

จะให้ความสนใจ หรือเรียกวา่ การหาขา่ว แล้วน�ามารวบรวม คดัเลือก และน�าออกเผยแพร่ 

สู่ประชาชน เช่น ข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวอุบัติ เหต ุ 

ข่าวอาชญากรรม การเสนอข่าวของสื่อมวลชน เป็นการรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง 

ท่ีเกิดขึน้ โดยไมแ่ทรกความคดิเหน็ใดๆ ลงไป ซึง่คณุคา่การเสนอขา่วนัน้ขึน้อยูก่บัความรวดเร็ว 

ถูกต้อง และมีรายละเอียดเพียงพอ สื่อมวลชนท่ีมีบทบาทมากในการเสนอข่าว ได้แก่ 

หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์
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 2. การเป็นเวทีให้ทกุฝ่ายสามารถเสนอความคดิเหน็อยา่งหลากหลายและเทา่เทียมกนั 

ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีมี 

ผลกระทบต่อบุคคลและอย่างไรก็ตาม ก็มีประชาชนอีกเป็นจ�านวนมาก ท่ีไม่มีโอกาส 

เข้าถึงสื่อ จึงไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองนี ้ สื่อจึงมีอีกบทบาทท่ีจะแสดง 

ความคิดเห็นแทนประชาชนในเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเสนอต่อสาธารณชน 

และรัฐบาล ในรูปของบทความ สารคดี บทวิเคราะห์วิจารณ์ บทบรรณาธิการ โดยมี 

จุดมุ่งหมายในเชิงสร้างสรร โน้มน้าวจิตใจ ชีน้�าใปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม แต่ใน 

บทบาทนี ้ สื่อมวลชนต้องระมดัระวงัอย่างย่ิงเพราะความคิดเห็นของสื่อมวลชน ในบางครัง้

ไม่ใช่เป็นตวัแทนความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง และอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

ในสงัคม 

 3. ให้ความบันเทิงได้แก่ การน�าเสนอเร่ืองราวท่ีมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้ รับเกิด 

ความเพลดิเพลนิ สนกุสนาน ผอ่นคลายความเครียดในชีวิตประจ�าวนั สื่อมวลชนแตล่ะชนิด

ต่างก็มีจดุประสงค์ ท่ีจะให้ผู้ รับ ได้รับทัง้ ข่าวสาร และความบนัเทิง มากน้อยแตกต่างกนั 

ออกไปตามชนิดของสือ่มวลชน เชน่ หนงัสอืพิมพ์ วารสาร นิตยสาร มีเนือ้หาทัง้ในเชิงวิชาการ

และบนัเทิง วิทย ุโทรทศัน์ สว่นใหญ่เป็นรายการประเภทบนัเทิง เชน่ ละคร เกมโชว์ ภาพยนตร์ 

เพลง เป็นต้นการพิจารณาวา่เนือ้หา หรือรายการสือ่มวลชนใด ให้คณุคา่ทางด้านบนัเทิง หรือ

ไม่เพียงใดนัน้ จะต้องพิจารณาทัง้ในด้านจุดมุ่งหมายของผู้น�าเสนอ และเจตคติของผู้ รับ 

ด้วย สือ่มวลชนท่ีมีบทบาทมากในการให้ความบนัเทิง ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุภาพยนตร์ วารสาร 

นิตยสาร

 4. ให้การศึกษาเป็นการให้ข้อมลู ข่าวสาร แก่ประชาชนทัง้ความรู้ในด้านวิชาการ 

เฉพาะสาขา และความรู้ทัว่ไป โดยมีจดุมุง่หมายให้ผู้คนเกิดการเปลีย่นแปลงพฒันาคณุภาพ

ชีวิต ไปในทางท่ีดีขึน้ผา่นคอลมัน์หรือรายการตา่งๆ เชน่ บทความท่ีให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การเกษตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวฒันธรรม รายการ สารคดี การอภิปราย หรือ 

การสนทนาปัญหา ตลอดจนรายการเพ่ือการศกึษา ทัง้นีร้วมถงึงานประชาสมัพนัธ์ ซึง่ถือวา่

เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนขององค์กรต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน 

มีเจตคตท่ีิดีตอ่องค์กร สง่เสริมให้องค์กร สามารถด�าเนินกิจการได้ตามเปา้หมาย นอกจากนี ้

สื่อยังต้องน�าเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการโฆษณา เป็นการน�าเสนอข่าวสารข้อมูล  
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รายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ เช่น ผลงาน สินค้าหรือการบริการต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ 

เพ่ือชกัชวน โน้มน้าวจิตใจให้คนรู้สกึตาม ปฏิบตัติาม หรือซือ้สนิค้าและบริการตา่งๆ 

แล้วส่ือมองตนเองว่ำเป็นโรงเรียนของสังคมอย่ำงไร
 

 หลายๆ เสยีงจากสือ่มวลชน ไมว่า่จะเป็นสือ่กระแสหลกั สือ่กระแสรอง สือ่ท้องถ่ิน หรือ

สื่อพลเมือง ก็มองวา่ตนท�าหน้าท่ีเป็นโรงเรียนของสงัคมอยูแ่ล้ว หลายเสียงสะท้อนความคดิ

ในแนวเดียวกนั

 “ตอนนีเ้ราพูดถึงด้านโซเชียลมีเดียท่ีเป็นแหล่งผลิตข่าวเน่ียคือเป็นท่ีเสนอข่าว 

มากเกินไปนะครับ มากเกินความจริงไม่เหมือนเคเบิลทีวีท้องถ่ินพวกเรา เป็นการเสนอข่าว 

ท่ีชัดเจนรายละเอียดได้ลึกรู้จริงรู้ชัดรู้แจ้งกว่าทีวีช่องส่วนกลาง หลังจากผู้ ชมผู้ บริโภค 

ได้ฟังกนัแล้วเขามีความสนใจกลบัมาแค่ไหนถ้าสนใจเขาก็จะโทรเข้ามาเข้าสู่กระบวนการ 

ของเรา น่ีถือวา่เป็นการประเมินผลท่ีดีนัน่เองนะครับ”

 “ผมจะน�าเสนอโจทย์ท่ีถามวา่วา่สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมได้หรือไม ่ค�าตอบวา่ได้ครับ 

อนันีคื้อดบัแรกเลยเราจะน�าเสนอว่าตอบได้แน่นอน วิทยุเป็นการเสนอข่าวสารให้ความรู้  

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองกฎหมายซึง่ประชาชน

ผู้บริโภคบางท่านอาจยงัไม่ทราบว่าพฤติกรรมท่ีท่านก�าลงัท�าอยู่เข้าข่ายว่าผิดหรือถกูต้อง  

เราก็มีการเสนอเชิงเกษตรให้ความรู้วิชาการเก่ียวกับเร่ืองการเกษตรอย่างไรให้อยู ่

ในเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนัน้เราก็ยงัมีขา่วกบัการจราจรวา่ปัญหาจราจรนัน้ตรงจดุไหน

จดุไหนท่ีมีติดขดับ้าง ท่ีส�าคญัคือเรามีการเตือนภยัพยากรณ์พยากรณ์อากาศ หนงัสือพิมพ์

ของเราก็เป็นขา่วท่ีสร้างสรรค์ เป็นความจริงมีคณุธรรมและมีจริยธรรม หนงัสือพิมพ์ของเรา

ยงัให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของราชการ ในหนังสือพิมพ์ยกตวัอย่างจะมีบทความ 

เช่นเก่ียวกับเราสุขภาพ ส่วนการพูดถึงเคเบิล้เคเบิลนีก็้มีหน้าท่ีคือผลิตรายการออกไป 

แตล่ะรายการต้องมีการคดักรองขา่วสารออกมาชดัเจนเช่นด้านการศกึษาก็ดีด้านบนัเทิงก็ดี

ตลอดจนถึงเร่ืองประวัติศาสตร์น่ีก็ถือว่าเป็นเชิงท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญอย่างหนึ่ง 

ของเคเบลิทีวี นอกจากนัน้เคเบิล้ของเรานะครับก็ยงัเสนอขา่วกบัองค์ประกอบครับวา่ท้องถ่ิน

ตรงนีมี้การผลิตการส่งเสริมกระจายรายได้สู่มวลชนotopท่ีดีเราก็จะท�าและน�าเสนอเพ่ือท่ี 
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ให้ทกุท่านทกุผู้บริโภคได้ติดตามได้รู้และสามารถท่ีจะน�าไปใช้บริการของด้านotopได้และ 

ท่ีส�าคญัคือเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินเร่ืองส�าคญัมากเพราะว่าตอนนีเ้คเบิลทีวีทุกท่ีนะครับ 

เสนอขา่วในเชิงการทอ่งเท่ียวก็ดีเชิงอนรัุกษ์ธรรมชาตก็ิดีน่ีแหละครับ”

 “สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมเพียงแคช่ื่อก็กว้างมากแล้ว ปัจจบุนัสือ่ทกุชอ่งถือเป็นโรงเรียน

อยูแ่ล้ว เป็นสถาบนั ทีนีอ้ยูท่ี่วา่ผู้ เรียนหรือสงัคม ต้องการท่ีจะเรียนอะไรตา่งหาก”

 “สือ่เปรียบเสมือนเวทีการแสดง เป็นตวัสะท้อนคา่นิยม ภาพสงัคม จริงๆ แล้วสือ่มีพืน้ท่ี

ในทางสร้างสรรค์”

 “เป็น ด้วยสื่อมีบทบาทท่ีมากมาย เสนอขา่ว สร้างพืน้ท่ีส�าหรับผู้ ด้อยโอกาส ให้ความรู้ 

รักษาวัฒนธรรม ขับเคลื่อนสงัคมด้วยการสร้างกระแส บอกเร่ืองดีๆ ให้ก�าลงัใจ แต่ มี 

หลายปัจจยัท่ีท�าให้สือ่ท�าหน้าท่ีไมเ่หมือนกนั ดงันัน้ สือ่ต้องเข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจธรุกิจ (ตน) และ

เข้าใจรัฐ”

 “สื่อมวลชนน่าจะเป็นโรงเรียนได้ไหม ผมว่าน�าเสนอกะหลาย ๆ คนว่าได้ เพราะว่า

สื่อมวลชนจะรอบรู้ทกุเร่ืองมนัมีอยูอ่าชีพเดียวนะครับท่ีสามารถจะรู้ทกุอยา่ง ไมว่า่คณุจะไป

โรงพกัคณุยงัรู้เลยคดีนีต้้องออกซ้ายออกขวา คณุไปสายคณุยงัรู้เลยคดีนีต้้องเป็นอย่างนี ้

แม้แตน่�า้จะทว่มน�า้จะมาน่ีใครรู้ก่อน สือ่มวลชนรู้ก่อน เพราะวา่ลิง้กนัตลอด ถามวา่ถ้าคณุไป

ถามต�ารวจ ต�ารวจรู้ไหมก็ไมรู้่ แตส่ื่อรู้แล้วสื่อควรจะเป็นโรงเรียนได้หรือไม”่

เรำเป็นโรงเรียนได้ยำก	เพรำะไม่มีคนชอบอ่ำนเนือ้หำดีๆ 	ของเรำ

 “ส่ือสำระไม่มี	 rating!”	 เป็นค�ำพดูที่ส่ือส่วนใหญ่ให้เหตุผล	 เม่ือถำมถงึสัดส่วน

ของควำมบนัเทงิที่มีมำกเกนิควำมพอดี

 “สื่อแตล่ะสื่อพร้อมใจกนัอยู่แล้ว แตส่ื่อท่ีจะเป็นโรงเรียนต้องมีงบประมาณสนบัสนนุ

อย่างต่อเน่ือง  ไม่ใช่เพียงแต่เรียกร้องให้ผลิตสื่อท่ีให้ความรู้แต่ลืมค�านึงถึงการอยู่รอด 

ของโรงเรียนด้วย ซึง่หากท�าได้ก็จะเป็นผลบวกและเป็นไปได้งา่ยขึน้”
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 “วิทยศุกึษาเป็นของกระทรวงศกึษาธิการ เราได้รับค�าสัง่ให้ผลติสือ่ท่ีมีประโยชน์อยูแ่ล้ว

แตปั่ญหาท่ีเราเจอก็คือไมมี่คนฟัง กลุม่เปา้หมายของเราไมต้่องการรับฟัง ท�าอยา่งไรท่ีผู้ชม 

ผู้ ฟังจะรับชมสิง่ท่ีเป็นประโยชน์บ้าง มีทัง้กลุม่ผู้ชมท่ีเลือกเป็นแตไ่มอ่ยากเลือก และท่ีเลือก

รับชมไม่เป็น ดิฉันเช่ือว่าสื่อมีความรับผิดอยู่แล้วแต่ เม่ืองานออกมาผลตอบรับกลบัไม่ดี  

พอท�างานไม่ดีกลบัมีผลตอบรับดี เพราะฉะนัน้ท�างานไม่ดีก็ดีกว่ากลุม่คนท่ีจะฟังจงึมีเพียง 

ผู้ ท่ีชอบแสวงหาความรู้อยู่แล้วในวงแคบๆ กลายเป็นว่าสื่อต่างๆท่ีอยู่ในลกัษณะเดียวกนั  

เป็นสื่อราชการ 100 เปอร์เซน็ต์ เป็นสื่อท่ีมีความรู้ มีสาระดีหมดแตปั่ญหาคือไมมี่คนฟัง”

 “ทางเราผลิตสื่อเยอะ ก็กว่าจะผลิตมาได้ก้ผ่านการกลัน่กรองมาเยอะ จนผลิตสื่อดีๆ  

ให้กบัสงัคมได้ จากงานส�ารวจคนบอกวา่ไทยพีบีเอสเป็นสื่อท่ีดี แตว่า่ คนก็ไมด่ ูเรตติง้ก็ไมดี่ 

คล้ายๆ กนั เม่ือโยงกลบัมาตวัเองท�างาน ผมท�างานอยู่เป็นเว็บมาสเตอร์ และก็ดแูฟนเพจ 

ของทางไทยพีบีเอส จะเหน็ชดัเจนวา่ปัจจบุนัฟีดแบคตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ คนเราโต้ตอบโดยไมผ่า่น

การกลัน่กรอง ซึ่งเป็นปัญหาไปถึงวิธีการเลีย้งลูก ถึงสถาบนัครอบครัวว่ามีปัญหาไปถึง

กระบวนการคดิ ระบบการศกึษาท�าให้คนสามารถคดิได้ขนาดนัน้รึเปลา่ ผมขอยกเป็นประเดน็

ไป เวลาท่ีมีปัญหาเกิดขึน้ เช่นกรณียิงตวัตายคือมีการพดูว่าไม่ควรท�า แต่หลายๆ ช่องก็

ถ่ายทอดสด บางชอ่ง 6 ชัว่โมง ไทยพีบีเอสเองก็ถ่าย 1 ชัว่โมง แตต่วัผมเองจริงๆ แล้ววนันัน้

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง ไมอ่ยากให้ถ่ายทอดเลยเพราะเป็นชว่งท่ีเดก็ด ูอยากให้สร้างพืน้ท่ีให้เดก็

ให้เยาวชนมากกว่า แต่วนันัน้กลบักลายเป็นว่าสงัคมให้น�า้หนกักบัการฆ่าตวัตาย เราต้อง 

กลบัมามองท่ีสงัคมแล้วว่าสงัคมคิดอะไรอยู่ เรามาถึงจดุนีไ้ด้อย่างไง ตอนนีจ้รรยาบรรณ

วิชาชีพมันมีการพูดกัน สื่อมวลชนเองยังควบคุมกันเองไม่ได้ การอยู่กับออนไลน์คง 

ไม่ต้องพดูถึง ดงันัน้สภาวิชาชีพต้องหาวิธีการท่ีจะควบคมุ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ  

แต่ส�าหรับสิ่งท่ีมันอยู่บนโลกออนไลน์น่ีมันควบคุมไม่ได้ ท่ีท�าได้คือต้องออกกฎหมาย 

มาควบคุม การสมัครเข้าสงัคมออนไลน์เม่ือก่อนต้องมีหลกัฐานยืนยันตัวตน แต่สมัยนี ้

ไม่ต้องมีก็สามารถท�าได้ เหมือนไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ คนเรายังแยกระหว่างโลก 

แห่งความจริงและโลกออนไลน์ไม่ได้ว่ามนัคืออะไร ส่ือต้องท�ำให้คนรู้ให้ได้แยกให้ออก

ระหว่ำงโลกออนไลน์กับควำมเป็นจริงเป็นยังไง คนท�าบางทียงัไม่รู้กฎหมายเลยว่า 

เป็นความผิด ก็ยงัท�าผิดกนัอยู ่หลายคนหม่ินประมาทบนออนไลน์กลายเป็นวา่ก็หม่ินประมาท

ก็แล้วไง กระแสสงัคมตามกนัไปหมด มนัต้องมีคนมาทวงติงแตว่่าประเด็นปัญหาคนท่ีเป็น 
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ผู้น�าสงัคมกลบัเป็นเจ๊ียบเลยีบดว่น ใต้เตียงดารามนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองสว่นตวัของเขา แตส่ิง่

ท่ีเป็นสาธารณะประชาชนกลบัไมส่นใจ”

	 “สุดท้ำย	เรำเลยต้อง	เสนอข่ำวตำมกระแส!”	

เรำเป็นโรงเรียนได้ยำก	เพรำะ	Social	Media	มีอทิธิพล	

 “แหลง่ขา่วของสื่อเราทกุวนันี ้ คือคนสว่นใหญ่ในสงัคมเอาข้อมลูมาจากโซเชียลมีเดีย

เป็นหลกั เพราะฉะนัน้ตอนนีก้ารท�างานและสื่อ เราต้องตามโซเชียลมีเดียเพราะตอนนีถื้อวา่

เป็นยคุท่ีเราต้องตดิตามนะครับ”

 “Social Media มีบทบาทมากขึน้ สื่อสามารถน�าเสนอข่าวแบบ Real Time  

ได้ตลอดเวลา สื่อมีช่องทางในการน�าเสนอมากไป จึงขาดการตรวจสอบ กลั่นกรอง  

สื่อให้ความเร็วจนขาดคณุภาพ”

 อปุสรรคท่ีเกิดจากสื่อสงัคมออนไลน์ยงัมีอีกมากมาย เชน่ สื่อไมท่บทวนบทบาท และ

เดินตามกระแสหลกั เพราะเน้นความเร็ว ท�าให้ Online กลายเป็นจริง สื่ออนไลน์มีมากขึน้ 

เท่ากบัมีพืน้ท่ีสื่อเทียมมาก ความรวดเร็วของสื่อออนไลน์ ท�าให้หลายคนยอมรับว่าทกุวนั 

เม่ือต้องท�าข่าวแข่งกับเวลา แข่งกับสื่ออ่ืนๆ สุดท้าย เขาต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ 

เพ่ือเป็นแหล่งข่าว สดุท้าย เขาต้องลงข่าวโดยขาดการพิจารณาท่ีดี และสดุท้าย เขาต้อง 

จ�านนตอ่ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และ

	 สุดท้ำย	เขำลืมไปว่ำเขำก�ำลังท�ำหน้ำที่เพื่อใคร	ตลำดหรือสังคม!

เรำเป็นโรงเรียนได้ยำก	 เพรำะ	 บำงส่วนไม่มีองค์ควำมรู้เร่ืองส่ือ	 และ	 

เรำขำดทกัษะหลำยประกำร

 
 “สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมอยูแ่ล้วทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประเดน็ท่ีอยากน�าเสนอคือ

คนของเราเข้าในในหน้าท่ีมากน้อยขนาดไหน ผมว่าเราประสบปัญหาเหมือนกันคือ 
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เด็กยคุใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากนกั เช่น กรณีลอกข่าว การแก้ปัญหาคือถ้าเขายงั 

ไมมี่ความรู้มากพอเราต้องเตมิความรู้ให้เขา”

เรำเป็นโรงเรียนได้ยำก	เพรำะ	เรำมีอุปสรรคอ่ืน	ๆ	อีกมำกมำย

 “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมแล้วเกิดปัญหาอยู่นะครับ ก็คือแรงกดดนัของภำครัฐกับ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกนั นัน่ก็คือว่าค�าปำกท้อง ปากท้องของสื่อเราจะต้องยอกรับว่าสื่อมนัก็ 

เป็นวิชาชีพหนึง่ท่ีต้องอยูเ่ป็นปัจจยั 4 เหมือนกนั ทีวีตู้ เย็น แตว่า่สื่อสว่นหนึง่เร่ืองปากท้องกบั

อุดมการณ์ ก็เลยมีแรงกดดัน ท�าให้ขาดเสรีภาคของสื่อ เนือ้หาของข่าวก็ไม่ได้สะท้อน 

ให้กบัสงัคมได้รับทราบข้อเทจ็จริง แล้วก็มีอ�านาจมาครอบง�าสื่อด้วย เราถอดรหสัถงึขนาดนี ้

รวมไปถงึสภาพแวดล้อมพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ีเข้าไปหาข้อมลู กำรส่งสำรของภำครัฐเป็นทำงเดยีว 

หมายถึงเรามกัจะได้รับข้อมลูข่าวสารของรัฐแล้วก็มารับสารสง่ไปไม่คอ่ยมีการสะท้อนจาก

ข้างลา่งขึน้ไปข้างบน แล้วก็สว่นมากจะสะท้อนกนัเร่ืองของความเดือดร้อนเทา่นัน้เอง แตไ่ม่

ได้น�าไปสู ่How to วา่มีการแก้ไขปัญหาให้รัฐได้อยา่งไรถงึจะแก้แล้วรัฐก็บอกวา่ตดิระเบียบ

ติดเง่ือนไข มนัก็เป็นโรงเรียนสงัคมต้องถอดรหสัแกะเง่ือนไขพวกนีอ้อกมาให้หมดนะครับ  

แล้วก็กฎเกณฑ์ที่ก�ำกับส่ือ น่ีก็เป็นอปุสรรคด้านนงึท�าให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมได้ยาก 

เพราะเอามาตราฐานของต่างประเทศหรือส่วนกลางมาจับเสร็จแล้วก็มาต่อบริบทให้กับ 

คนไทยต้องเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้จนลืมความเป็นสื่อท้องถ่ิน” 

 “นอกจากนี ้ เรายังมีอุปสรรคเร่ืองการยอมรับ เราต้องค้นหาและฝึกฝนกันต่อไป  

กว่าจะเติบโตขึน้มาได้ต้องสร้างผลงาน เม่ือก่อนเราไม่ถูกต้องโดยเฉพาะวิทยุเขาเรียก 

วิทยเุถ่ือน สู้วิทยกุระแสหลกัไมไ่ด้ ก็ต้องไปยอมรับกบัสื่อกระแส แตว่นันงึเราถกูรับขึน้มาวา่

ถกูยอมรับแล้วแตก็่ยงัท�างานล�าบาก อปุสรรคอีกอยา่งหนึง่ก็คือความกล้าเปิดเผยข้อเทจ็จริง 

เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปากท้อง”

 “กรอบความรู้ของผู้ รับสารน่ีก็เป็นอปุสรรคชนิดหนึง่หมายความวา่ผู้ รับสารเน่ียปัจจบุนั

นีมี้ระดบัความคดิชัน้ความคดิไมเ่ทา่กนั”

 สรุปว่ำ	ส่ือรู้จริยธรรม	แต่ท�ำไม่ได้	ใช่หรือไม่	
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ในสถำนกำรณ์ที่ ส่ือโดนกระแสตีกลับถงึควำมน่ำเช่ือถือ	 ส่ือจะมีบทบำท

ในกำรเป็นโรงเรียนของสังคมอย่ำงไร

 หลายเสียงสะท้อนว่า สื่อจะเป็นแบบอย่างได้ ต้องท�างานร่วมกบัสถาบนัอ่ืนๆ เช่น  

ภาคการศกึษา สถาบนัครอบครัว นอกจากนี ้ยงัรวมถงึสื่อทกุรูปแบบด้วย

 “ภูมิทศัน์สื่อมีค่อนข้างหลากหลายในปัจจุบนั มีทัง้สื่อใหม่ สื่อโซเชียล เราอาจจะ 

ต้องจ�ากดั คิดว่าถ้าจะเป็นโรงเรียนของสงัคมก็คงต้องเป็นส่วนของการศกึษานอกโรงเรียน 

ไมมี่ผู้ใหญ่ไมมี่ผู้ปกครองดแูล แตล่ะคน สือ่แตล่ะสว่นก็มีสว่นส�าคญั จริงอยูท่ี่อาจเป็นโรงเรียน

ของสงัคมและอาจถกูเลียนแบบด้วย เพราะฉะนัน้จงึเป็นทัง้สองด้าน เกมออนไลน์ก็เป็นสื่อ 

มีทัง้สองด้าน สือ่หลกัถ้าจะเป็นโรงเรียนของสงัคมต้องมีบทบาทของเร่ืองการเป็นโรงเรียน เชน่ 

ขา่วงใูนโถส้วม ก็มีสว่นให้สงัคมเรียนรู้ได้ปอ้งกนัภยัตา่งๆ แม้กระทัง่สว่นของขา่วอาชญากรรม 

ก็สอนให้เป็นอุทาหรณ์ได้ หรือกรณีการฆ่าโหดในราชภัฏ ก็ถือเป็นบทเรียนของสังคม  

แต่อย่างท่ีบอกคือมันไม่มีครูมาคอยแนะน�าว่าควรจะให้สังคมรับส่วนไหน ดังนัน้สังคม 

ก็ต้องถอดบทเรียนจากสื่อบ้างในบางครัง้”

 “นอกจากฝ่ายผลิตแล้ว ยังมีการผลิตภาคประชาชนท่ีเรียกว่านักข่าวพลเมือง  

อีกทัง้สภาผู้ชมผู้ ฟังมนัก็ขบัเคลื่อนได้นิดนงึ แตม่นัไมไ่ด้เคลื่อนทัง้สงัคม ถ้ามนัมีสว่นเข้าไป

แทรกจากทางรัฐตา่งๆแตเ่ป็นอิสระ หรือในหน่วยงานท้องถ่ินตา่งๆท่ีให้เห็นหรือตระหนกัถึง

การผลิตสื่อภาคประชาชนให้ถูกน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ออกมาท่ีดี อยากให้มีกลไกตรงนี ้

เข้ามาร่วมผลกัดนัเพราะเช่ือว่าในสงัคมเขาอยากผลิตสื่อท่ีดีๆออกมาอยู่แล้ว มนัอาจจะ 

เช่ือมโยงในสื่อเป็นท่ีเรียนรู้ของสงัคมได้”

 เป็นไปได้ไหมท่ีจะท�าขา่วแบบให้ความรู้ อธิบาย ตอ่ยอดจากขา่วในหน้าหนึง่ ตอ่ยอด

จากข่าวตามกระแส หลายๆ ทานให้ความเห็นว่า เป็นสิ่งท่ีควรท�า และบางสื่อท�าอยู่แล้ว  

ในเม่ือกระแสสื่อสงัคมออนไลน์มาแรง และหลายฝ่ายมองว่าสื่อสงัคมออนไลน์เป็นผู้ ร้าย

มากกว่าพระเอก เราก็ต้องช่วยกนัให้สื่อสงัคมออนไลน์กลายเป็นพระเอกให้ได้ นอกจากนี ้ 

สื่อก็ต้องท�าให้ “ข่าวตามกระแส” เป็นเร่ืองท่ีมีความรู้ มีความลึก และเป็นประโยชน์ 

ตอ่สงัคมได้
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 “สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับ เราไม่ได้จะมาควบคุมเขาหรือตะล่อมให้เขา 

เข้ามาอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในขณะนี ้ แต่ผมมองในอนาคตอนัไกล ส่วนใหญ่ประชาชน 

ในยุดนีท่ี้ใช้เขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ เราต้องสร้างเจนเนอเรชั่นใหม่ 

ท่ีเขาตระหนกัในเร่ืองนี ้ แล้วเราก็ยงัจะพอมีความหวงัอยู่บ้างดีกว่าปล่อยให้เป็นอยู่แบบนี ้ 

เพราะฉะนัน้เราอาจจะสร้างแนวร่วมของประชาชนรุ่นใหมข่ึน้มา”

 “ขา่วหน้า 1 ขา่วมีทกุมิตขิองเนือ้หาเชน่ขา่วหมากดัเดก็ เป็นการศกึษาได้ เป็นกฎหมาย

ได้ เป็นอาชญากรรมได้ เป็นการเมืองก็ได้ อยู่ท่ีเราจะให้บริบทไปทางไหน ไปเป็นความรู้ 

ในด้านไหน ถ้าเป็นด้านสงัคมก็อาจจะเป็นวา่ พอ่แมค่วรจะดแูลเดก็อยา่งไรไมใ่ห้ถกูหมากดั 

คือไปได้เร่ือยเหมือนลกัษณะท�าเป็นสกู๊ป”

 “ในฐานะของนกัข่าว ผมจะใช้ค�าว่าโรงเรียนจากข่าวคือข่าวในแต่ละข่าวมีทัง้ข้อมลู 

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้จริง เร่ืองของการเตือนภยั แต่จะท�ายงัไงให้สงัคมสกดัหรือกรองให้เห็น 

ได้วา่ในขา่วมีปัญญาแฝงอยูท่ี่ครูจะต้องเรียนรู้ เช่น ขา่วหมากดัเดก็ แตถ้่าจะตอ่เอาความรู้ 

ในเชิงกฎหมายก็จะต้องรู้ พรบ. ควบคุมการทารุณกรรมสตัว์ มาตราใดคุ้มครองคุณได้  

ถ้าเป็นการกระท�าผิดทางคอมพิวเตอร์ เกิดอะไรขึน้ก็ว่าไป แต่ต้องมีส่วนแยกออกมาว่า 

มาตราใด บ้างท�าผิดแล้วมีโทษอะไร ผมว่าถ้าสงัคมสกดัความรู้ท่ีอยู่ในข่าวได้ผมว่าสงัคม 

ก็จะได้เรียนโดยอตัโนมตัิในแตล่ะด้าน ผมวา่ท�าแบบนีจ้ะให้ความรู้กบัคนได้มากกวา่”

 “Social Media มีบทบาทมากขึน้ สือ่สามารถน�าเสนอขา่วแบบ real time ได้ตลอดเวลา 

สื่อมีช่องทางในการน�าเสนอมากไป จึงขาดการตรวจสอบ กลั่นกรอง สื่อให้ความเร็ว 

จนขาดคณุภาพ”

 น่ันคือ	ต้องรู้จกัคดิใหม่	และขยำยกรอบคดิ ตอ่ยอดขา่วตามกระแสด้วยขา่วอธิบาย 

ขา่วสืบสวน ใช้จดุเดน่ของสื่อสงัคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์!
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ส่ือมองประเดน็ถ่ำยทอดสดกรณียงิตวัตำยอย่ำงไร?

 “ก�าลงัมองวา่กรณียิงตวัตายเน่ียมนัเป็นโรงเรียนของสงัคมเชน่กนั แตเ่ป็นไปในทางลบ 

คือไมมี่ทางออกให้กบัสงัคม”

 “ค�าถามก็คือท�าไมวันนัน้ไม่มีคนออกมายัง้ มีเพียงแต่ทางกสทช.ออกมาบอกว่า 

การถ่ายทอดสดอาจท�าให้มีปัญหาเกิดขึน้ได้ แตถ้่ายัง้กนัเร็วกวา่นัน้ นกัวิชาการหรือใครก็ตาม 

ออกมายัง้วา่ไมต้่อถ่ายทอดสดหรอกเพียงรายงานสรุปสถานการณ์ตามขา่วต้นชัว่โมง ผมวา่

มนัเป็นบทเรียนท่ีเราต้องคิดเหน็ร่วมกนั”

 

 เราเหน็ปัญหาชดัเจนแล้วทีนีเ้ราจะแก้กนัอยา่งไร ต้องร่วมมือกนัยงัไง อยา่งไร มีรูปแบบ

อยา่งไรเพ่ือให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม?

 “โดยสว่นตวัแล้วคิดว่าคนท่ีท�าหน้าท่ีสื่อต้องมีจิตส�านกึก่อน คือมนัเหมือนกบัว่าสิ่งนี ้

มนัต้องมีอยูใ่นสนัดานของคนท�างานด้านสือ่ เพราะวา่ถ้าสมมตวิา่คนท�าไมมี่จิตส�านกึมาก่อน

แล้ว มนัยากท่ีจะถ่ายทอดไปสู่คนดคูนฟังของเรา อีกอนัหนึ่งก็คือพอเรามีจิตส�านึกแล้วก็ 

ต้องตระหนักว่าเรามีหน้าท่ีอะไร ตระหนักว่าหน้าท่ีของเราในการให้ความรู้ ให้ข่าวสาร  

ให้ความบันเทิง เราท�าครบแล้วหรือยัง จริงๆ ในสามหน้าท่ีนีเ้ร่ืองของการให้ความรู้  

ให้ความรู้เร่ืองขา่วสารก็ได้ ให้ความรู้ในความบนัเทิงก็ได้ หรือให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ชีวิต 

เด็กสมัยใหม่น่าจะให้ความรู้เร่ืองการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะดุเหมือนว่าเขาจะมีปัญหา 

เ ร่ืองการใช้ชี วิตในสังคมมากขึน้  ด้วยความท่ีเป็นสังคมก้มหน้า ทีนี อี้กส่วนหนึ่ง 

ท่ีบทบาทหน้าท่ีของสื่อท่ีควรจะต้องท�าเลยก็คือ ต้องใฝ่หาความรู้ ต้องพัฒนาตนเอง 

ตลอดเวลา เพราะความรู้มนัมีมากไม่จ�ากดัและมนัจะมีอยู่ทกุวนั ถ้าสื่อไม่ตามไม่พฒันา 

ตวัเองแบบนีก็้คงยากท่ีเราจะไปบอกคนอ่ืนเพราะเราเองก็ยงัเชยอยู่ยงัล้าสมยัอยู่ คิดว่า 

เป็นสามสว่นท่ีสื่อจะต้องใสใ่จเป็นพิเศษและเราก็จะได้เป็นโรงเรียนอยา่งแท้จริง เพ่ิมเติมคือ 

เวลาท่ีเราพดูถงึสือ่เรามกัจะพดูกนัเสมอวา่เราเหมือนเป็นครูอยา่งเชน่ในเร่ืองของการใช้ภาษา 

ถ้าเราใช้ผิด คนท่ีดูเรา คนท่ีฟังเราก็จะไปใช้ตาม อันนีคื้อความเป็นครูเลย เร่ืองของ 

การแตง่ตวัของผู้สื่อขา่ว ผู้ประกาศ แบบการแตง่ตวัโป๊หรืออะไรก็ตาม เดก็รู้สกึวา่มนัสวยดี

ชอบ ท�าได้ด้วยหรือ ท�าได้ฉันก็อยากท�า น่ีคือสิ่งท่ีคนท�างานด้านสื่อต้องตระหนกัมาเลย  
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เพราะทัง้ในงานและนอกงานเราต้องท�าตวัให้น่าเช่ือถืออยู่ตลอดเวลา ให้เป็นต้นแบบท่ีดี 

ตลอดเวลา”

	 สรุปกำรแก้ปัญหำ	ส่ือต้องเปิดใจตนเอง	รับกำรตรวจสอบได้	จงึจะพร้อมพฒันำ

ตนเอง

 “ซึ่งผมเห็นด้วยกับประเด็นนีท่ี้จ�าเป็นต้องเป็นมืออาชีพ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  

ซึง่เราบอกวา่เป็นนกัขา่วงา่ยๆก็ได้ พลเมืองก็มีใครๆ ก็เป็นนกัขา่วได้จริงหรือเปลา่ จริงๆ แล้ว

การเป็นนกัข่าวต้องเป็นอาชีพไหม ต้องเดินมาสู่การมีใบประกอบวิชาชีพไหม คณุอาจจะ 

เรียนนิติศาสตร์มา รัฐศาสตร์มาแต่ถ้าอยากเป็นสื่อต้องสอบใบประกอบวิชาหรือไม่ ผมว่า 

ในส่วนนีย้งัเป็นข้อถกเถียงอยู่พอสมควร สุดท้ายแล้ว อีกเร่ืองหนึ่งคือสื่อแท้กับสื่อเทียม  

ในสิบกว่าปีท่ีผ่านมามีอยู่ค่อนข้างเยอะ อะไรท่ีคล้ายๆสื่อ ใบปลิวท่ีไม่ใช่หนังสือพิมพ์  

คล้ายวิทยแุต่ไม่ปฏิบตัิตวัเป็นสื่อมวลชน คล้ายทีวีแต่ไม่ใช่สื่อมวลชนต้องถกูก�าจดัออกไป 

ให้ได้ ซึง่เราควรจะต้องให้ทกุคนท�าหน้าท่ีเป็นสื่อมวลชน ไมใ่ชเ่ป็นแคส่ื่อบคุคลธรรมดา หรือ

เป็นสื่อจอมปลอมท่ีจะรับเงินจากใครต่างๆ มา เขียนข้อความท่ีเป็นเท็จเกิดขึน้ อนัดบัแรก 

ต้องมีกฏหมายรองรับแตส่องก็คือเราจะมีวิธีการจดัการกบัสือ่เทียมตา่งๆ นีอ้อกไปจากสือ่แท้

ให้ได้และให้ประชาชนเข้าใจ กระบวนการสว่นนีต้า่งหากท่ีอยากถามวา่ กสทช. ต้องท�าไหม 

ถ้าต้องท�าก็ท�าเลย แตถ้่าท�าไมไ่ด้คนอ่ืนใครจะท�าตอ่ องค์กรวิชาชีพอาจจะต้องมาพดูคยุกนั

ในสว่นนีแ้ล้วก็หากระบวนการในการตอ่สู้กบัเร่ืองนีต้อ่ไป”

	 สรุปกำรแก้ปัญหำ	ส่ือหรือผู้เก่ียวข้องต้องมีกลไกก�ำกับกันเอง	ก�ำกับมำตรฐำน

แห่งวชิำชีพ

 “ในเม่ือโรงเรียนเองมีหนงัสืออ่านนอกเวลา เราน่าจะมีคลงัของสื่อนอกเวลา ซึ่งเรา 

ท่ีเป็นสื่อเราบอกว่าเรามีสื่อมีความรู้ดีๆ อยู่แล้วแต่ไม่มีคนรู้เราก็ส่งสื่อท่ีผลิตเข้าไปเป็น 

สื่อนอกเวลา หรือตอนนีมี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เราสามารถท่ีจะเข้าไปพรีเซ้นไป

สอนนกัเรียนเองก็ได้ ชมรมสื่อสามารถเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้เราอาจจะไม่ต้องถ่ายทอด

ทัง้หมดแต่อาจจะวางแนวทางไว้แล้วก็เชิญผู้ ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาจจะ 

ในอุดมศึกษาเข้ามาช่วย ใครเรียนนิเทศศาสตร์ก็เข้ามาสอนน้องอธิบายน้อง นกัศึกษาก็ 
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จะได้มีความใกล้ชิดและได้ศกึษากลุม่เปา้หมายของตนเองไปด้วย และมีโอกาสสร้างงานดีๆ

ตอ่ไปในอนาคต ซึง่ในภาพรวมก็คือการบริการการศกึษาโดยเจาะเข้าไปท่ีโรงเรียนเลย”

 “มีจดหมายมากจากผู้ ชมท่ีเป็นเด็กชาวเขา เล่าให้ฟังว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลมาจาก 

ทางออนไลน์ เปิดดท่ีูโรงเรียน มานัง่ดรูายการร่วมกนัแล้วก็มีครูอธิบาย เพราะฉะนัน้นา่จะมี

สื่อดีๆ ไปแทรกในวิชา ในห้องเรียนของเดก็ วิชาความรู้เทา่ทนัสื่อควรจะมีอยูใ่นโรงเรียนด้วย 

ให้เด็กได้ฝึกคิด โดยเฉพาะสถานการร์แบบนีจ้ะได้มีทกัษะ ในความฝันของผมอย่างน้อย 

ในทกุชมุชนจะมีเร่ืองเลา่เป็นของตนเอง เพ่ือท่ีคนในชมุชนจะได้รับฟังกนัเอง เพราะตอนนี ้

คนในชุมชนรับแต่จากส่วนกลางจากข้างนอกหมด มันท�าให้อัตลกัษณ์ของแต่ละชุมชน 

หายไปแล้ว ถ้าท�าได้แล้วสามารถผลิต ขยายผล มันจะท�าให้เป็นแหล่งความรู้ต่างๆ  

ในสงัคมได้ ซึ่งเขาก็จะไม่ใช่ผู้ รับแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็จะเป็นผู้ ให้ไปด้วย แทนท่ีจะรับ 

การน�าเสนอเหตกุารณ์ตา่งๆ อยา่งเดียวก็จะเกิดการสื่อสารจากพืน้ท่ีด้วย”

 สรุปกำรแก้ปัญหำ	กระตุ้นให้ทกุภำคส่วนเหน็ควำมส�ำคัญของกำรรู้เท่ำทนัส่ือ	

อำจด้วยกำรตัง้ชมรมส่ือในโรงเรียน	 แล้วถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองส่ือจำกนักวิชำชีพ	 

นักวชิำกำร	หรือแม้แต่พี่ๆ	ที่เรียนนิเทศศำสตร์

 “ในมมุองของผมในฐานะของคนท่ีอยู่หน้าจอ ต้องยอมรับว่ามนัเป็นขัน้ตอนสดุท้าย 

ท่ีสิ่งท่ีออกไปสู่ผู้ รับสารคือตัวเรา ณ วันนีส้ิ่งท่ีสังคมถามหาจากเหตุการณ์ก่อนหน้า  

หลายเหตุการณ์ใหญ่ๆ ก็คือจรรยาบรรณ จิตส�านึก ว่าอยู่ท่ีไหนอย่างไร สิ่งหนึ่งท่ีสื่อ 

จะเป็นโรงเรียนของสังคมได้ ผมอยากให้มีส่วนร่วมของผู้ บริหารองค์กรสื่อเข้ามาด้วย  

เพราะวา่ตวัของผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีเองความจริงเวลาท่ีเราท�างาน เราไม่สามารถท่ีจะซ้ายได้เอง

ขวาได้เองหรือข้างหน้าได้เอง ทกุสิง่ทกุอยา่งถกูก�าหนดด้วยระบบ ท่ีต้องบอกวา่มนัก็ทนุนิยม

ด้วยในการแขง่ขนัในปัจจบุนัของสือ่เอง เนือ้หาขา่วเราเตม็ท่ีกบัข้อมลูท่ีเราได้มา กบัแหลง่ขา่ว

ท่ีเราได้มา นักข่าวซึ่งในแต่ละขัน้ตอนมาทัง้จากตวันักข่าวท่ีมนัสอดคล้องกับภาพมาอยู ่

ท่ีกองข่าว มาอยู่ท่ีคนเขียนข่าว สดุท้ายมนัอยู่ท่ีบก.ข่าว ก่อนท่ีจะมาถึงเรา มนัถกูตดัทอน  

ถูกตัดบางส่วนบางบทท่ีพิจารณามาแล้ว ข่าวนีบ้างทีอาจจะต้องเท่านี  ้ ด้วยเวลา 

ด้วยการน�าเสนอ และสุดท้ายความเป็นริงก็คือข่าว ข่าวมันก็คือข่าว ข้อเท็จจริงก็คือ 

ข้อเท็จจริง อันนีเ้ห็นด้วยอย่างยิงแต่ถ้ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง  
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แต่การน�าเสนอในยุคปัจจุบนัในการแข่งขนัท่ีช่องมากมาย สื่อวิทยุอินเทอร์เน็ต ทุกอย่าง 

ก�าลังต้องการความเร็ว ทุกคนเสพสื่อจากเรา ถ้ารู้ว่าหน่วยงานนีม้ากก่อน ครัง้ต่อไป 

ต้องตามจากหน่วยนัน้ แต่สิ่งท่ีขาดไปก็คือเร่ืองของการกลัน่กรอง เราพยายามจะเร็วท่ีสดุ 

แต่ต้องยอมรับว่าบาส่วนขาดเร่ืองของการกลัน่กรองไป ต้องยอมรับว่าในพืน้ท่ีเกิดเหตเุอง 

เวลาท่ีเกิดเหตุชุลมุนข้อมูลท่ีรับมานักข่าวของแต่ละส�านักก็ได้ข้อมูลมาท่ีแต่ต่างกันไป  

เพราะว่าคนท่ีท�าให้ศาลเกิดขึน้จริงๆ เป็นคนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ บอกรายละเอียดของ 

เหตุการณ์นัน้ๆ ต่างไปอีก ย้อนกลบัมาท่ีเร่ืองของจริยธรรมและจิตส�านึก ทุกคนอยากมี 

สื่อมวลชนทกุคนอยากมีไม่อยากถกูด่า ทกุคนอยากมีจรรยาบรรณแต่ด้วยการแข่งขนัแล้ว

ความต้องการของสงัคม ณ วนันี ้ ท�าไมเวลาท่ีเราอา่นขา่วเลา่ขา่ว ท�าไมต้องมีแอคชัน่เยอะ 

เพราะอะไร คือการเรียกร้องให้ดูฉัน แต่รูปแบบในการน�าเสนอท่ีบางครัง้ต้องยอมรับว่า 

มนัเกินไป มนัอยูก่บั นโยบายของทางข้างบนด้วย เลยอยากให้ผู้บริหารองค์กรสื่อเข้ามาร่วม 

เพราะไม่เช่นนัน้สื่อท่ีจะเป็นโรงเรียนของสงัคมได้ สดุท้ายสื่อต้องเป็นสื่อท่ีมีคณุภาพถึงจะ 

เป็นโรงเรียนได้ถ้าสื่อไมมี่คณุภาพก็ไมมี่ประโยชน์ท่ีจะเป็นโรงเรียนให้กบัสงัคม อยากฝากไว้

เพราะเจอปัญหาท่ีวา่ เราถกูสัง่ให้ท�า ไมง่ัน้เราก็อยูไ่มไ่ด้”

 “โมเดลนีเ้คยได้ผลแล้วในระบบศาลยตุธิรรม เรียกวา่ Table Café ในท่ีนี ้Table Café 

ก็คือสภากาแฟ คือเอาทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวมานั่งคุยกัน ว่าสิ่งท่ีเราร่วมกันท�าคือฝันว่า 

อยากจะให้เป็นอยา่งไร  ตอ่มาคยุถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้อะไรท่ีท�าให้เราไปไมถ่งึฝัน ตอ่มาโซลชูัน่

แก้ปัญหา เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรท�ายงัไงให้แต่ละองค์กรมาอยู่ตรงกลางและช่วยกัน 

ได้อย่างไร ทีนีเ้ราก็มีฟิชโบว เอาทุกกลุ่มมา แล้วก็มีท่ีว่างตัวหนึ่งหาข้อสรุปร่วมกัน  

เราอยากเอารูปโป๊ในหนงัสือพิมพ์ออก เราต้องรับฟังปัญหาซึง่กนัและกนั เพราะจริงๆ แล้ว 

เราไมเ่คยรู้เลยวา่ปัญหาท่ีแท้จริงของแตล่ะองค์กรคืออะไร เป็นอยา่งไร เม่ือเรามาคยุกนัจะได้

มีความเข้าใจกนั เห็นใจกนั และท�างานร่วมกนัได้ หากTable café ได้จริง มนัจะท�าให้เรา 

หาข้อสรุปร่วมท่ีทกุองค์กรน�าไปใช้ได้เลย”

	 สรุปกำรแก้ปัญหำ	 โครงกำรสภำกำแฟ	 Table	 Café	 แลกเปล่ียนพบปะกัน 

ของส่ือระหว่ำงสำยงำน	 พบปะกันระหว่ำงคนส่ือทุกระดับ	 เพื่ อแลกเปล่ียน	 

และหำทำงออกในวชิำชีพร่วมกัน
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 “ขอเพ่ิมเติมในสว่นของ กศน. เพราะว่า กศน. เองในเร่ืองของการผลิตสื่อ บคุลากร 

เราค่อนข้างจะไม่ได้จบทางด้านนีม้า เพราะฉะนัน้เราจะขาดองค์ความรู้ในเร่ืองของ 

การผลิตสื่ออยู่ในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นในลักษณะของความร่วมมือ จริงๆ แล้วอยากให้มี 

การฝึกอบรม หรือให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสื่อท่ีถกูต้องแล้วก็เหมาะสม เพราะการสร้าง 

สื่อจริงๆ เวลาเราอบรมมนัไม่ได้เฉพาะขัน้ตอนหรือวิธีการอย่างเดียว มนัยงัได้เร่ืองอ่ืนๆ  

เข้ามาอีกด้วย พอครูได้แล้วมันก็จะสามารถต่อยอดไปยังนักศึกษาได้ด้วย เหมือนกับ 

ท่ีเรียนไว้เบือ้งต้นวา่ กลุม่เยาวชนเค้าไมส่นใจหนงัสือหรือบางคนไมด่ทีูวีเลย ทีวีหนงัสือพิมพ์

นีต้ดัไปได้เลย ต�าราเรียนหรือการเรียนในชัน้เรียนแบบสมยัก่อนตดัไปเลย แต่ถ้าให้เค้ามา 

เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยี อาจจะเป็นค่ายวิชาการส�าหรับเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะเลย อันนีค้ิดว่า 

นา่จะเป็นท่ีสนใจของกลุม่เปา้หมายกลุม่นีพ้อสมควร” 

 สรุปกำรแก้ปัญหำ	 ผู้ผลิต	 หรือคนส่ือต้องมีทักษะ	 ต้องได้รับกำรเพิ่มพูน 

ควำมรู้และทกัษะ	ต้องทนัส่ือ	ทนัโลก	และทนักำล

 “ในสว่นของเคเบิล้ทีวี มีทัง้หน้าจอ นอกจอ และหลงัจอ แตว่า่จะมองตา่งจากชอ่งหลกั 

หรือ ฟรีทีวี หรือ ดจิิตอลทีวี หลายๆ ชอ่งวา่ เคเบลิทีวีเรามีชว่งเวลามี Timeline ท่ียาวนาน  

มีช่วงเวลามากพอท่ีไม่ต้องแข่งในด้านของทนุนิยมมากเกินไปมองว่าถ้าเป็นในบทบาทสื่อ 

คนท�างานสื่อคือหมวกท่ีสวมเอาไว้ ภายใต้หมวกสื่อท่ีสวมเอาไว้ก็คือจรรยาบรรณ หรือ

จิตส�านึกของคนท�างาน แต่ว่ามนัคือเร่ืองส�าคญัเพราะว่าอย่างท่ีทางmonoบอกว่าคนท่ีอยู ่

หน้าจอ คือคนท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวทัง้หมดในหน้าจอ มนัอาจจะเป็นปลายทางท่ีรับมาแล้ว

สื่อสารเท่านี ้ แต่ว่าในส่วนเคเบิลทีวี เราสามารถถ่ายทอดได้ทัง้หมด ในช่องทางท่ีจะเป็น

โรงเรียนได้ คิดวา่วิธีการคือการผลติหรือเผยแพร่สื่อเฉพาะ หมายความวา่ถ้าเราจะบม่เพาะ

เดก็ในด้านไหน ให้เขารู้เทา่ทนัสือ่หรืออยากให้เขาวิเคราะห์ได้วา่ สือ่นีไ้ด้ประโยชน์หรือได้คณุ

ได้โทษอย่างไร มนัจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้โครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ในโรงเรียนก็ได้ แตบ่รรจเุร่ืองราว

เหลา่นีล้งไป เช่นมีอยู่ช่วงหนึง่ท่ีเราเคยให้ความส�าคญัเร่ืองเพศก็มีการบรรจเุร่ืองเพศศกึษา 

ลงในหลกัสตูรของโรงเรียน ในด้านของสื่อท่ีตอนนีย้งัไม่มีเป็นกิจจะลกัษณะ ท่ีโดดเดน่และ

ชดัเจน แต่นัน่หมายความว่าสิ่งท่ีจะน�าเสนอแบบนี ้ นโยบายภาครัฐต้องเอาด้วย ต้องเล็ง 

เห็นวา่ทกุวนันีภ้ายใต้การด�าเนินชีวิตของเดก็และเยาวชน สื่อมีผลตอ่เขาจริงๆ ก็เลยมองวา่ 

นโยบายภาครัฐต้องเอาด้วย เน้นเร่ืองของการเทา่ทนัสื่อ ในสว่นของเคเบลิทีวีท่ีจะสนบัสนนุ
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ได้ก็คือช่องทางในการเผยแพร่ ไม่ว่าหน่วยไหนจะผลิตเผยแพร่อย่างไร สมมติว่าเวทีวนันี ้

ได้ข้อสรุปวา่จะต้องมีสื่อส�าหรับเดก็อาย ุ12-16 ปีก็สามารถท่ีจะให้ชว่งเวลาเผยแพร่ หรือคดิ

ว่าถ้าไม่ใช้ช่วงเวลา เราเองในฐานะสื่อไม่ว่าหน้าจอหรือหลังจอ หรือในมุมมองของ 

ผู้บริหารเองควรจะเป็นอย่างไรก็สามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือว่าออกมาในรูปแบบของ 

การให้ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการได้”

 สรุปกำรแก้ปัญหำ	ภำครัฐต้องจริงจงั

 ในฐานะท่ีท�างานด้านสื่อมา 3 ทศวรรษ ท�าทัง้ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ์ ออนไลน์ ก็เหน็วา่

จริงๆ แล้วก็ท�าได้ท่ีจะเลือกในการมีจุดยืนของผู้ ผลิต อย่าง จส.100 เองก็มีบทบาท 

ในการเป็นบทเรียนให้เห็นว่าคนยังมีน�า้ใจกันอยู่ท่ีจะได้ถ่ายทอดความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ ่ 

น่ีเป็นจดุยืนท่ีว่าต้องการน�าเสนอให้สงัคมได้มีสื่อกลางของการถ่ายทอด นัน่ก็เป็นโรงเรียน 

จุดหนึ่ง แล้วการท่ีท�าวิทยุ อสมท. เราก็มีจุดยืนท่ีว่า เรามีโรงเรียนทางอากาศเป็น 

มหาวิทยาลัยออนแอร์ คือท�า 96.5 มันขึน้อยู่กับโปรดิวเซอร์ ขึน้อยู่กับทีมงานท่ีเราจะ 

คดิสร้างอะไรให้คนฟังเป็นหลกั นัน่คือ คนฟังควรจะได้รับสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ อะไรท่ีเป็นขยะ

เราก็จะสกรีนออก มนัขึน้อยูก่บัคอนเซป็ท่ีเราสามารถจะท�าได้ มนัก็อาจจะเป็นโรงเรียนสขีาว 

คลื่นสีขาว โรงเรียนสีขาว

 

ใช้หลักกำร	5	ข้อ	หลักกำรของค�ำถำมส่ือจะเป็นโรงเรียนของสังคมได้อย่ำงไร	

 1. สื่อควรจะน�าเสนอสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง ใครจะเป็นคนตอบว่า 

เป็นประโยชน์หรือไม่

 2. น�าเสนอสิง่ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือเป็นต้นแบบหรือตวัอยา่งเยาวชนในอนาคต

 3. น�าเสนอสิง่ท่ีถกูต้องเพ่ือเป็นตวัแทนสงัคมในอนาคต

 4. น�าเสนอสิง่ท่ีเป็นกลางตอ่สงัคม
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 5. ค�านงึถงึอนาคตของเยาวชนท่ีน�าไปเป็นต้นแบบ

 สื่อเปรียบเสมือนเวทีการแสดง เป็นตวัสะท้อนคา่นิยม ภาพสงัคม จริงๆ แล้วสื่อมีพืน้ท่ี

ในทางสร้างสรรค์

 สื่อเป็นทัง้ผู้ รับและผู้สง่สาร ทศันคติของสื่อขึน้กบัหลายปัจจยั เชน่ การศกึษา วยัวฒิุ

 สรุปกำรแก้ปัญหำ	จติส�ำนึกเป็นตวัน�ำกำรท�ำงำน

เสียงจำกผู้บริหำร

 ผมอาจจะไม่ใช่สายข่าวแท้ๆ ผมอยู่สยามสปอต ผมเป็นผู้บริหารกลุ่มสยามสปอต 

ทัง้เครือ ในมมุท่ีผมดแูล ในภาพของผู้บริหารท่ีเราบริหารสือ่ทัง้หมดคมุถงึกองบก.ด้วยประเดน็

วนันีคื้อความหลากหลายของสื่อมีมากขึน้ ความต้องการ ความรวดเร็วมนัเยอะ และปัญหา

ท่ีมนัจะเกิดขึน้คือวา่คนท่ีเขาอยากจะฟัง เขาอยากจะฟังอะไร ในวนันีส้ือ่พยายาม เม่ือกีพ่ี้เขา

พดูถกูสปอนเซอร์มีส่วน ธุรกิจมีส่วน นโยบายของสื่อวนันีล้ายเป็นว่ายดัเยียดข่าวให้คนด ู

คนฟัง ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท�าให้ไมมี่การกลัน่กรอง ความเร็วของเวบ็ไซต์ทัง้หลายไมมี่

การกลัน่กรอง แม้กระทัง่วนันีข้า่วทัง้หมดใคร ๆ ก็บอกวา่หนงัสือพิมพ์ก�าลงัจะเลกิ นิตยสาร

ก�าลงัจะตาย แล้วก�าลงัลามมาทีวีท่ีคนจะดนู้อย ทกุคนก็ไปจบัจ้องบนอินเตอร์เน็ตไม่วา่จะ

เป็นนกัขา่วจริงปลอม รับการพฒันามาหรือเปลา่มีคณุภาพหรือไม ่พร้อมเป็นสื่อหมดเลย

 

 ก่อนนีผ้มเชิญนกัขา่ว นกัขา่วจริง ๆ  แตว่นันีน้กัขา่วมาเป็นร้อยมีอยูค่นเดียว เป็นเจ้าของ

ทุกอย่าง หนึ่งเว็บอยากจะเสนออะไรเสนอได้แล้ววันนีเ้รียลทามหมด ทุกคนถือมือถือ 

เคร่ืองหนึง่ รายงานสดเลย ก�าลงัท�างานเร่ืองนีก้นัอยู ่ ไมมี่ใครตรวจไมมี่ใครกรอง สมยัก่อน 

ท่ีผมเป็นเดก็ท�างานร่วมกบัทีมขา่ว เวลาบก.จะปลอ่ยขา่วต้อง 3 ขัน้ นกัขา่วเก็บมา รีไรต์เตอร์

เขียนใหม ่บก.ตรวจ กรองจนเหลือแตส่ิง่ท่ีต้องการจะพดู เม่ือก่อนมนัมีเวลาให้กรอง แตว่นันี ้

ไมมี่เวลากลัน่กรอง ลา่สดุสยามสปอตไมมี่ผิดพลาดต้องมีเขียนรอไว้สามอยา่ง ชนะเสมอแพ้ 

อยู่ดีๆ มือหลดุน้องเมย์ชนะ ข่าวหลดุออกไปเพราะชยัชนะเพียงเสีย้ววินาที ข่าวต้องเขียน 

รอไว้ก่อน เพราะบอลเตะเสร็จตีสาม หนงัสือพิมพ์ออก 7 โมงเช้า นกัข่าวต้องดไูปพิมพ์ไป 
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หัวข่าวให้ไว้สามอย่าง ชนะเสมอ แพ้ พอบอลเตะเสร็จ 90 นาที ข่าวอยู่ในห้องเพจมี 

เรียงสามตวั 

 แตส่มยันีแ้คเ่สีย้ววินาทีกด ENTER ทกุอยา่งไปหมดเลย จะจริงหรือปลอมไมรู้่ ผมก�าลงั

จะบอกวา่สื่อเป็นตวัชีน้�าสงัคม แตชี่น้�าสงัคมไปในทิศทางท่ีไมมี่การกลัน่กรอง เสร็จแล้วสิง่ท่ี

เด็กรุ่นใหม่ออกไป ความเป็นเยาวชน ผู้บริโภคสื่อเน่ีย บริโภคสิ่งท่ีเรายดัเยียดให้เขาอ่าน  

ให้เขาท�าตาม แตไ่มใ่ชว่า่สือ่ไมดี่ แตปั่จจยัรอบข้างท�าให้เกิดการเปลีย่นการบริหารจดัการ เชน่ 

ดจิิทลัทีวี มีตัง้ 24 ชอ่ง ครัง้สดุท้ายท่ีเราเปิดชอ่ง 9 ทีวีคือเม่ือไหร่ เรายงัไมรู้่เลย อาจจะเป็น

เดือนแล้วก็ได้ เพราะไมรู้่จะดอูะไร มนัเยอะเกิน คณุภาพก็เลยขาด พอมนัขาดมนัเข้ามาท่ีเป็น

โรงเรียนของสังคม อดีตเป็นโรงเรียนของสังคมเขาต้องคัดแล้วคัดอีกก่อนจะออกจอ 

มามีคณุภาพ 

 สมยัก่อนต้องสง่นกัขา่วไปองักฤษอยา่งน้อย 5 ปี คณุต้องมีคณุภาพ มีความรับผิดชอบ 

ต้องไปประจ�าท่ีอังกฤษ เอาแค่ 1 คนเท่านัน้ คุณสาธิต กรีกุล แต่วันนีต้้องการ 5 คน 

เพราะความหลากหลาย ไมพ่อ ก็รีบแยง่กนั 3 ปีพอแล้ว คณุภาพไมมี่ ก็ต้องไปท�างาน แตเ่รา

กลบัมาดู เคเบิลทีวีเป็นเยอะๆ วนันี ้ เราเองก็เป็นช่องหนึ่งบุคลากร บุคลากรแต่ละช่อง  

ต้องใช้ก่ีคน วนันีเ้ราต้องพฒันาเทา่ไหร่ พวกพ่ีๆ ก็เป็นนกัขา่วแท้ๆ พวกพ่ีๆ ก็มีปัญหา นกัขา่ว

รุ่นตอ่ๆ มาคณุภาพมนัไปไมถ่งึ หมายถงึวา่ถ้าจะกรองให้ถงึท่ีสดุเรา เราท�างานไมท่นั วนันี ้

เว็บต้องใช้คนเป็นร้อย สยามสปอต มีสื่อ สื่อกีฬา ทุกสนามบอลต้องอยู่หมดทัว่ประเทศ  

ส่งคนไปเป็นร้อยประจ�าอยู่สุดท้ายส่งกลับมา เท่าท่ีดูข่าววันนี ้ เราอ่านข่าวบนเว็บ 

มากกวา่ปกต ิวนันีถื้อโทรศพัท์ทกุคน เปิด FB เปิด LINE ขา่วทกุอยา่งไลค์อะไรใช้มนัขึน้มา

หมด จริงปลอมไมรู้่ 

 ก�าลงัจะบอกว่าสื่อต้องรวมตวักันก่อน เวทีนีเ้ป็นเวทีปฏิบตัิการ สื่อต้องชีน้�าสงัคม  

สื่อต้องถามวา่คนในสงัคมต้องการอะไรก่อน การน�าเสนอข่าวของสื่อในทกุวนันี ้ แข่งกนับน

ความจริง หรือแข่งบนธุรกิจ หรือแข่งกนับนความเร็วเท่านัน้แต่คณุภาพหายไป สมยัก่อน 

เรามีคนอยา่ง อ.สมเกียรติ ออ่นวิมล ท�าไมต้องคณุสทิธิชยั หยุน่เวลาเราจะฟังขา่วเราต้องฟัง

คนพวกนี ้ ท�าไมถึงต้องฟังคณุพิชยั วาสนาส่ง เราต้องนัง่หน้าจอเพ่ือรอคนพวกนี ้ แต่วนันี ้

ใครเลา่ขา่ว ใครโม้มนั ใครเร็ว ใครโม้เก่ง คนนัน้เอาไปเลย 



33

 การเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอสื่อ คนท่ีออกมาหน้าจอไม่ใช่คนท่ีคนท�าสื่อ ไม่ใช ่

คนคณุภาพท่ีหาสื่อมา เพราะท�าไม่ทนั มีคนหามาให้เติมเหมือนท่ีพดูไปแล้ว เค้าหามาให้  

ผมมีเวลา 5 นาทีท่ีจะพูด พูดมากกว่านีไ้ม่ได้ คนท่ีเสพสื่อ คือรับข่าวจากคนท่ีกรองมา 

เตรียมไว้ให้ เพราะโลกมนัเปลีย่นไปบนอินเทอร์เน็ต สมยัก่อนนกัขา่วต้องเขียน 6000 ตวัอกัษร

องักฤษ คนอยากอา่น สมยันีข้อ 3 บรรทดั ถ้ามากกวา่นีไ้มอ่า่น วนันีน้กัขา่วเปลี่ยนไป แตเ่ดมิ

ต้องบอกวา่ใครท�าอะไรท่ีไหนอยา่งไร วนันีเ้ปลา่ ต้องให้อยากสนใจ เม่ือวานนี ้6 โจรุ๋มขม่ขืน

ผลเป็นยังไง ไม่งัน้ไม่เปิดนะ เพราะอยากรู้ว่าเม่ือวานนีข้่มขืนยับไม่ยับ ผลเป็นยังไง 

จากการขม่ขืน 

 ฉะนัน้ผมมองวา่สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมจริง แตก่ลบักลายเป็นโรงเรียนแบบใหม ่ไมใ่ช่

โรงเรียนคณุภาพแก่สงัคม แตเ่ป็นโรงเรียนท่ีให้ความเร็ว ความไว แล้วสงัเกตไหมวา่ คนเกิด

ความหลากหลายขึน้มา เว็บมีเป็นหม่ืนเป็นล้าน การจัดการควบคุม สื่อจะเป็นโรงเรียน 

ของสงัคมนัน้สื่อต้องรวมกันก่อนหรือยงั วนันีเ้ราปฏิเสธไม่ได้ว่าพูดถึงสื่อ A เรารู้เลยว่า 

พวกใคร หรือสื่อ B รู้เลยว่าใคร สิ่งท่ีน�าเสนอมาจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้อย่างไร  

เม่ือคุณยังน�าเสนอตามสิ่งท่ีคุณอยากบอกเขาไม่อยากรู้ บางทีเช้าๆ เปิดโทรทัศน์มา 

สื่อเหมือนกนั พดูเหมือนๆ กนัทกุชอ่ง แคพ่ดูช่ือสื่อรู้เลยวา่สื่อนีจ้ะท�างานให้ใคร 

 ฉะนัน้ถามวา่สื่อจะเป็นโรงเรียนของสงัคมอยา่งไร ในเม่ือสื่อยงัไมส่ามารถจะควบคมุ

ตวัเองได้เลย วนันีส้งัคมท่ีต้องการคือ 1. สิง่ท่ีมนัเป็นจริง 2. สิง่ท่ีมนัเป็นความถกูต้องของสงัคม 

3. สิง่ท่ีมีคณุภาพ แตม่นัเป็นไปไมไ่ด้เพราะเราจะไมด่รูายการท่ีเป็นประโยชน์ แตเ่ราดรูายการ

ท่ีมันถูกใจ สะใจ ข่าวดีๆ ไปอยู่ตี 5 ข่าวเจ๋งๆ ไปอยู่หลงัเท่ียงคืน ข้อมูลวิชาการศึกษา 

ไม่มีเวลาลง อะไรท่ีเป็นวิเคราะห์ เจาะลึก เร่ืองจริง ประเด็นจริง รับไม่ได้ ไม่มีเวลา 

ให้ออกอากาศ สิ่งท่ีขายได้ เรทติง้กระฉูดมีเวลาให้ออกอากาส สิ่งท่ีเกิดขึน้ในเวลานี ้

มนัเลยไมใ่ชส่ื่อแล้ว มนัเป็นธรุกิจสื่อ 

 ดงันัน้ ความเป็นสื่อมวลชนมนัหายไป การรวมพลงัสื่อมวลชนมนัหายไป อดีตมนั 

สื่อไม่เยอะ จบัมือมองหน้ากนั พ่ีๆ คนนัน้ๆ รู้กนั ประเด็นมนัเป็นแบบนี ้ แท้จริงเป็นแบบนี ้ 

แตว่นันีไ้มใ่ช ่แกเสนอ A ฉนัเสนอ B ถ้าเสนอเหมือนกนัใครจะซือ้ละ่ แกเสนอ C  ฉนัเสนอ D 

แปลกออกไปอีก เพราะว่าคนจะได้ซือ้ ถามว่าวนันีใ้นภาพรวม มองว่า ถ้าจะให้สื่อมาเป็น



โรงเรียนของสงัคม ตอบกลบัมานิดนึง มาคยุกบัสื่อก่อน มาถามสื่อก่อนว่าสื่อพร้อมท่ีจะ 

เป็นโรงเรียนของสงัคมหรือยัง ในสิ่งท่ีถูกต้องไม่เชิงว่าสร้างสื่อใหม่หรอกแต่ถามว่าวนันี ้

อาจารย์เป็นโรงเรียนจะสอนนกัศึกษาอย่างไร ในเม่ือจะยกหนงัสืการพิมพ์ขึน้มาเล่มหนึ่ง  

ยงัยกไมไ่ด้เลยเพราะขา่วมนัไมเ่หมือนกนั จะถามวา่แนวทางในการแก้ไขมนัไมไ่ด้ผิดอะไร 

 เร่ืองการจัดระเบียบสื่อ แต่เดิมเราจะจัดระเบียบผู้ ชม อายุเท่านัน้เท่านี ้ เราต้อง 

จดัระเบียบสื่อมีเกรด A B C D  สื่อก็ต้องมาจดักลุม่อนัดบักนัวา่คณุมีคณุภาพไหม จดัล�าดบั 

จัดความส�าคัญของสื่อ สื่อเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ เราก็ต้องมีคุณภาพตัง้แต่พวกเรา 

ด้วยตวัเอง สมมตเิรามีเกณฑ์ในการคดัเลอืกคณุภาพไมใ่ชธ่รุกิจ ไมใ่ชค่วามเร็ว ไมใ่ชเ่ร่ืองของ

การชีน้�า ไมใ่ชเ่ร่ืองของการท่ีพิธีกรออกมาแล้วพดูได้ดี สื่อมีคณุภาพ พวกเราเป็นสื่อด้วยกนั

ทัง้หมด เราจะรู้ว่าสื่อการน�าเสนอย่ิงพวกเก่าๆ เราจะรู้เลยว่าประเด็นข่าวจริงหรือปลอม  

แล้วน�าเสนอมีคณุภาพ ยกตวัอย่าง รายการผู้จดัการ คณุว่าเหลือง รายการ...คณุว่าแดง  

คณุไมไ่ด้ A อยูแ่ล้ว ล�าดบั A คณุมอบให้สื่อท่ีเป็นกลาง ตวัอยา่งของนกัเรียนของคนรุ่นใหม ่

ท่ีสามารถหยิบยกไปสอนในโรงเรียน หยิบยกมาเป็นตวัอย่างในโรงเรียน คณุก็เกิดความ 

ภาคภมิูใจเป็นขา่วทีมคณุภาพ”

	 ส่ือช่วยเรำ	เรำช่วยส่ือ

	 หำกสังคมยังคำดหวังว่ำส่ือต้องเป็นโรงเรียนของสังคม	สังคมควรช่วย

ส่ือท�ำหน้ำที่นีอ้ย่ำงไร
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4 
เดก็หวันอก

จ�ำรัส  จันทนำวิวัฒน์

 เม่ือเราไปโรงเรียน เราจะพากนัท�าสิ่งใดๆ เหมือนๆ กนั เช่น แต่งตวัก็เหมือนๆ กนั  

เพราะนกัเรียนก็จะมีเคร่ืองแบบเสือ้แขนสัน้สีขาว กางเกงขาสัน้สีกากี แตเ่พ่ือนบางคนท่ีอยู่

โรงเรียนเอกชนก็จะใช้สกีรมทา่หรือน�า้เงินแทน สว่นผู้หญิงก็จะมีเสือ้แขนสัน้สขีาว มีปกเหมือน

ทหารเรือ และกระโปรงสนี�า้เงิน เร่ืองเสือ้และกางเกง ก็มีให้อมยิม้กนัอยูเ่ร่ือย เพราะเปิดเทอม

ครัง้ใด เราก็จะเห็นเพ่ือนทีใสเ่สือ้และกางเกงประหลาดๆ เหมือนยืมของพ่อ หรือของพ่ีสาว 

มาสวมบ้าง หรือไมยื่มน้องมาบ้าง บางทีเสือ้สขีาวก็มีหลายเฉด ขาวแก่ ขาวออ่น ทัง้ท่ีครูศลิปะ 

ก็ไม่เคยเฉลยสกัครัง้ว่า ขาวแก่กบัขาวอ่อนนัน้ต่างกนัอย่างไร ไม่เหมือนมะพร้าวท่ีพอจะ 

แยกได้บ้าง

  ใครก็ตามท่ีท�าอะไรแปลกๆ ชนิดท่ีวา่แปลกแตกตา่งจนโดดเดน่ออกมา เขามกัจะถกู

เรียกว่า เด็กหวันอก แน่นอนความหมายของมนัก็คือ นอกคอก นัน้เอง เช่น นกัเรียนชาย 

มักให้ตดัผมสัน้ มีผมหรอมแหรมเหมือนลูกกะทกรก น่าเกลียดจะตาย...(ฮา).... แต่ถ้า 

ไว้รองทรงจะเทม่าก ผมยาวหนอ่ยๆ ใครผมหยกัศกจะเท ่เป็นท่ีเตะตาเพ่ือนหญิง แตค่รูก็จะ

ดุเราตลอดและไล่ไปกร้อนผม..หรือนักเรียนหญิง ครูจะห้ามแปะแป้งแต่งหน้า ใครขืน 

ท�ามาละก็ เป็นโดนครูจบัแปง้ละเลงให้กลายเป็น แป๊ะยิม้แหส่งิโต ครูบอกวา่ยงัเป็นเดก็อยู.่..

ห้ามสวย จะไมต่ัง้ใจเรียน ไมรู้่วา่จริงไหม โธ่..ครูหนอครู ความสวยใครจะห้ามได้ และครูจะ 
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รู้ไหมหนอวา่ความสวยนี ้มนัอยูก่บัเราไมก่ี่ปีหรอก เผลอแผลบ็เดียว ผิวหนงัก็เห่ียวยน่จนไมรู้่

จะสวยได้อย่างไร ทีครูยงัแตง่หน้าทาแปง้ออกเช้งวบั ไม่เห็นเกรงใจวา่จะไม่ตัง้ใจสอนเลย.. 

(อิอิอิ) 

 ในกิจกรรมสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมนี ้ เปรียบเหมือนห้องเรียนใหญ่ๆ จริงๆ เชียว  

ท่ีน่ีเราจะมีเพ่ือนใหม่จากทั่วสารทิศ เจอหน้ากันแล้วครัง้แรกแล้วต้องตะลึง อดคิดถึง 

เดก็หวันอก ตามท่ีเอย่ไว้ยอ่หน้าก่อนไมไ่ด้ เพราะทกุคนท่ีมาร่วมกนั เสือ้ผ้าหน้าผม เป็นคน 

ละแนว บางคนมาแบบงามสง่า เน๊ียบตัง้แตห่วัจรดเท้า อ้อ..รองเท้าด้วยนะ บางคนก็แบบ 

เรียบง่าย  ท�าให้เรานึกถึงโรงเรียนของเมืองฝร่ัง ท่ีไม่มีเคร่ืองแบบตายตวั คือนกัเรียนจะ 

สวมเสือ้ผ้าแบบไหนมาห้องเรียนก็ได้ เพราะอากาศท่ีนั่นหนาวเย็นกว่าบ้านเรา เสือ้ผ้า 

ต้องท�าให้ร่างกายอบอุ่น เขาเลือกเสือ้ผ้าท่ีให้ความอบอุ่นและเหมาะสมกับเด็กทุกคน 

ได้ยากกวา่ อยา่งเก่งก็เป็นเสือ้สทูและมีผ้ารัดคอ (Neck Tie) เพ่ือเก็บความร้อนให้ร่างกาย

อบอุน่ตลอดเวลา  แตเ่ราก็เหอ่ตาม ทัง้ๆ ท่ีใสแ่ล้วถ้าอยูน่อกห้องปรับอากาศละก็ เป็นได้รู้แน ่

ว่านรกนัน้ร้อนแค่ไหน....(ฮา)...แต่ท่ีเราชวนชมเพ่ือนใหม่ เหล่านีไ้ม่ใช่เร่ืองเสือ้ผ้าหน้าผม 

หรอกนะ แตเ่ป็นเร่ืองของความคิดท่ีอยูใ่นตวั เพ่ือนๆ เหลา่นีต้า่งหาก 

 ในกลุ่มมีเพ่ือนใหม่เหล่านี ้ มีเพ่ือนจากหมู่บ้านทางเหนือ ใต้ อีสานและภาคกลาง  

ท่ีเป็นพระก็มีด้วยนะ ค�าว่า เด็กหวันอกส�าหรับเพ่ือนพ้องน้องพ่ี กลุ่มนีท่ี้โดดเด่นท่ีสดุคือ  

เร่ืองความคิด โดยเฉพาะความคิดของเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพสื่อ หรือ 

เก่ียวกับสื่อเลย แต่จับพลัดจับผลูต้องมาข้องแวะกับสื่อ บางคนถึงต้องปรับตัวเองมา 

เป็นคนท�าสื่อ เองก็มี  บางคนอาจไม่ถนัดท�าสื่อ ก็หันมาสนับสนุนคนท�าสื่อ  หรือ 

ให้ความช่วยเหลือแบบมากมายแก่เพ่ือนผู้ท�าสื่อ บางคนจบัมือกบัเพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่ีท�าสื่อ 

อยูแ่ล้วเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ก็มี

 

 อะไรจงึผลักดนัให้ท�ำแบบนี	้และท�ำไมต้องท�ำ	และท�ำแล้วจะได้อะไร		น่ีแหละ

คือควำมคิดของเด็กหัวนอก(นอกคอก)	 ที่ น่ำทึ่ง	 น่ำสนใจ	 น่ำติดตำม	 และน่ำจะ 

เล่ำสู่กันฟัง...แต่ห้ำมข�ำเม่ืออ่ำนจบนะ....(ฮำ)...
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 ในห้องเรียนแรก(ห้องเรียนท่ีโรงแรมโฆษิต เมืองขอนแก่น) เราพบเด็กหวนอกท่ีน่าทึง่

หลายคน กลุม่แรกคือกลุม่พระ อนัท่ีจริงจะเรียกวา่เพ่ือนก็ไมถ่กูต้อง ต้องเรียกวา่พระคณุเจ้า...

(อิอิอิ)... เพราะเรามีวฒันธรรมท่ีจะต้องเคารพต่อพระ พดูจากบัพระด้วยภาษาท่ีน้อบน้อม  

แต่เพ่ือให้บนัทึกในหนังสือนีเ้ป็นเนือ้หาท่ีอ่านง่ายๆ ก็ขอกราบอนุญาตพระคุณเจ้า และ 

เพ่ือนพ้องน้องพ่ี ผู้ อ่านและเพ่ือนเรียนผู้ ร่วมชัน้ด้วยกัน ไว้ ณ ท่ีนี ้ หากผิดพลาดไป 

ก็ขออ�าไพ(อภยั) ด้วยนะ...(ฮา)...

 

 หลวงพอ่รูปหนึง่  เป็นกลุม่ท�ากิจกรรมท่ีนา่ทึง่มาก เพราะหลวงพอ่ทา่นสร้างกลุม่เยาวชน

ผู้ สนใจเล่นดนตรีโปงลาง หลวงพ่อให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนนีอ้ยู่หลายปี จนท่ีสุด 

คณะโปงลางนีไ้ด้รับรางวลัชนะเลศิ เป็นคณะท่ีโดง่ดงัมากในตา่งประเทศ แตค่นไทยไมรู้่จกั 

ขอย�า้นะ ว่าคนไทยไม่รู้จกั ท่ีน่าหวัใจวายคือ แม้ในภาคอีสานก็รู้จกัน้อยมาก แต่หลวงพ่อ 

ท่านบอกว่า รายการของคุณปัญญามาถ่ายท�าและน�าไปออกอากาศอยู่หลายครัง้  

เป็นวงโปงลางชนะเลิศท่ีคนไทยน่าจะได้รู้จัก เหมือนน้องเมย์ (นักแบดแชมป็โลก)  

เหมือนน้องอีกๆ หลายๆ น้อง ในทีมวอลเลย์บอลล์ ทีมมวย ทีมยกน�า้หนัก ทีมฟุตบอล  

ทีมฟตุซอล

 

 หลวงพอ่ทา่นเอย่ถงึข้อสงัเกตของทา่นวา่ สองเร่ืองนีเ้หมือนกนัท่ีเป็นเร่ืองดีๆ เก่ียวกบั

เยาวชน แต่ต่างกันอย่างมากตรงจุดส�าคญัจุดหนึ่ง คือเร่ืองหนึ่งเป็นเร่ืองของส่วนกลาง  

อีกเร่ืองเป็นของชนบท ดเูหมือนสื่อจะให้ความสนใจแก่เร่ืองท่ีตนสนใจและเป็นเร่ืองท่ีตนเอง

ท�าได้งา่ยและสะดวก มากกวา่เร่ืองท่ีควรสนใจและมีคณุคา่จริงๆ  

 “..ไม่ค่อยน�ำเสนอสำระที่แท้จริง	 ของเร่ืองรำวในชุมชนของอำตมำคือยังเป็น 

ส่ือแบบข้ำงนอกเป็นส่ือแบบผิวเผินมันไม่ได้น�ำประเด็นคุณค่ำที่แท้จริงที่เรำอยำก				

ถูกถ่ำยทอดจ�ำกัดด้วยเวลำควำมสนใจในเชิงธุรกิจเพรำะมันเล็กไป	 มันอำจจะมี 

ส่วนที่เขำมีข้อจ�ำกัดมันกเ็ลยไม่ได้คุณค่ำที่แท้จริงจำกกำรน�ำเสนอข่ำวของชุมชนและ

อำตมำนะ	 มีประเด็นแรกส�ำหรับชุมชนคือกำรไม่เข้ำถึงสำระส�ำคัญของชุมชน 

ที่แท้จริง..”



38

 ข้อสงัเกตอีกข้อหนึง่คือ สือ่นัน้น�าเสนอเร็วเกินไป จนท�าให้สาระทัง้หมด “เพืย้น” ไปจาก

ความเป็นจริง บางเร่ืองอาจมีเนือ้หาหรือความหมายท่ีต้องขบคดิ มีผลกระทบท่ีต้องใคร่ครวญ

ก่อนท่ีจะน�าเสนอออกไปสู้สาธารณะ ถ้าโรงเรียนแหง่นีส้อนอะไรอยา่งรวดเร็ว นกัเรียนท่ีเรียน

อาจจะรู้อะไรผิดเพีย้นไป ผู้ปกครองจะต้องกระทบท่ีคิดไม่ถึง และละแวกชุมชนรอบข้าง 

ของโรงเรียนจะเกิดผลท่ีคาดเดาไมอ่อกก็ได้ 

	 “.จำกกำรสังเกตส่ือมีข้อเสีย	 ส่ือน�ำเสนอเร็วเกินไป	 ส่ืออ่ำนหนังสือพิมพ์ 

ให้คนฟังน่ีเป็นอีกข้อเสียหน่ึงเพรำะไม่มีกำรคัดกรองข้อมูล	 และคนไทยเรำเช่ือ 

ส่ือง่ำยโดยไม่พิจำรณำให้รอบด้ำนและส่ือรวมศูนย์ก็วิเครำะห์ตำมควำมคิด 

ของส่ือศูนย์กลำงโดยไม่ค�ำนึงถงึวถิขีองชุมชนต่ำงๆ	และส่ือมีทัง้ข้อดแีละข้อเสีย	และ

เม่ือก่อนส่ือเรียกร้องหำเสรีภำพจนท�ำให้ส่ือขำดภมูคุ้ิมกัน	และวธีิกำรแก้ควรจะเร่ิม

จำกภมูคุ้ิมกันของส่ือให้ดก่ีอน...	...แล้วเรำจะท�ำอย่ำงไรให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม	

ส่ือมักจะถกูแบ่งออกเป็นทัง้ส่ือธุรกจิ	ส่ือส่วนตวัและส่ือทำงสังคม	เรำจะเสพส่ือยังไง

มันขึน้อยู่กับภมูปัิญญำของเรำเพรำะส่ือหรือว่ำอนิเตอร์เน็ตเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกในกำรสืบค้น	พระที่จะท�ำส่ือได้ดีจะต้องคิดนอกกรอบที่ถูกต้อง	 เพรำะพระ 

มีข้อจ�ำกัดเยอะ	ประเดน็เร่ืองควำมเหมำะสมเร่ืองพระและกำรส่ือสำร..”

 

 เดก็หวันอกอีกผู้หนึง่ของเวทีอีสานนี ้ พ่ีจืด (เข็มทอง โมราษฎร์) พ่ีจืด เป็นเดก็หวันอก

(นอกคอก) ท่ีสนใจเร่ืองเยาวชน และท�ากิจกรรมเก่ียวกับเยาวชนมาหลายปี โดยอาชีพ 

ท่ีสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว พ่ีจืดไม่ได้ท�าสื่อเลยแม้แต่น้อย แต่เพราะเหต ุ

ท่ีท�ากิจกรรมเก่ียวกับเยาวชนและชุมชนมากมาย จนวันหนึ่งเกิดความซาบซึง้ว่าเด็ก 

เปลีย่นนิสยัและความประพฤตไิด้นะ..ถ้ามีแนวทางท่ีนา่สนใจ.... ก็เลยคดิจะเผยแพร่แนวคดิ

ท่ีตนเองเคยท�าและส�าเร็จให้กว้างขวางออกไป จึงท�าหนังขึน้มาหน่ีงเร่ืองช่ือ “ฮักใน 

กระติ๊บข้าว” หรือความรักในกระติ๊บข้าว กระติ๊บข้าวก็คือกล่องเล็กๆ สานด้วยไม่ไผ่ ท่ีเรา 

มักพบเห็นแม่ค้าร้านลาบ-ส้มต�า ใส่ข้าวเหนียวมาให้เรากิน นัน้แหละ แต่ว่ากันว่า  

กระติ๊บสานดีๆ สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานกว่า ๘ ชั่วโมงนะ..เออ กระติ๊กร้อน-เย็น 

ของฝร่ังยงัสู้ไมไ่ด้..)  ตวัอยา่งของ ฮกัในกระติบ๊ข้าว https://www.youtube.com/watch?v=io-

JTgdyYE-I 
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 พ่ีจืดสู้น�าเงินเก็บออมของตนเองทัง้หมดมาท�าหนงัเพ่ือเลา่เร่ืองตามแนวคดิการพฒันา

เยาวชนท่ีตนเอง คดิและเหน็วา่เป็นแนวทางท่ีถกูต้อง ปรากฏวา่หนงัเร่ืองนี ้ฉายยาก หาโอกาส

ฉายก็ยาก และไม่รุ่งเหมือนใจคิด พ่ีจืดตัง้ข้อสงัเกตว่า เร่ืองราวดีๆ ของสงัคม บางทีก็ 

ไม่ได้รับโอกาสในสื่อ เพราะสื่ออาจมีปัจจยัมากมายท่ีพวัพนักนั โดยเฉพาะเร่ืองของรายได้ 

(ก�าไร-ขาดทนุ) ตนเองก็มีข้อจ�ากดัเร่ืองทกัษะเชิงธุรกิจ ดงันัน้เร่ืองดีๆ ของชมุชนจงึไม่อาจ 

น�าเสนอผ่านสื่อได้อย่างท่ีคาดหวงั  แน่นอนหนงัเร่ืองนีข้าดทนุ ประเด็นก็คือ แนวคิดของ 

การพฒันาเยาวชนท่ีแฝงมากบัหนงั ก็สลายไปพร้อมกบัหนงัท่ีขาดทนุนัน้  

 แนวคิดท่ีเด็กหัวนอกอย่างพ่ีจืดสะท้อนให้ในห้องเรียนอีสานนี ้ ท่ีเด่นชัดท่ีสุดคือ  

สื่อเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีท�าให้สงัคมเห็นและเอาอย่างอยู่แล้ว แต่สื่อมีทนุเป็นตวัก�าหนด  

สือ่มีวงจรของธรุกิจท่ีบีบรัด และสือ่ก็จ�าเป็นต้องตอบโจทย์และความอยูร่อด  ถ้าโรงเรียนต้อง

พลกิตวัองให้อยูร่อดในวงจรธรุกิจ ก็คงขาดอิสรภาพในการถ่ายทอดเร่ืองราวบางด้านสูส่งัคม

 

 ฟังแล้วท�าให้เราอดเปรียบเทียบไมได้วา่ ระหวา่งหนงั “ฮกัในกระติบ๊ข้าว” กบั ละครทีวี

ตา่งประเทศเร่ือง “เจ้าหญิงเย็นชา เจ้าชายกาแฟ-เกาเหลา” นีเ้ร่ืองแรกนา่ทึง่มาก แตข่าดทนุ 

ขณะท่ีเร่ืองหลงัน่าทึ่งเช่นกนั เป็นละครหวานแหว๋วของหนุ่มสาว แต่โด่งดงัจนฉายทางทีวี 

วนแล้ววนอีก หลายรอบ ฉายแล้วฉายอีก เรียกว่าขนาดฟิล์มขาดแล้ว ยงัปะ เพ่ือเอามา 

วนฉายตอ่อีก..(ฮา)...แตเ่ร่ืองแรกขนาดขอจา่ยตงัค์เชา่โรงฉาย ยงัไมอ่ยากจะมีเถ้าแก่โรงฉาย

ยินยอมเลย...(ฮา)... วงจรธุรกิจเป็นกับดักอันย่ิงใหญ่ของโรงเรียนสื่อ เป็นประเด็น 

ท่ีนา่สนใจจริง ๆ ...

 ในห้องเรียนเมืองใต้ เราจดัเวทีขึน้ท่ีกระบ่ี  ท่ีน่ีมีเดก็หวันอกหลายคน  

 

 ประเด็นแรกท่ีเราพูดคุยกันในห้องเรียนหรือเวทีนี ้ คือ เราคือใคร ซึ่งคิดว่าเป็น 

การตัง้เร่ืองท่ีนา่สนใจมาก เพราะหาเราไมรู้่วา่เราเป็นใครแล้ว ก็คงยากท่ีเรามองเหน็อะไรและ

จะท�าอะไรต่อไป ในห้องเรียนมีสมาชิกจากหลายพืน้ท่ี หลายอาชีพ หลายสาขา เช่น  

ภทัรา  ศริิแก้ว จาก สกสข. กระบ่ี,  กิติมา  ขจรพนัธ์ สวท. กระบ่ี, สมชัชา  เอง่ฉ้วน สจ.กระบ่ี, 

รุ่งทิพย์  จนัทร์คง เจ้าของสถานีวิทยทุ้องถ่ินและสมาชิเครือขา่ยหลายแหง่, ธีรนนัท์ จนัทร์ทนง 

จิตอาสาจาก รพ.กระบ่ีและเครือข่ายงดเหล้า, นัยนา ลูกเล็ก จาก สวท.กระบ่ี,  
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วราภรณ์  อยา่งหราง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะมแุละกลุม่ละครเยาวชนมาหยา, การิณี  แดงหรา 

ครูโรงเรียนสอนศาสนามสุลมิ และกลุม่ละครมาหยา, วีรโชต ิไกลเทพ นกัเขียน และจิตอาสา

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมและคนชายขอบ, จันทนา แจ้โซ เครือข่าย อสม. ศุภกิจ นิลพันธ์  

นักจัดรายการวิทยุอิสระ, ดร.ณัฐกิจ นิมละไม อาจารย์ด้านการสื่อสารและแกนส�าคัญ 

ของกิจกรรม “ปฏิมากรรมเพ่ือชีวิต”  และสมาชิกกลุ่มกิจกรรมเยาวชน “มะขามป้อม”,  

นิธิ ชพูทุ นกัจดัรายการวิทยเุพ่ือชมุชน และอ่ืนๆ อีกหลายคน 

 ค�าตอบสว่นหนึง่ท่ีเดก็หวันอกเหลา่นีเ้หน็ตรงกนั คือ เราคือกลุม่คนท่ีท�างานด้านชมุชน

เพ่ือสร้างความเช้าใจแก่ชมุชน

 “..ก็คืออกลุ่มสมำชิกในสังคม	 หลำยๆคนอำจเป็นนักวิชำกำร	 นักกีฬำ	 

เป็นข้ำรำชกำร	 กลุ่มประชำสังคมก็คือกลุ่มประชำชนที่มีบทบำทและท�ำกิจกรรม 

ร่วมกันในสังคมเดียวกัน..	 เรียกว่ำเหมือนเป็นกลไกของประชำสังคม	 คือ	 สมำขิก 

ที่ เรำอยู่ร่วมกันและเรำช่วยกันดูแลช่วยกันขับเคล่ือนช่วยกันท�ำกิจกรรม	 

ไม่มีกฎหมำย	 ระเบียบ	 ระบุไว้	 แต่มันเป็นเหมือนกับประชำสังคมที่เรำมำรวมกัน 

ด้วยเหตุและปัจจัยด้วยเงื่อนไขชีวิตควำมเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อม	 ท�ำให้เรำเกิด 

กำรรวมตวักัน..”

 

 และเพราะท่ีมาของเดก็หวันอกเหลา่นีต้า่งกนั ความคิดเร่ืองสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม

ของเขาเหล่านีจ้ึงแตกต่างกนัอย่างน่าทึ่ง  ท่ีจ�าได้แม่นย�าคือสมชัชา เฉ่งอ้วน เขาคนนีคื้อ 

ผู้ มีบทบาทในการเมืองท้องถ่ิน แน่นอนด้วยความรู้และหน้าท่ี เขาไม่ใช่สื่อหรือคนท�าสื่อ  

แตเ่ม่ือเขาเป็นนกัเรียนใหมใ่นห้อง เราต้องอึง้  สมชัชาใสเ่สือ้พืน้เมืองมาในชัน้เรียน โดดเดน่

เฉพาะตวั ขณะท่ีเขาเลา่เร่ือง แลกประสบการณ์ เหมือนเดก็โขง่คือรู้เร่ืองมากมาย เขาเลา่ให้

ฟังว่า การกระท�าเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสดุ และท�าทนัที ท�าทุกท่ีท่ีท�าได้ ในมมุมองของสื่อ 

เร่ืองราวของชมุชนอาจเป็นเร่ืองเลก็น้อยเพราะมนัมีมากมาย ด้วยประเด็นและพืน้ท่ี แตแ่ม้ 

จะเป็นเร่ืองเลก็น้อย ก็นา่จะท�าเพราะการกระท�าเชน่นีแ้หละ คือแบบอยา่งคือสื่อ อยา่จ�ากดั

สื่อเฉพาะสื่อท่ีเราเห็นคอวิทย ุ โทรทศัน์เท่านัน้ เราก็เป็นสื่อและเป็นโรงเรียน (แบบอย่าง)  

ของสงัคมได้
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	 “..ไม่มีใครเก่งกว่ำใครเพรำะส่ืออำจหมำยถงึนักข่ำวหรือผู้ที่กระจำยสิ่งเหล่ำนัน้

แต่ในควำมคิดผม	 ส่ือเป็นเคร่ืองมือ	 ขออธิบำยว่ำประชำสังคมเป็นคน	 ส่ือเป็น 

เคร่ืองมือ	และวชิำกำรเป็นควำมรู้	เม่ือ	3	อันนีร้วมกันจะท�ำให้เกดิกำรสร้ำง	ร.ร.ที่ดี

ส่ือเป็น	ร.ร.	ที่ดขีองสังคม...”

 

 เด็กหวันอกอีกคนหนึ่ง ท่ีแนวคิดของเขาน่าสนใจคือ เขาเป็นผู้ติดตามเร่ืองราวของ 

อรัุงละโว้  หรือชาวเล (อรุะละไว้ - ชาวน�า้หรือชาวทะเล อรัุง แปลวา่ชาว ลาโว้,ลาโว้ย แปลวา่

น�า้หรือทะเล เชน่เดียวกบัค�าวา่ อรัุงอตุงั – ชาวต้นไม้,ชาวป่า) ซึง่เป็นชนกลุม่น้อยท่ีถกูไลท่ี่อยู่

แถบสงขลา ชนกลุ่มนีถ้กูไล่ท่ีมายาวนาน ทัง้ท่ีเร่ืองราวด้านหนึ่งบอกว่าคนเหล่านีบ้กุรุกท่ี  

ซึง่มีเจ้าของ แตเ่ร่ืองราวอีกด้านบอกวา่ คนกลุม่นีคื้อเจ้าของพืน้ท่ีดัง้เดมิ อยูม่าหลายชัว่อายุ

คน เพียงแต่ไม่มีสิทธิในผืนแผ่นดินเพราะไม่ได้ขึน้ทะเบียนเกิดกบัท้องถ่ิน ข้อพิพาทเร่ืองนี ้

ละเอียดอ่อนมาก เขาเล่าให้ฟังว่าเขาติดตามเร่ืองนีม้าระยะหนึ่ง มันนานมากพอท่ีเขา 

จะมีข้อมูลและภาพ ท่ีบอกเร่ืองราวของชุมชนชาวอุรังลาโว้ย แต่เม่ือเกิดเหตุและสื่อ 

น�าเร่ืองราวเหลา่นีไ้ปรายงาน เขาพบวา่สื่อพยายามค้นหาแหลง่ข้อมลูและภาพท่ีจะบอกเลา่

เร่ืองราวได้ เม่ือสื่อกระแสหลกัรู้ว่าเขาคือผู้ ท่ีมีภาพและเร่ืองราวเหล่านัน้จึงติดต่อขอมา  

เขายินดีเผยแพร่ มันช่วยให้เร่ืองราวของชาวเล ถูกถ่ายทอดออกไปในมุมท่ีแตกต่าง 

จากสื่ออ่ืนๆ 

	 ส่ือคือผู้ที่มีพลัง	แต่ยังต้องกำรข้อมูลและเร่ืองรำวจำกชุมชน	หำกได้เร่ืองผิดๆ	

เพีย้นๆ	 เร่ืองรำวที่น�ำเสนอก็ผิด	 หำกได้เร่ืองถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง	 

กำรน�ำเสนอก็ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง	 แม้เคล็ดลับจะง่ำยปำนนี	้ แต่ใน 

ควำมเป็นจริงกลับยำก	เพรำะส่ืออำจเข้ำไม่ถงึ	“ข้อมูล”	ที่ถกูต้อง		ส่ืออำจต้อง	“แข่งขัน”	

จนไม่อำจ	“ตรวจสอบ”	ข้อมูลได้มำกและละเอียดเพยีงพอ

	 ส่ือมีพลังเป็นโรงเรียนของสังคมได้	 แต่จะเป็นได้ดีก็ต่อเม่ือโรงเรียนมีชุด 

ควำมรู้อันถูกต้อง	 รู้จักแหล่งข้อมูลอันถูกต้อง	 และเข้ำถึงข้อมูลถูกต้องได้จริงๆ	 
มฉิะนัน้	พลังของส่ืออำจกลำยเป็นอุปสรรคส�ำคัญของกำรเป็นโรงเรียนที่ดขีองสังคม	

กไ็ด้เช่นกัน
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 น่ีคือข้อสงัเกตจากเดก็หวันอกชาวใต้อีกหลายๆ คนตอ่ประเดน็สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม

ได้หรือไม ่ท่ีนา่สนใจนกั

 “...จริงๆแล้วส่ือสำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นโรงเรียนของสังคมได้ทนัทนีะครับ	แต่มัน

ต้องมำร่วมกันคดิก่อนว่ำใน	รร	เน่ีย	เรำจะต้องมำแบ่งเป็นวชิำ	อังกฤษ	ไทย	สังคม		

จะมีส่ือบำงประเภทที่สนใจเร่ืองเดก็อ่อน	ส่ือที่สนใจเร่ืองต้นไม้กจ็ะส่ือสำรไปในสิ่งที่

อยำกจะสอนนะครับ	 ส่ือมีโอกำสที่จะพูดกับคนจ�ำนวนมำกต่ำงครั้งส่ือก็ไม่รู้ว่ำ 

คนจ�ำนวนมำกนัน้สนใจเร่ืองอะไร..ฉะนัน้ส่ือที่อยำกจะเป็นครูให้กับสังคมก็ต้องมำ

คดิกันว่ำเรำรู้เร่ืองอะไรสอนเร่ืองอะไรดี	ถ้ำอยำกจะเป็นส่ือเร่ิมตัง้แต่วันนีก้ท็�ำได้เลย	

ณ	วนิำทนีี	้แต่ต้องเลือกก่อนว่ำจะเป็นครูในวชิำอะไร	นะครับคุณครูทกุคน	กท็กุคน

ไม่รู้เลือกได้หรือยังในใจ	 อำจจะเป็นครูในเร่ืองสุขภำพ	 เบำหวำน	 ควำมดัน	 หวัใจ	

อะไรแล้วแต่	ตอบได้เลยครับเม่ือกีห้วัข้อ	นี	้ว่ำเป็นแล้วเป็นได้เลย...”

 

	 “...ส่ือเป็นสถำบนัเลยนะค่ะ	โรงเรียนกเ็ช่นเดยีวกันแต่วำคุณภำพแต่ละโรงเรียน

กไ็ม่เหมือนกัน	เหมือนกับว่ำเรำสร้ำง	ร.ร.	1	ร.ร.	เรำกต้็องดวู่ำมำตรฐำนเรำได้หรือ

เปล่ำ	กำรที่องค์ควำมรู้เรำให้ออกไป	แต่บำงครัง้บำงที่ส่ือยัดเหยียด	มำกเกนิไป	และ

ส่ือหำกไม่มีจรรยำบรรณที่แท้จริง	องค์ควำมรู้ที่แท้จริง	คุณเป็นตวัท�ำลำย	อันนีต้้อง

พึ่งระวังมำกๆ	เลย...”

	 ส่ือเป็น	 รร	 ของสังคม	 แต่ก็เหมือนกับโรงเรียนที่ยังขำดแคลน	 โรงเรียนที่ยัง 

ไม่ผ่ำนกระบวนกำร	 ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินจำก	 สมส.	 ท�ำให้กำรส่ือสำรออกมำผิด

พลำด	ยิ่งเป็นส่ือยิ่งแล้วใหญ่เพรำะมันมีครูบำงคนที่เกดิอคตต่ิอนักเรียน	กไ็ม่สำมำรถ

ที่จะให้นักเรียนเข้ำใจเก่ียวกับเร่ืองนัน้ได้	 ก็เหมือนกับส่ือที่มีอคติต่อหน่วยงำนนี	้ 

ต่อคนนี	้กำรส่ือสำรออกไปท�ำให้ประชำชนเข้ำใจคลำดเคล่ือนและผิดพลำด..”

 

	 พูดว่ำส่ือเสนอข่ำวเลวร้ำยหรือเสนอข่ำวดี	 อำจจะท�ำให้ควำมรู้สึกเบี่ยงเบน 

ไปนิดในทศิทำงไหนแต่ในควำมจริงที่สุดแม้ว่ำข่ำวร้ำยหรือข่ำวด	ีขอให้ส่ือแค่น�ำเสนอ

ควำมจริง	 ต้องมีคนที่สำมำรถควบคุมส่ือได้ว่ำสิ่งที่ ส่ือจะส่ือสำรออกไปขอแค่เป็น

ควำมจริง		มันจะร้ำยกแ็ค่ให้รู้ว่ำสังคมเป็นคือควำมจริง
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 ท่ีเขาบอกกันว่า ชาวใต้เป็นกลุ่มหวัหมอคือช่างคิด ช่างตัง้ค�าถามเสมอ เห็นท่าจะ 

จริงนะ...(ฮา)...เพราะจากค�าถามเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นกันเหล่านี ้ เด็กหัวนอกกับ 

ความคดิท่ีกล้าหาญเพ่ือจะถามวา่ โรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนดีหรือไม ่และดีพอหรือยงั 

 ส�าหรับผู้มาเป็นครูท่ีจะสอนในโรงเรียนแหง่นี ้ความจริงของโลกมีอยูว่า่ ครูมีความถนดั

แตกตา่งกนันะ สื่อเลือกท่ีจะเป็นครูแบบไหน และโรงเรียนควรจะมีครูแบบไหน 

 ท่ีส�าคญัโรงเรียน (หรือครู) จะสอนถกูหรือผิดก็ตาม ชาวบ้านต้องคอยติดตามด ู และ

ชว่ยเหลือครูและโรงเรียนด้วย อยา่ปลอ่ยให้เป็นภาระของโรงเรียหรือครู แตเ่พียงฝ่ายเดียว

 โอ...ความคดิของเดก็หวันอกกลุม่นี ้ขอบอกวา่ไมธ่รรมดานะ เพราะถ้าคดิจะเป็นเจ้าของ

โรงเรียนหรือปรับปรุงโรงเรียนของตวัเองจริง ๆ  แล้วละก็ ไมใ่ชเ่ร่ืองจะท�ากนัเลน่ๆ หรือท�าเสร็จ

กนัแบบลวกๆ สกุเอาเผากินได้เลย ค�าถามแต่ละข้อตอบไม่ง่ายและพวัพนักนัเป็นใจด้าย  

ใจไหม เข็ดใหญ่ๆ เชียว แต่ถ้าท�าได้ โรงเรียนใหม่นีค้งเป็นโรงเรียนสุดยอด น่าเรียน 

ไมน้่อยเลย

 ในห้องเรียนเมืองเหนือ เราจดัเวทีท่ีพิษณุโลก ในห้องเรียนท่ีภาคเหนือนี ้ เราพบว่า 

มีเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ทีมีบทบาทหลายอยา่งแตล่ะคนมีการงานมีอาชีพท่ีชดัเจนแนน่อน แตก็่ยงั

ท�าหน้าท่ีเหมือนจิตอาสาในกลุม่กิจกรรมทางสงัคมต่างๆ อีกด้วย ตวัอย่างของเด็กหวันอก 

เช่น น.อ.นพกลุ ใจอารีย์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณโุลก, บรรหาญ นายกสมาคม 

สื่อท้องถ่ินพิษณุโลก, สมบูรณ์ เลขาธิการสมาคมสื่อสารมวลชน ๗ จังหวัดภาคเหนือ,  

ศรสนิ นายกสมาคมสือ่ก�าแพงเพชร, ชชูาต ินายกสมาคมสือ่สโุขทยั, สริุนทร์ ชยัวีรทยั กรรมการ

สมาคมบริหารหนังสือพิมพ์ภูมิภาคไทย, วีรศักดิ์ วุวรรณโณ เลขาธิการสภาพลเมือง,  

ล�าเนา เอ่ียมสะอาด จากราชภฎัพิบลูสงคราม, และขออภยัส�าหรับอีกหลายๆ คนท่ีไม่ได้ 

เอย่ถงึ

 เอาละส.ิ.เดก็หวันอก ของห้องนีค้งจะมีความคดิอะไรเดด็สะระต่ี ให้สะเทือนเลื่อนลัน่

ห้องแน่นอน และครูใหญ่อาจต้องปวดตบั ขยบัเอวหลายท่ากว่าจะคยุกนัรู้เร่ืองเป็นแน่.... 

ขอบอกนอกรอบก่อนนะ  วา่กนัวา่เดก็หวันอกเมืองใต้แรงแล้วนะ..เจอเดก็หวันอกเมืองเหนือ
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แล้วต้อง อึง้..อุ้ย..โอ้..วาวววว แบบกระพริบตาไม่ได้เลย..อ่านข้ามบรรทดัปุ๊ บ..เร่ืองเล่านี ้

จืดไปเลย.....(ฮา).....

 อยา่งท่ีบนัทกึไว้ยอ่หน้าต้น ๆ  วา่นกัเรียนโขง่ของเมืองเหนือจะมีหลายหน้าท่ีและบทบาท 

เหมือนสวมหมวกหลายใบพร้อมกนั เร่ืองสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมนัน้ ไมต้่องเอย่ซ�า้อีกเพราะ

ทกุคนก็เหน็คล้ายกนัวา่ สื่อเป็นโรงเรียนสงัคมแนน่อน แตค่�าถามท่ีแลกเปลี่ยนกนัคือ 

 จะเป็นโรงเรียนของสงัคมอย่างไร และเป็นสื่อดีแบบไหน เม่ือโอกาสและข้อจ�ากัด 

ท่ีบีบสื่อให้ตดิกรงหรือติดกบัดกันัน้มีอยูม่าก ค�าถามนีเ้กิดขึน้และดจูะแตกตา่งจากห้องเรียน

ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพราะนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนนี ้ ดเูหมือนจะแบง่ 

ได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ สื่อในสงักัดของราชการ เรียกว่าเป็นเด็กนกัเรียนมีสงักัด กับสื่อ 

ในภาคเอกชน หรือเป็นเดก็ไมมี่คุ้ม (ไมมี่สงักดัดแูล)  

 กับข้อสังเกตจากเด็กหัวนอกเมืองเหนือท่ีส�าคัญข้อหนึ่งคือ อย่าลืมความจริงว่า 

สื่อต้องหาเลีย้งชีวิตด้วยเช่นกัน ขณะท่ีสื่อพยายามจะเป็นโรงเรียนท่ีดี แต่อยู่ไม่ได้เพราะ 

หาเลีย้งชีวิตไมไ่ด้ท้ายสดุ โรงเรียนนีต้้องปิดหรือไมก็่ขายข้อสอบ (เปรียบเทียบ) 

 ประเด็นแรกเร่ืองเป็นสื่อดีแบบไหนและจะเป็นโรงเรียนของสังคมอย่างไร ในเวที 

ภาคเหนือนีค้วามคดิท่ีแตกตา่งจากห้องเรียนในภาคอ่ืนๆ คือประเดน็ค�าถามเร่ือง กฏ กตกิา

ท่ีมีมากมายเหลือเกิน เช่น กฏระเบียบจาก กสทช. เก่ียวกับการประกอบกิจการวิทย ุ

กระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ และกิจการกระจายเสียงของวิทยชุมุชน  อีกสว่นหนึง่เป็น 

กฏระเบียบของหนว่ยงานท่ีตวัเองสงักดั ยงัไมน่บัรวมจารีต หรือข้อปฏิบตัท่ีิหวัหน้าหนว่ยงาน

ก�าหนดให้ปฏิบตั ิ เหลา่นีท้�าให้การท�างานของสื่อยากกวา่เดมิ เหมือนทางเดนิท่ีแคบอยูแ่ล้ว 

ย่ิงแคบหนกัเข้า แถมยงัมีขวากหนามขวางเป็นระยะ ๆ ต้องระวงัหลบหลีกให้ทนัทว่งที ท�าให้

การท�างานเพ่ือเป็นสือ่ท่ีควรจะเป็นนัน้ยากขึน้ เชน่ การแถลงขา่วเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

ของหน่วยราชการ ท้ายสดุกลายเป็นการแจ้งวาระงานมากกวา่เป็นการรับรู้หรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูล-ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกับสื่อ ในฐานะกระบอกเสียงของประชาชน พูดง่ายๆ  
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เจ้าหน้าท่ีราชการอยากบอกให้ชาวบ้านรับรู้ แต่ไม่สนใจท่ีจะรับรู้จากชาวบ้าน ท้ายสุด 

เม่ือการแลกเปลี่ยนขา่วสารไมส่มดลุ ก็เกิดค�าถาม เม่ือมีค�าถามท่ีตอบไมไ่ด้ หรือตอบได้ยาก 

ก็หลบเลี่ยงและเพิกเฉย จนท่ีสดุงานด้านนีก็้เป็นหมนัไป

 

 หรือในประเดน็ท่ีสอง คือการหารายได้เพ่ือให้ตนเองอยูร่อดเพ่ือท�าหน้าท่ีสือ่หรือโรงเรียน

ของสงัคมตอ่ไปได้นัน้ เดก็หวันอกเหลา่นีเ้หน็เกือบเป็นสว่นมากวา่ กฏระเบียบท่ีก�าหนดเร่ือง

การหารายได้เพ่ือเลีย้งตวัสือ่ เข้มงวดอยา่งมากจนไมแ่ทบปฏิบตัใิห้เป็นจริงได้ยากมาก ท�าให้

สื่อไมส่ามารถท�าหน้าท่ีตามอดุมคติได้  ท่ีดีหน่อยคือเลกิกิจการ แตแ่ยส่ดุคือต้องกลายเป็น

สื่อท่ีน�าเสนอขา่วสารท่ีคล้อยตามความต้องการของบางคนหรือองค์กรบางแหง่ เพ่ือแลกกบั

เงินคา่โฆษณาเพ่ือให้ตนเองอยูไ่ด้ 

 อือม์ ประเดน็นีค้ล้ายกบัของเดก็หวันอกอีสานนะ ถ้าทา่นยงัจ�าได้ บนัทกึประเดน็เร่ือง

นีข้อง ห้องเรียนอีสานก็มีกล่าวไว้ ซึ่งยังตัง้ข้อสงัเกตุอีกว่า กลไกธุรกิจนีแ้หละท�าให้สื่อ 

ขาดอิสรภาพท่ีจะท�าหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีดีของสงัคม

 แนวคิดข้อหนึ่งท่ีแตกต่างจากห้องเรียนอ่ืนๆ คือ สื่อทุกวนันี ้ ส่งต่อข้อมลู ข่าวสาร  

ความรู้ มากกว่าจะผลิตเอง หรือพูดแบบนักวิชาการก็คือ สื่อผลิตซ�า้มากกว่าจะค้นถึง 

แหล่งข้อมลูและผลิตเองด้วยความรู้และเข้าใจ  ตวัอย่างเช่น การน�าข่าวหรือข้อมลูจาก

หนงัสือพิมพ์ มารายงานต่อทางวิทยกุระจายเสียง หรือน�าข่าวท่ีผลิตแล้วจากส่วนราชการ 

เพ่ือน�ามาเลา่ อา่นในรายการ  หรือการ Share และสง่ตอ่ใน Facebook หรือสือ่สงัคมออนไลน์

อ่ืน ๆ การกระจายตอ่แม้จะเป็นสิง่ท่ีไมควรท�า แตใ่นความเป็นจริง การเข้าถงึแหลง่ข้อมลูต้น

ก็ท�าได้ยากกวา่ เชน่ หวัหน้าสวนราชการไมใ่ห้ความส�าคญักบัการแถลงขา่ว หรือฟังปัญหา

ของประชาชน ข้อมลูจงึเป็นปัจจบุนัหรือเป็นเร่ืองท่ี “โดน” ประชาชนได้ยาก 

 ความคิดของเด็กนอกเมืองเหนือ สะท้อนให้เห็นวา่ “ความจริง” เร่ืองนีเ้ป็นความจริง 

ท่ีไมอ่าจแก้ไขได้ท่ีตวัของนกัเรียนหรือโรงเรียน แตร่ากฐานของปัญหากลบัอยูท่ี่ คนข้างนอก

โรงเรียนวา่อยากได้บณัฑิตแบบไหน และให้ความส�าคญัแก่กลไกการท�างานของสื่อจริงหรือ

ไม ่เหมือนอยากได้บณัฑิตดี ๆ เก่ง ๆ แตว่า่ไมย่อมให้ความร่วมมือกบัการสร้างนกัเรียน หรือ
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ให้ความสนใจต่อการท�างานของสื่อน้อยกว่าท่ีควรเป็น เหมือนไม่สนใจบัณฑิตจาก 

โรงเรียนสื่อ ท้ายสดุนกัเรียนก็จะไม่เห็นแนวทางนี ้ บณัฑิตแบบนีก็้จะไม่มีท่ียืน แล้วบณัฑิต

แบบนีจ้ะเกิดขึน้จริงได้อยา่งไร

 เช่นกนัในเวทีเมืองหลวง เราจดัห้องเรียนหรือเวทีขึน้ท่ีสมาคมนกัข่าว เวทีนีผู้้ ท่ีไม่ได้

ท�างานด้านสื่อหรือไม่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อเลยก็มาร่วมพอสมควร รวมถึงผู้ เคยผ่าน 

การผลิตสื่อหรือเป็นคนท�าสื่อ แต่บัดนีไ้ม่ได้ท�าสื่อแล้วก็แวะเวียนมาเข้าห้องเรียน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิก็มาก

 เดก็หวันอกของบางกอกเหลา่นี ้ มีแนวคิดไมต่า่งจากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีในภมิูภาคตา่งๆ 

ท่ีเห็นตรงกนัวา่ สื่อมีพลงัและพร้อมเป็นโรงเรียนในสงัคมได้อยา่งแน่นอน และสามารถเป็น 

ได้ทนัทีด้วย แตส่ื่อทกุวนันีก็้ยงัท�าหน้าท่ีโรงเรียนของสงัคมได้ไม่สมบรูณ์  แตป่ระเด็นไม่ใช่

เร่ืองของการเข้าถงึแหลง่ข้อมลูหรือความรู้ท่ีชดัเจน อาจเป็นเพราะ บางกอกเป็นเมืองท่ีมีโอกาส 

และมีเทคโนโลยีทางการสื่อสารครบครัน สามารถค้นคว้าหรือค้นหาแหล่งข้อมลูต่างๆ ได้ 

งา่ยกวา่ภมิูภาคอ่ืน 

 แตป่ระเดน็ท่ีเดก็หวันอกของบางกอกเหน็วา่นา่จะเป็นอปุสรรคส�าคญัคือ การท�าหน้าท่ี

ของตนเองขณะท่ีต้องแข่งขนัระหวา่งสื่อท�าให้สื่อต้องเลือกทางเลือกท่ีโดดเดน่ เป็นท่ีเตะตา

ต้องใจของผู้บริโภค ทัง้ท่ีแนวทางนัน้อาจล่อแหลมต่อความเป็นโรงเรียนท่ีดี หรือบางครัง้ 

สื่ออาจต้องเลือกข้าง เลือกท่ีจะเป็นด้วยข้อจ�ากดัทางธุรกิจซึ่งต่อสู้แข่งขนักนัอย่างดเุดือด  

สื่อจงึเป็นโรงเรียนในฝันได้ยากกวา่เพราะมีโรงเรียนอยูม่ากมาย ซึง่ผู้บริโภคอาจเลือกหรือไม่

เลือกด้วยกรอบและวิธีคดิแบบท่ีสื่อเป็น แตเ่ลือกอยา่งท่ีผู้บริโภคชอบ ก็ได้

 

 พร้อมๆ กบัสื่อจะเป็นโรงเรียนท่ีดีได้ยาก เม่ือควบคู่ไปกบัทางเลือกใหม่ๆ ท่ีผู้บริโภค 

ปรับตวั เปรียบเหมือนมีโรงเรียนอยา่งหลากหลาย โรงเรียนแยกประเภท โรงเรียนสองภาษา 

โรงเรียนหลกัสตูรต่างประเทศ หรือโรงเรียนเฉพาะกิจ ซึ่งล้วนแต่ท�ารายได้หรือมีช่ือเสียง  

เพราะเป็นท่ีต้องตาต้องใจของผู้บริโภค เชน่ You tube, Face book, Line, รายการประกวด

ร้องเพลง Singer Contest ตา่งๆ, รายการ Reality มากมาย, หรือรายการ Game Show,  
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ทัง้ท่ีรายการเหลา่นี ้ แทบไมต่รงกบัเปา้หมายและภารกิจของสื่อ แตก็่ประสบความส�าเร็จสงู 

ผู้ประกอบอาชีพเหลา่นีโ้ดง่ดงั เชน่นีแ้ล้วสือ่จะทานกระแสของการบริโภค ของสงัคมได้อยา่งไร

 อย่างท่ีเกร่ินไว้ตอนแรกของบทนี ้  ความคิดแปลกๆ พิสดารเกินกว่าท่ีใครจะคิดกนั  

ของห้องเรียนแต่ละห้อง ของนกัเรียนแต่ละคน จนท�าให้เราอดเรียกคนเหล่านีว้่า พวกเด็ก

หวันอกหรือพวกนอกคอก ไม่ได้...(ฮา).. ถ้าเป็นสมยัก่อน เราคงไม่ค่อยได้ใสใ่จกบัแนวคิด

แปลก ๆ เหล่านีน้กั อย่างมากเราก็ว่า ..เด็กพิเรน หรือ เด็กพิลกึ...แต่มาถึงวนันี ้ แนวคิด 

เหลา่นี ้สะท้อนอะไรบางอยา่งท่ีนา่ฉงน และนา่คดิตอ่ ...

 อาจเป็นเพราะ เด็กหัวนอก เหล่านี ้ ตัวตนจริงๆ ของเขาไม่ใช่ เด็กอายุน้อย 

เหมือนโรงเรียนปกติและสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ก็หาได้มีห้องเรียนแบบเดียวกบัโรงเรียน

ในระบบของกระทรวงศึกษาธิการไม่ แต่เด็กหัวนอกเหล่านี ้ คือผู้ ท่ีท�างานกับชุมชน  

(ภาคประชาสงัคม) จริงๆ และมีประสบการณ์หลายปี ท่ีอาจมองเหน็มมุอบัของสื่อ ท่ีจะเป็น

โรงเรียนทีดีของสงัคม และสะท้อนมุมท่ียังมองไม่เห็นของอีกหลายๆ คน  และท่ีส�าคญั  

เดก็หวันอกเหลา่นี ้ผา่นประสบการณ์ความจริง เม่ือเขาต้องอยูก่บัสือ่ในฐานะผู้บริโภคขา่วสาร

และความรู้ต่างๆ  และในฐานะท่ีต้องใช้สื่อ เพ่ือส่งข้อมลูข่าวสารของเขาไปสสูาธารณะ  

รวมถงึเม่ือเขาอยูต่รงกลางระหวา่งสื่อและชมุชน  สิง่ท่ีเขาสะท้อนเป็นความจริงและประเดน็

ท่ีแม้จะแปลก แตไ่มพิ่เรนและไมพิ่ลกึอีกแล้ว 

 เ ม่ือสังคมเปลี่ยนรูปแบบการอยู่ ร่วมกันเป็นพันธะหลายแง่มุม และถูกเ ร่ง 

การเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสาร  ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มคนอนัหลากหลายเหล่านี ้

ในสงัคม มีการสื่อสารและสื่อมวลชนเป็นสะพานส�าคญั มมุมองของสื่อคงไมอ่าจจ�ากดัหรือ 

ชีเ้ฉพาะเพียงผู้ ใดผู้ หนึ่งอีกต่อไป เพราะสังคมได้ขยายบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนให้มี 

หลายบทบาท หลายหน้าท่ีไปพร้อมๆ กนั 

 สื่อจะเป็นโรงเรียนท่ีดีของสงัคมได้หรือไม ่ เป็นอยา่งไร และเป็นหน้าท่ีใคร ในบทบาท

ไหน จงึเป็นค�าถามจากเดก็หวันอก ท่ีท้าทายอยา่งย่ิง 
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5 
หนอนหนังสือ

ภทัราวดี  ธีเลอร์

 หากเราพดูถงึค�าวา่ “วิชาการ” เราจะนกึถงึอะไร?????

 คงไมพ้่น ความเคร่งขรึม มีระเบียบ ฉลาด และอยูใ่นกรอบ

 แล้วถ้าเราเตมิค�าวา่ “นกั” น�าหน้าค�าวา่ “วิชาการ” รวมเป็น “นักวชิำกำร” เราจะนกึ 

ถงึอะไร

 เราคงนึกถึง “บุคคลท่ีดมีูความน่าเช่ือถือ ท�างานเก่ียวกับการสอนหนงัสือ เน้นพูด

บรรยายและเขียนต�าราเป็นสว่นใหญ่ หากไมค่ดิจะท�าอะไรท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากงาน

ประจ�าท่ีต้องท�าในทกุๆ วนั ก็จะมีมมุมองอยูใ่นกรอบแบบชนิดนอกหรอบไมเ่ป็นนัน่เอง

 “ห้องเรียนของส่ือ” ... ท่ีใช้สร้าง “นกัสร้างสรรค์สื่อ” ในปัจจบุนั อาจจ�าเป็นต้องพึง่พา

นักวิชาการในการสร้าง “นักสื่อสารสร้างสรรค์” เพ่ือออกไปเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ท่ีดี 

ในสงัคม”
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 ใช้ค�าวา่ “โรงเรียน” ภาพของเรา คือ ต้องมี “ห้องเรียน  มีกรอบ มีหลกัสตูร และอ่ืนๆ” 

มีนกัหนงัสือพิมพ์ท่านหนึ่งกว่าไว้ว่า เม่ือก่อนไม่มีโซเซียลมีเดีย หนงัสือพิมพ์ก็คือสื่อ คือ

มหาวิทยาลยัของประชาชน แต่ถ้าเราพดูว่าสื่อคือมหาวิทยาลยัของประชาชนนัน้หมายถึง 

สื่อในบริบทของความเป็นสื่อประชาชนจะสามารถเข้าไปอา่นหนงัสือพิมพ์ ดทีูวี แล้วเรียนรู้

จากบทเรียนในเนือ้หาของสื่อต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวนั หลากหลายวิชาหลากหลาย

ความรู้ ใครจะเดินเข้าไปเรียนอะไรจะดึงอะไรออกมาก็ได้เรียนข้ามคณะก็ได้ ถ้าโรงเรียน 

เราต้องสร้างหลกัสตูรนัน่เอง

 นักวิชำกำรในปัจจุบันสำมำรถสร้ำง	 “นักส่ือสำรสร้ำงสรรค์”	 ที่ดีออกสู่สังคม 

แล้วหรือยัง	????

 จากเวทีเสวนาเชิงปฏิบตัิการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม” 4 ภาค ท่ีได้ร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ 

นักวิชาชีพ และภาคประชาสงัคม มาแลกเปลี่ยนแนวคิดการท�างานและปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ของแต่ละภาคส่วน เพ่ือมองหาว่า...ปัญหาของการสร้าง “นกัสื่อสารสร้างสรรค์” คืออะไร   

พบว่าส่วนใหญ่มองว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน  

ไม่สามารถน�าไปสู่การสร้างนกัสื่อสารสร้างสรรค์ท่ีดีได้เพราะระบบการศึกษาไทยมุ่งเน้น 

ตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากกว่าตอบโจทย์สังคม ประกอบกับผู้ เรียนไม่มีเป้าหมายว่า 

เข้ามาเรียนท�าไม นกัวิชาการไมเ่ทา่ทนัสือ่ ไมเ่ทา่ทนักาลเวลา ไมท่นัเทคโนโลยี และไมป่รับปรุง

วิธีสอน รวมถงึไมแ่สวงหาความรู้เพ่ิมเตมิ

 

 หากเปรียบเปรย คงไม่ต่างอะไรกับ “หนอนหนังสือ” ซึ่งตีความถึงคนท่ีหมกมุ่น 

หลงไหล อยู่กบัต�าราหนงัสือมากมาย (ในรูปแบบเดิมๆ) ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงรอบตวั  

ไมห่าอะไรใหม่ๆ  มาพฒันาตนเอง เพราะไมก่ล้าพอท่ีจะเปลี่ยนแปลง

 แล้วท�ำไม	“หนอนหนังสือ”	ต้องพยำยำมเปล่ียนแปลงตวัเองด้วยล่ะ	???

 หลายคนอาจสงสยั ....
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 เพราะสื่อในยุคปัจจุบัน สามารถเข้าถึงสังคมได้ทุกช่องทาง แล้วสื่อจึงเป็นแหล่ง 

ความรู้ทุกอย่างให้กับสังคม เป็นทัง้แหล่งส่งเสริม และแหล่งท�าร้ายได้ในเวลาเดียวกัน  

จากหลายเวทีท่ีนกัวิชาการจากภมิูภาคตา่งๆ ร่วมแสดงความคดิเหน็ถงึสิง่ท่ีนกัวิชาการท�าอยู ่

ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของหลกัสตูร การเรียนการสอน โดยสว่นใหญ่นกัวิชาการมองว่า ตนเอง 

ได้ท�าหน้าท่ีตนเองดีท่ีสดุแล้วมีการเรียนการสอนท่ีเน้นให้เด็กคิด วิเคราะห์ และสามารถ 

สร้างนกัสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์อยา่งมีประสทิธิภาพได้ มีการบริการวิชาการเชิงอบรมตา่งๆ 

ร่วมกบัภาคประชาสงัคม และมีกิจกรรมท่ีมีภาคีเครือขา่ยหลายรูปแบบ เชน่การท�ากิจกรรม

ร่วมกบัชมุชนในท้องถ่ินอยา่งสม�่าเสมอ

 เพราะจริงๆแล้วสื่อสามารถน�ามาใช้สอนในห้องเรียนได้ ใช้สง่เสริมพิธีกรรม สง่เสริม

ชุมชน ท้องถ่ินและ สามารถท่ีจะท�าร้ายสงัคมได้ในหลายรูปแบบ ในมมุของนักวิชาการ 

อาจจะต้องมาพิจารณาวา่ในท่ีท่ีเราท�างานอยูเ่รามีวิธีการเรียนการสอนอยา่งไรท่ีจะสง่เสริม

คนออกไปสูก่ารท�างานเป็นสื่อท่ีจะเป็นโรงเรียนของสงัคมได้

 นักวชิำกำรในแต่ละภมูภิำคตื่นตวัในกำรเปล่ียนแปลงหรือไม่	????	

 ต้องบอกเลยวา่ นกัวิชาการท่ีเป็นตวัแทนมาแลกเปลีย่นจากแตล่ะภมิูภาคนัน้ มีลกัษณะ

ท่ีแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั นกัวิชาการภาคกลางมีภาวการณ์ต่ืนตวัสงู แตย่งัคงยดึมัน่วา่ 

สิ่งท่ีท�าอยู่นัน้ดีอยู่แล้ว ท�าหน้าท่ีได้สมบทบาทการเป็นนักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง 

ของการปรับหลกัสตูร ทกัษะท่ีตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ความร่วมมือในการจดัอบรมสมัมนา

ต่างๆ กับองค์กรวิชาชีพ ส่วนนักวิชาการภาคใต้ดูจะเป็นทีมวิชาการท่ีแข็งขันเอามากๆ  

ท�าโครงการมากมาย ทัง้ร่วมมือกบัชมุชนท้องถ่ินกบัโรงเรียน ท�าความร่วมมือกบัสื่อกระแส

หลกั และการใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจ เราได้มีโอกาสคุยกับนักวิชาการ 

ทีมใหญ่เลยทีเดียว นกัวิชาการภาคเหนือ ไมค่อ่ยแสดงความคดิเหน็มากนกั อาจเพราะมากนั

เป็นจ�านวนน้อย จงึไม่คอ่ยได้แสดงความคิดเห็นมากนกั แตทิ่ศทางการแสดงความคิดเห็น

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาคกลางเป็นสว่นใหญ่ สดุท้าย นกัวิชาการภาคอีสาน นกัวิชาการ

สว่นใหญ่ให้ความเหน็วา่ เวทีลกัษณะนีมี้มาหลายครัง้แล้ว แตไ่มเ่คยเหน็การพฒันาท่ีชดัเจน

นอกจากการพดูคยุกนัในเวทีสกัเทา่ไหร่  
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 จากทกุเวทีท่ีนกัวิชาการทกุภมิูภาคร่วมแสดงความคิดเห็น ท�าให้พอมองเห็นปัญหา

แบบคร่าวๆวา่ปัญหาท่ีพบก็จะมีเร่ืองของเครือขา่ยท่ีแตล่ะโรงเรียนมีในการท�ากิจกรรมภายใน

ชมุชนร่วมกนั และมีในรูปแบบคือผลติสือ่ในวิชาเรียน เผยแพร่ในโรงเรียน แตย่งัไมไ่ด้เผยแพร่

ออกสูส่งัคม ต่อมาเร่ืองความเป็นจิตอาสาของผู้ เรียน ยงัคงเป็นปัญหาเร่ืองใหญ่ท่ีพบมาก 

ในยคุนีโ้ครงการเพ่ือสงัคมตา่งๆ ท่ีท�าร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน ล้วนเร่ิมจากการมีจิตอาสาก่อน

เสมอ ซึง่ผู้ เรียนหาดจิตอาสาสว่นนี ้หากโครงการเหลา่นีไ้มผ่กูอยูใ่นรายวิชา เดก็ก็จะไมส่นใจ

ท�ากิจกรรมเลยมากกวา่ ในแงก่ลุม่ธรุกิจมีข้อจ�ากดัในเร่ืองของการเอาไปเผยแพร่ มีนกัวิชาการ

ท่านหนึ่งมองว่าเราขาดเครือข่ายขาดช่องทาง เด็กเราต้องมีการปลูกฝังในเร่ืองของ 

ท�าจิตอาสาเยอะๆ ในโรงเรียนปัญหาเหลา่นีจ้ะหมดไป

หลักสูตรกำรเรียนตอบโจทย์ตลำด	แต่ไม่ตอบโจทย์สังคม	

 

 นกัวิชาการธรุกิจการศกึษาไทยในยคุปัจจบุนัมีภาวะการแขง่ขนัสงู ท่ีเน้นท�าการตลาด

เพ่ือเชิญชวนให้นกัศกึษาเลอืกเรียนในสถาบนัของตนเองมากขึน้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีสถาบนัการศกึษา

ให้ความค�าคญัมากท่ีสดุ ซึง่ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะมนัเป็นเร่ืองของปากท้องท่ีต้องอยู่รอด 

ของธรุกิจ และสว่นใหญ่หลกัสตูรมีการเปลีย่นแปลงเร่ือยๆ ตามสภาพสงัคมและความต้องการ

ของตลาด

 

 นักวิชาการท่านหนึ่ง เสนอว่า กระบวนการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องค�านึงถึง 

ความต้องการของ“ตลาด” ควบคู่ไปกบัความต้องการของ “สงัคม” ด้วย แม้ในบางความรู้ 

ของนกัสือ่สารจะไมใ่ชส่ิง่ท่ีตลาดต้องการ แตส่งัคมต้องการก็ควรค�านงึถงึด้วย” เพราะหลกัสตูร

นิเทศศศาสตร์ในยคุปัจจบุนัมุง่เน้นผลติบณัฑิตเพ่ือปอ้นให้กบัความต้องการของตลาดแรงงาน

มากขึน้ เพราะคุณลักษณะท่ีตลาดต้องการ กลายเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้นักสื่อสาร 

ในยคุปัจจบุนั ไมส่ามารถเป็นนกัสือ่สารสร้างสรรค์ได้ เพราะความต้องการของตลาดท่ีต้องการ

บณัฑิตท่ีมีทกัษะเฉพาะด้านมากเกินไปนกัศกึษาจงึไมส่นใจหลกัสตูรทัง้หมด และจะเลอืกลง

วิชาท่ีทนัสมยัและเป็นท่ีต้องการเทา่นัน้

 

 สิ่งที่สังเกตได้คือ	หลักสูตรยังมีกำรคดิแบบเดมิ	ๆ	หรือ	คดิแบบใหม่	แต่ใช้วธีิ

กำรเดมิๆ 
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 คือ คิดจากบนลงลา่ง อยู่แตใ่นกรอบของ สกอ.ซึง่ท�าให้กระบวนการคิดไม่เป็นอิสระ  

สิ่งนีก่้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ค่อนข้างยาก นักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวว่า ควรมี 

การปรับกระบวนทัศน์เก่ียบกับการวางแผนและออกแบบการเรียนสอนใหม่ทัง้ระบบ  

ในส่วนนีห้มายความถึง การเรียนการสอนควรมีมิติท่ีหลากหลายและสะท้อนเร่ืองราว 

ท่ีเก่ียวข้องกับด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนา หรือเรียกได้ว่า สอนให้บุคคลเคารพ 

ในความหลาหลายท่ีมีอยูใ่นสงัคม หรือกลา่วได้วา่ สอนให้มีความคดิท่ีกว้างและเปิดใจกว้าง

ท่ีจะเรียนรู้  รู้จกัคดิเชิงระบบ รายวิชาควรสอดแทรกให้มีส�านกึในเร่ืองการน�าเสนอเนือ้หา  และ

น่าจะมีเร่ืองของการเจริญสติสอดแทรกด้วยก็จะเป็นการฝึกสมาธิและยกระดับจิตใจ 

ของผู้ เรียนได้ ทัง้นีส้ิ่งท่ีควรมีอีกประการหนึง่คือให้นกัศกึษามีองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

โดยอาจจะเป็นเร่ืองของแนวคดิปรัชญา เป็นต้น

 ทัง้นีห้ากมองถึงกระบวนการจดัการหลกัสตูรท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ควรให้ฝ่ายวิชาการ

เข้ามามีบทบาทกบัการเรียนการสอนมากขึน้ การวางแผนการสอนก็ควรจะมีผู้ เช่ียวชาญ 

ในสายอาชีพเข้ามามีสว่นร่วม เพ่ืออาจจะเป็นมมุมองท่ีชดัเจนได้ดีขึน้ในบางสถานการณ์

 ในเวทีมีเอ่ยถึง การน�าภาคส่วนอ่ืนของสงัคมมาร่วมจัดท�าหลกัสูตร ร่วมสอนและ 

ร่วมดูแลหลกัสูตรในสดัส่วนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ซึ่งนักวิชาชีพจะมี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางมากกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เนือ้หาการเรียนการสอน 

จะต้องเป็นเร่ืองท่ีฝึกให้เดก็ได้คิด ได้ฝึกปฏิบตัิ  พร้อมสอดแทรกให้เดก็ได้ฝึกคิด สอดแทรก

เร่ืองการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพลงไปด้วย

 กระบวนการเรียนและการสอน ไม่อาจใช้กลไกตลาด (ผู้ ท่ีบัณฑิตจะเข้าท�างาน)  

เป็นตัวก�าหนดการผลิตนักสื่อสารแต่ฝ่ายเดียว  หลักสูตรต้องตอบโจทย์สังคมด้วยว่า 

จะท�าอยา่งไรเข้าใจตลาดและเทา่ทนัสงัคม อยา่มุง่เน้นแคอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ เร่ืองใดเร่ืองหนึง่

ต้องมีวิชาท่ีจะตอบสนองทัง้คู่ เพ่ือเกิดความสมดลุระหว่างกลไกตลาดและกลไกทางสงัคม 

เพราะหลกัสตูรท่ีการเรียนการสอนคอ่นข้างแนน่ แตว่า่ไมไ่ด้เน้นการปฏิบตั ิสว่นใหญ่จะเน้น

แตท่ฤษฏี  แม้เดก็ๆ จะเรียนเยอะแตส่ดุท้ายเดก็ท�างานไมเ่ป็น จบแล้วจงึไมส่ามารถหางาน

ท�าได้ เพราะฉะนัน้ การร่างหลกัสูตรไม่ควรน�าแค่นักวิชาการมาร่างหลกัสูตรอย่างเดียว   
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ควรน�าเอาสายอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมท�าการร่างหลกัสตูรด้วยเพ่ือให้หลกัสตูร 

ท่ีออกมาตอบสนองตอ่ตลาดและสงัคมไปอยา่งสมดลุมากขึน้

ผู้เรียนไม่มีเป้ำหมำยว่ำเข้ำมำเรียนท�ำไม

 

 ปัจจุบนัเด็กผู้ เข้าเรียนหลกัสูตรนักสื่อสาร ส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเรียน 

เพ่ือจะไปท�างานอะไรในแขนงการสื่อสารจริงๆ  ตอบได้คร่าวๆ วา่เป็นนกัสือส่ารแตห่น้าท่ีใด

กลบัตอบไมไ่ด้หรือได้ไมช่ดัเจน  สว่นมากเรียนตามเพ่ือน แตไ่มไ่ด้ตัง้ใจเรียนดงันัน้เดก็จบไป

ก็ไมส่ามารถท�างานได้และการเรียนนีก็้ไมไ่ด้ใช้แผนการศกึษา (Cause Syllabus) เป็นคูมื่อ

ด้วยซ�า้  

 การวางแผนในเร่ืองการเรียนการสอน นกัวิชาการท่านหนึง่เสริมว่า ผู้สอนอาจต้องมี

การพัฒนาเนือ้หาให้มีความแปลกใหม่ แต่ไม่ได้สอนความเป็นมนุษย์ให้อยู่ในจิตส�านึก 

ของนกัศกึษา ซึง่ในสิง่ควรท�าก็คือ ควรมีรายวิชาเก่ียวกบัสนุทรียศาสตร์ และสอนให้นกัศกึษา

เข้าใจและรู้จกัในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ให้มากขึน้ และในเร่ืองของการมอบหมายงานหรือ

การบ้าน ไม่ควรมากเกินไปหรือไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ และในอีกประเด็นหนึ่ง 

ท่ีสอดคล้องกนัคือ ควรให้นกัศกึษารักในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และควรมีการปรับรายวิชา

ให้มีลกัษณะสอดคล้องตอ่เน่ืองเป็นวงจร และควรให้นกัศกึษามีความสนใจในเร่ืองของภาษา

มากขึน้  รวมไปถงึสร้างความรู้ในเร่ืองสงัคมวิทยาและจิตวิทยาให้มากขึน้ด้วยก็จะเป็นผลดี

ต่อนักศึกษา (สอนความเป็นมนุษย์และความเข้าใจในด้านสงัคม) อีกทัง้ควรเน้นทกัษะ 

การผลติสื่อและการสร้างสื่อให้มากขึน้เชน่กนั

 

นักวชิำกำรไม่เท่ำทนัส่ือ	ไม่เท่ำทนักำลเวลำ

 ในปัจจบุนัการพฒันานกัศกึษา นกัวิชาการอาจต้องตัง้ค�าถามวา่ ตนเองได้มีการใช้สื่อ

อยา่งไรในการเรียนการสอนเพ่ือฝึกให้นกัศกึษาคดิ วิเคราะห์ โดยท่ีสามารถรู้เทา่ทนัสื่อ และ

สามารถผลิตสื่อได้อย่างสร้งสรรค์สงัคม บทเรียน “การรู้เท่าทนัสื่อ” กลายเป็นสิ่งท่ีส�าคญั

ส�าหรับสงัคมไปแล้ว เพราะภมิูทศัน์สื่อเปลี่ยนไปในยคุท่ีโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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ก้าวไกล “ผู้ใช้สื่อ” ได้กลายมาเป็น ผู้ผลติเนือ้หา และสง่สาร ดงันัน้  ค�าวา่ “ผู้สง่สาร” จงึไมไ่ด้

ถกูจ�ากดัว่าจะต้องเป็น “สื่อมวลชน” อีกต่อไป “ผู้ ใช้สื่อ” จึงต้องเป็นผู้ ท่ีเข้าถึงสื่อได้ และ 

ใช้สื่อเป็น 

  รูปแบบการเรียนการสอนเก่ียวกับ “การรู้เท่าทนัสื่อ” คือการท�าให้นักศึกษาเข้าใจ 

ในตวัสาระก่อน โดยต้องรู้วา่ “ตนเองได้ตกเป็นเหย่ือ” จากการเสพสื่อหรือไม ่เพราะสว่นใหญ่

สงัคมจะรับรู้ข้อมลูขา่วสารในทกุรูปแบบจากสื่อเป็นหลกั นบัวา่ “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม” 

อย่างแท้จริง ทัง้นีอิ้ทธิพลของสื่อรุนแรง มีผลต่อสงัคมในระดบัสงู โดยเฉพาะกบัเด็กและ

เยาวชน เดก็ๆ ในยคุปัจจบุนัสนใจเร่ืองราวในโซเชียลมีเดียมากกวา่เร่ืองราวรอบตวัเร่ืองอ่ืนๆ 

ซึง่การรู้เทา่ทนัสื่อ จงึเป็นตวัแปรส�าคญัท่ีท�าให้สงัคม เป็น “สงัคมต่ืนรู้” มากขึน้ 

 แต่รูปแบบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทย แทบไม่ได้แทรกเร่ืองของ 

การรู้เทา่ทนัสือ่ในบทเรียนของเดก็และเยาวชนไทยตัง้แตร่ะดบัอนบุาล แตก่ลบัถกูจบัให้เรียน

ในระดับปริญญาตรี ซึ่งนับว่าสายเกินไปแล้ว ระบบการศึกษาไทยควรต้องเปิดโอกาส 

ในการแยกหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มพระ กลุ่มคนพิการ และ 

กลุม่คนพิเศษ ซึง่สนใจเรียนรู้เร่ืองเพ่ือเป็นนกัสื่อสารมากขึน้ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีผล 

ในระดบัท่ีนา่พงึพอใจ และน�าไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสบืเน่ืองจากการปรับหลกัสตูร

ท่ีท�าได้ยาก ในวงเสวนาเหน็ร่วมกนัวา่การปรับวิธีการสอนหรือการเรียนรู้ จะท�าได้สะดวกกวา่

และควรท�าทันที โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรปรับปรุงการเรียนการสอนครัง้ให้เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 นกัวิชาการทา่นหนึง่เสนอวา่ “การเรียนการสอนท่ีเน้นให้เดก็ได้คดิ  วิเคราะห์  ค้นคว้า

ด้วยตนเองไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนในห้องเรียนเท่านัน้ แต่เด็กสามารถค้นคว้าหาข้อมูล 

ได้ทกุท่ี”

 หลกัสตูรการเรียนการสอนจะต้องฝึกให้เด็กเน้นการคิด การกล้าแสดงออก ตัง้แต ่

ประถมศึกษาและคงมีอยู่ในระดบัมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั ในการเรียนการสอน 

เพ่ือให้ได้ผล กระบวนการคิด ส�าคญัมากกว่ากระบวนการสอนเทคนิค แต่ผู้ เรียนมกัสนใจ 
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กระบวนการเทคนิคมากกว่ากระบวนการคิดและมกัหลบเลี่ยงโดยอ้างว่าเรียนยาก น่าเบ่ือ  

ดงันัน้ อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องมีการปรับตวัเองให้ฝึกหดัท�าสื่อการสอนท่ีน่าสนใจมากขึน้ 

และปรับการเรียนการสอนให้เข้ากบัเดก็ด้วย

 

	 กำรสร้ำงสังคมตื่นรู้	ต้องเร่ิมที่	“ผู้สอน”	ที่ต้องเป็น	“ผู้ตื่นรู้”	ก่อน	

	 ไม่งัน้จะสอนให้เดก็	“ตื่นรู้”	ได้อย่ำงไร	?????

  นักวิชาการท่านหนึ่ง แจ้งว่า “ในปัจจุบันนอกจากเด็กและเยาวชนไทยจะขาด 

การรู้เทา่ทนัสือ่แล้วตวัผู้สอนเองก็ขาดการรู้เทา่ทนัสือ่ด้วย เน่ืองจากวา่รู้ไมเ่ทา่ทนัเทคโนโลยี” 

ผู้สอนอาจต้องปรับตวัให้เป็น “ผู้ ต่ืนรู้” มากขึน้ รู้เทา่ทนันกัศกึษา สงัคม และเทคโนโลยี กระตุ้น

ทกัษะความรู้ในห้องเรียน และตอ่ยอด หาเครือขา่ยตา่งประเทศ ใช้สื่อควบคูก่บัสื่อการสอน 

น�าเร่ืองจากสื่อมวลชนมาใช้ในการสอนต้องช่วยกนัสร้างประชาชน สร้างเด็ก สร้างผู้ ใหญ่  

สร้างผู้บริโภค ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีความกล้าหาญเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ 

การท�าหน้าท่ีของสื่อว่าเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะหรือเพ่ือสงัคมหรือไม่ในต่างประเทศ 

ถ้าชอ่งไหนไมมี่จรรยาบรรณเขารวมกนัเป็นกลุม่แล้วแบรนไมซื่อ้โฆษณา เพราะฉะนัน้โฆษณา

จะกลวัมากเขาจะไปควบคมุคนผลติโฆษณา เราจะมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะตอ่ต้านให้คนเหลา่นี ้

รู้วา่เขาไมมี่พืน้ท่ีอยู ่น่ีคือการวดัการประเมินพฒันาการท่ีดีขึน้ไมไ่ด้วา่ตวัชีว้ดัวา่มีอีกก่ีชมุชน

ท่ียงัไมไ่ด้ท�า เขาจะท�าได้อยา่งไรเม่ือเขาไมไ่ด้มีผู้น�าชมุชนท่ีมีความคดิแบบนี ้

 ค�ำถำมที่น่ำสนใจ	 คือ	 “กำรรู้เท่ำทนัส่ือ	 จ�ำเป็นต้องรู้เท่ำทนัเฉพำะส่ือหรือไม่	

????”

 

 ค�าตอบ คือ “ไมใ่ช่” เน่ืองจาก การรู้เทา่สื่อ ไมใ่ช่แครู้่เฉพาะเร่ืองเทา่นัน้ แตคื่อต้องรู้ 

ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคม จนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะวา่อะไรควรหรือ

ไมค่วรเช่ือ หรือปฏิบตัติามมากกวา่ 

 บางครัง้การเป็น ครู หรือ อาจารย์ ใช่ว่าจะรู้ไปซะทุกอย่าง ครูรุ่นใหม่ใช่ว่าจะรู้ 

เทา่ทนัสื่อเสมอไป หากรับรู้ข้อมลูอยา่งฉาบฉวย หรือครูรุ่นเก่าจะไมเ่ทา่ทนัสื่อในยคุปัจจบุนั 
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เพราะปัจจัยเร่ืองวยัและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ทุกอย่างล้วนขึน้อยู่กับ 

การเปิดใจกว้างในการเปิดรับขา่วสาร และพร้อมปรับตวัมากน้อยแคไ่หนตา่งหาก 

 

ไม่ปรับปรุงวธีิกำรสอน	และไม่แสวงหำควำมรู้เพิ่มเตมิ	

 จากการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนต้องคอยอพัเดทข้อมลูขา่วสาร ผู้สอนต้องรู้ให้มากกวา่ 

จะมาเลือกเสพสื่อเฉพาะท่ีผู้ สอนสนใจ และน�าเฉพาะท่ีเคสท่ีผู้ สอนรู้จักมาสอนไม่ได้  

เพราะจะท�าให้ผู้ เรียนไม่เข้าใจ เพราะกรณีศึกษาไกลตวัผุ้ เรียนจนเกินไป ท�าให้นึกไม่ออก  

ผู้สอนจึงมีหน้าท่ีศึกษาผู้ เรียนว่าเป็นกลุ่มอายเุทม่าไหร่ อะไรเป็นกระแสสงัคมท่ีผู้ เรียนให้ 

ความสนใจในชว่งนัน้ และผู้ เรียนมีหน้าท่ีไปศกึษา หาความรู้ หรือท�าความเข้าใจ เพ่ือสามารถ

น�ากรณีศึกษามาเป็นเคสตัวอย่างในชั่วโมงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น  

ขา่ว ละคร เพลง ซีรีย์ หรือแม้กระทัง่รายการเฉพาะกลุม่ เป็นต้น 

 ผู้ให้ข้อสงัเกตในเวทีเสวนา วา่ ต�าราด้านนิเทศศาสตร์นัน้ มกัล้าสมยั (Out Date)  ต�ารา

นิเทศศาสตร์ไม่มีต�าราตายตวักว่าจะเป็นต�าราก็ล่าช้าไม่ทนัต่อยุคปัจจุบนัท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามแม้จะช้าและไม่ทันสมัย ก็ยังต้องผลิตต�าราเพ่ือเป็น 

หลกัแกนกลาง ขณะเดียวกนัอาจารย์ผู้สอนควรจะผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

(Sheet) อยา่งสม�่าเสมอ และปรับเปลี่ยนเนือ้หา ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ในยคุปัจจบุนั และควรมี

การปรับเปลี่ยนทกุๆ คาบเรียนด้วยซ�า้

 รูปแบบการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนอาจต้องให้ความส�าคัญพอๆ กับเนือ้หา 

เน่ืองจาก “ผู้สอน” และ “ลีลาการสอน” รวมถึง “กระบวนการสอน” ล้วนมีส่วนส่งเสริม 

ให้ผู้ เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และสื่อสารออกมาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกนั เอกสาร

ประกอบการสอนควรมีการปรับเนือ้หาและตวัอยา่งประกอบทกุภาคการศกึษา เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้เรียนในสิง่ท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ ปัญหาท่ีพบบอ่ย คือ ผู้สอนอาจให้เอกสารประกอบการสอน

ชดุเดียวมาหลายปี และไมอ่พัเดทข้อมลูในการสอน ท�าให้ผู้ เรียนรู้ไมเ่ทา่ทนัขา่วสารในปัจจบุนั 

 ในวงเสวนาเห็นพ้องกนัวา่ “กระบวนการสร้งความคิด เป็นแกนส�าคญัของการเรียนรู้

เพ่ือเป็นนกัสื่อสาร จงึอยากให้กลบัไปดวิูชาหรือ กระบวนการเรียนในอดีตท่ีมีคณุคา่ ท่ีสอน



และฝึกให้เดก็มีความคิดวิเคราะห์ มีความรู้รอบด้าน ต้องการให้รู้ประวตัิศาสตร์ เพ่ือให้เดก็

ได้รู้สิ่งท่ีตวัเองต้องการและสามารถเชือมโยงได้  ยกตวัอย่างเช่น วิชาเก่ียวกบัอารยธรรม  

วิชาเก่ียวกบัมนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์” เชน่ เลม่เกมเชิงวิชาการในห้องเรียน เลน่เหตกุารณ์

จ�าลองเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ หรือการหาภาพยนตร์มาให้ดู ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับ 

บทเรียน พร้อทมกบัให้ผู้ เรียนวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม 

 บางทา่นก็เสนอเพ่ิมเตมิวา่ ต�าราควรเน้นสอนให้เดก็คดิแบบวิจารณญาณเป็นนกัสือ่สาร

ท่ีมีรสนิยมดี (Good Test)  ให้แมน่ย�าในหลกัพืน้ฐานของการสื่อสาร เช่น เร่ือง S-M-C-R  

(ซึง่พบวา่ปัจจบุนั แคช่ัน้ปีท่ี 2 ก็ลืมเลือนแล้ว)

 ทิศทางของนกัวิชาการในการเป็นผู้สร้าง “นกัสือ่สารสร้างสรรค์” ได้ส�าเร็จนัน้ นกัวิชาการ 

ในฐานะผู้สอน อาจต้องปรับตวัมากขึน้ พยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่งเสริม 

กิจกรรมเในชัน้เรียนท่ีเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ให้มากขึน้ และปรับหลกัสตูรพร้อมกบัต�ารา 

ให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง แทรกการรู้เทา่ทนัสื่อ บรูณาการกบัวิถีชีวิตในหลกัสตูรรายวิชา หรือ

กิจกรรมทัง้ในอละนอกห้องเรียนอยา่งเหมาะสมและตอ่เน่ือง เน้นใช้ภมิูปัญญาและวฒันธรรม

ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในสงัคม หรือแม้กระทัง่การสร้างต้นแบบท่ีดี 

ด้วยการจัดประกวดต่างๆ เพ่ือยกย่องสื่อดี ให้รางวัลสื่อสร้างสรรค์ และสร้างสื่อและ 

คนสร้างสรรค์ต้นแบบในชุมชน หรือสงัคมในวงกว้าง สร้างหลกัสตูรอบรมสื่อผู้บริหารสื่อ  

ร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิชาการกบันกัวิชาชีพ  ขยายผลให้สื่อไปอบรมตามโรงเรียนตามชมุชน 

และบรรจหุลกัสตูรสือ่สารมวลชนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษา ท่ีส�าคญัจดัเสวนาสือ่บอ่ยๆ เผยแพร่

เนือ้หา อบรมบม่เพาะ หรือถอดเป็นหลกัสตูรในโรงเรียน ชมุชน เป็นต้น

 ผู้สอนในสายนิเทศศาสตร์ ท่ีมีหน้าท่ีผลติ “นกัสือ่สารสร้างสรรค์” ออกสูส่งัคม อาจต้อง

มาตัง้ค�าถามกบัตวัเองแล้ววา่ ....

	 “วันนีคุ้ณ	(นักวชิำกำร)	ได้ท�ำหน้ำที่	“ผู้ให้ควำมรู้”	

	 แก่สังคมให้เป็น	“ผู้ตื่นรู้”	ได้สมบรูณ์แบบแล้วหรือยัง	???????”
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6 
ส่งกำรบ้ำน

จ�ำรัส  จันทนำวิวัฒน์

	 ส่งกำรบ้ำน

 ”..เป็นสว่นลกึของความในใจ ถ้าให้เธอสอน เธอจะสอนได้ไหม ถ้าให้เธอคิด เธอคิด

อะไร ถ้าให้เธอท�าเธอจะท�าได้ไหม ... เป็นส่วนลึกของความในใจ เปิดประต ู เธอจะเปิด 

บานไหน  เพ่ือเมืองไทยเธอคดิอะไร เพ่ือเมืองไทยเธอจะท�าอะไร...” ( https://www.youtube.

com/watch?v=l5JQmJsACek )

 ถ้อยค�าเนือ้ร้องจากบทเพลง “เพ่ือเมืองไทย” ของคาราบาว ซึ่งขับร้องโดย 

ยืนยง โอภากลุ คงเป็นค�าร้องท่ีสะท้อนสิ่งท่ีกลุม่คนจากภาควิชาการสื่อ นกัสื่อสารมวลชน 

และประชาสงัคม ท่ีมาชว่ยกนัคดิเร่ือง สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมในชว่งหลายเดือนท่ีผา่นมา 

ได้แจม่ชดัย่ิง  ใชแ่ล้ว หลงัจากท่ีพวกเราได้ร่วมกนัพดูคยุและแลกเปลีย่นความเหน็กนัมากมาย 

เรามองเหน็ปัญหาและข้อจ�ากดัของโรงเรียนสื่อมากมาย มากจนหน้ากระดาษแทบบนัทกึไว้

ไมห่มด ..(ฮา)...

 แต่ท่ีสดุ อ.ดนยั หวงับุญชยั ผู้ จดัการโครงการสื่อศิลปวฒันธรรม ของ สสส. และ

เลขาธิการของโครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม”นี ้ถ้าจะเปรียบก็คงเปรียบได้กบัผู้จดัการ

โรงเรียนสื่อก็ให้การบ้านแก่พวกเราทกุคนวา่  “...ให้เธอสอน เธอจะสอนได้ไหม ถ้าให้เธอคดิ 
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เธอจะคดิอะไร..ถ้าให้เธอท�า เธอจะท�าอะไร”  โอ..ชา่งโดนใจจริง ๆ...(ว๊าว)

 ย้อนกลบัไปในห้องเรียนของโรงเรียนสื่อ ในเวทีสี่ภาคท่ีเราพดูคยุกนันัน้ ยงัจ�าได้ว่า 

ทกุเวทีพวกเราทกุคนคยุกนั  ตา่งก็มัน่ใจวา่ สื่อ ณ วนันีมี้ความรู้และความสามารถท่ีจะเป็น

โรงเรียนเพ่ือสร้างสงัคมเป็นสขุได้อยา่งแนน่อน 

 แต่ในความเป็นจริงแล้วกลบัตรงกันข้าม เพราะถ้าสื่อเป็นโรงเรียนจริงๆ แล้วละก็  

เด็กท่ีเรียนจากโรงเรียนสื่อนี ้ สอบตกเกือบคร่ีงชัน้ เรามีเด็กท่ียึดเอาสื่อเป็นแบบอย่าง 

ในทางท่ีผิดๆ ทัง้โดยตัง้ใจโดยสุจริตและหลงทางโดยขาดความรู้และไม่ทันยัง้คิด เช่น  

การยกพวกทะเลาะเบาะแว้ง วยัรุ่นวยัเรียน แตยิ่งกนักลางถนนเหมือนศตัรูคูแ่ค้น ฆา่ล้างโคตร

ทัง้ท่ีไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเสียด้วยซ�า้ การแสดงออกในเร่ืองเพศอย่างโจ้งแจ้ง  

การตบตีเพ่ือแย่งของรัก ประจานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยลืมยัง้คิดว่าสื่อนีเ้หมือน 

หน้าตา่งบ้าน เปิดออกคราวใด ใครๆ ก็มองเห็นทะลถุึงหลงับ้าน มิหน�าซ�า้เจ้าหน้าตา่งท่ีวา่ 

ดันสามารถบันทึกเป็นรูปภาพ เก็บไว้ส่งต่อกันไปได้อีกไกลแสนไกล และนานแสนนาน  

กวา่จะรู้สกึรอยบนัทกึนีมี้ผลดีและร้ายหนกัหนว่ง รอยบนัทกึก็กลายเป็นตราไฟประทบัรุนแรง

ท่ีคาดไมถ่งึและลบไมไ่ด้ ไปเสียแล้ว (..โอ..ขุน่พระ.....)

 ในอีกซึกหนึ่ง ถ้าสื่อคือโรงเรียนของสงัคมจริงๆ ครูผู้สอนบางคนในโรงเรียนแห่งนี ้ 

ยงัสอนผิดๆ ถูกๆ เหมือนว่าไม่ช�านาญวิชาจริงๆ  หรือไม่ก็สอนแบบขาดๆ เกินๆ เพราะ 

ความจ�าเป็นทางธรุกิจและการแขง่ขนัอนัโหดร้าย....อยา่งท่ีกลา่วแล้ว...(อุ๊ ต๊ะ...ท�าไงดี) 

 ส่ือคือโรงเรียนของสังคม	จะเป็นโรงเรียนในฝันหรือเปล่ำ	 ???	หรือเป็นเพยีง

ได้แค่ควำมคดิและควำมฝัน	???	

 ระหว่างค�าถาม-ค�าตอบอันท้าทาย เพ่ือนผู้ อาจเป็นนักเรียนและเป็นครูพร้อมกัน 

ในโรงเรียนสื่อแหง่นี ้ก็เอย่ค�าท่ีนา่สนใจวา่ในเวทีเมืองเหนือ (จ�าได้วา่เขาผู้นัน้คือชชูาต ินายก

สมาคมสื่อมวลชนจากจงัหวดัสโุขทยั ..ออ๋..คณุชชูาต ิคนนี ้น่ีเองงงงงง) 

 “...กำรเป็นโรงเรียนที่ดมัีนกต้็องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้องแล้วกต้็องเข้ำใจข้อมูล...
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เสริมนิดนึงครับปัจจุบนัส่ือมันจะเป็นส่ือตัง้รับ	ไม่ว่ำจะเกดิอะไรขึน้กเ็ขียนข่ำวเหมือน

น่ังเขียนจำกโต๊ะ...	 แต่ไม่เคยให้ส่วนน้อยที่จะเป็นส่ือที่หำข้อมูลเชิงลึกแล้วก็น�ำมำ 

เผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทรำบกัน.....กำรส่งสำรเรำมักจะได้รับข้อมลูข่ำวสำรของรัฐ

แล้วกม็ำรับสำรส่งไปไม่ค่อยมีกำรสะท้อนจำกข้ำงล่ำงขึน้ไปข้ำงบนแล้วกส่็วนมำกจะ

สะท้อนกันเร่ืองของควำมเดือดร้อนเท่ำนัน้เองแต่ไม่ได้น�ำไปสู่	 How	 To	 ว่ำมี 

กำรแก้ไขปัญหำให้รัฐได้อย่ำงไร..

 

	 ...เร่ืองจุดยืน	 คุณภำพและกำรพฒันำแล้ว	 กค็วรน�ำกำรส่ือสำร	 2	ทำงนีเ้ข้ำก็

เพิ่มมำด้วยนะครับ	ควรจะมีกำรส่ือสำร	2	ทำง	กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและ

เอกชน		 	ควรจะมีกำรส่ือสำรที่ตรงไปตรงมำให้ถูกต้องมันกเ็หมือนกำรบรูณำกำรที่

จะท�ำให้เกิดส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรข่ำวร่วมกันให้ได้	 เม่ือเรำเข้ำใจทรัพยำกร

ข่ำว	ทกุคนกจ็ะเหน็ภำพเดยีวกันหมด..”

 ความร่วมมือกนั การมีส่วนร่วมและการสื่อสารสองทางซึง่กนัและกนั ในประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งร่วมกนัตลอดเวลา (หรือการใช้ทรัพยากรข่าว..ร่วมกัน) การร่วมกันอาจเป็น 

หนทางหนึง่ของการเร่ิมโรงเรียนในฝันให้เป็นจริงได้ 

 ขณะเดียวกนัเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ท่ีท�างานด้านหลกัสตูรการสอน การสร้างนกัวิชาชีพ

สือ่มวลชน ก็ให้ทศันะและความคดิเก่ียวกบัการ “สร้างคนสายสือ่” เพ่ือให้เขาเหลา่นัน้ท�าหน้าท่ี

อย่างถกูต้องและสมบรูณ์ เป็นครูผู้ช�านาญในวิชาชีพจริงๆ สามารถสอนด้วยทกัษะความรู้ 

อนัถกูต้อง เพ่ือให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมโดยสมบรูณ์วา่

	 “..พวกเรำก็เสนอว่ำขอให้มีกำรเรียนกำรสอนเร่ืองส่ือสำรมวลชนเลยตัง้แต่

ระดบัประถมศกึษำและมัธยมไปเลยเพื่อเป็นกำรปลูกจติส�ำนึกให้เยำวชนคนรุ่นใหม่

รู้จกั		ไม่ต้องรอจนถงึระดบัอุดมศกึษำมหำวทิยำลัย	เพรำะว่ำมันนำนเกนิไป	เพรำะ

ฉะนัน้เรำมำปลูกฝังให้เด็กรุ่นนีไ้ด้เรียนรู้กัน...วิทยุก็ดีเคเบิลก็ดีหรือจะเป็นสิ่งพมิพ์ 

กด็ใีห้เค้ำเรียนรู้กันเป็นกำรปลูกฝังที่ดแีละชัดเจน...หลักสูตรต่อไปนะครับไปถงึดเีจ

เป็นกำรฝึกเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นนักจัดรำยกำรที่ดีนะครับและที่ส�ำคัญคือผู้ที่จะมำท�ำ
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หน้ำที่ส่ือนะครับ	จะต้องผ่ำนกำรคัดกรอง...ด้ำนควำมรู้และจริยธรรมด้วยนะ...”

 ดร.ล�าเนา จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางท่ี 

จะสร้างสื่อเป็นโรงเรยนของสงัคมได้หรือไม ่ไว้อยา่งนา่สนใจมาก..

 “....พูดถงึกำรที่ส่ือจะเป็นของสังคมได้นะเน่ียมันจะท�ำแบบเดมิได้ไหมนะครับ			

ปัจจุบนันีเ้ป็นโรงเรียนของสังคมหรือยัง	บำงคนบอกเป็น	บำงคนบอกไม่เป็น	ยอมรับ

ว่ำเรำก็ต้องมีกำรเปล่ียนควำมคิดและเปล่ียนกำรท�ำงำนของส่ือเสียใหม่...เพรำะ 

ค�ำว่ำโรงเรียนแปลว่ำอะไรครับ	 ให้ควำมรู้กำรศึกษำไงครับ	พัฒนำสติปัญญำแล้ว		 

กำรที่ ส่ือจะเป็นโรงเรียนของสังคมได้	 โรงเรียนต้องมีครูนะ	 แต่จะเป็นครูสอน

ประชำชน	 เป็นครูสอนคนในสังคม...เพรำะฉะนัน้ก็แปลว่ำส่ือนัน้ต่อไปนีจ้ะต้องมี

ควำมรู้มำกกว่ำ...ถำมว่ำส่ือต้องรู้ทุกเร่ืองไหมไม่จ�ำเป็นนะครับคือไม่จ�ำเป็นต้องรู้ 
ทุกเร่ืองแต่ส่ือต้องรู้ไปหำต้นตอของควำมรู้ได้ว่ำควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ	 เร่ืองกำรเมือง	

เศรษฐกจิ	สังคม	กีฬำ	เกษตร	วัฒนธรรม	ใครคือผู้รู้		ใครคือเป็นภมูปัิญญำท้องถิ่น		

ใครคือปรำชญ์ของแผ่นดินหรือของสังคม	 	 ส่ือต้องไปไปหำมำแล้วเอำมำน�ำเสนอ

ประชำชน..นอกจำกรู้แล้วเน่ียจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมสังคมเรำมัน 

แบ่งเป็นหลำยขัว้หลำยสี...ไม่ว่ำจะเป็นสีอะไรกช่็ำงแต่ขอให้คุณเป็นคนดมีีคุณธรรม

จริยธรรม...ข้อที่	3	คือต้องรักประเทศชำตรัิกแผ่นดนิครับ..ถ้ำไม่รักชำตไิม่รักแผ่นดนิ

ไม่รักส่วนรวมเน่ียขำดคุณสมบัติในกำรเป็นส่ือทันทีขำดคุณสมบัตินะครับไม่ว่ำ 

จะมีควำมรู้มำกขนำดไหนจะเก่งขนำดไหนยอมรับว่ำถ้ำคุณไม่รักส่วนรวมไม่รักชำติ

เน่ียคุณเป็นส่ือไม่ได้...ต้องท�ำงำนภำควิชำกำรภำคประชำสังคมมีกำรอบรมมี 

กำรท�ำงำนร่วมกันให้ได้นะแล้วกต้็องสร้ำงแรงจุงใจร่วมกันนะครับมีกำรแลกเปล่ียน

คุยกันไปบ่อย	ๆ	 ครับต่ำงคนต่ำงท�ำต่ำงคนต่ำงอยู่อย่ำมันไปไม่รอดนะครับต้องมี 

กำรร่วมกันมำคุยกันบ่อย	ๆ	ขึน้ที่ผ่ำนมำเน่ียยังน้อยไปครับ...”

 ประเดน็ส�าคญัของ ดร.ล�าเนา ตอ่การสร้างสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม คือ การร่วมกนั

ท�างานอย่างต่อเน่ืองและด้วยจิตใจและความมุ่งมัน่ท่ีเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ และ 

มาก่อนผลประโยชน์สว่นตวั

 โห..น่ีมนับคุลคิของครูในฝันเลยเชียวนะ... ด๊อกเตอร์...ว๊าว..น่ีจะเป็นจริงได้หรือเปลา่
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หนอ ???

 ความเป็นจริงในห้องเรียนท่ีเราเพ่ิงเร่ิมต้นนี ้ แทบทุกเวทีเรามกักล่าวถึงการท�างาน 

ของสื่อท่ีไม่น่าจะพอใจ จนกลายเป็นมมุมองว่าเราต้องรู้เท่าทนัสื่อ ราวกบัว่าสื่อคือตวัการ 

ของปัญหาสารพดั และสื่อคือต้นเหตสุ�าคญัด้วยความไมรั่บผิดชอบกระนัน้.. ซึง่หลายๆ คนก็

ต�าหนิสื่อท�านองนี ้ แต่มมุมองของเพ่ือนในเวทีเมืองเหนืออีกผู้หนึ่งต่อเร่ืองราวของสื่อและ 

การรู้เทา่ทนัสื่อ เพ่ือให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมได้ นา่สนใจนกั

 

 “..ผมมีภำคประชำชนอยู่คนนึง	 เสนอผมมำโดนใจมำก	 เขำบอกว่ำ"เวลำเรำ 

พูดถึงส่ือมวลชนเน่ียตอนนีผ้มพูดถึงควำมรู้เท่ำทันส่ือมักจะพูดถึงส่ือในด้ำนลบ 
มองส่ือไม่ดียังงัน้อย่ำงงีท้�ำให้เกิดปัญหำยังงัน้อย่ำงนีแ้ต่ที่จริงด้ำนลบใครก็พูดได้ 

แต่อยำกจะให้พูดถงึด้ำนบวกนะเพรำะส่ือสำมำรถท�ำอะไรให้กับสังคมบ้ำงสำมำรถ

ท�ำให้ช่วยแก้ปัญหำสังคมได้ไหม		สำมำรถท�ำให้สังคมเน่ียมีปัญญำฉลำดขึน้นะ		สังคม

เคำรพกตกิำเคำรพมำรยำทในสังคม		เร่ืองแก้ปัญหำจรำจร	แก้ปัญหำทจุริตคอรัปช่ัน

ได้มัย้	 	 สิ่งเหล่ำนีเ้รำน่ำจะพูดกันมำก...แล้วก็ต้องมีส่ือที่ดีนะครับ..ไม่ใช่ตรวจสอบ

อย่ำงเดียวนะครับตรวจสอบแล้วเจอไม่ดี	 	 ท�ำไมไม่จัดอบรมพัฒนำส่ือบ้ำง..	 

ที่ผ่ำนมำคือไปตรวจว่ำไม่ดยีังไงนะครับ	แต่ไม่มีกำรพฒันำให้ควำมรู้แก่ส่ือนะครับ...

ผมอยำกจะย�ำ้อีกครั้งด้วยนะครับว่ำฝ่ำยภำคประชำชนและภำคประชำสังคมนี	้	 

เรำเป็นฝ่ำยที่ไม่ได้จูงส่ือ	 แต่เรำเป็นฝ่ำยที่สนับสนุนส่ือนะไม่ใช่ฝ่ำยตรวจสอบไม่ใช่

ฝ่ำยก�ำกับดแูล		เรำขอเป็นก�ำลังใจนะครับว่ำเรำจะเป็นฝ่ำยส่งเสริมฝ่ำยสะท้อนและ

ฝ่ำยสนับสนุนส่ือ	เพื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคม...”	

 ประเดน็ส�าคญัของการร่วมมือกนัท�างาน ก็คือความไว้วางใจและเช่ือมัน่ศรัทธาตอ่กนั 

และยอมรับในความบกพร่องของอีกฝ่ายหนึง่ ถ้าหากมีข้อบกพร่องนัน้อยูจ่ริงๆ 

 การบ้านของครูใหญ่ดนยั ท่ีฝากให้คดิวา่ ถ้าให้เธอสอน เธอจะสอนได้ไหม ให้เธอคดิ 

เธอจะคดิอะไรนัน้ ดเูหมือนท้ายสดุ ในห้องเรียนเมืองเหนือ จะได้ข้อสรุปท่ีนา่สนใจ คือ

 1. จะมีการเติมความรู้ หรือการฝึกอบรมทกัษะและความรู้เร่ืองสื่อและการสื่อสาร 
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ให้กว้างขวางและเข้มข้นย่ิงขึน้ มีการยกตวัอย่างว่าน่าจะให้องค์กรท่ีเคยมีประสบการณ์ 

เก่ียวกบัการฝึกอบรมสื่อท่ีท�าแล้วได้ผล เช่น ส�านกัข่าวอิศรา ในประเด็นเร่ืองการท�าข่าว 

เจาะลกึด้วยข้อมลู หรือคณาจารย์จากมหาวิทยาลยันเรศวร ผู้สอนด้านการสื่อสารก็เอย่รับ 

พร้อมท่ีจะจัดฝึกอบรมให้แก่เพ่ือนพ้องน้องพ่ีสื่อมวลชนในเมืองเหนือทุกคน ส่วนการ 

ด�าเนินการและวิธีการนัน้ จะคอ่ยพฒันาตอ่ไปเม่ือมีโอกาส

 

 2. เพ่ือนพ้องน้องพ่ี ท่ีเมืองเหนือนี ้ เห็นความส�าคญัของความร่วมมือท่ีจะท�างานร่ 

วมกนั จงึคิดร่วมกนัจดัตัง้ เครือข่ำยส่ือมวลชนขึน้  ซึง่ได้กลายเป็นกลุม่ไลน์ส�าหรับกลุม่สื่อ

เป็นโรงเรียนของสงัคมภาคเหนือขึน้ และเครือขา่ยนี ้ก็ยงัเช่ือมโยงก้บเครือขา่ยสือ่เป็นโรงเรียน

ของสงัคมในส่วนกลาง ซงึจดัท�าโดยโครงการด้วย แน่นอนว่าพืน้เดิม เพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่ีน่ี  

ก็มีเครือข่ายสื่อสารมวลชนเดิมเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว การเช่ือมประสานเครือข่ายจึงน่าจะ 

เป็นจดุแข็งท่ีท�าได้ทนัที และสามารถตอ่ยอดให้กว้างขวางและกว้างไกล จากเครือข่ายหนึง่ 

ไปสูอี่กเครือขา่ยหนึง่ 

 สว่นเวทีสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมในเวทีภาคอีสานนัน้ ก็ได้รับโจทย์จากครูใหญ่ดนยั 

เชน่เดียวกนั ก่อนท่ีจะรู้วา่ เพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่ีอีสาน จะสอนอะไร คดิอะไร ข้อร�าพงึเก่ียวกบัสือ่

ท่ีจะเป็นโรงเรียนของสงัคม มมุหนึง่ท่ีนา่สนใจมากคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสื่อและชมุชน

 “..ชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเขาน�าไปผลิตสื่อ (หมายถึงสื่อมวลชนต่างๆ น�าข้อมูล 

ของชมุชนไปผลติเป็นรายการตา่ง ๆ  –ขออธิบายเสริมโดยผู้ เขียนนิดหนึง่นะ..อิอิอิ) แตปั่ญหา

ท่ีเราเจอคือสือ่เอาชมุชน ไปเสนอหากเสนอบดิเบือนก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้และผู้น�าเสนอขา่ว

ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งชมุชนและสื่อก็จ�าเป็นจะต้องคดักรองข้อมลูก่อนน�าเสนอเพ่ือปอ้งกนั

การผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร.....สื่อสมัยใหม่น่าเป็นห่วง เห็นเด็กหลายคนท่ีเค้าท�า 

หนงัสัน้ได้...เขามีวิทยชุมุชนท่ีเป็นของเดก็เดก็  เป็นชว่งรายการท่ีเดก็เขาจดั อนันีผ้มเห็นวา่

เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจทกุวนันีเ้ขาสามารถเผยแพร่ภาพสดได้ผ่านทาง YouTube หรือ เด๋ียวนี ้ 

Facebook ก็สามารถเผยแพร่ข้อมลูได้สดๆ โดยไม่ต้องคดักรองข้อมลูเลย อนันีเ้ป็นสิ่งท่ีดี

รวดเร็วแตก็่เฝา้ระวงัอยูว่า่อาจจะมี Impact ผลอะไรอ่ืนๆอีก..

 ความเหน็อีกมมุหนึง่ของสื่อในฐานะท่ีจะเป็นโรงเรียนของสงัคม 
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 “..ส่วนทำงลบพืน้ที่ของโซเชียลต่ำงๆที่ของชีวิตของมนุษย์เน่ียมันมำกเกินไป

กำรที่มีไลน์	 Facebook	 อะไรเข้ำมำ	 คนตดิกันงอมแงม	 สูญเสียถงึควำมเป็นมนุษย์	

แล้วมันท�ำให้วถิีชีวติคนในปัจจุบันผิดเพีย้น...ไปหมด..แต่เดก็เล็กๆของทุกวันนีเ้ล่น

เฟสบุ๊คเล่น	LINE	เป็นกจ็ะหยำบคำยมำกขึน้เวลำเล่นตรงนีเ้ป็นเร่ืองที่ทกุสถำบนันัน้

มีปัญหำกันหมดควำมหยำบคำยควำมรุนแรงที่มันไปโดยที่มันไปตำมส่ังสอนไม่ได้

แล้ว	บำงทคีนที่เค้ำส่ังสอนได้กจ็ะสอนลูกเพลำๆหน่อยน้ำ	เพรำะว่ำส่ือตรงนี	้มันออก

ไปหมดนะ. . . . .แต่ในมุมดีของ ผู้ใ ช้ ส่ือก็ คือ. . มันเข้ำมำท�ำให้เรำได้ มีพื น้ที่ 

ในกำรประชำสัมพนัธ์ตนเองประชำสัมพนัธ์สิ่งดดีขีองชุมชนของโรงเรียนของสถำบนั

ที่เป็นองค์กรเล็กๆ	ได้มีโอกำสส่ือถงึสิ่งที่ดอีอกจำกสังคม	องค์กรเล็กๆ	หลำยหลำย

แห่งได้รับกำรเผยแพร่ตรงนีท้ำงพืน้ที่นีด้มีำก...

 

	 เพรำะทุกคนมี	 LINE	 มีอินเตอร์เน็ตจึงต้องกำรที่จะจัดแสดงออกให้ทุกคนรู้ 

ให้ทกุคนเหน็อนิเตอร์เน็ตมีทัง้ดแีละไม่ดทีกุคนสำมำรถเป็นส่ือทัง้หมู่บ้ำนชุมชนพืน้ที่

ทัง้หมดล้วนเป็นส่ือแต่ว่ำตวัจดักำรชุมชนในระดบัจงัหวัดตวันีไ้ม่มีโอกำสได้ท�ำส่ือเอง

ส่วนตวัคุมจงัหวัด	น่ันกคื็อระดบัภมูภิำคและส่วนที่ควบคุมระดบัภมูภิำคคือระดบัชำต	ิ

สุดท้ำยปัญหำที่ เกิดขึน้ก็อยู่ตรงจุดชุมชน	 เพรำะทุกคนให้ควำมส�ำคัญกับ 

ส่ือระดับโลกทุกทุกอย่ำงจึงถูกน�ำมำเสนอในระดับโลกแต่ไม่มีใครให้ควำมส�ำคัญ 

ส่ือในระดบัชุมชน...”

 ข้อคิดในมุมนี ้ โดนใจมาก (ฮา)... เพราะเราอาจบอกว่าเราคือคนทันสมัยแต่เรา 

อาจไม่ทนัสมยัจริงๆ ก็ได้นะ เพราะสดุท้ายการว่ิงไลต่ามความเจริญของโลกอาจกลายเป็น

ปัญหาเพราะเราไมรู้่จกัตวัเองหรือไมท่นัเฉลยีวใจวา่ตนเองควรรู้หรือสนใจอะไร..มมุมองและ

ข้อสงัเกตนีุ ้ คือหลวงพ่อ ผู้ เข้าร่วมในเวทีนัน่เอง และจากแนวคิดท่านท่ีเอย่ถึงความสนใจนี ้ 

ได้น�าเสนอปรากฏการณ์จริงๆ ท่ีว่า วงดนตรีและเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของชุมชนนัน้  

เพ่ือนน้องพ่ีสื่อมวลชนในท้องถ่ินไม่ค่อยรู้จัก แต่สื่อส่วนกลางและส่วนต่างประเทศกลบั 

ตามหาและถามถงึอยูบ่อ่ยๆ 

 

 จากมมุมองอนัส�าคญันี ้ท�าให้เพ่ือนพ้องน้องพ่ีในเวทีอีสาน รวมตวักนัท�าเพ่ือ
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 1. จัดโครงงาน เครือข่ายสื่อและประชาสังคม โดยประสานงานระหว่างสื่อซึ่งมี 

ชอ่งทางการเผยแพร่ของตนในระดบัวิทยชุมุชน ทีวีชมุชน และท่ีตนเองเป็นเครือขา่ยวิทยแุละ

ชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง น�าเนือ้หาเร่ืองราว จากชุมชน โดยเฉพาะประเด็น

วฒันธรรม จากผู้ รู้ในชมุชนท่ีมีเครือขา่ยอยูแ่ล้วจากภาคประชาสงัคม เพ่ือผลิตเป็นรายการ

และเผยแพร่เร่ืองราวดี ๆ เหล่านีใ้นภาคอีสาน และแน่นอนก็จะยกระดบัความน่าสนใจ 

ในเนือ้หาท่ียาก หรือเข้าใจยาก ด้วยความช่วยเหลือย่อยสาระให้ง่ายขึน้ และพฒันาฝีมือ 

การผลติรายการให้ดีขึน้ ชวนติดตามด้วยการฝึกอบรมทกัษะจากเครือขา่ยคณาจารย์ผู้สอน

ด้านนิเทศศาสตร์ของภาคอีสาน โดยก�าหนดทดลองว่าจะเร่ิมท�ากันทันที ภายหลงัจาก 

เสร็จสิน้การประชมุ  (ว๊าววว  นา่สนใจมาก)  

 2. ฝึกอบรมความรู้ ทกัษะด้านการสื่อสารให้แม่นย�าขึนโดยเครือข่ายผู้สอนวิชาการ 

ด้านนิเทศศาสตร์ของภาคอีสาน

 3. เวทีอีสาน ได้จดัตัง้กลุ่มเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกนั และได้พฒันาต่อ 

จนเป็นกลุม่ไลน์ท่ีมีสมาชิกมากถงึ ๑๐๐ กวา่คน ในชัว่ระยะเวลาเพียงไมก่ี่วนัหลงัจากเสร็จ

สิน้เวทีการระดมความเหน็นี ้

 การบ้านท่ีครูใหญ่ดนัย ได้จากเวทีท่ีภาคอีสานนี ้ ดูท่าจะตัง้ไข่ได้อย่างรวดเร็ว  

ส่วนจะเป็นโตและคลอดออกมาเป็นตัวจริงๆ ได้หรือไม่นัน้ ก็คงต้องรอเวลาต่อไป  

แตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุ ความร่วมมือระหวา่งพ่ีน้องผองเพ่ือนในเวทีอีสาน วนันัน้เป็นความสามคัคี 

และร่วมมือกนัอยา่งแข็งขนัจริงๆ 

 

 สว่นในภาคใต้ท่ีเวทีเมืองกระบ่ีนี ้เพ่ือนพ้องน้องพ่ีของโรงเรียนสือ่ ก็มีข้อสรุปคล้ายๆ กนั 

ซึง่อาจเป็นไปได้วา่ เพราะทกุคนตา่งเหน็พ้องตรงกนัโดยไมไ่ด้นดัหมายวา่ ปัญหาของสือ่และ

การสร้างฝันให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมนัน้ มีรากฐานและข้อจ�ากดัคล้ายๆ กนั จงึมีข้อสรุป

คล้ายๆ กนั

 ท่ีนา่สนใจมากก็คือในเวทีบางกอกตา่งหาก
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 ท่ีเวทีบางกอก เป็นการจดัเวทีระดมความคิดเพ่ือมองหาหนทางว่าจะผลกัดนัอะไร 

ต่อ อีกครัง้ เรียกได้ว่าครัง้นีคื้อ การระดมความเห็นพร้อมกนัจากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีทัง้สี่ภาค  

ซึ่งแน่นอนว่าอาจมาได้ไม่ครบ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วนท่ีคิดว่าน่าจะ

ครอบคลุม (แม้ในความเป็นจริงจะไม่ครบถ้วนทุกคนก็ตาม..ก็อย่างว่าแหละนะ..รอให้ 

โครงการนีพ้ฒันาเป็นโครงการระดบัชาตก่ิอนเถอะ..ชะชะชะ)

 หลกัสตูรเพือท�าให้สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมนี ้

 เวทีบางกอก เราได้ข้อสรุปท่ีนา่สนใจวา่ 

 

 1. เราจะร่วมกนัสร้างแหลง่ข้อมลูกลาง เพ่ือร่วมกิจกรรมการใช้ทรัพยากรและบคุลากร

ร่วมกนั ในนาม “ถงัขา่ว” คือเป็น เวบ็ไซด์ของเครือขา่ยสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม เพ่ือเปิดกว้าง

ให้ทุกภูมิภาคได้ทดลอง ส่งเร่ืองราวและความรู้เพ่ือเป็นการฝึกการท�างานเช่ือมประสาน

ระหวา่งกนั

 “...คือโครงกำรทดลองของเรำตอนนีโ้ครงกำรที่ 	 1	 ซึ่ งสร้ำงถังข่ำวซึ่ งเรำ 

มีโครงกำร	Facebook	อยู่แล้วคือลงขันควำมคดิปฏรูิปประเทศไทยช่ือเฟซบุ๊คของเขำ

แต่เม่ือกีน่ั้งคุยกันว่ำเรำจะขอผลติผลงำนมำแปะมำแปะกจ็ะเข้ำใจหลำกหลำยเท่ำนัน้

อำจจะมีที่อยู่ใน	Facebook	เป็นโครงกำรของส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมแบ่งภำคกไ็ด้

ไม่แบ่งภำคก็ได้เวลำโพสขึน้ไปมันจะได้ไปร่วมอยู่ ในกลุ่มของโรงเรียนส่ือของเรำ 

ซึ่งเป็นเร่ืองของสังคมแล้วก็ใครที่อยำกจะรับรับผิดชอบในโครงกำรนีก้็เข้ำร่วม 

ใครที่ มีควำมรู้สึกยังไม่พอใจที่จะต่อยอดอยำกหยุดเสนอต่อเลยเรำก็ไม่ว่ำอะไร	 

เข้ำร่วมควำมคิดแต่เดี๋ ยวเรำก็จะคุยกันว่ำใครจะส่งข่ำวอะไรบ้ำงวิธีกำรลง 

จะเป็นอย่ำงไร	 คลิปยำวสัน้มำกมำยแค่ไหนเป็นอย่ำงไร	 เป็น	 detail	 ไปไม่ฉะนัน้ 

เรำจะกระจำยไปเยอะ	ทนีีโ้ครงกำรไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็น	1	หรือ	2	โครงกำรอำจจะ

เป็นหลำยโครงกำรแต่ขอให้เป็นโครงกำรที่ต่อยอดโครงกำรที่เรำท�ำก่อนแล้วกค็นอ่ืน

เข้ำมำร่วมได้อย่ำงไรนะคะ	 อย่ำงเม่ือสักครู่ทำงภำคใต้ก็น่ำจะสนใจเร่ืองถังข่ำว 

เหมือนกันนะคะแต่ว่ำตอนนีภ้ำคใต้อำจจะมองว่ำทกุคนมี	Facebook	อยู่แล้วตอนนี	้
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Facebook	ฉันมันจะเด้งหรือเปล่ำแล้วเรำกจ็ะหำทำงออกตรงนีกั้น...

 ๒. เราจะผลกัดนัการร่วมมือยกระดบัมาตรฐาน ซึง่อาจเรียกช่ือวา่ สภาวิชาชีพ ก็ได้   

ซึง่ก็มีแนวคิดจากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีหลายแง่มมุ ท่ีน่าสนใจ จนพฒันาไปสู่ความเห็นตรงกนั 

ในเร่ืองโครงการตอ่ยอดกิจรรมนี ้

	 “..สภำวชิำชีพน่ำจะอยู่ในโครงกำรที่	 2	 แล้วค่อยคุยกันว่ำท�ำเร่ืองอะไรที่จริงๆ	

มันมีโครงกำรเก่ำที่ทำงภูมิภำคเสนอในรอบที่แล้วคือลักษณะกำรบูรณำกำรก็คือ	 

กำรอบรมส่ือ	ส่ือไปอบรมเดก็	เดก็ไปอบรมชุมชนมันยังไม่เหน็ว่ำมันคือกำรต่อยอด

โครงกำรเก่ำๆ...

	 “..เร่ืองมำตรฐำนของของค่ำตอบแทน	 ผมไม่รู้พวกเรำเหมือนกันไหมแต่ว่ำที่

อิศรำเขำท�ำ	 สมมุติมีอยู่วันหน่ึงผมอยำกไปเป็นนักข่ำวอิสระแต่ว่ำได้ค่ำตอบแทน	 

500	บำทสมมตนิะครับเขียนเป็นข่ำวส่ง	1	ชิน้	ได้	250	บำทผมว่ำอันนีมั้นเหมือนกัน

ยกระดับมำตรฐำน	 ผมว่ำมันดีนะมันจะป้องกันปัญหำเอำเปรียบกันในอนำคต 

เม่ือเรำจะเป็นผู้ส่ือข่ำวพลเมืองและไม่ต้องไปปำกกัดตนีถบีและไม่ต้องเป็นคนที่ทรยศ

ต่ออุดมกำรณ์..”

	 “..ผมเหน็มีกำรพดูถงึหลักสูตรเร่ืองจริยธรรมและหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ของส่ือมวลชนจริง	ๆ	ตอนที่เรียนอยู่เรำจะเหน็ว่ำมันมีอยู่ประมำณแค่เป็นบทเรียน

อันหน่ึงเท่ำนัน้เองในหลักสูตรกำรเรียนส่ือสำรมวลชนเบือ้งต้นในเร่ืองควำมรับผิด

ชอบต่อสังคมแต่ผมกเ็ข้ำใจว่ำระยะหลังๆ	ในสถำบนัหรือมหำลัยที่สอนเร่ืองส่ือสำร

มวลชนจะมีกำรปรับหลักสูตรและจริยธรรม	 ปัญหำก็คือพอเรียนจบแล้วพอเข้ำไป 

สู่วชิำชีพจริง	ๆ	ควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมรู้สึกมันไม่ถูกต่อยอด	ในองค์กรหรือสถำนี

โทรทัศน์ลืมผู้ประกอบกำรส่ือเองก็ไม่ได้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองค�ำว่ำจริยธรรมหรือ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเลย	 เวลำเขำรับพนักงำนใหม่เข้ำมำเขำจะดู ว่ำ 

มีประสบกำรณ์ไหม	 เก่งไหมแต่ไม่ได้ดูหรอกว่ำคุณมีควำมรับชอบต่อสังคม 

แค่ไหนจริง	ๆ..”

 

	 Thai	PBS	เขำจะมีกำร	Workshop	เร่ืองจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม



ใน	 เวิร์กช็อปจะมีกำรเอำงำนของพวกเรำที่ปรำกฏทำงส่ือทำงหน้ำจอทีวีออกมำ 

แต่เป็นงำนที่มีควำมผิดพลำดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของภำษำไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของเทคนิค

ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนมำใช้กันในวงเวิร์กช็อป	 เรำก็พบว่ำ 

โอ้โห	 เน่ียเรำท�ำอะไรลงไปคือมันเป็นควำมผิดพลำด	 คือถ้ำมันไม่มีใครเอำมำฉำย 

ไม่มีเวิร์กช็อปเรำคงไม่รู้ตัวว่ำสิ่ งที่ เรำท�ำมันผิดพลำดยังไง	 ถ้ำจุดเร่ิมต้นจำกที่ 

องค์กรวิชำชีพที่ ผู้ประกอบกำรไล่ย้อนไปถึงระดับผู้ที่ให้	 License	 ผู้ที่ก�ำกับดูแล

ส่ือมวลชนต่ำง	ๆ	ไม่ว่ำจะเป็น	กสทช.	หรือกรมประชำสัมพนัธ์วชิำชีพต่ำงๆ	ก่อนที่

จะออกมำเป็น	License	ต่ำง	ๆ 	กน่็ำจะมีข้อก�ำหนดเงื่อนไขว่ำคนที่จะเข้ำมำท�ำเข้ำมำ

รับสัมปทำนหรือเข้ำมำประกอบกำรวิชำชีพส่ือมวลชนได้	 จะต้องมีกำรท�ำแผนที่

เก่ียวข้องกับกำรพฒันำส่ือมวลชนให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 แม้ว่าในกิจกรรมเวทีระดมความคิด สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จะมองเห็นโจทย์ 

ท่ี ครูใหญ่ดนยัมอบให้ทกุคนช่วยกนัมองและเสนอแนะความคิดนัน้ จะสรุปกนัไม่มากนกั 

ก็เถอะ..แตอ่ยา่งน้อย นา่ดีใจนกัท่ีความร่วมมือนี ้ เกิดขึน้มาในระหวา่งท่ีทกุคนล้วนมีภารกิจ 

การงานวุน่วาย และเม่ือผลออกมาแล้ว ก็นา่ตดิตามตอ่ไปวา่ โจทย์นีจ้ะได้รับการสง่เสริมและ

ต่อยอดการแก้ไข ทีพวกเราช่วยกนัคิดอย่างไร  ถึงวนันัน้ นกัเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนสื่อ  

แห่งนีอ้าจได้กลับมาร่วมกันเพ่ือลงมือท�า “การบ้าน” ท่ีทุกคนส่งมอบให้แก่ครูใหญ่ไป 

แล้วอีกครัง้

 แล้วพบกนันะ...จะรอทกุคน สญัญา และจบัมือกนัแล้วนะ...
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7 
เกรดออก

ดร.กนัยิกา  ชอร์

	 จำกกำรเสวนำส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมทัง้	4	ภำค	โดยมีกลุ่มส่ือมวลชน	ทัง้

ส่ือกลำง	ส่ือภมูภิำค	ส่ือท้องถิ่น	ส่ือชุมชน	ส่ือศลิปวัฒนธรรม	ส่ือโรงเรียน	นักวชิำกำร

ด้ำนส่ือ	 จิตวิทยำ	 โฆษณำ	 และภำคประชำสังคม	 ไม่ว่ำจะเป็นองค์กำรบริหำร 

ส่วนต่ำงๆ	ชุมชน	วัด	ตวัแทนผู้ปกครอง	รวมถงึภำคนโยบำย	มำร่วมให้	ควำมเหน็กัน	

แต่ละกลุ่มจะอธิบำยว่ำ	หำกพจิำรณำตนเองแล้วในฐำนะที่เป็นผู้ผลิตส่ือด้วย	ตนท�ำ

หน้ำที่ส่ือได้เป็นอย่ำงไรในบทบำทของตน	มีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไร	ต้องกำรเพิ่มพนู

ทกัษะอะไร	 มีกำรส่งต่อควำมรู้สู่รุ่นใหม่อย่ำงไร	 และสุดท้ำย	 ถ้ำต้องท�ำงำนร่วมกับ

ภำคีต่ำงๆ	เพื่อให้เกดิส่ือที่ด	ีพืน้ที่ด	ีสำมำรถสร้ำงนักส่ือสำรสร้ำงสรรค์ได้	อยำกจะ

ท�ำอะไร
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ภำคส่วนต่ำง	ๆ	รำยงำนผลกำรถอดควำมรู้	ดงันี ้

ภำควชิำกำร
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ภำควชิำกำร

ปัญหำ
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นักวชิำชีพ	-	วถิโีรงเรียนของสังคม



76

นักประชำสังคม	-	ปัญหำ
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ตวัอย่ำงกำรบรูณำกำร
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 และแล้ว วนัตดัเกรดก็มาถงึ ก่อนจะให้ตะแนน มาดวูา่ครูพิเศษคดิอยา่งไรตอ่รายงาน

ของนกัเรียน

ศ.สุกัญญำ	สุดบรรทดั

ภำควชิำชีพ

 •  ในภาพรวมได้ข้อมลูพืน้ฐานวา่กลุม่ตา่ง ๆ คิดอยา่งไร และเกิดอะไรขึน้

 • เหน็ decline ของส่ือมวลชน ภาพสื่อมวลชนท่ีไมเ่ทา่ทนัสื่อ

 • มีมมุมองวา่ตนท�าหน้าท่ีดีอยู่แล้ว จงึสะท้อนปัญหาหลายประการ เป็นชาล้นถ้วย 

แต่หากพิจารณาในแง่ดี จะเป็นโอกาสให้สร้างเยาวชนท่ีเท่าทนัสื่อเข้ามาครอบครองพืน้ท่ี

สื่อมวลชนปัจจบุนั สื่อมวชนเก่า ๆ ต้องรู้จกัพฒันาตนเอง

ภาควิชาการ

 • นกัวิชาการเห็นปัญหา แต่วิธีคิดอยู่ท่ีเก่า ไม่เปิดโลกทศัน์ว่าสื่อในโลกเปลี่ยนไป

อยา่งไร

 • หลายมหาวิทยาลัยสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีเท่าทันโลก แต่นักวิชาการต้อง 

เปลี่ยนตนเองขนานใหญ่ และต้องกระตุ้นให้นกัศกึษาคดิวา่เข้ามาเรียนท�าไม

ภาคประชาสงัคม

 • ภาคประชาสงัคม เป็นแสงสวา่ง แสดงบทบาทวา่เขามองโลกอยา่งไร และจะตอ่ย

อดอะไร

 • รู้วา่ตนเองมีอะไร เชน่ พืน้ท่ีดี คนพร้อม มีทกัษะบางประการ ดงันัน้ ใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ  ในการน�าเสนอข้อมลูท้องถ่ินได้ เชน่ การใช้ Social Campaign

 • สื่อใหมเ่ปิดชอ่งทางให้ภาคประชาชน

รศ.ประภำภทัร	นิยม

 • การขดัสสีือ่เก่าอาจจะท�ายาก เราจะใช้พลงัทุม่เทก่บัความจริงท่ีแก้ยากได้ไหม หรือ

จะแก้ในกลุม่ท่ีท�าได้ ล�าดบัความส�าคญัคือกลุม่ใด

 • เพ่ิมเป้าหมายเป็นภาคประชาสงัคมกลุ่มท่ียงัห่างไกลสื่อ การเข้าถึงเทคโนโลบี

ปัจจบุนัหา่งกนัไมม่าก นา่จะขยายกลุม่ได้

 • อยา่มุง่เฉพาะเร่ืองการสื่อสาร แตค่วรสอนเร่ืองารท�าตวัเป็น Change Agent 
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 • เร่ืองสภาการแฟน่าสนใจ แต่อาจไม่อยู่เฉพาะกลุม่สื่อ สามารถเป็น Platform of 

Mindset ได้ อยา่สร้างขึน้เป็น Platform เฉยๆ เป็นสถานท่ีท่ีคนมานัง่บน่กนั แตต้่องมีคนแมน่

ในการก�ากบัทิศทาง

อ.อ่อนอุษำ	ล�ำเลียงพล

ภำควชิำชีพ

 • เป็นชาล้นถ้วย ใช้ความสะดวกมากกวา่

 • ในวงการโฆษณา สื่อต้องท�าเงิน แตเ่น้นสาระหรือไม ่

 • นโยบาย กสทช. จึงต้องส่งเสริมเร่ืองสาระ เน้น niche market มีสาระให้คน 

หลายๆ กลุม่

 • ต้องสร้างแรงบนัอานใจให้สื่อดี อาจผา่นกองทนุสื่อ

ภาควิชาการ

 • สมาคมโฆษณาฯ มีโครงการTrain the Trainers ซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี น�าตวัอยา่ง

จากการโฆษณามาเล่าต่อในทุกประเด็น ซึ่งในแง่ของการหาบทเรียน สื่อก็น่าจะท�าได้  

เพราะมีตวัอยา่งจากตา่งประเทศอยูม่าก

 • เน้นการเรียนการสอนแบบกระบวนการสร้างความคดิ เรียนจากสถานการณ์จริง

ภำคประชำสังคม

 • เปิดโอกาสให้สามารถวางกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นโครงการสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม 

เน้น Social Media ต้องวางกลยทุธ์การใช้ให้เกิดกระแสสงัคม

อ.เนำวรัตน์	พงษ์ไพบลูย์

 • การท�างานกับชาวบ้านท�าให้รู้ว่า “คนท่ีรู้หนังสือ แต่ไม่อ่านหนังสือ ก็เท่ากับ 

คนท่ีไมรู้่หนงัสือนัน่เอง”

 • สื่อเป็นอุณหภูมิของจริง สื่อสามารถสร้างอุณหภูมิให้สังคมได้ และสามารถ 

วดัอณุหภมิูสงัคมได้ อะไรร้อนอะไรเย็น ดงันัน้ อาจใช้สื่อเพ่ือการกระตุ้น เหมือนภาพวาด  

ท่ีอาจไมเ่หมือนจริง แตก่ระตุ้นให้คดิ



นำยแพทย์ไพโรจน์	สำนวม

 • ระบบสื่อคืออะไร

รศ.ดร.จุมพล	รอดค�ำดี

 • Concept ในการท�างานโครงการคือ ทกุคนเป็นเจ้าของสือ่ร่วมกนั ทกุคนมีหน้าท่ีแชร์ 

ทกุคนมีหน้าท่ีสร้างสรรค์

 • จึงไม่ควรทุ่มเทให้ภาคใดภาคหนึ่งอย่างเดียว เพราะจะขาดมิติ ต้องประสานกนั 

หลายกลุม่

 • ต้องหาโมเดลในการท�างานร่วมกนั หา Best Practice ในการขบัเคลื่อน

 • ต้องสร้าง change agent หรือ opinion leader ในระบบ train + แนะน�า +  

สร้างขึน้

 • ปัจจบุนัสื่อเป็น public sphere ดงันัน้ต้องคดิวา่จะเอาเร่ืองท่ีแชร์มาเป็นประโยชน์

อยา่งไร

 • จะดงึกลุม่ passive audience มาร่วมได้อยา่งไร

 • ต้องวิจยัหาค�าตอบ

ผศ.ดร.บุญอยู่	ขอพรประเสริฐ

 • ท�าอยา่งไรจงึจะดงึคนชายขอบเข้ามามีสว่นร่วม
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8 
ครูใหญ่ขอบ่น...

ภทัราวดี  ธีเลอร์

 จากเวทีเสวนาเชิงปฏิบตัิการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม” 4 ภาค ท่ีได้ร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ 

นกัวิชาชีพ และภาคประชาสงัคม จะพบวา่แตล่ะภาคสว่นมาร่วมเวทีในสดัสว่นท่ีไม่เท่ากนั 

อย่างเวทีภาคกลางในครัง้แรกนกัวิชาการมาร่วมวงเสวนามากกว่าภาคส่วนอ่ืนๆ เวทีนัน้ 

ก็จะได้องค์ความรู้ท่ีหนกัไปทางวิชาการ แตพ่อเป็นสว่นของสรุป 4 ภมิูภาคท่ีจดัขึน้ท่ีสมาคม

นักข่าวนักวิชาการมาน้อยกว่าครัง้แรกๆ มีนักวิชาชีพมามากกว่า แต่ก็ไม่เยอะเท่ากับ 

ภมิูภาคอ่ืนๆ ฉะนัน้ในมมุมองของแตล่ะครัง้จงึแตกตา่งกนั ต้องขอช่ืนชมเวทีภาคใต้ ท่ีพบวา่

นกัวิชาชีพ นกัวิชาการ และภาคประชาสงัคมมาในสดัสว่นท่ีเกือบจะเทา่ทนั และเหน็มมุมอง

ของแต่ภาคส่วนอย่างชดัเจน ภาคประชาสงัคมท�ากิจกรรมมากมายเพ่ือสงัคม ในขณะท่ี 

นกัวิชาชีพก็ดจูะพร้อมปรับตวัไปกบัคนอ่ืนๆ น่าสนใจเลยทีเดียว สว่นภาคอีสานนกัวิชาการ

มาน้อยมาก เลยไม่ได้มมุมองของนกัวิชาการมากนกั เลยจดักลุม่รวมกบัภาคประชาสงัคม 

อาจด้วยเน่ืองจากจ�านวนน้อยกวา่ เลยไมค่อ่ยได้แสดงความคดิเหน็มากนกั สว่นนกัประชาสงัคม 

และสื่อของภาคเหนือสุดยอดมาก มากันจ�านวนมากกว่าทุกเวที และร่วมวงเสวนา 

อยา่งสนกุสนาน จนทกุวนันีก้ลุม่ LINE ของ “สือ่เป็นโรงรียนของสงัคม” น่ีขบัเคลือ่นเพราะทีม 

จากภาคเหนือเลย น่าช่ืนชมมากค่ะ ส่วนภาคอีสานก็ไม่แพ้กัน ให้ความคิดเห็นอย่าง 

หลากหลายเลยทีเดียว
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 ในการให้ความคิดเห็นในแตล่ะครัง้ของทัง้ 3 ภาคสว่นและจาก 4 ภมิูภาค จะพบวา่ 

ทกุภาคสว่นมองว่าในสว่นของตนล้วนท�าหน้าท่ีของตนเองดีอยู่แล้ว สื่อมองว่าท�าหน้าท่ีสื่อ 

ได้ดี แตจ�านนตอ่ภาวะตลาดและเทคโนโลยีใหม ่รวมถงึต้องอยูร่อดได้ด้วยตนเอง เกาะกระแส

ตามขา่วเพ่ีอให้มีเรตติง้ดีๆ และท่ีส�าคญัเม่ือภมิูทศัน์สือ่เปลีย่นไป สือ่มีหลากหลายแพล๊ตฟอร์ม

มากขึน้ ท�าให้เส้นทางข่าวสารมาจากหลายเส้นทาง สื่ออาจต้องมีความรู้มากพอทัง้ในแง ่

ของทฤษฎีและปฏิบตัิเพ่ือให้เท่าทนัเทคโนโลยีและข่าวสารมากขึน้ เพราะข่าวลวงบนโลก 

โซเชียลมีเดียมีเยอะมาก สื่อจะมาพึ่งข่าวจากโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่ได้ จึงต้องมี

กระบวนการตรวจสอบท่ีมากขึน้ และท่ีส�าคญัจรรยาบรรณสื่อท่ีรู้ว่าต้องท�า แต่ท�าไม่ได้  

(เจ็บปวดจริงๆ แตก็่เข้าใจนะ)

 มาถงึนกัวิชาการ พอถามในเวทีเสวนาวา่สอนไหม ทกุทา่นตอบ “สอนหมด” ไมว่า่จะ

จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือแม้กระทัง่การรู้เทา่ทนัสือ่ ดเูหมือนไมมี่ปัญหาอะไรเลย แตค่�าถาม

คือ ท�าไมเด็กท่ีจบมาใหม่ถึงเป็นนกัสื่อสารท่ีมีปัญหา ขาดการท�าความเข้าใจกระบวนการ

สือ่สารท่ีถกูต้อง เราคงโทษสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจบุนัของสงัคมอยา่งดียวไมไ่ด้ 

เราคงต้องโทษแหล่งเรียนรู้ ว่าพวกเค้าเรียนรู้อะไรมา นักวิชาการท่ีมาประชุมอาจเป็น 

นกัวิชาการท่ีท�าหน้าท่ีได้ดี แตก็่มีนกัวิชาการอีกมากมายท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ ซึง่หลกัสตูร

หรือสถาบนัการศกึษาอาจต้องกลบัไปพิจารณาดวูา่ วิธีการเรียนการสอนของอาจารย์แตล่ะทา่น  

เข้าขา่ยสอนวิธีคดิและสร้างสรรค์อยา่งไรบ้าง แล้วปรับปรุงพฒันากนัไป (บางครัง้หลกัสตูรดี 

แตวิ่ธีการสอนและผู้สอนไมมี่วิธีการท่ีสร้างสรรค์ องค์ความรู้คงไมเ่กิดตามเปา้หมายมากนกั)

 ประชาสงัคมจากทกุเวที ก็มีแรงเยอะในการอยากสือ่สาร อยากสร้างความรู้ให้กบัสงัคม 

แต่ก้ยังต้องพึ่งสื่อมวลชนในการสื่อสาร เม่ืออยากสื่อสารเองก็ขาดทักษะการเขียน  

ขาดความรู้ ขาดคุณสมบตัิ เพราะชุมชนอาจไม่มีโอกาสในการน�าเสนอมากนัก ทุกท่ีลง 

ความเห็นคล้ายกันคือ สื่อยุคนีช้อบท�าข่าวตามกระแสจนเกินไป จนลืมข่าวท้องถ่ินท่ี 

เป็นภมิูปัญญาของชมุชน และจงัหวดั ท่ีส�าคญัถ้าเราอยากให้ท�างานร่วมกนั สิง่ท่ีส�าคญัมาก

ท่ีทกุท่ีให้ความเหน็ คือ ขาดแรงจงูใจ (เร่ืองนีค้งต้องสร้างร่วมกนั) 

 

 ภาคประชาสงัคม ดจูะเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีนา่สนใจท่ีสดุ เพราะไมมี่อะไรควบคมุมาก 

เพราะทุกเวที ส่วนท่ีน�าเสนออย่างจริงจังและมีแนวทางท่ีน่าสนใจมักเป็นในส่วนของ 



ภาคประชาสงัคม ท่ีพร้อมปรับตวัตลอดเวลา ขอช่ืนชมพ่ีชชูาติ จากเวทีภาคเหนือ ท่ีเร่ิมท�า

โครงการดีๆ ให้เหน็ได้ช่ืนใจบ้างแล้ว  สว่นสื่อและนกัวิชาการ พบวา่ยงัมีเง่ือนไขบางประการ

ท่ีท�าได้หรือท�าไมไ่ด้อะไรบ้าง อยา่งไร พอถามถงึการบรูณาการร่วมกนัก็ได้แนวทางมากมาย 

แตพ่อถามถงึภาคสว่นไหนจะเป็นคนท�าคนแรก ก็ยงัไมมี่อาสาสมคัรท่ีชดัเจน  

 สดุท้าย เช่ือวา่หากเราเดนิทางร่วมกนัอยา่งแข็งขนั เปา้หมายท่ีเราอยากได้ต้องเป็นไป

ตามท่ีเราคาดหวงัแนน่อนคะ่ 
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9
ปัจฉิมโอวำท

 รู้สกึดีใจท่ีได้มาถงึวนันี ้นัน่หมายความวา่การเสวนา การพดูคยุกนั ก็ได้ถกเถียงขึ ้นมา 

เป็นล�าดับ ท�าให้เห็นความชัดเจน เห็นแสงสว่างมากขึ ้นในเรื่องของส่อืว่าเป็นโรงเรียน 

ของสงัคมได้อย่างไร อนัที่จริงแล้วในระยะเร่ิมต้น เราจะงงๆ อยู่ว่า ค�าว่าสื่อเป็นโรงเรีย 

นของสงัคมหมายถึงอะไร นี่ก็เป็นส่งิท่ีบางครั ้งเราพดูในเรื่องท่ีเป็นนามธรรม บางทีก็เข้าใจ 

ยากนะครับ ปัจจบุนันี ้เราได้เห็นความเปล่ียนแปลงของส่ืออย่างมากมาย เพราะฉะนัน้ในระบบ 

การศกึษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั บางทีก็จ�าเป็นต้องก้าวให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และใช้ประโยชน์ให้คุ้ม สื่อทกุวนันี ้เป็นแหลง่เรียนรู้อยา่งมากมายมหาศาล แตส่่งิที่เราก�าลงั 

พดูถึงว่าเป็นโรงเรียนของสงัคมก็คือ ขาดการจดัการที่ดี เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิด 

ความรู้ เพ่ือให้เกิดสิง่ท่ีเป็นแหลง่อ้างอิงของสงัคมหรือของพลเมืองทั ้งหลาย ท่ีจะท�าอยา่งไร 

ท่ีจะท�าให้เขาเข้าถงึความรู้ตา่งๆ  ได้อยา่งงา่ย ภมิูทศัน์ของสื่อมนัเปลีย่น อยา่งท่ีเราพดูกนั 

สือ่ทกุวนันี ้มีทั ้งไม่ใช่สือ่ที่เราเห็นแบบแต่ก่อนตามหนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยเุท่านั ้น เรามี 

สื่อออนไลน์ที่หลากหลาย เรามีสือ่อ่ืนๆ ที่เข้ามาอีกมากมาย ตลอดจนแม้กระทัง่พลงัของ 

สื่อชมุชน หรือสื่อท่ีเป็นสื่อศิลปวฒันธรรม ก็ยงัท�างานและท�าหน้าท่ีของมนัอยู่ เพราะฉะนั ้น 

จะท�าอยา่งไรท่ีเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี ้ให้มนัได้เกิดประโยชน์กบัทกุๆ คน 
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 เอาง่ายๆ ก็ตัง้แต่สถาบันครอบครัว ทุกวันนีก้ารสื่อสารกันหรือการจะท�าให้เกิด 

ความเข้าใจกนั และอยูร่่วมกนัด้วยความสนัตสิขุ มนัได้เกิดขึน้จริงหรือไม ่เราได้ถกูเบ่ียงเบน

ไปด้วยกระบวนการอ่ืนๆ หรือไม ่การสือ่สารแบบอ่ืน จนกระทัง่ท�าให้ทกุคนก้มหน้ากนัไปหมด 

ไมมี่ใครคยุกบัใคร สิง่เหลา่นีบ้างครัง้ เราอาจจะต้องคิดนะครับ วา่แทนท่ีเราจะใช้การสื่อสาร

กลายเป็นแยกตวัเองออกมามีโลกส่วนตวัของตวัเองมากเกินไป กลายเป็นว่าสงัคมเกิด 

การเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายท่ีจะท�าให้เห็นถึงว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป แต่ใน 

ความเป็นจริงสงัคมต้องเดนิไปด้วยกนั สงัคมต้องอยูร่่วมกนั เพราะฉะนัน้การใช้สือ่ หรือท�าให้

สื่อสามารถท�าหน้าท่ีในการสร้างสรรค์ ในการท่ีจะท�าให้มนัดี 

 ทุกวนันีผู้้ ใช้สื่อผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นผู้ รับสารแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว ผู้ ใช้สื่อ 

ทกุคนมีสทิธ์ิท่ีจะสร้างจินตนาการสร้างการสื่อการในกระบวนการท่ีตวัเองช่ืนชอบ หรือจะท�า

อะไรก็แล้วแตท่ี่จะให้คนเกิดความมีอารมณ์ มีอะไรตา่ง ๆ ร่วมกนั จริงไมจ่ริงบ้างอะไรตา่งๆ 

แตท่ัง้หลายทัง้ปวงนี ้ ถ้าขาดการ organize สงัคมก็จะไปคนละทิศคนละทาง เพราะฉะนัน้ 

สือ่ต้องท�าหน้าท่ี ต้องท�าให้เกิดการรวมตวักนั ท�าให้เกิดการสร้างความเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั 

ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ต้องท�าให้สิ่งเหล่านีท่ี้เป็นเนือ้หาสาระ ให้มาอยู่เป็นกลุ่ม 

เป็นก้อน ให้สามารถจะเกิดประโยชน์กบัผู้ ท่ีจะใช้ประโยชน์จากความรู้เหลา่นัน้ได้ เพราะฉะนัน้

เม่ือมีความรู้ ความรู้สามารถไปอยู่ได้ในทุกสื่อ อยู่ได้ในทุกๆ ด้านท่ีเราจับต้องมัน และ 

ข้อส�าคญัท่ีสดุคือคนท่ีต้องการความรู้ไมจ่�าเป็นต้องเข้าโรงเรียนเสมอไป แตเ่ขาสามารถท่ีจะ

มองหาความรู้นัน้ ๆ ได้ จากสื่อต่างๆ อย่างง่ายดาย เพราะฉะนัน้ห้องเรียนหรือโรงเรียน 

ของสงัคมจึงเป็นโรงเรียนท่ีส�าคญัมาก ท่ีเราสามารถท่ีจะท�าให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองของ 

การท่ีจะสร้างคนให้มีปัญญา 

 ทุกวันนีเ้ราต่อว่าต่อขานกัน คนนัน้ไม่ดี คนนีไ้ม่ถูก ขาดจริยธรรม ขาดคุณธรรม  

อะไรต่างๆ ซึ่งไม่เคารพกติกาของสงัคม ไม่เคารพซึ่งสิ่งท่ีเป็นบรรทดัฐานของสงัคม อนันี ้

ก็อาจจะเป็นเพราะเราไมเ่ข้าใจในการใช้สื่อ เพราะฉะนัน้ถงึเวลาท่ีเราจะต้องมาพดูถงึกนัวา่

ในระบบการศึกษาจะเป็นระบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถเอาประโยชน์ 

จากการท่ีเรามีสือ่อยา่งมากมาย ใช้ประโยชน์หรือท�างาน ให้สามารถรวมตวักนัเพ่ือชว่ยเหลอื

ซึง่กนัและกนัในสื่อทัง้หลาย และสามารถท่ีจะเอามาผนึกก�าลงักนั เพ่ือท่ีจะท�าให้เกิดเป็น

โรงเรียนของสงัคม เป็นแหลง่อ้างอิง คนจะได้ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเตม็ท่ี และสามารถเข้าถงึ
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ได้งา่ย เพราะฉะนัน้สิง่ตา่ง ๆ  โดยเฉพาะด้านนกัวิชาการก็ดี นกัพฒันาชมุชนก็ดี หรือแม้กระทัง่

สื่อเองก็ดี จ�าเป็นต้องจบัมือกนั จ�าเป็นต้องคยุกนั จ�าเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือจะท�าให้ 

เกิดห้องเรียนท่ีสมบูรณ์ ท�าให้เกิดสิ่งท่ีเป็นแหล่งปัญญาต่าง ๆ มนัเกิดขึน้ สามารถท่ีจะ 

เข้าถงึได้

จุมพล	รอดค�ำดี

 เร่ืองของเร่ืองก็มีอยูว่า่สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมช่ือก็แปลกๆ ดีนะคะ สื่อเป็นโรงเรียน

สงัคม ฟังดเูท่ห์เชียว แต่มนัเกิดขึน้ตอนท่ีเราอยู่กนัใน สปช. 3 กรรมาธิการด้วยกนั ก็คือ 

กรรมาธิการสื่อ กรรมาธิการการศกึษา และกรรมาธิการศิลปวฒันธรรม ท�างานกนัไปกนัมา

สกัพกัหนึ่ง ก็เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ของคนยคุใหม่ การเรียนรู้ท่ีมนัเปลี่ยนไปแล้ว แล้วก็ 

ท่ีมีบทบาทส�าคัญมากท่ีสุดก็คือสื่อ แต่ถ้าเรามีแต่ในแง่ของ resolution sharing หรือ  

แค ่Knowledge Sharing มนัไมไ่ด้ 

 ก็พยายามกันหลายเวทีมาก จนกระทัง่เข้าใจว่าในแง่ของการศึกษาเราพูดถึงไม่ใช่ 

แคส่�าหรับพลเมือง หรือวา่เดก็เยาวชนแค ่8-9 ล้านคนท่ีอยูใ่นระบบของโรงเรียน หรือในระบบ

ของการศกึษาเทา่นัน้ แตเ่ราก�าลงัพดูถงึการศกึษาของคนทัง้ 70 ล้านคนในประเทศไทยนะคะ 

ทัง้ท่ีเป็นคนไทยและผู้อพยพอะไรก็แล้วแต่ คือไม่ใช่ในเร่ืองท่ีว่าเราจะมาจดัการศึกษาให้ 

เพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วสังคมจะไปรอด เราคิดแบบนี ้ เราคิดว่าทุกอย่างต้องไป 

พร้อมกนั ทุกคนต้องไปพร้อมกนั ไปด้วยกนั ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องคยุหรือว่ามี

ปฏิสมัพนัธ์อยา่งไรกบัลกูในปัจจบุนั สถาบนัครอบครัวก็พงั ก็ไมส่ามารถท่ีจะเป็นฐานการเรียน

รู้ให้กบัเดก็ตอ่ไปได้ หรืองา่ย ๆ สถาบนัอ่ืน ๆ ก็แล้วแตน่ะคะ ถ้าหากวา่ไมเ่ข้าใจวา่เราก�าลงั 

มีปฏิสมัพนัธ์เพ่ือการเรียนรู้กนัอยู ่เพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิต คณุภาพจิตใจ 

 ตัง้แตปี่ 2002 เป็นต้นมา ประเทศท่ีเจริญแล้วทางด้านเศรษฐกิจ มีวิธีการทดสอบเดก็

อาย ุ 15 ปี เขาต้องการรู้สมรรถนะของคนยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ซึง่แตกตา่งมากจากยคุ 

ท่ีผา่นมา คนในศตวรรษท่ี 21 ต้องมี skill พิเศษ เป็นทกัษะของการเรียนรู้ท่ีพิเศษท่ีลกึลงไป
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กว่าท่ีเคยเป็นอยู่ ข้อสอบของเขา จึงไม่ใช่ข้อสอบวดัตวัเนือ้สาระความรู้ แต่เป็นการวดัว่า 

ใช้ความรู้ได้อย่างไร การประยกุต์ใช้ความรู้นัน้ท�าได้อย่างไร ตรงนัน้เป็นจดุเปลี่ยนท่ีส�าคญั

มาก แล้วก็เป็นวิธีคดิ เป็นข้อสอบวิธีการคดิและแก้ปัญหาท่ีเน้นแก้ปัญหา ในปีนัน้ประเทศไทย

ตกอบัมากเลย ในล�าดบัท่ีคอ่นข้างจะหาไมเ่จอเลย แล้วก็มาจนกระทัง่ทกุวนันีก็้ยงัไมไ่ด้ดีขึน้

นะคะ เพราะฉะนัน้ก็ทราบได้ทนัทีว่าหลายประเทศ เร่ิมเปลี่ยนวิธีการจดัการศึกษาอย่าง

มากมาย เปลี่ยนตรงท่ีวา่แทนท่ีจะสร้างผู้ เรียนท่ีรอรับ แตว่า่เขาสร้าง Active Learner คอ่ยๆ 

สร้างความช�านาญหรือทกัษะพิเศษในการท่ีจะเป็นคนท่ี Active Learner มนัมีทฤษฎีของ 

การเรียนรู้อยูอ่นัหนึง่ ท่ีเป็นเหมือนรู้พีระมิดนะคะ แล้วก็อธิบายให้ฟังวา่ตวัยอดของพีระมิด 

เป็นประเภทของการเรียนรู้ ตรงยอดก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีประสิทธิภาพของการเรียนอยู ่

ไมก่ี่เปอร์เซน็ต์ อยูท่ี่ประมาณ  5% ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีเป็น Passive คือนัง่ฟังเฉยๆ สิง่ท่ี 

นัง่ฟังมนัก็จะตดิตวัไป และมนัก็จะกว้างขึน้ ๆ  ประสทิธิภาพการเรียนรู้ก็จะกว้างขึน้เร่ือยๆ และ

ไปในทางท่ีถูกท่ีควร หรือมากกว่าไปกว่านัน้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึน้ก็คือ ท�าให้เกิด 

การแลกเปลี่ยน  และไปในทางท่ีถกูท่ีควร หรือมากกวา่ไปกวา่นัน้ท่ีมีประสทิธิภาพสงูขึน้ก็คือ 

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพราะฉะนัน้เขาบอกวา่ Active Leaner มนัอยูต่รงจดุท่ีวา่ผู้ เรียน 

มีปฏิสมัพนัธ์ ไมใ่ชแ่คเ่ป็นผู้นัง่รอรับสิง่ท่ีเรียนในชัน้ แล้วก็จะมีประสทิธิภาพสงูสดุถ้าหากวา่

ทกุครัง้ท่ีเรียนสามารถน�าความรู้นีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ทนัทีนะคะ และสามารถสอนให้คนอ่ืนเข้าใจ

ความรู้นัน้ได้ด้วยตนเอง ด้วยภาษาของตนเอง อนันีเ้ป็นเร่ืองท่ี Active Learner 

 ก็จะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนีเ้ขามีโอกาสจะได้เรียนเป็น Active Learner เพราะว่า 

อีกส่วนหนึ่งในภาคของสื่อเอง เรามีเทคโนโลยีในการเผยแพร่สื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

เพราะฉะนัน้การเรียนรู้ขัน้สงูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องนั่งรอรับฟังความรู้แค ่

ในชัน้เรียนกับครู หรือต�ารา แต่เขารับรู้ข้อมูลความรู้ได้มากมาย แต่จุดส�าคัญอยู่ท่ีว่า 

เขาจะน�าความรู้นัน้ไปใช้ได้อย่างไร แม้ว่าเทคโนโลยีมนัจะมาก แต่ท่านสงัเกตไหมคะว่า 

บ้านเราประชาชนคนไทยเราก็ใช้เทคโนโลยีสื่อไว้เพียงแคเ่สพ ยงัเป็น Passive อยู ่ ยงัไมไ่ด้

สามารถท่ีจะน�าไปใช้ได้จริง ยงัไมส่ามารถท่ีจะ share เร่ืองนีไ้ด้ แม้แตว่า่เรามีเทคโนโลยีท่ีดี

มาก เร่ืองนีม้นัก็เป็นวฒันธรรมของบ้านเรา เราไมไ่ด้สร้าง Active Learner เทา่ท่ีควร ดงันัน้

ก็เหมือนกบัวา่ ถ้าหากวา่เราจะท�าให้การเรียนรู้ของเราทนัยคุทนัสมยัได้จริงนะคะ เราก็มาคดิ

วา่เราคงต้องสร้าง Agenda ใหมข่ึน้มา คือ สือ่เป็นโรงเรียนสงัคม เพ่ือปลกุให้ทกุคนเร่ิมเข้าใจ 

เร่ิมคดิใหมว่า่ เราไมน่า่จะอาศยั Platform การเรียนรู้แบบเดมิอีกตอ่ไป และก็เราไมน่า่จะต้อง
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ใช้สื่อแบบท่าทีเดิม ๆ อีกต่อไป อนันีล้องมาผสมผสานสตูรใหม่ และมนัน่าจะเป็นกฎของ 

การเรียนรู้ของคนยคุสมยันีห้รือไม ่

 เหมือนเราเม่ือวานนีเ้ดนิไปคยุกบัเดก็ ป.6 เขาก็มีค�าถามวา่ ท�าไม มนัเกิดอะไรขึน้เหรอ 

แล้วจะอธิบายอย่างไรช่วงหนึ่งในประเทศไทยแล้งมากเลย แล้งเกิดขึน้จากอะไร แล้วอยู่ๆ  

พอฝนตกก็น�า้ท่วม มนัมีค�าอธิบายว่าอย่างไร มนัเป็นเร่ืองท่ีเด็กอยากรู้ แล้วมนัเก่ียวข้อง 

กบัเขาอยา่งไร แล้วก็มีคนบอกเขาวา่พอตอนแล้งต้องประหยดัน�า้อยา่ใช้น�า้เยอะนะ เพราะวา่

น�า้ไมมี่ แตเ่ขาก็ยงัมีน�า้ใช้ น�า้ประปาคนในกรุงเทพยงัมีน�า้ใช้อยูเ่ลย แล้วพอมาถงึหน้าฝนแล้ว 

อย่างนีเ้ราก็ต้องเก็บน�า้สิ เพราะน�า้มันเยอะมาก เขาถามแบบนีเ้ลยนะ ขนาดเด็ก ป.6  

เพราะฉะนัน้การเรียนรู้มนัไมใ่ชเ่ร่ืองของมานัง่อา่นต�าราแล้วไปสอบ เรามาเน้นเร่ืองท่ีวา่ต้อง

ตอบโจทย์ให้ได้ น่ีก็เป็นเร่ืองจ�าเป็นมากของยคุสมยัใหม ่ครู ป.6 มานัง่ท�าชดุความรู้นีก้นัวา่

จะตอบค�าถามเดก็ ป.6 อยา่งไร แล้วก็คอ่ย ๆ  ท�าแล้วคดิวิธีการวา่จะหาการจ�าลอง การทดลอง

มาให้เดก็เข้าใจเร่ืองนีไ้ด้อยา่งไร มนัก็เป็นการสร้างสือ่ใหม ่แล้วถ้าหากวา่สือ่ชดุนีม้นัสร้างขึน้

มาแล้วเด็กเข้าใจได้ง่าย มันก็ควรจะคดัลอกแล้วก็สื่อออกไปซ�า้ๆ เร่ืองนีก็้เป็นเร่ืองท่ีเรา 

ต้องสนใจกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกับความต้องการใหม่ๆ เยอะมาก เรายงัเดิน 

ไปไมท่นั น่ีเป็นเร่ืองท่ีก็ต้องบอกวา่หาเหตผุลกนั วา่เร่ืองนีม้นัจะเกิดขึน้ตอนไหนก่อนแล้วมนั

จะด�าเนินกระบวนการอยา่งไร แล้วเม่ือไหร่มนัจะเห็นผลนะคะ ก็ต้องฝาก เพราะวา่คนรุ่นนี ้

ไปเร่ิมต้นเด็กจะไม่รับผิดชอบก็ได้นะ เรามีความรับผิดชอบแต่ว่าเราแรงน้อยแล้ว  

เด๋ียวอีกหนอ่ยก็หมดแรงแล้ว ต้องอาศยัคนรุ่นใหมเ่พ่ือท่ีจะมาสานเร่ืองนีต้อ่ 

 ในเร่ืองของการศกึษา เราก็มาเร่ิมถามค�าถามกนัวา่คนไทยจะรู้ไหม โรงเรียนในเครือ

โรงเรียนท่ีดี และสมควรท่ีจะพาลกูไปเรียน แล้วโรงเรียนดีน่ีเป็นยงัไง แล้วเราก็มาคิดวิธีการ

กนัวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีจะต้องสื่อให้คนเข้าใจงา่ยงา่ย พอ่แมซ่ึง่เป็นใครก็แล้วแตส่ามารถท่ีจะ

ได้รับความรู้ในเร่ืองนี ้ คนท่ีจะเข้าถึงและรู้ได้เลยว่าโรงเรียนท่ีดี เด๋ียวเค้าควรท่ีจะตดัสินใจ 

เลือกให้ลกูเข้าเรียน เราก็เร่ิมหาแอพพลิเคชัน่ท่ีจะท�าให้สื่อกบัคนภายนอกได้ง่าย เพราะมิ

ฉะนัน้แล้วการศกึษาจะท�าให้คณุเสียความเป็นมนษุย์ เราก็หว่งเร่ืองนีม้ากเหมือนกนัเพราะ

ว่าในโรงเรียนหลายแห่ง บทเรียนท่ีผ่านมาของเราในประวตัิศาสตร์ของการจดัการศึกษา

ทัง้หมด ออกจากท้องถ่ินไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่สามารถกลบัมายงัท้องถ่ินได้ และไม่สามารถ 

ท่ีจะเป็นก�าลงัท่ีจะสามารถกินได้ 2. ท�าให้คนออกจากวฒันธรรม 3. ท�าให้คนออกจากบ้าน 
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หาพ่อแม่ไม่เจอ อันนีก้ลับมาเกิดผลกระทบกับสถาบันครอบครัว น่าห่วงมากนะคะ  

เพราะฉะนัน้เราก็คดิวา่เร่ืองการศกึษาจริง ๆ มนัมาท่ีเราต้องสามมิต ิแล้วราคาวา่จะสอนแก

ในโรงเรียนมนัไมน่า่จะส�าเร็จมนัต้องอาศยัหมวดหมูเ่พราะฉะนัน้สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมนา่

จะมีความจ�าเป็นนะคะ ย่ิงยวดแล้วเร่งดว่นด้วย เพ่ือปรับแก้สถานการณ์ท่ีเป็นอยูพ่ลกิฟืน้ขึน้

มาแล้วก็สร้างอนาคตใหมต่อ่ไปดฉินัก็ขอใช้เวลาเพียงเทา่นีข้อบพระคณุมากคะ่

ประภำภทัร	นิยม	

 ผมนึกถึงภาษิตกระเหร่ียงบทหนึ่ง “คนกินน�า้ไม่เห็นต้นน�า้ คนกินข้าวไม่เห็นต้นข้าว  

ถึงมีเงินเต็มกระเป๋า ข้าวก็จะไม่เต็มกระบุง” น่าคิดนะครับ คือเราต้องไม่มองเพียงแค่

ปรากฏการ แตเ่ราต้องมองถงึต้นเหตดุ้วย หากใครเคยดเูร่ือง The lord of the ring ภาคแรก 

จะมีค�าบอกวา่ “จากเร่ืองจริง เป็นเร่ืองเลา่ จากเร่ืองเลา่เป็นต�านาน จากต�านานเป็นนิทาน 

เป็นบทล�าน�า เป็นบทเพลง” เพราะฉะนัน้ทกุอยา่งมาจากเร่ืองจริงทัง้แหละครับ สื่อมีหน้าท่ี

ท�าความจริงให้ปรากฏ ตามบทบาทท่ีควร อีกประการหนึง่ นอกจากสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม

และ สื่อยงัเป็นอณุหภมิูของสงัคมด้วย คอยวดัความรู้สกึนกึคดิของประชาชนวา่เป็นอยา่งไร 

และสร้างอณุหภมิูในสงัคมได้ดงัค�ากลา่วท่ีวา่ วิทยทีุวี 100 สถานี 24 ชัว่โมง สามารถสร้าง

และท�าลายรสนิยมคนได้ในเวลาไม่ถึงชั่วอายุคน น่ีคืออิทธิพล เช่ือว่าต่อไปนีส้ื่อจะเป็น 

ตัวร้อยรัดในการปฏิรูปโลกด้วยซ�า้ไป อยากให้เข้าใจให้ตรงกัน วัฒนธรรมเป็นค�ากลาง  

หากให้กบัสิ่งท่ีดีก็ดี ใช้กบัสิ่งท่ีเลวก็เลว เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ืออยู่ร่วมกนั ซึง่อาจแปล

ความหมายกว้างๆ ได้ว่าวิถีชีวิต แยกจากกันจากศิลปะ แต่ปัจจุบันเราชอบใช้รวมกัน  

เป็นศิลปะและวฒันธรรม ศิลปะคือความสจัจริงในการท�างานทุกอย่าง ศิลปวฒันธรรม 

จึงความส�าคญัเพราะท�าให้เห็นวิถีชีวิตของสงัคม เป็นผลผลิตของสงัคม เราต้องมองให้ 

รอบด้าน สงัคมก็ไมไ่ด้ตัง้อยูเ่ฉยๆ เหมือนต้นไม้ สงัคมเป็นล�าต้น เศรษฐกิจเป็นราก เรือนยอด

เป็นการเมือง หากเศรษฐกิจเป็นพิษ การเมืองเป็นภยั ต้นไม้ก็ไมง่อกงาม ศลิปะเป็นดอกผล 

เป็นอลงัการของสงัคม
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 ตอนนีเ้มืองไทยก�าลงัปะทะกันระหว่างสองวฒันธรรมคือวฒันธรรมความเช่ือและ 

การคดิ ความเช่ือนีมี้มานานมากแล้ว แตก่ารคดิเพ่ิงเข้ามาสมยั ร.5 ท่ีมีการศกึษาภาคบงัคบั 

จงึท�าให้เกิดความเข้าใจไมต่รงกนั ชาวบ้านแม้ปัจจบุนัจะอา่นออกเขียนได้ แตก็่เหมือนไม่รู้

หนงัสอืเพราะไมอ่า่นหนงัสอื เพราะโดยสว่นใหญ่แล้วมีรากฐานความเช่ือเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้

หากสื่อเข้าใจตรงกนัในสว่นนีต้รงกนั แล้วเราก็จะไมมี่ปัญหา ...

เนำวรัตน์	พงษ์ไพบลูย์

 ปัญหาในสงัคมนีมี้มากมายเยอะแยะ ปัญหาจริงๆอาจมาจากคนของเรามีคณุภาพ 

พอหรือเปลา่ แล้วจะแก้ปัญหาได้อยา่ไร เราบอกวา่สือ่ไมดี่ ต้องท�าตามจริยธรรม แล้วจริยธรรม

อยูท่ี่ไหน จริยธรรมอยูบ่นหิง้ บางทีนกัขา่วไมค่�านงึถงึจริยธรรมเลย เราจะแก้ปัญหาได้อยา่งไร 

แนวคิดสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม เราจะต้องมองทกุอยา่งเป็นภาพรวม สื่อเป็นโรงเรียนของ

สงัคมโดยตวัผู้ เดียวเป็นไปไม่ได้ สื่อต้องท�างานกบัสถาบนัอ่ืนๆ ในสงัคม อยากเร่ิมต้นด้วย

ภาพของเร่ืองมาร์เช่ียน เร่ืองของคนท่ีตดิอยูบ่นดาวองัคาร ซึง่แทนท่ีจะรอควรชว่ยเหลอือยา่ง

เดียว แตเ่ขากลบัใช้ปัญญา ความรู้ของตนในการสร้างอากาศ น�า้ ท่ีไมเ่คยมีอยูใ่นดาวองัคาร 

จนปลกูมนัฝร่ังประทงัชีวิตตนตอ่ไปได้ 

 เราต้องหลดุกรอบออกมาจากเดมิ โดยมีวิธีการดงันี ้ตกผลกิเป็น 5 ห้องเรียน สือ่ โรงเรียน 

ครอบครัว อบต.พฒันาชมุชน ศาสนา แล้วเราก็จะเหน็ห้องเรียนท่ีใหญ่มากในสงัคม หากให้

สื่ออยูต่รงกลางให้เป็นโรงเรียนของสงัคม สื่ออาจเป็นแกนหลกัได้ แตต้่องอาศยัทกุภาคสว่น

ชว่ยกนั เราต้องสร้าง active citizen ท่ีเขาจะต้องรู้สกึวา่เป็นผู้น�าเปลี่ยนแปลงสงัคมได้ ไมใ่ช่

เป็นผู้ ตามตลอดเวลาได้ เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดี ต้องมีแนวคิดแบบใหม่ คือ  

1. ต้องมีความสร้างสรรค์ไม่ใช่เพ่ือตนเอง แต่เพ่ือผู้ อ่ืนด้วย เพ่ือเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึน้  

2. ต้องมีมโนทศัน์ท่ีจะเดนิไปข้างหน้า 3. คิดแบบมีเหตผุลไมใ่ชมี่แตอ่ารมณ์ 

 ปัจจุบันสื่อท�าหน้าท่ีปลุกเร้าอารมณ์มากเกินไปแล้ว ถึงเวลาท่ีจะต้องดึงเหตุผล 

ให้ประชาชนได้ฉกุคิด โดยเร่ิมจากสื่อเองก่อน ต้องคิดแบบมีเหตผุลเองก่อน สืบสวนสอบ  

เราต้องสร้างประชาชนท่ีถามว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้เพราะอะไร เม่ือมีประชาชนท่ีเร่ิมถาม และก็จะ 



มีประชาชนท่ีเร่ิมตอบ น่ีคือสิง่ต้องการได้จะคนยคุใหมข่องเรา  มีมนษุยธรรม มีมนษุย์สมัพนัธ์ 

รู้จกัสานสมัพนัธ์ และแชร์สิง่ดีๆให้กบัคนอ่ืน

 ประการตอ่มาเราจะสร้างพลเมืองแบบนัน้ได้อยา่งไร ค�าตอบก็คือเราต้องสร้างนกัสือ่สาร

สร้างสรรค์ ไม่ใช่แต่เฉพาะสื่อ แต่ทุกคนจะต้องเป็นนักสื่อสารท่ีสร้างสรรค์ โดยเร่ิมต้น 

จากสื่อเอง และสานต่อร่วมกบัภาคการศึกษา ชมุชน ครอบครัว และศาสนาทกุส่วนต้อง 

ไปด้วยกนั นกัสื่อสารสร้างสรรค์คือการสอนให้คนสามารถรู้จะเลือกสารท่ีจะน�าเข้า อนัไหน

ควรด ูควรอา่น ควรรู้ เม่ือน�าเข้าแล้วรู้จกัวิเคราะห์ได้ แล้วเขาก็จะรู้เทา่ทนัสือ่ได้ เม่ือมีจริยธรรม

อยูใ่นใจก็จะสามารถรับรู้เองได้ไมจ่�าเป็นต้องถามวา่อนัไหนท�าอนัไหนท�าไมไ่ด้ อนัดบัตอ่มา 

รู้วิธีการน�าออก รู้วิธีพดู วิธีการแสดงออก ควบคูไ่ปกบัการรู้เทา่ทนัสือ่และรู้เทา่ทนัสงัคม น่ีเป็น

แนวคิดใหญ่ๆท่ีจะสร้างพลเมืองท่ีมีปัญญาในยคุใหม่

 อนัดบัตอ่มา แตล่ะสถาบนัควรจะท�าอยา่งไร ครูเป็น Creative Communicator สอน

ให้เดก็เป็น เดก็น�ากลบับ้านไปบอกพอ่แมใ่ห้ในครอบครัวสื่อสารกนัได้  แล้วทกุคนก็จะเป็น 

Creative Communicator  ตอ่มาในระดบัชมุชน หวัหน้าชมุชนสง่เสริมจดัอบรมวิทยากรเข้าไป 

สื่อท�าหน้าท่ีผลิตเนือ้หา ให้คนรู้จกัคิด ให้สาระท่ีเป็นกลางในการใช้ชีวิต เปิดพืน้ท่ีให้คนรู้

อภิปรายอยา่งกว้างขวางและรู้จกัคดิเพ่ิมขึน้ ด้านศาสนาก็สง่เสริมในเร่ืองวฒันธรรม คณุธรรม 

เม่ือทกุภาคสว่นชว่ยกนัไมว่า่ปัญหาใดๆ ก็สามารถแก้ได้

สุกัญญำ	สุดบรรทดั
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