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“เมื่อโลกเงียบ ด้วยอธรรม คุกคามเข่น   สื่อต้องเป็น ปากเสียง ตะโกนกล้า
เมื่อโลก มืดมัว ด้วยมายา            สื่อต้องเป็น ดวงตา ประชาชน ...”

“สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้”

 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มิถุนายน 2559

 ภายใต้กรอบแนวคิดกระบวนการขับเคลื่อน สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการเรียนรู้ 

นำาไปสู่การพฒันานำารอ่งหลกัสตูรสือ่ชมุชนสือ่สารสขุภาวะในระยะท่ี 2 โดยร่วมกับนกัวิชาการหลักสูตรกลยทุธ์ส่ือสาร

เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะจากสำานัก 11 ได้เน้นการปรับหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นหลักสูตรต้นแบบ 

นักสื่อสารสร้างสรรค์ จากพื้นที่ทำางานแบบโมเดลต้นแบบ/ภาคปฏิบัติ เน้นการทดลองหลักสูตรในพื้นที่ปฏิบัติการ 

ทัว่ประเทศ และพัฒนาศกัยภาพนกัส่ือสารสร้างสรรคใ์นพ้ืนทีท่ำางานแบบโมเดลตน้แบบภาคปฏบิตัใิชพ้ืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

4 ภาคทั่วประเทศ ร่วมถึงพัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อใหม่ และการรณรงค์ทาง 

สงัคมใหม ่(Social Campaign) วเิคราะห ์สังเคราะหข์อ้มลู วิจยัเชงิปฏบิตักิาร และพฒันาองคค์วามรูป้จัจยัของการ

เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ต้นแบบทั่วประเทศเพื่อเป็น Change Agent Opinion Leader และ Active Citizen

 โดยมีทิศทางการทำางาน คือ

 1. สร้างให้เกิดนักส่ือสารสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน ในการส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศให้เกิดนวัตกรรมส่ือท้องถิ่นที่ดี สุขภาวะที่ดี 

ในชุมชน และเกิดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีเพื่อเชื่อมต่อกับภาครัฐด้านสื่อสารมวลชน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมอันดี

 2. ให้ความรูช้ดุทักษะรูเ้ทา่ทนัส่ือ ทกัษะการสือ่สารและสร้างความรว่มมือ ทักษะการเปน็ผู้นำา ทกัษะรู้เทา่ทนัตน 

และสะท้อนความคิด รวมไปถึงประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทำาให้เยาวชน และชุมชน 

มีภูมิต้านทานพอที่จะแยกแยะข่าวดี ข่าวร้าย ข่าวจริง ข่าวปลอมได้ เพื่อให้การกำาหนดประเด็นของการทำาสื่อต่างๆ 

เป็นเรื่องที่มีความใกล้ตัว ร่วมสมัย ทันยุคทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย ส่งผลให ้

คนส่วนใหญเ่ขา้มามสีว่นร่วม และสะทอ้นความคดิเหน็ตอ่ประเดน็เหลา่นัน้ไดง้า่ย เชน่ การรองรบัสงัคมสงูวัย รูเ้ทา่ทนัสือ่ 

รวมไปถึงประเด็นที่ใกล้ตัว เข้ากับบริบททางสังคม โดยเฉพาะอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เป็นต้น

กระบวนการทำาอย่างไร
 1. พัฒนาหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ในระยะที่2 โดยร่วมกับนักวิชาการหลักสูตรกลยุทธ์สื่อสารเพื่อ

สร้างสังคมสุขภาวะจากสำานัก11 เน้นการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการเป็นหลักสูตรต้นแบบนักสื่อสาร

สร้างสรรค์จากพื้นที่ทำางานแบบโมเดลต้นแบบ/ภาคปฏิบัติ

 2. พัฒนาศักยภาพนักส่ือสารสร้างสรรค์ ในพื้นที่ทำางานแบบโมเดลต้นแบบภาคปฏิบัติ 4 ภาคทั่วประเทศ  

เนน้การทดลองหลกัสตูรในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร โดยมกีลุม่เปา้หมายทกุกลุม่ ทัง้ในชุมชนเมอืง ชมุชนทอ้งถิน่ กลุม่ผูส้งูอาย ุ

เยาวชน คนชายขอบ ฯลฯ ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ และสื่อส่วนกลางทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะเป็น 

ต้นแบบในการทำางานเชิงขยายในระยะยาวต่อไป

 3.พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อใหม่ และการรณรงค์ทางสังคมใหม่ (Social 

Campaign) ครอบคลุมทั้งการจัดทำาชุดองค์ความรู้ และชุดสื่อเพื่อเผยแพร่ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การรองรับสังคม 

ผู้สูงวัย การสร้างพื้นที่สุขภาวะ เพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจปลุกจิตสำานึกสาธารณะเพื่อสังคม รวมไปถึง 

ให้ความรู้เรื่องทักษะรู้เท่าทันสื่อ (Media Information & Digital Literacy-MIDL) ทักษะการสื่อสาร และสร้าง 

ความรว่มมอื ทกัษะการเปน็ผู้นำา ทกัษะรู้เทา่ทนัตน และสะทอ้นความคดิ รวมไปถงึประเดน็ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

(Health Literacy) โดยเฉพาะเยาวชน ครอบครัว กลุ่มทำางานวัยทำางาน และชุมชน

 4.การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วิจัยเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาองค์ความรู้ปัจจัยของการเป็นนักสื่อสาร

สรา้งสรรคต์น้แบบในพืน้ทีท่ัว่ประเทศเพ่ือเปน็ Change Agent Opinion Leader และ Active Citizen โดยผลจาก 

การทดลองใช้หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป และเก็บข้อมูลการรับรู้ และ 

ความเขา้ใจในประเดน็สขุภาวะ เพือ่เชือ่มตอ่การทำางานร่วมกับสถาบนัการศกึษา รวมไปถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ทั่วประเทศ

 5.การพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย รวมถึงหาแนวร่วมในการทำางานกับหนว่ยงานภาครฐัทีก่ำากับนโยบายด้านสือ่ 

เชน่ กสทช. กองทนุสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำานกันายกรฐัมนตร ีคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

และคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี เป็นต้น



ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ 
 เกิดต้นแบบหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ที่ปรับให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่และบริบท

ทางสังคม เพ่ือให้เกิดต้นแบบของการนำาหลักสูตรไปใช้ได้จริง จากพื้นที่ทำางานแบบโมเดลต้นแบบ/ภาคปฏิบัติ  

4ภาค นำาร่องที่ภาคเหนือกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่จ.พะเยา และจ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

จ.มหาสารคาม ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคใต้ จ.สงขลา จ.สตูล 

 เกิดช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อใหม่ และการรณรงค์ทางสังคมใหม่ๆ (Social Campaign)  เผยแพร่ผ่านช่องทาง

สื่อส่วนกลาง เพจสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม: MediaAsSocialSchool  

 จากสื่อมวลชนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค 
 1.ภาคเหนือ ตอ้งผลติคลปิสัน้ 30  คลปิ จากเยาวชน 6 ทมี ระยะเวลาผลติ 5 เดอืน เผยแพรผ่า่นช่องทางพะเยา

ทีวี: https://www.facebook.com/phayaotv/videos  

 2.ภาคอีสาน ต้องผลิตคลิปสั้น 36 คลิป จากเยาวชน 6 ทีม ระยะเวลาผลิต 6 เดือน เผยแพร่ผ่านช่องทาง  

ไทยเสรีนิวส์: https://www.thaisaeree.news/

 3.ภาคกลาง  ต้องผลิตคลิปสั้น 24 คลิป จากเยาวชน 6 ทีม ระยะเวลาผลิต 4 เดือน เผยแพร่ผ่านช่องทางเพจ

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม: MediaAsSocialSchool  

 4.ภาคใต ้ต้องผลติคลิปสัน้ 30 คลปิ จากเยาวชน 6 ทมี ระยะเวลาผลิต 5 เดอืน เผยแพร่ผ่านช่องทาง หนงัสือพิมพ์ 

ภาคใต้โฟกัส: https://songkhlafocus.com/  

  มชุีดองค์ความรู ้และชดุสือ่เพือ่การเผยแพร ่เพิม่ช่องทางการส่ือสาร และผลิตส่ือสร้างสรรคเ์ชิงสารคด ีโดยเฉพาะ 

ประเดน็การรองรบัสงัคมผูสู้งูวัย และทกัษะรู้เท่าทนัสือ่ (Media Information & Digital Literacy - MIDL) ประเดน็

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นอัตลักษณ์-

วัฒนธรรม-คุณค่าความดีของคนดี ประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

เคสที่น่าประทับใจคือที่
 ภาคเหนือ จงัหวดัพะเยา ผลงานเพลงดนตรีเคยีงโขง ประเด็นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แมน่ำาโขงกำาลงั

เผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกป้องแม่นำาโขงเป็นหน้าที่ของทุกคน 

เช่นเดียวกับศิลปิน นายน้อย ฟิงเกอร์สไตล์ อะคูสติก กีตาร์ ก็ได้บอกผ่านเสียงดนตรีไว้ริมฝั่งแม่นำาช่วงต้นปี 2564

 ภาคอสีาน จงัหวดัขอนแกน่ ผลงานคลปิสัน้ ดอนพลบัสะอาดปราศจากขยะ เดก็เยาวชนทำาประเดน็การแยกขยะ 

ผ่านคลิปสั้น นำาเสนอและเผยแพร่ ผ่านแอพพลิเคชั่นTiktokที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย คลิปเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

เกิดจากความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงพ่ีเลี้ยง (ทีมนักสื่ิิอสารมวลชนในพื้นที่ ที่ช่วยให้เกิดการผลิตสื่อได้ตรงตาม

ประเด็น) ก็ช่วยเติมข้อมูลให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น และอีกเคสคือ 

 ภาคใต ้ประเดน็เรือ่งประชาธิปไตยในมอืเดก็ ผลงานนกัสือ่สารสรา้งสรรคภ์าคใต ้จ.สตลู ทีเ่นน้สง่เสรมิการรณรงค์

การส่วนรว่มการใช้สทิธิ ์ใชเ้สียง เร่ิมตน้จากในโรงเรียนของตนเอง เป็นจดุเริม่ต้นของการสง่เสรมิประชาธปิไตยอยา่งงา่ย 

และเปน็การนำาเสนอโดยมมุมองของนอ้ง เพ่ือส่งตอ่ไปยงักลุม่เปา้หมายอยา่งแท้จรงิ รวมถงึเปดิพืน้ทีใ่หเ้ดก็เยาวชน

ได้สะท้อนปัญหา แสดงมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ผ่านการเขียน Blog หรือเพจในพ้ืนท่ีน้ัน เช่น เพจสงขลาทูเดย์

อุปสรรคทำาให้เกิดวิธีการใหม่
 ชว่งทีส่ถานการณโ์ควดิ-19  ไดเ้ห็นการปรับตวัของเดก็เยาวชน เมือ่ลงพืน้ทีท่ำางานไมไ่ด ้กใ็ชห้ลายวธิกีาร เพือ่ให้ 

เข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด ซึ่งทำาให้เด็กเยาวชนได้ปรับตัว และเรียนรู้วิธีการที่หลากหลาย เพราะการได้ข้อมูลนั้น 

ต้องถูกตามหลักมาตรฐานวิชาชีพการสื่อสารมวลชน โดยการทำางานจะมีทีมพี่เลี้ยงที่เป็นนักสื่อสารมวลชนในพื้นที่

ดแูลอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และไม่เกดิปญัหาในดา้นจรยิธรรมของการสือ่สารมวลชน ในสว่นของโครงการ 

เราก็ได้ขยายเวลาออกไป เพื่อให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ รวมถึงช่วยแนะนำาการนำาเสนอในรูปแบบอื่นๆ เช่น จากที่

เปน็คลปิตอ้งลงพืน้ที ่กใ็ชก้ารนำาเสนอแบบรายการ Podcast แทน โดยเราเนน้วา่เดก็เยาวชน เมือ่เรยีนรูห้ลกัสตูรแล้ว 

สามารถนำาไปใช้งานได้จริง ผลิตสื่อเพื่อสร้างให้เกิดสุขภาวะได้ภายใต้ประเด็นนั้นๆ 

ความสำาเร็จนั้นมีที่มา
 ตน้แบบหลกัสตูรส่ือชุมชนส่ือสารสุขภาวะ เกดิตน้แบบของการนำาหลกัสตูรไปใชไ้ดจ้ริง จากพืน้ทีท่ำางานแบบ

โมเดลต้นแบบ/ภาคปฏิบัติ โดยทดลองหลักสูตรในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบเมือง ท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้สื่อ

สูง กลุม่เยาวชน กลุม่ผูใ้ชส่ื้อนอ้ย หรือผู้ขาดโอกาสในการใชส้ือ่ กลุม่คนชายขอบทีย่งัหา่งไกล รว่มกับสือ่สารมวลชน 

กับภาคพลเมืองท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วประเทศ เป็นต้น

 ความรว่มมอืจากทกุสว่น ดว้ยโครงการทีท่ำามาเปน็เวลาหลายป ีทำางานกับเดก็เยาวชนและพ้ืนทีม่าอยา่งตอ่เนือ่ง 

ทำาให้เกิดความร่วมมือในทุกส่วนงานภายในชุมชน

 เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้จากหลายภาคส่วน หน่วยงานภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคีเครือข่าย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง จะมคีณะกรรมการโครงการทีเ่ปน็นกัวชิาการจาก สภาสถาบนันกัวชิาการสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย 

(สสมท.) ได้แก่ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จาก ม.รังสิต ม.หอการค้าไทย ม.เกริก สถาบันอาศรมศิลป์ และสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นนักวิชาการประจำาของโครงการด้านการวิจัยภาคสนาม การจัดการความรู้ จะมี 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาโครงการทั้งหมดเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางการทำางานและความก้าวหน้า

 สำาหรบัคณะทำางานเครอืขา่ยสงัคมสงูวยั และการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สงัคมสขุภาวะรองรบัสงัคมสูงวยั 

จะเป็นคณะทำางาน และการประสานงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) รวมถึงสำานักงาน

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) 

 สำาหรับคณะทำางานพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ในชุมชน จะมีนักวิชาชีพด้านสื่อจากสมาคม

โฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นต้น

 ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่คลิปหรือสื่อต่างๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว ส่วนหนึ่ง 

เราใช้เพจของเราในสื่อสาร เพจสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม: MediaAsSocialSchool เพราะมีผู้ติดตามหลักแสน  

ซึง่จำานวนผูต้ดิตามมาจากความชว่ยเหลือจากเครือข่ายนกัวชิาการดา้นสือ่สารมวลชน ทำาใหส้ือ่ตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที ่

ได้รับการรับรู้ในวงกว้าง

สรุป
 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้: หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ไม่ได้จำากัดเฉพาะพื้นที่

อยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เราต้องการให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมได้อย่างแท้จริง ทุกคนสามารถ

เป็นต้นแบบของนักสื่อสารที่มีศักยภาพได้ เราหวังให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ปฏิบัติการ เกิดความตระหนัก ลงมือทำา 

จนนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำาให้มีสุขภาวะที่ดี ในส่วนของหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ต้องการให้เกิดการนำา

ไปปฏิบัติใช้จริง ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา นักสื่อสารสุขภาวะ หรือบุคลากรที่ทำางานด้านสื่อ ได้นำา

รายวิชาของเราไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ 12 รายวิชานำาร่อง ได้แก่ 1.รายวิชา “ดิจิทัลพลิกโลก” 2.รายวิชา “การสื่อสารสุขภาวะ” 3.รายวิชา  

“รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล” 4.รายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร” 5.รายวิชา “การสืบค้น การวิเคราะห์ และ

การจัดทำาแผนที่ชุมชน” 6. รายวิชา “การสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง” 7.รายวิชา “การออกแบบและผลิตสื่อ1 8.รายวิชา “การสื่อสารเพื่อ 

โน้มน้าวใจ” 9.รายวิชา “การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” 10.รายวิชา “การตลาดพันธมิตร” 11.รายวิชา “การจัดการความรู้” 

12.รายวิชา “การออกแบบและผลิตสื่อ2”


