
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 | 
 

 

147 

“นิเวศสื่อ” เพ่ือพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“MEDIA ECOSYSTEM” FOR SAFE AND CREATIVE MEDIA DEVELOPMENT 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา1, การดา ร่วมพุ่ม2, และมาโนช ชุ่มเมอืงปัก3 
Chanansara Oranop na Ayutthaya, Karada Ruampum, 

and Manoch Chummuangpak 
1คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
1Graduate School of Communication Arts and Management Innovation, NIDA 

118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi District, Bangkok 10240 
2,3คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลกัสี่ กรุงเทพ 10210 

2,3Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit University 
110/1-4 Prachachuen Road, Laksri District, Bangkok 10210  
*Corresponding author Email: Chanansara.ora@nida.ac.th 

 (Received: May 26, 2020; Revised: June 23, 2020; Accepted: June 26, 2020) 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบ
นิเวศสื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิชาการ บุคคลที่ด าเนินการด้านสื่อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ 2. อธิบายปรากฏการณ์ในระบบนิเวศสื่อและและวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง  
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ดังนี้  

1. การสังเคราะห์งานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ บนฐานข้อมูล
ออนไลน์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2560) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศสื่อ ได้งานวิชาการที่ใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 273 เรื่อง  

2. การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้ผลิตสื่อมืออาชีพกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม   
สื่อพ้ืนบ้าน และสื่อทางเลือกและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงวัยและครอบครัว นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่ไม่ใช่นักวิชาชีพอีกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจงนับความถี่      
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ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การพิจารณาเนื้อหาแล้วสังเคราะห์ปริทัศน์แบบ
พรรณนา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ผู้วิจัยนิยามความหมายของนิเวศสื่อว่า หมายถึง ระบบ
การสื่อสารที่มนุษย์ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้สื่อและผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบ      
ถูกแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเนื้อหา ช่องทางสื่อ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
ระบบกฎหมายและการก ากับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ทั้งชุมชนบนโลก
ทางภายภาพและบนโลกไซเบอร์ 2. ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างมนุษย์กับปัจจัยแวดล้อม
ในระบบนิเวศสื่อ ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศสื่ออย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่      
ด้านการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างสรรค์สื่อ และด้านจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลสื่อหากสามารถด าเนินการเพื่อให้เกิดสภาพพึงประสงค์หรือความสมดุลได้ในทั้ง     
3 ด้าน ย่อมจะส่งผลดีต่อสังคมไทย  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยเพื่อการสนับสนุนให้เกิดสภาพที่     
พึงประสงค์ในระบบนิเวศสื่อ ดังนี้  1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 2.การวิจัยในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วน
ร่วมเช่น การวิจัยที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของบุคคลในฐานะพลเมืองดิจิทัล 
(Digital citizenship) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหรือกลไกช่วยป้องกัน
ปัญหาจากการไม่รู้เท่าทันสื่อ 3. การวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 
ความรู้และการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สร้างสรรค์สื่อในทุกแพลตฟอร์ม 4.การวิจัยที่มุ่งศึกษา
การส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยประชาชนและการส่งเสริมการแข่งขันที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อภายใต้บริบทสื่อหลอมรวม 

 
ค าส าคัญ: นิเวศสื่อ, สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ใช้สื่อ 
 
Abstract 

This study aims to 1. Explain the concept of media ecosystem to 
create a mutual understanding between academics, media practitioners, 
relevant organizations and the public 2. explain phenomena of the Thai media 
ecosystem from 2008 to 2017 underlining the relationships between media 
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producers, audiences and influencing factors. It is mixed methods research. 
The first method is documentary research that is the analysis of 273 relevant 
research reports and articles published online in the past 10 years.  
The second one is focus group discussions and interviews with stakeholders. 
The key informants include those involved in 1. professional media 
production 2. community media, cultural and folk media and alternative 
media 3. development communication focusing on children, youth, elders and 
families; and 4. media produced for online platforms. Data analysis includes 
frequency distribution, content analysis and narrative review.    

The result is divided into two parts. First, media ecosystem is defined 
as a communication system in which media prosumers are at the center of 
the system. They live within and interact with media environments including 
other people with various identities and backgrounds; media contents, 
channels and technologies; and political, economic, social and cultural 
systems. Second, multifaceted interactions between humans and media 
environments have brought about imbalance in Thai media ecosystem.  
The imbalance included three aspects, namely media literacy and 
participation, media creation, and media ethics and regulation. The restoration 
of the balance in the media ecosystem could be beneficial to Thai society.   

The researchers would suggest 4 further research topics for improving 
the media ecosystem. These are 1. research for developing digital learning 
platforms for mutual learning 2. research on media literacy and participation, 
for example research for developing digital citizenship through media literacy 
and research for developing innovative tools for preventing problems arisen 
from media illiteracy 3. research that can be used to support activities helping 
media creators develop their professional skills and knowledge and  
4. research on the promotion of media watchdog groups and the practice of 
fair competition in the era of media convergence.    
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ที่มาและความส าคัญ 

ท่ามกลางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้องค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ในระบบการสื่อสารได้ รับแรงกระเพื่ อมเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง             
ด้านโครงสร้างของผู้ผลิตสื่อปรับเปลี่ยน มีผู้ผลิตสื่อที่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กร
สื่อมวลชน และผู้ใช้สื่อที่ผลิตเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องเล่าบน
พื้นที่สื่อออนไลน์ เกิดความพร่าเลือนของนิยามความเป็นผู้ผลิตสื่อในบริบทดิจิทัล ด้านเนื้อหา
ในระบบการสื่อสารเองก็ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบ การเล่าเรื่อง การผลิต จาก
เนื้อหาที่ เน้นตอบสนองมวลชนเท่านั้นสู่ เนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจเฉพาะกลุ่มที่
หลากหลาย แต่ท่ามกลางความหลากหลายนั้นก็ยังมีเนื้อหาบางประเภทที่ขาดไปจากพ้ืนท่ีสื่อ 
ด้านของผู้ใช้สื่อเอง จากเดิมที่เป็นเพียงผู้รับชมรับฟัง ก็ได้รับการเสริมพลังจากสื่อออนไลน์
และสื่อสังคม ท าให้มีพื้นที่ในการสื่อสารความคิด ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองได้ 
กล่าวคือ เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสื่อในคนเดียวกันหรือที่เรียกว่า Prosumer รวมถึง ด้าน
ช่องทางการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากท าให้เกิดช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ ๆ ท่ีท าให้การเผยแพร่ไปสู่วงกว้างอย่างรวดเร็วและสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งและซับซ้อน
ระหว่างมนุษย์กับสื่อมากขึ้น 
 สภาพการณ์ของระบบการสื่อสารที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงระบบ “นิเวศสื่อ” อันเป็นระบบการสื่อสารที่มนุษย์ สื่อ และเทคโนโลยีต่างเชื่อมโยงและมี
ปฏิสัมพันธ์ เมื่อสิ่งใดเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบต่อ
อีกหน่วยหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกับระบบนิเวศในธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งที่จะ
สังเคราะห์งานวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปที่มีอยู่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560) ที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระบบนิเวศ
สื่อของประเทศไทยว่ามีสภาพความไม่สมดุลและแนวทางสร้างความสมดุลในระบบได้อย่างไร 
การท าความเข้าใจสภาวการณ์ของนิเวศสื่อในปัจจุบันจะเป็นฐานส าคัญต่อการจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยต่อนักวิชาการ นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยที่เพิ่ม
มากขึ้น อันจะเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศสื่อที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายในการ
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สร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ เนื้อหา ช่องทางสื่อ เทคโนโลยีการสื่อสารและ
โครงสร้างทางสังคม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างตนเองกับปัจจัยแวดล้อมในระบบสื่อสาร และเอื้อให้เกิดการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
        1. เพื่ออธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ บุคคลที่ด าเนินการด้านสื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่
สนใจ 
        2. เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในระบบนิเวศสื่อและและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้
สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 
 
นิยามศัพท ์

ระบบนิเวศสื่อ หมายถึง ระบบสื่อสารที่สร้างผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ 
สังคมและชุมชน ทั้งชุมชนบนโลกกายภาพและชุมชนบนโลกไซเบอร์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อม หมายถึง ความเกี่ยวข้อง
ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อและผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบสื่อสาร ได้แก่ 
เนื้อหา ช่องทางและเทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่เกิดจากภูมิทัศน์สื่อใหม่ ทั้งที่เป็นสภาพปัญหาและแนวทางที่จะเอื้ออ านวยการ
พัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ความหมายและองค์ประกอบ หมายถึง นิยามของระบบนิเวศสื่อ และ หน่วยต่าง ๆ 
ที่ประกอบและอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศสื่อ  

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม 
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายได้อย่างเป็นสุข 
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ขอบเขตการวิจัย 
การสังเคราะห์งานวิจัยและงานวิชาการในการศึกษานี้ ครอบคลุมเฉพาะรายงาน

การวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัย TCI-ThaiJo
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS คลังขอ้มูลงานวิจัยไทย (TNRR) ฐานข้อมูลการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีขอบเขตด้านเวลา 10 ปี ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 เท่านั้น 

การศึกษานี้ด าเนินการภายใต้ขอบเขตด้านงบประมาณและข้อจ ากัดด้านระยะเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
 
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้แนวคิดหลัก 2 แนวคิด ไก้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับนิเวศสื่อ และทฤษฎี
ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แนวคิดนิเวศสื่อ 

ค าว่า “นิเวศสื่อ” เริ่มต้นมาจากแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการที่เสนอทฤษฎีนิเวศสื่อ
วิทยา (Media ecology) เป็นแนวทางการศึกษาสื่อที่มีจุดเน้น 2 ประการ ได้แก่  

1. เป็นการศึกษาสื่อในฐานะเป็นสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาโครงสร้างสื่อ เนื้อหาในสื่อ 
และผลกระทบของสื่อต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการให้คุณค่าของมนุษย์อย่างไร 
(Postman, 1970) หรือ ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างไร (Nystrom, S. J., 1973, as cited in Lum, C. M. K., 2014)  

2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์
และเทคโนโลยีสื่อท่ีพวกเขาได้สร้างขึ้นเอง และน ามาใช้ประโยชน์ (Lum, C. M. K., 2014) 

ทั้งนี้นักวิชาการของไทยได้กล่าวถึงแนวคิดนิเวศสื่อไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ สุกัญญา 
สุดบรรทัด (2561) เสนอว่า แนวคิดนิเวศสื่อ เป็นแนวคิดจัดระบบสิ่งแวดล้อมทางข่าวสารเพื่อ
สร้างสังคมที่มุ่งหวัง ระบบสื่อสารสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการ
ให้คุณค่า และยังหมายถึงการที่มนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อแล้วช่วยให้มีชีวิตอย่างปกติสุข 
ระบบสารสนเทศไม่ต่างจากระบบการหมุนเวียนของเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อม อุปมาข่าวสารที่
ไหลเวียนในสังคมเหมือนน้ า แสงแดด อาหาร และอากาศ หล่อเลี้ยงสรรสรรพสิ่งในห่วงโซ่ของ
นิเวศ หากระบบนิเวศสมดุลทุกชีวิตจะเติบโตงอกงาม หากไม่สมดุลก็จะเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
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ขณะที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (อ้างถึงใน 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, และมาโนช ชุ่มเมืองปัก , 2562) ให้มุมมอง
เกี่ยวกับนิเวศสื่อไว้ในมิติของการสื่อสารสุขภาวะว่า ระบบนิเวศการสื่อสารสุขภาวะ (Healthy 
media ecosystem) คือกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อกิจกรรม
และพื้นที่สร้างสรรค์โดยนักสื่อสารสุขภาวะผ่านชุมชนนักปฏิบัติที่เช่ือมโยงกับปัจจัยแวดล้อม
ในบริบทชุมชนทางกายภาพ ชุมชนออนไลน์ และปัจจัยแวดล้อมเชิงมหภาคที่สนับสนุนให้เกิด
วิถีสุขภาวะ ในมิติกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัได้น าค าส าคัญที่เกีย่วข้อง มาใช้เป็นกรอบในการเชื่อมร้อย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งในชุมชนทางกายภาพและชุมชนออนไลน์
ที่ประกอบหลอมรวมเป็นระบบนเิวศสื่อในงานวิจัยนี้ 
 
ทฤษฎีระบบ 

แนวคิดนิเวศสื่อมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ (System theory) ที่ลัดวิก วอน 
เบอร์ทาแลนฟี (Ludwig von bertalanffy) ได้น าแนวคิดมาจากระบบชีววิทยา ภายใต้
หลักการที่ว่า แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
หากมีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ย่อมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ด้วย (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 

สุรพงษ์ โสธนเสถียร (2557) ได้สรุปสาระส าคัญของทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงระบบ
ของเดอเฟลอร์ (DeFleur) ความว่า ภายใต้ระบบประกอบไปด้วย 4 อนุระบบ ได้แก่        
อนุระบบการสื่อสาร อนุระบบการเมือง อนุระบบเศรษฐกิจ และอนุระบบสังคมและ
วัฒนธรรม โดยอนุระบบทั้งหมดล้วนสอดประสานซึ่งกันและกัน มีอนุระบบการสื่อสารเป็น
แกนกลางของทฤษฎีนี้ ท าหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังประชาชนผู้รับสารในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผู้รับสารมีความหลากหลาย      
มีความสนใจใคร่รู้ในด้านสาระและด้านสุนทรียะแตกต่างกันไป 

อนุระบบด้านเศรษฐกิจ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับภาคธุรกิจ เกื้อกูล
กันในฐานะที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อด้วยการซื้อพื้นที่โฆษณา ขณะที่    
อนุระบบการเมืองท าหน้าที่ในการก าหนดกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ทั้งด้านข้อกฎหมายผ่าน
ฝ่ายนิติบัญญัติ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
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ส าหรับอนุระบบสุดท้ายคืออนุระบบสังคมและวัฒนธรรม ว่าด้วยเรื่องของค่านิยม 
ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ก่อให้เกิดการธ ารงรักษา
ความเป็นไปในระบบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปยังอีก 3 อนุระบบด้วย 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามความหมายและองค์ประกอบของค าว่า 
“นิเวศสื่อ” เบื้องต้นเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารที่
สร้างผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ สังคมและชุมชน ทั้งชุมชนบนโลกกายภาพและ
ชุมชนบนโลกไซเบอร์ โดยมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อและผู้สร้างสื่อ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ในระบบสื่อสาร ได้แก่ เนื้อหา ช่องทางและเทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ในมิติ
ต่างๆ ประกอบด้วย การรู้เท่าทันสื่อ จริยธรรมสื่อ การก ากับดูแลสื่อ การมีส่วนร่วมและเฝ้า
ระวังของผู้ใช้สื่อ การใช้สื่อเพื่อการพัฒนา และ การพัฒนาสื่อและระบบสื่อสาร โดยการ
ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ค้นหางานในฐานข้อมูลวิจัยจะมีพื้นฐานจากค านิยาม
เบื้องต้นดังกล่าวนี ้
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed-methods research) ประกอบด้วย 
การสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยในการศึกษานี้เป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพเฉพาะส่วนที่
เป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัยโดยใช้วิธีปริทัศน์แบบพรรณนา 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ 
วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัย TCI-ThaiJo ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS คลังข้อมูลงานวิจัย
ไทย (TNRR) รวมถึงรายงานการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีขอบเขตด้านเวลา 10 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ค้นหางาน
ในฐานข้อมูลวิจัยข้างต้น ประกอบด้วยค าว่า สื่อสื่อมวลชน การสื่อสารสื่อชุมชน สื่อดิจิทัล สื่อ
ใหม่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ชุมชนไซเบอร์ 
พลเมืองเน็ตเทคโนโลยีสื่อ จริยธรรมสื่อรู้เท่าทันสื่อ การเฝ้าระวังสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัลผลกระทบ



ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 | 
 

 

155 

สื่อและ การก ากับดูแลสื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัย บทความวิจัย 
และบทความวิชาการจ านวนท้ังสิ้น 273 เรื่อง 

 
2.การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. กลุ่มผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้ผลิตสื่อมืออาชีพทั้งข่าวสาร สาระ บันเทิง และผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ครอบคลุมสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 8 คน 

2. กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม สื่อพื้นบ้าน และสื่อทางเลือก
จ านวน 6 คน 

3. กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยและ
ครอบครัว จ านวน 8 คน 

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้สร้างเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นนักวิชาชีพ เน้นการสร้าง
เนื้อหาโดยผู้ใช้ (User-generated content) ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาที่เน้น
สาระและเนื้อหาด้านบันเทิง ใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่สร้างจากกรอบแนวคิดงานวิจัยนิเวศสื่อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ ตารางบันทึกเนื้อหางานวิจัย แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย และแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้  
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยน าข้อมูลงานวิจัย 

บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ได้จากค าค้นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาเปรียบเทียบกัน 
ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้
ข้อค าถามเดียวกัน  

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  (Investigator triangulation) งานวิจัยนี้มี
นักวิจัย 3 คน ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกัน  
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3. การตรวจสอบสามเส้าด้วยการทบทวนข้อค้นพบ (Review triangulation)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
นิเทศศาสตร์และน ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจงนับความถี่ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพใช้วิธีการพิจารณาเนื้อหาแล้วสังเคราะห์ปริทัศน์แบบพรรณนา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่แสดงลักษณะและสาระของงานวิจัย จากนั้นตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของงานวิจัย อ่านและท าความเข้าใจจ าแนกและลงรหัส จัดหมวดหมู่และ 
แจงนับ วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นหลักที่มุ่งศึกษาสังเคราะห์ผลโดยเช่ือมโยงกับกรอบ
แนวคิด “นิเวศสื่อ” รวมทั้งข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เห็นความเป็นไปในภาพรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุกองค์ประกอบ แนวโน้มทิศทางที่
ควรจะเป็นของนิเวศสื่อไทย รวมถึงเพื่อน ามาปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อประเด็นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบนิเวศสื่อท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อ 

ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี รวมถึงการสนทนากับกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อพบว่าสื่อและการสื่อสารมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้าน และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และการสื่อสารนั้นทวีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของมนุษย์ที่ไม่สามารถ
แยกได้ด้วยเส้นแบ่งแบบเดิมนั่นคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร แต่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้ใช้สื่อ
และผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อไปพร้อมกันในตัวคน ๆ เดียว   

จากการน าประเด็นปัญหาและข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารมา
วิเคราะห์ ผู้วิจัยได้สรุปและให้ความหมายของนิเวศสื่อ หรือ Media ecosystem ว่าหมายถึง 
ระบบการสื่อสารที่มนุษย์ซึ่งเป็นท้ังผู้ใช้สื่อและผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบ 
ถูกแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย (ดังภาพท่ี 1) 

1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง
ประชากร ความสนใจ และลักษณะอื่น ๆ 
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2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเนื้อหา ช่องทางสื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 

ระบบกฎหมายและการก ากับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ทั้งชุมชนบนโลก
ทางภายภาพและบนโลกไซเบอร์ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นิเวศสื่อ: ระบบการสื่อสารภายใต้ปฏสิัมพันธ์ที่หลากหลาย.  
จาก “สื่อแวดล้อม นิเวศสื่อท่ีดีเพือ่ส่งเสรมิสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์,”  

โดย ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, และมาโนช ชุ่มเมอืงปัก, 2562,  
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดพ์ับลิชช่ิง. 
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จากภาพของระบบนิเวศสื่อนี้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีโยงใยระหว่างองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ส่วนซึ่งมีผลกระทบถึงกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตสื่อได้เผยแพร่
เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เราสามารถตั้งค าถามกับปัญหานี้โดยเช่ือมโยงกับทั้งประเด็น
เรื่องกลไกการตรวจสอบสื่อ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันในธุรกิจสื่อ 
คุณสมบัติความเป็นนักสื่อสารที่ควรตระหนักและเคารพถึงความเป็นมนุษย์และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่านสถาบันครอบครัว การศึกษา 
และการเมือง ท่ีอาจไม่ได้สร้างจิตส านึกในเรื่องดังกล่าวให้กับสมาชิกของสังคมมากพอ 

ทั้งนี้ แนวคิดนิเวศสื่อสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหาจากผลกระทบของสื่อและ
การสื่อสารต่อมนุษย์และสังคม การแก้ปัญหาที่มุ่งไปเป็นส่วนๆ แม้จะสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังไม่สามารถท าให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังข้อมูลจากการศึกษาที่
พบว่า ปัญหาในระบบนิเวศสื่อนั้นส่วนใหญ่ไมใ่ช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่นักวิชาการและนัก
วิชาชีพตระหนักมาโดยตลอด อาทิ การรู้ไม่เท่าทันสื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ การผลิตและเผยแพร่
เนื้อหาในสื่อซึ่งส่งผลเสียกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติงานซึ่งไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบนิเวศสื่อโดยภาพรวมดังที่จะกล่าวถึงในผล
การศึกษาส่วนต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 ปรากฏการณ์นิเวศสื่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัย
แวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างมนุษย์กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบนิเวศสื่อ 
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสภาพปัญหาใน 3 มิติ ได้แก่ 1. การรู้เท่าทันสื่อและการมี 
ส่วนร่วม 2. การสร้างสรรค์สื่อ  และ 3. การก ากับดูแลและจริยธรรมสื่อรวมถึง พบว่ามี 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศสื่อ
ทั้ง 3 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 สภาพปัญหาในระบบนิเวศสื่อของไทย 

จากการสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้วิจัยได้ประมวลสภาพปัญหาในระบบนิเวศสื่อตามมิติต่าง ๆ ปรากฏผลดังนี้ 
มิติท่ี 1 การรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศสื่อปัจจุบันด้านการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วน
ร่วมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  
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1. ปัญหาความสามารถด้านบุคคล คือผู้ใช้สื่อมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่จ ากัด 
โดยเฉพาะปัญหาในการวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าของสื่อ และปัญหาในการมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค ์นอกจากนี้ ขาดความตระหนักถึงความส าคญัของ
การรู้เท่าทัน และขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
อย่างไรก็ดี สื่อออนไลน์มีส่วนเพิ่มความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สื่อ รวมถึงมีพลังอ านาจในการสร้างสรรค์สื่อและการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับ
ของการถกเถียง แลกเปลี่ยนทัศนคติและหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหา หรือลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงสังคม ดังเช่น งานวิจัยเรื่อง ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย แสดงถึงปัญหาการรู้เท่าทันการสื่อสารของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ประเด็นปัญหาที่พบ อาทิ การขาดความเข้าใจในการด าเนินงานของ
สื่อ มีการใช้สื่อออนไลน์ที่สร้างผลกระทบให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง และการขาดการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบสื่อ เป็นต้น (พีระ จิรโสภณ , ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, มนต์ ขอเจริญ , 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อุษา รุ่งโรจน์การค้า, โสภัทร นาสวัสดิ์ และณัทธสิฐษ์ิ สิริปัญญา
ธนกิจ, 2559) 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อม น่ันคือการที่สภาพแวดล้อมในระบบนิเวศสื่อไม่เอื้อให้เกิด
คนเกิดการรู้เท่าทันสื่อ และไม่เอื้อให้มีการมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างเท่าเทียมส าหรับคน
ทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนของครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรรัฐและการเมือง สื่อมวลชน 
รวมถึงขาดการขับเคลื่อนที่จริงจังและเป็นรูปธรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัน
เนื่องมาจากการที่สังคมไทยยังไม่เหน็ความส าคัญของการส่งเสริมในเรือ่งนี้เท่าท่ีควรและแม้จะ
มีความสนใจศึกษาประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังจ ากัดอยู่บางประเด็น เช่น ให้ความส าคัญ
เฉพาะกลุ่มประชากรเด็กที่สมัพันธ์กับการออกแบบการเรียนการสอน เป็นต้น ดังเช่น งานวิจัย
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2559) ช้ีว่า เสถียรภาพทางการเมืองเป็น
ปัจจัยที่ท าให้การขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการขาดเงินทุน
สนับสนุน ท าให้การยกระดับการท างานเป็นไปอย่างล าบาก ขณะที่ ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2557) 
ช้ีถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคมว่า โอกาสในการปรากฏ
ตัวของสื่อพลเมืองหรือคนเล็ก ๆ ในรายการหรือช่องทางที่เป็นของสื่อกระแสหลักยังมี
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านการตลาด เป็นต้น และก็ส่งผลให้การมี
ส่วนร่วมมีน้อยตามไปด้วย 

 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 
 

 

160 

มิติท่ี 2 การสร้างสรรค์สื่อ 
 การเกิดเทคโนโลยีก่อกวน (Disruptive technology) ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สัดส่วนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มีมากขึ้น 
ขณะที่การใช้สื่อดั้งเดิมลดลง ประกอบกับในอุตสาหกรรมสื่อก็เกิดผู้เล่นรายใหม่ทั้งจากการ
ประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลและการเกิดของสื่อใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาแชร์ส่วนแบ่ง
ตลาด ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาที่เป็นแหล่งรายได้หลักมีจ ากัด 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ “ปิด” 
สื่อที่ ไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้  เกิดการ “ปรับ” ข้ามสื่อ ข้ามแพลตฟอร์ม 
ขณะเดียวกันก็ปรับการบริหารในองค์กร และบุคลากรสื่อก็ต้องปรับรูปแบบการท างาน 
พัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บางองค์กรสื่อยังมีการ “เปลี่ยน” ไปสู่ธุรกิจ
ใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากธุรกิจสื่อแบบเดิม ดังผลการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2559) ที่ ช้ีว่า ในยุคปัจจุบันบุคลากรสื่อต้องผลิตสื่อในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองภูมิทัศน์สื่อที่มี ความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้น       
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อยังเผชิญกับความท้าทายบทบาทการเป็นผู้ผลิตและส่งต่อข่าวสารสู่สังคม 
โดยความเร็วและความสามารถในการสื่อสารถูกท้าทายโดยทุกคนที่มีเครื่องมือการสื่อสารอยู่
ในมือ ส่วนความรู้หรือความถูกต้องของสารถูกท้าทายโดยผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้มากกว่า     
ท าให้สื่อมวลชนในยุคปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร 
 ในส่วนของสื่อชุมชนและสื่อเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ คนหลากหลายทาง
เพศ เด็ก ผู้สูงวัย ฯลฯ ตลอดจนชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ สุขภาวะ เกษตรกรรม    
จิตอาสา ฯลฯ โดยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตสื่อต่างประสบปัญหา
ร่วมกัน ท้ังด้านเงินทุน การขาดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร ขาดกลไกท่ีสนับสนุนให้อยู่
ได้อย่างยั่งยืน ขาดก าลังใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ขาดโอกาสที่จะได้รับการอบรม
พัฒนาตนเอง ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสื่อ  
ทั้งด้านนโยบาย/ข้อกฎหมายต่าง ๆ การขาดการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขาด
การท างานเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงให้ทุกองคาพยพสามารถท างานขับเคลื่อนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบได้อย่างสมบูรณ์ดังตัวอย่างกรณีของการผลิตสื่อชุมชนที่มักยึดติดกับตัวบุคคลหรือ
อุดมการณ์ส่วนบุคคล หรือการที่ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่ต้น ท าให้มีผลต่อ
ความยั่งยืนของสื่อในระยะยาว 
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มิติท่ี 3 จริยธรรมและการก ากับดูแลสื่อ 
 การพัฒนาของบริการสื่อรูปแบบใหม่  ๆ ในบริบทของสื่อหลอมรวมก่อให้เกิด 
ความท้าทายต่อระบบการก ากับดูแลสื่อและปัญหาจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ  
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผู้ผลิตสื่อที่เป็นสื่อมวลชนอาชีพและผู้ใช้สื่อทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี
น าเสนอเนื้อหาได้ด้วย ท าให้เกิดความไม่สมดุลในหลายลักษณะ เช่น ปัญหาการโฆษณาที่ 
ไม่เป็นธรรม ปัญหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง (Violence) 
อคติและการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน (Representation)  ปัญหาความไม่สุภาพของ
เนื้อหา และการใช้ประทุษวาจา ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิเด็ก ปัญหา
การขาดการตรวจสอบความถูกต้องจนกลายเป็นการรายงานข่าวเท็จ เป็นต้น 
 นอกจากนี้  การเกิดผู้สร้างสื่อที่มาจากผู้ใช้สื่อ ก่อให้เกิดปัญหาผู้ทรงอิท ธิพล
ออนไลน์ (Online influencer) ที่มีต่อความคิดความเช่ือของผู้รับสารที่ติดตามซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดได้ทั้งผลดีและผลเสียตามมาดังข้อมูลจากการสนทนากลุ่มสะท้อนว่า ผู้ผลิตสื่อ
ออนไลน์ท่ีไม่ใช่นักวิชาชีพสื่ออาจมุ่งเน้นแต่ต้องการยอดผู้ชมอย่างเดยีวโดยไม่ได้ค านึงถึงความ
ถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ชมของตน ซึ่งปัญหาคือ
จริยธรรมของคนท าสื่อออนไลน์ยังไม่ได้มีกลไกในการควบคุม 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในด้านการก ากับดูแล
สื่อ เช่น กลไกวิชาชีพขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเอง กลไกการก ากับดูแลโดยรัฐยัง
มุ่งการแทรกแซง การใช้กฎหมายยังเน้นการควบคุมให้เกิดความกลัวมากกว่าการสร้างสร้าง
ความร่วมมือ ยังขาดมาตรการชัดเจนในการก ากับดแูลสือ่ดิจิทัล และการขาดการมีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแลโดยประชาชน ดังที่พบในงานวิจัยของ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒนา
ประเทศไทย (2559) ท่ีได้ระบุถึงจุดอ่อนขององค์กรวิชาชีพสื่อในการก ากับดูแลกันเองของทั้ง
สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่คล้ายกันคือ 1. ประเด็นการขาดสภาพบังคับในการ
บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมกับสมาชิก 2. ประเด็นการก ากับดูแลกันเองไม่สามารถครอบคลุม
ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ไม่เป็นสมาชิกได้ทั้งนี้เพราะการเข้าเป็นสมาชิกเป็นไปโดย    
สมัครใจ และ 3. ประเด็นการขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานของ
องค์กรวิชาชีพสื่อ 
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2.2 แนวทางที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศสื่อ 
จากการสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่างก็ระบุถึงแนวทางที่ควรท าเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในระบบนิเวศสื่อและควรพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างปฏิสัมพันธ์ของคนกับปัจจัยแวดล้อมในระบบนิเวศสื่อ  
ในมิติต่าง ๆ ดังนี ้
 
มิติท่ี 1 การรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
 การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้ใช้สื่อกลุ่มต่าง ๆ ควรด าเนินการทั้งแนวทาง
ป้องกัน คือ การให้ความรู้แก่ผู้ใช้สื่อและฝึกฝนทักษะทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
โรงเรียน การรวบรวมประมวลกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
ครู พ่อแม่ และสื่อมวลชนได้ รวมถึง การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อป้องกันปัญหาจาก
การไม่รู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อ 
 นอกจากนี้ แนวทางการส่งเสริมเชิงบวกก็เป็นแนวทางที่ควรเน้นมากขึ้น อาทิ แนว
ทางการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking approach) แนวทางการเรียนรู้จาก
กระบวนการผลิตสื่อ แนวทางการฝึกวิเคราะห์ตัวเองด้านการเปิดรับสื่อ แนวทางการตระหนัก
รู้สิทธิท่ีจะสื่อสาร ทั้งนี้ แนวทางนี้สามารถบูรณาการกับแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีใช้อยู่แล้วในปัจจุบันได้ 
 ประการส าคัญ คือ  การขับ เคลื่ อนผ่ านกลไกต่ าง ๆ  ได้แก่  หน่ วยงานรั ฐ 
สถาบันการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว ผู้ผลิตสื่อและผู้ให้บริการ
เนื้อหา ภาคสังคม เอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระหลัก
ของการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยและการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สังคมมีความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 
มิติท่ี 2 การสร้างสรรค์สื่อ 
 การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตสื่อและผู้ให้บริการเนื้อหาเป็นประเด็นร่วมที่พบ อาทิ 
กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในสื่อมวลชนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์จาก
แพลตฟอร์มสื่อใหม่ การสร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสาร การ
บริหารจัดการสื่อ การวางแผนการสื่อสารตลาดและแบรนด์ ในส่วนของผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นและ
สื่อทางเลือกนั้นควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน
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ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน และจริยธรรมในการน าเสนอ
โฆษณา 
 ด้านผู้ให้บริการเนื้อหาในช่องทางออนไลน์นั้นก็ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้
สามารถสร้างเนื้อหาที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะสื่อส าหรับเด็กนั้น ยังมีผู้ให้บริการ
เนื้อหาอยู่น้อย แต่ผู้ผลิตเนื้อหาควรมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ผู้บริโภค ความรู้ด้านการตลาด 
และทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ประกอบกันด้วย 
 
มิติท่ี 3 จริยธรรมสื่อและการก ากับดูแล 
 ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันในงานวิจัยที่สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ในมิติการก ากับดูแลและจริยธรรมสื่อ ได้แก่ 1. การปรับปรุงและพัฒนาการก ากับ
ดูแลโดยรัฐ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงสื่อจากรัฐโดยใช้งบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการก ากับดูแลสื่อของ กสทช. ควรเน้นไปที่การกับดูแลทาง
เศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาคทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกันและข้าม
แพลตฟอร์ม รวมถึง การก ากับดูแลที่เป็นอิสระ โปร่งใส ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพทางการ
สื่อสารของประชาชน 2. การปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรมของสื่อให้
มีประสิทธิภาพ อาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น องค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่ อต้องมุ่ง
รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความน่าไว้วางใจต่อผู้ใช้
สื่อ ส่วนผู้ใช้สื่อควรสะท้อนความต้องการและความคาดหวังต่อการน าเสนอเนื้อหาของสื่อด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3. การก ากับดูแลเนื้อหาในสื่อต้องบูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ผู้ผลิตสื่อ ผู้บริโภคสื่อ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่
ควรก ากับโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย การก ากับดูแลประทุษวาจา 
(Hate speech) การก ากับดูแลเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการก ากับดูแลเนื้อหา
โฆษณา 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยข้างต้นช้ีให้เห็นว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาในระบบนิเวศ
สื่อในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ก็ได้พยายามน าเสนอ
แนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสภาวะที่
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ไม่สมดุลไปสู่สภาวะที่สมดุลในระบบนิเวศสื่อของไทย โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ลักษณะของสภาพที่พึงประสงค์ของระบบนิเวศสื่อไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ของระบบนิเวศสื่อ 
ระบบนิเวศสื่อที่ดีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อและปัจจัย

แวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อและบริบทสังคมในปัจจุบันตามกรอบแนวคิดนิเวศสื่อ (ดังภาพ   
ที่ 1) การพัฒนาหรือปรับปรุงของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในระบบนิเวศสื่อก็จะต้องพึ่งพาหน่วย 
อื่น ๆ และเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะเอื้ออ านวยให้เกิดสภาพที่พึงประสงค์ในมิติต่าง ๆ 
ตามมา ดังนี ้

 
1. มิติการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของคนทุกกลุ่มในสังคมให้สามารถสร้างสรรค์และ

ใช้ประโยชน์สื่ออย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียศาสตร์ รวมถึงเป็นผู้ใช้สื่อที่เป็น
พลเมืองกระตือรือร้น (Active citizen) จ าเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อ  
ต่าง ๆ ในการเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วมให้แก่คนในสังคมมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี หน่วยงานก ากับดูแลสื่อและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จ าเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ผลิตสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อเข้ามามีบทบาทดังกล่าวด้วย ดังเช่น มาตรการ
ทางกฎหมาย ของ กสทช. ท่ีก าหนดไว้ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ในกรณีที่น าเสนอ
รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด 
อาจน ามาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี้มาพิจารณาเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตสื่อ     
ในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อได้ 

นอกจากนี้ หากผู้ใช้สื่อที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อทั้งที่เป็นคนทั่วไปและที่
เป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้น มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อช่วย
สร้างสรรค์สังคมที่ดีและปลอดภัยแล้วก็จะท าให้การผลิตเนื้อหาอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย รวมถึงส่งเสริมให้กลไกการก ากับดูแลตนเองของผู้ใช้สื่อและการ
ตรวจสอบสื่อเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังเช่น ผลจากการสัมภาษณ์ “แบงก์ มนตรี” 
แอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดในการศึกษานี้ที่ระบุว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารในวงจรสื่อปัจจุบันมี
การไหลเวียนกันระหว่างสื่อกระแสหลักกับสื่อออนไลน์ ในบทบาทของผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์นั้นการก ากับดูแลตนเองนั้นเหมาะสมที่สุด จะต้องค านึ งถึงผลกระทบต่อเนื้อหาที่
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เผยแพร่ เข้าใจและตระหนักถึงกฎกติกามารยาทของแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (มนตรี ศุภวัฒน์ยืนยง, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2561) 

 
2. มิติการสร้างสรรค์สื่อ 
ทักษะทางวิชาชีพสื่อและทักษะการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสื่อ

สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่รอด ปรับตัวและเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมสื่อรวมถึง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันได้ ซึ่งการ
พัฒนาทักษะดังกล่าวก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยจากการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การสร้างสรรค์เนื้อหา และการบริหารจัดการสื่อ
และการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในอีกมุมที่ผู้ใช้สื่อสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มคนที่หลากหลายได้ โดยจากงานวิจัยนี้พบว่าสื่อเพื่อพัฒนาและเสริมพลังกลุ่ม
คนต่าง ๆ ยังจ าเป็นและเป็นที่ต้องการอยู่อาทิ สื่อชาติพันธุ์ (มาโนช ชุ่มเมืองปัก , 2560)      
สื่อเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ (จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร 
ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ช านาญเสือ, และพรเลิศ ชุมชัย, 2560) สื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ (ยุคลธร ไกรวศิน, 2555) สื่อเพื่อเด็กและ
เยาวชน (วัชรชัย มกรพันธุ์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2561) ท้ังนี้ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อม
ที่เกื้อกูลจากผู้ใช้สื่อ รวมถึงหน่วยต่าง ๆ ในระบบสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ท่ีจะเปิดรับและ
สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของสื่อในระบบนิเวศสื่อด้วย 

 
3. มิติจริยธรรมและการก ากับดูแลสื่อ 
จากความไม่สมดุลในกลไกการก ากับดูแลสื่อ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการ

น าเสนอเนื้อหาปรากฏให้ เห็นมาอย่างตลอดต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา ดังนั้น         
การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการก ากับดูแลทั้ง 3 กลไกจะเป็นการสร้างความสมดุลมากขึ้น 
ประกอบด้วย 1. กลไกการก ากับกันเองทางจริยธรรมของสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. กลไกการก ากับดูแลโดยรัฐตามกฎหมายที่ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์สื่อหลอมรวม และเอื้อต่อการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อ 
และ 3. กลไกการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลตนเองของผู้ใช้สื่อและการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบสื่อในฐานะพลเมืองผู้บริโภคสื่อ 
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กรณีตัวอย่างของการสร้างความสมดุลระหว่างการก ากับดูแลทั้ง 3 กลไกเพื่อแก้ ไข
ปัญหาจากจริยธรรมของเนื้อหาในสื่อ คือ การจัดการปัญหาข่าวปลอมของไต้หวัน โดยรัฐสร้าง
พื้นที่นี้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อพลเมือง (Civic technologies) ให้ประชาชนตื่นตัวในการร่วมมือ
ตรวจสอบข่าวปลอม (Collaborative checking) ขณะเดียวกัน ภาคส่วนอื่น ๆ ก็มีบทบาท
และหน้าที่ร่วมแก้ไขปัญหาด้วย เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อ ผู้ผลิตสื่อ เป็นต้น (พิชชาภา 
วงศ์ผาสุกสถาพร, 2562) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่เหมาะสม 

1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1.1 การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อท่ีทันสมัย กระบวนการเรียนรู้ 
หลักสูตร วิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับครู ผู้ปกครองและเด็ก
น าไปใช้เองได้ กลยุทธ์การรณรงค์ การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ  

1.2 การจัดการความรู้และการเผยแพร่เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตสื่อและผู้ในบริการเนื้อหาใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

1.3 การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ แล้วเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

2. การวิจัยในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วมควรเป็นการวิจัยที่มุ่งให้เกิด
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของบุคคลในฐานะพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) การวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ เป็นเครื่องมือหรือกลไกช่วยป้องกันปัญหาจากการไม่รู้เท่าทันสื่อ 
ตลอดจนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกลไกการก ากับดูสื่อโดยภาคประชาชน พัฒนาเครื่องมือหรือ
ช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเฝ้าระวังและมีปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรม ความไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเนื้อหาสื่อ รวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อในบริบทภูมิทัศน์สื่อใหม่ ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังเป็นช่องว่างขององค์ความรู้ เช่น  
เด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา และผู้สูงอายุ กลุ่มนอกระบบการศึกษา ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันสื่อ ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ ตลอดจนการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในประเด็น
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อใหม่ เช่น ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital literacy) การรู้เท่ากันการ
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สื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia literacy) พลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) ข่าวปลอม 
(Fake news) ประทุษวาจา (Hate speech) และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber 
bullying) เป็นต้น 

3. การวิจัยที่น าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ความรู้
และการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สร้างสรรค์สื่อในทุกแพลตฟอร์ม เช่น การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมรายการ หรือนวัตกรรมสื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารใน
มิติเชิงวัฒนธรรม การสร้างสรรค์และการใช้สื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และสังคม รวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาให้สมดุลระหว่างความสนุก
หรือความดึงดูดใจกับคุณค่าหรือสาระการวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างรูปแบบทางธุรกิจแก่กลุ่มที่
สร้างเนื้อหาออนไลน์ที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มาก 

4. การวิจัยที่มุ่งศึกษาการส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยประชาชนที่
ชัดเจน การส่งเสริมการแข่งขันที่เสมอภาคและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อภายใต้บริบทสื่อ
หลอมรวมที่แข่งขันกันข้ามแพลตฟอร์ม การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ
ระหว่างภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคผู้ใช้สื่อ การศึกษากลไกเชิงนโยบายที่จะส่งเสริม
การสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เป็นแนวทางที่เหมาะสม

กับสังคมที่มีความพลวัตสูงเช่นในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะกับกลุ่มสื่อธุรกิจนั้น เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่จะช่วยให้เกิดนิเวศสื่อที่เหมาะสมใน
การสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

2. การพิจารณาสนับสนุนการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้นั้น ควรให้ความส าคัญกับ
ผลผลิตที่ได้คือ การวิจัยที่ได้ผลในเชิงรูปธรรม รวมถึง ผลลัพธ์ คือ การเช่ือมองค์ความรู้ที่
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและง่าย ไม่เป็นเพียงความรู้ที่จ ากัดอยู่ในประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
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