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“คา่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์มุชนทอ้งถ่ิน 21 

วนั ครัง้ท่ี 1" จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1-21 ตลุาคม 2562 ณ หนว่ยอนรุกัษแ์ละ

จดัการตน้นา้หว้ยสามสบ อ าเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น เป็นความรว่มมือระหวา่ง

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานสง่เสรมิ

วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการด าเนินโครงการวิจยั 5 อปท 

และรว่มมือกบัส านกังานกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์ คณะกรรมการการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี

จงัหวดัสรุนิทร ์ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุนิทร ์ 25 อปท.จงัหวดัสรุนิทร ์

นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม 

หนึ่งในหวัขอ้ท่ีน ามาใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูใ้นคา่ยครัง้นีคื้อ “การรู้จักใช้ส่ืออย่าง

สมสมัยและทรงพลัง”    ไดก้ระบวนกรคนรุน่ใหมท่ี่นา่สนใจไดแ้ก่ “หมูแดง - 

พมิพข์จี เยน็อุรา” กระบวนกรผูน้  ากระบวนทศันใ์หม ่ จากจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัมารว่มเป็นวิทยากร รว่มกบั “ก่ิง - สพุตัรชยั อมชารมัย”์ กระบวน

กรผูน้  ากระบวนทศันใ์หม ่จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั คราวนีล้องมาฟัง “หมู

แดง” เลา่ถึงท่ีมาท่ีไปในการเขา้มารว่มจดักระบวนการเรียนรูใ้นคา่ย 21 วนั ครัง้

นีก้นับา้ง 

 

“หมแูดง” เกริ่นใหฟั้งถึงบทบาทเพ่ือใหรู้จ้กัตวัตนของเจา้ตวัดีกว่าเดมิ “หมแูดง”

บอกวา่ตอนนีต้นเองเป็นกระบวนกรอิสระ ประเดน็ดา้นส่ือ และประเดน็ดา้น

สงัคมเรื่องความรุนแรงทางเพศ และยงัเป็นครีเอทีฟรายการทีวี และครีเอทีฟ

คอนเทน้ตส่ื์อออนไลน ์ “การเป็นกระบวนกรสืบเน่ืองจากการเป็นนกัเรียนใน

หลกัสตูรกระบวนทศันใ์หม ่ เป็นหลกัสตูรท่ีผลิตกระบวนกรรุน่ใหมอ่อกมา โดย

ใหค้นรุน่ใหม ่ มาเรียนรูเ้รื่องการเป็นกระบวนกรเพ่ือน าไปใชใ้นประเด็นท่ีเรา

สนใจ เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งการเรียนรูใ้นประเดน็ท่ีเราสนใจ สว่นตวัสนใจใน

ประเดน็เรื่องส่ือ เพราะวา่ก่อนหนา้นีท้  าอาชีพเป็นส่ือมวลชนมาก่อน แลว้สนใจ

ในประเดน็สงัคม เรื่องความรุนแรงทางเพศ ประเดน็ผูห้ญิง สิทธิสตรี” 

“ท่ีสนใจดา้นส่ือเพราะเป็นอาชีพท่ีสนใจอยากท าแลว้มีโอกาสไดท้  าดว้ย เป็น

งานดา้นส่ือมวลชนในฐานะเป็นนกัข่าว ผูส้มัภาษณ ์ผูค้ิดคอนเทน้ต ์สรา้งสรรค์

คอนเทน้ต ์ อาชีพของส่ือมีความนา่สนใจ ท่ีว่าเราไดเ้รียนรูข้อ้มลูใหม่ ๆ 

ตลอดเวลา เป็นคนท่ีไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ไดเ้รียนรูไ้ดรู้จ้กัผูค้นใหม่ ๆ ไดรู้จ้กั   

คอนเทน้ตใ์หม ่ๆ ขอ้มลูท่ีเราไมเ่คยรู ้ ท่ี ๆ เราไมเ่คยไป คนท่ีเราไมเ่คยมีโอกาส

จะไดรู้จ้กัในชีวิตประจ าวนั เราก็ไดเ้ขา้ไปแลว้ก็เรียนรูไ้ดรู้จ้กั ท่ีส  าคญัคือไดน้  า

ขอ้มลูเหลา่นีท่ี้คนทั่วไปอาจจะไมมี่โอกาสไดรู้ ้ เราน าออกมาสรา้งสรรคผ์ลิต

ออกมาแลว้ท าใหค้นสามารถเขา้ใจและไดป้ระโยชนจ์ากสิ่งนัน้ ๆ ดว้ย”    
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“การเป็นกระบวนกรกบัอาชีพส่ือไดท้  าไปควบคูก่นั กระบวนกรจรงิ ๆ ถา้นบัก็

คือก็ยงัใหมม่ากส าหรบัตวัเองคะ่ เป็นงานใหมท่ี่เพิ่งจะมาเริ่มท าเม่ือประมาณปี

นีเ้อง ก็ไดร้บัโอกาสจากอาจารยว์ราภรณ ์ (ครูออ้ย) ใหห้มแูดงกบัพ่ีก่ิงมา

ชว่ยกนัท าตรงสว่นท่ีเราสนใจคือประเดน็เรื่องส่ือ การพฒันาองคค์วามรูใ้นเรื่อง

การรูเ้ทา่ทนัส่ือ ก่อนหนา้นีเ้ป็นครีเอทีฟรายการสารคดีของชอ่ง Thai PBS ท า

มาหลายรายการอยูเ่หมือนกนั เชน่ รายการสามญัชนคนไทย แพะเดอะซีรีส ์

และนารีกระจา่ง  แลว้ตอนนีเ้ป็นฟรีแลนซ ์ท าคอนเทน้ตส่ื์อออนไลนเ์ป็นเพจช่ือ

วา่ เวดเอด เป็นเพจท่ีท าเรื่องเก่ียวกบัการศกึษา” 

“การไดม้ารว่มออกแบบกระบวนการในคา่ยนี ้ไดม้าเป็นส่วนหนึ่งก็รูส้กึขอบคณุ        

ท่ีครูออ้ยนกึถึงวา่เรามีศกัยภาพท่ีจะน าความรูท่ี้เรามีมาใหค้วามรูก้บันอ้งๆ ได ้

แลว้ตอนท่ีครูออ้ยมาบอกวา่จะเป็นนอ้งกลุม่นี ้ เป็นนอ้งๆ เยาวชน เป็นนอ้งท่ี

เป็นเดก็นอกระบบ ซึ่งเราก็สนใจมากวา่เป็นเด็กกลุม่ท่ีเราอยากจะเขา้ไปศกึษา

เขาวา่เขาเป็นอยา่งไร แลว้เราคิดวา่องคค์วามรูท่ี้เรามีนา่จะชว่ยอะไรในการ

พฒันาเดก็ ๆ กลุม่นีไ้ดบ้า้ง ก็ดีใจท่ีครูออ้ยไดน้กึถึงเราแลว้ก็เชิญใหพ้วกเรามา

คะ่” 

“ส าหรบัหวัขอ้หลกั ๆ ท่ีเตรียมมาสอนนอ้ง ๆ ในคา่ยนีก็้คือเรื่องของการรูเ้ท่าทนั

ตวัเอง รูเ้ทา่ทนัส่ือ และท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือการสรา้งหรือผลิตส่ือเพ่ือ

สรา้งการเปล่ียนแปลง ซึ่งเราไดว้างแผนการออกแบบกระบวนการมา  เรามี

เวลาในการท างาน 2 วนั เราก็แบง่เป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆ  ก็คือวนัละ 1 หวัขอ้หลกัเลย 

คือวนัแรก เราจะพดูถึงการรูเ้ทา่ทนัส่ือและพาเขากลบัมาเรียนรูจ้ากตวัเอง 

เรียนรูเ้พ่ือนดว้ย เรียนรูส้งัคม แลว้ก็บริบทอ่ืน ๆ ท่ีควรท่ีจะตอ้งรู ้ เชน่ ประเดน็

ส าคญั อยา่งเชน่ เรื่องการรูเ้ทา่ทนัขา่วปลอม (Fake News) รูเ้ทา่ทนัเรื่องความ

รุนแรง เชน่ ไซเบอรบ์ลูล่ี ท่ีเกิดขึน้อยูต่อนนี ้ท่ีใกลต้วัพวกเขา” 

“ในชว่งเชา้วนัแรก เราพานอ้ง ๆ  มาทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรมมิเตอรวั์ดใจ 

เป็นกิจกรรม ท่ีเราจะมีชดุค าถามท่ีเก่ียวกบัประเดน็เรื่องส่ือท่ีมาท าใหเ้ขา

ใครค่รวญกบัตวัเองวา่เขาใหค้วามส าคญักบัส่ือมากนอ้ยแคไ่หน ใหเ้ป็น

คะแนน เป็นมิเตอร ์ซึ่งตวัมิเตอรช์ว่ยใหท้ัง้ตวักระบวนกรและตวัเด็กเองประเมิน

ไดว้า่ ส าหรบัตวัผูเ้รียนเขามีความสนใจและใหค้วามส าคญัในประเดน็นีม้าก

นอ้ยแคไ่หน อย่างตวัชดุค าถามท่ีใชไ้ป เชน่ คิดวา่ส่ือคืออะไร รูจ้กัส่ือมากแค่

ไหน ส่ือมีความส าคญักบัเขาขนาดไหน และเขาใชส่ื้อในการใชท้  าอะไรบา้ง เขา

มีศกัยภาพในการผลิตส่ือเองมากนอ้ยแคไ่หน เพ่ือประเมิน กระบวนการนีจ้ะ

ชว่ยในการดวู่านอ้งๆ ผูเ้รียนเขามีพืน้ฐานมาขนาดไหน อนันีเ้ป็นในชว่งกิจกรรม

แรก  

ตอ่มาเป็นกิจกรรมทีเ่รียกว่าเพือ่นรู้ใจ อนันีเ้ราก็จะเขยิบออกมาจากตวัเขา

มากขึน้ คืออยากใหน้อ้ง ๆ ไดรู้จ้กัเพ่ือน ๆ รอบตวัเขาว่าในบริบทเรื่องส่ือ เขา

เคยสนใจ หรือสนทนากบัเพ่ือนไหมวา่เพ่ือนของเขามีความสนใจในเรื่องอะไร 
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และเป็นการฝึกไดม้าทบทวนตวัเอง จากการถกูเพ่ือนถามดว้ยว่าแลว้ตวัเรามี

ความสนใจในเรื่องส่ือขนาดไหน และเป็นผลดีตอ่กระบวนกรดว้ย ไดรู้ว้่านอ้ง ๆ 

ตอนนีมี้ความสนใจและช่ืนชอบส่ือไปในทิศทางไหน อยา่งเชน่ วนันีท่ี้ไดฟั้ง ท่ี

ลองเลน่กิจกรรม เราจะไดเ้ห็นวา่นอ้งบางคนมีพืน้ฐานการผลิตส่ือเหมือนกนันะ 

มีการท ายทูปูแชนแนลเป็นของตวัเอง ไดรู้ว้า่นอ้งบางคนไมไ่ดฟั้งวิทยมุาก่อน 

สว่นใหญ่ตอนนีจ้ะใชมื้อถือ แอพลิเคชั่น เป็นส่ือออนไลนม์ากกวา่ ใชช้่องทาง

เพ่ือการขายของออนไลน ์ ซึ่งมนัก็จะออกมาจากตวักิจกรรม ซึ่งมนัก็จะท าให้

เดก็ไดรู้จ้กัเพ่ือน ๆ ไปดว้ยว่ามีส่ืออยา่งนีด้ว้ย หรือว่ามีค าถาม     อยา่งเชน่ มี

แอพลิเคชั่นอะไรท่ีอยากจะแนะน าเพ่ือนไหม นอ้งก็จะพดูถึงแอพลิเคชั่นท่ีบางที

เพ่ือน ๆ ในหอ้งอาจจะไมเ่คยรูจ้กัมาก่อน ท าใหเ้ราไดแ้ชรข์อ้มลูใหม่ ๆ จาก

เพ่ือนๆ ในหอ้งดว้ยกนัเองคะ่” 

“เป้าหมายส าคัญของการเรียนรู้ คือการพาให้ผู้เรียนมารู้เท่าทันตัวเอง

ในเร่ืองส่ือ เพราะว่าการใช้ส่ือในชีวิตประจ าวัน มีท้ังข้อดแีละข้อเสีย มี
ท้ังประโยชนแ์ละโทษ ท าให้เขากลับมารู้เท่าทันว่าในส่ิงทีเ่ขาใช้ ส่ือทีอ่ยู่
ในมือของเขา เขาจะใช้ไปในทศิทางไหนทีจ่ะเป็นประโยชนม์ากกว่าโทษ 
และเหน็ว่าจุดไหนทีจ่ะน าไปสู่โทษ และเขารู้เท่าทัน เขาจะไม่ไปท าส่ิง
น้ัน และอีกประเด็นหน่ึงทีอ่ยากให้เกิดขึน้คือ การทีเ่ขาสามารถทีจ่ะ

สร้างสรรคส่ื์อด้วยตัวเขาเองในฐานะพลเมืองส่ือได้อย่างไร เป็นเหมือน

องคค์วามรูแ้บบย่นย่อใหเ้ขาสามารถพอเห็นภาพไดบ้า้งว่า ในตวัเขาสามารถท่ี

จะสรา้งสรรคอ์ะไรขึน้มาไดบ้า้ง โดยท่ีไมต่อ้งเป็นฝ่ายท่ีเป็น passive citizen 

(พลเมืองตัง้รบั) อย่างเดียว เราสามารถเป็น active citizen  (พลเมืองท่ีมีจิต

สาธารณะ) ไดอ้ยา่งไรไดบ้า้ง”  

“และยงัมีประเดน็หลกั ท่ีเราอยากส่ือสารใหน้อ้งรูคื้อเรื่องไซเบอรบ์ลูล่ี 

(Cyberbullying หมายถึงเป็นการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือคกุคาม

ผา่นเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เราดจูากชว่งวยัท่ีเขาเป็นอยู่ คือชว่ง

เยาวชน ชว่งอาย ุ15 – 20 ก็จะมีประเดน็ท่ีส าคญัท่ีน่าสนใจ คือเรื่องนีก็้ออกมา

จากสิ่งท่ีนอ้งพดูเหมือนกนัว่า เขาเคยโดนถกูคกุคามในเรื่องของการถกูแอบ

อา้งช่ือไปหลอกใช ้ หลอกเฟซบุ๊ค อะไรแบบนี ้ ซึ่งเราก็มีกิจกรรมเพื่อสรา้งการ

เรียนรูใ้นเรื่องนี ้2 กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมแรกเราใช้ชื่อว่าปาปารัชซี ่เป็น

กิจกรรม ท่ีจะใหน้อ้งไดล้องสวมบทบาทเป็นนกัขา่วกบัเป็นผูท่ี้ถกูถ่ายรูปเป็น

ดารา ซึ่งจะไมไ่ดถ้กูบอกตรง ๆจะถกูบอกผา่นตวัอปุกรณก์ารเลน่เกม เชน่ ให้

คะแนนขึน้มาวา่ ทกุคนจะมีคา่ของตวัเอง 1 2 3 4 แลว้ใหท้กุคนไปถ่ายรูปคนท่ี

มีคา่ไดม้ากท่ีสดุ เพ่ือเก็บคะแนน หลงัจากการเลน่ เราก็เอามาถอดบทเรียนวา่

ในฐานะท่ีเราผา่นประสบการณก์ารเลน่มา เราไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง ซึ่งผลมนัจะ

ออกมาในเชิงของการท่ีเราคกุคามคนอ่ืนและถกูคกุคามมนัเป็นอยา่งไร ซึ่งมนั

จะไปท าใหเ้ขาไดเ้รียนรูม้าถึงขา้งในตวัเอง เพราะเราไดผ้า่นประสบการณ์

บางอย่างมา  
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หลงัจากไดเ้ลน่เกมปาปารชัซ่ี เราก็จะพาเขาไปเรียนรูผ้า่นการดส่ืูอจรงิ ๆ ส่ือจะ

เตรียมเป็นส่ือวิดีโอคลิปท่ีมนัเป็นประเดน็เรื่องไซเบอรบ์ลูล่ี เพ่ือใหเ้ขาเห็น

มมุมองบางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเขา คืออาจจะเป็นตวัเขาท่ีเคยกระท ามา 

หรือเขาเคยถกูกระท ามา ซึ่งหลงัจากดคูลิปแลว้เราจะมีการถอดบทเรียน

หลงัจากการดคูลิปวา่หลงัจากดแูลว้ เขาเห็นอะไรบา้ง เขาไดเ้รียนรูเ้รื่อง

อะไรบา้ง” 

“และกิจกรรมท่ีจะใหน้อ้ง ๆ ไดเ้รียนเรื่องการรูเ้ท่าทนัส่ือ จะมีส่ือประกอบการ

เรียนรูเ้หมือนกนั คือเป็นคลิปวิดีโอ แลว้ในตวัคลิปก็จะมีประเด็นท่ีเรา

สอดแทรกเขา้ไว ้ เพราะวา่การท่ีเราใชส่ื้อ เราก็พยายามจะสอดแทรกวา่เป็นส่ือ

ท่ีทกุคนเขา้ถึงได ้ และเป็นขอ้มลูท่ีทกุคนสามารถหาความรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งก็

เป็นการสอบไปในตวัวา่เขาไมจ่  าเป็นจะตอ้งเป็นฝ่ายรบัฝ่ายเดียว เขาสามารถ

ลงไปหาขอ้มลูก็ได ้ ซึ่งเราก็ไมใ่ชค่นท่ีจะมีความรูไ้ปมากกวา่เขา เขาสามารถ

เรียนรูไ้ดจ้ากตวัเองไดเ้หมือนกนั” 

“ส าหรบัประเดน็ใหญ่ ๆ ท่ีเราจะท าคือการท่ีเราจะท าประเดน็เรื่อง media for 

change  คือการสร้างสรรคส่ื์อเพือ่สร้างการเปล่ียนแปลง เราจะมี

กระบวนการใหเ้ขาไดท้ดลอง มีกิจกรรมท่ีพาใหเ้ขาไดรู้จ้กักบัการเลา่เรื่องผา่น

ส่ือวา่ การเลา่เรื่องผา่นส่ือควรจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง มีคลิป

วิดีโอท่ีจะเป็น case study ใหเ้ขาลองวิเคราะห ์ ใหล้องสงัเกตดวู่าในส่ือแตล่ะ

ชิน้ ในคลิปวิดีโอแตล่ะชิน้มีการเลา่เรื่องเป็นอยา่งไร แลว้เขาสามารถเรียนรู้

อะไรจากกรณีตวัอยา่งพวกนีไ้ดบ้า้งวา่ถา้เป็นเขา เขาจะท าอยา่งไร เราก็จะเริ่ม

ใหเ้ขาลองลงมือปฏิบตัจิรงิว่าในฐานะท่ีเขามีอปุกรณใ์นมือเทา่นี ้ เขาสามารถท่ี

จะสรา้งสรรคส่ื์อออกมาเป็นอยา่งไรไดบ้า้ง โดยผา่นการเรียนรูใ้นชว่งเชา้ว่าเขา

เรียนรูอ้ะไร และเขาจะเอาออกมาสรา้งผลงานจรงิ ๆ ออกมาเป็นแบบไหน”  

“ดว้ยขอ้จ ากดัของการมาครัง้นี ้ อปุกรณท่ี์นอ้ง ๆ มีมนัอาจจะไมไ่ดมี้มากมาย 

คือหลกั ๆ นอ้งเขามีโทรศพัทมื์อถือ ซึ่งเราก็ตัง้ใจใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือใหเ้ขา

สามารถใชเ้องได ้ เพราะเม่ือเขากลบัไป เขาก็อาจจะมีแคมื่อถือน่ีละ่ แตเ่ขา

สามารถเรียนรูไ้ดว้า่มือถือสามารถท าอะไรไดบ้า้ง นอกจากใชส่ื้อสาร โทรศพัท ์

เลน่เกม เลน่เฟซบุ๊ค เขาสามารถสรา้งสรรคอ์อกมาเป็นคลิปวิดีโอเพ่ือสรา้งการ

เปล่ียนแปลงกบัสงัคมไดเ้หมือนกนัคะ่” 

“เราไดน้  ากระบวนการเรียนรูท่ี้ผา่นประสบการณ ์ หรือ Transformative 

Learning เป็นการเรียนรูท่ี้เราใชก้ระบวนการบางอยา่ง เชน่ การผ่านกิจกรรม 

การใชก้ารส่ือสาร การพดูคยุของตวัผูเ้รียนเป็นหลกั คือไมไ่ดเ้นน้การใหข้อ้มลู

จากผูส้อนเพียงอยา่งเดียว คือเนน้การแลกเปล่ียนขอ้มลูทัง้ 2 ฝ่ัง คือในฐานะ

กระบวนกร เราไมไ่ดเ้ป็นผูท่ี้พดูอย่างเดียว เหมือนเราเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้

ตลอดกระบวนการเรียนรู ้ สามารถอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเขาไดแ้สดง

ศกัยภาพออกมาโดยท่ีเราไม่ตอ้งไปบอกขอ้มลูโดยตรง เราสามารถเสรมิหรือวา่
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ชว่ยดงึใหเ้ขาเห็น ชว่ยชีใ้หเ้ขาเห็นไดจ้ากการท่ีเรามีกระบวนการบางอยา่ง เรา

สรา้งสถานการณ ์ สรา้งประสบการณใ์หเ้ขาไดเ้รียนรู ้ แลว้ก็ออกมาจากตวั

เขาจร ิงๆ ไมใ่ชก่าร input ขอ้มลูเพียงฝ่ายเดียว”  

“กิจกรรมรูปแบบนี ้ สามารถสรา้งการเรียนรูไ้ดล้ึกซึง้ เพราะวา่สิ่งท่ีเรียนรูไ้ด้

กลบัมาสู่ตวัผูเ้รียนจรงิ ๆ เป็นการรบัฟังเสียงขา้งในจรงิ ๆ แลว้การเรียนรูแ้บบนี้

ไมไ่ดน้า่เบื่อ ไมใ่ชก่ารฟังเพียงอยา่งเดียว แลว้ก็เหมาะกบันอ้ง ๆ กลุม่นีด้ว้ย 

เพราะวา่นอ้ง ๆ อาจจะมีแบ็คกราวนว์า่เขาผา่นอะไรมา แตเ่ราคดิวา่การเรียนรู้

แบบนีจ้ะสรา้งความสนกุสนานและไดใ้หเ้ขาไดเ้ปล่ียนแปลงขา้งในจรงิ ๆ” 

“ส าหรบัความคาดหวงันัน้ ไมไ่ดห้วงัวา่เขาจะเปล่ียนแปลงสงัคมนีไ้ดใ้นทนัที 

แตเ่ช่ือว่าการเรียนรูต้ลอด 2 วนันี ้เช่ือว่าจะชว่ย คาดหวงัวา่จะชว่ยใหน้อ้ง ๆ ได้

เห็นมมุมองบางอยา่งเก่ียวกบัเรื่องส่ือท่ีเปล่ียนไปมากขึน้ เห็นมมุมองท่ีกวา้ง

กวา่เดมิท่ีเขามี ใหเ้ห็นวา่ส่ือท่ีมีในมือเขาสามารถเอาไปใชป้ระโยชนไ์ดอี้กเยอะ

คะ่ และเขาสามารถท่ีจะเอาไปท าอะไรบางอย่างได”้  

“ปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยีเขา้มาซึ่งเดก็รุน่ใหม ่เยาวชน เขาใกลช้ิดและเขาเรียนรูก้บั

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไดร้วดเรว็และบางทีผูใ้หญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะยังตาม
เขาไม่ทันกับอะไรใหม่ ๆ ทีเ่ข้ามาอย่างรวดเร็วมาก ท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัยเกิดขึน้ แล้วบางททีีม่ีช่องว่างระหว่างวัย ในเร่ืองการเข้าถึง
เทคโนโลย ี การเท่าทันหรือเข้าใจเร่ืองของเทคโนโลย ี อาจจะเป็น

ช่องว่างท าให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันขึน้ เพราะฉะนัน้ถา้อยากจะ

ฝากไปถึงพอ่แมผู่ป้กครอง ผูใ้หญ่ ท่ีมีนอ้ง ๆ ท่ีมีชว่งวยัหา่งกนั อาจจะเร่ิมจาก

การเปิดใจเรียนรู้ว่าส่ือมันเกิดขึน้ในยุคเขา เขาก็ไดเ้รียนรูม้าโดยท่ีเขา

อาจจะไมไ่ดต้ัง้ใจ หรือตัง้ใจ เขาก็อยูก่บัส่ือ เราในฐานะพอ่แมผู่ป้กครอง เรา

สามารถท่ีจะลองท าความเขา้ใจ แลว้ลองเปิดใจรบัฟังเขาวา่ท่ีเขาท า ท าไปเพ่ือ

อะไร และในสว่นท่ีไมดี่ เราสามารถเตือนเขาได ้แตอ่ย่าไปตดัสินเขาว่าสิ่งท่ีเขา

ท าไมดี่ จะไมดี่แน่ ๆ ในสายตาเรา เพราะว่ามมุมองแคเ่รามี ตอ่เรื่องบางเรื่อง

บางทีอาจจะตา่งกนั ผูใ้หญ่มองแบบหนึ่ง เดก็มองอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนัน้
การเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่ตัดสินก่อน เป็นเร่ืองทีส่ าคัญมากๆ 
แตส่  าหรบัเรื่องของการเขา้ใจเทคโนโลยี เรียนรูไ้ดไ้มว่า่จะวยัไหน ทกุคน

สามารถเรียนรูส่ื้อไดต้ลอดเวลา แคค่ณุเปิดใจแลว้ลองสมัผสัมนั เรียนรูจ้รงิๆ” 

“อยากฝากถึงนอ้ง ๆ ท่ีใชส่ื้อในชีวิตประจ าวนั ปัจจบุนัส่ือก็มีประโยชนก์บัเรา

มากมายเลย ท าใหเ้ราไดเ้รียนรูข้อ้มลูใหม่ ๆ สรา้งความบนัเทิง สามารถสรา้ง

รายได ้สรา้งโอกาสมากมายในชีวิต แตถ่า้เราขาดสตหิรือขาดการรูต้วั หรือขาด

การเทา่ทนัท่ีเราจะไมถ่กูส่ือครอบง าเรา ก็อาจจะท าใหเ้กิดผลรา้ยได ้

เพราะฉะน้ันการใช้ส่ือ ส่ิงทีส่ าคัญเลย คือการรู้เท่าทัน อย่าให้ส่ือมาเป็น
นายเรา เราต้องเป็นนายส่ือในการทีจ่ะใช้ส่ือค่ะ”# 

 


