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บทคัดย่ อ
ครอบครัวเป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการเลี้ยงดู อบรมสัง่ สอน เพือ่ ให้สมาชิก
ในครอบครัวเป็ นคนดีและอยูใ่ นสังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ สังคมในปัจจุบนั เป็ นยุคสังคมข่าวสาร
(Information Society) เทคโนโลยีทำ� ให้คนในสังคมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการบริ โภคข่าวสาร
และหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด เรื่ องเวลา และระยะทาง (Time and Space)
การหลัง่ ไหลของข้อมูลข่าวสารทุกทิศทุกทางย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและลบ
โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่หรื อ “ดิจิทลั เนทีฟ” (Digital Natives) ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไอทีที่เป็ นดิจิทลั มีเดีย ทั้งคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ท
โฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ท�ำให้เด็กสามารถค้นหาข้อมูลหรื อสิ่ง
ต่างๆที่สนใจได้ดว้ ยตัวเองโดยตรง เป็ นผูใ้ ช้สื่อ เสพสื่อ และสร้างสื่อได้เอง ในลักษณะของ
ผูแ้ สวงหาข่าวสาร (Active Audience) หน้าที่ที่สำ� คัญของครอบครัวในยุคสังคมข่าวสาร คือ
ต้องท�ำหน้าทีด่ แู ล ให้คำ� แนะน�ำ และสร้างภูมคิ มุ ้ กันให้ดจิ ทิ ลั เนทีฟรูเ้ ท่าทันสื่อดิจทิ ลั (Digital
Literacy) คือ รู ้ใช้ (Use) รู ้เข้าใจ (Understand) และรู ้สร้างสรรค์ (Create)
ค�ำส�ำคัญ : ครอบครัว, การรู ้เท่าทันสื่อดิจิทลั , ดิจิทลั เนทีฟ
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Abstract
The family is the first educational institution that is widely considered to be the
elementary cell of social life. It has the duties of raising the education of its members to be
good people evolving their personal foundations of relating to others and to the community.
Today’s society is an information society. Technology has made people’s lives easier, and
updated news or information via the internet can be easily clicked with limitless time and
space. The flow of information in all directions inevitably affects us all both positively and
negatively; especially the younger generation, or “Digital Natives”, who were born with and
have grown up with the digital world’s computers, tablets, smart phones and so on. These
gadgets are promptly and daily connected with the internet. Therefore, the children can
fulfill themselves with explored information and their favorite applications. These children
generally are the direct users and sometimes can be the interactive audience. Hence, the
family’s main role in the information society is to monitor, advice and defend the “Digital
Natives” in terms of digital literacy, which includes use, understanding and creativity.
Keywords : Digital Literacy, Digital Natives and Family

บทน�ำ

โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็ นโลกยุคดิจทัลทีผ่ คู ้ นไม่อาจปฏิเสธได้วา่ เทคโนโลยี
มีบทบาทและ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ สามารถที่จะช่วยก�ำหนดหรื อชี้นำ� สังคม ดังค�ำ
กล่าวของ มาร์แชล แมคลูฮนั (Marshall McLuhan, 1964) ชาวแคนนาดา นักคิดส�ำนักโตรอน
โต ที่ เชื่ อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสามารถส่ งผลท�ำให้สังคมเกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงได้ ช่วยให้ประสบการณ์ของมนุษย์แผ่ขยายกว้างออกไป ขยายประสบการณ์ดา้ น
ผัสสะของมนุษย์ (Extension of Experience) จากแนวคิดดังกล่าว ได้ส่งผลสู่ประเด็นส�ำคัญ
ของทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ชื่อว่า สื่อ (Media) เป็ นกลไกทีส่ ำ� คัญทีส่ ุด
ในการที่จะเป็ นผูก้ ำ� หนดการสื่อสาร (Technological Determinism) โดยกล่าวว่า ความเจริ ญ
ของสังคมมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของการพัฒนาการของสื่ อในแต่ละยุคและอิทธิพลของสื่ อ
ในแต่ละยุคจะเป็ นตัวก�ำหนด หรื อเป็ นตัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์
ตลอดจนการจัดกระบวนทัศน์ตา่ งๆ ของสังคมด้วย
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สังคมในปั จจุบนั เป็ นยุคสังคมข่าวสาร (Information Society) ที่เกิ ดจากการ
พัฒนาการด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่แสดงให้
เห็นถึงการเจริ ญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทัว่ ทั้งโลก จึงท�ำให้เกิดกระ
แสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ขึ้น ท�ำให้ทกุ คนสามารถสัมผัสรับรู ้เรื่ องราว เหตุการณ์ และ
วัฒนธรรมต่างๆ ในเวลาเดียวกันทัว่ โลก เทคโนโลยีทำ� ให้คนในสังคมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตใน
การบริ โภคข่าวสารและหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด เรื่ องเวลาและระยะทาง
(Time and Space)
เด็กยุคใหม่หรื อ“ดิจิทลั เนทีฟ” (Digital Natives) เกิดและเติบโตมาพร้อมกับสภาพ
แวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ไอที ที่
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพือ่ ค้นหาข้อมูลหรื อสิ่งต่างๆทีส่ นใจได้
ด้วยตัวเองในโลกออนไลน์ เป็ นผูแ้ สวงหาข่าวสารในลักษณะของ Active Audience แทนที่
จะถูกจ�ำกัดกรอบเหมือนคนยุคก่อนๆ จึงมีคำ� ถามอยูเ่ สมอว่า เราจะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ ดิจิทลั
เนทีฟเติบโตไปในสังคมยุคดิจิทลั โดยใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครอบครัวได้ทำ�
หน้าที่ในการสอนให้เด็กรู ้เท่าทันสื่อดิจิทลั (Digital Literacy) หรื อไม่ อย่างไร

ครอบครัวกับดิจทิ ลั เนทีฟ

ครอบครัวเป็ นสถาบันทีม่ คี วามสําคัญในอบรมเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ แนะน�ำสิ่งทีถ่ กู
ที่ควร คอยอบรม สัง่ สอน ปลูกฝังความรู ้ ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ทักษะการด�ำเนินชีวติ ให้
กับลูก และมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการหล่อหลอมพฤติกรรมของวัยรุ่ น การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำ
วันในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของสังคมข่าวสาร ล้วนมีเรื่ องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ครอบครัวในสังคมยุคใหม่ส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ที่มเี พียง
พ่อแม่และลูก พ่อแม่ส่วนใหญ่ทำ� งานนอกบ้านท�ำให้ลกู ๆ ต้องใช้ชีวติ ด้วยตนเองและพ่อแม่
มักซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊คบุค๊ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ให้ลกู เป็ นเพือ่ นแก้เหงา จนท�ำให้ลกู “เสพ
ติดการใช้เทคโนโลยี” เด็กจะใช้เวลาไปกับการใช้ สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้
เด็กมีโลกส่วนตัวสูง ไม่สนใจสิ่งรอบข้างถ้าพ่อ แม่ ขาดการสื่อสารกับลูก ยิง่ จะท�ำให้เด็กใช้
สื่ อออนไลน์เป็ นเพื่อนคลายเหงา ซึ่ งอาจน�ำไปสู่ ปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาได้ โดยเฉพาะ
ครอบครัวทีม่ ลี กู อยูใ่ นช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็ นช่วงทีล่ กู เริ่ มมีอารมณ์เปลีย่ นแปลงอย่างมากทั้งร่างกาย
และจิตใจ เริ่ มเป็ นตัวของตัวเอง มีอารมณ์รุนแรงและติดเพือ่ น เป็ นวัยที่เริ่ มมีปัญหาขัดแย้ง
กับพ่อแม่ และจะมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
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ปัจจุบนั โซเชียลมีเดีย (Social Media) ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุม่ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นกลุม่ หลักในการใช้สื่อดิจิทลั เพราะสามารถเข้าถึงและรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมโลก ทั้งการใช้เพื่อ หาข้อมูลประกอบการศึกษา หรื อการรับ
ข่าวสารทัว่ ไป ในขณะเดียวกันมีวยั รุ่ นบางคนใช้สื่อดิจิทลั ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็ น
อีกปัญหาหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบต่อวัยรุ่ นอย่างรุ นแรงมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการเข้าถึงข้อมูล
ทีไ่ ม่เหมาะ ค่านิยมผิด ๆในเรื่ องเพศ การถูกล่อลวงในโลกออนไลน์ อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ทเี่ ต็ม
ไปด้วยเรื่ องลามก เรื่ องรุ นแรงต่าง ๆ ทีย่ ากต่อการควบคุมและตรวจสอบได้ อาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ลว้ นเป็ นภัยที่อนั ตรายต่อวัยรุ่ น
ดังนั้นการใช้สื่อสื่ อดิจิทลั ในวัยรุ่ นนั้น พ่อแม่ตอ้ งหมัน่ เอาใจใส่ ดูแลการใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตของลูก พ่อแม่ ในฐานะผูส้ ่ งสาร (Sender) จึ งต้องปรั บตัวให้เข้ากับการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวฒั น์ ซึ่งเป็ นลักษณะของ “สังคมข่าวสาร” โซเซียลมีเดีย
จึงมีบทบาทส�ำคัญกับกลุม่ เด็กและเยาวชน หรื อ ดิจิทลั เนทีฟ (Digital Natives) ซึ่งเป็ นค�ำที่
Don Tapscott (1999) เรี ยกว่าเด็กกลุม่ นี้วา่ “Screenagers” หรื อวัยรุ่ นติดจอ ซึ่งเป็ นคนรุ่ นแรก
ทีเ่ ติบโตขึ้นมากับเมาส์คอมพิวเตอร์หรื อแทร็คแพด(Trackpad) และเชื่อว่าภาพทีอ่ ยูบ่ นจอเป็ น
สิ่งทีต่ อ้ งมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย เทคโนโลยีเหล่านี้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรูใ้ หม่ของพวกเขาและ
เป็ นสิ่งทีส่ ามารถแสดงความเป็ นตัวตนของพวกเขา และเป็ นกลุม่ ชนที่ Marc Prensky (2001)
เรี ยกว่า “ชนพื้นเมืองดิจิทลั ” (Digital Natives) จากการที่เขาถูกรุ มล้อมด้วยดิจิทลั สมองของ
เด็กสมัยนี้จึงเปลี่ยนไปทั้งในด้านกายภาพและเคมี” หรื อ ประชากรกลุ่ม Millennials ซึ่ ง
เป็ นการเรี ยกประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 2000 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 14 – 32 ปี ซึ่งเกิด
มาในยุคดิจิทลั และเติบโตท่ามกลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะในการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ในการเชื่ อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
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ภาพที่ 1 : คุณลักษณะของ ดิจิทลั เนทีฟ (Digital Natives)
ที่มา: Next Generational Emergence in Western Societies: Understanding Digital Natives, 2014
http://businessfamilies.org/read/2014/07/29/next-generational-emergence-in-western-societies-understandingdigital-natives/

• Speed & convenience
- ดิจิทลั เนทีฟ ติดต่อสื่ อสารกับโลกตลอดเวลา (always-connected world)
โดยผ่า นสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต และและมี พ ฤติ ก รรมเสพสื่ อ หลากหลายจอ
(Multitasking)
• Privacy
- ดิจิทลั เนทีฟ ใช้ Facebook , Twitter, และ Instagram ในการสื่ อสารในโลก
ออนไลน์โพสต์ขอ้ ความแสดงความคิดเห็น และโพสต์รูปต่างๆในโลก
ออนไลน์ อาจจะท�ำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เช่น เลขประจ�ำตัวประชาชน วัน
เดื อนปี เกิ ด หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ ข้อมูลประวัติส่ วนตัว รั่ วไหลสู่
สาธารณะได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลบนโลกอินเทอร์เน็ต
ได้ง่ายขึ้น ถ้าใช้โดยการขาดความระมัดระวัง
• Social skills / Virtual Life
- ดิจิทลั เนทีฟ มีเพื่อนอยูใ่ นโลกเสมือนจริ ง (Virtual Life) มากกว่าเพื่อน
ในชีวิตจริ ง (Reality Life) และสนใจผูค้ นหรื อสิ่ งรอบข้างน้อยลง ท�ำให้
ขาดความรูส้ ึกและการรับรูร้ ะหว่างกัน ไม่มปี ฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลอืน่
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• Shift of basic skills
- ดิจิทลั เนทีฟ เคยชินกับการเขียนด้วยภาษาที่พิมพ์ได้ง่าย สั้นๆ มักผิดหลัก
ในการเขียนอยูเ่ สมอ และสื่ อความหมายไม่ชดั เจน ซึ่งการเขียนเป็ นพื้นฐาน
ส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจและคิดวิเคราะห์ทำ� ให้ดจิ ทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives)
ขาดทักษะในการเขียนอย่างถูกต้องและการเขียนเป็ นประโยค
• Exposure to lots of information
- ดิจทิ ลั เนทีฟ เปิ ดรับข่าวสารต่างๆมากมายในโลกออนไลน์ ท�ำให้รูว้ า่ ข่าวไหน
ก�ำลังเป็ นประเด็นที่น่าสนใจและข่าวไหนมีความเกี่ยวเนื่องกัน
• Global mobility
- ดิ จิทลั เนที ฟ เป็ นคนยุคใหม่ที่กา้ วทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ในยุคของเทคโนโลยี ซึ่ งพร้อมเข้าสู่ โลกของธุรกิจที่ตอ้ งใช้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย
จากข้อมูลสถิ ติในปี พ.ศ. 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecom Union) พบว่า ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่น่าจับตามอง
ในกลุ่มของประเทศที่ มี Digital Natives เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยมี สถิ ติส�ำคัญดังนี้
ประเทศไทยมีกลุม่ Digital Native อยูร่ าว 4.38 ล้านคน คิดเป็ น 6.3% ของประชากรทั้งหมด
และคิดเป็ น 42.3% ของกลุม่ ประชากรอายุ 15-24 ปี (อ้างถึงใน เธียรทศ ประพฤติชอบ, 2557)
ส�ำนักงานสถิติแห่ งชาติ ได้สำ� รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือ
ในประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ประมาณ 62.3 ล้านคน ผลการส�ำรวจพบว่า มีผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์
23.8 ล้านคนหรื อ (ร้อยละ 38.2) ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต 21.7 ล้านคนหรื อ (ร้อยละ 34.9) และ
ผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ 48.1 ล้านคนหรื อ (ร้อยละ 77.2) เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์ เน็ต
ตามกลุ่ ม อายุต่ า งๆ พบว่ า กลุ่ ม อายุ 15-24 ปี มี สั ด ส่ ว นการใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง สุ ด
ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 58.2 กลุ่มอายุ 25 -34 ปี ร้อยละ 48.5
กลุ่มอายุ 35 - 49 ปี ร้อยละ 25.9 และต�่ำสุ ดในกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.4
การส�ำรวจของ บริ ษทั มายด์แชร์ ประเทศไทย (Mindshare Thailand) ในปี
พ.ศ. 2557 เรื่ อง “Growing Up as Digital Natives” พบว่า จ�ำนวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต
ทัว่ ประเทศไทยมีอยู่ 16,284,000 คน ประมาณ 51% ของกลุ่มประชากรผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยเป็ นดิจิทลั เนทีฟ ซึ่งคิดเป็ น 13% ของจ�ำนวนประชากรอายุ 14-65 ปี หรื อ
คิดเป็ น 8,570,890 คน ในงานวิจยั ได้แบ่งดิจิทลั เนทีฟเป็ น 2 กลุ่ม คือ Digitally Born และ
Evolving Digital ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตดังนี้
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กลุ่ม Digitally Born เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที่ใช้อินเทอร์ เน็ตที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี
เริ่ มใช้อนิ เทอร์เน็ตตั้งแต่ อายุ 9 ปี โดยรูจ้ กั และใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรี ยน
ครอบครัวและเพือ่ น เนื่องจากกลุม่ นี้ยงั เป็ นเด็กนักเรี ยนไม่มเี งินมากนักจึงไม่ใช้อนิ เทอร์เน็ต
ตลอดเวลา แต่ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเพื่อนๆ เช่น ใช้เพื่อแซทไลน์ (Line)
ใช้เข้าโซเซียลเน็ทเวิร์ค(Social Network) เพื่ออัพเดทและติดตามสถานะ นอกจากนี้ยงั พบ
ว่ากิจกรรมใน 1 วัน (เกี่ยวกับจอ) 77% เล่นอินเทอร์เน็ต 1-4 ชัว่ โมง 54% ดูทวี ี 1-4 ชัว่ โมง 36%
เข้าอินเทอร์ เน็ตผ่านมือถือ 58% ดูวิดีโอออนไลน์/ทีวีออนไลน์ อย่างน้อย 30 นาที และ
ยังชอบเล่นเกมออนไลน์ ยูทูป ผ่านสมาร์ ทโฟนที่สามารถเชื่ อมต่อได้ง่าย รวดเร็ วและ
ทุกที่ Digitally Born ยังมีพฤติกรรมการหาข้อมูล (Search) เพื่อท�ำการบ้าน
ส่ วนกลุ่ม Evolving Digital เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ครึ่ งหนึ่ง
ของกลุ่มนี้ ใช้อินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา ผ่านทางสมาร์ ทโฟนและแทปเล็ต ชีวิตประจ�ำวัน
เริ่ มจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล (Search Engine) และใช้เพื่อสื่ อสารระหว่าง
กลุม่ หาเพือ่ นใหม่ทาง facebook และชอบติดตามข่าวสารผ่านทางบล็อค (Blog) โดยเฉพาะ
เว็บพันทิพ รวมไปถึงการการแชร์รูปภาพพร้อมเช็คอินสถานทีแ่ บบเรี ยลไทม์ และเฝ้ าจ�ำตามอง
ไลฟ์ สไตล์การแต่งตัวของเหล่าคนดังผ่านทางอินสตาแกรม กิจกรรมออนไลน์ของกลุ่มนี้
ได้แก่ Search Engine 93%, Social Networking 89%, Online Video 75%, Email 64%,
Listen to Music 64%, Instant Messaging 62% ดังนั้นการใช้อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มนี้
จึงค่อนข้างหลากหลายกว่า Digitally Born
จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นภาพทีส่ ะท้อนการใช้สื่อใหม่ของดิจทิ ลั เนทีฟอย่างเห็นได้ชดั
การที่ดิจิทลั เนทีฟ จะเข้าถึง (Access) สื่ ออินเทอร์ เน็ตได้น้ นั ส่ วนใหญ่มาจากครอบครัว
ที่ซ้ื อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ไว้ให้ลูก จึงจะสามารถเชื่อมต่อโลก
ออนไลน์ได้ พ่อแม่จึงต้องหมัน่ เอาใจใส่ คอยดูแลการใช้อินเทอร์ เน็ตของลูก จะได้รับรู ้
และแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงทีเมื่อดิจิทลั เนทีฟ ต้องเผชิญกับภัยที่แฝงมาในโลกออนไลน์ และ
ต้องคอยให้คำ� ปรึ กษา สอนให้ใช้สื่อดิ จิทลั ด้วยความเข้าใจ (Understand) ให้ลูกรู ้ จกั
คิดวิเคราะห์แยกแยะ (Analyze) ประเมินได้วา่ สื่ อไหนดี สื่ อไหนร้าย (Evaluate)
ศรี ดา ตันทะอธิ พานิ ช (2544) ได้ให้ขอ้ แนะน�ำในสิ่ งที่สำ� คัญกับพ่อแม่ยคุ ใหม่
ต้องมี เพื่อที่ จะสามารถ "รู ้ เท่าทัน" สิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในสังคมอย่างทันต่อเหตุการณ์
ในยุคสังคมข่าวสาร ดังนี้
• พ่อแม่ตอ้ งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านของ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีในยุคใหม่ หรื อการปรับเปลีย่ นในด้านความคิด
ค่านิยมหรื อกระแสต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบมาสู่ลกู ได้
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• พ่อแม่ควรมีความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต จะท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบว่าลูกใช้คอมพิวเตอร์ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ดหรื อไม่ สามารถ
แนะน�ำลูกในการค้นหาข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ สามารถติ ดตั้งโปรแกรม
เพื่อตรวจสอบและกลัน่ กรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เข้ามาขณะที่ลูก
ใช้อนิ เทอร์เน็ตอยู่ สามารถรู เ้ ท่าทันและป้ องกันลูกจากภัยอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น
ทางอินเทอร์เน็ตได้
• เรี ยนรู ้ที่จะรู ้จกั ลูกของตนเอง วัยรุ่ นมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย และอารมณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรุ นแรง ขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความต้องการในด้าน
ต่างๆ ของลูกวัยรุ่ น เช่น ความอยากรู ้อยากลอง อยากได้อยากมีในสิ่ งต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดการยอมรับในหมูเ่ พือ่ น ความต้องการทีจ่ ะเป็ นทีส่ นใจในเพือ่ นต่างเพศ
ซึ่งธรรมชาติของวัยรุ่ นนี้เองทีท่ ำ� ให้ตกเป็ นเหยือ่ ในการล่อลวงต่างๆ ได้โดยง่าย
พ่อแม่จำ� เป็ นต้องมีความเข้าใจ รู ้จกั ลูกของตนมากยิง่ ขึ้นในพฤติกรรมต่างๆ
ที่ แสดงออกมาและสามารถที่ จะป้ องกันปั ญหาและช่ วยเหลื อลูกได้อย่าง
ทันท่วงที
• เป็ นผูท้ ี่ ป ลู ก ฝั ง ความคิ ด และทัศ นคติ ที่ ถู ก ต้อ งให้แ ก่ ลู ก ก่ อ นที่ พ่อ แม่ จ ะ
ตัดสินใจเชื่อในสิ่งใด หรื อรับเอาความคิดใด ๆ เข้ามา ต้องคิดให้รอบคอบอย่าง
สมเหตุสมผลก่อน ในสิ่ งที่ได้รับมาว่าเป็ นสิ่ งดี เป็ นสิ่ งที่ถกู ต้องเหมาะสมแล้ว
จริ ง หรื อ ไม่ เพื่ อ สอนลู ก ให้ เ ป็ นคนที่ มี เ หตุ ผ ลและรู ้ จ ัก ที่ จ ะคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณในการแยกแยะที่จะเลือกรับในสิ่ งที่ดี และปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ดี
เพื่อไม่ให้ถกู กลืนไปกับกระแสค่านิยมต่างๆ ที่หลัง่ ไหลเข้ามาได้โดยง่าย
• พ่อแม่จำ� เป็ นต้องมีเวลาใกล้ชิดลูกอยูเ่ สมอ ในการพูดคุย การปรึ กษาหารื อ ให้ลกู
รู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนพิเศษของพ่อแม่ ให้ความรักและความเอาใจใส่ห่วงใยลูก
อยูเ่ สมอ โดยตระหนักว่าแม้วา่ ลูกจะเติบโตเป็ นวัยรุ่ น แต่ยงั คงมีความต้องการ
ในความรัก ความห่วงใยเอาใจใส่ และการชี้ทิศน�ำทางจากพ่อแม่อยูเ่ สมอ
• เปิ ดใจในการรับฟังความคิดเห็นของลูก เนื่องจากลูกในวัยรุ่ นมีความสามารถ
ที่จะเข้าใจในการใช้เหตุผล ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นในการ
พูดคุยกับลูก พ่อแม่ไม่ควรใช้อารมณ์ความรู ้สึกเท่านั้น เช่น การเอะอะโวยวาย
อาละวาด แสดงอาการโกรธเกรี้ ยวไม่พอใจในการกระท�ำของลูก เพราะ
การแสดงออกเช่นนี้จะท�ำให้ลกู สูญเสียความไว้วางใจทีล่ กู เคยมีในตัวของพ่อแม่
เพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักและไม่เข้าใจ
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• หมัน่ สังเกตและเอาใจใส่ ในเรื่ องการใช้เวลาของลูกอยูเ่ สมอ พ่อแม่ไม่ควรที่
จะปล่อยปละละเลยลูกในการใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ไม่รู้วา่ ลูกของ
ตนก�ำลังท�ำอะไรอยูห่ รื อออกไปที่ไหนกับใคร โดยอาจให้เหตุผลว่าลูกโตแล้ว
หรื อไม่อยากทีจ่ ะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูก เนื่องจากเด็กเป็ นวัยทีถ่ กู ล่อลวง
ได้โดยง่าย ซึ่งอาจเกิดอันตรายที่เราไม่คาดคิดกับลูกได้ เช่น ภัยจากยาเสพติด
การถูกล่อลวงทางเพศ ถึงแม้ลกู จะอยูแ่ ต่ในบ้านไม่ได้ออกไปที่ไหนก็ตามแต่
ภัยอันตรายอาจจะแฝงมาทางอินเทอร์เน็ต สื่ อวิทยุ โทรทัศน์ หรื อแม้กระทัง่
หนังสื อการ์ตนู บางประเภทที่แฝงไว้ดว้ ยเรื่ องของเพศและความรุ นแรงต่าง ๆ
ในครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนเล่นอินเทอร์เน็ตจนขาดการควบคุมตนเองมักพบ
การเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ภายในสมาชิกในครอบครัว เกิดความไม่เข้าใจและ
ความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของเด็ก
ท�ำให้เกิดปัญหาหรื อทะเลาะกันเรื่ องการจ�ำกัดเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตของลูก นอกจาก
นี้ยงั เกิดจากการพูดคุย หรื อการท�ำกิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมถึงปฏิเสธ
ที่จะร่ วมกิจกรรมกับครอบครัว จะเห็นได้วา่ ข้อแนะน�ำดังกล่าวสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั
พ่อแม่ของดิจทิ ลั เนทีฟ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการเข้าใจวัยรุ่นและปกป้ องดูแลภัยอันตรายต่างๆ
ที่แฝงมากับการใช้อนิ เทอร์เน็ตของลูกในโลกออนไลน์ได้

ครอบครัวกับการรู้ เท่ าทันสื่ อดิจทิ ลั ของดิจทิ ลั เนทีฟ

เด็กและเยาวชนทีม่ อี ายุระหว่าง 15-24 ปี หรื อ ดิจิทลั เนทีฟ มีบคุ ลิก ลักษณะการใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้เวลาไปกับการท่องไปในไซเปอร์สเปช (Cyber Space)
เพราะเป็ นแหล่งเรี ยนรูท้ มี่ ากด้วยประโยชน์ สามารถค้นหาข้อมูลหรื อสิ่งต่างๆทีส่ นใจได้ดว้ ย
ตัวเอง จากการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็ปเล็ต ที่มีการใช้งานง่ายในการเชื่อมต่อ
โลกออนไลน์ เพื่อพูดคุย ดูหนัง ฟั งเพลง เล่นเกม สร้างสังคมออนไลน์ มีโลกส่ วนตัว
เป็ นเพือ่ นแก้เหงา อย่างไรก็ตามสิ่งทีค่ วรตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อใหม่ตอ่ เด็กและเยาวชน
ก็คือการใช้สื่อดิจิทลั อย่างไม่เหมาะสม ท�ำให้เด็กติดโซเซียล ติดเกม โดนล่อลวงจากเพือ่ น
แปลกหน้า การเรี ยนตกต�ำ่ สุขภาพย�ำ่ แย่ สนใจสิ่งรอบตัวน้อยลง ถ้าเด็กและเยาวชนไม่สามารถ
จัดระเบียบการใช้อนิ เทอร์เน็ตให้เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบถึงครอบครัว และสังคมได้
ท่ามกลางสังคมในโลกยุคดิจิทลั (Digital Society) มีคำ� ถามเกิดขึ้นมากมายว่า
ครอบครัวได้ทำ� หน้าทีใ่ นการดูแลการใช้อนิ เทอร์เน็ตของลูกหรื อไม่ เด็กจะรูเ้ ท่าทันสื่อดิจทิ ลั
(Digital Literacy) ได้อย่างไร
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ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (2555) รองผูอ้ ำ� นวยการด้านวิชาการ สถาบันแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิ ดล กล่าวว่า “ยังมีพอ่ แม่จำ� นวนมากเห็นว่า
เทคโนโลยีเป็ นเรื่ องไกลตัวเป็ นสิ่ งที่ตนไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ จึงเปิ ดโอกาสให้เทคโนโลยี
อยูใ่ กล้ชิดกับลูกมากกว่า” และอธิบายปัญหาการกลัน่ แกล้งออนไลน์วา่ “ผูป้ กครองหลาย
ท่านคิดว่าการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรื อการกีดกันเด็กไม่ให้ใช้
สื่อออนไลน์ใดๆ เลยคือวิธีป้องกันความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้อนิ เตอร์เน็ต
ของเด็ก แต่วธิ ีทถี่ กู ต้องและดีทสี่ ุดคือ พ่อแม่ตอ้ งคอยใส่ใจลูก หมัน่ สังเกตพฤติกรรม และฝึ กลูก
ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ยืนอยูเ่ คียงข้างลูกเมื่อเจอปั ญหา ที่สำ� คัญต้องฝึ กตัวเองให้รู้เท่าทันสื่ อ
มากกว่าเด็ก เพื่อท�ำตัวให้เป็ นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำ� แนะน�ำที่ถูกต้องแก่เด็ก
เมื่อเกิดปั ญหาได้”
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร (2555) รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กล่าวว่า สื่ อมีอิทธิพล
ต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กตั้งแต่เยาว์วยั การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อที่สำ� คัญเป็ นการเรี ยนรู ้การใช้ชีวิต
อย่างมีสุขภาวะ ซึ่งเป็ นการสร้างเสริ มรู ปแบบการใช้ชีวติ ที่เด็กคุน้ เคย ปฏิบตั ิจนเคยชิน และ
กลายเป็ นวิถชี ีวติ ทีด่ ีเมือ่ เติบโตขึ้น ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้สื่ออย่างไม่มขี อบเขต จะน�ำไปสู่
การใช้สื่อย่างไม่มที ี่สิ้นสุด ท�ำให้เกิดภาวการณ์ติด ซึ่งส่งผลต่อกิจวัตรประจ�ำวันและการเรี ยนรู ้
เมือ่ เกิดอาการติดเด็กจะไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อของตนเอง จนเกิดผลกระทบด้านอารมณ์
และด้านการใช้ชีวิต การไม่คดั เลือกสื่ อที่เหมาะสมกับวัยปล่อยให้เด็กใช้สื่อที่มีเนื้ อหา
แบบผูใ้ หญ่จะมี ผลต่อระบบคิด การตัดสิ นใจ รู ปแบบพฤติ กรรมของเด็ก นอกจากนี้
การปล่อยให้เด็กอยูก่ บั สื่ อโดยขาดการมีส่วนร่ วมและการชี้แนะจากผูป้ กครอง จะท�ำให้เด็ก
รับข้อมูลและประสบการณ์ที่เกินกว่าจะใช้เหตุใช้ผลตามวัยของตนพิจารณาท�ำความเข้าใจ
ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ ข้อมูลที่ได้รับเป็ นอย่างไร
พ่อแม่ตอ้ งเริ่ มดูแลดิจิทลั เนทีฟในการใช้สื่อดิจิทลั (Use) ตั้งแต่ที่บา้ น การเอาใจใส่
ดูแล การตั้งข้อตกลง กฎระเบียบของครอบครัวว่าจะอนุญาตให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นานแค่ไหน
ใช้เพื่อประโยชน์อะไร เนื่ องจากข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์มีมาก มีท้ งั ดีและไม่ดี
เมื่อดิจิทลั เนทีฟเข้าสู่โลกออนไลน์ สิ่ งที่น่าเป็ นห่วงคือโอกาสที่จะเสี่ ยงต่อการเข้าสู่เนื้อหา
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมแต่หาดูได้ง่ายในโลกออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ลามกอนาจาร คลิปวิดีโอ
เกมออนไลน์ที่มีความรุ นแรง หรื อการถูกล่อลวงจากมิ จฉาชี พน�ำไปสู่ การถูกล่อลวง
ล่วงละเมิดทางเพศ ที่คนร้ ายได้ขอ้ มูลส่ วนตัวของดิ จิทลั เนทีฟจากการโพสต์ขอ้ ความ
โพสต์รูปส่วนตัว อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรื อการโต้ตอบกันทาง e-mail, line, facebook, twitter,
instagram ท�ำให้อยากไปพบ อยากไปเจอเพื่อนใหม่ หรื ออาจถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
(Cyberbullying)
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

สังคมมักจะตั้งค�ำถามอยูเ่ สมอว่า “อินเทอร์ เน็ต” “ดี” หรื อ “ไม่ดี” ต่อเด็กและเยาวชน
จากการเข้ามาของอินเทอร์ เน็ตและนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสารที่สามารถเชื่ อมต่อ
โลกออนไลน์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับ “การรู ้เท่าทันสื่ อ” ซึ่งเป็ นแนวคิด
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ถือเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการเสริ มสร้างพลัง
อ�ำนาจในการบริ โภคสื่ออย่างชาญฉลาดของผูบ้ ริ โภคสื่อ เพราะหากบุคคลใดขาดการรูเ้ ท่าทันสื่อ
ย่อมตกเป็ นเหยือ่ ของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นการที่บุคคลในสังคมจะสามารถรู ้เท่าทันสื่ อได้
ย่อมต้องอาศัยทักษะในการเข้าถึง ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินเนื้อหาสาร ทักษะ
การสร้างสรรค์ และทักษะการมีส่วนร่วม รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล
และปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ลว้ น ส่ งผลต่อ การรู ้เท่าทันสื่ อ (บุบผา เมฆศรี ทองค�ำ, 2554)
ผูเ้ ขียนเห็ นว่า ครอบครั วเป็ นผูท้ ี่ อยู่ใกล้ชิดลูกมากที่ สุด พ่อแม่ตอ้ งท�ำหน้าที่
ในการแนะน�ำและปลูกฝังการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (Digital Literacy) ให้กบั ลูก คือ รู ้ใช้ (Use)
รู ้เข้าใจ (Understand) และรู ้สร้างสรรค์ (Create) ซึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2 : การรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (Digital Literacy)
ทีม่ า : Digital Literacy and Digital Literacies. 2014. from https://cbltmultimedia.files.wordpress.com
/2014/01/digitalliteracycanada_2.jpg

1. รูใ้ ช้ (Use) คือ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย
2. รู ้เข้าใจ (Understand) ทักษะที่จะช่วยให้มีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน
ผลสื่อดิจทิ ลั ภายใต้บริ บทแวดล้อมต่างๆ ท�ำให้รูว้ า่ จะท�ำอะไรเกีย่ วกับข่าวสารในโลกออนไลน์
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ที่ตอ้ งเผชิญ รวมถึงผลกระทบจากโลกออนไลน์ ความตระหนักของสิ่ งที่จะส่ งผลกระทบ
ต่อชีวติ พฤติกรรม การรับรู ้ ความเชื่อ ความรู ้สึกต่อโลกรอบๆ ตัว ซึ่งเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ตอ้ ง
เริ่ มสอนเด็กๆ ก่อนที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์ ในการใช้สื่อดิจิทลั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. รู ้สร้างสรรค์ (Create) ความสารถในการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
ไปในทางสร้างสรรค์ภายใต้จริ ยธรรมและความเป็ นพลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship)
กานต์ เชาวน์นิรัติศยั (2557) ได้ศกึ ษาเรื่ อง ผลกระทบจากการบริ โภคสื่อที่มตี อ่ เด็ก
พบว่า เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายผ่าน Smart Phone และ Tablet เด็กยังไม่สามารถ
แยกแยะเนื้ อหาที่ ดีและไม่ดีได้ผูป้ กครองจึ งต้องดู แลอย่างใกล้ชิด เนื้ อหา (Content)
ในสื่อออนไลน์ในปัจจุบนั ถูกนําเสนอแบบกึ่งสําเร็จรู ป มีความรวดเร็ว แต่กลับมีคณ
ุ ภาพต�่ำ
ประกอบกับสื่ อใหม่ที่เด็กสามารถเข้าถึงได้งา่ ยทาํ ให้ขาดการไตร่ ตรองในการรับสารเปรี ยบ
กับ Tsunami ที่ถาโถมเข้าใส่ เด็ก สิ่ งที่ทาํ ได้ดีที่สุดคือผูป้ กครองต้องปรับตัวให้ทนั กับ
สื่ อใหม่ๆ ใช้สื่อให้เป็ นและเข้าไปมีส่วนร่ วมกับเด็ก รวมถึงสอนวิธีความคิดไปพร้อมๆ กัน
งานวิจยั ของ ภาณุวฒั น์ กองราช (2554) เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook โดยมีตวั แปรในการศึกษา
คือ การรับรู ้ถึงความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) และอิทธิ พลทางสังคม (Social
Influence) พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System Addiction) และการติดการใช้งาน
(System Stickiness) พบว่า
• วัยรุ่ นมี ความเพลิ ดเพลิ นในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จนท�ำให้เกิ ด
ความรู ้ สึกชื่ นชอบ และสนุ กสนาน จึ งท�ำให้อตั ราในการใช้เพิ่มมากขึ้ น
จนเกิดเป็ นการติดการใช้งานและอาจท�ำให้เกิดความรู ้สึกกังวลหรื อหมกมุ่น
จะต้องเข้าไปใช้งานอีกจนกลายเป็ นความหลงใหลจนผิดปกติ
• อิทธิพลของบุคคลรอบข้างทีม่ กี ารใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ วัยรุ่ นส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
ท�ำ ตามกระแสนิ ย มหรื อ ท�ำ ตามแฟชั่น และเมื่ อ ใช้บ่ อ ยครั้ งจะกลายเป็ น
พฤติกรรมการติดการใช้งานและความหลงใหลจนผิดปกติ
• วัยรุ่ นต่างรับรู ้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ได้แสดงออกทางข้อมูล รู ปภาพ
ความคิดเห็น ซึ่ งวัยรุ่ นก็ได้มีขอบเขตในการแสดงออกเพื่อป้ องกันปั ญหา
ที่จะตามมาและไม่ให้เป็ นปัญหาสังคมได้
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• การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นต่างทราบถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้บริ การมากจนเกินไป เช่น เสี ยสุ ขภาพ เสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
ความปลอดภัยในชีวติ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่ นก็จะยังคงใช้บริ การต่อไป
จะเห็นได้วา่ การรู ้เท่าทันสื่อท�ำให้ดิจิทลั เนทีฟมีทกั ษะในการใช้สื่ออย่างชาญฉลาด
สามารถกลัน่ กรองสิ่ งที่พบว่าไม่เหมาะสมออกไป (Buckingham, 2005) การรู ้เท่าทันสื่ อ
จึงเปรี ยบเสมือนภูมิคุม้ กันต่อพลังอ�ำนาจทางด้านลบของสื่ อที่มีผลกับเด็กและเยาวชน
แนวคิ ด การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ มองผูร้ ั บ สื่ อ เป็ นผูท้ ี่ มี พ ลัง อ�ำ นาจและมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
(Empower as Active) เป็ นผูบ้ ริ โภคสื่อทีไ่ ม่ยอมรับอิทธิพลของสื่อ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
ประเมินสิ่ งที่สื่อน�ำเสนอได้ และสามารถเลือกรับและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสื่ อได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น (Baran, 2004) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุลชิ ษา ครุ ฑะเสน (2556)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ของแกนน�ำ เยาวชน
พบว่า ปั จจัยภายในที่มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อของแกนน�ำเยาวชน มี 3 ปั จจัย ได้แก่
1. การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็ นปั จจัยภายในที่มีความส�ำคัญที่มี
ผลต่อการรู ้ทนั สื่ อของแกนน�ำเยาวชนและเป็ นหัวใจของกระบวนการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อ
หลักการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อคือหลักการของการตั้งค�ำถามอย่างวิพากษ์ การมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรองรอบด้านรู ้จกั ตั้งค�ำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่ อ
2. ความตระหนักในอิทธิ พลของสื่ อ (Media effect awareness) การที่แกนน�ำ
เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจถึงผลกระทบของสื่ อท�ำให้สามารถตัดสิ นใจได้วา่ ผลแบบใด
ที่ตอ้ งการและผลแบบใดที่ควรหลีกเลี่ยง และการตระหนักในผลกระทบของสื่ อจะช่วยให้
ผูร้ ับสื่ อปกป้ องตนเองได้
3. การรู ้เท่าทันตนเอง (Self awareness) คือ การคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเอง
โดยใช้หลักการเชิ งพุทธเข้ามาผสมผสาน เป็ นการฝึ กให้แกนนาเยาวชน “รู ้ จกั ตนเอง
ให้ดีเสี ยก่อน” ซึ่งน�ำไปสู่ความสามารถในการเลือกเป็ น โดยรู ้วา่ จะเลือกข้อมูลข่าวสารใด
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับตน
จากงานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ดิจิทลั เนทีฟที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี มีทกั ษะในการใช้ (Use) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่หลากหลาย
มีพฤติกรรมการใช้สื่อหลายหน้าจอ (Multi-Screen) อย่างคล่องแคล่วเพื่อเข้าถึง (Access)
โลกออนไลน์ แต่ยงั ขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ (Analyze) ประเมิน
(Evaluate) ว่าสิ่ งไหนดี สิ่ งไหนร้าย ในโลกออนไลน์ ถ้าใช้อย่างสร้างสรรค์อินเทอร์เน็ต
ก็ยอ่ มให้คณ
ุ ประโยชน์อย่างมากมายเพราะเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ถา้ ใช้ไปในทางทีผ่ ดิ
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ย่อมน�ำมาซึ่ งโทษมหันต์ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องหมัน่ เอาใจใส่ คอยดูแลการใช้อินเทอร์ เน็ต
ของลูก จะได้รับรู ้และแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงทีเมื่อดิ จิทลั เนทีฟต้องเผชิ ญกับภัยที่แฝงมา
ในโลกออนไลน์ และต้องคอยให้คำ� ปรึ กษา สอนให้ใช้สื่อดิจทิ ลั ด้วยความเข้าใจ (Understand)
และปลูกฝังให้ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางสร้างสรรค์ (Create) โดยโพสต์ขอ้ ความ ภาพ คลิป
หรื อเสี ยงพูด ที่เหมาะสม ไม่ทำ� ให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน สอนให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
(Digital Security) สอนให้มีมารยาทในการเข้าสังคมออนไลน์ (Digital Etiquette) สอนให้
รับผิดชอบในสิ่งทีเ่ ขียน พูด และกระท�ำลงไปในโลกออนไลน์ (Digital Rights & Responsibilities)
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็ นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสู่การเป็ นพลเมืองดีในยุคดิจทิ ลั (Digital Citizenship)
ได้ในที่สุดภายใต้กรอบของการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั คือ คือ รู ้ใช้ (Use) รู ้เข้าใจ (Understand)
และรู ้สร้างสรรค์ (Create)
การศึกษาประเด็นของครอบครัวกับการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั ของดิจิทลั เนทีฟ ผูเ้ ขียน
เห็นว่าครอบครัวควรท�ำหน้าที่ (Functions)ในการดูแลการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของดิจทิ ลั เนทีฟ
เพือ่ ให้รู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวมีทฤษฏีที่ได้กล่าวถึงการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวคือทฤษฏีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว (Structural Function Theory
of Family) เป็ นทฤษฏีดา้ นครอบครัวที่พฒั นามาจากทฤษฏีหน้าที่นิยม (Functionalism)
โดยมีบุคคลส�ำคัญคือ ออกัสต์ คอมท์ (Auguste Comte) และ เอ็มไมล์ เดิร์คไฮม์ (Emile
Durkheim) นักปรัชญาสังคมชาวฝรัง่ เศส ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญต่อการวางพื้นฐานในการพัฒนา
แนวคิดทฤษฏีคอื การท�ำหน้าทีท่ างสังคม มีหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับการท�ำหน้าทีข่ องอวัยวะของมนุษย์
ร่ างกายของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ อวัยวะ กล้ามเนื้อ เนื้อเยือ้ ซึ่งอวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่ างกายต้องท�ำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้ร่างกายโดยรวมมีสุขภาพดี สังคมก็เช่นเดียวกัน
ต้องสามารถด�ำเนิ นการได้อย่างเหมาะสม สังคมมนุ ษย์จึงจะมีความสุ ข ส่ วนประกอบ
ของร่ างกายมนุษย์ หรื อส่วนประกอบของสังคมจะต้องด�ำรงอยูใ่ นสภาวะดุลยภาพหรื อเกิด
ความสมดุ ล เพื่อให้ร่างกายและสังคมโดยรวมสามารถท�ำหน้าที่ ต่างๆได้อย่างดี ที่สุด
(Kingsbury & Scanzoni,1993 อ้างใน พูนสุ ข เวชวิฐาน, 2557)
แนวคิดส�ำคัญของทฤษฏีหน้าทีเ่ ชิงโครงสร้างของครอบครัวคือ ครอบครัวมีหน้าที่
ให้กำ� เนิ ดบุตรและสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้แก่บุตรเพื่อบุตรจะได้เติบโต
เป็ นคนดีและสามารถด�ำเนิ นชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด�ำรงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ในสังคม ดังนั้นองค์ประกอบทีส่ ามารถท�ำให้สงั คมด�ำรงอยูไ่ ด้คอื ครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วย
พ่อ แม่ ลูก ที่ทำ� หน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในครอบครัว เช่นเดียวกับ
การตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโดยรวม ดังนั้นทฤษฏีหน้าที่เชิ งโครงสร้ าง
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ของครอบครัวจึงมีจุดแข็งในการน�ำมาประยุกต์ใช้เพือ่ ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวในปัจจุบนั
โดยเฉพาะการเปรี ยบเทียบการท�ำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว เหมือนกับการท�ำหน้าที่
ของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกายมนุษย์ (พูนสุ ข เวชวิฐาน, 2557)
ตามแนวคิดของ ทัลคอทท์ พาร์ สนั (Talcott Parsons) ในทฤษฏีหน้าที่นิยมได้
กล่าวถึงสถาบันที่มีบทบาทส�ำคัญในสังคมที่จะต้องท�ำหน้าที่สอดคล้องกันเพื่อให้สังคม
ธ�ำรงอยูไ่ ด้ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันครอบครัว มีหน้าที่สง่ั สอน อบรมบ่มเพาะสมาชิก
ของครอบครัวให้เป็ นคนดี สถาบันการศึกษามีหน้าที่ให้ความรู ้ สถาบันศาสนามีหน้าที่สอน
ศีลธรรมอันดี สถาบันการเมืองท�ำหน้าที่ออกกฎหมาย เพือ่ ปกป้ อง คุม้ ครองดูแลประชาชน

ภาพที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสถาบันต่างๆ ในสังคม
ของ Parson’s Structural-Functional Model of Society
ทีม่ า: http://www3.uakron.edu/witt/fd/chap4.htm

ทฤษฏีหน้าทีน่ ิยม (Functionalism) ตามแนวคิดของ ทัลคอทท์ พาร์สนั (Talcott Parsons)
ในทฤษฏีหน้าที่นิยมที่เสนอว่า การศึกษาระบบสังคมนั้นจะต้องดูจากการกระท�ำทางสังคม
ที่มีลกั ษณะต่อเนื่องกัน (continuing social action) และการกระท�ำของปัจเจกบุคคลนั้นเป็ น
ไปตามบทบาทและระบบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทต่างๆ (role and constellation of roles)
Parsons ได้สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทั้ง 3 ได้แก่ ระบบสังคม ปัจเจกบุคคล บทบาท
หน้าที่ ซึ่งให้ความสนใจกับบทบาท ในการเป็ นจุดเริ่ มต้นเพื่อศึกษาไปถึงการท�ำกิจกรรม
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การกระท�าที่เป็ นไปตามบทบาทของบุคคล กลุม่ หรื อสถาบันทางสังคม (ภาพที่ 4 : อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2556 หน้า 189)

ภาพที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง “บทบาทหน้าที่” “ปัจเจกบุคคล”กับ “ระบบสังคม”
เมื่อน�าทฤษฏีหน้าที่นิยม (Functionalism) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เรื่ อง
การท�าหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลลูกที่เป็ นกลุ่มดิจิทลั เนทีฟ นั้น จึงสามารถอธิ บาย
ได้ว่าบทบาทการท�าหน้าที่ของครอบครัวก็เปรี ยบเสมือนครอบครัวเป็ นส่ วนย่อยๆ ของ
สังคม ซึ่ งจะต้องท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมโดยรวมให้ดา� รงอยู่ได้ โดยที่สมาชิ ก
ของครอบครัวแต่ละคนต้องท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พ่อแม่ (ปัจเจกบุคคลแต่ละคน)
ต้องมี บทบาทหน้าที่ ดูแล เอาใจใส่ และช่ วยป้ องกันไม่ให้เด็กเสพติ ดสื่ ออินเทอร์ เน็ต
มากเกินไป ถ้าเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีข่ าดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยลูกย่อมตกเป็ น
“ทาสของการใช้เทคโนโลยี” จนท�าให้มีปัญหาตามมาในหลายๆ ด้าน ในทางกลับกัน
ถ้าดิจิทลั เนทีฟที่เป็ นสมาชิกของครอบครัว (ปัจเจกบุคคลแต่ละคน) ไม่ทา� หน้าที่ของตนเอง
หลงใหลไปในโลกโซเซี ยลมากเกิ นไปย่อมท�าให้สังคมเต็มไปด้วยปั ญหาที่ จะตามมา
จากการใช้สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม (ภาพที่ 4) ดังที่ ออกัสต์ คอมท์ (Auguste Comte)
และ เอ็มไมล์ เดิร์คไฮม์ ได้กล่าวไว้วา่ อวัยวะทุกส่วนของร่ างกายมนุษย์ตอ้ งท�าหน้าทีใ่ ห้ระบบ
มีความสมดุลหากระบบย่อยๆท�าหน้าที่ได้ดี ระบบทั้งหมดก็จะมีเสถียรภาพแต่หากระบบใด
ท�า หน้า ที่ ไ ม่ ดี ห รื อ ท�า หน้า ที่ ท่ี เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ส่ ว นร่ ว มก็ จ ะลดเสถี ย รภาพทั้ง ระบบ
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และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิ ษฐา จิตแสง (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะการรู ้เท่าทันสื่ ออินเทอร์เน็ตของเยาวชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าครอบครัวมีบทบาทในการเตือนให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความเสี่ยงจากข้อมูลและกิจกรรมทางสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้น สถาบันครอบครัวควรเสริ มสร้าง
ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตให้แก่เยาวชน โดยการปลูกฝังทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
และสอนให้เยาวชนเรี ยนรู ้การใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตอย่างรู ้ เท่าทันภัยและความเสี่ ยงที่อาจ
แฝงมากับสื่ อ รวมทั้งก�ำกับ ดูแลเอาใจใส่ พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตของเยาวชน
นอกจากนี้พอ่ แม่ ผูป้ กครองควรเรี ยนรู ้ทกั ษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพือ่ สร้างประสบการณ์
ร่ วมกับเยาวชนในด้านทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและลดช่องว่างในการสื่อสารกับเยาวชน
ดังนั้นการป้ องกันและควบคุมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกออนไลน์น้ นั พ่อแม่
ผูป้ กครอง หรื อผูใ้ หญ่ตอ้ งท�ำหน้าที่เป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั ลูก คอยดูแลเอาใจใส่ ดิจิทลั เนทีฟ
ให้รู้จกั ใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียได้อย่างเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงผลดีผลเสี ย
และเนื้ อหาที่ มากับสื่ อที่ ยากต่อการควบคุม โดยท�ำหน้าที่ ปลูกฝั งค่านิ ยมในการใช้สื่อ
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่ วมกันขจัดสื่ อร้าย ขยายสื่ อดีในสังคม เพื่อให้เกิดดุลยภาพ
หรื อความสมดุล (Equilibrium) นัน่ เอง
บทสรุ ป

อินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างมากมายเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่สำ� คัญและถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารและรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัว่ โลก
จะเห็นได้วา่ อินเทอร์ เน็ตนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล แต่อีกด้านหนึ่ งสังคมก็มองว่า
อินเทอร์ เน็ตแอบแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ ยวกับ
การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ในเรื่ องของการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะ มีเว็บไซต์
ที่ เ ต็ม ไปด้ว ยเรื่ อ งลามก อนาจาร โฆษณาชวนเชื่ อ และเรื่ องรุ น แรงต่ า งๆ ที่ ยากต่ อ
การควบคุมตรวจสอบได้ มีการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นภัย ที่ อ นั ตรายมากกับ เด็ก และเยาวชนที่ เ ป็ นกลุ่ ม ดิ จิ ท ัล เนที ฟ ที่ เ กิ ด
และเติบโตมาในสังคมยุคดิจิทลั
ในหลายประเทศมีการเรี ยนการสอนเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั ในโรงเรี ยนแต่
ในประเทศไทยยังไม่มนี โยบายอย่างจริ งจังในเรื่ องนี้ จึงต้องอาศัยเครื อข่ายและพลังทางสังคม
ช่วยกันสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่อดิจิทลั ให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามครอบครัวย่อมเป็ น
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ปัจจัยที่สำ� คัญที่สุดที่จะท�ำหน้าที่เป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั ดิจิทลั เนทีฟ ให้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ไม่ตกเป็ นทาสของเทคโนโลยี เพื่อให้สงั คมเกิดดุลยภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
ซึ่ งบทความนี้ ผูเ้ ขียนมุ่งศึกษาในมุมมองของครอบครัว โดยเห็นว่าครอบครัว
เป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมและเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดลูกมากที่สุด จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่พ่อแม่
จะต้อ งท�ำ ความเข้า ใจภัย อัน ตรายต่ า งๆ ที่ แ ฝงมากับ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ งเกิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวตั น์ พ่อแม่จะต้องรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และปรับตัวเองเพือ่ ช่วยชี้นำ� ให้ดิจิทลั เนทีฟเดินไปในทิศทางที่ถกู ต้องสามารถคิดวิเคราะห์
แยกแยะได้เองว่า สิ่ งไหนร้าย สิ่ งไหนดี เนื่องจากพ่อแม่ไม่อาจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต
ของลูกได้ตลอดเวลา ความเสี่ ยงทั้งหลายที่ลูกต้องเผชิญในโลกออนไลน์สามารถป้ องกัน
ได้โดยที่ พ่อแม่ ตอ้ งท�ำหน้าที่ ดูแล ให้คำ� แนะน�ำในการใช้อินเทอร์ เน็ ตอย่างต่ อเนื่ อง
เพราะสื่ อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องสร้างทักษะ
ให้ดิจิทลั เนทีฟ รู ้ใช้สื่อดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์ สามารถรู ้เข้าใจและรู ้สร้างสรรค์ เพือ่ เติบโต
ไปเป็ นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทลั ต่อไป ภายใต้กรอบของการ รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนเห็ นว่าการเข้ามาของสื่ อดิ จิทลั นั้นย่อมมี ท้ งั บวกและลบ
ดังนั้นสิ่ งที่ทุกคนท�ำได้คืออยูร่ ่ วมกับมันและใช้สื่อใหม่น้ ี ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเอง
และส่ วนรวมให้มากที่ สุด แต่การจะท�ำเช่ นนั้นได้ ดิ จิทลั เที ฟเองก็ตอ้ งมี สิ่งที่ เรี ยกว่า
“ภูมิคุม้ กัน” และภูมิคุม้ กันที่ดีที่สุดส�ำหรับดิจิทลั เนทีฟก็คือ “ครอบครัว”
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