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บทคัดยอ
การวิเคราะหเอกสารฉบับนี้ เปนการรวบรวมงานวิจัยระดับวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย
ตางๆในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพ และประเด็นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังนําเอา
ทฤษฎีและแนวคิดดานการรณรงคสุขภาพ ทั้งทฤษฎีการเปดรับสื่อ (ศึกษาพฤติกรรมรับรูขาวสาร)
การแพรกระจายนวัตกรรม (กระบวนการขายความคิดใหมๆ) การตลาดเพื่อสังคม (โฆษณา) การ
ประชาสัมพันธ เอดูเทนเมนต (ความบันเทิง) การกําหนดวาระ (ขาวสาร) และเครือขาย (การพูดปาก
ตอปาก) มาเปนกรอบในการรวบรวมความรูจากวิทยานิพนธใหเปนหมวดหมูและเข าใจงายยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหพบวาการรณรงคสุขภาพในประเทศไทย สวนมากเปนไปตามธรรมชาติ มี
ความคิดแบบแยกสวน โดยใชสอ่ื และโรคภัยไขเจ็บเปนตัวตัง้ มากกวาที่จะเปนไปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ทีเ่ อือ้ ตอ
การสรางความรูสึกอยากจะเปลี่ยนตนเองของกลุมเสี่ยง
งานวิจัยสวนมากจะเนนการศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบตอกลุมตัวอยาง ซึ่งนัก รณรงค
ควรจะนําเอาแนวทางการวิจยั ดานการเปดรับสือ่ ไปหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมเสี่ยงกอนการ
รณรงค กรอบแนวคิดดานการแพรกระจายนวัตกรรม แมวาจะถูกนําไปใชเปนกรอบรณรงคในตาง
ประเทศอยางกวางขวาง แตถูกนํามาใชอยางจํากัดในงานวิจัยการสื่อสารสุขภาพของประเทศไทย
นอกจากนี้งานวิจยั ดานการตลาดเพือ่ สังคม เอดูเทนเมนต และการกําหนดวาระดานสุขภาพ
ยังมีไมมากนัก งานวิจัยการสื่อสารสุขภาพที่มีมากไดแกการประชาสัมพันธเพื่อการสรางความตืน่
ตัวดานโอกาสเสีย่ ง และการสรางเสริมสุขภาพ ผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมทัง้ งานวิจยั ดานเครือ
ขายในแงของทุนทางสังคม (Social capital) และศักยภาพของผูที่มีบทบาทเปนพอสื่อแมสื่อ
(Liaison) ผูนําทางความคิด (Opinion leader) และผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ของเครือ
ขาย
งานวิจัยในอนาคต นักวิจยั ควรใหความสนใจตอกรอบแนวคิดสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขาของ
นพ. ประเวศ วะสี ซึ่งใหความสําคัญตอภาคประชาชน วิชาการ การเมืองและสื่อมวลชน รวมทัง้
เชื่อมโยงวิชาระบาดวิทยากับการสื่อสารสุขภาพเขาดวยกัน และหาตัวชี้วัดทางสุขภาพอนามัยที่สอด
คลองกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดวย
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิเคราะหเอกสารชิน้ นี้ สําเร็จลุลวงไปได ดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายฝาย ผู
วิเคราะหขอขอบคุณ กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปดโอกาสใหนักวิจัย
อิสระ คนหนึง่ ไดตอบแทนกระทรวงทีบ่ ดิ าของผูว เิ คราะหเคยทํางานอยูหลายปดีดัก
ของขอบคุณทีมงานรวบรวมเอกสารของกองสุขศึกษาที่รวบรวมงานนาสนใจมากๆหลายๆ
ชิ้นมาใหผูวิเคราะหไดสนุกกับขอมูลอยางปะลํ้าปะเหลือ
ขอขอบคุณ ผศ. ดร. กิตติ กันภัย กัลยาณมิตรผูแนะนําสิ่งดีๆให
ขอขอบคุณ ผศ. ทพญ. ปยะนารถ จาติเกตุ ผูใหกําลังใจเคียงขาง
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การสื่อสารสุขภาพ
เคยไดยินวิวาทะระหวางหมอฮองกงกับหมอเมือง (แพทยแผนไทยตํารับลานนา) เกี่ยวกับ
การใชสมุนไพรในการรักษาโรคฉวยโอกาสและรักษาระดับ CD4 ในรางกายผูต ดิ เชือ้ HIV ในการ
ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผูติดเชื้อ ที่เชียงใหม เมื่อปลายป 2544 หมอฮองกง เปนฝายรุกซักหมอเมือง
วา “ตัวยาสมุนไพรนี้ไดรับการพิสูจนแคไหนวาแตละตัวมีผลตอสวนใดของรางกาย และมีผลขาง
เคียงตอสวนอื่นไหม” หมอเมือง ซึ่งเปนชาวบานธรรมดาๆที่มีความรูดานโหราศาสตรมากกวาหมอ
ฮองกง อูคําเมืองตอบ พอจับใจความไดวา “อันนีแ้ ลวแตธาตุของคนไข เฮาใหสมุนไพรไปกิ๋นเพื่อ
ใหธาตุทั้งสี่ในรางกายเปนมันสมดุล เพราะเชือ้ โรคเอดส มันทําใหธาตุทั้งสี่เสียดุล”
จากวิวาทะที่กลาวมา เราจะเห็นความแตกตางระหวางภูมปิ ญ
 ญาดานวิทยาศาสตร กับภูมิ
ปญญาชาวบานคือ มุมมองทางวิทยาศาสตรเห็นวาเชือ้ โรค หรือเนือ้ งอก เปนสิ่งแปลกปลอมที่ไม
อาจจะอยูรวมกับรางกายมนุษยได ดังนัน้ จึงตอง “กําจัด กําจัด กําจัด” ออกไปใหพนรางกายเรา ดวย
การกินยา ฉีดยา หรือแมกระทัง่ ผาตัด จึงทําใหมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน ยา และวิธีการผาตัด
เพื่อเอาของแปลกปลอมออกไปจากรางกาย ขณะเดียวกับที่การแพทยแผนไทย มีรากฐานความเชือ่
ในเรื่องของโหราศาสตร ธาตุทั้งสี่ รวมไปถึงสมุนไพร และการรักษาโรคแบบองครวม คือรักษากาย
ดวยยา รักษาใจดวยสมาธิ เมื่อกายดี ใจดี จึงมีสุขภาพดี
ตกลงวาเราจะรักษาสุขภาพใหดี ขึ้นอยูกับอะไร? ใครถูก? ใครผิด?
คําถามนีน้ า จะตอบไดดว ยมุมมองเกีย่ วกับการบริโภคสัญญะ ซึ่งจะแจกแจงใหเห็นวาระบบ
คิดของหมอแผนปจจุบันกับชาวบานเปนอยางไร ไมวาชาวบาน นักวิชาการ หรือบุคลากรทางการ
แพทยแตละคนจะนิยามคําวาสุขภาพอยางไร เราก็คงเห็นตรงกันวาการมีสขุ ภาพดีนน้ั คือการไมเจ็บ
ไมไข กินได นอนหลับ ขับถายสะดวก แตเราจะสือ่ สารอยางไรเพือ่ ใหเราเขาใจไดตรงกันในแตละ
กรณีวาการปฏิบัติตัวอยางไร จะนําไปสูสุขภาวะที่ดี
ในสวนแรกนี้ จะไดแนะนําสาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ กอนจะกลาวถึงการรณรงคในรูป
แบบตางๆ ดวยการใชสื่อเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน สื่อมวลชน หรือสือ่ บุคคล ในสวน
ถัดไป

ขอบเขตการสื่อสารสุขภาพ
การสื่อสารสุขภาพเปนวิชาที่คอนขางจะใหมและทาทายวงการแพทย งานเขียนเชิงวิชาการ
ในแวดวงการสื่อสารสุขภาพเนนเรื่องเกี่ยวกับ กรณีศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
นําไปศึกษา การรณรงคเกี่ยวกับปญหาดานสาธารณสุข และภาพของสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่
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ปรากฏในสื่อมวลชน งานทั้งสามดานนี้เปนภาพโดยรวมของการสื่อสารสุขภาพ แตการสื่อสารสุข
ภาพคืออะไร?
Witte, Meyer, Bidol, Casey และคณะ (1996) ใหคําจํากัดความการสื่อสารสุขภาพวาคือ
“การแลกเปลี่ยน กระจายขาว มุมมอง และ ความคิดในใจ ของขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ภายใน
ภาวะแวดลอมดานสังคมและดานกายภาพที่ตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” จะเห็นไดวา มีการสือ่ สารระหวางคนตัง้ แตสองคนขึน้ ไป
ลักษณะสองทางคือมีการแลกเปลี่ยนกัน ลักษณะทางเดียวคือเปนการกระจายขาวออกไป สวนมุม
มองและความคิดในใจนั้นเกิดจากการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากแหลงตางๆ มีการสรางภาพ
ในใจและวินิจฉัยสถานภาพของสุขภาพตนเองหรือคนใกลชิด ขอมูลขาวสารดานสุขภาพนั้น คือ
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเปนดีอยูดีทั้งกาย ทั้งใจ อารมณและจิตวิญญาณ มิไดหมายถึงการที่ไมมี
โรคภัยเบียดเบียนเทานั้น เห็นไดวา คํานิยามนี้เนนมุมมองของผูรับขาวสาร หรือคนไขมากกวา
งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพมีลักษณะตางๆ (Lievrouw, 1994) ไดแก
1. การตั้งคําถามนําวิจัยในลักษณะการใชการสื่อสาร แทรกแซงหรือ เปนเครือ่ งมือ ในการ
ดูแลสุขภาพ ซึง่ นักวิจยั ดานนิเทศศาสตรมกั จะพกเอาองคความรูท ต่ี นเองคุน เคยมา
ศึกษางานดานการสื่อสารสุขภาพนี้ดวย
2. สันนิษฐานไวกอนวามีบางสิ่งบางอยางที่ผิดปรกติในกระบวนการรักษาผูปวย ซึ่งนาจะ
แกไขไดดว ยการปรับปรุงพฤติกรรมการสือ่ สาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํางานดาน
คลินิก ซึ่งตองเกี่ยวของกับคนไข
3. ความสนใจดานองคความรูเ ปนรองตอองคความรูด า นคลินกิ งานวิจัยลักษณะนี้เกี่ยว
ของกับการรักษาคนไข การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษารวมทั้งตอรองระหวางคนไขกับ
หมอ สุดทายงานวิจัยลักษณะนี้มักจะพยายามเปนปากเปนเสียงใหคนไขมีใจที่เขมแข็ง
มากพอที่จะ “เจรจา” กับผูใหการรักษา หากเห็นวามีอะไรที่ไมชอบมาพากลหรือไมเขา
ใจ
วากันวาการสื่อสารสุขภาพนี้ไมมีทฤษฎีเปนของตนเอง แตยมื เอาแนวคิดดานนิเทศศาสตร
และการสือ่ สารมาเปนกรอบคิด ไมวาจะอยูในระดับบุคคล หมูคณะ องคกร มวลชน หรือสาธารณะ
(Witte, Meyer, Bidol, Casey และคณะ, 1996) ทําใหการเรียนการสอนวิชาเอก การสื่อสารสุขภาพ
ถูกบรรจุอยูในหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร ในมหาวิทยาลัยในอเมริกา อยางไรก็ดี วิชาการสื่อ
สารสุขภาพก็เหมือนกับยาดํา ซึ่งแทรกตัวอยูในวิชาตางๆในคณะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ เชน

3
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร และสาธารณสุขศาสตร เปนตน
คณะเหลานี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับ การสือ่ สารระหวางคนไขกับหมอ ซึ่งรวมไปถึงหมอฟน (ทันตฯ)
หมอยา (เภสัช) หมอนวด (นักกายภาพบําบัด) และพยาบาลที่ชาวบานทั่วไปในเมืองไทยก็นิยมเรียก
วา “หมอ” ดวย (ขอยกเวน หมอดู และหมอผีไว ณ ที่นี้)
ในประเทศไทยเองก็มกี ารเปดสอนวิชาการสือ่ สารสุขภาพในระดับปริญญาโทที่คณะสา
ธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แตมีงานวิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพเปนจํานวน
มาก ทีอ่ อกมาจากคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาเอกดานนิเทศศาสตร
พัฒนาการ และสื่อสารมวลชน ซึ่งมีคนในแวดวงสาธารณสุขไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทไม
นอย
Ratzen, Payne และ Bishop (1996) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการทีท่ ํางาน
ดานการสื่อสารสุขภาพในอเมริกา ผลการสํารวจพบวา นักวิชาการเหลานีเ้ ชือ่ วาบัณฑิตทีจ่ บปริญญา
ดานนี้ควรจะทํางานดานการรณรงคดา นสุขภาพ วิจยั ประชาสัมพันธในโรงพยาบาลหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ และทํางานอยูในแวดวงการศึกษา ตามลําดับ นักวิจัยเหลานี้เห็นวาทิศทางการ
ศึกษาการสื่อสารสุขภาพในอนาคต ควรจะเนนไปทางการโปรโมตสุขภาพและการปองกันโรค การ
สื่อสารระหวางคนไขกับหมอ สื่อสารมวลชนและการสื่อสารในองคกรดานสุขภาพเปนหลัก
สรุปวาการสื่อสารสุขภาพนี้ เปนสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งถูกนํามาใช
ประโยชนในแวดวงการแพทย ทั้งในลักษณะความสัมพันธระหวางหมอกับคนไข การสื่อสารในทีม
การแพทย การสื่อสารในองคกรดานสุขภาพ (เชน โรงพยาบาล เปนตน) และการรณรงคดา นสุข
ภาพ ทฤษฎีที่ศึกษาการสื่อสารสุขภาพนี้มักจะเปนทฤษฎีที่มีรากฐานดานนิ เทศศาสตรเปนหลัก
ขอบเขตวิชานี้จึงเหมือนกับการผสมผสานระหวางนิเทศศาสตรกับสาธารณสุขศาสตรเขาดวยกัน
ในสวนตอไปจะไดกลาวถึงหนึ่งในแกนหลักของวิชานี้คือแคมเปญ หรือการรณรงค
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แคมเปญ
แคมเปญเปนศัพทที่คนไทยทับศัพทภาษาอังกฤษวา Campaign มาอีกที ถาแปลใหเปนภาษา
บาลีปนไทย ราชบัณฑิตแปลวา การรณรงค1 การรณรงคก็มหี ลายแบบและจุดหมายทีแ่ ตกตางกันไป
ในที่นี้ เราจะกลาวถึงการรณรงคเพื่อสาธารณะ หรือ Public communication campaign เปนหลัก ตอ
ไปจะกลาวถึงความหมายการรณรงค กลยุทธการรณรงคสื่อสารดานสุขภาพ
กิตติ กันภัย (2543) เห็นวา การรณรงคมกี ารตัง้ เปาประสงคในเชิงปฏิบตั ิ ในหมูค นจํานวน
มาก ภายใตระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดแนชดั และเกี่ยวของกับกิจกรรมการสื่อสารที่มีการวางแผนลวง
หนา สวนนักวิชาการอเมริกนั Rice และ Atkin (1994) ก็ใหความเห็นที่ไมตางกันนักวา การรณรงค
หมายถึง ความพยายามที่มุง เผยแพร จูงใจ หรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ในกลุมเปาหมายที่ถูกนิยาม
อยางถี่ถวนและมีจํานวนมาก เพื่อใหประโยชนตอบุคคลและสังคม ภายในกําหนดเวลาชวงหนึง่
ดวยกิจกรรมการสื่อสารผานสื่อมวลชน และมีการสนับสนุนในระดับบุคคลประกอบ (p. 365)
จากนิยามของทั้งนักวิชาการไทยและอเมริกัน อาจขยายความเพิม่ เติมวาแคมเปญมีองค
ประกอบ 6 สวน ไดแก
1. “เจาของ” แคมเปญ
2. ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)
3. จุดประสงค หรือวิธกี าร
4. การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค
5. ประโยชนตอ บุคคลหรือสวนรวม
6. เวลา
“เจาของ” แคมเปญ คือองคกรหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบและบริหารการเผยแพร หรือ
พยายามควบคุมสังคมดวยการเปลี่ยนแปลงดานความคิด เจตนารมณ และพฤิตกรรมของผูคน และ
พรอมที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ทําการรณรงค
ผูมีสวนไดสวนเสีย คือกลุมคนที่ควรจะมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติการในแคม
1

รายงานชิ้นนี้จะใชทั้งคําวาแคมเปญ และการรณรงคสลับกันไป
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เปญดวย ไมวาจะเปนสมาคม หนวยงานรัฐ สื่อมวลชน และนักวิชาการ เพราะสถาบันเหลานี้มีสวน
ที่จะชวยผลักดัน ประเด็นทีร่ ณรงคใหเปนวาระทางสังคม ชวยหาแหลงทุน รวมทัง้ การใชพน้ื ทีข่ อง
สื่อ และกลุมเปาหมายในการเผยแพร
จุดประสงค “เจาของ” แคมเปญอาจจะเปนผูก ําหนดจุดประสงคแตเพียงผูเดียว หรือรวมมือ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย แคมเปญเปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการควบคุมสังคมเพื่อใหเปนไปตามจุด
ประสงค ในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เจตนารมยของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนการตัง้ และตอบ
โจทยของการควบคุมสังคม ซึ่งควรสามารถวัดไดเมื่อสิ้นสุดการแคมเปญแลว
การเปลีย่ นแปลงทีพ่ งึ ประสงค เนื้อหาสวนนี้คือสวนหนึ่งของจุดประสงคของแคมเปญ ซึ่ง
ถูกเผยแพรผานสื่อ ใหกลุมเปาหมายคิด แสดงทัศนะ หรือ แสดงออก เชน “Reuse-Reduce-Recycle”
หรือ “สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร…” เปนตน
ประโยชนตอบุคคลหรือสวนรวม เปนสิ่งที่นักรณรงคจะตองคํานึงถึงในลักษณะการลงทุน
วาคุมคาในการลงมือทําแคมเปญหรือไม ผลลัพทที่เกิดขึ้นนั้นจะทําใหสังคมหรือบุคคลดีขึ้นใน
ระดับใด มากกวาเดิมแคไหน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดหลังจากการรณรงคสิ้นสุด
เวลา ดวยสาเหตุทางงบประมาณและการประเมินผล แคมเปญทัง้ หลายจึงมีจดุ เริม่ ตน และ
จุดสิ้นสุด อยางไรก็ตามเวลาในที่นี้ไมไดหมายถึงระยะเวลาอยางเดียว แตรวมไปถึงจังหวะเวลาใน
การทําแคมเปญดวย เพราะสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เอื้อจะชวยใหกลุมเปาหมายและคนทั่วไป
หันมาสนใจสิ่งที่รณรงคดวย
การรณรงคหรือแคมเปญมีทั้งเปนไปเพื่อการคาและประโยชนเพื่อสังคม Larson (1989)
แบงแคมเปญ ตามประเด็นการรณรงคไดแก
1. แคมเปญทางการเมือง เชน การหาเสียงในรูปแบบตางๆ ชวงเลือกตัง้
2. แคมเปญโฆษณา เชน การโฆษณาสินคาทีม่ อี ยูเ ต็มบานเต็มเมือง
3. แคมเปญเพื่อสังคม เชน โฆษณาสรางจิตสํานึก “หารสอง” เปนตน
แคมเปญทั้งหลายนี้ หลายคนอาจจะบอกวาคิดออกมาจากประสบการณของคนทํ าโฆษณา
หรือนักการเมือง แตจริงๆแลวแคมเปญเหลานี้ มีกรอบทฤษฎีที่เขาใชเพื่อเปนนําแนวทาง จุดขาย
ของแตละแนวคิดก็แตกตางกันไป เราอาจจะแบงกรอบแนวคิดในการรณรงคตามลักษณะการเผย
แพรดงั นี้
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1. โฆษณา (Advertisement)
2. ประชาสัมพันธ (Public relations)
3. บันเทิง (Entertainment)
4. ขาว (News)
5. ขอมูลขาวสาร (Information)
การโฆษณานั้นเปนสวนหนึ่งของการตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) สวนการประชา
สัมพันธนั้น ชื่อก็บงบอกอยูแลววาเปนการแจงขาว ประกาศใหประชาชนรู เอดูเทนเมนตใชรณรงค
ความรู สรางความตืน่ ตัวดวยความบันเทิง นักเรียกรองผานสือ่ มวลชน (Media advocacy) มักจะทํา
ประเด็นใหเปนขาว เพื่อสรางกระแสกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย นอกจากนี้การพูด
แบบปากตอปาก ก็ยังถือวาเปนการกระจายขาวสารผานเครือขายทางสังคมไดอีกทางหนึง่ ดวย
แนวคิดเหลานี้เกี่ยวของกับบุคคล สามกลุมใหญๆ ไดแก กลุมนักรณรงค (Campaigners)
กลุมสื่อสารมวลชนและนักขาว (Mass media and journalists/reporters) และกลุมเปาหมาย (Target
Audience) ซึ่งทั้งสามฝายมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependent)
กลาวคือผูจดั การรณรงคนน้ั ตองอาศัยสือ่ ในการนําเสนอประเด็นทางสุขภาพ สวนสือ่ ก็ตอ งอาศัย
รายไดจากโฆษณาและการขายขาวเพื่อความอยูรอด สําหรับประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายก็เปนผู
บริโภคขาวสารและยังชวยกระจายขาวสารใหตอไปดวย
บทความนี้จะแบงเปนสองสวนใหญๆ ไดแก สวนของกลยุทธการรณรงค และพฤติกรรม
บริโภคขาวสารของประชาชน ในสวนของกลยุทธการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพนั้น จะกลาวถึงภาพ
รวมในการเผยแพร ซึ่งมองวาการเผยแพรนั้นเปนกระบวนการ และเปนขัน้ ตอน กอนจะแนะนําวิธี
การสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธ บันเทิง ขาว หรือขอมูลขาวสาร
พรอมแนวคิด หลักการ และงานวิจัยประกอบ เชนเดียวกันพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชา
ชนนั้น ก็จะเปนทบทวนงานวิจัย ซึ่งชี้ใหเห็นพฤติกรรมการบริโภคขาวสารดานสุขภาพของประชา
ชน ที่นักปฏิบัติอาจจะนําเอาไปใชเปนประโยชนในการรณรงคได
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กลยุทธการรณรงค
กลยุทธหรือ Strategy เปนคําที่ถูกยืมมาจากการทหาร ซึ่งมีไวสําหรับทําสงคราม สุดยอด
คัมภีรกลยุทธสงครามระดับโลกมีอยูสามเลม เขียนโดย ซุนวู ชาวจีน เจาชายมักคีเวลลี ชาวโรมัน
และนายพล ฟอน เคลาเซวิทซ ชาวปรัสเซียน (เยอรมัน) องคความรูข องนักรบ นักปกครองเหลานี้
ถูกนํามาประยุกตเขากับสถานการณโลกในปจจุบันที่เนนการทํ าสงครามธุรกิจกัน นักการเมืองไม
นอยก็อาศัยความรูจากนักกลยุทธทั้งสามมาใชในการรณรงคดานการเมืองเชนกัน
ในดานการรณรงคเพือ่ สุขภาพนัน้ เราอาจนําเอาหลักการของ ซุนวู เจาชายมักคีเวลลี และ
นายพลเคลาเซวิทซ มาประกอบกัน เพือ่ ทําการรบกับภาวะทางสุขภาพได เชน คํากลาวคลาสสิกของ
ซุนวูที่วา รูเ ขา รูเ รา รบสิบครัง้ ก็ชนะสิบครั้ง เปนตน ดังนัน้ กอนการรณรงค จึงมีการศึกษาดาน
ระบาดวิทยาเสมอ เพือ่ วิเคราะหสถานการณโรค เพื่อศึกษาหากลุมเสี่ยง เขาใจลักษณะนิสัยทั่วไป
และพฤติกรรมการบริโภคขาวสารของกลุม เสีย่ ง อยางไรก็ตามบทความนี้จะนําเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ
วิธีศึกษาหาพฤติกรรมการบริโภคขาวสาร และการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อมวลชน สื่อพื้นบาน และ
สื่อบุคคล ดวยกลยุทธการรณรงครปู แบบตางๆ ภายใตกรอบทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม
(Diffusion of innovations) ตามลําดับ
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พฤติกรรมการบริโภคขาวสารดานสุขภาพของประชาชน
นักปฏิบัติดานระบาดวิทยามักจะมีขอมูลดานการระบาดของโรคในลักษณะพรรณนา
(Descriptive epidemiology) และวิเคราะห (Analysis epidemiology) ซึ่งนักปฏิบัติเหลานี้ตองนําเอา
ขอมูลเหลานี้ไปใชวางแผน และรณรงคเพือ่ หยุด หรือลดการระบาดของโรค ดวยการสื่อสารกับ
กลุมเสี่ยงทั้งหลาย งานหนึง่ ซึง่ นักปฏิบตั คิ วรจะตระหนักกอนการรณรงคก็คอื การหาขอมูล เบือ้ งตน
เกี่ยวกับกลุมเสี่ยง ทั้งในเชิงพฤติกรรมเสี่ยงและการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อประเภทตางๆ ไมวาจะ
เปนสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคล
ดานการวิจัยเกี่ยวกับการเขาถึงกลุมเสี่ยงนั้น นักนิเทศศาสตรใชแนวคิดเกีย่ วกับการเปดรับ
สื่อ (Uses and gratification) มาใชวเิ คราะหขอ มูล เพื่อหาความตองการและรสนิยมของกลุมเปา
หมายในการรับขอมูลขาวสาร (McQuail, 1998) ผลงานวิจัยที่ออกมา ทําใหผูปฏิบัติงานดานระบาด
วิทยา สามารถนําเอาความรูเหลานี้ไปใชปองกัน ลด หรือยับยั้งการระบาดดวยการสื่อสารรูปแบบ
ตางๆเพื่อเขาถึงกลุมเสี่ยงตอไป
การเปดรับสื่อ
การเปดรับสื่อเปนแนวคิดซึ่งศึกษาผูรับขาวสาร โดยเชื่อวาการใหขอมูลขาวสารนั้นจะทําใหเกิดผล
กระทบทางใจและทางพฤติกรรมของผูรับขาวสาร เมื่อผูสงขาวสารไดรับรูชองทางการรับสาร และ
แรงจูงในการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมายแลว จะทําใหสามารถเลือกกลยุทธและชองทางการเผย
แพรใหเหมาะกับวิถีการรับขาวสารของกลุมเปาหมาย เหมือนกับสุภาษิต “ลางเนื้อ ชอบลางยา” ซึ่ง
หมายถึงยาบางชนิด ก็เหมาะสําหรับคนบางคนเทานัน้
ประวัติการวิจยั ดานการเปดรับสือ่ นัน้ มีมาอยางตอเนือ่ ง ตั้งแตยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่ออเมริกาศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีเยอรมันอยางเปนระบบ นักวิจัยสวนมากมุงเนนหาคํา
อธิบายในการบริโภคสือ่ อยางกวางๆวา คนเราใชสอ่ื ดวยเหตุผลอะไร ตอมาก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับ
การบริโภคสื่อประเภทตางๆ และผลกระทบตอเด็ก การวิจัยก็มีการดําเนินตอไปเรือ่ ยๆ จนเกือบจะ
เรียกไดวาไมมีอะไรใหวิจัยแลว อยางไรก็ตามงานวิจยั ดานเปดรับสือ่ นัน้ เปนงานวิจัยที่อยูบนพื้น
ฐานทางทฤษฎีก็ไมคอยถูกนัก เนื่องจากการบริโภคขาวสารผานสื่อในแตละยุคแตละสมัย ในแตละ
ทองถิ่น แตละประเทศแตกตางกัน (Sherry, 2001) งานวิจัยเหลานี้จึงมีคุณคาในเชิงปฏิบัติการเปน
สวนมาก

ตัวอยางงานวิจัยดานการเปดรับสื่อ
บทความที่คัดลอกมานี้ นํามาจากบทคัดยอวิทยานิพนธของ วินยั ทิพยสุวรรณ (2527) ซึ่ง
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ศึกษาความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของกํานัน ผูใ หญบา น จังหวัดอุบลราชธานี

การวิจัยเชิงสํารวจครัง้ นีม้ จี ดุ หมายเพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางความทันสมัย การ
ศึกษา รายไดและประสบการณในตําแหนงหนาทีก่ บั การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชน ศึกษาความ
แตกตางระหวางชัน้ อําเภอกับการเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชน นอกจากนีย้ งั ศึกษาการพยากรณ
การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชและความทันสมัยของกลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมาศึกษาคือ กํานัน ผู
ใหญบาน ในอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเขมราฐ อําเภอตระการพืชผล อําเภอศรีเชียงใหม และ
กิง่ อําเภอโพธิไ์ ทร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 647 คน เครื่อมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถาม สวนการวิเคราะหใชการหาคารอยละ คาสัมประสิทธิส์ สหสัมพันธ คาความแปรป
รวน และหาคาการพยากรณ
ผลการวิจยั พบวา
1. ความทันสมัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํานัน ผูใหญบานจากวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทา
กับ 0.72, 0.21, 0.16, 0.10 และ 0.17 ตามลําดับ
2. การศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบาน จากวิทยุ โทร
ทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ
0.01, 0.04, 0.09, 0.08 และ 0.06 ตามลําดับ
3. รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํานัน ผูใหญบาน จากวิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ 0.13,
0.09, 0.03, 0.05 และ 0.08 ตามลําดับ
4. ประสบการณในตําแหนงหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํานัน ผู
ใหญบาน จาก โทรทัศน โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ 0.02 สวนวิทยุ หนังสือพิมพ
รายวัน นิตยสารและภาพยนตร มีความสัมพันธเชิงลบ โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทา
กับ -0.007, -0.067, -0.126, และ -0.123 ตามลําดับ
5. ความแตกตางระหวางชัน้ อําเภอกับการเปดรับขาวสารของกํานัน ผูใหญบานจากวิทยุ โทร
ทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร มีความแตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
6. ความทันสมัยสามารถพยากรณความผันแปรตามการเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชนของกํานัน
ผูใหญบานไดรอยละ 7 (R2 = 0.07) และเมื่อนํารายไดประสบการณในตําแหนงหนาที่และการ
ศึกษามารวมอธิบายกับความทันสมัยแลว สามารถพยากรณการผันแปรตามการเปดรับขาว
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สารจากสือ่ มวลชนของกํานันผูใหญบานไดรอยละ 8.7 (R2 = 0.0879)
7. การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชนของกํานันผูใ หญบา นสามารถพยากรณความผันแปรตาม
ของความทันสมัยไดรอ ยละ 7 (R2 = 0.07) และเมื่อนําการศึกษาและรายไดมารวมอธิบายกับ
การเปดรับขาวสารจากสือ่ มวลชนของกํานันผูใหญบานแลว สามารถพยากรณความผันแปร
ตามของความทันสมัยไดรอ ยละ 9.4 (R2 = 0.0945)

จากตัวอยางขางบน เราพอจะสรุปไดวา กํานัน ผูใหญบานใชสื่อ เนื่องจากอยากจะทันสมัย
คนที่มีเงินมาก การศึกษาสูง ก็จะเปดรับสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร และภาพ
ยนตร กํานัน และผูใหญบานที่อยูในตําแหนงมานานๆ ก็จะเนนรับสือ่ โทรทัศนมากกวา พฤติ
กรรมการเปดรับสื่อเชนนี้เปนเหมือนกันหมดไมวาจะเปนกํานัน ผูใ หญบา นในอําเภอชัน้ นอกหรือ
ชั้นใน สรุปวา งานวิจัยชิ้นนี้จึงบอกถึง วิถีการบริโภคสื่อของกลุมเปาหมาย
สําหรับสาเหตุทผ่ี วู จิ ยั เลือกวิจยั กํานัน ผูใหญบาน เนือ่ งจากทัง้ สองนีเ้ ปนผูน ําชุมชน และ
เปนผูที่ใชอํานาจรัฐที่ใกลชิดชุมชนมากที่สุด ดังนัน้ เมือ่ รัฐตองการจะจัดการอะไรสักอยางก็อาจจะ
เลือกเผยแพรผานสื่อที่เหมาะสมได โดยสงคําสั่งที่เปนทางการตามมาภายหลังได
งานวิจัยเกีย่ วกับการเปดรับสือ่ สวนมากจะเนนการวิเคราะหผลการเผยแพรขอมูลดวยวิธี
การตางๆ โดยใชโรคภัยไขเจ็บ หรือกลุมประชากรเฉพาะ ซึ่งอาจะเปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมาย
ของการเผยแพรที่มีศักยภาพเปนตัวตั้ง แลวดูวา มีการนําเอาขอมูลเหลานีไ้ ปพูดตอหรือปฏิบตั ติ าม
อยางไรบาง งานวิจยั การเปดรับสือ่ ทีเ่ กีย่ วของกับโรคภัยไขเจ็บไดแกเรือ่ งเกี่ยวกับ สุขภาพระบบสืบ
พันธุ การใชสารเสพยตดิ และโภชนาการ สวนประชากรเฉพาะกลุมไดแก สตรีมคี รรภ ผูสูงอายุ
และคนงาน

Reproductive health (สุขภาพระบบเจริญพันธุ)
คําวา Reproductive health หมายถึง สุขภาวะทางกายภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับ
ระบบสืบพันธุ คือไมไดหมายถึงแตการไมมโี รค แตหมายรวมไปถึงสิทธิ และเสรีภาพในการมีเพศ
สัมพันธ การตัง้ ครรภ การวางแผนครอบครัว ตลอดจนสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการรักษา
โรคดานนี้ดวย งานวิจัยการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพระบบสืบพันธุไดแก เอดส เพศ
สัมพันธ การทําแทง และมะเร็งเตานม
กลุมตัวอยางที่ถูกนํามาวิจัยสวนมากคือกลุมเสี่ยงเชน นักเรียน นักศึกษา (เกียรติศักดิ์ พันธ
ลําเจียก, 2536; ธีรภรณ สุวรรณดี, 2537; นันทวรรณ พงศอุดม, 2543) วัยรุน (จริญญา นิลแพทย,
2540) กลุมรักรวมเพศ หญิงบริการ (กาญจนี หวังสิรอํานวย, 2530) เปนตน ผูที่ใกลชิดกลุมเสี่ยง ซึ่ง
นาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง เชน ผูป กครอง (สุวรรณี โพธิศรี, 2534) เปนตน
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เอดส
งานวิจัยดานการเปดรับสือ่ ทีเ่ กีย่ วของกับโรคเอดสเปนเสมือนกับ การเสริมงานดานระบาด
วิทยา โดยผูวิจัยมักจะศึกษาวิถีชีวิตและการเปดรับสื่อประเภทตางๆ ของกลุมเสี่ยงและผูใกลชิด ตาม
สถานการณระบาดของโรค รวมทัง้ เปนเฝาระวังผานสือ่ ดวย
ในยุคที่เอดสเริ่มจะปรากฏในสื่อมวลชนตางๆนั้น ภาพของโรคเอดสถกู โปรโมตวาเกิดจาก
ความสําสอน การเที่ยวซอง โสเภณีจึงถูกมองวา เปนพาหะนําโรค งานวิจัยแรกๆเกี่ยวกับการเปดรับ
สื่อ จึงเกี่ยวของกับ วิถกี ารรับรูเ รือ่ งเอดสผา นสือ่ ตางๆของหญิงบริการ กนกรัตน สุขะวัฒนะ (2533)
ศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนหญิงบริการในอําเภอหาดใหญ 160 คนพบวา กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาเดิม
ทางภาคเหนือถึงรอยละ 80.6 สวนใหญมี อายุระหวาง 19-22 ป การศึกษา จบประถมศึกษาปที่ 6
เปนสวนใหญและมาประกอบอาชีพที่ อําเภอหาดใหญเปนระยะเวลา 2-3 ป รอยละ 34.4 มีรายได
คอนขางสูง คือระหวาง 5,001-10,000 บาท ตอเดือน รอยละ 51.9
สติกเกอร โปสเตอร และแผนพันดูจะเปนสื่อที่เขาถึงกลุมหญิงบริการไดดีที่สุด แตจะเขาใจ
และจดจําเนือ้ หาในโปสเตอรมากกวาสติก๊ เกอรและแผนพับ หากไมเขาใจเนื้อหาก็จะถามแพทย
พยาบาล หรือเจาหนาทีศ่ นู ยอนามัย ผูที่มีรายไดมาก การศึกษามาก จะเปดรับขาวสารเกีย่ วกับโรค
เอดสมากกวาผูที่มีรายไดนอย และหญิงบริการเหลานี้จะมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากสื่อบุคคล
มากกวาสื่อเฉพาะกิจเชน สือ่ โปสเตอร แผนพับ และสติกเกอร และหญิงเหลานีร้ จู กั วิธปี อ งกันโรค
เอดสเปนอยางดี อยางไรก็ตามความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสไมได รับประกันวาหญิงบริการ
เหลานี้จะปองกันตนเองในสถานการณจริง (กนกรัตน สุขะวัฒนะ, 2533)
กลุมคนทีม่ คี วามเสีย่ งตอการติดเชือ้ อีกกลุมหนึ่งคือนักเรียน ซึ่งในยุคป 2531-2534 ยังเปน
ยุคที่การเที่ยวโสเภณี เปนเรือ่ งของวัยรุน กลัดมัน ซึ่งไปเที่ยวซองกับเพื่อนๆเพื่อความสนุกสนาน
พิสูจนความเปนชาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อมวลชน ดวยการศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับอาชีวศึกษาเอง กมลณัฏฐ พล
วัน (2534) พบวา นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญมีความรูเรื่องโรคเอดส มากกวานักเรียนใน
สถานศึกษาสายอาชีพ ทั้งๆที่ นักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน
และพูดคุยเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคเอดสมากกวานักเรียนในสถานศึก ษาสายสามัญ
นักวิจยั จึงเห็นวาผูป กครองนาจะมีบทบาทในการใหความรู ดวยการอบรมสั่งสอนลูกๆ ที่
อยูในวัยที่เปนกลุมเสี่ยง สุวรรณี โพธิศรี (2534) พบวา ผูป กครองนักเรียนเปดรับขาวสารทัว่ ไปจาก
โทรทัศนมากกวา หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร คูสมรส และ เพือ่ น ตามลําดับ อายุ อาชีพ รายได และ
การศึกษา มีความสัมพันธกับการเปดรับหนังสือพิมพ เพศ อายุและอาชีพ มีความสัมพันธ กับการ
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สื่อสารกับบิดา มารดา ญาติพน่ี อ ง และครู อายุและอาชีพ มีความสัมพันธกับการสื่อสารกับเจาหนา
ที่สาธารณสุข นอกจากนี้รายไดยังมีความสัมพันธ กับการสื่อสารกับคูสมรส และการศึกษามีความ
สัมพันธกับการสื่อสารกับเพื่อน และครู (สุวรรณี โพธิศรี, 2534)
สวนในเรื่องขาวสารโรคเอดสสอ่ื ทีผ่ ปู กครองนักเรียนเปดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน รองลง
มาคือ หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพร คูสมรส และเพื่อน ตามลําดับ เพศ อายุ รายได และการศึกษามี
ความสัมพันธกับการเปดรับนิตยสาร รายไดและการศึกษามีความสัมพันธกับ การเปดรับหนังสือ
พิมพและโปสเตอร อาชีพและรายไดมีความสัมพันธกับการ สื่อสารกับคูสมรส เพือ่ น เจาหนาที่สา
ธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข และรายไดมีความสัมพันธกับการสื่อสารกับครู การทีร่ บั รู
ขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ทําใหผูปกครองมีความรู ทัศนคติทด่ี ี และ แสดงพฤติกรรมปองกันโรค
เอดส โดยแหลงความรูมักจะมาจากสื่อมวลชน และนําไปสูการยอมรับ ปฏิบตั ใิ นการปองกันโรค
เอดสสูงที่สุด ผูปกครองนักเรียนแตละสังกัดมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสาร โรคเอดสตา งกัน แต
ไมวานักเรียนจะเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญฯ หรือกรมอาชีวะฯ ผูปกครองในกลุมตัวอยางก็
จะมีความรู ทัศนคติ และแสดงพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดส เหมือนๆกัน และมักจะถายทอด
ขาวสารโรคเอดสไปสูค นอืน่ ดวย (สุวรรณี โพธิศรี, 2534)
ระยะตอมาเมื่อสถิติผูติดเชื้อซึ่งเปนผูหญิงที่แตงงานแลว เพิม่ จํานวนมากขึ้นอยางผิดสังเกต
งานวิจัยก็เริ่มไปจับกลุมหญิงมีครรภ วินิดา ชวนางกูร (2538) ศึกษาประเด็นนีจ้ ากหญิงมีครรภทม่ี า
ฝากครรภที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา โทรทัศนเปนสือ่ ทีห่ ญิงมีครรภเปดรับมากทีส่ ดุ รองลง
มาคือหนังสือพิมพ สําหรับสื่อบุคคล พบวาหญิงมีครรภรับขาวสารจากสามีมากที่สุด รองลงมาคือ
เพื่อน อาชีพและ การศึกษาของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากบิดา/มารดา
อายุและอาชีพของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากเพือ่ น อาชีพ รายไดและ
การศึกษาของหญิงมีครรภ มีความสัมพันธกับการเปดรับ ขาวสารทางวิทยุ โทรทัศนและหนังสือ
พิมพ
สําหรับการเปดรับขาวสารโรคเอดส พบวาโทรทัศนเปนสือ่ ทีห่ ญิงมีครรภเปดรับมาก ที่สุด
รองลงมาคือ โปสเตอร อาชีพของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร จากญาติพน่ี อ ง
และบุคลากรทางการแพทย รายไดและการศึกษาของหญิงมีครรภ มีความสัมพันธกับการเปดรับขาว
สารทางวิทยุและหนังสือพิมพ อาชีพและ การศึกษาของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสารทางนิตยสาร โปสเตอรและเอกสาร/สิ่งพิมพ อายุและการศึกษาของหญิงมีครรภมีความ
สัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากบิดา/มารดา (วินดิ า ชวนางกูร, 2538)
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภ ขึ้นอยูกับระดับความรูและปริมาณการ
เปดรับขาวสารโรคเอดส จากสื่อบางประเภท จากงานวิจัยชิ้นนี้ นาสนใจวาหญิงมีครรภเชือ่ ถือขอ
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มูลขาวสารจาก สื่อมวลชน มากกวาสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ จึงไมนาแปลกใจวา หญิงมีครรภ
ตองการใหเผยแพรโรคเอดส ทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ และตองการทราบ
เรื่องการปองกันโรคเอดสมากที่สุด รองลงมาคือ อาการของโรคเอดส (วินดิ า ชวนางกูร, 2538)
หลังจากการเผยแพรขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับโรคเอดสดําเนินมาเปนเวลานับสิบปแลว มี
การวิจัยเกี่ยวกับวิถกี ารบริโภคขาวสารทัว่ ไป และขาวสารเกีย่ วกับโรคเอดสของกลุม เสีย่ งและกลุม
ที่มีอิทธิพลตอกลุมเสี่ยงมาอีกระยะหนึ่ง ชัชรีภรณ เวฬุวนารักษ (2542) จึงหันมาทดอบวาประชา
ชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ รวมทัง้ เปดรับขาวสารเกีย่ วกับโรคเอดสในปจจุบนั แคไหน โดยเลือก
ทดสอบกับผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
ชัชรีภรณ เวฬุวนารักษ (2542) พบวา ผูที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสมากเทาใดกลับมี
ความรูเรื่องโรคเอดสดา นอาการของโรคนอยลง และการเปดรับขาวสารไมมีผลตอการปองกันตน
เองจากโรคเอดส ทั้งนี้การปองกันตนเองจากโรคเอดสซึ่งติดตอทางเพศสัมพันธและยาเสพยติด
กลับขึ้นอยูกับความรูเ รือ่ งโรคเอดสมากกวา การเปดรับขาวสารยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการปองกัน
โรคเอดสดานความคาดหวังความสามารถของตนเองในการปองกันโรค และดานความคาดหวังประ
สิทธิผลการตอบสนองในพฤติกรรมปองกันโรค
จากกรณีโรคเอดสเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเปดรับสื่อและการนําเอาความรูไ ป
ใชจากยุคที่เอดสเริ่มเขามาเมืองไทยใหมๆ จนถึงปจจุบนั ซึง่ ทัศนะตอโรคเอดสเปลีย่ นไป พฤติ
กรรมการเปดรับขาวก็เปลี่ยนไป ดังนัน้ ผูท ท่ี ําการโปรโมทดานการปองกันการระบาดของโรคจึง
ควรคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตามยุคตามสมัยดวย
พฤติกรรมทางเพศ
การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องของธรรมชาติ แตมนุษยในแตละมุมโลกก็มีการตั้งกฎ กติกา
มารยาทในเรื่องธรรมชาตินี้แตกตางกันออกไป เมืองไทยเห็นวาการเห็นวาการที่ชายรักชายนั้นถือ
เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องที่ไมถูกตอง การวิจัยสํารวจ
เกี่ยวกับสองประเด็นนี้ทําใหเราเขาใจพฤติกรรมการเปดรับสือ่ และทัศนคติตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศของกลุมตัวอยาง
ชายซึง่ มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศหรือเปนเกย เปนกลุมเสี่ยงอีกกลุมหนึ่ง ที่มีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่หลากหลาย หลายคนเปดเผยตนเอง บางคนก็เก็บงําเอาไว บางคนชอบเที่ยว บางคน
เปนนักตามแฟชั่น บางคนเนนการรักษาสุขภาพ เกยจํานวนไมนอยที่เปนนักบริโภคสินคาแฟชั่น
ราคาแพง และชอบความบันเทิงทองเที่ยวมาก เกยชอบดูทีวี อานสิ่งพิมพ ชื่นชอบรายการทางโทร
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ทัศน คอลัมนหนังสือพิมพ และนิตยสารประเภทบันเทิงมาก และรับขอมูลดานกิจกรรมเกย หรือ
สถานบันเทิงเกย จากสื่อบุคคล อยางไรก็ดีกลุมเกยตระหนักและระมัดระวังตอการติดเอดสมาก (กิ่ง
รัก อิงคะวัต, 2542)
วัยรุน หรือ “วัยใส” ที่สํานักนายกรัฐมนตรีเรียก เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเรื่องเพศ มีผูเชี่ยวชาญไมนอยเห็นวาสื่อทั้งหลายเปนตัวกระตุนใหวัยรุน “ชิงสุกกอนหาม” กรอง
ทิพย จัน่ แยม (2537) ศึกษาการยอมรับ คานิยม การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของวัยรุนของ นักศึกษา
ชาย และนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งคานกับสิ่งที่ผูเชี่ยวชาญคิด โดยพบวา นักศึกษาที่
ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพมากจะไมคอยยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของวัยรุน
เชนเดียวกับนักศึกษาที่ชมโทรทัศน และการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล และนิตยสาร กลับไมมีผล
ตอการยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนสมรส อยางไรก็ตาม กรองทิพย จัน่ แยม (2537) พบวา
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของวัยรุนมากกวาเพศ
หญิง ซึ่งเปนไปตามคานิยมการรักนวลสงวนตัวของคนไทย
จริญญา นิลแพทย (2540) พบวาวัยรุนมักจะรับรูขาวสารเกี่ยวกับวงการบันเทิงจากทีวีมากที ่
สุด สวนคนที่รับขาวสารวงการบันเทิงจากนิตยสาร หนังสือพิมพมาก มักจะมีผลตอทัศนะของวัยรุน
เกี่ยวกับเรื่องความรักและเพศสัมพันธ โดยมีปจจัยดานเพศและระดับการศึกษา เปนตัวบงชีค้ วาม
แตกตางดานความเห็นเรือ่ งนี้ อยางไรก็ดวี ยั รุน สวนมากเห็นวาการคบเพือ่ นตางเพศเปนเรือ่ ง
ธรรมดา เปนการเตรียมพรอมเพือ่ เปนผูใ หญ สวนเรือ่ งเพศสัมพันธกอ นแตงงานนัน้ วัยรุน เห็นวา
เปนเรื่องที่ไมสมควร เชนเดียวกับเรือ่ งการทําแทง
การทําแทง
นักศึกษาเปนกลุมที่ถูกเพงเล็งวามีความเสี่ยงในการทําแทงสูง เนื่องจากสถานศึกษามักจะ
ลงโทษนักศึกษาที่ตั้งครรภ ดวยการไลออก ทําใหนักศึกษาหมดอนาคต งานวิจยั การเปดรับสือ่ จึง
สนใจวาถานักศึกษามีความรูเรื่องการทําแทงแลวจะมีผลอยางไรตอพฤติกรรม จากการวิจยั นักศึกษา
หญิงในโรงเรียนพาณิชยการ ระดับ ปวช. พบวาทัศนคติเชิงลบตอการทําแทงของนักศึกษาหญิง เกิด
จากการรับรูเ กีย่ วกับการทําแทงและการคุมกําเนิด แตผูที่มีความรูเกี่ยวกับการทําแทงดีกลับมีทัศนค
ติดีตอการทําแทง (ธีรภรณ สุวรรณดี, 2537)
นอกจากนี้แพทยมักจะเปนผูถูกมองวาเปนผูลงมือทําแทงใหกับคนไข หากสามารถให
ความรูที่ถูกตองเหมาะสมกับแพทยตั้งแตเปนนักศึกษาแลว จะชวยลดปญหาการทําแทงได นันท
วรรณ พงศอุดม (2543) พบวานักศึกษาแพทยที่รับรูเกี่ยวกับการทําแทง จะไมชอบเรือ่ งการทําแทง
รวมทั้งแพทยที่ใหบริการทําแทงโดยผิดกฎหมาย และยังเห็นดวยตอการแกไขกฎหมายทําแทงให
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เหมาะสมกับภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

Substance abuse (การใชสารเคมีในทางที่ผิด)
Substance abuse คือการเสพสารเคมีบางอยาง อันทําใหเกิดอาการทางประสาท เชนกด
ประสาท หรือกอใหเกิดอาการผิดปกติเชน อาการเมา นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดยังทําใหผูเสพเกิด
อาการเสพยตดิ ได สารเคมีเหลานี้ไดแก กาแฟกระปอง (ซึ่งมีสารคาเฟอีนสูง) เหลา บุหรี่ ยาเสพยติด
เปนตน ประเด็นการเปดรับสือ่ เกีย่ วกับ Substance abuse ที่มีผูทําวิจัยมากไดแก ยาเสพยติด โดย
ศึกษาในมุมมองการปองกันเปนสวนใหญ
กาแฟกระปอง
โฆษณาเปนวิธีหนึ่งซึ่งทําใหผูคนไมนอยเชื่อวาการดื่มกาแฟกระปองจะชวยใหผูดื่ม
กระชุมกระชวย ไมงวง ทั้งๆที่มีสวนผสมของคาเฟอีน โฆษณาเหลานี้ไมไดสรางภาพเฉยๆ แตยงั
ตอกยํ้าความเชือ่ ผูด ม่ื โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงานอีกดวย
อํานาจ สุวัตถิพงศ (2539) พบวา พฤติกรรมการเปดดูโฆษณากาแฟกระปองทางโทรทัศน
ของกลุมผูใชแรงงานใน เขตกรุงเทพมหานคร ทําใหผูใชแรงงานไปซื้อกาแฟกระปองมาบริโภค
โฆษณากาแฟกระปองที่มีการดําเนินเรื่องใกลเคียงกับชีวิตทํางานจริง จะทําใหผูใชแรงงานไปหาซื้อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟกระปองไดเชนกัน พฤติกรรมการบริโภคการแฟกระปองนัน้ เกิดจาก
ความตองการหายออนเพลีย หรือ ความพอใจทีต่ อ งการใหหายงวงนอน บํารุงรางกายใหสดชื่น
กระปรี้กระเปรา และใหสามารถทํางานไดเพิ่มขึ้น โดยทีผ่ ใู ชแรงงานไมไดดม่ื เครือ่ งดืม่ เหลานีเ้ พือ่
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศแตอยางใด
บุหรี่
บุหรี่นับเปนสิ่งเสพยติดที่ถูกกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งแพรหลายไปทัว่ โลก เนือ่ งจากมีการ
ใชโฆษณาแฝงในรูปแบบตางๆ ดวยการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูสูบ การรณรงคเพื่อใหผูสูบ
บุหรี่ และผูกําหนดนโยบายไดตระหนักถึงภัยของบุหรี่ และนําไปสูการไมสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยปกติแลว คนสูบบุหรี่มักจะรูถึงพิษภัยของบุหรี่ ปจจัยดานอายุ เพศและตําแหนงหนาที่
การงานเปนตัวบงชี้ถึงทัศนะตอการไมสูบบุหรี่ได ผูที่มีความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่มักจะยินดี
รวมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ นอกจากนัน้ การอานวารสาร นิตยสารทําใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่เพิ่มขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอการไมสูบบุหรี่ ยิ่งมีการรับรูขาวสารผานสื่อมวลชนบอยครั้ง
เทาใด ยิ่งทําใหมคี วามคิดเห็นทีด่ ตี อ การไมสบู บุหรี่ รวมไปถึงการไมสูบบุหรี่ และการมีสวนรวมใน
การรณรงคไมสูบบุหรี่อีกดวย วิทยุดูเหมือนจะมีผลตอการไมสูบบุหรี่ และการมีสวนรวมในการ
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รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่มากกวาสื่อประเภทอื่น อยางไรก็ตามการเปดรับสื่อวิทยุ โทรทัศน วาร
สาร นิตยสาร ทําใหผรู บั รูย นิ ดีมสี ว นรวมในการรณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี่ (เพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐ
กุล, 2534)
สื่อมวลชนสามารถสรางกระแส เพือ่ สรางทัศนคติ และการมีสวนรวมในการรณรงคได
นอกจากนั้น สื่อยังมีอิทธิพลตอความคิดเห็นสาธารณะ (Public opinion) ดานการไมสูบบุหรี่ไดอีก
ดวย
ยาเสพยตดิ
ยาเสพยติดมีมากมายหลายประเภท นักวิจัยไมนอยสนใจวาทําไมจึงมีผูสนใจเสพทั้งๆที่รูวา
เปนของไมดี อยางไรก็ดีนักนิเทศศาสตรก็สนใจวาจะปองกันการใชยาบาไดอยางไร โดยใชสื่อเปน
ตัวชวย
ถนอมนุช พิทักษโกศล (2540) ศึกษากรณีการใชสื่อเกี่ยวกับการปองกันยาบาของผูใชแรง
งานในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวาสิ่งที่เจาหนาที่ในที่ทํางานพูดเกี่ยวกับการปองกันการใชยาบา ไม
ไดทําใหผูใชแรงงานมีความรูเกี่ยวกับยาบาได แตผูใชแรงงานที่มีการศึกษา และผูใชแรงงานที่อาน
หนังสือพิมพจะมีความรูเกี่ยวกับยาบา เมื่อศึกษาระดับทัศนะคติ พบวา สื่อมวลชน สื่อบุคคล และ
สื่อเฉพาะกิจ ก็หาไดมีผลตอทัศนคติการปองกันการใชยาบาของผูใชแรงงานไม
เราอาจอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา การใชยาบาของผูใชแรงงานนั้น เปนไปในลักษณะของ
ยาขยัน คือไมไดเสพใหบา แตใหทํางานแบบมีนํ้าอดนํ้าทน ทํางานไดนานเพือ่ สรางรายได การใช
สื่อตางๆเพื่อใหความรู สรางทัศนคติ เพื่อจะกอใหเกิดพฤติกรรมไมใชยาบานั้น จึงไมไดใหผล
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึง่ เปนทีต่ อ งการของผูใ ชแรงงานมากกวา

โภชนาการ
โภชนาการ เปนเรือ่ งของอาหาร คุณคาของอาหาร และกระบวนการปรุงอาหาร เพือ่ บริโภค
ประเด็นที่มีผูทําวิจัยการสื่อสารสุขภาพ ไดแก โภชนศึกษา และชีวจิต
โภชนศึกษา
ผูหญิงเปนกลุมที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูครอบครัวในฐานะแมครัวและแมบาน เปนผูท ด่ี ู
แลกการกินการอยูข องคนในครอบครัว ดังนั้นการปลูกฝงเรื่องอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะจึงเปน
สิ่งสําคัญ งานวิจัยดานการปลูกฝงเรื่องโภชนศึกษาใหกับสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี ชีใ้ หเห็นวาอาจ
ใชสื่อประเภทตางๆเพื่อเขาถึงผูหญิงตางจังหวัดได แตตอ งคํานึงถึงความแตกตางดานสถานภาพ
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สมรส (คนแตงงานแลวรูเ รือ่ งนีด้ กี วาคนโสด) ระดับการศึกษา (คนที่ความรูสูง มีทศั นคติดี และ
ปฏิบัติตนตามหลักการ) และความสามารถในการอานเขียน (คนทีอ่ า นออกเขียนไดมที ศั นะทีดตี อ
เรื่องนี้) การเขาถึงกลุมสตรีตางจังหวัดนั้น ควรใชวิทยุเปนหลัก แตควรใชรปู แบบการนําเสนอเนือ้
หาตามวิถีและความชอบของชาวบานเหลานี้ เชนเพลงลูกทุง และละครวิทยุเปนตน (ดวงทิพย วร
พันธุ, 2524)
นอกเหนือจากกลุมผูหญิงซึ่งรับผิดชอบดานการทําครัวแลว กลุมผูขายอาหารริมทางเทาก็
เปนอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความหมายตอสุขภาพของผูบริโภค โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาท
วิถีที่มุงเนนใหผูประกอบการรักษาความสะอาดของอาหารจึงเกิดขึ้น จากงานวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนพอคา แมคาขายอาหารริมทางเทาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 413 คน เปดรับขาวสาร
เรื่องสุขอนามัยและความสะอาดในการประกอบอาชีพคาขายอาหารริมบาทวิถจี ากโทรทัศน (สื่อ
มวลชน) เรียนรูเ รือ่ งนีจ้ ากคนในครอบครัว (สื่อบุคคล) และเห็นจากปายคัทเอาท (สื่อเฉพาะกิจ) เปน
สวนใหญ การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ ทําใหพอคา แมคาเหลานี้มีความรู
และทัศนคติตามทีส่ อ่ื ชีน้ ํา อยางไรก็ตาม พรวิไล แตสขุ วัฒน (2544) เห็นวาโครงการนีไ้ มคอ ย
ประสบความสําเร็จนัก เนือ่ งจากพอคาแมคา ทีข่ ายอาหารริมทางเทา ยังไมไดรักษาความสะอาดของ
การปรุงอาหารใหเปนนิสยั แมวา จะรู มีทัศนคติที่ดีก็ตาม (คือขาดความเชือ่ มโยงระหวางการรับรู
ทัศนคติกบั พฤติกรรม)
ชีวจิต (Macrobiotic)
ชีวจิตเปนกระแสสุขภาพที่ไดรับความสนใจ และความนิยมจากคนชั้นกลางเปนจํานวน
มากในยุคหลังป 2540 ชีวจิตหรือ Macrobiotics เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่พยายามอยูใกลธรรมชาติ
หางไกลสารเคมี เนนการออกกําลังกาย และการทําสมาธิ มีการถกเถียงกันเปนอยางมากวาการดํารง
ชีวิตแบบนี้ไดผลดีจริงหรือ ทางสื่อแขนงตางๆ ทําใหเรือ่ งชีวจิตเปนเหมือนกับฟองสบูท ย่ี ง่ิ ตีกย็ ง่ิ
แตกฟอง คือมีคนพูดตอกันจนนํ้าลายแตกฟอง วากันวาสื่อมวลชนมีบทบาทไมนอยในการทําใหชีว
จิตแพรหลาย
ณัฐพรรณ ศรีมุข (2541) พบวาการอานหนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกําแหง และวารสาร
เกี่ยวกับชีวจิตมีความสัมพันธ ทําใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับ วิถีชีวิตตามหลักชีวจิต การรับรูเ รือ่ งชีว
จิตผานโทรทัศน นิตยสาร บุคคลในครอบครัว หนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกําแหง และวารสาร
เกี่ยวกับ ชีวจิต ก็ทําใหผูที่รับรูนั้นมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักชีวจิต นอกจากนี้ผูที่หันมา
ใชชีวิตตามหลักชีวจิต ก็เพราะไดรบั รูเ รือ่ งนีผ้ า นสือ่ มวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ปจจัยทาง
ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับชีวจิตผานสื่อจากหนังสือพิมพ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนฝูง
หนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกําแหง วีดโี อเกีย่ วกับชีวจิต แผนพับ สามารถชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการ
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ยอมรับวิถีชวี ติ ตามหลักชีวจิตได
จากงานวิจัย เราจะเห็นวาการอานหนังสือ การรับชมโทรทัศน และการพูดคุยกับบุคคลใน
ครอบครัว วามีอิทธิพลในการสรางทัศนคติ และมีอิทธิพลตอการยอมรับวิถีชีวิตแบบชีวจิต ทัง้ นีอ้ าจ
จะเกิดจากการเรียนรูเ รือ่ งราวความสําเร็จของผูอ น่ื ที่ถูกนํามายกเปนตัวอยาง ในสื่อเหลานี้ แลวรูสึก
วาอยากจะเอาอยางเขาบาง

ประชากรเฉพาะกลุม
ในงานวิจยั บางครั้งผูวิจัยก็ใชประชากรเฉพาะกลุมเปนตัวตั้ง แทนที่ที่จะใชโรคภัยไขเจ็บ
หรือสินคา เนื่องจากประชากรเฉพาะกลุมเหลานี้มีโอกาสที่จะตองพบแพทย เพือ่ ตรวจสุขภาพดวย
สาเหตุทต่ี า งกัน ไดแกสตรี ผูสูงอายุ คนงาน
สตรี
มีคนจํานวนไมมากนักที่ไปโรงพยาบาลดวยความปติยินดี สตรีมคี รรภเปนหนึง่ ในกลุม คน
เหลานั้น การเตรียมตัวเปนคุณแมของผูห ญิงหลายคนนัน้ หาไดเรียนรูจ ากการฟงพอแม ปูยาตายาย
อยางเดียวไม วาที่คุณแมหลายคนเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็กจากรายการโทรทัศนดว ย
เชนกัน
เพียรพร วองวิทวัส (2538) พบวา สตรีอายุ 23-30 ป จะรับชมรายการขาว สารคดี และราย
การเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็ก มากกวาผูที่มีอายุตํ่ากวา 23 ป และ 30 ป ขึ้นไป กลุมที่มี
อาชีพแมบานจะใชเวลาดูโทรทัศนในหนึ่งวัน และมีการเปดรับชมรายการเชน คุยกับหมอชนิกา
และรายการดวงใจพอแมมากกวากลุมที่มีอาชีพอื่น ๆ เปนที่นาสนใจวาวาที่คุณแมที่มีระดับการ
ศึกษาประถมศึกษาจะดูการตูนและรายการสารคดีมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาอืน่ ๆ สวนผูที่มีราย
ไดรวม 10,000 - 20,000 บาท จะเปดรับชมรายการสารคดี รายการคุยกับหมอชนิกา และรายการ
ดวงใจพอแมมากกวาผูมีรายไดตํ่ากวา 10,000 และสูงกวา 20,001 บาท
วาที่คุณแมเหลานี้สนใจประเด็นเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการมีอาการแพทอ ง ในรายการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็กเปนสวนมาก นอกจากนี้ปจจัยทางอารมณซึ่งเกี่ยวของกับความ
วิตกกังวลในเรือ่ งคลอด อันตรายจากการคลอด มักจะทําใหสตรีมคี รรภเหลานีช้ มรายการเหลานีเ้ พือ่
เรียนรูวิธีดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพือ่ เรียนรูจ ากประสบการณของคุณแมรายอืน่ ซึง่ รายการนําเสนอ
และเพื่อนําเรื่องราวที่ไดรับชมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ไดกระทําลงไปแลว (เพียรพร วอง
วิทวัส, 2538)
นอกจากการเรียนรูเ กีย่ วกับการตัง้ ครรภแลว สตรียังเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการเปน
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มะเร็งเตานมดวย การตรวจมะเร็งเตานม หรือ Mammogram จึงเปนวิธปี อ งกันตนเองไดวธิ หี นึง่
สหรัฐอเมริการณรงคอยางกวางขวางใหผูหญิงอายุมากกวา 40 ป ไปตรวจมะเร็งเตานมทุกป
ในประเทศไทยนันทพร อดิเรกโชติกุล (2542) ศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการตรวจ
มะเร็งเตานมของผูหญิงในอําเภอเมือง นครราชสีมา พบวา ในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย ผูห ญิงรับ
รูขาวสารจากโทรทัศนเปนสวนใหญ ระดับสื่อบุคคลผูหญิงจะพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารกับเพื่อน
บานและเพือ่ นรวมงาน ปจจัยที่ทําใหมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมะเร็งเตานมแตกตางกันไดแก
อายุ อาชีพ รายไดและการศึกษา การไปตรวจมะเร็งเตานมขึน้ อยูก บั ทัศนคติตอ การตรวจมะเร็งเตา
นมและการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับโรคมะเร็งเตานมจากสามีหรือเพือ่ นชาย ญาติพน่ี อ ง เพือ่ นบาน
หรือเพื่อนรวมงาน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย ผูห ญิงทีร่ เู รือ่ งโรคมะเร็งเตานมมักจะมีความเชือ่
ถือตอขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ นิตยสาร พอแม ญาติพน่ี อ ง เพือ่ นบานหรือเพือ่ นรวมงาน
และบุคลากรทางการแพทย
ผูสูงอายุ
จํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งการแพทย
ที่เจริญขึ้น การรูจักดูแลรักษาสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ การทํางานทีไ่ มตอ งออกแรงมากเทาบรรพ
บุรุษ แตเนื่องจากสุขภาพของผูสูงอายุอาจจะตองไดรับการดูแลอยางใกลช ิด การรับรูถ งึ พฤติ
กรรมการรับขาวสารจากสื่อมวลชนของกลุมผูสูงอายุจึงเปนสิ่งที่ไมอาจมองขามได
ผูสูงอายุทั้งหญิงและชายมีการเปดรับสื่อหนังสือพิมพและโทรทัศนแตกตางกัน อยางไรก็
ตาม ผูสูงอายุทั้งหญิงและชายสวนใหญจะอานหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยอานทีบ่ า นพักของตนเองทุก
วัน เมื่อมีเวลาวาง มีการฟงวิทยุ เฉลี่ยวันละ 1 ชัว่ โมง ฟงคนเดียวทีบ่ า นพักของตนเองระหวางเวลา
05.00 - 09.00 น. สถานีวิทยุที่นิยมฟงมากที่สุดคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย แตไม
คอยไดเอาไปใชประโยชนเทาใดนัก ดูโทรทัศน ประมาณวันละ 2 ชัว่ โมง ในชวงเย็น ระหวางเวลา
17.00 - 21.00 น. ทีบ่ า นพักของตนเอง และเปดดูรวมกับสมาชิกในครอบครัว และไมคอยไดเอาสิ่งที่
ไดดูไดชมไปใชประโยชนเทาใดนักและไมคอยจะพึงพอใจเนื้อหาที่นํ าเสนอในโทรทัศนเทาใดนัก
สถานีที่นิยมดูมากที่สุดคือ สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ไปชมภาพยนตรบาง แตก็ประมาณ
เดือนละครั้ง และนิยมดูภาพยนตรไทย (พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ, 2538)
ในงานวิจัยอีกชิน้ หนึง่ พบวาผูสูงอายุใชเวลาในการดูทีวีประมาณ 5-6 ชัว่ โมงตอวัน โดย
เฉพาะในชวงเวลาตั้งแตบายโมงจนถึงคํ่า โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ รับทราบ ขาวสารบานเมือง ดังนัน้ ผู
สูงอายุสวนใหญจึงชอบดูขาวภายในประเทศ สวนรายการความรูที่ชอบคือ ความรูดานสุขภาพ
อนามัย และธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สวนรายการบันเทิงชอบดูละครแนวประวัตศิ าสตรหรือแนว
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ยอนยุค 6. ผูสูงอายุมีความตองการเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย, กฎหมาย เกี่ยวกับทรัพยสินความ
รูเรื่องการเมืองไทย, การสงเสริมอาชีพการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตวและธรรมะสําหรับผูสูงอายุ 7. ผู
สูงอายุตองการใหมีหลายรูปแบบในรายการเดียวและนําเสนอโดย ใหความรูสอดแทรกบันเทิงและ
ออกอากาศแตละครั้งนานประมาณ 1 ชัว่ โมง ทุกวัน (สมมาตร คงชื่นสิน, 2538)
เมื่อสํารวจเฉพาะกลุมสตรีวัยทอง พบวารับรูขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ผาน
โทรทัศนมากกวาหนังสือพิมพ และรับขาวสารจากเพื่อนมากกวา ญาติพน่ี อ งและแพทยหรือผูเ ชีย่ ว
ชาญดานสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวยั ทอง ไดรับอิทธิพลจากการรับรูขาวสารทั้งจาก
สื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อบุคคล เชนคูส มรส ญาติพน่ี อ ง เพือ่ น
แพทยหรือผูเ ชีย่ วชาญดานสุขภาพ แตไมคอยจะเชื่อสิ่งที่ลูกหลานบอกสักเทาใดนัก อยางไรก็ดสี ตรี
วัยทองเหลานี้มักจะเชื่อถือขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง จากสื่อมวลชนมากกวาสื่อบุคคล
(สิรพิ รรณ วิบูลยจันทร, 2542)
จากงานวิจัยอาจกลาวไดวาเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนของเรานั้น ไมคอยจะเปน
ประโยชนสําหรับผูสูงอายุนัก ทัง้ นีเ้ ห็นไดจากการนําเอาสิ่งที่ตนไดรับรูไปใชนั้นไมคอยมาก และยัง
แสดงความพึงพอใจสื่อมวลชนแคระดับปานกลางเทานั้น อยางไรก็ตามเมื่อสํารวจเฉพาะสตรีวยั
ทองแลว ผลการวิจัยกลับชี้ใหเห็นวาสตรีวัยทองเชื่อถือขาวสารดานจากสื่อมวลชนมากกวาสื่อ
บุคคล
คนงาน
สวัสดิภาพของคนงานเปนหนึง่ ในงานดานอาชีวอนามัย ซึ่งใหความสําคัญตอการปองกัน
อุบัติเหตุ มีการใชเครือ่ งมือและอุปกรณไมนอ ย เชน หมวกกันน็อค ถุงมือ ฯลฯ เพือ่ ปองกันการบาด
เจ็บ อยางไรก็ดีการสรางสํานึกดานความปลอดภัยก็เปนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะทําใหคนงานในโรงงาน
นั้นสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได
สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543) พบวา คนงานในโรงงานผลิตกระดาษ ซึ่งมีอายุระหวาง 27-32
ป สวนใหญเคยประสบ อุบตั เิ หตุในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบเอ (Type A
Personality) คือมีความตองการทํางานใหสําเร็จสูง มีความรูสูง รับรูเ รือ่ งทัว่ ไปผานสือ่ มวลชนสูง
แตไมคอยจะรับรูเ รือ่ งเกีย่ วกับความปลอดภัยจากสือ่ นัก คนงานเหลานี้มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานความรู บุคลิกภาพแบบ เอ การรับรูขาวสารทั่วไป
และขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เปนตัวบงชี้วาบุคคลเหลานี้จะมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยดี
สุทธิภา วงศยะลา (2543) ศึกษาจากการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ พบวา พนักงานโรงงานอุตสาห
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กรรมที่มีสถานที่ทํางาน, อายุ, สถานภาพการสมรส, การศึกษา และรายได แตกตางกัน จะมีการเปด
รับสื่อประเภทตางๆ เกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม แตกตางกัน พนักงาน
โรงงาน อุตสาหกรรมทีม่ ี สถานที่ทํางานและสถานภาพการสมรส แตกตางกัน จะมีการเปดรับขาว
สารเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ แตกตางกัน การเปดรับสือ่ ตางๆ และการเปดรับขาว
สารเรื่องตางๆ เกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ไมไดสงผลตอการเพิ่มความรู
และทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ แตการเปดรับสือ่ ตางๆ และการเปดรับขาวสารเรือ่ ง
ตางๆ เกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับ การสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการ
สรางเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกัน ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ กลับไมทําใหคนงานแสดง
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ประชากรเฉพาะกลุมเหลานี้ มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความ
ตองการเอาขอมูลขาวสารไปใชใหเปนประโยชนตอตนเอง แคไหนเพียงใด การเปดรับสื่อทั้งหลาย
หาไดเปนไปเพื่อสาระอยางเดียวไม แตมีการใชไปเพื่อประโยชนอื่นๆเชนกัน

สรุป
การศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อ เปนการศึกษาเพื่อประกอบการหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุม
เสี่ยงตอสุขภาพดานตางๆ เพือ่ นําไปกําหนดกลยุทธการเขาถึงกลุมเปาหมาย การเขาใจถึงเรือ่ งการ
เปดรับสื่อ ทําใหรูวาวิถีชีวิต และความตองการของกลุมเปาหมายหรือกลุมเสี่ยงเปนอยางไร และรูวา
จะใชประเด็นใดเพือ่ รณรงคปอ งกัน
จากการทบทวนวรรณกรรม เราไดเรียนรูว า สือ่ มวลชนสอนใหคนเรียนรูป ระสบการณ จาก
ปากของคนอื่นซึ่งอาจเคยไดรับผลกระทบจากโรคภัยไขเจ็บ หรือจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทย ที่มา
บอกวิธีการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม เพื่อปองกันความเจ็บไขไดปวย การใชสื่อเฉพาะกิจบางชนิดเชน
แผนพับ โปสเตอร สามารถเขาถึงตัวกลุมเสี่ยง ไดดีกวาสื่อมวลชน ความรูเ หลานีเ้ ปนไปเพือ่
ประโยชนในการวางแผนสื่อ อยางไรก็ตามแมวาเราจะรูชองทางการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อประเภท
ตางๆ แตก็ไมไดรับประกันวากลุมเปาหมายจะเขาใจเนื้อหาเสมอไป
การสรางความเขาใจตอเนื้อหานั้น เปนประเด็นทีท่ า ทายนักรณรงคมาก เราอาจจะใชแนว
คิดทฤษฎีดานการสื่อสาร-นิเทศศาสตรเขามาเพื่อวางกลยุทธในการรณรงคได ทฤษฎีทางการสื่อสาร
ทฤษฎีหนึ่งซึ่งไดการยอมรับอยางกวางขวางในการรณรงคดานสุขภาพทั ่วโลกไดแกทฤษฎีการแพร
กระจายนวัตกรรม
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การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovations)
คุณรูจ กั กาเหวา เครดิต ไหม? พนักงานกาเหวา เครดิต จะเดินทางเปนกลุมบนหลังรถปก
อัพ โดยที่แตละคนใสสูทสีเขมตัวงามทั้งชาย-หญิง โดยที่มีปกสีเหลืองทองที่หลังเสื้อวา กาเหวา
เครดิต คุณรูไหมวาเขาขายอะไรกัน? คุณคิดวาคุณจะซื้อของจากคนกลุมนี้หรือไม? กาเหวา เครดิตมี
ความนาเชื่อถือแคไหน? เมื่อเทียบกับพนักงานขายของมิสทีน เอวอน เอไอเอ หรือแอมเวย คุณรู
ไหมวาเขาขายอะไรกัน? สินคาเหลานีเ้ ชือ่ ถือไดหรือไม?
เชื่อวาสินคาทั้งมิสทีน เอวอน เอไอเอ หรือแอมเวย นาจะไดรบั การตอนรับจากประชาชน
มากกวาสินคาจาก กาเหวา เครดิต เนื่องจากสินคาเหลานีไ้ ดรบั การโปรโมตผานสือ่ ตางๆจนติดหูตดิ
ตาคนไทย มีการแนะนําสินคาวาเปนสินคาประเภทไหน โดยที่พนักงานขายไมตองคอยแนะนําตัว
เองหรือสินคาไปทุกหนทุกแหงที่ตนเองไปขายสินคา การโฆษณาผานสื่อและแนะนําวาสินคานี้ใช
การกระจายสินคาดวยวิธีการขายตรง เชนนี้ก็เหมือนกับการรบที่ใชกองกําลังทางอากาศจูโจมทิ้ง
ระเบิดปูพรมพื้นที่ กอนทีจ่ ะระดมทหารราบเขาตีเพือ่ เขายึดนัน่ เอง กลยุทธนี้ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication theory) เรียกวา Two-step flow of information หรือการสือ่ แบบสองขัน้ ตอน
ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovations) นับเปนหนึ่งในการสื่อสาร
แบบสองขั้นตอนนี้เชนกัน การสือ่ สารเพือ่ รณรงคดา นงานพัฒนาตาง รวมทั้งดานสุขภาพ ก็ดําเนิน
รอยตามทฤษฎีนี้ดวย ไมวา จะเปนในเมืองไทยหรือตางประเทศ (Rogers, 1995)
การแพรกระจาย เปนคํายืมองคความรูดานฟสิกส ซึง่ อธิบายการแตกตัวของอณูสสารออก
ไป (Diffusion) รอบขาง เชนเดียวกับขาวสาร นักรณรงคทุกคนตองการเห็นการแพรกระจายออกไป
ใหไดไกลและยั่งยืน ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมใหความสําคัญตอปจจัยหลักๆสี่ประการคือ
ตัวนวัตกรรม ชองทางการสื่อสาร ระยะเวลา และระบบสังคม

นวัตกรรม
คําวา นวัตกรรม เปนภาษาบาลี ซึ่งนาจะหมายถึงการกระทําใหมๆ แตในความหมายของ
Everett Rogers บิดาของทฤษฎีนี้ คําวา innovation นอกจากจะหมายถึงการกระทําใหมๆแลว ยังรวม
ความไปถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือวัตถุที่ผูคนไมเคยประสบพบเห็นมากอนและเห็นวาสิ่งที่เขา
พบนั้นเปนสิ่งใหม อาทิ การยอมผมเปนสีแดงอาจจะดูเปนเรือ่ งธรรมดาในสังคมของเผามาซาย
(Masai) ในเคนยา แตการยอมผมสีแดงสําหรับคนปกาเกอะยอ (กะเหรี่ยง) ในภาคเหนือของไทยนัน้
เปนของใหม เปนตน
นวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับนั้นสวนมากก็จะอาศัยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก อรรถ
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ประโยชนทเ่ี หนือกวาสิ่งที่มีอยูเดิม (Relative advantages) ความสอดคลอง (Compatibility) กับความ
เชื่อ คานิยม ประเพณี ความตองการ วิถีชีวิต เปนตน ความยากงาย (Complexity) ในการทําความเขา
ใจหรือนําไปใช โอกาสไดทดลอง ทดสอบนวัตกรรมกอนนําไปใชจริง (Trialability) และ โอกาสที่
ไดยิน ไดเห็น การใชนวัตกรรมจากผูอ น่ื (Observability) ทัศนะเหลานี้ ถูกสรางขึ้นมาไดจากการสื่อ
สารระหวางผูคนในสังคมผานชองทางการสื่อสารหลักๆสองชองทางคือสื่อสารมวลชน และการพบ
ปะพูดคุยสนทนากัน (สื่อบุคคล)

ชองทางการสื่อสาร
เดิมสังคมมนุษยอาศัยการพูดจา สนทนากันเพื่อสื่อขาวสารขอมูลระหวางกัน ตอมามนุษยก็
เริ่มติดตอสื่อสารระหวางกันจากการคิดคนตัวหนังสือเพื่อการจดบันทึก เชน ตัวหนังสือ ไฮโร
กราฟก ของชาวไอยคุปต (อียปิ ตโบราณ) จีน และพวกฟนิเชียน เปนตน หลังจากนัน้ ในเอเชีย นัก
ประดิษฐ ชาวจีนและเกาหลีก็คิดคนทําแทนพิมพ เพือ่ เผยแพรงานเขียนของพวกเขาขึน้ กอนหนาที่
สตีฟ กูเตนเบอรก ชาวสวีเดน จะคิดคนแทนพิมพในโลกตะวันตกเพื่อตีพิมพพระคัมภีรหลายรอยป
ซึ่งประเทศตะวันตกถือวาแทนพิมพของกูเตนเบอรกนัน้ เปนจุดเริม่ ของความเปนสมัยใหม
(Modernization) ของโลกทีเดียว (ทั้งๆที่คนจีนกับเกาหลีรูจักใชแทนพิมพมากอนตะวันตกมาตั้ง
นานแลว) เมื่อการพิมพทําใหความรูสามารถแพรหลายไดแลว ก็ยังมีการคิดคนเทคโนโลยีดานการ
สื่อสารอื่นๆขึ้นมา อาทิ โทรเลข โทรศัพท วิทยุ และโทรทัศน เปนตน และนําไปสูการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ตในปจจุบัน ซึ่งนําเสนอไดทง้ั รูปภาพ เสียง และตัวหนังสือไดพรอมๆกัน
การสือ่ สารดวยการสนทนานั้น อาศัยการพูดคุยเปนสวนใหญ จากเดิมที่เรามักจะไดพบปะ
พูดคุยกับผูคนแบบซึ่งๆหนา ตามที่ตางๆ ไมวาจะเปนที่บาน ที่ทํางาน หรือตามตลาด รานรวง
ปจจุบันเราสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารโดยไมจํ าเปนจะตองเห็นหนากันได อาทิ
โทรศัพท หรือการ Chat ผานอินเตอรเน็ต เปนตน วากันวา “การสือ่ สารสรางความสัมพันธ” ผูท เ่ี รา
พูดคุยดวยนั้นก็มีทั้งคนแปลกหนา (Interpersonal communication) พอแมพน่ี อ ง ญาติสนิท (Family
communication) มิตรสหาย (Interpersonal communication) เจานาย ลูกนอง (Organizational
communication) แมคา เพือ่ นบาน (Interpersonal communication) แมแตคนตางถิน่ ตางชาติ
(Intercultural communication) ในบางโอกาส ผูคนที่เราไดพูดคุยดวยเหลานี้ ทําใหเกิดการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และเกิดความสัมพันธในระดับบุคคลกันขึ้น
จากวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสือ่ สาร ทําใหเราเห็นวา “สื่อ” หรือ “Media” มีบทบาทตอ
ชีวิตเรามากขึ้น เราไดอา น รับฟง รับชมขอมูลจากสื่อไมวาจะเปน หนังสือพิมพ วารสาร (สื่อสิ่ง
พิมพ) วิทยุ โทรทัศน (สื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ) และอินเตอรเน็ต (สื่อพรอมพิมพ) เปนตน สาระที่ถูกนํา
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เสนอผานสื่อเหลานี้ มีทั้งสิ่งที่เจาของสื่อกําหนดทิศทางการนําเสนอ สิ่งที่ผูลงโฆษณาตองการขาย
และสิ่งที่ประชาชนสนใจ อิทธิพลของสื่อนั้นกวางไกลเทาที่กําลังสงจะกระจายภาพ กระจายเสียง
และกระจายสิ่งพิมพไปถึง จึงมีผูกลาววา การใชสื่อเผยแพรสาระตางๆนั้นเหมือนกับการทิ้งระเบิด
“ปูพรม” ใหประชาชนในวงกวางไดรับรูถึงเรื่องตางๆเหลานั้น เพราะสื่อสามารถเขาถึงผูคนไดเปน
จํานวนมากในการตีพิมพและกระจายเสียงแตละครั้ง จึงมีผูเรียกสื่อเหลานี้วา “สื่อสารมวลชน”
ทั้งการสื่อในระดับบุคคลและสื่อสารมวลชนนั้นเกื้อหนุนกันและกัน ตามที่ไดกลาวถึงกอน
หนานัน้ (ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขั้นตอน) อยางไรก็ตามนํ้าหนักในการใชสื่อแตละสื่อเพื่อให
เกิดการยอมรับนวัตกรรมนั้นไมเทากันนักในแตละขั้นตอนของกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม
ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

ระยะเวลา
เนื่องจากทฤษฎีนี้อิงความคิดเชิงระบบ Rogers (1995) จึงแบงกระบวนการการยอมรับ
นวัตกรรมออกเปนขัน้ ตอนตางๆ เพือ่ ใหงา ยตอการทําความเขาใจกระบวนการนี้ Rogers แบงขั้น
ตอนตางๆออกเปนหาขัน้ ตอน ไดแก การรับรู การจูงใจ การตัดสินใจ การนําไปใช และการแสวงหา
คํายืนยัน นอกจากนี้ยังไดแบงกลุมผูยอมรับนวัตกรรมในชวงตางๆอีกดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ นํามาปรับเนือ้
หาสาระที่เผยแพรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายดวย
ในสวนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมนัน้ เริม่ จากการรับรู (Knowledge) วานวัตกรรม
นั้นมีตัวตน มีประโยชนอะไร หากจะใชแลวจะใชอยางไร และหลักการที่เกี่ยวของคืออะไร ความรู
เหลานี้สวนมากอาศัยการเผยแพรผานสื่อสารมวลชน ในรูปการโฆษณา ประชาสัมพันธ
หลังจากผูค นรับรูเ กีย่ วกับนวัตกรรมแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําใหเกิดการยอมรับ
นวัตกรรมคือ การจูงใจ (Persuasion) ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารในระดับบุคคล ทั้งนี้เพราะมีการพูดคุย
โตตอบระหวางกัน สามารถถาม-ตอบขอของใจไดทนั ทีทนั ใด ทําใหเกิดทัศนะคติเกี่ยวกับ “เบญจ
ลักษณ” ของนวัตกรรมขึน้ ซึง่ จะเอือ้ ตอการตัดสินใจ (Decision) วาจะยอมรับนวัตกรรมดีหรือไม
เราจะเห็นไดวา เกิดการยอมรับนวัตกรรมนัน้ ตอเมือ่ มีการนํานวัตกรรมไปใช (Implementation) ให
เห็น
เมื่อเกิดการนําเอานวัตกรรมไปใชแลว บางครั้งผูที่ใชนั้นก็อาจจะยังไมแนใจวาสิ่งที่เขารับ
มาใชนน้ั ดีจริงหรือไม เขาก็จะพยายามแสวงหาขอมูลเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาไดรับมาวาถูกตองแลว ดี
แลว เพื่อความสบายใจวาไมถูกหลอก หรือไดทําอะไรผิด Rogers (1995) เรียกขัน้ ตอนนีว้ า เปน การ
แสวงหาคํายืนยัน (Confirmation)

25
สวนการแบงกลุม ผูย อมรับนวัตกรรมนัน้ Rogers (1995) แบงตามระยะเวลาที่คนกลุมตางๆ
ยอมรับนวัตกรรม หลังจากไดรบั รูเ รือ่ งราวเกีย่ วกับนวัตกรรม ตั้งแตเร็วที่สุดไปจนถึงชาสุด โดย
แบงออกเปนหากลุม ไดแก กลุมพวกลํ้ายุค พวกตามแฟชั่น พวกกลัวตกยุค พวกสมถะ และพวก
หลังเขา
พวก “ลํ้ายุค” (Innovators) เปนพวกชอบทดลอง ชอบเสี่ยง ชอบทดสอบของใหมๆ และ
ชอบติดตอกับสังคมภายนอก มักเปนกลุมคนมีเงินพอที่จะจับจายใชสอย หาขอมูลและนวัตกรรมมา
ใชไดกอนใคร บางครั้งพวกนี้ก็ถูกมองวาเปนพวก “เพี้ยน” หรือ “วิปริต” จากคนในสังคม
พวก “ตามแฟชั่น” (Early adopters) เปนพวกที่นาเชื่อถือในสังคม ชอบอยูในสังคมของตน
เองมากกวาพวก “ลํายุ
้ ค” และเปนพวกที่เปนผูนําทางความคิดในสังคม มักเปนผูที่มีคนไปปรึกษาหา
คําแนะนําจากกลุมนี้มาก
พวก “กลัวตกยุค” (Early majority) เปนพวกที่ยอมรับนวัตกรรมกอนสมาชิกอื่นๆในสังคม
เล็กนอย มักนําเอาเรือ่ งเกีย่ วกับนวัตกรรมไปบอกตอ แตไมมีบทบาทเปนผูนําทางความคิดเชนเดียว
กับพวก “ตามแฟชั่น”
พวก “สมถะ” (Late majority) เปนพวกที่ไมคอยจะรูรอนรูหนาวเกี่ยวกับนวัตกรรมเทาใด
นัก จะยอมรับนวัตกรรมอยางระแวดระวังและจะยอมรับก็ตอ เมือ่ คนสวนใหญใ นสังคมยอมรับกัน
แลว ทั้งนี้เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจและแรงกดดันทางสังคม
พวก “หลังเขา” (Laggards) เปนพวกหัวโบราณที่ยึดติดกับวิถีชีวิตตามประเพณีมาก มีความ
คิดอนุรักษและเชื่อมั่นในความคิดเกาๆของตน
เห็นไดวาความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของกลุมตางๆนี้ สามารถชวยใหผูรณรงคกําหนด
เนื้อหาสาระของการรณรงคใหเหมาะกับกลุมตางๆ ในระยะตางๆ ไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามผู
รณรงคเองก็ยังจะตองคํานึงถึงปจจัยอีกปจจัยหนึ่งซึ่งมีสวนในการแพรกระจายนวัตกรรมดวยคือ
ระบบสังคม

ระบบสังคม
ในความหมายของ Rogers (1995) นัน้ ระบบสังคมจะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับโครงสรางของแต
ละสังคม เนนการวิเคราะหเครือขาย (Network analysis) เพื่อระบุวา ใครเปนผูน ําทางความคิด
สามารถใชใครเปนนักขายไอเดียเพื่อเชื่อมขอมูลระหวางผูรณรงคกับกลุมเปาหมาย หรือผูน ําทาง
ความคิดไดบาง ซึ่งขึ้นอยูกับวานวัตกรรมนั้นสามารถทําใหเกิดการยอมรับดวยการตัดสินใจของผูม ี
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อํานาจ ดวยการตัดสินใจรวมกันของกลุม หรือดวยการตัดสินใจแบบมีทางเลือกของแตละบุคคล
เครือขายในสังคมมักมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล เพราะผูคนมักจะไมกลาคิด กลา
ทําอะไรที่ผิดแผกแตกตางไปจากคนอื่นในสังคมนัก นอกจากนัน้ การสือ่ สารผานเครือขายหนึง่ เชน
เครือขายทางธุรกิจของบุคคลหนึ่ง ก็อาจนําขอมูลขาวสารจากเครือขายนั้นไปสูเครือขายทางสังคม
ดานอื่นๆของบุคคลคนนัน้ เชน เครือขายดานสุขภาพ เครือขายเพือ่ นบาน ไดเชนกัน
อาจกลาวพอสังเขปไดวาทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมนั้น ใหมุมมองที่เกี่ยวกับปจจัย
ในการยอมรับอะไรทีใ่ หมๆ ที่ใหความสําคัญตอการคิดเชิงระบบ (System thinking) อยางไรก็ตาม
ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมนี้ มิไดแนะวิธีที่ทําใหคนไดรบั รู และตื่นตัวกับสิ่งที่นํามาเผยแพร
อยางไรก็ดี จากประสบการณของเราแตละคน อาจสรุปไดวา การสรางการรับรูเ กีย่ วกับนวัตกรรมซึง่
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยมีหลายรูปแบบ ทัง้ โฆษณา (การตลาดเพื่อสังคม) ประชาสัมพันธ
บันเทิง (เอดูเทนเมนต) ขาว (การเรียกรองผานสือ่ ) และ ขาวสาร (การพูดปากตอปาก) ซึ่งจะไดแนะ
นําแนวคิดพอสังเขป และตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ
ชองทางการสือ่ สาร

เงื่อนไขเดิม
-
-
-

การปฏิบัติแตเดิม
ความตองการ/ปญหา
อัตราการรับนวัตกรรม

-

บรรทัดฐานของระบบสังคม

ความรู

โนมนาวใจ

ตัดสินใจ

นําไปใข

1. ยอมรับ

ลักษณะเนื้อหาเผยแพร

ลักษณะของนวัตกรรม

โฆษณา
ประชาสัมพันธ
บันเทิง
ขาว

1. คุณประโยชนเชิงเปรียบ
เทียบ
2. ความเขากันได
3. ความสลับซับซอน
4. สามารถทดลองได
5. สามารถสังเกตได

2. ปฏิเสธ

ภาพที่ 1: แบบจําลองขัน้ ตอนในกระบวนการตัดสินใจยอมรับสิง่ ใหมๆ

ยืนยัน

ยอมรับตอไป
ยอมรับภายหลัง
เลิกยอมรับ
ปฏิเสธตอไป
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โฆษณา กับ การตลาดเพื่อสังคม (Social marketing)
ในการทําตลาดสินคา บริษัทมักใชโฆษณารูปแบบตางๆมาจูงใจลูกคา เชนเดียวกันการ
ตลาดเพื่อสังคมก็ตองอาศัยการโฆษณาเพื่อสังคมเพื่อจูงใจกลุมเปาหมาย การตลาดเพื่อสังคมนี้ถูกนํา
มาใชสงเสริมสุขภาวะหลายๆโครงการ อาทิ โครงการสงเสริมใหชาวบานกินตําลึง เพือ่ เพิม่ วิตามิน
เอ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล การโปรโมตถุงยางอนามัยในกัมพูชาโดยเรียกชือ่ ถุงยางวา “Number
One” เพื่อแสดงถึงความ “เปนหนึง่ ” ในสังคมทีร่ จู กั ปองกันตนเอง เปนตน โครงการเหลานีอ้ าศัย
การโฆษณาลักษณะตางๆ ตัง้ แตแผนปายโฆษณา (Billboard) ไปจนถึงโฆษณาผานโทรทัศน
การตลาดเพื่อสังคมเปนมากกวาการคาขายสินคาเพื่อบริโภคธรรมดา แตแฝงดวยคุณคาทาง
สังคมในรูปของความคิด บริการ และการประพฤติ ปฏิบตั ติ นเองไวดว ย หลักการใหญๆของการ
ตลาดเพื่อสังคมที่ถูกนํามาใชไดแก แนวคิดเรือ่ ง 4 P คือ Product (สินคา) Pricing (ราคา) Place
(Distribution-การกระจายสินคา) Promotion (Communication-การสงเสริมการตลาด และการสื่อ
สาร) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแบงกลุมเปาหมาย (Audience segmentation) ดวย
การทําตลาดสินคา บริการตางๆ ก็ไมตางจากการตลาดเพื่อสังคม นักการตลาดเพื่อสังคมจะ
ตองรูจักกลุมเปาหมายของตนเสียกอน การแบงกลุมเปาหมายที่ดีนั้นควรจะตองเจาะกลุมที่มี
ลักษณะจําเพาะเจาะจงมากที่สุด อาทิ การทําตลาดเรือ่ งเอดสขององคกรใดองคกรหนึง่ ไมควรเนน
การเจาะกลุม “ชายรักรวมเพศ” เฉยๆ เพราะกินความกวาง และชี้เปาในการยิงแคมเปญไดไมชัดเจน
แตอาจจะตองระบุดว ยวา เปนกลุม “ชายรักรวมเพศ (ชายรักชาย) ทําอาชีพบริการทางเพศ อายุ
ระหวาง 18 ถึง 25 ป ทีม่ พี น้ื เพเปนคนตางจังหวัด อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” เปนตน
เพราะการทราบถึงรายละเอียดทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายนั้น ทําใหผูทําการตลาดเพื่อ
สังคมสามารถระบุทัศนะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้ น และเปนการงายที่จะ
สรางเนื้อหาเพื่อเผยแพรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากที่สุด
นอกจากนี้นักการตลาดเพื่อสังคมยังคํานึงถึงการใช 4 P คือ Product Pricing Place และ
Promotion มาใชเปนกลยุทธในการตลาดดวย สินคา (Product) ที่จะนํามาขายนั้นผูทําการตลาดเพื่อ
สังคมอาจกําหนดวาเปนความคิด วิธีปฏิบัติตน หรือ บริการก็ได และตองมีความเขาใจวาผูรับสาร
นั้นจะมองภาพของสินคานัน้ อยางไรดวย อาจเปนการชวยใหคนเห็นภาพ และเขาใจสินคาไดงายขึ้น
หากผูทําการตลาดเพื่อสังคมนั้น สามารถผูกความเปนนามธรรมเขากับสิ่งของที่เปนรูปธรรมจับตอง
ไดไวดวยกัน อาทิ ถุงยางอนามัยกับเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย (Safe sex) เปนตน
เรือ่ ง Price หรือ มูลคานั้น เปนตนทุนที่ผูรับเอาสินคานั้นไปใชจะตองรับผิดชอบไปดวย
อาทิ การใชถุงยางนั้น ผูใชจะตองลงทุนซื้อสินคามาจากราน ซึ่งรวมไปถึงคาการเดินทางจากบานไป
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รานคา และอาจตองบวกคาใชจายอื่นๆจิปาถะดวย กวาจะไดใชถุงยางนั้น นอกจากนัน้ ยังตองนับตน
ทุนทางโอกาส (Opportunity costs) และมูลคาทางสังคม (Social price) อีกดวย มีชัย วีระไวทยะ เจา
พอการทํางานดาน Social marketing เมืองไทย เคยกลาวไววา อยาใหอะไรกับคนฟรีๆ เพราะมันจะ
ดูวาไมมีคุณคา อยางนอยใหเขาตองจายอะไรบางเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาจะไดมา มากบาง นอยบาง
ตามสมควร
สินคาจะขายออกหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับการกระจายสินคาไปสูกลุมเปาหมาย หรือ Place
นั่นเอง ทั้งนี้อาจอาศัยชองทางการกระจายสินคาเพื่อสังคม ไปคูกับการกระจายสินคาเชิงพาณิชย
พรอมๆกันดวยก็ได อยางเชนการวางแบบฟอรมรองเรียนของ สมาคมคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.) ใน
รานสะดวกซื้ออยาง Seven-Eleven
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกื้อหนุนการกระจายสินคาก็คือการสงเสริมการขาย หรือ
Promotion การสงเสริมการขายหรือพูดภาษาชาวบานก็คือ การตีฆอ งรองปาวใหชาวบานไดรจู กั
รับรู อาจจะผานสือ่ การเลือกใชคําพูดและขอคิดที่ดึงดูดใจกลุมเปาหมายใหรับสินคาทางสังคมนี้ไป
ใช นอกจากนี้เรายังอาจใชเทคนิคการลด แลก แจก แถม อยางที่บรรดาสินคาตางๆนิยมทํากันเปน
อยางมาก

Cause Marketing การตลาดแจกแจงสาเหตุ
เราคงเคยเห็นโฆษณาเพื่อสังคมเนนประเด็นสุขภาพเชน การใหนกั รองมารองเพลงแนะนํา
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือรองเพลงฆายุงลาย พรอมการควํ่าขัน ควํ่ากะลามัง ใหดูประกอบ การ
โฆษณาเหลานี้ เกิดจากความเชื่อที่วาโฆษณามีบทบาทตอสังคมทั้งในดานความคิด และพฤติกรรม
ของคนในสังคมได ดวยความแตกตางทางยุคสมัย ปจจุบันนี้ผูผลิตสินคาสนใจชวยเหลือสังคมมาก
ขึ้น บุคลากรในบริษทั ตัวแทนโฆษณาก็มกี ารพัฒนาขึน้ และประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอโฆษณามาก
ขึ้น (วุฒิ พงศชัชวาล, 2533)
ในเมืองไทยเอง นักโฆษณาสวนใหญเห็นวาโฆษณาเพือ่ พัฒนาสังคมโดยตรงสามารถโนม
นาวใจประชาชนใหตระหนักถึงการพัฒนาสังคม และจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการปฏิบัติตาม ซึ่ง
ทําใหสังคมพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัด นักโฆษณาสวนใหญเห็นวาโฆษณาสินคาและบริการสามารถ
ทําหนาที่พัฒนาสังคมไดโดยทางออม เนือ่ งจากโฆษณาถูกควบคุมโดยรัฐบาลอีกทัง้ นักโฆษณาเองก็
มีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนัน้ โฆษณาจึงมีแนวโนมวาจะมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ (วุฒิ พงศชัชวาล, 2533)
แนวคิดนี้ไดถูกนํามาสานตอและนําเสนอในลักษณะการตลาดแจกแจงสาเหตุ
เมือ่ เร็วๆนี้ Richard Earle (2000) ไดนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแจกแจงสาเหตุ หรือ
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Cause Marketing ซึ่งกลาวถึงการโฆษณาเพื่อสังคมผานสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน วิทยุและสิ่งพิมพ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล ไปจนถึงนโยบายรัฐ ดวยการระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยน
แปลง เขาใหความสําคัญตอการวางแผน การวิจยั และการตั้งคําถามที่เหมาะสมกับประเด็นที่
ตองการเปลี่ยนแปลง การแบงกลุมเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง สาระและสไตลการนําเสนอ
โฆษณา การคัดเลือก พรีเซ็นเตอร ของแคมเปญ รวมทัง้ การเลือกจังหวะเวลาเผยแพรโฆษณาผาน
สื่อมวลชน
จากงานวิจัยในป 2538 พบวางานเผยแพรของทางการเกีย่ วกับโรคเอดสชว งนัน้ ผาน
โฆษณาทางโทรทัศน นําเสนอในรูปแบบของการใชความรูสึก ใชบุคคล และเหตุผลเปนจุดขาย เพือ่
ใหความรูดา นการปองกันโรค ระบาดวิทยาของโรค รวมทั้งทัศนคติที่ถูกตองในการอยูรวมกับผูติด
เชื้อ อยางไรก็ดีสิ่งที่ทําใหนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร สนใจคือรูปแบบการใชเหตุผล ความรูสึกและตัวบุคคลตามลําดับ งานวิจัยชิ้นนี้ชี้
ใหเห็นดวยวาวานักศึกษากลุมนี้เขาใจเนื้อหาที่เผยแพรในระดับ ปานกลาง และรับรูจุดมุงหมายของ
การโฆษณานอย (วัชรีพร สุโรจนานนนท, 2538)
เมื่อศึกษาใหดีจะเห็นวามีการใชจุดขายสองจุดเพื่อจูงใจผูชมโฆษณาคือ การสรางความกลัว
และการสรางความรูสึกผิดในใจผูชม ในการตลาดแจกแจงสาเหตุผานการโฆษณาเพื่อสังคมดวยการ
สรางความกลัว วีนัส เจิดจรรยาพงศ (2541) พบวาระดับความนากลัว ในภาพยนตรโฆษณาตอตาน
โรคเอดสที่แตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอผูรับสารใหเกิดความกลัวโรคเอดสแตกตางกัน โดยความ
กลัวที่มีระดับแตกตางกันนี้ กลุมตัวอยาง เห็นวาจะสอดคลองกับประสิทธิภาพของสื่อในการลด
จํานวนผูต ดิ เชือ้ เอดสลงได ตางกันคือ สื่อที่ใชระดับความนากลัวสูงจะมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อที่
ใชความ นากลัวระดับปานกลางและตํ่า แมวาจะไมสามารถหยุดพฤติกรรมสําสอนทางเพศของ
กลุมตัวอยางได แตกม็ แี นวโนมทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันเพิ่มมากขึ้น และนอกจาก นั้นแลว ผล
การวิจัยยังพบวาผูเขารวมสนทนากลุมโดยสวนใหญเห็นวาควรใชความ นากลัวมานําเสนอในงาน
รณรงคตอตานโคเอดส แตความนากลัวที่นํามาใชในที่นี้ ควรเปนความกลัวทีใ่ ชขอ เท็จจริงเรือ่ งโรค
เอดส ขอมูลทางวิชาการ หรือการใชอารมณความรูสึกของผูแสดงจะมีประสิทธิภาพมากกวาการใช
ภาพประกอบที่แสดงถึง ความนากลัวของโรค ซึ่งตางจากขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อเอดสที่เห็น
วา การใชความนากลัวในสื่อเอดสจะมีผลเสียมากกวาผลดี ผูต ดิ เชือ้ ไมไดรบั การยอมรับจากสังคม
แตก็เห็นวาสื่อเอดสที่มีความนากลัวระดับตํ่านาจะเปนสื่อที่มี ประสิทธิภาพได นอกจากนั้นแลว
กลุมตัวอยางยังเสนอแนะใหใชความเอือ้ อาทร ในงานสือ่ เอดสอนาคตเพือ่ ใหผตู ดิ เชือ้ เปนทีย่ อมรับ
และสามารถอยูในสังคมได อยางเปนปกติสุขดวย
การโฆษณาเพื่อสังคมที่ไดผลดีกวาการใชความนากลัวเปนจุดขาย คือการจูงใจดวยการ
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สรางความรูสึกผิด ความรูสึกผิดชวยสรางความสนใจ และสามารถกระตุนใหผูรับสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมได อีกทั้งยังสามารถสรางภาพลักษณที่ดีขององค
กรในสายตาของผูรับสารไดอีกดวย ซึ่งชุรีพันธ สะวานนท (2542) ไดศึกษาโฆษณาสงเสริมสังคม
ทางโทรทัศนที่จูงใจผูชมดวยการสรางความรูสึกผิดพบวา มีการนําเสนอเนือ้ หาลักษณะตอไปนี้
1. สรางความรูสึกผิดในใจผูชม ดวยการแสดงตัวอยาง
2. สรางความละอายใจและผลักดันใหสนใจมีสวนรวมในการแกปญหา ในเวลาขางหนา
3. แสดงถึงความรุนแรงของความรูสึกผิดไมมากจนเกินไป คืออยูใ นระดับตํ่าถึงปานกลาง
อยางไรก็ตามการโฆษณาที่ใชความรูสึกผิดเปนจุดขายนี้มีขอจํากัดอยูบางคือ การตีความ
ของผูชมซึ่งมีประสบการณแตกตางกันไป ผูวิจัยยังพบวาโฆษณาสงเสริมสังคมซึ่งนําเสนอเนือ้ หา
เพื่อใหเกิดความรูสึกผิดอยางรุนแรงโดยการแสดงตัวอยาง จะทําใหผูรับสารเกิดการรับรูและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในทันทีเมื่อไดรับสาร (ชุรีพันธ สะวานนท, 2542)
การตลาดเพื่อสังคมนี้เปนแนวทางหนึ่งซึ่งมีผูรณรงคเพื่อสังคมไดนําไปใชอยางแพรหลาย
ในปจจุบนั ไมวาจะเปนกลุม NGO หรือหนวยงานของรัฐ โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานทีว่ า “ไมมีอะไรได
มาฟรีๆ” การตลาดเพือ่ สังคมนีอ้ งิ ความเชือ่ เกีย่ วกับการบริโภคนิยมของผูค นในสังคม ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดว ยทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของโบดริลยารด

การบริโภคเชิงสัญญะของโบดริลยารด (การบริโภคเพื่อภาพลักษณ)
ระเบียบของโลกใหม (New World Order) ซึ่งเนนเรื่อง การคาเสรีและโลกาภิวัตน การ
รักษาสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ทําใหผูคนในสังคมไทยมีพฤติกรรมในการใช
ชีวิตที่ตางไปจากรุนพอรุนแมไมมากก็นอย การคาเสรีและโลกาภิวัตนเปลี่ยนแปลงคานิยมคนไทย
จากคนสมถะมาเปนนักบริโภคนิยม กลาวคืออยากไดอะไรก็ “ซือ้ เอา” แตสิ่งที่คนไทยเรา “ซือ้ เอา”
นั้น บางครั้งก็ไมไดซื้อมาเพื่อใชอรรถประโยชนของสินคา แตเปนการบริโภคเชิงสัญญะของสินคา
เหลานั้นแทน อยางเชนการซือ้ โทรศัพทมอื ถือเพือ่ มาโออวดกันวาใครมีรนุ ทีท่ ันสมัยกวากัน แทนที่
จะซื้อมาเพื่อใชประโยชนในการพูดคุย ติดตองาน
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการตลาดเพื่อสังคมนั้น เห็นไดชดั วามีการนําเอาคุณ
ประโยชนที่เปนนามธรรมเขาไปผสมผสานกับสินคาซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อใหขายสินคาทางสังคม
นั้นได หลักการเชนนี้ก็ไมตางอะไรจากการโฆษณามากนัก เพราะนักการตลาดใชการโฆษณาเพือ่
สงเสริมการตลาด นักโฆษณาทั้งหลายก็พยายามที่จะกระตุน “กิเลส” ผูบ ริโภคเพือ่ นําเงินมาจับจาย
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ใชสอยซื้อสินคาตางๆดวยขอความที่แสดงสรรพคุณของสินคาที่เหนือ กวาผูอื่น
คําโฆษณา “สวยดวยแพทย” เปนการเชื่อมโยงระหวางบริการและสัญญะทางสุขภาพ การ
บริโภคในปจจุบันจึงไมไดบริโภควัตถุ บริการหรือหนาทีข่ องมัน แตเรากําลังบริโภคสัญญะ หรือ
ความหมายที่แฝงอยูในวัตถุกัน ความเขาใจเรือ่ งการบริโภคสัญญะอาจทําใหเราเห็นวาทําไมคนเรา
จึงใหความหมายคําวา “สุขภาพดี” แตกตางกัน โบดริลยารด (1993) ไดใหขอคิดไววา รางกาย
มนุษยนั้นก็ถือเปนสัญญะประเภทหนึ่งไดเชนกัน โบดริลยารด ชี้ใหเห็นวามุมมองของแตละสาขา
วิชานัน้ มีความเชื่อเกี่ยวกับรางกายมนุษยแตกตางกันไป ไดแก
1. ในแวดวงการแพทย รางกายคือซากศพ (Corpse) ซึ่งไรจติ วิญญาณ สามารถนําไปสราง
ความรูดานยาและการแพทย ครัง้ แลวครัง้ เลา ภายใตสัญญะที่วา “เพือ่ รักษาชีวติ ”
2. ในมุมมองของศาสนา รางกายคือสัตว ที่มีสัญชาตญาณและเนื้อหนังมังสา ศาสนา
อธิบายดวยอุปมาอุปมัยเกี่ยวกับรางดวยการชี้ใหเห็นวา ซากศพเกี่ยวของกับปาชาขนาด
ใหญ (Mass grave) และการเกิดใหมหลังจากตายไปแลว
3. สําหรับเศรษฐศาสตรการเมือง รางกายทีส่ มบูรณแบบคือรางของหุน ยนต (Robot) ที่
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เทีย่ งตรง สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะแรงงาน โดยไมตอ ง
คํานึงถึงความเหลื่อมลํ้าตํ่าสูง ความไมเทาเทียมกันระหวางชาย-หญิง หรือสถานะลูก
จาง-นายจาง
4. สําหรับเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสัญญะ รางกายคือหุน โชวเสือ้ (Mannequin) หุน โชว
เสื้อเหลานี้เปนตัวแทนของรางกายที่ทําหนาที่ตามกลไกของคานิยมในเชิงสัญญะ และ
ไมไดอยูในฐานะแรงงงาน แตอยูในสภาพของการสรางความหมายทางเพศ
เนื่องจากแตละคน แตละอาชีพ มีความเชื่อเกี่ยวกับรางกายแตกตางกัน การดูแลรักษาราง
กายใหสมบูรณ แตละกลุมก็จะแตกตางกันไป หมอเห็นรางกายคนไขเปนสสารชนิดหนึง่ นักบวชก็
มุงสอนเรื่องจิตวิญญาณ โรงงานก็เนนความแข็งแรง ประสิทธิภาพของคนงาน สวนชาวบานก็ตาม
แฟชั่นอยากสวย อยากหลอ เสนทางสูการมีสุขภาพดีจึงถูกปฏิบัติจากแงมุมที่ตางกัน
เราอาจสันนิษฐานวา ทีก่ ารตลาดนําเอาการขายสัญญะมาลอใจผูบ ริโภค เกิดจากการขยาย
ตัวในระบบทุนนิยม การผลิตสินคาจํานวนมากขึ้น ทําใหตองหาชองทางระบายสินคา ดวยการสง
เสริมการบริโภค ในลักษณะที่ผูกโยงกับวัฒนธรรมและกิจกรรมพักผอนหยอนใจ การบริโภคซึง่
สามารถนําเอามาใชแสดงสถานภาพของผูใชสินคา แสดงความแตกตางจากผูอื่น ทําใหสรางความ
เพอฝน ความตองการอยางตอเนือ่ ง และกอใหเกิดรูปแบบการบริโภคหลายๆอยาง (กนกศักดิ์ แกว
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เทพ และปทมวรรณ เนตรพุกกณะ, 2541)
ปจจุบันเราเห็นการขายเครื่องมือออกกําลังกายดวยการแสดงใหเห็นกลามเนื้ออันแข็งแรง
ของผูออกกําลังกาย เราเห็นการขายอาหารซึง่ ชีใ้ หเห็นวาบริโภคแลวทําใหหนุ ดี หรือปองกันมะเร็ง
เชนผลิตภัณฑนมและปลากระปอง หรือแมแตการใชเครือ่ งสําอางที่ทําใหผูใชดูแกชาลง เชนยายอม
ผมและครีมบํารุงผิว การโฆษณาจุดขายของสินคาเหลานี้เปรียบเสมือนกับการขายสุขภาพเชิงสัญ
ญะ จึงเปนทีน่ า สนใจวาหนวยงานทีโ่ ปรโมตเรือ่ งสุขภาพ จะสามารถขายสุขภาพดวยสัญญะเชิงบวก
ไดอยางไรบาง นอกเหนือไปจากการใชความนากลัว และความรูสึกผิดเปนจุดขาย
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ประชาสัมพันธ (Public Relations)
การประชาสัมพันธเปนวิธีหนึ่งซึ่งถูกนํามาใชเพือ่ เผยแพรขอ มูล ขาวสารไปสูป ระชาชน
กลุมเปาหมายผานสื่อมวลชน แมจะมีผูกลาววาการประชาสัมพันธคือการทํางานแบบไมยอมปด
ทองหลังพระ การประชาสัมพันธที่ดี คือทําใหผูรับขาวสารคิดถึงเรื่องที่ถูกประชาสัมพันธ (Ratzen,
2001) การประชาสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการใหคํ าปรึกษา วิจยั สื่อ
สัมพันธ ชุมชนสัมพันธ ราชการสัมพันธ การบริหารภาวะวิกฤต การจัดกิจกรรมพิเศษ การฝกอบรม
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม (เสรี วงษมณฑา, 2541) แมวาการประชาสัมพันธจะไมสามารถแกปญหา
ทางสุขภาพได แตก็ชวยแกสถานการณใหบรรเทาเบาบางลงไดบาง
โดยทั่วไปการทํางานประชาสัมพันธของภาคเอกชนกับภาครัฐมีความแตกตางกัน เชน ฝาย
ประชาสัมพันธภาคเอกชนคํานึงถึงงบประมาณในการเผยแพร และการซื้อพื้นที่จากสื่อมวลชน
กอนเลือกประเภทสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีการหาขอมูลการใชสื่อของคูแขง
ดวย ขณะที่การเลือกสื่อของภาครัฐ มักจะคํานึงถึงความคุนเคยกับสื่อมวลชนมากกวาภาคเอกชน
โดยเฉพาะโทรทัศน (อนงคลักษณ แพทยานันท, 2533) ขณะที่ภาคเอกชนเลนบทรุก ดวยการริเริม่
อะไรใหมๆ ซึ่งใหเสรีภาพทางความคิดในการผลิตงานอยางเต็มที่ การประชาสัมพันธดา นสุขภาพ
ของภาครัฐมักจะตกเปนฝายรับสถานการณ ตามหลังภาคเอกชน แนวทางประชาสัมพันธก็ยังติด
ความคิดเชิงอนุรกั ษอยู
แนวคิดอนุรักษประการหนึ่งเกี่ยวกับการแกปญหาสุขภาพนั้น คือการใหสุขศึกษาเพื่อปอง
กันโรค และใชนโยบายเชิงรับดานการสาธารณสุข แตเมือ่ ชวงตนป 2534 ไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายขึ้น เมื่อนายมีชัย วีระไวทยะ ผูบ ริหารองคกรพัฒนาเอกชน เขารับหนาทีร่ ฐั มนตรีสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน นายมีชัยไดใชนโยบายเชิงรุก “การประชาสัมพันธ
นําการสาธารณสุข” มารณรงคปอ งกันโรคเอดส มีการเผยแพรความรูทางสื่อมวลชนขนานใหญ
และมีเนื้อหาสาระของสื่อที่หลากหลายใหตรงใจ และตรงความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น
(วิพุธ พูลเจริญ, ปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา, วิภา ภาวนาภรณ, วรัญญา เตียวกุล, และ ชวลิต ตันติ
นิมติ รกุล, 2542)
จากประสบการณที่ผานมา การประชาสัมพันธเริ่มจะมีบทบาทดานสุขภาพมากขึ้น และยิ่ง
รัฐบาลประกาศใชนโยบายประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคแลว ยิ่งทําใหการประชาสัมพันธ
ดานสุขภาพรูปแบบตางๆมีความสําคัญกวาเดิมมากนัก เนื่องจากสถานพยาบาลตองทําหนาที่หยุดยั้ง
ผูปวย ดวยการใหความรู ความตืน่ ตัวถึงโอกาสเสีย่ งตอโรคภัยไขเจ็บ และการเสริมสรางสุขภาพ
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การสรางความตื่นตัวดานโอกาสเสี่ยง
หนาที่หนึ่งซึง่ ราชการรับผิดชอบคือ การสรางความตระหนักเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บดวยการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งอาจทําไดโดยใชดารา นักรอง มาเปนพรีเซนเตอร ซึ่งก็ไดผลในหมูวัยรุน ระดับ
มัธยมปลายพอสมควร อยางเชนในกรณีปองกันยาเสพติด พบวาวัยรุน เปดรับขาวสารจากเหลาดารา
เหลานี้มาก (อารีภกั ดิ์ เงินบํารุง, 2541) นอกจากนี้ ก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีก เชนการสรางกิจกรรมพิเศษ
เชน กรณีโรคไขเลือดออก ทีก่ รมควบคุมโรคติดตอรณรงคใหประชาชนกําจัดที่เพาะพันธุยุงทุกๆวัน
ศุกร การออกรายการสนทนาทางโทรทัศน และวิทยุ เพื่อประกาศใหประชาชนไดทราบ การรณรงค
เพื่อสรางความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคนั้น จําเปนตองใชสายใยที่เชื่อมโยงกับนักขาว หรือสือ่ มวลชน
อยางไรก็ตามการสรางความตืน่ ตัวหรือความตระหนักเกีย่ วกับโรคภัยนั ้น เปนความหวังดี
บนความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความตระหนกในสังคมขึ้นได กรณีตวั อยางทีด่ คี อื กรณีการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับโรคเอดส ในชวงป 2531-2534 ซึ่งเปนระยะที่เอดสเริ่มเขามาระบาดในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขดวยความรวมมือจากสื่อมวลชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน รวมทัง้ ภาคีอน่ื ๆ ไดระดมกําลังเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเอดส
ผานสื่อมวลชนและเอกสารจํานวนมาก ดวยการสรางขอมูลขาวสารโรคเอดส ใน 7 ลักษณะไดแก
(อาภัสรา จันทรสุวรรณ, 2535)
1. สรางขอมูลขาวสารในทางลบ
2. สรางขาวสารในลักษณะที่คลายคลึงกันสําหรับทุกกลุมเปาหมาย
3. สรางขาวสารตามสถานการณที่เกิดขึ้น
4. สรางขอมูลขาวสารโดยขาดการวางแผนและผลิตสื่อ
5. ปรากฏลักษณะของการตอรองความหมายในขาวสารโรคเอดส
6. สรางขอมูลขาวสารดวยการตอกยํ้าอางอิงถึงจํานวนผูต ดิ เชือ้
7. สรางขอมูลขาวสารในลักษณะใหบทบาทผูนําแก คุณมีชัย วีระไวทยะ
เห็นไดวาการทํางานประชาสัมพันธเรือ่ งโรคเอดส อยูในลักษณะ passive หรือตามสถาน
การณ มากกวาจะมีการวางแผนลวงหนา ใชสถิติเปนตัวชี้นํา ไมมีการแบงกลุมเปาหมายหรือกลุม
เสี่ยงใหชัดเจน ใชสื่อแบบแยกสวน ไมเปนเอกภาพภายใตแคมเปญใดแคมเปญหนึง่ และใช
Negative approach เพื่อทําใหคนกลัวโรคเอดสอกี ดวย วิธีการประชาสัมพันธเชนนี้ กอใหเกิดผล
กระทบขางเคียงที่ไมคาดคิดมากอนได ทําใหผูรับรูขาวสารเกิดปฏิกิริยาที่ไมคาดฝน (อาภัสรา
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จันทรสุวรรณ, 2535) ไดแก
1. การปฏิเสธขาวสารโรคเอดส ในลักษณะที่โรคเอดสไมมีจริง เปนแคกลอุบายของรัฐ ที่
จะทําใหคนเลิกพฤติกรรมเสี่ยง
2. การแบงแยก ตัง้ ขอรังเกียจผูป ว ยหรือผูต ดิ เชือ้
3. ความวิตกกังวลเกีย่ วกับการติดตอของโรคจนเกินไป
4. ความเขาใจผิด เกีย่ วกับการระบาดของโรค
5. ความทอแทสน้ิ หวังแกผตู ดิ เชือ้
การใหความรูและการสรางความตื่นตัวดานโอกาสเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ เปนเรือ่ งที่
ประสบความสําเร็จได แตควรระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับผลขางเคียงจากการใหขอมูลดวย เนือ่ งจาก
การเผยแพรโดยเอาความตายเปนทีต่ ง้ั อาจทําใหคนรูสึกกลัวมากจนกลายเปนเฉยๆกับเนื้อหาสาระที่
ฟงดูเหมือนกับมาขูกัน การสรางความรูสึกกลัวในระดับปานกลางอาจจะทําใหคนฉุกคิดมากกวา
เชน กรณีคําเตือนบนซองบุหรีท่ บ่ี อกวา “บุหรีท่ ําใหแกเร็ว” ทําใหผหู ญิงจํานวนหนึง่ ไมซอ้ื บุหรีซ่ อง
นั้นได เนื่องจากรูสึกเหมือนกับโดนแชงดวยคําเตือนนี้

การสรางเสริมสุขภาพ
การปองกันโรคที่ดีที่สุด ไมใชกระทําดวยการฉีดยา หรือกินยา แตเกิดจาก การกิน การอยู
การออกกําลังที่ถูกสุขลักษณะ ทําใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บไมไข ทางการและภาคธุรกิจประชา
สัมพันธดานการสรางเสริมสุขภาพผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อเขาถึงกลุมเสี่ยงและกลุมเปา
หมาย ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ วิทยุหรือโทรทัศน ในรูปแบบและนโยบายที่แตกตางกัน
สิง่ พิมพ
ขาวสารซึ่งประชาสัมพันธผานสิ่งพิมพนั้นมีอายุยืนนานกวาการประชาสัมพันธผานวิทยุ
และโทรทัศน เนือ่ งจากสิง่ พิมพเปนสือ่ ทีเ่ ปนรูปธรรม จับตองได และสามารถเก็บไวไดระยะหนึ่ง
สวนวิทยุ และโทรทัศนนน้ั นําเสนอขาวสารลักษณะฉับพลันทันที ใครที่พลาดฟง พลาดชมก็จะไม
ไดรับขาวสารนั้น จึงนาสนใจวากลยุทธการเผยแพรดานสุขภาพของสวนราชการ กับเอกชน มีความ
แตกตางกันอยางไร
กรมอนามัยมักจะใชสื่อสิ่งพิมพในการรณรงค เพือ่ ใหความรู โดยเปนการกําหนดจากสวน
กลาง มีการวางแผนการผลิตสื่อมากกวาการวางแผนการใชสื่อ โดยใชรปู แบบการนําเสนอเนือ้ หา
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สารเปนเชิงรับ (Passive) มากกวาเชิงรุก (Active) และนําเสนอในรูปแบบที่สวยงามที่ใหความรูสึก
ดีๆมากที่สุด มักจะใชสื่อแบบทางเดียวมากกวาสองทาง ความถี่และความตอเนื่องของการใชสื่อ
มวลชน ยังมีนอยและไมสมํ่าเสมอ โดยเนนการเผยแพรแบบกวางขวาง อยางไรก็ดี การประชา
สัมพันธของกรมอนามัยลักษณะนี้ยังไมมีการประเมินผลการใชสื่อ (นิยม ศิรวิ ฒ
ั น, 2541)
นอกเหนือจาก บทบาทภาครัฐในการ สรางเสริมสุขภาพแลว สือ่ มวลชนหรือภาคเอกชนก็มี
บทบาทไมนอยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนิตยสารสําหรับผูห ญิง เชน ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉนั และ
แพรว เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาแลว พบวานิตยสารกุลสตรีมักจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยในเชิงวิชาการมากที่สุด โดยนําเสนอในรูปแบบของคอลัมนประจําตางๆ รองลงมาคือ
นิตยสารดิฉัน ขวัญเรือน และแพรว เนือ้ หาในเชิงวิชาการทีน่ ําเสนอมากที่สุด ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยทั่วไป รองลงมาคือ พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวยและพฤติกรรมสุขภาพ หากมองเรือ่ งสุข
ภาพในเชิงการคาแลวพบวานิตยสาร ขวัญเรือน นําเสนอมากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสารกุลสตรี
ดิฉัน และแพรว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผูอานหนังสือสําหรับผูห ญิงเหลานีม้ กั ใหความสนใจเรือ่ ง
ของ คอลัมนผูหญิง/แฟชั่น/ความงาม/สัมภาษณ/สังคม/บุคคล และนวนิยาย/ เรือ่ งแปล/เรือ่ งสัน้ มา
กอนเรื่องสุขภาพ ทัง้ ๆทีเ่ ห็นวาเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพนัน้ สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชน ตอสุขภาพอนามัยของตนเองได รองลงมาคิดวาทําใหไดรับความรูและความเขาใจ ใน
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องตน นอกจากนี้พบวาผูอานมักจะปฏิบัติตามสิ่งที่ไดรับรูจาก
นิตยสารเหลานี้ดวย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะบทความในนิตยสารเหลานนี้สอดคลองกับความเชื อ่ เรือ่ ง
สุขภาพของผูอานเปนทุนเดิมอยูแลว (ลักษมี ไชยทองศรี, 2541)
เปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการของหนังสือพิมพรายวัน ของหนังสือพิมพไทยรัฐ เด
ลินิวส สยามรัฐ และมติชน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2536 ปรากฏวา หนังสือพิมพ
รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอเนือ้ หาประเภทการสงเสริมพฤติกรรมบริโภคเพือ่ โภชนาการและการคุ ม
ครอง ผูบริโภคดานอาหารและโภชนาการมากทีส่ ดุ หนังสือพิมพรายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับมีปริมาณ
ความถี่ในการเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับโภชนาการโดยเฉลีย่ ไมถึงฉบับละ 1 ชิ้น และมีปริมาณเนื้อที่ไม
ถึงรอยละ 1 ของเนือ้ ทีใ่ นการ เสนอเนือ้ หาทัง้ ฉบับ หนังสือพิมพรายวันไทย 4 ชือ่ ฉบับเสนอเนือ้ หา
เกี่ยวกับโภชนาการในรูปแบบของคอลัมนประจํามากที่สุด และมีบทบาทเปน แหลงแจงขาวและให
ความรูมากที่สุด อยางไรก็ดีหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลีนิวสมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการทั้งใน
ปริมาณความถี่และปริมาณเนื้อที่ มากกวาหนังสือพิมพสยามรัฐและมติชน (จิตสุดา รูปงาม, 2536)
แสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพเองก็มีสํานึกในการเผยแพรประเด็นดานโภชนาการเอง โดยไมตอ งมี
ใหใครมาจาง แตยังใหความสําคัญตอประเด็นนีไ้ มมากนัก
หนังสือเพื่อสุขภาพเฉพาะกลุมเชนหมอชาวบาน ก็มีประโยชนในการเปลี่ยนแปลงสมาชิก
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ดวย นิตยสารหมอชาวบาน มีอทิ ธิพลตอการเรียนรูเ รือ่ งการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยมี อายุ
รายได การมีโรคประจําตัว เปนตัวแปรสําคัญที่ ทําใหระดับการเรียนรูแ ตกตางกัน และอายุ การ
ศึกษา รายได เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหระดับทัศนคติแตกตางกัน นอกจากนัน้ การเรียนรูท ศั นคติ ที่
แตกตางกัน ยังเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหพฤติกรรมสุขภาพที่แสดงใหเห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองแตกตางกันดวย (บาหยัน อิ่มสําราญ, 2538)
วิทยุ
การสงเสริมสุขภาพผานวิทยุ อาจจะอยูใ นรูปรายการสนทนา และเปดโอกาสใหผูฟง
โทรศัพท เขามามีสว นรวม โดยใหความรูและขาวสารดานสุขภาพ และเปนปญหาของคนสวนใหญ
เนนดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ โดยเนนเนือ้ หาดานสุขภาพทัว่ ๆ ไป และสุขภาพจิตใน
อัตราสวน เทาๆ กัน และจะตองผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ตัวผูด ําเนินรายการมีความรูด า น
สุขภาพ และมีทักษะในการนําเสนอทีด่ ี มีความรู และความชํานาญในเรือ่ งทีจ่ ะพูด โดยจัดรายการ
เปนการจัดรายการสด เวลาในการนําเสนอตามรูปแบบของการสนทนาใชเวลา 1 ชัว่ โมง และนํา
เสนอ ในชวงเวลา 18.00-21.00 น. (ลัดดา ปยเศรษฐ, 2541)
นอกจากนี้วิทยุ อาจจะเปนอีกสือ่ หนึง่ ซึง่ ดึงดูดใหคนมาสนใจเรือ่ งเพศไดดว ยเชนกัน สาระ
เพศศึกษาที่นําเสนอทางสื่อมวลชนสวนใหญ ปรากฏออกมาใน รูปนามธรรม เชน ทัศนคติ คานิยม
การแสดงออกทาทาง ความสัมพันธ และ พฤติกรรม เชือ่ กันวา เรือ่ งเพศศึกษาจะเปนทีย่ อมรับของ
คนในสังคมในสังคมไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบของการ
สื่อสาร 2 ทาง โดยใชโทรศัพทเปนเครือ่ งมือในการสือ่ สาร ผูจัดรายการเพศศึกษานี้ ตองเปนผูม ี
ความรูในเรื่องเพศ และสามารถสื่อสารไดดี นอกจากนีต้ อ งมี หนวยงานหรือศูนยบริการใหความ
ชวยเหลือในดานขอมูล และชวยแกปญหา ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วเนือ่ งกัน หรือมีผลกระทบถึงกันและกัน
(ตรีนชุ วีระเวสส, 2538)
โทรทัศน
โทรทัศนเปนสื่อที่ใหผูชมไดเห็นภาพ ไดยินเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับสุขภาพไดดีกวาวิทยุ แต
มักมีรูปแบบเปนรายการที่บันทึกเทปไว มีรายการดานสุขภาพที่เผยแพรทางโทรทัศน ไมกี่รายการที่
ทํารายการสด เชน รายการปญหาชีวิตและสุขภาพที่ดําเนินรายการตอเนือ่ งมากวา 20 ป รายการสด
และบันทึกเทปเหลานี้เนนการใหความรูดานสุขภาพ ซึ่งบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงในเนื้อหารายการ
ดวย การศึกษารูปแบบและทิศทางของรายการโทรทัศนดา นสุขภาพ ทําใหเราเขาใจแนวทางการนํา
เสนอรายการไดดีขึ้น
ลัดดา ประพันธพงษชัย (2535) ศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับการสง
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เสริมสุขภาพ พบวารายการโทรทัศนที่เกี่ยวของกับสุขภาพนั้น นําเสนอรายการ 4 ลักษณะ คือ การ
บรรยาย การบรรยายสลับการสัมภาษณ การสนทนา และนําเสนอ ในรูปแบบละครสั้น โดยสรุปพบ
วาเนื้อหารายการสุขภาพอนามัยที่มีสาขาตาง ๆ สะทอน แนวคิดเรือ่ งการปองกันและการควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย ซึ่งเปนแนวทางความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุข
ภาพ เนื้อหารายการสวนใหญเกี่ยวของกับ การรักษาโรคทีเ่ กีย่ วของกับการใชยารักษาโรค มากที่สุด
รองลงไปคือดานเกี่ยวกับสุขภาพจิต และเด็ก โดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ โดยใหความรูดานการ
ปองกันและควบคุมโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และการรักษาพยาบาล
สําหรับทิศทางรายการสุขภาพทางโทรทัศนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นิภาพรรณ สุขศิริ
(2540) พบวา รายการสุขภาพทางโทรทัศนมีเนื้อหารายการ 2 รูปแบบ คือ มีทั้งรายการประเภทให
ความรู และแฝงโฆษณา รายการทีน่ ําเสนอนัน้ เนนไปที่ 6 ประเด็น ไดแก อาหาร, แมและเด็ก, เอดส,
สุขภาพตา, สุขภาพฟน และภาวะการเจ็บปวย ซึ่งครอบคลุมคนทุกชนชั้น อยางไรก็ดีมีรายการบาง
รายการที่เนนกลุมเปาหมายเปนชนชั้นนํามากกวาชนชั้นลาง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากศักยภาพในการ
ซื้อสินคา รายการซึง่ ผลิตโดยเอกชนจะมุง เนนการทําโฆษณาแฝง และนําเสนอการแพทยแบบแยก
สวน ขณะที่รายการของรัฐมุงเนนการใหความรูทางการแพทยแบบองครวมมากกวา
จากการวิจยั ผูช ม รายการสุขภาพไมใชรายการที่ผูชมติดตามเปนประจํา และไมคอยสนใจ
ดูรายการที่ใหความรู แตจะรับรูเ รือ่ งโฆษณามากกวา กลุมชนชั้นลางมักจะใหความเชื่อถือในราย
การทั้งหมด แตชนชั้นกลางและชนชั้นนํามีความไมแนใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับบาง เปนที่นาสนใจ
วากลุมชนชั้นนําและกลุมชนชั้นลางเห็นวามีการนําเสนอการแพทยแบบแยกสวนมากกวาแพทยองค
รวม ขณะที่กลุมชนชั้นกลางเห็นวามีการนําเสนอดานแพทยองครวมมากกวา ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งจาก
ชนชั้นแตละชนชั้นเลือกดูรายการจากผูผลิตที่ตางกัน (นิภาพรรณ สุขศิริ, 2540)
สําหรับรายการโทรทัศนสง เสริมสถาบันครอบครัว มีวิธีสื่อสารไดแก การสรางการจดจํา
การสรางความสนใจ การมีสว นรวม การสื่อสาร 2 ทาง การเรียนรูจ าก แมแบบในสื่อมวลชน การ
วางจุดขายทีช่ ดั เจน และ สาระบันเทิง โดยแตละรายการจะมีกลวิธีในการดําเนินกลยุทธที่แตกตาง
กันไปตามปจจัยแวดลอม ตางๆ คือ วันเวลาในการออกอากาศ, กลุมเปาหมาย, ความยาวของราย
การ, ความถีใ่ นการออกอากาศ และผูสนับสนุนรายการ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบในการ สราง
สรรครายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว ไดแก การคนควาขอมูล ผูสนับสนุนรายการ
นโยบายสถานี เวลาในการออกอากาศ การแบงโครงสรางรายการ และ สภาวะเศรษฐกิจ (พวงชมพู
บํารุงสุข, 2541)
รายการโทรทัศนที่ใหความรูดานสุขภาพเชิงประชาสัมพันธ เนนการใหขอ เท็จจริงเปนหลัก
เปดโอกาสใหผูชมไดเรียนรูจากประสบการณผูที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีรปู แบบทีแ่ ตก
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ตางกันไป ทั้งการสนทนา การสัมภาษณ การบรรยาย และละครสั้นๆ เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพที่กลาว
ถึง

สรุป
การประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ ทําใหกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายไดรับรูความ
เปนจริงในสิ่งทีเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสรางความตื่นตัวถึงโอกาสเสี่ยงตอความเจ็บไข และการ
เสริมสรางสุขภาพ อยางไรก็ดีการแถลงขาวเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ Outbreak ของโรคใดโรค
หนึ่งอาจจะเปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสรางความตระหนกมากกวาที่จะทําใหผูคนตระหนักในสิ่งที่เกิด
ขึ้น การประชาสัมพันธที่ดีทําใหคนรับรู ทําใหคนไดพูดถึงประเด็นเหลานั้น แตไมสามารถจะบอก
ไดเหมือนกันวา คนที่รับรูไปแลวจะมีปฏิกิริยาอยางไร อยางไรก็ดมี กี ารรณรงคอกี ประเภทหนึง่ ซึง่
เราอาจจะบอกไดวา ผูที่ไดรับสารรูสึกอยางไร การรณรงคนค้ี อื การรณรงคผา นความบันเทิงรูปแบบ
ตางๆ ที่ทําใหผูติดตามทั้งหลายไดทั้งสาระและความบันเทิงควบคูกันไป
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บันเทิงกับสาระ (Entertainment Education)
การใหความรู สรางความตื่นตัวดานสุขภาพของประชาชนอีกวิธีหนึ่งนั้นคือ ความบันเทิง
ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนสื่อพื้นบาน เชน ลิเก ลําตัด หมอลํา โนราห หนังตะลุง เพลงเมือง และสื่อ
ความบันเทิงรวมสมัย เชน เพลง ละคร การตูน นวนิยาย รวมทัง้ ภาพยนตร ในสวนนี้จะไดทบทวน
ความรูเกี่ยวกับความบันเทิงหลายๆรูปแบบ กอนที่จะชี้นําวาควรจะทําอยางไร ที่จะใหผูอาน ผูชม ผู
ฟงไดรบั ความรูห รือตืน่ ตัวดานสุขภาพผานความบันเทิง
ในประเทศกําลังพัฒนานั้น มีการใชแนวคิดเอดูเทนเมนตมาใชเพือ่ สงเสริมสุขภาพไมนอ ย
แนวคิดเอดูเทนเมนตคือการใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ รวมทั้งใหกําลังใจและเสริมกําลังกาย ผาน
ความบันเทิงที่สนุกสนานรูปแบบตางๆ ซึง่ จับใจคนดู คนฟง คนอานได (Singhal & Rogers, 1999)
เชน ละครโทรทัศน หมอลํา ลําตัด เปนตน
Singhal และ Rogers (1999) ไดนํางานวิจัยหลายๆชิ้นเกี่ยวกับ เอดูเทนเมนตในประเทศ
ตางๆ รวมทั้งประเทศไทย มาสรุปปจจัยซึ่งมีสวนกําหนดประสิทธิภาพของเอดูเทนเมนตไดแก
1. คุณลักษณะผูบริโภค
2. องคประกอบขององคกร
3. บรรยากาศดานสื่อ
4. กระบวนการวิจัย
5. รูปแบบและเนือ้ หาของเอดูเทนเมนต
6. โครงสรางพื้นฐานในสังคม
คุณลักษณะผูบริโภค หมายถึง การเลือกเปดรับสาร รับรู ตีความ และจดจําสารที่นําไปสูการ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวละคร โดยจะเห็นไดชดั เจนในหมูเ ด็กๆ ทีส่ มมติตวั เองวาเปนตัวการตนู
ตัวนั้นตัวนีเ้ วลาเลนกับเพือ่ นๆ ในระดับผูใหญการเลียนแบบจะอยูในลักษณะการเลียนแบบวิถีชีวิต
มากกวา
องคประกอบขององคกร หมายถึง ความพรอมของผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองค
กร ความพรอมของคณะทํางานขององคกรไมวาจะเปนผูเขียนบท ฝายเทคนิค ฝายวิจัย ฝายวิชาการ
ฝายจัดการ ประชาสัมพันธ ฯลฯ มีความจําเปนมากในขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ
ความพรอมภายนอกองคกร ซึ่งหมายถึงกลุมประชากรที่เปนเปาหมายของงานบันเทิงวามีการเตรี ยม
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พรอม เพือ่ ทีจ่ ะรับรูเ นือ้ หาอยางเปนระบบหรือไม
บรรยากาศดานสื่อ หมายถึงความนิยมและความนาเชื่อถือของสื่อเอง ความหลากหลายของ
สื่อที่นําเสนองานบันเทิง รวมทัง้ การแขงขันทางธุรกิจของสือ่ เอง เห็นไดชดั ในกรณีของละครทีวี ซึ่ง
ไดรับการเผยแพรทง้ั จากโทรทัศน และหนังสือพิมพ หนังสือพิมพหลายฉบับไดแยงชิงกันนําเสนอ
นิยายจากละครทีวี ไมวาจะเปนไทยรัฐ เดลินวิ ส หรือแมกระทั่งหนังสือพิมพภาษาจีนที่แปลตนฉบับ
จากหนังสือพิมพภาษาไทย เปนตน ไมวา จะอยางไรก็ตามผูผ ลิตงานเอดูเทนเมนตอาจใชประโยชน
จากการแขงขันนีไ้ ดตามสมควรเพือ่ เผยแพรแนวคิด
กระบวนการวิจัย เปนการคนหาขอมูลกอน ระหวางและหลังการสรางงานบันเทิงขึ้น การ
วิจัยทําใหผผู ลิตงานนัน้ ไดรบั รูพ ฤติกรรมการบริโภคสือ่ การรับรูป ระเด็นหลักของงาน รวมทั้งเสียง
สะทอนตองานบันเทิงนัน้
รูปแบบและเนือ้ หาของเอดูเทนเมนต หมายถึงรูปแบบการนําเสนอ รายละเอียดของงาน
บันเทิง รวมทัง้ Theme หรือแกนเรื่องซึ่งตองใหตรงกับเจตนารมณของผูร ณรงค ไมวา จะเปนเรือ่ ง
ของการใชสํานวนภาษา สถานการณแวดลอม การผสมผสานระหวางสาระและบันเทิงเขากันอยาง
กลมกลืน การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีตางๆ รวมทัง้ การตอกยํ้าสาระความรูของงานผานสื่อตางๆ
ดวย
โครงสรางพื้นฐานในสังคม เปนเรื่องเกี่ยวกับความพรอมของระบบสาธารณูปโภค ไมวาจะ
เปนเรื่องของนํ้า ไฟฟา ถนน โทรศัพท ตางๆ ทีจ่ ําเปนตอการเปดรับสือ่ แมกระทั่งอุปกรณประกอบ
อยางเชน ถานไฟฉาย หากมีราคาแพงมากๆ อยางในแอฟริกา ผูท ต่ี อ งการเผยแพรเอดูเทนเมนตกจ็ ํา
เปนจะตองจัดหาวิทยุไขลานเพื่อใหกลุมเปาหมายนั้นไดรับรูเกี่ยวกับเนือ้ หา และงานบันเทิงเหลา
นัน้ แทน
เชื่อกันวาความบันเทิงนั้นสามารถชวยใหผูชมนั้นปลดปลอยความเครียดลงได ผลพลอยได
นั้นอาจจะเปนการที่ผูชมไดเรียนรู และลอกเลียนพฤติกรรมบางอยางจากความบันเทิงเหลานั้นไปใช
ในชีวิตประจําวันไดหลายๆกรณี นอกจากนัน้ ยังมีผลพลอยไดของ เอดูเทนเมนตตามธรรมชาติ ก็
คือการนําเอางานบันเทิงทีเ่ ผยแพรนน้ั ไปทําการคาได ไมวาจะอยูในรูปของการขายเวลาใหแกผู
อุปถัมภรายการ การทําสินคา เชน เสื้อ หมวก หรือกระเปา เปนตน เพือ่ คืนทุนการผลิต และนํากําไร
ไปทําทุนเพือ่ ขยายการเผยแพรตอ ไดดว ย
งานวิจัยเกี่ยวกับการใชความบันเทิงในประเทศไทยนั้น สวนมากจะอยูในระดับการให
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพตอประชาชน โดยไมไดลึกซึ้งถึงขนาดสรางสํานึก ทักษะหรือ เปลี่ยนนิสัย

42
เหมือนอยางบางประเทศ งานวิจัยนี้แบงงานดานความบันเทิงตางๆออกเปนสองลักษณะไดแก สื่อ
พื้นบานและสื่อความบันเทิงรวมสมัย

สื่อพื้นบาน: ความบันเทิงแบบพื้นบาน
วิชานิเทศศาสตรถือวาการแสดงพื้นบานเปนสื่อประเภทหนึ่งเชนกัน ความบันเทิงถูกนํามา
ใชเพื่อใหความรูกับชาวบานหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากการนําไปทดลองใชเปนเครือ่ ง
มือชวยสอนในหองเรียนของนักเรียนตางจังหวัด (อเนกพล เกือ้ มา, 2537; ละเอียด ปน สุวรรณ
2543)
ในภาคเหนือ เพลงคําเมืองไดรับความนิยมในหมูค นเมือง เพลงคําเมืองนําเสนอสาระ
เรื่องคานิยม มากทีส่ ดุ รองลงมาคือเรือ่ งอืน่ ๆ เชน อาหาร อาชีพและการแตงกาย การถายทอด
ความรู ความเชื่อและนอยที่สุดคือเรื่องประเพณี (พรพิไล เทพคํา, 2538) นอกจากนีก้ ม็ เี พลงคํา
เมืองจํานวนไมนอ ยทีเ่ ตือนจิตสะกิดใจผูฟ ง ทัง้ เรือ่ งโรคเอดส ซึง่ ระบาดมากในภาคเหนือ การ
โฆษณาเกินจริงของพอคา เปนตน
นอกเหนือจากเพลงคําเมืองแลว ยังมีการใชเพลงซอ ซึ่งเปนเพลงทองถิ่นภาคเหนือ
ประเภทหนึ่งมาเผยแพรความรูเ รือ่ งโรคเอดส พบวาคนทีร่ บั รูว า มีการใชเพลงซอเผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดส เปนผูม อี ายุเกินกวา 35 ปเปนสวนมาก เพราะคุน เคยและประทับใจกับความเปน
วัฒนธรรมพื้นบานของเพลงซอ ขณะทีว่ ยั รุน หรือกลุม เสีย่ งตอโรคเอดสใหความสนใจกับเพลงซอ
นอยกวา (นารีนารถ กิตติเกษมศิลป, 2539)
ในภาคอีสาน ก็มีการใชหมอลําซึ่งมีวิวัฒนาการไปเปนหมอลําซิ่งในปจจุบัน (สนอง คลัง
พระศรี, 2541) มาถายทอดความรูแ ละวัฒนธรรมดวย ความรูที่ถูกถายทอดผานหมอลํามากที่สุดคือ
ความรูดานการเมืองการปกครอง สวนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่ปรากฏในเพลงหมอลํามากที่สุด
คือเรื่องความรัก หมอลํามักจะนําเอาประเด็นความมั่นคงทางฐานะมากลาวถึงในบทเพลงหมอลํ า
เชนกัน ความเชือ่ ในกฎแหงกรรมก็เปนเรือ่ งทีเ่ พลงหมอลํานําไปรองมากที่สุดเชนกัน (นิทราพร
ทิพา, 2539)
หนวยงานดานสาธารณสุขในภาคอีสานก็อาศัยหมอลําถายทอดความรูดานสุขภาพ เพือ่
ควบคุมและปองกันโรคเอดส และดานการสาธารณสุขอื่นๆ ในลักษณะการแจงขาวสารใหความรู
และโนมนาวใจ โดยแทรกเนือ้ หาอยูใ นความบันเทิงของเนือ้ เพลง และใชความนาเชื่อถือของหมอ
ลํา ความเปนพวกเดียวกัน ซึ่งแสดงออกดวยการพูดภาษาเดียวกัน การตัง้ คําถาม การบรรยาย การเลา
เรื่อง และการใชคําอุปมาอุปมัย คําสุภาษิตดวยภาษาถิ่น (ขวัญชัย หมั่นคํา, 2539)
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ในภาคใต ทั้งหนังตะลุงและโนรา ถูกนํามาใชเผยแพรความรูเชนกัน การใชสื่อพื้นบาน
เหลานี้เพื่อใหความรู เหมาะสมกับประชากรบางกลุมเทานั้น เนือ่ งจาก ผูที่สนใจชมนั้นสวนมากจะ
เปน คนที่มีอายุราว 45-55 ป จบการศึกษาขั้นประถมศึกษา และทําการเกษตร ชอบดูหนังตะลุงบน
เวทีเปนสวนใหญ (ปาริชาติ ยุทธพาพิกูล, 2537)
ดานความบันเทิงแบบชาวบานอยางเพลงลูกทุง หากยอนเวลาไปประมาณ 12 ป (ชวงป
2532-33) เนื้อหาเพลงลูกทุงในสมัยนั้น มักจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากที่สุด โดยจะหา
เพลงที่กลาวถึงเรื่องสุขภาพนอยมาก เพลงตางๆเนนความเปนชนบทและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวอีสานเปนสวนใหญ (บุบผา เมฆศรีทองคํา, 2533) ปจจุบนั แนวโนมนี้ ก็ยังไมเปลี่ยนมาก
มายเทาใดนัก
ละครจักรๆ วงศๆทางโทรทัศน เปนรูปแบบการนําเสนอเรือ่ งพืน้ บานผานจอแกวอีกแบบ
หนึ่ง เนือ้ หาของละครประเภทนี้ ที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบานมักนําเสนออุดมการณทางการ
เมืองแบบเทวราชา ซึ่งกษัตริยจ ะมีสิทธิเด็ดขาดดุจสมมติเทพ สังเกตไดจากการที่พระเอกนางเอกจะ
แตงกายสวยงาม มีอาวุธและของวิเศษที่ติดตัว มาแตกําเนิด ซึ่งเปนสัญลักษณของอํานาจถาวรทีไ่ ด
จากเทพเจา หรือการสืบสันตติวงศ สวนละครจักรๆวงศๆที่ถูกแตงขึ้นมาใหม สวนละครที่สรางจาก
นิทานแตงใหม เนนการถายทอดอุดมการณธรรมราชา หรือการที่กษัตริยคือมนุษยที่เปนคนดีคลาย
กับพระโพธิสัตว พระเอกนางเอกแตงกายเรียบงายคลายสามัญชนในยุคปจจุบันมากขึ้น มีอาวุธและ
ของวิเศษที่ไดจากการทําความดี เปนสัญลักษณของอํานาจที่ไดมาดวยความสามารถและความดี ซึ่ง
ไมใชอํานาจที่ถาวร แตจะอยูกับคนดีและใชอํานาจในทางที่ถูก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูสรางตองการ
ที่จะลดความสําคัญของเทวราชาและใหความสําคัญตอธรรมราชามากขึน้ (มัณฑลี ศิลาวิเศษฤทธิ์,
2537)
จากงานวิจัยสื่อพื้นบานหลายๆชิ้น ทําใหเราเห็นภาพวานักแสดงสามารถสอดแทรกสาระ
ทั้งดานสุขภาพ การเมือง และความเชื่อตางๆในเนื้อหาความบันเทิงของสื่อพื้นบานซึ่งชาวบานคุน
เคยและชอบเปนทุนเดิมอยูแลวได ไมวาสื่อพื้นบานเหลานี้จะอยูในรูปการแสดงสดหรือผานสื่อมวล
ชนแขนงตางๆ อยางไรก็ตามหาไดมีงานวิจัยชิ้นใดไม ที่ระบุวาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู
ความคิด ทัศนคติ หรือ พฤติกรรม ในหมูผูชม
จากรากฐานความบันเทิงตามประเพณีนิยมของไทย นําไปสูความบันเทิงรวมสมัยซึ่งเผย
แพรผานสื่อมวลชน ทั้งละครวิทยุ ละครโทรทัศน รวมทัง้ บทหรือเรือ่ งยอละครโทรทัศนทน่ี ําเสนอ
ผานหนังสือพิมพรายวัน การแสดงตลก เพลงวัยรุน มิวสิควิดโี อ รายการปกิณกะทางโทรทัศน
(ทอลคโชว วาไรตีโ้ ชว) รายการโฟนอินทางวิทยุ ก็เริ่มมีบทบาทตอชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้น
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ความบันเทิงรวมสมัย
ชีวิตคนในเมืองใหญๆอยางเชนกรุงเทพฯ แตกตางจากคนในตางจังหวัดมาก โดยเฉพาะการ
แสวงหาความบันเทิง ขณะที่สื่อพื้นบานยังไดรับความสนใจจากคนตางจังหวัด คนในเมืองหลวง
กลับมีพฤติกรรมการบริโภคความบันเทิงคลายคลึงกับประเทศอุตสาหกรรม นัน่ คือมีการอาน การ
ฟง การชมความบันเทิงผานสื่อมวลชนแทนที่จะไปมีสวนรวมความบันเทิงตา งๆ ผูรณรงคจึงใชสื่อ
ตางๆ ซึ่งเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ เปนชองทางเผยแพรขาวสาร และสรางความตื่นตัว กรณีทน่ี ํามา
กลาวถึงตอไปนี้ จะจับเอางานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือการตูน ละครใบ ละครวิทยุ ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร
หนังสือการตูน
เด็กๆ กับหนังสือการตูนมักจะเปนของคูกัน ไมวา เด็กคนนัน้ จะอานหนังสือออกหรือไม
เด็กๆชอบดูภาพ และมีจินตนาการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในหนังสือการตูน นอกจากความบันเทิงที่ได
รับแลว เด็กๆสามารถเรียนรูเ รือ่ งทีเ่ ปนประโยชนผา นหนังสือการตนู ไดเชนกัน
ประยูร จรรยาวงษนับเปนนักเขียนการตูนไทยยุคบุกเบิก ที่นําเอาความรูตางๆมาใสไวใน
การตูนกรอบเดียวของไทยรัฐ มีทง้ั แนวเรือ่ งเกีย่ วกับการเมือง การเกษตร และสุขภาพอนามัย
ยุทธนา จินตากุล (2538) ศึกษาภาพการตูนเหลานี้จากหนังสือขบวนการแกจน ซึ่งหนังสือพิมพไทย
รัฐเคยตีพิมพแบบรายวันมากอนแลว การตูนของประยูร จรรยาวงษ นําเสนอเรือ่ งราว สี่ แนวทาง
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดแก การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันและควบคุมโรค การรักษา
พยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย โดยนําเสนอเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยมากที่สุด ซึ่งผู
อานสามารถนําเอาไปประยุกตใชได วิธีการนําเสนออยูในลักษณะการเลาเรื่อง ดวยภาษาพูด และมี
ภาพการตูนประกอบ เนื่องจากการตูนเหลานี้ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรัฐ ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่
ขายดีที่สุดในประเทศไทย เนื้อหาตางๆจึงสามารถเขาถึงคนทุกชนชั้นในทุกภูมิภาคไดไมยากนัก
(ยุทธนา จินตากุล, 2538)
งานเผยแพรเกีย่ วกับโรคเอดส ก็มกี ารใชหนังสือการตนู มาใหความรูเ กีย่ วกับโรคเอดสดว ย
โดยเปนการรวมมือระหวาง กลุมองคการพัฒนาเอกชน และสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใชการตนู เปน
ตัวดําเนินเรือ่ งและการตนู ประกอบภาพ ตัวการตนู แสดงอารมณและความรูส กึ การแสดงสีหนา ทา
ทาง การแตงกาย การใชภาษา มีการใชมุขและภาวะแวดลอมอื่นๆเสริม เพื่อสื่อความหมายใหกลุม
เปาหมายเขาใจ โดยมีเนือ้ หา 4 ประเภทคือ
1. การใหความรูด า นระบาดวิทยาของโรคเอดส
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2. วิธีลดความเสี่ยง คือ การใชถุงยางอนามัยปองกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
3. การสรางทักษะทางสังคม เชนมีการซักถาม เจรจาตอรองกอนมีเพศสัมพันธ
4. การสรางความมั่นใจและชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสใหอยูในสังคมไดตามปกติ
มณเฑียร ศุภโรจน (2541) เห็นวาการใชการตนู สือ่ ถึงความหมายเพือ่ การณรงคโรคเอดส
สามารถ หลีกเลี่ยงภาพลามกอนาจารได ตามคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งปฏิเสธรูปภาพ
และภาษาที่ลอแหลมอยางในกรณีของ “คูมือวัยใส” ซึ่งแนะนําวิธีสําเร็จความใครดว ยตนเอง แลวใช
การตูนเด็กชาย “ชักวาว” เด็กหญิง “ตกเบ็ด” ประกอบ
อาจมีผูตั้งคําถามวาหนังสือการตูนนั้น สามารถใหความรูหรือเปลี่ยนทัศนะของผูอานได
จริงหรือไม สมชัย จันลองจับจิต (2539) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชหนังสือการตูนและจุลสาร
เผยแพรโรคเอดสในหมูนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ พบวา การอานหนังสือการตนู หรือจุลสาร
ทําใหผูอา นเขาใจโรคเอดสมากขึน้ แตในเชิงทัศนคติตอ โรคเอดส พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปภาย
หลังการอานหนังสือการตูนและจุลสารไมเทากัน อยางไรก็ตาม กลุมนักเรียนสวนใหญพอใจกับสื่อ
การตูนและ จุลสารทีต่ นไดรบั โดยใหเหตุผลวาเปนสือ่ ทีม่ ที ง้ั สาระ และบันเทิง
การตูนเปนสื่อที่เขาใจไดงาย ไมวาจะมีคําพูดปรากฏอยูในภาพการตูนหรือไมก็ตาม เชน
กรณีของการตนู เผยแพรเรือ่ ง Karate Kid นั้นมีการทําวิดโี อใหเด็กๆไดชม พรอมกับมีการนําเอา
ภาพสําคัญๆจากวิดโี อมาจัดทําเปนหนังสือการตูนซึ่งไมมีคําพูดของตัวการตนู เลย หนังสือการตนู
Karate Kid ถูกนํามาใชเปนสือ่ ตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเด็กทีไ่ ดชมวิดโี อแลว นําไปเผยแพรตอสูเด็กที่ยังไม
เคยดู การเลาเรื่องซึ่งมีภาพประกอบยอมจะทําใหนาสนุกกวาการเลาเรื่องเฉยๆ เห็นไดชัดวาศักยภาพ
ของการตนู ในดานการเสริมสราง ปองกัน รักษา และฟนสุขภาพ เปนสิ่งที่ยังไมคอยมีผูใดนํามาใช
มากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก
ละครใบ
ละครใบหรือ Mime เปนละครสมัยใหมซึ่งไมใชคําพูด แตแสดงออกผานสีหนาและทาทาง
เปนหลัก คณะละครใบที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยคือคณะคนหนาขาว ซึ่งมักจะแสดงสดตามเวที
และที่สาธารณะตางๆ ทิตวัจน ณรงคแสง (2542) ทดลองนําเอาละครใบมาแสดงใหเด็กผูพิการทาง
การไดยิน หรือหูหนวกชม เพื่อศึกษาวาเด็กๆเหลานี้มีผลตอบรับอยางไรกับการแสดงละครใบเฉยๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงละครใบแบบมีภาษามือประกอบ ผลการศึกษาพบวาการแสดงภาษาใบ
ที่มีภาษามือประกอบทําใหเด็กๆเหลานีเ้ ขาใจเรือ่ งโรคเอดสดขี น้ึ คือรูจ กั โรคเอดสมากขึน้ มีทัศนคติ
ดีข้ึนกวาการแสดงละครใบเฉยๆ งานวิจยั ชิน้ นีช้ ใ้ี หเห็นวา การแสดงที่มีคําอธิบายประกอบ ทําใหผู
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ชมเขาอกเขาใจถึงเนื้อหาที่ตัวละครพยายามสื่อไดดีกวามาก
ละครวิทยุ
ละครวิทยุในยุคแรกๆ ถูกใชเปนเครือ่ งมือตอสูก บั คอมมูนสิ ต โดยไดรบั เงินสนับสนุนจาก
USIS หรือสํานักขาวสารอเมริกัน ทําใหไมตอ งมีโฆษณา ผูจัดจึงมีหนาที่แปลบทภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษใหเจาหนาที่ USIS อนุมัติ กอนนําบทมาอัดเสียงเปนภาษาไทยและภาษาอีสาน ปจจุบนั
ละครวิทยุอยูไดดวยรายไดจากโฆษณาประกอบ เนือ่ งจาก USIS ไดงดใหเงินสนับสนุนตั้งแตสถาน
การณบานเมืองสงบลง ละครวิทยุมีตั้งแต 44-66 ตอน จบภายใน 1-4 เดือน โดยสวนมากจะกระจาย
เสียงจากสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารภาค เอ เอ็ม ซึ่งเปนสถานีวิทยุสําหรับละครโดยเฉพาะ (เด
ลินิวส 7 กรกฎาคม 2545)
ศิวะพร พงษจินดาเกศ (2537) ศึกษาสาระเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันที่แสดงออกในละคร
วิทยุ และเพื่อศึกษาถึงกลวิธี การสรางสรรคละครวิทยุคณะ "เกศทิพย" โดยใชเทปบันทึกเสียงละคร
วิทยุเรื่อง "เกิดเปนผูช าย" 75 ตอน ออกอากาศในป พ.ศ.2536 มาวิเคราะห พบวา ละครวิทยุเรือ่ งนีน้ ํา
ลักษณะวิถีชีวิตประจําวัน 5 ประการคือ การชวยเหลือเกื้อกูล ความรัก สันทนาการ การเปลีย่ นสถาน
ภาพทางสังคม และ ความอยูรอดทางสังคม วิถีชีวิตประจําวันดังกลาวถูกสรางสรรคมาจาก กลวิธี
การผลิตละครโดยอาศัยดุลยพินิจ และประสบการณการเขาถึงความพึงพอใจ ของผูฟงเปนเกณฑ
การพิจารณา
ความตอเนือ่ งของละครวิทยุนเ้ี องทําใหผูฟงคอยๆซึมซับวิถีชีวิตที่พึงประสงค มีผูฟง
จํานวนไมนอ ยก็เปนแฟนประจําของละครวิทยุ ขนาดฟงกันตัง้ แต “หัวตลาด ยันทายตลาด” ทีเดียว
อยางไรก็ตามละครวิทยุนี้เปนรูปแบบการเผยแพรประเภทหนึ่ง ซึ่งเขาถึงคนระดับลางไดเปนอยางดี
ละครโทรทัศน
เราคงจําเรือ่ งราวของละครทีวอี ยาง โอชิน เรื่องของสาวญี่ปุนผูฝาฟนอุปสรรคชีวิตจน
กระทั่งบั้นปลายชีวิต ที่ผูคนพากันกลาวถึงความมานะของเธอ คุนเคยกับความเที่ยงธรรมของทาน
เปาบุน จิน้ จนกลายมาเปนยี่หอผงซักฟอกที่โฆษณาวา “คุณภาพซื่อสัตย ราคายุตธิ รรม” นอกจากนัน้
ก็ยังมีละคร เฉพาะหัวใจใหเธอ ที่ทําใหยอดการบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทยสูงขึ้น 4 เทาตัว และ
มีผูสนใจการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล, 2543) ตัวอยาง
ละครทีวีซึ่งแฝงสาระเหลานี้กอใหเกิดการเรียนรู และ “เอาอยาง” พฤติกรรมของผูแ สดง เปนทีม่ า
ของการรณรงคในรูปแบบของ เอดูเทนเมนต ซึ่งเปนความบันเทิงแบบมีสาระแฝงในเนื้อหาความ
บันเทิง
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ปรากฏการณทค่ี นดู “เอาอยาง” พฤติกรรมผูแ สดงเกิดขึน้ นี้ เกิดจากความรูสึกของคนดู
ละครโทรทัศนเปนประจําที่รูสึก “อิน” กับตัวแสดงเนื่องจากรูสึกดีกับตัวละครและนักแสดงที่ชื่น
ชอบเปนทุน และมีผลตอการคิด การพูดและการแสดงออกของผูชม ขาวสารเกี่ยวกับนักแสดงใน
สื่อตางๆเปนตัวเสริมภาพลักษณในเรื่องดวย แตผูชมจะเลิก “อิน” กับตัวละคร เมื่อนักแสดงไมได
ปรากฏตัวในสื่อแลว (นันทิพา วารีวะนิช, 2543)
คนดูละครโทรทัศนจํานวนไมนอยก็ดูเพื่อหาขอมูลไปเปนประเด็นสนทนาและเปนสื่อ
กลางในการเขารวมกลุม นอกเหนือไปจาก ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเนือ้ เรือ่ ง ดารา ฉาก และ
เครื่องแตงกาย การผอนคลายหรือหลีกหนีจากความเครียดในปญหาชีวิตประจําวัน (ไศลทิพย จารุ
ภูมิ, 2534)
ละครโทรทัศนในเมืองไทยมีลักษณะที่พิเศษกวาประเทศอื่นประการหนึ่ง คือ มีการนําเสนอ
เนื้อหา ในหนาหนังสือพิมพลวงหนากอนที่ละครจะฉายจริง มีคนจํานวนไมนอยที่ซื้อหนังสือพิมพ
มาเพื่ออานละครโทรทัศน เพราะมีการเชือ่ มโยงเนือ้ หา ระหวางนวนิยายและละครโทรทัศนดว ยตัว
อักษร แตนวนิยายในหนาหนังสือพิมพอาจจะมีขอจํากัดบางคือคนอานไมเห็นภาพ จึงตองมีคํา
บรรยาย เลาเรือ่ ง และความรูสึกลงไป โดยยังดํารงโครงสรางของเรือ่ งไว ขณะที่การนําเสนอนว
นิยายในหนังสือพิมพทําใหคนอานตองสรางจินตนาการในเรือ่ ง การนําเสนอละครในโทรทัศนทํา
ใหคนเห็นภาพ และไดยินเสียงของนักแสดง ทําใหละครโทรทัศนกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการ
สรางดารา (Stardom) ในแวดวงบันเทิงไปพรอมๆกัน (ปยะพิมพ สมิตดิลก, 2541)
รายการปกิณกะบันเทิง
รายการปกิณกะบันเทิงสําหรับเด็กไดทําหนาที่เปนตัวกลาง เชื่อมโยงสถาบันตางๆ ทาง
สังคมกับเด็ก โดยการถายทอดเนือ้ หาสาระการขัดเกลา ทางสังคม ดานพฤติกรรม ไดแก การสอน
ใหรูจักบทบาททางสังคม การปลูกฝงบรรทัดฐาน ทางสังคม และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ดานสติปญ
 ญา ไดแก การใหความรูใน เชิงวิชาการ และทักษะความชํานาญ ดานจิตใจ ไดแก การ
สอนดานศีลธรรม การ ปลูกฝงคุณคาทางสังคม และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทคนิค การนําเสนอสวนใหญที่ใชเปนรูปแบบของการสาธิต และการเลาเรือ่ งเหตุการณ
สมมุติ เพือ่ ใหงา ยตอการรับรู และความเขาใจสําหรับกลุมผูชมเปาหมายที่เปนเด็กเล็ก นอกจากนี้ ผล
ของการศึกษายังแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคเปาหมายของ ทีมงานผูผ ลิตความตองการในการสอด
แทรกโฆษณาแฝงของผูสนับสนุนรายการ ตลอดจนลักษณะความตองการและความสนใจของกลุม
เปาหมายเด็ก เปนปจจัย เงื่อนไขที่สําคัญในการกําหนดรูปแบบเนือ้ หาของรายการ (ศศิธร อภิสิทธิ์นิ
รันดร, 2541)
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ภาพยนตร
ภาพยนตรเปนความบันเทิงรวมสมัยประเภทหนึ่งซึ่งสามารถสะทอนสภาพสังคมไดดี อาทิ
งานภาพยนตร มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือทานมุย ทานมุยทรงสะทอนปญหาสังคมดานตางๆ ทั้ง
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความยากจน คอรรปั ชัน่ ปญหาครอบครัว รวม
ทั้งปญหาดานสุขภาพเชน ยาเสพยติด โรคภัยไขเจ็บ การฆาตัวตาย โรคเอดส โดยเนือ้ หาภาพยนตร
จะวิพากษสื่อมวลชน ตํารวจ และนักการเมือง แบบเหน็บแนมวาเปนตนเหตุของปญหาตางๆเหลานี้
การดําเนินเรื่องจะใชชะตาชีวิตที่นาสงสารของของตัวละครเปนหลัก (อนุสรณ ศรีแกว, 2533)
นอกจากนี้ภาพยนตรยังถูกใชเปนสื่อในการโฆษณาสินคา ดวยการเปนสวนประกอบฉาก
ดวยการกลาวถึงชื่อสินคาในการสนทนาของตัวละคร ดวยการถายเนนโลโกอยางชัดเจน และดวย
การแสดงประสิทธิภาพของสินคา การทีส่ นิ คาไดรบั การเผยแพรผา นภาพยนตรนน้ั ทําใหผูใชสินคา
นั้นภูมิใจในสินคามากขึ้น หรืออยางนอยก็สรางภาพลักษณที่ดีของสินคาขึ้นในใจของผูชม เนือ่ ง
จากมีการสงเสริมการตลาดเสริมในชวงที่ภาพยนตรนั้นยังฉายอยู (สุภนิช ฉัตรดรงค, 2541)
จากบทเรียนการทําภาพยนตรทั้งสองมุมนี้ จะเห็นไดวาเราสามารถสะทอนปญหาสุขภาพ
และสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสุขภาพลงไปในภาพยนตรไดเชนเดียวกับการโฆษณาสินคา
แตคงจะตองทําอยางแนบเนียน เชนเดียวกับภาพยนตรชดุ ER ซึ่งใหความรูผูชมดานการแพทยเปน
อยางมาก เนือ่ งจากผูอ ํานวยการสรางคือ Michael Crichton จบปริญญาแพทยศาสตรจาก
มหาวิทยาลัย Harvard จึงสามารถใหสาระ และสะทอนความรูสึกของผูที่ทํางานในหองฉุกเฉิน ของ
โรงพยาบาลไดเปนอยางดี ในกรณีอื่นๆความรวมมือระหวางผูเขียนบทและบุคลากรทางการแพทย
จะทําใหภาพยนตรเปนอีกสื่อหนึ่งซึ่งใหความรูดานสุขภาพตอกลุมเปาหมายไดดีเชนกัน
นาสนใจวาเราจะใชความบันเทิงมาขายสุขภาพในสื่อมวลชนไดหรือไมในเมืองไทย การ
ขายสุขภาพในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนนิสัยของคนใหรูจักรักษาตัวเองใหมีสุขภาพดี เพราะตาง
ประเทศเขาทําสําเร็จกันมามากแลว ไมวาจะเปน อินเดีย เคนยา แทนซาเนีย หรือ แมแตเม็กซิโก
(Singhal & Rogers, 1999, 2002) อยางไรก็ดีหากเราสามารถทําความเขาใจเรือ่ งอารมณกบั พฤติ
กรรมไดมากกวานี้ แมเราจะไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผูคนไดโดยตรงดวยความบันเทิง แตอาจ
จะใชความบันเทิงเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคม เพื่อใหคนรูสึกวาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางก็ได
เชนกัน
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ขาวกับการเรียกรองผานสือ่ (Media Advocacy)
“ขาวคือเหตุการณ ขอเท็จจริง เรือ่ งราวทีป่ ระชาชนสนใจใครรู ขาวคือเหตุการณหรือขาว
สารที่รายงานใหผูอานทราบ ขาวคือเหตุการณที่เกิดขึ้นและมีความสําคัญ ขาวคือสิ่งที่
บรรณาธิการหนังสือพิมพตัดสินใจเลือกลงพิมพเพื่อเสนอตอผูอาน” (หนา 26; อภิชาต ศักดิ
เศรษฐ, 2544)
สิ่งที่จะเปนขาวปรากฏสูสาธารณชนไดก็ตองอาศัยกลไกของสื่อมวลชนเปนหลัก และเนื้อ
หาก็ตองมีความแปลกพอตัว อยางคําพูดที่วา “หมากัดคนไมเปนขาว แตคนกัดหมาเปนขาว” การ
เรียกรองผานสื่อเปนวิธีหนึ่งซึ่งประชาชนสามารถนํามาใชเพื่อพิทักษสิทธิของตนเอง ดวยการจัดตัง้
“กลุมกดดัน” หรือ “Pressure Group” เพื่อผลักดัน เรียกรองดานนโยบาย กฎหมาย ผานสื่อมวลชน
ไปสูนักการเมือง หรือ ผูบ ริหาร ทํานองเดียวกับสหภาพแรงงานที่เปนปากเปนเสียงแทนคนงานใน
บริษัท
กลุมกดดันในที่นี้หมายถึง “กลุมคนที่ไมใชกลุมพรรคการเมืองหรือหนวยงานรัฐที่มีเปา
หมายของตนเองในการเรียกรองตามระบอบประชาธิปไตย” จากการสํารวจในอังกฤษพบวา 4 ใน 5
กลุมกดดันเหลานีม้ กี ารติดตอกับสือ่ อยางนอยวันละหนึง่ ครัง้ และ 13% ของกลุมที่สํารวจเชือ่ วา การ
รณรงคผานสื่อนี้ เปนชองทางที่มีอิทธิพลมากที่สุด (Smith, 1999)
การเรียกรองผานสื่อเหลานี้เปนการทําตัวใหสงั คมไดรบั รูว า กลุม ของตนนัน้ มีตวั ตนอยู และ
ทํางานดานใด ในเมืองไทยนั้นเราอาจจะคุนเคยกับการประทวงของกลุม สมัชชาคนจน สมัชชา
เกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) เปนตน อยางไรก็ตามยังมี “กลุมกดดัน” บางกลุมอาทิ กลุมเพื่อน อ.
กลุมเครือขายผูต ดิ เชือ้ (HIV) สมาคมคุม ครองผูบ ริโภค ก็ใชสื่อใหเปนประโยชนในหลายๆโอกาสที่
ผานมา เพื่อแสดงใหสังคมและสมาชิกของกลุมเห็นวา กลุมนั้นมีกิจกรรมอะไรบาง
รูปแบบการรณรงคแบบนีม้ กั จะไมใชการชุมนุมประทวงเสมอไป อาจเปนกิจกรรมทีส่ ราง
ความสับสน ตระหนกตกใจ หรือนาขบขันก็ได อาทิ การสงแฟกซเพื่อสื่อสารชวงพฤษภาทมิฬ การ
ยึดเขื่อน การปดถนน การแกผา การเอาอุจจาระราดตนเอง หรือแมแตการปาเคกใสหนานายกอง
เดอซูส ชวงการประชุมอังคถัด ทั้งนี้เพื่อเปนการเรียกรองความสนใจจากสาธารณชน ใหทราบถึง
ประเด็นที่พวกเขาตองการสื่อถึงสาธารณชน แมวา บางครัง้ กิจกรรมเหลานี้ อาจจะหมิน่ เหมตอ ขอ
กฎหมายอยูบางก็ตาม
เปาหมายในการเคลื่อนไหวของกลุมกดดันเหลานี้มักจะเนนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐที่มีผลกระทบกระเทือนตอสมาชิกของกลุมกดดัน หรือประเด็นที่กลุมกดดันสนใจ สิ่งหนึ่งที่
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กลุมกดดันพยายามทําคือ การสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการโนมนาวใหสาธารณชนเห็นดีเห็นงามกับ
สิ่งที่ตนเสนอดวย ทั้งนี้โดยการอาศัยอิทธิพลของสื่อเปนตัวกลาง ทายสุดกลุมกดดันมักมองหาชอง
ทางในการทําตัวใหเปนขาวดวยการ “เกาะหลัง” การเสนอขาวในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีก่ ลุม
กดดันสนใจ ดวยการใหขอ เท็จจริงเสริมในขาวนัน้ (Smith, 1999)
อุปสรรคในการเขาถึงสื่อของกลุมกดดันเหลานี้คือ การทีผ่ มู อี ํานาจมักจะใหขาวเกี่ยวกับ
ประเด็นใดประเด็นหนึง่ กอนหนาทีก่ ลุม Activists เหลานี้จะมีโอกาสเขาถึงสื่อได กลาวคือสาธารณ
ชนจะรูจักกับประเด็นเหลานั้นในแงมุมที่ไดถูกเสนอมากอนหนาแล ว อยางไรก็ตามเชือ่ วา กลุมกด
ดันที่มักจะมีโอกาสพูดภายหลังนั้นเปนสวนใหญนั้น จะไดรับความสนใจจากสื่อมากกวาเพราะสื่อ
มักจะชอบเจาะประเด็นขัดแยงโดยหาขอมูลลึกๆจากกลุมกดดัน นอกจากนี้ผูที่ทํางานรณรงคแบบนี้
มักจะไดรับการอบรมดานทักษะการนําเสนอตอสือ่ ตางๆดวย ซึ่งเปนประโยชนตอกลุมอีกดวย
(Freimuth, 1992; Smith, 1999)

การเรียกรองดานสุขภาพผานสือ่ มวลชน
Wallace, Dofman, Jernigan, และ Themba (1993 แปลโดย ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)
กลาววา ไมมีวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวที่จะสามารถแกปญหาสุขภาพประชาชนไดเพียงวิธีเดียว เรา
ตองใชสื่อตางๆ เขามาชวยเสริมการแกปญหาที่กําลังจะเผชิญ โดยการเรียกรองผานสือ่ สามารถทีจ่ ะ
แสดงบทบาทที่สําคัญนีไ้ ด อยางไรก็ตาม การเรียกรองผานสือ่ เปนเพียงเครือ่ งมือหนึง่ เทานัน้ ที่
สนับสนุนการริเริ่มนโยบายสุขภาพชุมชน ซึ่งในความเปนจริงนาจะเปนสื่อมวลชนหรือไมก็เปน
การรณรงคใหความรูแกชุมชนหรือแมแตการใชแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม สุดทายคือการริเริ่มใน
การใชการเรียกรองผานสือ่ ซึ่งอาจจะดูไมสําคัญเพียงพอที่จะกระตุนและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางถาวรในประเด็นของสุขภาพชุมชน ซึ่งพลังในการเปลี่ยนแปลงมาจากการเรียกรองอยางกวาง
ขวางโดยไดรับการสนับสนุนและแพรหลายในประชาคม ซึ่งมีลักษณะของการสรางและรวบรวม
กําลังกัน และยังมีการพัฒนาผูนําซึ่งเปนผลมาจากการรวมมือของประชาคม การเรียกรองจะ
ประสบความสําเร็จหรือจะเกิดขึน้ ไดนน้ั สื่อจะสามารถทําใหเกิดความแตกตาง สวนความสําเร็จใน
การริเริ่มสิ่งเหลานี้จะตองอาศัยทักษะ รวมทั้งชักชวนผูคนใหเกิดความเคลื่อนไหวในระดับองคกร
ยังมีการใหทุนและมีความเขาใจสื่ออยางมาก
การเรียกรองเปนการมุงเนนทํ าใหเกิดการเคลื่อนไหวและมีผลตอการสนับสนุนประเด็น
ตอนโยบายและตอประชาคม การเรียกรองเกีย่ วของกับการหวานลอมเพือ่ หาการสนับสนุนเพือ่ ผลั ก
ดันกฎหมาย โดยเกี่ยวของกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ ผูปวย ผูรับบริการและผูกําหนดนโยบาย
การเรียกรองสามารถทีจ่ ะรวมเขาไปในการทํางานในแตละวัน ดวยการชวยใหเราไดรูลูทางสําหรับ
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การบริการประชาคม (ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)
หัวใจของการเรียกรองก็คอื การคนหาวิธที จ่ี ะเพิม่ อํานาจตอรองของประชาชนและกลุม ผู
ไดรับผลกระทบ เพือ่ ทําใหผูกําหนดนโยบายรับรูถ ึงความรับผิดชอบตอความตองการของประชา
ชนเพิ่มมากขึ้น การกระทําเชนนี้เปนการพยายามเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชน เพื่อที่จะไดมีพลังใน
การกําหนดปญหาตางๆในหมูประชาชน อีกทั้งสามารถแกปญหาและมีสวนรวมในสังคมในทาง
ดานนโยบายเพิ่มมากขึ้น
Amidei (1991 แปลโดย ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545) เห็นวา การเรียกรองมีหลายลักษณะได
แก
1. การกําหนดประเด็น การดําเนินงานการเรียกรองทีด่ ที ส่ี ดุ จะเกิดก็ตอ เมือ่ มุง ไปที่
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง บอยครั้งที่จะพบวา กลุมที่มีความแตกตางกันมักจะมารวมมือ
กันในการเรียกรองและเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผลงานที่เกิดจากความรวมมือจะไดมี
ความชัดเจน เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนจะชวยทําใหกลุมที่มีความสนใจแตกตางกัน
ยังคงตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานเดียวกัน
2. การคุม ครองสิทธิ การเรียกรองที่ตั้งอยูบนขอสันนิษฐานวาประชาชนมีสิทธิ และสิทธิ
เหลานั้นใชบังคับได ยกตัวอยางเชน สิทธิในการไดรับการดูแลสุขภาพอยางเพียงพอ
สิ่งแวดลอมก็ปราศจากภาวะมลพิษ มีการวาจางทํางาน มีที่พักอาศัยซึ่งเปนการเตรียม
โดยหลายๆหนวยงาน กิจกรรมตางๆก็พยายามที่จะทําใหแนใจวา สิทธิเหลานี้ไดถูก
ปฏิบัติ
3. การพิทกั ษสทิ ธิ การเรียกรองเปนเรื่องเดิมที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชนที่บางคน
หรือบางประชาคมใหสทิ ธินน้ั เรียบรอยแลว ยกตัวอยางเชน พวกเกย เลสเบี้ยนและ
ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิเลือกผูแทนเขานั่งในสภาไดเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การปกปองสิทธิใหเกิดความเทาเทียมกันเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป
4. ความรับผิดชอบของสถาบัน การเรียกรองดานนโยบายจะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับความเชือ่
มั่นในการปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอยางกรณีการเรียกรองทางดานโภชนาการ ถือได
วาเปนเครื่องมือในการกดดันใหองคการอาหารและยาเปลี่ยนขอความในฉลากอาหาร
โดยในฉลากใหมจะตองสะทอนใหเห็นถึงความใสใจในเรื่องประโยชนของผูบ ริโภค
รวมทั้งมีการแจกแจงรายละเอียดทาวดานโภชนาการอยางชัดเจน และยิ่งกวานั้นเปน
การเพิ่มความรับผิดชอบในแงจริยธรรมและทางดานกฎหมายขององคการอาหารและ
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ยา

การทําความเขาใจในการเรียกรองผานสื่อ
สื่อมวลชนเปนองคประกอบหนึง่ ของสิง่ แวดลอมในการเลือก การแสดง การใหคําจํากัด
ความ และการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้น การเรียกรองผานสือ่ เปนการกําหนดหัว
ขอโดยสื่อมวลชนและกําหนดแนวทางในการวิพากษวิจารณ วัตถุประสงคของการเรียกรองผานสือ่
คือใหความชวยเหลือใหเกิดการพัฒนาและสนับสนุนสังคมในแงนโยบายทางการเมืองในการทีจ่ ะ
สงเสริมใหมีสุขภาพดีตามบรรทัดฐานของสังคม (ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)
การเรียกรองเบือ้ งตนนั้นจะตองมาจากประชาชน ที่มีความคาดหวังทางดานสุขภาพเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ การเรียกรองมักมุงเนนไปที่นโยบายดานการปองกัน สื่อถูกนํามาใชเพื่อทําใหผูคนใน
สังคมไดวิพากษวิจารณนโยบาย เพือ่ “จูน” ความคิดเห็นเขาหากัน เพื่อผลักดันใหนโยบาย หรือ
กฎหมายที่ออกมาเปนไปตามความตองการของประชาชน

จุดเนนในการเรียกรองผานสือ่
การเรียกรองผานสือ่ มีประเด็นทีเ่ นน ในการนําเสนอผานสื่อมวลชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงขึ้น ไดแก
1. เนนการแสวงหาผูที่มีสวนไดสวนเสีย เปนวิธีการเรียกรองดั้งเดิมที่อาศัยการสรางความ
ขัดแยงโดยประชาคมที่เปนฐานในการสนับสนุน รวมถึงการนําขาวสารสุขภาพออกมา
จากจุดศูนยรวม สวนการเรียกรองผานสื่อเปนการคนหาเพื่อแบงแยกกลุมของประชา
คม โดยอาศัยทักษะในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวและการใชถอยคําของแตละ
ประชาคม
2. เนนการมีสวนรวมของประชาคม วิธีการแบบเกาเองเทาที่เปนไปได ชีใ้ หเห็นวา แตละ
บุคคลและแตละกลุมนั้นเปนสวนหนึ่งของผูฟงที่จัดอยูในการสื่อสารแบบทางเดียว
โดยปกติ ถาผูฟงในที่นี้เปนการรวมถึงการวางแผนงานทั้งหมด มันมักจะเกิดขึ้นหลัง
ประเด็นหลักที่ถูกตั้งขึ้น การเรียกรองผานสื่อจะปฏิบัติกับแตละบุคคลหรือกับสมาชิก
กลุมเหมือนกับเปนผูสนับสนุนเทาที่เปนไปไดซึ่งจะสามารถใชกํ าลังความคิด ทักษะ
และหนทางอื่นๆในการสนับสนุนใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. เนนการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสราง การกําหนดวาระขาวสารและการกําหนดโครง
สรางเปนกุญแจไขไปสูการยอมรับตามหลักเหตุผลในการใชการเรียกรองผานสื่อ
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ทฤษฎีเหลานี้เปนรากฐานในทางนโยบายการเมืองและสังคมศาสตร ซึ่งคานกับการ
รณรงคแบบเกา ซึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละบุคคล โดยอาศัย
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร
4. เนนการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบาย การเรียกรองผานสือ่ คอนขางจะพัฒนาในเรือ่ งของ
นโยบายสาธารณสุขมากกวาขาวสารสุขภาพ ในแงนโยบายจะมุงไปที่ผลสะทอนใน
ระยะยาวของแผนในการคาดหวังใหสังคมเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันก็จะแกปญหา
ในระยะสั้นที่กําลังเขามา ซึ่งเกิดจากความสนใจในเรื่องนั้นทันที ยกตัวอยางการ
เตรียมการเรียกรองผานสือ่ ในระยะสัน้ ทีเ่ ปนประเด็นเรงดวน เชน การโฆษณารณรงค
สําหรับผูทก่ี ําลังจะเปนวัยรุน ในการเรียนรูเ ครือ่ งดืม่ แอลกฮอล ซึ่งเนื้อหาจะกวางและ
เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งหมด
5. เนนการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขทางสังคม การเรียกรองผานสื่อจะหยิบยกเปาหมายจาก
การเปลี่ยนแปลงที่แตละบุคคลไปสูการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ซึ่งเปนผลมา
จากการกระทําของแตละบุคคล การเนนยํ้าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาง
สังคมเปนผลจาก การวิจัยสาธารณสุขเกี่ยวกับการปองกัน ซึ่งโดยทั่วๆไปงานวิจัยมัก
จะชี้ใหเห็นวาปจจัยทางดานเงื่อนไขทางสังคมเปนกุญแจสํ าคัญ ในการกําหนดจุด
ประสงคในการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพอนามัย ทัศนคติและบรรทัด
ฐานทางสังคม
6. เนนการเผชิญหนาหนวยงานรับผิดชอบผานสือ่ มวลชน การเรียกรองผานสื่อเปนการ
มุงประเด็นไปที่การเขาถึงสื่อของหนวยงานราชการไปยังโตะขาว หนึ่งในหลักขั้นพื้น
ฐานของการเรียกรองผานสือ่ เปนประเด็นทีเ่ ผชิญหนาของการเคลือ่ นไหวดานสุขภาพ
ซึ่งสมควรเปนขาวเพราะชุมชนใหความสนใจในระดับสูงและมีความเชื่อมโยงโดยตรง
กับสุขภาพที่ดีของประชาคม การแสดงการเรียกรองผานสือ่ เปนการออนวอนทีใ่ ห
บริการกับประชาคมที่คอนขางจะจํากัดซึ่งเปนสวนหนึ่งในกระบวนการรวบรวมและ
การทําขาว
อาจกลาวโดยสรุปวาการเรียกรองผานสือ่ นัน้ เชื่อในวิธีคิดที่วาพฤติกรรมของมนุษยจะถูก
เปลี่ยนแปลงโดยโครงสรางทางสังคม และทางนโยบาย คือคนจะดี ก็เพราะมีระบบ บริบทดี การ
วิพากษวิจารณผานสื่อมวลชนเปนวิธีหนึ่งซึ่งจะทําใหผทู เ่ี กีย่ วของตืน่ ตัว และนําไปสูการปรับปรุง
แกไขโครงสราง การสรางกระแสผานสือ่ มวลชนจะทําใหมีผูมีสวนไดสวนเสียออกมาเคลื่อนไหว
นอกจากนี้กระแสที่เกิดขึ้นในสื่อนั้น ทําใหเพิ่มจํานวนผูยอมรับความคิดใหมๆ และไมตะขิดตะขวง
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ใจในการปฏิบัติตาม
การเรียกรองผานสือ่ นี้ ผูเ รียกรองผานสือ่ จะตองสามารถทําใหสื่อสนใจ และนําเสนอ
ประเด็นที่ตนเรียกรอง เพื่อใหเสียงจากประชาชนดังไปถึงผูกําหนดนโยบาย ทัง้ นีผ้ เู รียกรองควรจะ
เขาใจถึงสถานะ “ผูช น้ี ําสังคม” ของสื่อมวลชนในประเด็นตางๆดวย หรือเราอาจจะพูดไดวา สือ่ มี
อิทธิพลดานการกําหนดวาระ (Agenda setting) และสามารถสรางการตื่นตัว (Awareness) ที่ทําให
คนในสังคมสามารถพูดถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งได โดยเราจะกลาวถึงการกําหนดวาระโดยสือ่
มวลชนในสวนถัดไป

Agenda setting การกําหนดวาระโดยสื่อมวลชน
การศึกษาดานการกําหนดวาระนั้นเปนการศึกษาเกี่ยวกับการใชและการกระจายอํ านาจและ
อิทธิพลในสังคม ทฤษฎีนี้เห็นวาสื่อนั้นสามารถทําใหเรือ่ งราว ประเด็น และบุคคลกลายเปนจุดสน
ใจจากสาธารณชนได นอกจากนี้ทฤษฎีนี้เชื่อดวยวาสื่อสามารถทําใหวาระตางๆนี้กลายเปนที่
โจษจันในสังคมไดดวย
การกําหนดวาระนัน้ สามารถกําหนดไดสามวาระคือ การกําหนดวาระทางนโยบาย (Policy
agenda) การกําหนดวาระทางสาธารณะ (Public agenda) และการกําหนดวาระทางสื่อ (Media
agenda) (McQuail & Windahl, 1993) ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหวางวาระทั้งสามนั้น ตัง้ อยูบ น
ขอสันนิษฐานทีว่ า
1. สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงตอวาระทางสาธารณะ ดวยการใหนํ้าหนักของสือ่ ตอ
เรือ่ งนัน้
2. วาระทางสาธารณะมีอิทธิพลตอการกําหนดวาระทางนโยบาย เพราะนักการเมืองมักให
ความสําคัญตอฐานเสียงของตน และตองการรูค วามตองการของประชาชนในทุกเรือ่ ง
ผานสื่อ
3. วาระทางสื่อมีอิทธิพลตอการกําหนดวาระทางนโยบาย เพราะนักการเมืองใชขอมูลจาก
สื่อเพื่อวัดประชามติในแตละประเด็น
4. อยางไรก็ตาม ในบางประเด็นการกําหนดวาระทางนโยบายมีผลโดยตรงตอการกําหนด
วาระทางสื่อดวย
5. แหลงขาวและที่มาของขาวมีผลโดยตรงตอการกําหนดวาระทางสื่อ
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วัชรีพร กุลพิสิทธิเจริญ (2542) ศึกษาการกําหนดวาระดานเอดสในหนังสือพิมพตา งๆ พบ
วา หนังสือพิมพ Bangkok Post มีเนือ้ ที่ และความถี่ในการนําเสนอเรือ่ งเอดสมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หนังสือพิมพมติชนและไทยรัฐตามลําดับ โดย 5 ประเด็นแรกทีห่ นังสือพิมพ ทั้ง 3 ชือ่ ฉบับนําเสนอ
มากที่สุดคือ บุคคลกลุมตางๆ กับโรคเอดส, กิจกรรมตานเอดส, สถานการณดานเอดส, การคนพบ
ทางวิทยาศาสตร วัคซีนและยารักษาเอดส, การติดตอ การปองกัน รักษาและผลกระทบของโรค
เอดส ซึ่งอยูในรูปแบบ 7 รูปแบบไดแก ขาว บทความ คอลัมนตอบปญหา ทางการแพทย บท
บรรณาธิการ สารคดี บทสัมภาษณ คอลัมนแสดงความคิดเห็น ทิศทางในการนําเสนอ พบวามีการ
นําเสนอในทิศทางเชิงเปนกลางมากที่สุด รองลงมาคือทิศทางเชิงลบและทิศทางเชิงบวก ตามลําดับ
ผลกระทบของการกําหนดวาระ ก็คือการสรางทัศนคติของคนในสังคม เกี่ยวกับประเด็น
ตางๆทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่สื่อมวลชนจับประเด็นนอกเหนือไปจากการพูดคุยกับผู
คนที่เรารูจักรอบๆตัว อยางไรก็ตามหัวใจในการสรางทัศนคติของคนในสังคม เริม่ จากการทําให
เปนขาว ผูเรียกรองควรจะเขาใจธรรมชาติของนักขาวดวยวาตองการเนือ้ หาอะไรบางเพื่อทําให
ประเด็นเปนขาว
นักขาวกับแหลงขาว
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการระหวางนักขาวและแหลงขาว เปนหัวใจของการเรียกรอง
ผานสื่อ โดยองคกรหรือประชาคมจะตองทําตัวเปนแหลงขาวสารขอมูลใหกับนักขาว และในกรณีนี้
นักขาวคือผูถ อื กุญแจสําคัญในการเขาถึงพื้นที่บนหนากระดาษ หรือคลืน่ วิทยุโทรทัศน ของบรรดา
สื่อมวลชนทั้งหลาย
ปกติแลว นักขาวนั้นมักจะวางทาทีความสัมพันธกับแหลงขาวแบบปานกลาง ไมเหินหาง
หรือใกลชิดกับแหลงขาวจนเกินไป ทั้งแหลงขาวและนักขาวนั้นคบกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ในเชิง
ขาว คือ แหลงขาวเปดโอกาสใหนักขาว ไดขาวเจาะพิเศษ ขาวเจาะลึก ทันเหตุการณ ถูกตอง ไมตก
ขาว รวมทั้งชี้แนะประเด็นและทิศทางขาวใหกับนักขาว นอกจากนี้แหลงขาวยังชวยบริการอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน ในบางกรณี นักขาวที่ใกลชิดกับแหลงขาว ยังสามารถแสวงหาความรวม
มือเชิงธุรกิจเขาสูองคกร อีกทั้งยังชวยลดการแทรกแซงจากอํานาจภายนอกทีม่ ตี อ องคกรไดดว ย
อยางไรก็ตามแหลงขาวก็เคยหยิบยื่นผลประโยชนใหกับนักขาวเปนการสวนตัว ทัง้ ในรูปของเงิน
วัตถุส่ิงของ ความชวยเหลือ และบริการอืน่ ๆ แตนักขาวมักปฏิเสธที่จะรับผลประโยชนเหลานั้น เวน
แตเปนสิ่งที่ไมเกินวิสัยที่จะรับได ยกเวนบางรายซึ่งตกอยูในสภาพที่ปฏิเสธไมได (นรพล ผาเจริญ,
2541)
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การกําหนดวาระดานเอดสของหนังสือพิมพ Bangkok Post มติชน และไทยรัฐ อาศัยถึง 13
แหลงขาว โดยแหลงขาวที่หนังสือพิมพใชมากที่สุด 5 ลําดับแรกไดแก บุคคลที่ไมได ระบุแหลงที่
สังกัด, สํานักขาวตางประเทศ, กระทรวงสาธารณสุขและเจาหนาที่, องคกรภาครัฐและ NGO ตาม
ลําดับ (วัชรีพร กุลพิสิทธิเจริญ, 2542)
เมื่อเขาใจเรื่องของความสัมพันธระหวางนักขาวและแหลงขาวแลว ผูเ รียกรองควรทําความ
เขาใจถึงกระบวนการนําเสนอขาวในสือ่ ประเภทตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ดวย
หนังสือพิมพ
หนังสือพิมพถูกเรียกวาเปน ฐานันดรที่ 4 หรือ The Forth Power ซึ่งคอยตรวจสอบอํานาจ
บริหาร และอื่นๆ ดวยการนําเสนอขาวไปสูประชาชน กระบวนการทําขาวของหนังสือพิมพเปน
เรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง เนื่องจากหนังสือพิมพในประเทศไทยลวนมีเอกชนเปนเจาของทั้งสิ้น ไมวา
จะเปนหนังสือพิมพจากสวนกลาง หรือหนังสือพิมพทองถิ่น การอยูร อดของหนังสือพิมพจงึ ขึน้ อยู
กับการทําธุรกิจ คือขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ และขายขาว เปนหลัก การนําเสนอขาวนัน้ จึง
ตองดูวาทําอยางไรจึงจะขายขาว เพื่อขายหนังสือพิมพใหได บางฉบับใชการพาดหัวขาวดวยภาษาที่
มีสีสัน บางฉบับใชภาพขาวอาชญากรรมเปนจุดขาย บางฉบับก็เนนเนื้อหาและคอลัมนประจําเปน
จุดขาย เนื่องจากการแขงขันระหวางหนังสือพิมพฉบับตางๆเปนไปอยางเขมขน ขาวที่นําเสนอนัน้
บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไดเชนกัน (อภิชาต ศิกดิเศรษฐ, 2544) ทั้งนี้อยูที่ความรับผิด
ชอบของ นักขาว บรรณาธิการขาว และนโยบายของหนังสือพิมพแตละฉบับ
ขาวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในหนาหนังสือพิมพนั้นมักจะปรากฏอยูบนหนาแรกเสมอ
ขาวใดที่ไดรับเนื้อที่มากก็จะถือวาเปนขาวสําคัญมาก การคัดเลือกขาวหนาหนึ่งถูกกําหนดโดยการก
ลั่นกรองตั้งแตผูสื่อขาวประจําแผนกขาวตางๆ เปนผูน ํารายละเอียดของ ขาวตอมา จากนั้นรายงาน
ตอใหหัวหนาแผนกขาว หัวหนาแผนก แตละแผนกเมือ่ พิจารณาแลวเห็นวาควรเปนขาวหนาหนึง่
จึงสงใหแผนกขาวหนาหนึง่ ซึง่ จะมีผเู รียบเรียงขาวเปนผูเ รียบเรียงและตรวจสอบความถูกตอง จาก
นั้นจึงนําเสนอใหหวั หนาขาวหนาหนึง่ เปนผูพ จิ ารณาคัดเลือก ในขั้นสุดทายหัวหนาขาวหนาหนึ่ง
อาจจะเปนผูเลือกเอง หรือตองมีการปรึกษากับบรรณาธิการขาวประจําวันกอน (การุณย มีถม, 2539)
แมวาหนังสือพิมพประเภทหัวสี (Tabloid) เชน ไทยรัฐ เดลินิวส และหนังสือพิมพสําหรับ
ปญญาชน เชน มติชน และสยามรัฐ (สมัย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเปนมีบทบาทในหนังสือพิมพ
อยู) จะใหความสําคัญกับหัวขอ ขาวตางๆ ใกลเคียงกัน (วิไล ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2534) แตละฉบับก็
ยังมีเกณฑในการเลือกขาวหนาหนึ่งที่ไมเหมือนกันนัก ทั้งที่เกณฑเลือกหลักๆจะมาจากความสําคัญ
ของขาวและความนาสนใจของขาว โดยหนังสือพิมพไทยรัฐคํานึงถึงความนาสนใจของขาวในดาน
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ความใกลชิดกับผูอาน ความแปลก ประหลาด ความเราอารมณ ความขัดแยง เพศ และความกาวหนา
มากกวาหนังสือพิมพเดลินิวส สวนหนังสือพิมพเดลินิวสคํานึงถึง ความนาสนใจของขาวในดานผล
กระทบกระเทือน มากกวา หนังสือพิมพไทยรัฐ อยางไรก็ดีทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวสยัง
คํานึงถึงประเด็น และสาระของขาวที่เคยรายงานมากอนหนานี้ เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งในเนือ้ ขาว
ดวย (การุณย มีถม, 2539)
สวนขาวหนาหนึ่งในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ Bangkok Post มักจะใชขาว
ตางประเทศเปนขาวนําบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพมากกวาขาวในประเทศ โดยเขียนขาวหนา
แรกเพื่อดึงดูดใจตามหลักเกณฑการเขียนขาวหนาแรกของนักหนังสือพิม พ Bangkok Post ใหความ
สําคัญเปนพิเศษใน 4 หลักการ ไดแก การเขียนขาวในลักษณะปรามิดหัวกลับ (เขียนเรือ่ งทัว่ ไปกอน
ที่จะเขาไปสูจุดที่ตองการสื่อสาร) ความนาสนใจ และความสําคัญของขาว ความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และมีความเปนกลางในการรายงานขาว การใชภาษานั้น นักขาว Bangkok Post มักใชคํา
คุณศัพทที่แสดงถึง จํานวนหรือปริมาณ ขนาด ประสิทธิภาพ ความแข็งแกรง ยืดหยุน พลังอํานาจ
ฯลฯ เพื่อใหผอู า นเขาใจเนือ้ หาไดชดั เจนยิง่ ขึน้ (ผุสดี ถนอมศักดิ์, 2541)
นอกจากความสนใจที่มีตอขาวหนาหนึ่งแลว เนื้อหาสาระในฉบับก็มีความสําคัญเชนกัน
โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับการพัฒนา ปกติแลวหนังสือพิมพที่มาจากสวนกลางนั้น มักจะไมคอยมีเนื้อ
หาสาระขาวซึ่งเกี่ยวกับภูมิภาคมากนัก การนําเสนอขาวซึ่งเกี่ยวของกับความกาวหนาของทองถิ่น
นั้นจึงเปนภาระของหนังสือพิมพทองถิ่น อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา หนังสือพิมพทองถิ่นซึ่งมี
เจาของเปนคนทองถิ่นเอง มักจะนําเสนอหัวขอขาวเกี่ยวกับการพัฒนามากกวาหนังสือพิมพทองถิ่น
ที่อยูในเครือหนังสือพิมพสวนกลาง เนือ่ งจากหนังสือพิมพทอ งถิน่ มีเจาของเปนคนทองถิน่ ซึ่งสน
ใจความกาวหนาของทองถิน่ ตนเองเปนทุนนัน่ เอง (ดนยา ธัชชนก, 2537)
ปจจุบันการอานหนังสือพิมพไมไดจํากัดแคคนเดินผานรานหนังสือแลว หนังสือพิมพยัง
ถูกนําเสนอในรายการวิทยุประเภทการสนทนาขาว ซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก โดยเฉพาะในหมูคนที่
ไมมีเวลาอานหนังสือพิมพ และผูสูงอายุซึ่งมีปญหาทางสายตา
วิทยุ
รายการขาวในวิทยุนั้นมีอยูสองลักษณะคือ รายการประเภทสนทนาขาว และขาวสั้น ราย
การสนทนาขาวนั้นเปนการนําเสนอโดยโฆษกที่อานขาวใหผูฟงไดรับทราบในลักษณะการพูดคุย
เชน ปรีชา ทรัพยโสภา ดุย ณ บางนอย ในสมัยกอน ปจจุบนั นี้ รายการขาวประเภทการสนทนาขาว
มีวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้น คือมีการติดตอสัมภาษณบุคคลในขาว และบางรายการก็เปดโอกาสใหผู
ฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับขาวนัน้ ผานโทรศัพทด ว ย สวนมากรายการประเภท
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สนทนาขาวนั้นจะถูกนําเสนอในชวงเชา และเย็น ซึ่งรายการสนทนาขาวจํานวนไมนอ ยก็เปนราย
การของทองถิน่ ซึ่งนําเสนอผานคลื่นวิทยุระบบ AM
ผูดําเนินรายการของรายการสนทนาขาวเชน “เก็บตกจากเนชั่น” และ “พูดจาประสาขาว” ที่
ไดรับความสนใจจากประชาชน มักจะนําเสนอประเด็นขาวการเมืองมากกวาประเด็นทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยประเด็นขาวหลักทีน่ ําเสนอนัน้ สอดคลองกับการนําเสนอขาวหลักในหนังสือพิมพ
รายวัน (ราเชษฐ หีมสุหรี, 2540) โดยมีการวิพากษวิจารณประกอบดวย แตเนื่องจากสํานักขาวเนชั่น
เปนบริษัทเอกชนซึ่งตองเชาเวลาสถานีวิทยุของรัฐออกอากาศ ดังนัน้ การนําเสนอขาวจึงมีเสรีภาพ
ในขอบเขตจํากัด
ปจจัยกําหนดลักษณะการดําเนินรายการสนทนาขาวทางวิทยุ ประกอบดวย ปจจัยดานทัศ
นคติ ภูมิหลังและประสบการณทางวิชาชีพของผูดําเนินรายการ ปจจัย ดานระบบอุปถัมภและเครือ
ขายความสัมพันธ ปจจัยดานวัฒนธรรมของสือ่ วิทยุ ซึ่งมีผลตอการสรางภาพลักษณของรายการหรือ
สถานีและแนวทางดําเนินงานขององคกร ตนสังกัด ปจจัยดานกระแสความสนใจของสื่อมวลชน
และประชาชนที่มีตอสถานการณขาว ในแตละชวงเวลา รวมทั้งปจจัยความสามารถเฉพาะบุคคล
ของผูดําเนินรายการในการ แสดงบทบาทหนาที่สื่อมวลชน ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ (เติม
ศักดิ์ จารุปราณ, 2541)
ขาวสั้นทางวิทยุในอดีตเปนการนําเสนอขาวทางการ จากหนวยงานราชการ ตอมามีองคกร
เอกชนพัฒนาขาวสั้นในเชิงธุรกิจ โดยเนนความทันเหตุการณและใหขา วไดตรงกับความตองการ
ของผูฟง โดยมีทง้ั ขาวสัน้ ตนชัว่ โมง ขาวสั้นกลางชั่วโมง ขาวดวน เปนตน โดยมีกระบวนการผลิต
ขาวสั้นคือ คิดประเด็นขาว ทําขาว รับขาว และคัดเลือกขาว โดยมีการกลั่นกรองขาวเพื่อใหพอดีกับ
เวลาที่มีอยูอยางจํากัด (สมปราชญ คําชาตา, 2543) นอกจากนี้ขาวที่ปรากฏในชวงขาวสั้นเหลานี้
บางครั้งก็ไดรับการถายทอดไปทั่วประเทศเชนกัน ทําใหคนทั้งประเทศไดรับรูขาวสารเหมือนๆกัน
ในเวลาเดียวกันดวย อยางเชนขาวทีน่ ําเสนอโดยเครือขายคลืน่ ของ อสมท. เปนตน
วิทยุเปนสือ่ รอนประเภทหนึง่ คือ มีความทันเหตุการณสูง ยิ่งปจจุบันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือและการเชื่อมตอกับหองสง ยิ่งชวยใหการทํารายการวิทยุเปนเรือ่ งทีไ่ ม
ยากนัก รายการสนทนาขาวสามารถสัมภาษณบุคคลในขาวไดไมวาผูนั้นจะอยูท ี่ใดที่คลื่นโทรศัพท
ไปถึง อยางไรก็ตามวิทยุมีขอจํากัดคือผูฟงไมสามารถเห็นภาพประกอบได รสชาติของขาวทีไ่ ดจงึ
ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูฟง โทรทัศนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการติดตามขาวของประชา
ชน
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โทรทัศน
โทรทัศนเปนสื่อที่สามารถสงขาวสารไดทั้งภาพและเสียง อยางไรก็ตามโทรทัศนใน
ประเทศไทยที่เปนฟรีทีวีทั้งหมด 6 ชอง ก็มักจะนําเสนอรายการที่มาจากสวนกลาง (กรุงเทพฯ) เปน
สวนใหญ แมแตรายการขาว จะมียกเวนบางก็คือชอง 11 ซึ่งนําเสนอรายการจากทองถิน่ เองบาง ดัง
นั้นเราจึงควรทําความรูจักกับกลไกในการผลิตขาว เพื่อที่จะทําอยางไรใหไดสงสาระที่ตองการสื่อ
กับกลุมเปาหมายผานชวงขาวประจําวัน
การคัดเลือกขาวคือหัวใจสําคัญกอนการนําเสนอขาว ผูที่ทําหนาที่นี้มักไดแกบรรณาธิการ
ขาว อยางไรก็ตามภูมิหลังขององคกรมีสวนสําคัญในการกําหนดวาขาวชิน้ ไหนจะไดเผยแพร ลําดับ
ใด ภายในเวลาเทาใด กระบวนการคัดเลือกขาวของฝายขาวในสถานีโทรทัศนโดยทั่วไปมี 5 ขั้น
ตอน (พรสุรีย ธนะศรีสืบวงศ, 2534) ไดแก
1. ขั้นการเลือกเรือ่ งทีจ่ ะทําเปนขาว
2. ขั้นการสื่อขาว-ทําขาว
3. ขั้นการตัดตอ-ลงเสียง
4. ขั้นการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับความสําคัญของขาว
5. ขั้นการคัดเลือกเพือ่ ออกอากาศ
กระบวนการคัดเลือกขาวโทรทัศนนน้ั มีความแตกตางกันตามประเภทของข าว การนําเสนอ
ขาวนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสถานีโทรทัศน ปจจัยภายใน
หมายถึงภูมิหลัง ของนักขาวแตละคน คุณคาและ ธรรมเนียมปฏิบัติที่นักขาวยึดถือปฏิบัติ ระเบียบ
บริหารและกฎระเบียบของสถานี และ ขอจํากัดทางเวลาและนโยบายและนโยบายแฝงของสถานี
โทรทัศน สวนปจจัยภายนอกไดแกปจจัยดานการแขงขันกับสถานีโทรทัศนชองอืน่ ๆ การเมือง
วัฒนธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (พร
สุรีย ธนะศรีสืบวงศ, 2534; ธีรารัตน พันทวี, 2536) อยางไรก็ตามภูมิหลังของสถานีโทรทัศนแตละ
แหงก็สามารถทําใหแนวทางการเสนอขาวแตกตางกันไปได โดยเปรียบเทียบไดจากกรณีตวั อยาง
ของการนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศนสองแหงคือ ททบ. 5 และไอทีวี
ททบ. 5 ซึ่งกองทัพบกเปนเจาของนั้น หัวหนาฝายขาวเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของ
ขาว กอนทีจ่ ะนําเสนอ สวนการจัด ลําดับความสําคัญของขาวขึ้นอยูกับความสอดคลองกับนโยบาย
การผลิตขาว ชอง 5 เนนการเสนอขาวแบบราชการ สนับสนุนกิจกรรม ของรัฐบาลและของกองทัพ
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หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณทางการเมือง แตไมปดกั้นทางความคิด จากปญหาทางเศรษฐกิจชวงป
2540 รัฐบาลตองการความนิง่ ทางการเมือง ฝายขาวจึงตองทํางานไปตามสายการบังคับบัญชาแบบ
ราชการ หัวหนาฝายขาวเปนผูคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของขาว กอนทีจ่ ะนําเสนอ สวน
การจัดลําดับความสําคัญของขาวจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายการผลิตขาว เนือ่ งจาก สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีการบริหารเปนแบบราชการ เนนขาวราชการเปนหลัก โดยขาวที่
นําเสนอนั้นสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลและของกองทัพ ขาวที่ถูกนําเสนอเปนอันดับแรกเปน
สวนมากมักจะเปนขาวการเมือง ขาวราชสํานัก ขาวเศรษฐกิจ ขาวทหาร และไมคอยนําเสนอขาว
อาชญากรรมและขาวปญหาสังคมเทาใดนัก (สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์, 2541)
ขณะที่สถานี ITV ซึ่งมีเอกชนเปนเจาของมุงเนนเสนอขาวที่มีชีวิตชีวา มีสีสัน เปนขาวที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและความสนใจของประชาชน การเสนอขาวมักจะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพของสังคมในขณะนั้น เสนอขาวใหมีความนาสนใจ และไมกระทบกระเทือนกับขอ
เท็จจริง การคัดเลือกขาวเปนการพิจารณารวมกันของหลายๆ ฝาย ในอันที่จะแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจรวมกัน เพือ่ ทีจ่ ะคัดเลือกขาวนัน้ ๆ ออกสูสายตาประชาชน สวนการจัดลําดับความสําคัญ
ของขาวจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนโยบายการผลิตขาวนั้น ขาวที่ถูกนําเสนอในลําดับแรกๆ
บอยครั้งคือขาวอาชญากรรม ขาวปญหาสังคม ขาวเศรษฐกิจ และขวการเมือง แตในเนือ้ หาขาวแลว
พบวา ไอทีวีขาวเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงไปไดแก ขาวการเมือง ขาวปญหาสังคม ขาวอาชญา
กรรมและขาว ราชสํานัก และขาวความมั่นคงตามลําดับ (สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์, 2541)
การเรียกรองผานสือ่ โทรทัศนนน้ั จึงตองอาศัยนักขาวที่จับมุมกลอง มุมมองขาว รวมทัง้
การตัดตอขาว เขียนบทขาว ขาวที่ถายไปนั้นจะตองถูกใจบรรณาธิการขาว ซึ่งทําหนาที่คัดเลือกและ
จัดลําดับการนําเสนอขาว ผูเรียกรองควรคํานึงถึงขอจํากัดขอเท็จจริงขอนี้ รวมทัง้ ขอจํากัดดานชวง
เวลาและระยะเวลานําเสนอขาวของสถานี และใชการแขงขันการนําเสนอขาวระหวางสถานีใหเปน
ประโยชน รวมทั้งควรเขาใจถึงเงื่อนไขและสภาวการณทางการเมืองซึ่งกดดันสถานี ดวยการใช
นโยบายกํากับดูแลสถานีโทรทัศนอยางใกลชิด
กระบวนการทําขาวและนําเสนอขาวในหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ทําใหเห็นวากวา
จะเปนขาวออกมาไดนน้ั ผานผูร บั ผิดชอบเปนจํานวนมาก และความสัมพันธสวนบุคคลที่ดีนั้น จะ
ทําใหประเด็นทีเ่ รียกรองนัน้ ออกมาสูส าธารณะ โดยมีภาพลักษณที่ชวนใหมีคนสนับสนุนดวย

สรุป
ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนลวนมีอิทธิพลตอสังคมไมมากก็นอย เนือ่ งจากเปนสือ่
ซึ่งสงขาวจากพื้นที่แหงหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแหงหนึ่ง จากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่งได เนือ้
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หาสาระขาวตางๆทําใหคนอาน คนฟง คนดูสามารถรับรูเ หตุการณทเ่ี กิดขึน้ ขาวอาจทําใหคนอาน
คนฟง คนดูหลายคนเกิดปฏิกิริยาพอใจ หรือไมพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขาวก็อาจจะทําใหคนบาง
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเชนเดียวกัน การเรียกรองผานสือ่ จึงจําเปนตองมีการตระเตรียมดาน
ขอมูลใหพรอม มีการนําเสนอที่สามารถสรางความสนใจใหกับสื่อ รวมทัง้ พรอมทีจ่ ะทําตัวเปน
แหลงขาว แหลงขอมูลเฉพาะเรือ่ งตอไปขางหนาไดดว ย เพื่อที่จะสรางกระแสในหมูสาธารณชน
และผูกําหนดนโยบายในประเด็นทีต่ นเรียกรองนัน้ ๆ
จากกรอบทฤษฎีขางตน ไมวาจะเปนทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม การตลาดเพื่อสังคม
เอดูเทนเมนต การเรียกรองผานสือ่ และการกําหนดวาระ เราสามารถเขาใจการทํางานของแคมเปญ
ตางๆนั้นวาอิงหลักการใดบางจากกรอบการรณรงคผานสื่อสารมวลชน
แมวาการทําแคมเปญผานสื่อมวลชนจะไดผลแคสรางความตื่นตัว (Awareness) มากกวา
การเปลี่ยนนิสัยคนในสังคมเปนสวนมาก (Rogers & Steinfatt, 1999) การทุม งบโฆษณา ประชา
สัมพันธอยางมากมายในการโปรโมตใหเปลี่ยนนิสัยจึงนาจะถูกตั้งคํ าถามถึงความ “คุมคา” ในการ
ลงทุน อยางไรก็ดีแหลงขาวในกระทรวงสาธารณสุขเผยวา นักโฆษณาบางคนก็ยังเอยถึงความจํา
เปนในการแคมเปญผานสื่อมวลชนวา “ดีกวาไมทําอะไรเลย” ไมนาแปลกใจนักวา การรณรงคผา น
สื่อมวลชนจํานวนไมนอยเปนการปลุกจิตสํานึกแบบชั่วครูชั่วยาม และ ความคิด พฤติกรรมหรือทัศ
นคติอันพึงปรารถนาจะขาดความยัง่ ยืน ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งจากขอจํากัดทางเวลาทีม่ จี ดุ เริม่ ตน และสิ้น
สุด ขอจํากัดทางงบประมาณ รวมทั้งความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสีย ทีอ่ าจจะเปนไปตามหนาที่
ความเกรงใจมากกวาความใสใจตอประเด็นที่รณรงคจริงๆ การรณรงคอกี ประเภทหนึง่ ทีด่ เู หมือนจะ
มีความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงมากกวาการรณรงคผานสื่อมวลชนคือแคมเปญผานปากตอปาก
หรือเครือขายทางสังคม
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ขอมูลขาวสารกับการพูดตอในเครือขาย (The buzz network)
ขาว (News) กับขอมูลขาวสาร (Information) แตกตางกันตรงที่ ขาวมีมิติของความกระชับ
ฉับไว ทันเหตุการณ อาจมีความผิดปกติ ความขัดแยง เสริม บางครั้งเนื้อหาขาวก็ทาทายผูมีอํานาจ
ดวย สวนขาวสารนั้นมีความ เย็นกวา กลาวคือไมไดมีความเรงดวน เพราะขอมูลขาวสารไมใชของ
รอนที่ตองสงตอไปใหผูอื่นอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารถูกบริหาร และมีการประมวลผลได
คําวา The Buzz ถาจะแปลใหตรงก็คือเสียงผึ้งบินหึ่งๆ ภาษาอังกฤษนําเอาคํานี้มาเรียกเสียง
ของผูคนที่พูดเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ กันให ”แซด” เรือ่ งทีโ่ จษจันอาจเปนเรือ่ งดีหรือไมกไ็ ด อาจฟงมา
จากคนอื่นหรือตาดู หูฟงจากสื่อมวลชนก็ได แลวเอาเรือ่ งนัน้ ไปพูดตอแบบปากตอปากกับคนใน
ครอบครัว เพื่อนฝูง หรือแมแตคนแปลกหนา เชน คนที่นั่งขางๆในขบวนรถไฟ หรือแมแตคนขับรถ
แท็กซี่ (ที่รัฐบาลเคยคิดวามีคนจองลม ดวยการดารัฐบาล ใหคนขับแท็กซี่ฟง) การกระจายขอมูลเชน
นี้เปนการสงขอมูลขาวสารใหกับแวดวงคนรูจักในลักษณะบอกตอ หรือ inform
อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องเครือขายเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากในโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีการ
เชื่อมโยงผูคนทั้งโลกเขาดวยกัน เราสามารถติดตอ สงผานขอมูลจากมุมหนึ่งของโลกไปสูอีกมุม
หนึ่งของโลกภายในเสี้ยวพริบตา ในสวนนี้ จะกลาวถึงความสําคัญของเครือขายในการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ดวยการแพรระบาดของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และแมแตสินคา โดย
จะไดอธิบายเรือ่ งเครือขายดวยแนวคิดเชิงโครงสรางและแนวคิดเชิงมานุษยวิทยา โดยจะเริม่ จาก
ประเด็นเครือขายกับทุนทางสังคม เครือขายกับพฤติกรรมทางสุขภาพ และเครือขายกับการแพร
กระจาย ตามลําดับ

เครือขายกับทุนทางสังคม (Social capital)
ทุนทางสังคมคือลักษณะทางสังคมไดแก เครือขาย บรรทัดฐานทางสังคม (Norms) และ
ความไววางใจกันและกัน (Trust) ซึ่งทําใหผูมีสวนรวมไดทํางานเคียงบางเคียงไหลอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น เพือ่ จุดประสงครว มกัน (Putnam, 2000) ในแงคิดแบบไทยๆ ทุนทางสังคมยังรวมไปถึง
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมดวย (อรวรรณ ศิริสวัสดิ์, 2543) ในการสรางทุนทางสังคมนั้น เรา
จะเห็นสิ่งที่เห็นไดชัดกวาสิ่งอื่นๆคือ เครือขาย เพราะเครือขายแสดงใหเห็นถึงสายใยของคนที่มี
ความคิดเห็นหรือมีอะไรที่คลายคลึงกัน (Homophily) และถักทอความสัมพันธ (Bonding) ดวยการ
ทํากิจกรรมรวมกัน
ตัวอยางที่ดีในการถักทอความสัมพันธ ไดแก กรณีของเครือขายการเรียนรูข องกลุม ผู
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเชียงใหมสามกลุม คือ ผูบ ริโภคอาหารเจในกลุม รัศมีธรรม ผูบ ริโภค
มังสวิรตั ิ ในกลุมสันติอโศก และชมรมผูบริโภคผักปลอดสารพิษ ผูบริโภคทั้งสามกลุมนั้นรวมตัว
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กันดวยอุดมการณที่ตรงกัน ความเชือ่ ทีต่ รงกัน วิถีการบริโภคทีต่ รงกัน เชน กลุม รัศมีธรรม และ
กลุมสันติอโศกนั้นจะไมกินเนื้อสัตว ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ชมรมผูบ ริโภคผักปลอดสารพิษ เนนการ
สงเสริมเกษตรกรในการจําหนายผักปลอดสารพิษ รวมทัง้ เผยแพรแนวคิดของชมรม ในสวนของผู
บริโภคกลุมอิสระ จะมีแนวคิดในเรือ่ งของสุขภาพ มีความเชือ่ วาอาหาร เปนปจจัยเสริมที่สําคัญทีจ่ ะ
กอใหเกิดโรคเนือ่ งจากพฤติกรรมการบริโภคทีผ่ ดิ หรือมีผลในการยับยัง้ ไมใหโรคบางโรคแพร
กระจายออกไป มีการใชความเชื่อดานศาสนา และลัทธิมาประยุกตใชในการดําเนินชีวติ โดยเนน
เรื่องความประหยัดและเห็นวาอาหารที่ไมปรุงดวยเนื้อสัตวจะราคาถูก โดยทํากรรมบางอยางรวม
กัน เชน การบูชาพระโพธิสัตว การประชุมธรรม และการบริโภคอาหารเจ เครือขายการเรียนรูข องผู
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะเปนเครือขายบุคคลใกลชิด เครือขายตามความเชือ่ และเครือขายทาง
ความคิดอุดมการณ (สมศรี สินสุข, 2540)
นอกเหนือไปจากการถักทอความสัมพันธของคนในกลุมในลักษณะตางๆแลว การจะขยาย
ความคิดไปสูค นอืน่ ทีอ่ าจไมมอี ะไรเหมือนกัน (Heterophily) ไดนน้ั ตองอาศัยการตอเชือ่ ม
(Bridging) ในกรณีของเครือขายการเรียนรูข องกลุม ผูบ ริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพนี้ พบวาเหตุที่ทําให
เกิดเครือขายการเรียนรูอาหารเพื่อสุขภาพคือ อิทธิพลของวัฒนธรรมใหม อิทธิพลความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และเหตุจูงใจของกลุมคือ ความตองการของกลุมที่จะขยายแนวคิดความเชื่อไปสูกลุมผู
บริโภคโดยทั่วไป นอกจากนี้ การมีแหลงจําหนายสินคาที่ไมปรุงดวยเนื้อสัตว การมีผนู ํา องคความรู
ของกลุม วิธีการที่กลุมถายทอด แนวคิด ความเชื่อ เชือ้ ชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมใกลเคียงหรือ
ตรงกับกลุม และการมีวิถีปฏิบัติที่ยืดหยุน ทําใหแนวคิดของกลุมแพรหลายไปสูสมาชิกและบุคคล
ทั่วไป (สมศรี สินสุข, 2540)
อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ (2543) ศึกษาการรวมตัวกันของชมรมผูสูงอายุ พบวามีทั้งเกิดขึ้นโดย
ความรูสึกวาเหวของผูสูงอายุ ที่ตองการสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง ดวยการทํากิจกรรมกลุม
รวมกัน ทุกคนมีสวนรวม มีการพูดคุยกันสมํ่าเสมอที่วัด นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู
ระหวางชมรม และชมรมกับหนวยงานรัฐ โดยมีโรงพยาบาลนานเปนศูนยเชือ่ มตอ ผูสูงอายุในตัว
เมืองจังหวัดนานจึงสามารถสรางกิจกรรม และพึง่ ตนเองไดในระดับหนึง่ รวมทั้งกอใหเกิดชุมชนที่
เขมแข็งดวย ความเขมแข็งของชุมชนในกรณีนี้หมายถึง “ลักษณะของกลุมคนที่สามารถพึ่งพาตน
เองได มีความสามัคคีรวมพลัง รวมกันภายในกลุม มีการจัดการ และการจัดระบบตางๆในกลุม”
(หนา 7; อรวรรณ ศิริสวัสดิ์, 2543)
ทุนทางสังคมอาจเปนแนวคิดใหมซึ่งเกี่ยวโยงกับเศรษฐศาสตรและการเมือง แตกม็ ผี เู ชือ่ วา
สามารถนํามาใชในการโปรโมตดานสุขภาพไดดี ทําใหลดภาระดานการใหสุขศึกษาหรือความ
พยายามเปลี่ยนพฤติกรรม มาเปนการจัดทําโปรแกรมและนโยบายซึ่งยกระดับทุนทางสังคมในชุม
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ชนที่มีคนเจ็บไขอยูเนืองๆ ทั้งนี้เนื่องจากการสรางทุนทางสังคมเปนการสรางภาวะแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเกิดความรูสึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เปนการแสวงหาการมีสว นรวม ทัง้ รวมคิด รวมทํา
และรวมเผยแพร ความเปนดีอยูดีในลักษณะองครวมของชุมชน โดยความรวมมือของชุมชน สังคม
และการเมือง (Campbell, 2000)

เครือขายกับพฤติกรรมดานสุขภาพ
เครือขายใหคุณคาทางจิตใจ ซึง่ มีผลตอการเปลีย่ นแปลงตนเองของคนในเครือขายได
ชาคริต สุดสายเนตร (2538) ไดวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคล ในลักษณะเดียวกับแรง
สนับสนุนทางสังคมตอผูต ดิ เชือ้ ชาคริต สุดสายเนตร (2538) พบวา เมือ่ เริม่ เจ็บปวยหรือเปนโรค
เอดสเต็มขั้น ผูปวยจะมีความกังวลกับอนาคตครอบครัวและคาใชจายในการดูแลรักษาตนเอง กลัว
วาจะไมมีคนดูแลเมือ่ ตนเองเจ็บปวยและเสียชีวติ กลังวาครอบครัวจะ ทอดทิง้ และคนอืน่ ทีร่ จู ะรัง
เกียจ กลัวรับสภาพกับอาการเจ็บปวยที่จะ เกิดขึ้นไมได และกังวลวาตนเองจะเปนภาระทีค่ รอบครัว
ตองดูแลเมื่อ เจ็บปวย ประเด็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย จากการศึกษาพบวา เมือ่ ผูปวยรับ
ทราบผลเลือดและการเจ็บปวยของตนเอง สวนใหญจะคิดถึงความตายใน แงตา ง ๆ เชน คิดวาอายุคง
ไมยืนยาว กลัวจะตองลมปวยและทรมานกอนตาย กลัวจะเปนภาระใหครอบครัวตองดูแลกอนตาย
แตปญหาเฉพาะหนาที่ผูปวย รูสึกกังวล ไดแก การตองเผชิญกับกระบวนการรักษาทางการแพทย
ภาพพจน ตนเองที่จะเปลี่ยนไปจากสุขภาพยังดีเปนผูปวย การตองพึง่ พาผูอ น่ื มากขึ้นและสถาน
การณตาง ๆ ในชีวิตที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเจ็บปวย เชน ความสัมพันธกับคนรอบขาง การทํางาน
รายไดของครอบครัว และปญหาคาใชจาย เปนตน
การผอนคลายความวิตกกังวลตอความตายของผูปวย ชาคริต สุดสายเนตร (2538) พบวา ผู
ที่มีแรงสนับสนุนทางดานจิตใจจากครอบครัวและคนใกลชิด จะปรับสภาพจิตใจ และผอนคลาย
ความวิตกกังวลไดดีกวาผูที่ตองอยูอยางโดดเดี่ยวและไมมี ญาติพน่ี อ ง นอกจากนี้ความคิดความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาของผูปวย ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูปวยผอนคลายความวิตกกังวลได สวนการใหคํา
ปรึกษา ซึ่งใชแนวทางวิธีการสื่อสารโดยผูใหคําปรึกษาสนับสนุนใหผูปวยมีกําลังใจ และสงเสริม
ใหผูปว ยเกิดความภาคภูมใิ จและเห็นคุณคาในตนเอง เมื่อติดตามผูปวยไประยะหนึ่งหลังจากใหคํา
ปรึกษา พบวาผูปวยสามารถผอนคลายความวิตกกังวล โดยเงื่อนไขบุคลิกภาพ ของผูป ว ย การเปด
เผยสภาพการไดรับการยอมรับ และความสัมพันธใกลชิดกับ บุคคลในครอบครัว ก็เปนสวนสําคัญ
ประการหนึ่งในการชวยใหผูปวยผอนคลาย ความวิตกกังวลดวย
จากกรณีของชาคริต สุดสายเนตร (2538) เห็นไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูปวยไดรับ
ทั้งดานอารมณ ความชวยเหลือในรูปสิ่งของและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ทําใหผตู ดิ เชือ้ รูส กึ ดี
มีกําลังใจ และดํารงชีวิตอยูอยางไมวิตกกังวลมากนัก อยางไรก็ตาม งานวิจัยดานแรงสนับสนุนทาง
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สังคม ชี้ใหเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการปรับตัวของแตละคนแตกตางกันไป
ผูสูงอายุที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดีทําใหมีสุขภาพดีและมีความสามารถดูแลตนเอง
ไดดีกวาผูสูงอายุซึ่งไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมนอย (อัปสร รังสิปราการ, 2539) ในทางกลับกันผู
ปวยโรคเอดส แมที่มีลูกพิการ และผูป ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มักจะไดรับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางดานอารมณในระดับสูง แตไดรับการชวยเหลือในดานสิ่งของและบริการ รวมทัง้
ขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง (ภาวดี มโนหาญ, 2536; สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ, 2536; บุญทิวา โพธิ
เจริญ, 2538) นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล
รักษาตนเอง ดังเชนกรณีของคนงานในโรงงานขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย (อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ,
2539) และมีผลตอการปรับตัวใหเขากับสถานการณของแมที่มีลูกพิการเทานั้น สําหรับตัวผูป ว ยนัน้
มีผลนอยมาก (ภาวดี มโนหาญ, 2536; สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ, 2536; บุญทิวา โพธิเจริญ, 2538) อาจ
สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นมีผลตอคนสุขภาพปกติมากกวาตัวผูป ว ยเอง
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนชองทางใหผปู ว ยหรือผูท เ่ี กีย่ วของเรี ยนรูเกี่ยวกับสถานการณ
ของโรค รวมทั้งวิธีการจัดการกับความไมสบายตางๆที่เกิดขึ้น ขอแนะนํา รวมทัง้ การปลอบโยน ทํา
ใหลดภาวะไมแนนอนในใจเกี่ยวกับความเจ็บไขของตนหรือคนใกลชิดลงไดเปนอยางมาก จาก
ประโยชนของเครือขาย ซึ่งสามารถใหแรงสนับสนุนทางสังคมตอผูปวย หรือผูใกลชิดไดอยางนา
ประทับใจแลว เครือขายยังถูกนํามาตอเชื่อมความคิดคนระหวางกลุม ดวยแนวคิดการแพรกระจาย

เครื่อขายกับการแพรกระจาย - Diffusion Networks
เครือขายคือความสัมพันธในรูปแบบของมิตรภาพ การใหคําแนะนํา การสือ่ สารหรือการให
ความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง (Valente, 1994) เราสามารถวิเคราะห
เครือขายความสัมพันธออกมาเปนแผนภาพ Sociogram
การรวมตัวกันเปนเครือขายทางสังคมนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกของ
สังคมใดสังคมหนึ่ง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางคนในระบบสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น
สามารถนํามาวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธเพื่อประโยชนในการแพรกระจายนวัตกรรมได
การวิเคราะหเครือขายแบงออกเปน
1. เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks)
2. เครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational Diffusion Networks)
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การตอเชื่อม

การถักทอ

ภาพที่ 2: ตัวอยาง Sociogram

1. เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks)
เครือขายการแพรกระจายตามโครงสรางของสังคม สามารถนําเสนอไดจากการวิเคราะห
เครือขาย (network analysis) เพื่อดูวาใครพูดกับใคร สนิทสนมกันแคไหน นอกจากนี้ Grannovetter
(1973) นําเสนอความคิดวาความสนิทสนมบนความสัมพันธที่ไมแนนแฟน (Strength of weak ties)
ของคนเรานัน้ มีผลกับการแพรสิ่งใหมๆระหวางกลุมได
ความสนิทสนมบนความสัมพันธที่ไมแนนแฟน Strength of the weak ties
หากจะแปลคําวา Strength of the weak ties อยางตรงตัววาความเขมแข็งของความสัมพันธ
ที่ออนแอก็จะฟงดูพิกลๆอยู จึงขอแปลเปนไทยที่ฟงดูมีความขัดแยงในตัวเองวาความสนิทสนมบน
ความสัมพันธที่ไมแนนแฟน ความสนิทสนมบนความสัมพันธที่แบบไมแนนแฟน ใชอธิบายถึงปฏิ
สัมพันธกับคนที่ไมคอยไดพบกัน หรือไมเคยรูจ กั มากอน เชน การสังสรรคกบั คนรูจ กั เพือ่ นเกา คน
เคยทํางานดวยกันที่นานๆจะไดพบกัน เพือ่ นของเพือ่ นหรือแมกระทัง่ บุคคลทีอ่ าจพบปะกันโดย
บังเอิญในรถเมล รถไฟ เครือ่ งบิน และ ในอินเตอรเน็ต เปนตน เรารับฟงความคิดเห็นของคนเหลานี้
อยางพินิจพิเคราะห อิทธิพลของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟนที่มีตอการแพรกระจายของความ
คิดใหมๆ คือการเชือ่ มโยงความคิด ขาวสารระหวางกลุมตางๆที่ไดรับรูเกี่ยวสุขภาพ หรืออะไร
ใหมๆ หากปราศจากอิทธิพลของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟนแลว ของใหมๆก็จะถูกยอมรับ
ภายในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้นโดยไมมีการเผยแพรไปสูกลุมอื่นๆ
กรณีตัวอยางที่ดีของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟน คือกรณีของ แกว มหาบัณฑิตจาก
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มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ซึง่ รับรูว า ตนเองติดเชือ้ HIV เมื่อเธอไปตรวจโรคทีโ่ รงพยาบาล
กอนเขาทํางาน แกวเขียนระบายความรูสึกที่นาสะเทือนใจของเธอลงในกระทูของเว็บไซต
Pantip.com เธอพบวามีผูคนเขามาเขียนใหกําลังใจเธอมากมายอยางไมคาดคิด เธอไดรจู กั เพือ่ น
ใหมๆที่ใหการสนับสนุนทางสังคม ทัง้ ดานอารมณ สิ่งของและบริการ รวมทั้งขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับการดูแลสุขภาพ จนตอมามีผรู วบรวมสิง่ ทีเ่ ธอเขียนเปนเว็บประเภทไดอารี และพัฒนามาเปน
หนังสือขายดีตดิ อันดับ 1-10 อยูห ลายเดือน แกวกลายเปนที่รูจักของสังคมชั่วขามคืนทางสื่อตางๆ
แมวาเธอจะไดไปออกวิทยุ ทีวี แตประชาชนก็รจู กั เธอผานเสียงหรือขอเขียนของเธอเทานัน้ โดยไม
เคยเห็นหนาตาของเธอเลย ปจจุบนั แกวเปดตัวมากขึน้ ดวยการรวมทัศนาจรไปที่ตางๆกับเพื่อนๆ
ทั้งทีเ่ ปนผูต ดิ เชือ้ และผูติดแช็ท (chat) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเธอสามารถเขากับสังคมไดดี และสังคม
อินเตอรเน็ตสวนหนึง่ ก็เขาใจผูต ดิ เชือ้ มากขึน้
การไดงานทําของคนของคนหลายๆคนนั้นก็เกิดจากอิทธิพลของความสนิทสนมที่ไมแนน
แฟนนี้เชนกัน กลาวคือคนทีเ่ รารูจ กั หรือเปนเพือ่ นของคนทีเ่ รารูจ กั อาจเปนผูบอกกับเราวาทีน่ น่ั ทีน่ ่ี
มีการรับสมัครงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับเรา นักธุรกิจหลายๆคนไดรูจักกับหุนสวนธุรกิจจาก
การไดทํากิจกรรมยามวางรวมกัน เชนการตีกอลฟ การดืม่ เบียร และการทองเที่ยวเปนตน กรณีของ
แกว เธอก็ไดทํางานใหกับ NGO บาง เนื่องความสนิทสนมที่ไมแนนแฟนกับผูที่อานเว็บของเธอ
นอกจากเรื่องอิทธิพลของความสนิทสนมที่ไมแนนแฟนแลว บทบาทของบุคคลในการ
เชื่อมโยง ชีน้ ํา และขายความคิดใหกับกลุม ก็มีสวนสําคัญในการแพรกระจายขาวสารเชนกัน โดย
เราเรียกบทบาทเหลานี้วา พอสื่อแมสื่อ (Liaison) ผูน ําความคิด (Opinion leader) และผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (Change agents) ซึ่งถือเปนเครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational
Diffusion Networks)

2. เครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational Diffusion Networks)
ความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งบงบอกบทบาทของผูคนในเครือขายนั้นๆ แต
ละเครือขาย มีผูคนเลนบทบาทที่แตกตางกันออกไป บางคนเปนพอสื่อแมสื่อ (Liaison) ผูน ําความ
คิด (Opinion leader) หรือผูน ําการเปลี่ยนแปลง (Change agents) เปนการสังเกตความสัมพันธเชิง
บทบาทและหนาที่ในเครือขาย ผูคนเหลานี้แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารภายในกลุม และระหวางกลุม
บางครั้งเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งก็เพื่อกระจายขาวเฉยๆ
พอสือ่ แมสอ่ื (Liaison)
พอสื่อแมสื่อเปนผูที่เชื่อมโยงคนกลุมหนึ่งกับคนอีกกลุมหนึ่งได ทําหนาทีเ่ หมือนกับ ลุง
หนวด ที่คอยจับคูใหชาวบาน โดยตนเองไมมีบทบาทการใหขอมูลอื่นใดมากกวานั้น วากันวาหาก
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ขาดพอสื่อแมสื่อแลว ขาวสารจะไมสามารถเดินทางขามกลุมไดเลย (Rogers & Agarwala-Rogers,
1976) อาจกลาวไดวา Liaison ทําหนาทีเ่ หมือนกับ Connector ของ Gladwell (2000) คือเปนตัวเชือ่ ม
โยงใครตอใครในสังคมในลักษณะการตอเชื่อม (Bridging)
บางครั้งแพทย ก็ทําหนาที่ Liaison เชนกรณีของผูปกครองเด็กออทิสติก โดยปกติแพทยผู
วินิจฉัยวาเด็กเปนออทิสติกนัน้ จะเปนผูม ขี อ มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูป กครอง แพทยมักจะชี้นําใหผู
ปกครองเด็กออทิสติกเขารวมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับออทิสติก รวมทัง้ การเลีย้ งดูเด็กออทิสติก
ซึ่งหลังจากนี้แลว แพทยก็จะมีบทบาทในการใหขอมูลกับผูปกครองนอยลง เนือ่ งจากผูป กครองจะ
อาศัยขอมูลจากพยาบาล นักกิจกรรมบําบัด ครูฝกพูด และผูปกครองเด็กออทิสติกดวยกันมากขึ้น (ป
ยะนารถ จันทราโชติวทิ ย, 2543)
ผูนําทางความคิด (Opinion leader)
ในที่นข้ี อแปลความหมายของ Opinion leader วา ผูนําทางความคิด หมายถึงบุคคลผูซ ง่ี
มีผูติดตอพูดคุยดวยเปนจํานวนมากทีส่ ดุ ในสังคมนัน้ ๆ มักจะเปนผูท ร่ี บั ขาวสารมากกวาคนอืน่ ๆใน
ชุมชน คําพูดของผูนําทางความคิดมีอทิ ธิพลตอความคิดความอาน หรือพฤติกรรมของคนในสังคม
ผูนําทางความคิดเปนคนที่สามารถพูดไดกับคนทุกคน แทบจะเรียกไดวา เปนแหลงขอมูลเกือบจะ
ทุกเรื่อง ไมจําเปนวาคนๆนีจ้ ะมีตําแหนงสําคัญในระบบสังคมหรือไม เขาเปนที่พึ่งทางขาวสารขอ
มูลไดอยางนาเชื่อถือ อาชีพที่มักจะมีลักษณะเปน ผูนําทางความคิด ไดแก นักวิจยั ผูจ ดั การฝาย
ขาย นักวิจัยการตลาด แมแตนกั บวช หรือผูน ําทางศาสนา ก็นบั วาเปนผูน ําทางความคิดเชนกัน
Rogers (1995) ระบุวาลักษณะของผูนําทางความคิดนัน้ มีดงั ตอไปนี้
1. มีการติดตอสือ่ สารกับบุคคลภายนอก รับขาวสารจากสือ่ มวลชนเปนคนแรกๆ และเปน
ผูที่มีความรูในดานตางๆอยางหลากหลาย
2. เปนผูที่คนอื่นสามารถเขาถึงได
3. เปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกวาผูอื่น
4. เปนผูท่ีมีหวั คิดริเริม่ ในดานตางๆและยอมรับนวัตกรรมเปนคนแรกๆของสังคม
ผูนําทางความคิดทําหนาที่ปองกันกลุมเปาหมายสําลักขอมูล (Information overload) ซึ่ง
อาจจะเปนการตอบคําถามของกลุม เปาหมายหรือเลือกเรือ่ งราว ยกตัวอยางที่เหมาะสมกับระดับ
ความรู วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย ของกลุมเปาหมายใหกลุมฟง
ในสังคมไทยผูนําทางความคิดยังเปน “ที่พึ่ง” ดานอํานาจใหกับผูนอยได ตัวอยางผูน ําทาง
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ความคิดในสังคมไทยผูที่ไดรับการนับถือวาเปน ผูใ หญ หรือ เจาพอ ในวงสังคม หากจะแบง
ประเภทผูน ําทางความคิดตามหนาที่ ครู พระ หมอ กํานัน ผูใหญบาน นับวาเปนผูน ําทางความคิด
ทางความคิดในสังคมไทยไดเชนกัน
ในภาคอีสาน คนอีสานจํานวนมากเห็นวาหมอลําผีฟาเปนผูนําทางความคิดดานสุขภาพ
เนื่องจากหมอลําผีฟานั้นชวยเหลือใหการรักษาพยาบาล แกไขปญหาของชาวบานโดยเปนที่ปรึกษา
ปญหาครอบครัว ทั้งยังชวยใหคําอธิบายและตีความหมายปรากฏการณการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น การ
ชวยคลายความวิตกกังวล การใหกําลังใจ และการใหความมั่นใจในชีวิตประจําวัน อีกดวย ความ
เปนผูนําทางความคิดของหมอลําผีฟานั้น ทําใหหมอลําผีฟาทําหนาที่เปนกลไกควบคุมความ
ประพฤติของคนในชุมชนและในกลุมลูกศิษย สามารถสรางความเปนระเบียบในชุมชนและในกลุม
ลูกศิษย รวมทัง้ สรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชุมชน และในกลุมลูกศิษย เพื่อสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมการรักษาโรคดวยหมอลําผีฟานี้ (มาริโกะ กาโตะ, 2538)
ในภาคใต ผูน ําทางศาสนามีบทบาทสูงในการเสริมสรางสุขภาพไมนอย กนกวรรณ จันทร
แดง (2541) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี และการวัด
วิถีการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ พบวากลุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ
สามารถทํานายพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพของผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานีไดดพี อควร และ
การมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สามารถคาดการณพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดี ที่สุด
ผูนําศาสนาอิสลามซึ่งมีความรู และรับรูเ รือ่ งสุขภาพ มักจะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพของผูนําศาสนาอิสลามขางตน มีการทดสอบจริงดวยการ
ขอความรวมมือใหผูนําทางศาสนาเปนผูชวยกระตุนใหชายมุสลิมมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรมเพื่อใหแมรจู กั ปองกันโรคทองรวงของลูกทีม่ อี ายุต่ํากวา 5 ขวบ ในอําเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส เนื่องจากพบวามีสถิติเด็กทองรวงสูงที่สุด โดยมีการใหความรูผานการสนทนากลุมตาม
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพรวมกับการกระตุน เตือน จากผูนําศาสนาแกบรรดาพอเด็กในกลุมเปา
หมาย และไดรบั การกระตุน เตือนจากผูน ํา ศาสนาอีก 4 ครัง้ ในเวลาตอมา ศุภลักษณ รัตนะ (2540)
พบวาพอเด็กเหลานีร้ บั รูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และผลดีของการปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา การใหแรงสนับสนุนทางสังคมแกแมเด็กสูงกวากอนการสนทนากลุม รวมทั้งสูงกวา
กลุมผูที่ไมไดเขารวมการสนทนากลุมดวย จากบทเรียนทัง้ สองเรือ่ งนีท้ ําใหผูปฏิบัตินาจะนําใหผูนํา
ศาสนามีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาพในหมูมุสลิม ทั้งเปนการสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของบิดาในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
ผูนําทางความคิด ไมสามารถที่จะเปนพระรวงมีวาจาสิทธิ์ สามารถพูดอะไรแลวทําใหเกิด
เปนจริงอยางที่พูดหมดไมได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผานเครือขายบุคคลจึงตองอาศัยคนที่คอยขาย
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ความคิดใหกับกลุมเปาหมายเปนระยะๆ คนกลุมนี้คือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูนาการเปลี
ํ
่ยนแปลง (Change Agents)
เซลส นักปลุกระดม และ นักพัฒนา เปนผูน ํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง หรือเปนผูป ลุกระดมผู
คนในสังคมใหมาใหความสนใจกับนวัตกรรม ผูน ําการเปลี่ยนแปลงหรือนักปลุกระดมเหลานี้เปนผู
ที่แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกลุมเปาหมายกับผูที่ตองการเผยแพรนวัตกรรม ผูน ําการเปลี่ยน
แปลงหรือนักปลุกระดมอาจมีหนาที่เหมือนกับไปรษณีย แตผนู ําการเปลี่ยนแปลงมีความรู ความ
ชํานาญในเรื่องที่เขาพูดมากพอที่จะแสดงใหกลุมเปาหมายเชื่อในสิ่งทีเ่ ขาพูดได
Rogers (1995) กลาวไววาปจจัยที่เอื้อความสําเร็จในการแพรกระจายนวัตกรรมของผูน ํา
การเปลี่ยนแปลงคือ การแสดงวาตนมีบางสิ่งบางอยางที่เหมือนกับกลุมเปาหมาย (homophily) ไมวา
จะเปนความคิดเห็น คานิยม ภาษา ประเพณี การแตงกายหรือแมกระทัง่ หนาตา หรือจะพูดแบบ
ไทยๆก็คือแสดงตนวาเปนพวกเดียวกัน อยางไรก็ตามความแตกตาง (heterophily) ระหวางบุคคล
นั้นทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมขึ้น อาทิการขอคําปรึกษาดานเทคนิคตางๆจากผูที่มี
ความรูในดานนัน้ ๆ ความรูความชํานาญทีแ่ ตกตาง (heterophily) จากกลุมเปาหมายนั้นทําใหสิ่งที่
เขาพูดนั้นนาสนใจสําหรับผูคนในกลุมเปาหมายนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือการหาที่พึ่งจากผูที่เกงกวา
นั่นเอง
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานไดผล ประสบความสําเร็จอาศัยปจจัย 4 ประการ ไดแก
1. ความพยายามของผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. ความเอาใจใสตอกลุมเปาหมาย
3. การใหในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
4. ความสามารถในการเขาใจผูอื่นดวยการเอาใจเขามาใสใจเราได
อาสาสมัครดานสุขภาพ อยางเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (อสม.) มีบท
บาทในการทํางานเชิงรุกดานสุขภาพ แตกข็ น้ึ กับปจจัยตางๆ ไดแกการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสงเสริมสุข
ภาพ ตัวแปรดานการรับรูอ ปุ สรรคตอการสงเสริม สุขภาพ เพศ การรับรูค วามสามารถตนตอการสง
เสริมสุขภาพ และระยะเวลาการเปน อสม. ตามลําดับ (ประสิทธิ กลาหาญ, 2541) นอกจากนี้
อาสาสมัครดานสุขภาพนี้ยังมีบทบาทดานการใหความรูเรื่องที่เกี่ย วของกับการประกันสุขภาพได
อีกดวย
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จากการวิจัยกึ่งทดลองที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พนิตตา วงษแจง (2538) พบวา
อาสาสมัครเหลานี้เปนผูชวยผลักดันใหประชาชนตัดสินใจซื้อบัตรประกันสุขภาพภายหลังการให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ผูซื้อบัตรประกันสุขภาพจะไดรับ ผานโปรแกรมสุขศึกษา การรับรู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอบริการสุขภาพ และทําใหตดั สินใจซือ้ บัตร
ประกันสุขภาพ อยางไรก็ตามรายไดของครอบครัวก็มผี ลตอการตัดสินใจซือ้ บัตรประกัน สุขภาพ
เชนกัน แมวาบัตรประกันสุขภาพในปจจุบันจะกลายเปนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไปแลว แต
บทเรียนจากกรณีนส้ี อนใหเรารูว า การบอกกลาว หรือจูงใจดวยบุคคลนัน้ มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความคิด และพฤติกรรมไดดี
เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks) ทําใหเราไดรวู า ผู
คนที่รูจักกันนั้นเชื่อมโยง เกี่ยวของกันขนาดไหน มีใครบาง เครือขายการแพรกระจายเชิงความ
สัมพันธ (Relational Diffusion Networks) ทําใหเรารูว า แตละคนในโครงสรางเครือขายนัน้ มีบท
บาท หนาที่ อยางไรในการรับ-สงขาวสาร อยางไรก็ตามทัง้ โครงสราง และบทบาทของคนในเครือ
ขาย

สรุป
การรณรงคสามารถอาศัยทุนทางสังคม ไมวาจะเปนทุนทางงาน (การติดตอเชือ่ มโยงเพือ่
ทํางานใหสําเร็จ) หรือทุนทางใจ (แรงสนับสนุนทางสังคม) เพื่อสงเสริมสุขภาพได การพูดปากตอ
ปาก เพื่อใหขอมูลถูกสงผานจากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่งได เปนการรณรงคทส่ี ง ผล
กระทบแบบ ”ชิ่ง” คือใหสงผลกระทบนอกเหนือจากตัวผูร บั ขาวสาร ไปสูค นอืน่ ดวย เชนกรณีของ
การตอตานการสูบบุหรี่ ซึ่งกําหนดใหเด็กคือกลุมเปาหมายที่จะนําเอาเนือ้ หาสาระไปบอกพอแม
หรือผูใหญใหเลิกสูบบุหรี่ เปนตน
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ประสิทธิภาพสื่อมวลชน VS. เครือขายในการเผยแพร
ไมวาจะเปนการณรงคผา นสือ่ มวลชนหรือสือ่ บุคคล สุดยอดความตองการของการรณรงค
ทุกชนิดนัน้ คือการสรางความยั่งยืนทางพฤติกรรม พูดงายๆคือ ทําอยางไรใหกลุมเปาหมายยอมรับ
สิ่งที่โปรโมตนั้น และทําใหสิ่งนั้นใหเปนนิสัย นั่นคือแสดงวามีความยั่งยืนในการพัฒนาเกิดขึ้น
Valente และ Saba (1998) ไดวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรูดานสุขภาพระบบสืบพันธุ (Reproductive
health) ผานสื่อมวลชนและสื่อบุคคลในโบลิเวีย โดยเปรียบเทียบอิทธิพลของทีวีและวิทยุกับสื่อ
บุคคล ในการรณรงคเกี่ยวกับสุขศึกษาดานระบบสืบพันธุในประเทศโบลีเวีย ทวีปอเมริกาใต โดย
ศึกษาจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 6 ขัน้ ตอนไดแกการรับรู ความรูแ จงเห็นจริง ทัศนคติ
ความตั้งใจ การสื่อสารในระดับบุคคลและวิธีการคุมกําเนิดที่ใช ผูวิจัยตั้งสมมติฐาน 3 ขอคือ
H1:

การไดรบั ทราบถึงการรณรงคผา นสือ่ สารมวลชนนัน้ มีความสัมพันธกับการรับรู
ความรูแจงเห็นจริง ทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกําเนิด และความตั้งใจที่จะคุมกําเนิด

H2:

การไดรับทราบถึงเรื่องการคุมกําเนิดโดยผานพรรคพวกนั้นมีความสัมพันธกับขั้น
ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 6 ขัน้ ตอนไดแกการรับรู ความรูแ จงเห็นจริง ทัศ
นคติ ความตั้งใจ การสื่อสารในระดับบุคคลและวิธีการคุมกําเนิดที่ใช

H3:

อิทธิพลของการใชสื่อแบบผสมผสานคือผานทั้งสื่อสารมวลชนและพรรคพวกมี
ความสัมพันธกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ผลการวิจัยพบวาทั้งการใชสื่อสารมวลชนและการรับรูผานเครือขายนั้นมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม การใชสื่อผสมผสานระหวางสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลกลับไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม การรณรงคผานสื่อไดผลดีกับผูที่มีคนที่เขารูจักไมกี่คนคุมกําเนิด และไมมีผลตอ
คนที่มีคนรูจักหลายๆคนคุมกําเนิดอยูแ ลว สรุปคือการใชสื่อมวลชนก็สามารถนํามาทดแทนการเผย
แพรผานเครือขายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเชนกัน
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บทสรุป
อาจกลาวไดวาการสื่อสารสุขภาพเปนสิ่งที่เสริมงานดานระบาดวิทยาในระดับปฏิบัติการ
(Operational epidemiology) ซึ่งตองอิงความรูจากงานดานระบาดวิทยาระดับพรรณนา (Descriptive
epidemiology) ซึ่งคนหาสาเหตุการเกิดโรค เพือ่ นําไปสูการแกไขปญหา และนําเอาสถิติตางๆ เปน
ตัวบงชี้ใหเห็นถึงขนาดของความใหญโตของปญหา รวมทัง้ แนวโนม การวิเคราะหการระบาด
(Analytic epidemiology) ไปชี้ใหเห็นวาควรจะจัดการกับปญหาจากจุดใดกอน การสื่อสารกับกลุม
เสี่ยงตามขอมูลระบาดวิทยา จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย และแกปญหาดานสุขภาพ
ไดอยางตรงจุด
นักรณรงคควรระลึกวา สิ่งที่จะนําไปโปรโมตนัน้ มีจุดประสงคมากมาย ทัง้ การใหความรู
สรางความตืน่ ตัว หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง หรือกลุมเปาหมาย เนือ้
หาที่สงไปสูกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายอาจจะลดหรือเพิ่มการลดความเสี่ยง และความไมแนใจ
(Uncertainty) ของเขาก็ได อยางไรก็ตาม
การรณรงคผานสื่อมวลชนเปนการรณรงคที่มีขีดจํากัด คือสามารถสรางความตื่นตัว
(Awareness) ดานสุขภาพใหกับกลุมเปาหมายเทานั้น กลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายอาจมีการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมบาง แตอาจขาดมิตใิ นดานความยัง่ ยืนของพฤติกรรม เปนความทาทายของนักร
ณรงควาจะทําอยางไรใหคนมีนิสัยรักสุขภาพและดูแลสุขภาพอยางถาวร คําตอบของการสรางนิสยั
รักสุขภาพ อาจจะอยูที่การสรางทุนทางสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ใหคนรูสึกวา
อยากจะเปลีย่ นแปลงตนเอง อาจจะอยูที่การใชคําพูดนําเสนอ ในการรณรงค ซึ่งแมจะไมศักดิ์สิทธิ์
เทาเวทยมนตคาถา ที่สะกดคนได แตคําพูดดีๆที่ “โดนใจ” คนฟง อาจทําใหคนฉุกคิด และนําไปใช
เปนคติประจําใจ หรืออาจจะอยูท ค่ี วามตอเนือ่ งและตอยอดของการรณรงคซง่ึ เหมาะสมกั บวัฒน
ธรรมทองถิ่นแตละแหง ผานสือ่ ประเภทตางๆ คําตอบเหลานี้คงไมมีคําตอบใดเปนคําตอบสุดทาย
เปนคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว เชนเดียวกันผูรณรงคการสรางนิสัยรักสุขภาพก็คงตองอาศัยปจจัย
หลายๆดาน ความรวมมือจากหลายๆฝาย รวมทั้งความรูจากหลายๆสาขา มาทํางานนี้ใหประสบ
ความสําเร็จ

งานวิจัยในอนาคต
เพื่อการเคลื่อนสังคมใหรูสึกรักสุขภาพ องคความรูเกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางภาค
ประชาชน วิชาการ และการเมือง โดยใชสื่อมวลชนเปนตัวเชื่อมภาคีทั้งสาม ตามแนวคิดสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขาจึงเปนสิ่งจําเปน
องคความรูเกี่ยวกับภาคประชาชน ควรมีการเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพ
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(Health belief model) ความรูสึกมีประสิทธิภาพ (Self efficacy) และการสรางทุนทางสังคมและ
ประชาสังคม เพือ่ นําไปสรางอํานาจตอรองใหกบั ประชาชนทีม่ คี วามรักตอสุขภาพ มีสิทธิมีเสียง รู
จักออกมาปกปองสิทธิในการมีสุขภาพดีของตนเอง
องคความรูเกี่ยวกับภาควิชาการ งานวิจัยดานการใชสื่อตางๆ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย ควรเชือ่ มโยง
ลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) ระหวางงานดานระบาดวิทยา กับการสื่อสาร
การศึกษาความสําเร็จของแคมเปญทีม่ กี รอบทฤษฎีรองรับก็ควรจะไดรบั ความสนใจมาก
ขึ้น เนื่องจากเราจะไดเห็นเสนทางที่ทําใหการรณรงคประสบผลตามจุดประสงค ในดานการปฏิบัติ
นักรณรงค ควรจะมีการทําวิจยั นํารองกอนการรณรงคจริง เพือ่ หาขอมูลเบือ้ งตนในการกําหนดรูป
แบบ และเนือ้ หาของแคมเปญ การวางแผนสื่อมวลชน การรณรงค และการสรุปผล เพือ่ สรางความ
ผูกพัน
องคความรูเกี่ยวกับภาคการเมือง งานวิจัยควรจะสังเคราะหบทเรียน กรณีการเคลื่อนไหว
เพื่อรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบายดานสุขภาพ และการกําหนดโครงสรางของ
กฎหมาย โดยประชาชนมีสวนรวมคิด รวมราง และรวมผลักดัน เพือ่ นําไปสูการเคลื่อนไหวในการ
รางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพตอไป บทเรียนที่ไดจะถูกนํามาเปนแนวทางในการรณรงคเชิง
นโยบายอื่นๆตอไป
องคความรูเกี่ยวกับภาคสื่อมวลชน นอกจากจะศึกษาความสามารถในการเขาถึงสื่อของ
ภาคประชาชน แลวควรศึกษาการใชภาษาที่คนอาน คนฟง คนดูเขาใจไดงาย โดยใชแนวคิดดานวาท
ศิลป เปนตัวชวย สวนงานวิจยั การเผยแพรความรู และการเปลี่ยนนิสัยดานสุขภาพ ดวยความบันเทิง
ก็ควรจะไดรับความสนใจมากขึ้นดวย เนื่องจากความบันเทิงเปนสิ่งที่คนสวนมากตองการ ในการ
แสวงหาความสุขอยางหนึ่ง
นอกจากการสรางองคความรูเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานี้แลว งานวิจัยควรจะมีการ
พัฒนาตัวบงชี้ดานสุขภาพอนามัย (Health indicator) ฉบับชาวบาน ที่ชาวบานทั่วไปสามารถเขาใจ
ได อาทิ การวัดคาความสะอาดของนํ้าในแมนํ้าหรือแหลงนํ้า ไมควรประกาศดวยการใชหนวย BOD
ที่มีในนํ้าเปนจํานวน PPM แตอาจะเปนการมีชวี ติ รอดของปลาหมูในแมน้ํา ซึ่งจะอยูในนํ้าไดตอ เมือ่
นํ้านัน้ เปนนํ้าที่สะอาด เปนตน

แมวางานรณรงคผานสื่อจะเปนงานที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงนิสัยใหคนหันมารักษาสุข
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ภาพ แตงานรณรงคที่ดีนั้นก็สมควรมีงานวิจัยสนับสนุน รวมทั้งมีกลยุทธ (Strategies) ที่เหมาะสม
กับสถานการณระบาด และความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของกลุมเปาหมายดวย งานวิเคราะหเอกสาร
นี้จึงเปนเพียงจุดเริ่มตนเล็กๆ สําหรับนักปฏิบัติและนักวิชาการการสื่อสารสุขภาพ เพือ่ นําไปตอยอด
องคความรู และนําไปสูการเคลื่อนสังคมที่มีสุขภาวะสมบูรณอยางเปนกระบวนการ
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