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บทคัดยอ

การวิเคราะหเอกสารฉบับนี้ เปนการรวบรวมงานวิจัยระดับวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย
ตางๆในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพ และประเด็นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังนํ าเอา
ทฤษฎีและแนวคิดดานการรณรงคสุขภาพ ทั้งทฤษฎีการเปดรับสื่อ (ศึกษาพฤติกรรมรับรูขาวสาร)
การแพรกระจายนวัตกรรม (กระบวนการขายความคิดใหมๆ) การตลาดเพื่อสังคม (โฆษณา) การ
ประชาสัมพันธ เอดูเทนเมนต (ความบันเทิง) การกํ าหนดวาระ (ขาวสาร) และเครือขาย (การพูดปาก
ตอปาก) มาเปนกรอบในการรวบรวมความรูจากวิทยานิพนธใหเปนหมวดหมูและเขาใจงายยิ่งขึ้น

จากการวิเคราะหพบวาการรณรงคสุขภาพในประเทศไทย สวนมากเปนไปตามธรรมชาติ มี
ความคิดแบบแยกสวน โดยใชส่ือและโรคภัยไขเจ็บเปนตัวต้ัง มากกวาที่จะเปนไปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ท่ีเอ้ือตอ
การสรางความรูสึกอยากจะเปลี่ยนตนเองของกลุมเสี่ยง

งานวิจัยสวนมากจะเนนการศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบตอกลุมตัวอยาง ซึ่งนัก รณรงค
ควรจะนํ าเอาแนวทางการวิจัยดานการเปดรับส่ือ ไปหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมเสี่ยงกอนการ
รณรงค กรอบแนวคิดดานการแพรกระจายนวัตกรรม แมวาจะถูกนํ าไปใชเปนกรอบรณรงคในตาง
ประเทศอยางกวางขวาง แตถูกนํ ามาใชอยางจํ ากัดในงานวิจัยการสื่อสารสุขภาพของประเทศไทย

นอกจากน้ีงานวิจัยดานการตลาดเพ่ือสังคม เอดูเทนเมนต และการกํ าหนดวาระดานสุขภาพ
ยังมีไมมากนัก งานวิจัยการสื่อสารสุขภาพที่มีมากไดแกการประชาสัมพันธเพื่อการสรางความต่ืน
ตัวดานโอกาสเส่ียง และการสรางเสริมสุขภาพ ผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ รวมท้ังงานวิจัยดานเครือ
ขายในแงของทุนทางสังคม (Social capital) และศักยภาพของผูที่มีบทบาทเปนพอสื่อแมสื่อ
(Liaison) ผูนํ าทางความคิด (Opinion leader) และผูนํ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ของเครือ
ขาย

งานวิจัยในอนาคต นักวิจัยควรใหความสนใจตอกรอบแนวคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาของ
นพ. ประเวศ วะสี ซึ่งใหความสํ าคัญตอภาคประชาชน วิชาการ การเมืองและสื่อมวลชน รวมท้ัง
เชื่อมโยงวิชาระบาดวิทยากับการสื่อสารสุขภาพเขาดวยกัน และหาตัวชี้วัดทางสุขภาพอนามัยที่สอด
คลองกับภูมิปญญาทองถ่ินดวย
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิเคราะหเอกสารช้ินน้ี สํ าเร็จลุลวงไปได ดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายฝาย ผู
วิเคราะหขอขอบคุณ กองสุขศึกษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปดโอกาสใหนักวิจัย
อิสระ คนหน่ึงไดตอบแทนกระทรวงท่ีบิดาของผูวิเคราะหเคยทํ างานอยูหลายปดีดัก

ของขอบคุณทีมงานรวบรวมเอกสารของกองสุขศึกษาที่รวบรวมงานนาสนใจมากๆหลายๆ
ชิ้นมาใหผูวิเคราะหไดสนุกกับขอมูลอยางปะลํ้ าปะเหลือ

ขอขอบคุณ ผศ. ดร. กิตติ กันภัย กัลยาณมิตรผูแนะนํ าสิ่งดีๆให

ขอขอบคุณ ผศ. ทพญ. ปยะนารถ จาติเกตุ ผูใหกํ าลังใจเคียงขาง

ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรในภาควิชาทันตกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
เปดโอกาสใหผูวิเคราะหใชอุปกรณตางๆ และพูดคุยกันราวกับวาเปนญาติสนิทคนหนึ่ง

และขอขอบคุณเว็บ http://thesis.tiac.or.th ที่ชวยใหงานนี้งายขึ้นอีกแยะ

ดร. พัฒนพงส จาติเกตุ

นักวิชาการอิสระ
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การสื่อสารสุขภาพ

เคยไดยินวิวาทะระหวางหมอฮองกงกับหมอเมือง (แพทยแผนไทยตํ ารับลานนา) เกี่ยวกับ
การใชสมนุไพรในการรักษาโรคฉวยโอกาสและรักษาระดับ CD4 ในรางกายผูติดเช้ือ HIV ในการ
ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผูติดเชื้อ ที่เชียงใหม เมื่อปลายป 2544 หมอฮองกง เปนฝายรุกซักหมอเมือง
วา “ตัวยาสมุนไพรนี้ไดรับการพิสูจนแคไหนวาแตละตัวมีผลตอสวนใดของรางกาย และมีผลขาง
เคียงตอสวนอ่ืนไหม” หมอเมือง ซึ่งเปนชาวบานธรรมดาๆที่มีความรูดานโหราศาสตรมากกวาหมอ
ฮองกง อูคํ าเมืองตอบ พอจับใจความไดวา “อันน้ีแลวแตธาตุของคนไข เฮาใหสมุนไพรไปกิ๋นเพื่อ
ใหธาตุทั้งสี่ในรางกายเปนมันสมดุล เพราะเช้ือโรคเอดส มันทํ าใหธาตุทั้งสี่เสียดุล”

จากวิวาทะที่กลาวมา เราจะเห็นความแตกตางระหวางภูมิปญญาดานวิทยาศาสตร กับภูมิ
ปญญาชาวบานคือ มุมมองทางวิทยาศาสตรเห็นวาเช้ือโรค หรือเน้ืองอก เปนสิ่งแปลกปลอมที่ไม
อาจจะอยูรวมกับรางกายมนุษยได ดังน้ันจึงตอง “กํ าจัด กํ าจัด กํ าจัด” ออกไปใหพนรางกายเรา ดวย
การกินยา ฉีดยา หรือแมกระท่ังผาตัด จึงทํ าใหมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน ยา และวิธีการผาตัด
เพื่อเอาของแปลกปลอมออกไปจากรางกาย ขณะเดียวกับที่การแพทยแผนไทย มีรากฐานความเช่ือ
ในเรื่องของโหราศาสตร ธาตุทั้งสี่ รวมไปถึงสมุนไพร และการรักษาโรคแบบองครวม คือรักษากาย
ดวยยา รักษาใจดวยสมาธิ เมื่อกายดี ใจดี จึงมีสุขภาพดี

ตกลงวาเราจะรักษาสขุภาพใหดี ขึ้นอยูกับอะไร? ใครถูก? ใครผิด?

คํ าถามน้ีนาจะตอบไดดวยมุมมองเก่ียวกับการบริโภคสัญญะ ซึ่งจะแจกแจงใหเห็นวาระบบ
คิดของหมอแผนปจจุบันกับชาวบานเปนอยางไร ไมวาชาวบาน นักวิชาการ หรือบุคลากรทางการ
แพทยแตละคนจะนิยามคํ าวาสุขภาพอยางไร เราก็คงเห็นตรงกันวาการมีสุขภาพดีน้ันคือการไมเจ็บ
ไมไข กินได นอนหลับ ขับถายสะดวก แตเราจะส่ือสารอยางไรเพ่ือใหเราเขาใจไดตรงกันในแตละ
กรณีวาการปฏิบัติตัวอยางไร จะนํ าไปสูสุขภาวะที่ดี

ในสวนแรกน้ี จะไดแนะนํ าสาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ กอนจะกลาวถงึการรณรงคในรูป
แบบตางๆ ดวยการใชสื่อเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน สื่อมวลชน หรือส่ือบุคคล ในสวน
ถัดไป

ขอบเขตการสื่อสารสุขภาพ
การสื่อสารสุขภาพเปนวิชาที่คอนขางจะใหมและทาทายวงการแพทย งานเขียนเชิงวิชาการ

ในแวดวงการสื่อสารสุขภาพเนนเรื่องเกี่ยวกับ กรณีศึกษาสํ าหรับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
นํ าไปศึกษา การรณรงคเกี่ยวกับปญหาดานสาธารณสุข และภาพของสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่
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ปรากฏในสื่อมวลชน งานทั้งสามดานนี้เปนภาพโดยรวมของการสื่อสารสุขภาพ แตการสื่อสารสุข
ภาพคอือะไร?

Witte, Meyer, Bidol, Casey และคณะ (1996) ใหคํ าจํ ากัดความการสื่อสารสุขภาพวาคือ
“การแลกเปลี่ยน กระจายขาว มุมมอง และ ความคิดในใจ ของขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ภายใน
ภาวะแวดลอมดานสังคมและดานกายภาพที่ตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” จะเห็นไดวามีการส่ือสารระหวางคนต้ังแตสองคนข้ึนไป
ลักษณะสองทางคือมีการแลกเปลี่ยนกัน ลักษณะทางเดียวคือเปนการกระจายขาวออกไป สวนมุม
มองและความคิดในใจนั้นเกิดจากการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากแหลงตางๆ มีการสรางภาพ
ในใจและวินิจฉัยสถานภาพของสุขภาพตนเองหรือคนใกลชิด ขอมูลขาวสารดานสุขภาพนั้น คือ
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเปนดีอยูดีทั้งกาย ทั้งใจ อารมณและจิตวิญญาณ มิไดหมายถึงการที่ไมมี
โรคภัยเบียดเบียนเทานั้น เห็นไดวาคํ านิยามนี้เนนมุมมองของผูรับขาวสาร หรือคนไขมากกวา

งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพมีลักษณะตางๆ (Lievrouw, 1994) ไดแก

1. การตั้งคํ าถามนํ าวิจัยในลักษณะการใชการสื่อสาร แทรกแซงหรือ เปนเคร่ืองมือ ในการ
ดูแลสุขภาพ ซ่ึงนักวิจัยดานนิเทศศาสตรมักจะพกเอาองคความรูท่ีตนเองคุนเคยมา
ศึกษางานดานการสื่อสารสุขภาพนี้ดวย

2. สันนิษฐานไวกอนวามีบางสิ่งบางอยางที่ผิดปรกติในกระบวนการรักษาผูปวย ซึ่งนาจะ
แกไขไดดวยการปรับปรุงพฤติกรรมการสือ่สาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํ างานดาน
คลินิก ซึ่งตองเกี่ยวของกับคนไข

3. ความสนใจดานองคความรูเปนรองตอองคความรูดานคลินิก งานวิจัยลักษณะนี้เกี่ยว
ของกับการรักษาคนไข การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษารวมทั้งตอรองระหวางคนไขกับ
หมอ สุดทายงานวิจัยลักษณะนี้มักจะพยายามเปนปากเปนเสียงใหคนไขมีใจที่เขมแข็ง
มากพอที่จะ “เจรจา” กับผูใหการรักษา หากเห็นวามีอะไรที่ไมชอบมาพากลหรือไมเขา
ใจ

วากันวาการสื่อสารสุขภาพนี้ไมมีทฤษฎีเปนของตนเอง แตยืมเอาแนวคิดดานนิเทศศาสตร
และการส่ือสารมาเปนกรอบคิด ไมวาจะอยูในระดับบุคคล หมูคณะ องคกร มวลชน หรือสาธารณะ
(Witte, Meyer, Bidol, Casey และคณะ, 1996) ทํ าใหการเรียนการสอนวิชาเอก การสื่อสารสุขภาพ
ถูกบรรจุอยูในหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร ในมหาวิทยาลัยในอเมริกา อยางไรก็ดี วิชาการสื่อ
สารสุขภาพก็เหมือนกับยาดํ า ซึ่งแทรกตัวอยูในวิชาตางๆในคณะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ เชน
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แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร และสาธารณสุขศาสตร เปนตน
คณะเหลานี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับ การสือ่สารระหวางคนไขกับหมอ ซึ่งรวมไปถึงหมอฟน (ทันตฯ)
หมอยา (เภสัช) หมอนวด (นักกายภาพบํ าบัด) และพยาบาลที่ชาวบานทั่วไปในเมืองไทยก็นิยมเรียก
วา “หมอ” ดวย (ขอยกเวน หมอดู และหมอผีไว ณ ที่นี้)

ในประเทศไทยเองก็มีการเปดสอนวิชาการสือ่สารสขุภาพในระดับปริญญาโทที่คณะสา
ธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แตมีงานวิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพเปนจํ านวน
มาก ท่ีออกมาจากคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาเอกดานนิเทศศาสตร
พัฒนาการ และสื่อสารมวลชน ซึ่งมีคนในแวดวงสาธารณสุขไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทไม
นอย

Ratzen, Payne และ Bishop (1996) ไดทํ าการสํ ารวจความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีทํ างาน
ดานการสื่อสารสุขภาพในอเมริกา ผลการสํ ารวจพบวา นักวิชาการเหลาน้ีเช่ือวาบัณฑิตท่ีจบปริญญา
ดานน้ีควรจะทํ างานดานการรณรงคดานสุขภาพ วิจัย ประชาสัมพันธในโรงพยาบาลหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ และทํ างานอยูในแวดวงการศึกษา ตามลํ าดับ นักวิจัยเหลานี้เห็นวาทิศทางการ
ศึกษาการสื่อสารสุขภาพในอนาคต ควรจะเนนไปทางการโปรโมตสขุภาพและการปองกนัโรค การ
สื่อสารระหวางคนไขกับหมอ สื่อสารมวลชนและการสื่อสารในองคกรดานสุขภาพเปนหลัก

สรุปวาการสื่อสารสุขภาพนี้ เปนสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งถูกนํ ามาใช
ประโยชนในแวดวงการแพทย ทั้งในลักษณะความสัมพันธระหวางหมอกับคนไข การสื่อสารในทีม
การแพทย การสื่อสารในองคกรดานสุขภาพ (เชน โรงพยาบาล เปนตน) และการรณรงคดานสุข
ภาพ ทฤษฎีที่ศึกษาการสื่อสารสุขภาพนี้มักจะเปนทฤษฎีที่มีรากฐานดานนิเทศศาสตรเปนหลกั
ขอบเขตวิชานี้จึงเหมือนกับการผสมผสานระหวางนิเทศศาสตรกับสาธารณสุขศาสตรเขาดวยกัน
ในสวนตอไปจะไดกลาวถึงหนึ่งในแกนหลักของวิชานี้คือแคมเปญ หรือการรณรงค
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แคมเปญ

แคมเปญเปนศัพทที่คนไทยทับศัพทภาษาอังกฤษวา Campaign มาอีกที ถาแปลใหเปนภาษา
บาลีปนไทย ราชบัณฑิตแปลวา การรณรงค1 การรณรงคก็มีหลายแบบและจุดหมายทีแ่ตกตางกนัไป
ในที่น้ี เราจะกลาวถึงการรณรงคเพื่อสาธารณะ หรือ Public communication campaign เปนหลัก ตอ
ไปจะกลาวถงึความหมายการรณรงค กลยุทธการรณรงคสื่อสารดานสุขภาพ

กิตติ กันภัย (2543) เห็นวา การรณรงคมีการต้ังเปาประสงคในเชิงปฏิบัติ ในหมูคนจํ านวน
มาก ภายใตระยะเวลาหนึ่งที่กํ าหนดแนชัด และเกี่ยวของกับกิจกรรมการสื่อสารที่มีการวางแผนลวง
หนา สวนนักวิชาการอเมริกัน Rice และ Atkin (1994) ก็ใหความเห็นที่ไมตางกันนักวา การรณรงค
หมายถึง ความพยายามที่มุง เผยแพร จูงใจ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในกลุมเปาหมายที่ถูกนิยาม
อยางถี่ถวนและมีจํ านวนมาก เพื่อใหประโยชนตอบุคคลและสังคม ภายในกํ าหนดเวลาชวงหน่ึง
ดวยกิจกรรมการสื่อสารผานสื่อมวลชน และมีการสนับสนุนในระดับบุคคลประกอบ (p. 365)

จากนิยามของทั้งนักวิชาการไทยและอเมริกัน อาจขยายความเพ่ิมเติมวาแคมเปญมีองค
ประกอบ 6 สวน ไดแก

1. “เจาของ” แคมเปญ

2. ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)

3. จุดประสงค หรือวิธีการ

4. การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค

5. ประโยชนตอบุคคลหรือสวนรวม

6. เวลา

“เจาของ” แคมเปญ คือองคกรหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบและบริหารการเผยแพร หรือ
พยายามควบคุมสังคมดวยการเปลี่ยนแปลงดานความคิด เจตนารมณ และพฤิตกรรมของผูคน และ
พรอมที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ทํ าการรณรงค

ผูมีสวนไดสวนเสีย คือกลุมคนที่ควรจะมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติการในแคม
                                                       
1 รายงานชิ้นนี้จะใชทั้งคํ าวาแคมเปญ และการรณรงคสลับกันไป
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เปญดวย ไมวาจะเปนสมาคม หนวยงานรัฐ สื่อมวลชน และนักวิชาการ เพราะสถาบันเหลานี้มีสวน
ที่จะชวยผลักดัน ประเด็นท่ีรณรงคใหเปนวาระทางสังคม ชวยหาแหลงทุน รวมท้ังการใชพ้ืนท่ีของ
สื่อ และกลุมเปาหมายในการเผยแพร

จุดประสงค “เจาของ” แคมเปญอาจจะเปนผูกํ าหนดจุดประสงคแตเพียงผูเดียว หรือรวมมือ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย แคมเปญเปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการควบคุมสังคมเพื่อใหเปนไปตามจุด
ประสงค ในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เจตนารมยของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนการต้ังและตอบ
โจทยของการควบคุมสังคม ซึ่งควรสามารถวัดไดเมื่อสิ้นสุดการแคมเปญแลว

การเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค เนื้อหาสวนนี้คือสวนหนึ่งของจุดประสงคของแคมเปญ ซึ่ง
ถูกเผยแพรผานสื่อ ใหกลุมเปาหมายคิด แสดงทัศนะ หรือ แสดงออก เชน “Reuse-Reduce-Recycle”
หรือ “สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร…” เปนตน

ประโยชนตอบุคคลหรือสวนรวม เปนสิ่งที่นักรณรงคจะตองคํ านึงถึงในลักษณะการลงทุน
วาคุมคาในการลงมือทํ าแคมเปญหรือไม  ผลลัพทที่เกิดขึ้นนั้นจะทํ าใหสังคมหรือบุคคลดีขึ้นใน
ระดับใด มากกวาเดิมแคไหน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดหลังจากการรณรงคสิ้นสุด

เวลา ดวยสาเหตุทางงบประมาณและการประเมินผล แคมเปญท้ังหลายจึงมีจุดเร่ิมตน และ
จุดสิ้นสดุ อยางไรก็ตามเวลาในที่นี้ไมไดหมายถึงระยะเวลาอยางเดียว แตรวมไปถึงจังหวะเวลาใน
การทํ าแคมเปญดวย เพราะสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เอื้อจะชวยใหกลุมเปาหมายและคนทั่วไป
หันมาสนใจสิ่งที่รณรงคดวย

การรณรงคหรือแคมเปญมีทั้งเปนไปเพื่อการคาและประโยชนเพื่อสังคม Larson (1989)
แบงแคมเปญ ตามประเด็นการรณรงคไดแก

1. แคมเปญทางการเมือง เชน การหาเสียงในรูปแบบตางๆ ชวงเลือกต้ัง

2. แคมเปญโฆษณา เชน การโฆษณาสินคาท่ีมีอยูเต็มบานเต็มเมือง

3. แคมเปญเพื่อสังคม เชน โฆษณาสรางจิตสํ านึก “หารสอง” เปนตน

แคมเปญทั้งหลายนี้ หลายคนอาจจะบอกวาคิดออกมาจากประสบการณของคนทํ าโฆษณา
หรือนักการเมือง แตจริงๆแลวแคมเปญเหลาน้ี มีกรอบทฤษฎีที่เขาใชเพื่อเปนนํ าแนวทาง จุดขาย
ของแตละแนวคิดก็แตกตางกันไป เราอาจจะแบงกรอบแนวคิดในการรณรงคตามลักษณะการเผย
แพรดังน้ี
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1. โฆษณา (Advertisement)

2. ประชาสัมพันธ (Public relations)

3. บันเทิง (Entertainment)

4. ขาว (News)

5. ขอมูลขาวสาร (Information)

การโฆษณานั้นเปนสวนหนึ่งของการตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) สวนการประชา
สัมพันธน้ัน ชื่อก็บงบอกอยูแลววาเปนการแจงขาว ประกาศใหประชาชนรู เอดูเทนเมนตใชรณรงค
ความรู สรางความต่ืนตัวดวยความบันเทิง นักเรียกรองผานสือ่มวลชน (Media advocacy) มักจะทํ า
ประเด็นใหเปนขาว เพื่อสรางกระแสกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย นอกจากนี้การพูด
แบบปากตอปาก ก็ยังถือวาเปนการกระจายขาวสารผานเครือขายทางสังคมไดอีกทางหนึง่ดวย

แนวคิดเหลานี้เกี่ยวของกับบุคคล สามกลุมใหญๆ ไดแก กลุมนักรณรงค (Campaigners)
กลุมสื่อสารมวลชนและนักขาว (Mass media and journalists/reporters) และกลุมเปาหมาย (Target
Audience) ซึ่งทั้งสามฝายมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependent)
กลาวคือผูจัดการรณรงคน้ันตองอาศัยส่ือในการนํ าเสนอประเด็นทางสุขภาพ สวนสือ่ก็ตองอาศัย
รายไดจากโฆษณาและการขายขาวเพื่อความอยูรอด สํ าหรับประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายก็เปนผู
บริโภคขาวสารและยังชวยกระจายขาวสารใหตอไปดวย

บทความนี้จะแบงเปนสองสวนใหญๆ ไดแก สวนของกลยทุธการรณรงค และพฤติกรรม
บริโภคขาวสารของประชาชน ในสวนของกลยุทธการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพนั้น จะกลาวถึงภาพ
รวมในการเผยแพร ซึ่งมองวาการเผยแพรนั้นเปนกระบวนการ และเปนข้ันตอน กอนจะแนะนํ าวิธี
การสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธ บันเทิง ขาว หรือขอมูลขาวสาร
พรอมแนวคิด หลักการ และงานวิจัยประกอบ เชนเดียวกันพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชา
ชนน้ัน ก็จะเปนทบทวนงานวิจัย ซึ่งชี้ใหเห็นพฤติกรรมการบริโภคขาวสารดานสุขภาพของประชา
ชน ที่นักปฏิบัติอาจจะนํ าเอาไปใชเปนประโยชนในการรณรงคได



7

กลยุทธการรณรงค

กลยุทธหรือ Strategy เปนคํ าที่ถูกยืมมาจากการทหาร ซึ่งมีไวสํ าหรับทํ าสงคราม สุดยอด
คัมภีรกลยุทธสงครามระดับโลกมีอยูสามเลม เขียนโดย ซุนวู ชาวจีน เจาชายมักคีเวลลี ชาวโรมัน
และนายพล ฟอน เคลาเซวิทซ ชาวปรัสเซียน (เยอรมัน) องคความรูของนักรบ นักปกครองเหลานี้
ถูกนํ ามาประยุกตเขากับสถานการณโลกในปจจุบันที่เนนการทํ าสงครามธุรกิจกัน นักการเมืองไม
นอยก็อาศัยความรูจากนักกลยุทธทั้งสามมาใชในการรณรงคดานการเมอืงเชนกัน

ในดานการรณรงคเพ่ือสุขภาพน้ัน เราอาจนํ าเอาหลกัการของ ซุนวู เจาชายมักคีเวลลี และ
นายพลเคลาเซวิทซ มาประกอบกัน เพ่ือทํ าการรบกับภาวะทางสุขภาพได เชน คํ ากลาวคลาสสิกของ
ซุนวูที่วา รูเขา รูเรา รบสิบคร้ัง ก็ชนะสิบครั้ง เปนตน ดังน้ันกอนการรณรงค จึงมีการศึกษาดาน
ระบาดวิทยาเสมอ เพ่ือวิเคราะหสถานการณโรค เพื่อศึกษาหากลุมเสี่ยง เขาใจลักษณะนิสัยทั่วไป
และพฤติกรรมการบริโภคขาวสารของกลุมเสีย่ง อยางไรก็ตามบทความนี้จะนํ าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ
วิธีศึกษาหาพฤติกรรมการบริโภคขาวสาร และการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อมวลชน สื่อพื้นบาน และ
สื่อบุคคล ดวยกลยุทธการรณรงครูปแบบตางๆ ภายใตกรอบทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม
(Diffusion of innovations) ตามลํ าดับ
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พฤติกรรมการบริโภคขาวสารดานสุขภาพของประชาชน

นักปฏิบัติดานระบาดวิทยามักจะมีขอมูลดานการระบาดของโรคในลักษณะพรรณนา
(Descriptive epidemiology) และวิเคราะห (Analysis epidemiology) ซึ่งนักปฏิบัติเหลานี้ตองนํ าเอา
ขอมูลเหลานี้ไปใชวางแผน และรณรงคเพ่ือหยุด หรือลดการระบาดของโรค ดวยการสื่อสารกับ
กลุมเสี่ยงทั้งหลาย งานหน่ึงซึง่นักปฏิบัติควรจะตระหนักกอนการรณรงคก็คือการหาขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกลุมเสี่ยง ทั้งในเชิงพฤติกรรมเสี่ยงและการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อประเภทตางๆ ไมวาจะ
เปนสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคล

ดานการวิจัยเกี่ยวกับการเขาถึงกลุมเสี่ยงนั้น นักนิเทศศาสตรใชแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับ
สื่อ (Uses and gratification) มาใชวิเคราะหขอมูล เพื่อหาความตองการและรสนิยมของกลุมเปา
หมายในการรับขอมูลขาวสาร (McQuail, 1998) ผลงานวิจัยที่ออกมา ทํ าใหผูปฏิบัติงานดานระบาด
วิทยา สามารถนํ าเอาความรูเหลานี้ไปใชปองกัน ลด หรือยับยั้งการระบาดดวยการสื่อสารรูปแบบ
ตางๆเพื่อเขาถึงกลุมเสี่ยงตอไป

การเปดรับสื่อ

การเปดรับสื่อเปนแนวคิดซึ่งศึกษาผูรับขาวสาร โดยเชื่อวาการใหขอมูลขาวสารนั้นจะทํ าใหเกิดผล
กระทบทางใจและทางพฤติกรรมของผูรับขาวสาร เมื่อผูสงขาวสารไดรับรูชองทางการรับสาร และ
แรงจูงในการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมายแลว จะทํ าใหสามารถเลือกกลยุทธและชองทางการเผย
แพรใหเหมาะกับวิถีการรับขาวสารของกลุมเปาหมาย  เหมือนกับสุภาษิต “ลางเนื้อ ชอบลางยา” ซึ่ง
หมายถึงยาบางชนิด ก็เหมาะสํ าหรับคนบางคนเทาน้ัน

ประวัติการวิจัยดานการเปดรับส่ือน้ันมีมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
เมื่ออเมริกาศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีเยอรมันอยางเปนระบบ นักวิจัยสวนมากมุงเนนหาคํ า
อธิบายในการบริโภคสือ่อยางกวางๆวา คนเราใชสือ่ดวยเหตุผลอะไร ตอมาก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับ
การบริโภคสื่อประเภทตางๆ และผลกระทบตอเด็ก การวิจัยก็มีการดํ าเนินตอไปเร่ือยๆ จนเกือบจะ
เรียกไดวาไมมีอะไรใหวิจัยแลว อยางไรก็ตามงานวิจัยดานเปดรับส่ือน้ัน เปนงานวิจัยที่อยูบนพื้น
ฐานทางทฤษฎีก็ไมคอยถูกนัก เนื่องจากการบริโภคขาวสารผานสื่อในแตละยุคแตละสมัย ในแตละ
ทองถิ่น แตละประเทศแตกตางกัน (Sherry, 2001) งานวิจัยเหลานี้จึงมีคุณคาในเชิงปฏิบัติการเปน
สวนมาก

ตัวอยางงานวิจัยดานการเปดรับสื่อ
บทความท่ีคัดลอกมาน้ี นํ ามาจากบทคัดยอวิทยานิพนธของ วินัย ทิพยสุวรรณ (2527) ซึ่ง
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ศึกษาความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบาน จังหวัดอุบลราชธานี

การวิจัยเชิงสํ ารวจคร้ังน้ีมีจุดหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความทันสมัย การ
ศกึษา รายไดและประสบการณในตํ าแหนงหนาท่ีกับการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ศึกษาความ
แตกตางระหวางช้ันอํ าเภอกับการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน นอกจากน้ียังศึกษาการพยากรณ
การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชและความทันสมัยของกลุมตัวอยางท่ีเลอืกมาศึกษาคือ  กํ านัน ผู
ใหญบาน ในอํ าเภอเมืองอุบลราชธานี อํ าเภอเขมราฐ อํ าเภอตระการพืชผล อํ าเภอศรีเชียงใหม และ
ก่ิงอํ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี จํ านวน 647 คน เครื่อมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถาม สวนการวิเคราะหใชการหาคารอยละ คาสัมประสิทธ์ิสสหสัมพันธ คาความแปรป
รวน และหาคาการพยากรณ

ผลการวิจัยพบวา

1. ความทันสมัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบานจากวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทา
กับ 0.72, 0.21, 0.16, 0.10 และ 0.17 ตามลํ าดับ

2. การศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบาน จากวิทยุ โทร
ทศัน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ
0.01, 0.04, 0.09, 0.08 และ 0.06 ตามลํ าดับ

3. รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบาน จากวิทยุ โทรทัศน
หนงัสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.13,
0.09, 0.03, 0.05 และ 0.08 ตามลํ าดับ

4. ประสบการณในตํ าแหนงหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผู
ใหญบาน จาก โทรทัศน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.02 สวนวิทยุ หนังสือพิมพ
รายวัน นิตยสารและภาพยนตร มีความสัมพันธเชิงลบ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทา
กับ -0.007, -0.067, -0.126, และ -0.123 ตามลํ าดับ

5. ความแตกตางระหวางช้ันอํ าเภอกับการเปดรับขาวสารของกํ านัน ผูใหญบานจากวิทยุ โทร
ทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสารและภาพยนตร มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

6. ความทันสมัยสามารถพยากรณความผันแปรตามการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของกํ านัน
ผูใหญบานไดรอยละ 7 (R2 = 0.07) และเมื่อนํ ารายไดประสบการณในตํ าแหนงหนาที่และการ
ศึกษามารวมอธิบายกับความทันสมัยแลว สามารถพยากรณการผันแปรตามการเปดรับขาว
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สารจากส่ือมวลชนของกํ านันผูใหญบานไดรอยละ 8.7 (R2 = 0.0879)

7. การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของกํ านันผูใหญบานสามารถพยากรณความผันแปรตาม
ของความทันสมัยไดรอยละ 7 (R2 = 0.07) และเมื่อนํ าการศึกษาและรายไดมารวมอธิบายกับ
การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของกํ านันผูใหญบานแลว สามารถพยากรณความผันแปร
ตามของความทันสมัยไดรอยละ 9.4 (R2 = 0.0945)

จากตัวอยางขางบน เราพอจะสรุปไดวา กํ านัน ผูใหญบานใชสื่อ เนื่องจากอยากจะทันสมัย
คนที่มีเงินมาก การศึกษาสูง ก็จะเปดรับสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร และภาพ
ยนตร กํ านัน และผูใหญบานที่อยูในตํ าแหนงมานานๆ ก็จะเนนรับส่ือโทรทัศนมากกวา พฤติ
กรรมการเปดรับสื่อเชนนี้เปนเหมือนกันหมดไมวาจะเปนกํ านัน ผูใหญบานในอํ าเภอช้ันนอกหรือ
ชั้นใน สรุปวา งานวิจัยชิ้นนี้จึงบอกถึง วิถีการบริโภคสื่อของกลุมเปาหมาย

สํ าหรับสาเหตุท่ีผูวิจัยเลือกวิจัย กํ านัน ผูใหญบาน เน่ืองจากท้ังสองน้ีเปนผูนํ าชุมชน และ
เปนผูที่ใชอํ านาจรัฐที่ใกลชิดชุมชนมากที่สุด ดังน้ัน เม่ือรัฐตองการจะจัดการอะไรสักอยางก็อาจจะ
เลือกเผยแพรผานสื่อที่เหมาะสมได โดยสงคํ าสั่งที่เปนทางการตามมาภายหลังได

งานวิจัยเก่ียวกับการเปดรับส่ือสวนมากจะเนนการวิเคราะหผลการเผยแพรขอมูลดวยวิธี
การตางๆ โดยใชโรคภัยไขเจ็บ หรือกลุมประชากรเฉพาะ ซึ่งอาจะเปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมาย
ของการเผยแพรที่มีศักยภาพเปนตัวตั้ง แลวดูวามีการนํ าเอาขอมูลเหลาน้ีไปพดูตอหรือปฏิบัติตาม
อยางไรบาง งานวิจัยการเปดรับส่ือท่ีเก่ียวของกับโรคภัยไขเจ็บไดแกเร่ืองเกี่ยวกับ สุขภาพระบบสืบ
พันธุ การใชสารเสพยติด และโภชนาการ สวนประชากรเฉพาะกลุมไดแก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ
และคนงาน

Reproductive health (สขุภาพระบบเจริญพันธุ)
คํ าวา Reproductive health หมายถึง สุขภาวะทางกายภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับ

ระบบสืบพันธุ คือไมไดหมายถึงแตการไมมีโรค แตหมายรวมไปถึงสิทธิ และเสรีภาพในการมีเพศ
สัมพันธ การต้ังครรภ การวางแผนครอบครัว ตลอดจนสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการรักษา
โรคดานนี้ดวย งานวิจัยการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพระบบสืบพันธุไดแก เอดส เพศ
สัมพันธ การทํ าแทง และมะเร็งเตานม

กลุมตัวอยางที่ถูกนํ ามาวิจัยสวนมากคือกลุมเสี่ยงเชน นักเรียน นักศึกษา (เกียรติศักดิ์ พันธ
ลํ าเจียก, 2536; ธีรภรณ สุวรรณดี, 2537; นันทวรรณ พงศอุดม, 2543) วัยรุน (จริญญา นิลแพทย,
2540) กลุมรักรวมเพศ หญิงบริการ (กาญจนี หวังสิรอํ านวย, 2530) เปนตน ผูที่ใกลชิดกลุมเสี่ยง ซึ่ง
นาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง เชน ผูปกครอง (สุวรรณี โพธิศรี, 2534) เปนตน
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เอดส

งานวิจัยดานการเปดรับส่ือท่ีเก่ียวของกับโรคเอดสเปนเสมือนกับการเสริมงานดานระบาด
วิทยา โดยผูวิจัยมักจะศึกษาวิถีชีวิตและการเปดรับสื่อประเภทตางๆ ของกลุมเสี่ยงและผูใกลชิด ตาม
สถานการณระบาดของโรค รวมท้ังเปนเฝาระวังผานส่ือดวย

ในยุคที่เอดสเริ่มจะปรากฏในสื่อมวลชนตางๆนั้น ภาพของโรคเอดสถูกโปรโมตวาเกิดจาก
ความสํ าสอน การเที่ยวซอง โสเภณีจึงถูกมองวา เปนพาหะนํ าโรค งานวิจัยแรกๆเกี่ยวกับการเปดรับ
สื่อ จึงเก่ียวของกับ วิถีการรับรูเร่ืองเอดสผานส่ือตางๆของหญิงบริการ กนกรัตน สุขะวัฒนะ (2533)
ศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนหญิงบริการในอํ าเภอหาดใหญ 160 คนพบวา กลุมตัวอยางมีภูมิลํ าเนาเดิม
ทางภาคเหนือถงึรอยละ 80.6 สวนใหญมี อายุระหวาง 19-22 ป การศึกษา จบประถมศึกษาปที่ 6
เปนสวนใหญและมาประกอบอาชีพที่ อํ าเภอหาดใหญเปนระยะเวลา 2-3 ป รอยละ 34.4 มีรายได
คอนขางสูง คือระหวาง 5,001-10,000 บาท ตอเดือน รอยละ 51.9

สติกเกอร โปสเตอร และแผนพันดูจะเปนสื่อที่เขาถึงกลุมหญิงบริการไดดีที่สุด แตจะเขาใจ
และจดจํ าเน้ือหาในโปสเตอรมากกวาสต๊ิกเกอรและแผนพับ หากไมเขาใจเนื้อหาก็จะถามแพทย
พยาบาล หรือเจาหนาท่ีศูนยอนามัย ผูที่มีรายไดมาก การศึกษามาก จะเปดรับขาวสารเก่ียวกับโรค
เอดสมากกวาผูที่มีรายไดนอย และหญิงบริการเหลานี้จะมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากสื่อบุคคล
มากกวาสื่อเฉพาะกิจเชน สือ่โปสเตอร แผนพับ และสติกเกอร และหญิงเหลาน้ีรูจักวิธีปองกันโรค
เอดสเปนอยางดี  อยางไรก็ตามความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสไมได รับประกนัวาหญิงบริการ
เหลาน้ีจะปองกันตนเองในสถานการณจริง (กนกรัตน สุขะวัฒนะ, 2533)

กลุมคนท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือ อีกกลุมหนึ่งคือนักเรียน ซึ่งในยุคป 2531-2534 ยังเปน
ยุคที่การเที่ยวโสเภณี เปนเร่ืองของวัยรุนกลัดมัน ซึ่งไปเที่ยวซองกับเพื่อนๆเพื่อความสนุกสนาน
พิสูจนความเปนชาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อมวลชน ดวยการศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับอาชวีศึกษาเอง กมลณัฏฐ พล
วัน (2534) พบวา นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญมีความรูเรื่องโรคเอดส มากกวานักเรียนใน
สถานศึกษาสายอาชีพ ทั้งๆที่ นักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน
และพูดคุยเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคเอดสมากกวานักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญ

นักวิจัยจึงเห็นวาผูปกครองนาจะมีบทบาทในการใหความรู ดวยการอบรมสั่งสอนลูกๆ ที่
อยูในวัยที่เปนกลุมเสี่ยง สุวรรณี โพธิศรี (2534) พบวา ผูปกครองนักเรียนเปดรับขาวสารท่ัวไปจาก
โทรทัศนมากกวา หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร คูสมรส และ เพ่ือน ตามลํ าดับ อายุ อาชีพ รายได และ
การศึกษา มีความสัมพันธกับการเปดรับหนังสือพิมพ เพศ อายุและอาชีพ มีความสัมพันธ กับการ
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สื่อสารกับบิดา มารดา ญาติพ่ีนอง และครู อายุและอาชีพ มีความสัมพันธกับการสื่อสารกับเจาหนา
ที่สาธารณสุข นอกจากนี้รายไดยังมีความสัมพันธ กับการสื่อสารกับคูสมรส และการศึกษามีความ
สัมพันธกับการสื่อสารกับเพื่อน และครู (สุวรรณี โพธิศรี, 2534)

สวนในเร่ืองขาวสารโรคเอดสสือ่ท่ีผูปกครองนักเรียนเปดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน รองลง
มาคือ หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพร คูสมรส และเพื่อน ตามลํ าดับ เพศ อายุ รายได และการศึกษามี
ความสัมพันธกับการเปดรับนิตยสาร รายไดและการศึกษามีความสัมพันธกับ การเปดรับหนังสือ
พิมพและโปสเตอร อาชีพและรายไดมีความสัมพันธกับการ สื่อสารกับคูสมรส เพ่ือน เจาหนาที่สา
ธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข และรายไดมีความสัมพันธกับการสื่อสารกับครู การท่ีรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ทํ าใหผูปกครองมีความรู ทัศนคติท่ีดี และ แสดงพฤติกรรมปองกันโรค
เอดส โดยแหลงความรูมักจะมาจากสื่อมวลชน และนํ าไปสูการยอมรับ ปฏิบัติในการปองกันโรค
เอดสสูงที่สุด ผูปกครองนักเรียนแตละสังกัดมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสาร โรคเอดสตางกัน แต
ไมวานักเรียนจะเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญฯ หรือกรมอาชีวะฯ ผูปกครองในกลุมตัวอยางก็
จะมีความรู ทัศนคติ และแสดงพฤติกรรมในการปองกนัโรคเอดส เหมือนๆกนั และมักจะถายทอด
ขาวสารโรคเอดสไปสูคนอ่ืนดวย  (สุวรรณี โพธิศรี, 2534)

ระยะตอมาเมื่อสถิติผูติดเชื้อซึ่งเปนผูหญิงที่แตงงานแลว เพ่ิมจํ านวนมากขึ้นอยางผิดสังเกต
งานวิจัยก็เริ่มไปจับกลุมหญิงมีครรภ วินิดา ชวนางกูร (2538) ศึกษาประเด็นน้ีจากหญิงมีครรภท่ีมา
ฝากครรภที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา โทรทัศนเปนส่ือท่ีหญิงมีครรภเปดรับมากท่ีสุด รองลง
มาคือหนังสือพิมพ สํ าหรับสื่อบุคคล พบวาหญิงมีครรภรับขาวสารจากสามีมากที่สุด รองลงมาคือ
เพื่อน อาชีพและ การศึกษาของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากบิดา/มารดา
อายุและอาชีพของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากเพ่ือน อาชีพ รายไดและ
การศึกษาของหญิงมีครรภ มีความสัมพันธกับการเปดรับ ขาวสารทางวิทยุ โทรทัศนและหนังสอื
พิมพ

สํ าหรับการเปดรับขาวสารโรคเอดส พบวาโทรทัศนเปนส่ือท่ีหญิงมีครรภเปดรับมาก ที่สุด
รองลงมาคือ โปสเตอร อาชีพของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร จากญาติพ่ีนอง
และบุคลากรทางการแพทย รายไดและการศึกษาของหญิงมีครรภ มีความสัมพันธกับการเปดรับขาว
สารทางวิทยุและหนังสือพิมพ อาชีพและ การศึกษาของหญิงมีครรภมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสารทางนิตยสาร โปสเตอรและเอกสาร/สิ่งพิมพ อายุและการศึกษาของหญิงมีครรภมีความ
สัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากบิดา/มารดา (วินิดา ชวนางกูร, 2538)

พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภ ขึ้นอยูกับระดับความรูและปริมาณการ
เปดรับขาวสารโรคเอดส จากสื่อบางประเภท จากงานวิจัยชิ้นนี้ นาสนใจวาหญิงมีครรภเช่ือถือขอ
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มูลขาวสารจาก สื่อมวลชน มากกวาสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ จึงไมนาแปลกใจวา หญิงมีครรภ
ตองการใหเผยแพรโรคเอดส ทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ และตองการทราบ
เรื่องการปองกันโรคเอดสมากที่สุด รองลงมาคือ อาการของโรคเอดส (วินิดา ชวนางกูร, 2538)

หลังจากการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสดํ าเนินมาเปนเวลานับสิบปแลว มี
การวิจัยเก่ียวกับวิถีการบริโภคขาวสารท่ัวไป และขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสของกลุมเส่ียงและกลุม
ที่มีอิทธิพลตอกลุมเสี่ยงมาอีกระยะหนึ่ง ชัชรีภรณ เวฬุวนารักษ (2542) จึงหันมาทดอบวาประชา
ชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ รวมท้ังเปดรับขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสในปจจุบันแคไหน โดยเลือก
ทดสอบกับผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร

ชัชรีภรณ เวฬุวนารักษ (2542) พบวา ผูที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสมากเทาใดกลับมี
ความรูเร่ืองโรคเอดสดานอาการของโรคนอยลง และการเปดรับขาวสารไมมีผลตอการปองกันตน
เองจากโรคเอดส ทั้งนี้การปองกันตนเองจากโรคเอดสซึ่งติดตอทางเพศสัมพันธและยาเสพยติด
กลับข้ึนอยูกับความรูเร่ืองโรคเอดสมากกวา การเปดรับขาวสารยงัทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการปองกัน
โรคเอดสดานความคาดหวังความสามารถของตนเองในการปองกันโรค และดานความคาดหวังประ
สิทธิผลการตอบสนองในพฤติกรรมปองกันโรค

จากกรณีโรคเอดสเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเปดรับสื่อและการนํ าเอาความรูไป
ใชจากยุคที่เอดสเริ่มเขามาเมืองไทยใหมๆ จนถึงปจจุบันซ่ึงทัศนะตอโรคเอดสเปล่ียนไป พฤติ
กรรมการเปดรับขาวก็เปลี่ยนไป ดังน้ันผูท่ีทํ าการโปรโมทดานการปองกันการระบาดของโรคจึง
ควรคํ านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตามยุคตามสมัยดวย

พฤติกรรมทางเพศ

การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องของธรรมชาติ แตมนุษยในแตละมุมโลกก็มีการตั้งกฎ กติกา
มารยาทในเรื่องธรรมชาตินี้แตกตางกันออกไป เมืองไทยเห็นวาการเห็นวาการที่ชายรักชายนั้นถือ
เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องที่ไมถูกตอง การวิจัยสํ ารวจ
เกี่ยวกับสองประเด็นนี้ทํ าใหเราเขาใจพฤติกรรมการเปดรับส่ือ และทัศนคติตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศของกลุมตัวอยาง

ชายซึง่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือเปนเกย เปนกลุมเสี่ยงอีกกลุมหนึ่ง ที่มีรูปแบบการ
ดํ าเนินชีวิตที่หลากหลาย หลายคนเปดเผยตนเอง บางคนก็เก็บงํ าเอาไว บางคนชอบเที่ยว บางคน
เปนนักตามแฟชั่น บางคนเนนการรักษาสุขภาพ เกยจํ านวนไมนอยที่เปนนักบริโภคสินคาแฟชั่น
ราคาแพง และชอบความบันเทิงทองเที่ยวมาก เกยชอบดูทีวี อานสิ่งพิมพ ชื่นชอบรายการทางโทร
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ทัศน คอลัมนหนังสือพิมพ และนิตยสารประเภทบันเทิงมาก และรับขอมูลดานกิจกรรมเกย หรือ
สถานบันเทิงเกย จากสื่อบุคคล อยางไรก็ดีกลุมเกยตระหนักและระมัดระวังตอการติดเอดสมาก (กิ่ง
รัก อิงคะวัต, 2542)

วัยรุนหรือ “วัยใส” ที่สํ านักนายกรัฐมนตรีเรียก เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเรื่องเพศ มีผูเชี่ยวชาญไมนอยเห็นวาสื่อทั้งหลายเปนตัวกระตุนใหวัยรุน “ชิงสุกกอนหาม” กรอง
ทิพย จ่ันแยม (2537) ศึกษาการยอมรับ คานิยม การมีเพศสัมพันธกอนสมรสของวัยรุนของ นักศึกษา
ชาย และนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งคานกับสิ่งที่ผูเชี่ยวชาญคิด โดยพบวา นักศึกษาที่
ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพมากจะไมคอยยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของวัยรุน
เชนเดียวกับนักศึกษาที่ชมโทรทัศน และการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล และนิตยสาร กลับไมมีผล
ตอการยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนสมรส อยางไรก็ตาม กรองทิพย จ่ันแยม (2537) พบวา
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายยอมรับคานิยมการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของวัยรุนมากกวาเพศ
หญิง ซึ่งเปนไปตามคานิยมการรักนวลสงวนตัวของคนไทย

จริญญา นิลแพทย (2540) พบวาวัยรุนมักจะรับรูขาวสารเกี่ยวกับวงการบันเทิงจากทีวีมากที ่
สุด สวนคนที่รับขาวสารวงการบันเทิงจากนิตยสาร หนังสือพิมพมาก มักจะมีผลตอทัศนะของวัยรุน
เกี่ยวกับเรื่องความรักและเพศสัมพันธ โดยมีปจจัยดานเพศและระดับการศึกษา เปนตัวบงช้ีความ
แตกตางดานความเห็นเร่ืองน้ี อยางไรก็ดีวัยรุนสวนมากเห็นวาการคบเพ่ือนตางเพศเปนเร่ือง
ธรรมดา เปนการเตรียมพรอมเพ่ือเปนผูใหญ สวนเร่ืองเพศสัมพันธกอนแตงงานน้ัน วัยรุนเห็นวา
เปนเรื่องที่ไมสมควร เชนเดียวกับเร่ืองการทํ าแทง

การทํ าแทง

นักศึกษาเปนกลุมที่ถูกเพงเล็งวามีความเสี่ยงในการทํ าแทงสูง เนื่องจากสถานศึกษามักจะ
ลงโทษนักศึกษาที่ตั้งครรภ ดวยการไลออก ทํ าใหนักศึกษาหมดอนาคต งานวิจัยการเปดรับส่ือจึง
สนใจวาถานักศึกษามีความรูเรื่องการทํ าแทงแลวจะมีผลอยางไรตอพฤติกรรม จากการวิจัยนักศึกษา
หญิงในโรงเรียนพาณิชยการ ระดับ ปวช. พบวาทัศนคติเชิงลบตอการทํ าแทงของนักศึกษาหญิง เกดิ
จากการรับรูเก่ียวกับการทํ าแทงและการคุมกํ าเนิด แตผูที่มีความรูเกี่ยวกับการทํ าแทงดีกลับมีทัศนค
ติดีตอการทํ าแทง (ธีรภรณ สุวรรณดี, 2537)

นอกจากนี้แพทยมักจะเปนผูถูกมองวาเปนผูลงมือทํ าแทงใหกับคนไข หากสามารถให
ความรูที่ถูกตองเหมาะสมกับแพทยตั้งแตเปนนักศึกษาแลว จะชวยลดปญหาการทํ าแทงได นันท
วรรณ พงศอุดม (2543) พบวานักศึกษาแพทยที่รับรูเกี่ยวกับการทํ าแทง จะไมชอบเร่ืองการทํ าแทง
รวมทั้งแพทยที่ใหบริการทํ าแทงโดยผิดกฎหมาย และยังเห็นดวยตอการแกไขกฎหมายทํ าแทงให
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เหมาะสมกับภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

Substance abuse (การใชสารเคมีในทางที่ผิด)
Substance abuse คือการเสพสารเคมีบางอยาง อันทํ าใหเกิดอาการทางประสาท เชนกด

ประสาท หรือกอใหเกิดอาการผิดปกติเชน อาการเมา นอกจากนี้สารเคมีบางชนิดยังทํ าใหผูเสพเกิด
อาการเสพยติดได สารเคมีเหลานี้ไดแก กาแฟกระปอง (ซึ่งมีสารคาเฟอีนสูง) เหลา บุหร่ี ยาเสพยติด
เปนตน ประเด็นการเปดรับส่ือเก่ียวกับ Substance abuse ที่มีผูทํ าวิจัยมากไดแก ยาเสพยติด โดย
ศึกษาในมุมมองการปองกันเปนสวนใหญ

กาแฟกระปอง

โฆษณาเปนวิธีหนึ่งซึ่งทํ าใหผูคนไมนอยเชื่อวาการดื่มกาแฟกระปองจะชวยใหผูดื่ม
กระชุมกระชวย ไมงวง ทั้งๆที่มีสวนผสมของคาเฟอีน โฆษณาเหลานี้ไมไดสรางภาพเฉยๆ แตยัง
ตอกยํ้ าความเช่ือผูด่ืม โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงานอีกดวย

อํ านาจ สุวัตถิพงศ (2539) พบวา พฤติกรรมการเปดดูโฆษณากาแฟกระปองทางโทรทัศน
ของกลุมผูใชแรงงานใน เขตกรุงเทพมหานคร ทํ าใหผูใชแรงงานไปซื้อกาแฟกระปองมาบริโภค
โฆษณากาแฟกระปองที่มีการดํ าเนินเรื่องใกลเคียงกับชีวิตทํ างานจริง จะทํ าใหผูใชแรงงานไปหาซื้อ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟกระปองไดเชนกนั พฤติกรรมการบริโภคการแฟกระปองน้ันเกดิจาก
ความตองการหายออนเพลีย หรือ ความพอใจท่ีตองการใหหายงวงนอน บํ ารุงรางกายใหสดชื่น
กระปร้ีกระเปรา และใหสามารถทํ างานไดเพิ่มขึ้น โดยท่ีผูใชแรงงานไมไดด่ืมเคร่ืองด่ืมเหลาน้ีเพ่ือ
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศแตอยางใด

บุหร่ี

บุหร่ีนับเปนสิ่งเสพยติดที่ถูกกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งแพรหลายไปทัว่โลก เน่ืองจากมีการ
ใชโฆษณาแฝงในรูปแบบตางๆ ดวยการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผูสูบ การรณรงคเพื่อใหผูสูบ
บุหร่ี และผูกํ าหนดนโยบายไดตระหนักถึงภัยของบุหร่ี และนํ าไปสูการไมสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งจํ าเปน

โดยปกติแลว คนสูบบุหรี่มักจะรูถึงพิษภัยของบุหรี่ ปจจัยดานอายุ เพศและตํ าแหนงหนาท่ี
การงานเปนตัวบงชี้ถึงทัศนะตอการไมสูบบุหรี่ได ผูที่มีความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่มักจะยินดี
รวมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นอกจากน้ันการอานวารสาร นิตยสารทํ าใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่เพิ่มขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอการไมสูบบุหรี่ ยิ่งมีการรับรูขาวสารผานสื่อมวลชนบอยครั้ง
เทาใด ยิ่งทํ าใหมีความคิดเห็นท่ีดีตอการไมสูบบุหร่ี รวมไปถึงการไมสูบบุหรี่ และการมีสวนรวมใน
การรณรงคไมสูบบุหรี่อีกดวย วิทยุดูเหมือนจะมีผลตอการไมสูบบุหรี่ และการมีสวนรวมในการ
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รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่มากกวาสื่อประเภทอื่น อยางไรก็ตามการเปดรับสื่อวิทยุ โทรทัศน วาร
สาร นิตยสาร ทํ าใหผูรับรูยินดีมีสวนรวมในการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี (เพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐ
กุล, 2534)

สื่อมวลชนสามารถสรางกระแส เพ่ือสรางทัศนคติ และการมีสวนรวมในการรณรงคได
นอกจากนั้น สื่อยังมีอิทธิพลตอความคิดเห็นสาธารณะ (Public opinion) ดานการไมสูบบุหรี่ไดอีก
ดวย

ยาเสพยติด

ยาเสพยติดมีมากมายหลายประเภท นักวิจัยไมนอยสนใจวาทํ าไมจึงมีผูสนใจเสพทั้งๆที่รูวา
เปนของไมดี อยางไรก็ดีนักนิเทศศาสตรก็สนใจวาจะปองกันการใชยาบาไดอยางไร โดยใชสื่อเปน
ตัวชวย

ถนอมนุช พิทักษโกศล (2540) ศึกษากรณีการใชสื่อเกี่ยวกับการปองกันยาบาของผูใชแรง
งานในเขตจังหวัดนนทบุรี พบวาสิ่งที่เจาหนาที่ในที่ทํ างานพูดเกี่ยวกับการปองกันการใชยาบา ไม
ไดทํ าใหผูใชแรงงานมีความรูเกี่ยวกับยาบาได แตผูใชแรงงานที่มีการศึกษา และผูใชแรงงานที่อาน
หนังสือพิมพจะมีความรูเกี่ยวกับยาบา เมื่อศึกษาระดับทัศนะคติ พบวา สื่อมวลชน สื่อบุคคล และ
สื่อเฉพาะกิจ ก็หาไดมีผลตอทัศนคติการปองกันการใชยาบาของผูใชแรงงานไม

 เราอาจอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา การใชยาบาของผูใชแรงงานนั้น เปนไปในลักษณะของ
ยาขยัน คือไมไดเสพใหบา แตใหทํ างานแบบมีนํ้ าอดน้ํ าทน ทํ างานไดนานเพ่ือสรางรายได การใช
สื่อตางๆเพื่อใหความรู สรางทัศนคติ เพื่อจะกอใหเกิดพฤติกรรมไมใชยาบานั้น จึงไมไดใหผล
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซ่ึงเปนท่ีตองการของผูใชแรงงานมากกวา

โภชนาการ
โภชนาการ เปนเร่ืองของอาหาร คุณคาของอาหาร และกระบวนการปรุงอาหาร เพ่ือบริโภค

ประเด็นที่มีผูทํ าวิจัยการสื่อสารสุขภาพ ไดแก โภชนศึกษา และชีวจิต

โภชนศึกษา

ผูหญิงเปนกลุมที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูครอบครัวในฐานะแมครัวและแมบาน เปนผูท่ีดู
แลกการกินการอยูของคนในครอบครัว ดังนั้นการปลูกฝงเรื่องอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะจึงเปน
สิ่งสํ าคัญ งานวิจัยดานการปลูกฝงเรื่องโภชนศึกษาใหกับสตรีในจังหวัดสุพรรณบรีุ ช้ีใหเห็นวาอาจ
ใชสื่อประเภทตางๆเพื่อเขาถึงผูหญิงตางจังหวัดได แตตองคํ านึงถึงความแตกตางดานสถานภาพ
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สมรส (คนแตงงานแลวรูเร่ืองน้ีดีกวาคนโสด) ระดับการศึกษา (คนที่ความรูสูง มีทัศนคติดี และ
ปฏิบัติตนตามหลักการ) และความสามารถในการอานเขียน (คนท่ีอานออกเขียนไดมีทัศนะทีดีตอ
เรื่องนี้) การเขาถึงกลุมสตรีตางจังหวัดนั้น ควรใชวิทยุเปนหลัก แตควรใชรูปแบบการนํ าเสนอเน้ือ
หาตามวิถีและความชอบของชาวบานเหลานี้ เชนเพลงลูกทุง และละครวิทยุเปนตน (ดวงทิพย วร
พันธุ, 2524)

นอกเหนือจากกลุมผูหญิงซึ่งรับผิดชอบดานการทํ าครัวแลว กลุมผูขายอาหารริมทางเทาก็
เปนอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความหมายตอสุขภาพของผูบริโภค โครงการพฒันาสุขาภิบาลอาหารริมบาท
วิถีที่มุงเนนใหผูประกอบการรักษาความสะอาดของอาหารจึงเกิดขึ้น จากงานวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนพอคา แมคาขายอาหารริมทางเทาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 413 คน เปดรับขาวสาร
เรื่องสุขอนามัยและความสะอาดในการประกอบอาชีพคาขายอาหารริมบาทวิถจีากโทรทัศน (สื่อ
มวลชน) เรียนรูเร่ืองน้ีจากคนในครอบครัว (สื่อบุคคล) และเห็นจากปายคัทเอาท (สื่อเฉพาะกิจ) เปน
สวนใหญ การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ ทํ าใหพอคา แมคาเหลานี้มีความรู
และทัศนคติตามท่ีส่ือช้ีนํ า อยางไรก็ตาม พรวิไล แตสุขวัฒน (2544) เห็นวาโครงการน้ีไมคอย
ประสบความสํ าเร็จนัก เน่ืองจากพอคาแมคาท่ีขายอาหารริมทางเทา ยังไมไดรักษาความสะอาดของ
การปรุงอาหารใหเปนนิสัย แมวาจะรู มีทัศนคติที่ดีก็ตาม (คือขาดความเช่ือมโยงระหวางการรับรู
ทัศนคติกับพฤติกรรม)

ชีวจิต (Macrobiotic)

ชีวจิตเปนกระแสสุขภาพที่ไดรับความสนใจ และความนิยมจากคนชั้นกลางเปนจํ านวน
มากในยุคหลังป 2540 ชีวจิตหรือ Macrobiotics เปนวิถีการดํ าเนินชีวิตที่พยายามอยูใกลธรรมชาติ
หางไกลสารเคมี เนนการออกกํ าลังกาย และการทํ าสมาธิ มีการถกเถียงกันเปนอยางมากวาการดํ ารง
ชีวิตแบบน้ีไดผลดีจริงหรือ ทางสื่อแขนงตางๆ ทํ าใหเร่ืองชีวจิตเปนเหมือนกับฟองสบูท่ีย่ิงตีก็ย่ิง
แตกฟอง คือมีคนพูดตอกันจนน้ํ าลายแตกฟอง วากันวาสื่อมวลชนมีบทบาทไมนอยในการทํ าใหชีว
จิตแพรหลาย

ณัฐพรรณ ศรีมุข (2541) พบวาการอานหนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกํ าแหง และวารสาร
เกี่ยวกับชีวจิตมีความสัมพันธ ทํ าใหผูอานมีความรูเกี่ยวกับ วิถีชีวิตตามหลักชีวจิต การรับรูเร่ืองชีว
จิตผานโทรทัศน นิตยสาร บุคคลในครอบครัว หนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกํ าแหง และวารสาร
เกี่ยวกับ ชีวจิต ก็ทํ าใหผูที่รับรูนั้นมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักชีวจิต นอกจากนี้ผูที่หันมา
ใชชีวิตตามหลักชีวจิต ก็เพราะไดรับรูเร่ืองน้ีผานส่ือมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ปจจัยทาง
ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับชีวจิตผานสื่อจากหนังสือพิมพ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนฝูง
หนังสือของ ดร.สาทิส อินทรกํ าแหง วีดีโอเก่ียวกับชีวจิต แผนพับ สามารถชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการ
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ยอมรับวิถีชีวิตตามหลักชีวจิตได

จากงานวิจัย เราจะเห็นวาการอานหนังสือ การรับชมโทรทัศน และการพูดคุยกับบุคคลใน
ครอบครัว วามีอิทธิพลในการสรางทัศนคติ และมีอิทธิพลตอการยอมรับวิถีชีวิตแบบชีวจิต ท้ังน้ีอาจ
จะเกิดจากการเรียนรูเร่ืองราวความสํ าเร็จของผูอ่ืน ที่ถูกนํ ามายกเปนตัวอยาง ในสื่อเหลานี้ แลวรูสึก
วาอยากจะเอาอยางเขาบาง

ประชากรเฉพาะกลุม
ในงานวิจัย บางครั้งผูวิจัยก็ใชประชากรเฉพาะกลุมเปนตัวตั้ง แทนที่ที่จะใชโรคภัยไขเจ็บ

หรือสินคา เนื่องจากประชากรเฉพาะกลุมเหลานี้มีโอกาสที่จะตองพบแพทย เพ่ือตรวจสุขภาพดวย
สาเหตุท่ีตางกัน ไดแกสตรี ผูสูงอายุ คนงาน

สตรี

มีคนจํ านวนไมมากนักที่ไปโรงพยาบาลดวยความปติยินดี สตรีมีครรภเปนหน่ึงในกลุมคน
เหลานั้น การเตรียมตัวเปนคุณแมของผูหญิงหลายคนน้ัน หาไดเรียนรูจากการฟงพอแม ปูยาตายาย
อยางเดียวไม วาที่คุณแมหลายคนเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็กจากรายการโทรทัศนดวย
เชนกัน

เพียรพร วองวิทวัส (2538) พบวา สตรีอายุ 23-30 ป จะรับชมรายการขาว สารคดี และราย
การเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็ก มากกวาผูที่มีอายุตํ่ ากวา 23 ป และ 30 ป ขึ้นไป กลุมที่มี
อาชีพแมบานจะใชเวลาดูโทรทัศนในหนึ่งวัน และมีการเปดรับชมรายการเชน คุยกับหมอชนิกา
และรายการดวงใจพอแมมากกวากลุมที่มีอาชีพอื่น ๆ เปนที่นาสนใจวาวาที่คุณแมที่มีระดับการ
ศึกษาประถมศึกษาจะดูการตูนและรายการสารคดีมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาอ่ืนๆ สวนผูที่มีราย
ไดรวม 10,000 - 20,000 บาท จะเปดรับชมรายการสารคดี รายการคุยกับหมอชนิกา และรายการ
ดวงใจพอแมมากกวาผูมีรายไดตํ่ ากวา 10,000 และสูงกวา 20,001 บาท

วาที่คุณแมเหลานี้สนใจประเด็นเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับการมีอาการแพทอง ในรายการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแมและเด็กเปนสวนมาก นอกจากนี้ปจจัยทางอารมณซึ่งเกี่ยวของกับความ
วิตกกังวลในเร่ืองคลอด อันตรายจากการคลอด มักจะทํ าใหสตรีมีครรภเหลาน้ีชมรายการเหลาน้ีเพ่ือ
เรียนรูวิธีดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพ่ือเรียนรูจากประสบการณของคุณแมรายอ่ืนซ่ึงรายการนํ าเสนอ
และเพื่อนํ าเรื่องราวที่ไดรับชมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ไดกระทํ าลงไปแลว (เพียรพร วอง
วิทวัส, 2538)

นอกจากการเรียนรูเก่ียวกับการต้ังครรภแลว สตรียังเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการเปน
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มะเร็งเตานมดวย การตรวจมะเร็งเตานม หรือ Mammogram จึงเปนวิธีปองกันตนเองไดวิธีหน่ึง
สหรัฐอเมริการณรงคอยางกวางขวางใหผูหญิงอายุมากกวา 40 ป ไปตรวจมะเร็งเตานมทุกป

ในประเทศไทยนันทพร อดิเรกโชติกุล (2542) ศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการตรวจ
มะเร็งเตานมของผูหญิงในอํ าเภอเมือง นครราชสมีา พบวา ในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย ผูหญิงรับ
รูขาวสารจากโทรทัศนเปนสวนใหญ ระดับสื่อบุคคลผูหญิงจะพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสารกับเพื่อน
บานและเพ่ือนรวมงาน ปจจัยที่ทํ าใหมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมะเร็งเตานมแตกตางกันไดแก
อายุ อาชีพ รายไดและการศึกษา การไปตรวจมะเร็งเตานมข้ึนอยูกบัทัศนคติตอการตรวจมะเร็งเตา
นมและการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโรคมะเร็งเตานมจากสามีหรือเพ่ือนชาย ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน
หรือเพื่อนรวมงาน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย ผูหญิงท่ีรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมมักจะมีความเช่ือ
ถือตอขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ นิตยสาร พอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบานหรือเพ่ือนรวมงาน
และบุคลากรทางการแพทย

ผูสูงอายุ

จํ านวนผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งการแพทย
ที่เจริญขึ้น การรูจักดูแลรักษาสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ การทํ างานท่ีไมตองออกแรงมากเทาบรรพ
บุรุษ แตเนื่องจากสุขภาพของผูสูงอายุอาจจะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด การรับรูถึงพฤติ
กรรมการรับขาวสารจากสื่อมวลชนของกลุมผูสูงอายุจึงเปนสิ่งที่ไมอาจมองขามได

ผูสูงอายุทั้งหญิงและชายมีการเปดรับสื่อหนังสือพิมพและโทรทัศนแตกตางกัน อยางไรก็
ตาม ผูสูงอายุทั้งหญิงและชายสวนใหญจะอานหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยอานท่ีบานพักของตนเองทุก
วัน เมื่อมีเวลาวาง มีการฟงวิทยุ เฉลี่ยวันละ 1 ช่ัวโมง ฟงคนเดียวท่ีบานพักของตนเองระหวางเวลา
05.00 - 09.00 น. สถานีวิทยุที่นิยมฟงมากที่สุดคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย แตไม
คอยไดเอาไปใชประโยชนเทาใดนัก ดูโทรทัศน ประมาณวันละ 2 ช่ัวโมง ในชวงเย็น ระหวางเวลา
17.00 - 21.00 น. ท่ีบานพักของตนเอง และเปดดูรวมกับสมาชิกในครอบครัว และไมคอยไดเอาสิ่งที่
ไดดูไดชมไปใชประโยชนเทาใดนักและไมคอยจะพึงพอใจเนื้อหาที่นํ าเสนอในโทรทัศนเทาใดนัก
สถานีที่นิยมดูมากที่สุดคือ สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ไปชมภาพยนตรบาง แตก็ประมาณ
เดือนละครั้ง และนิยมดูภาพยนตรไทย (พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ, 2538)

ในงานวิจัยอีกช้ินหน่ึง พบวาผูสูงอายุใชเวลาในการดูทีวีประมาณ 5-6 ช่ัวโมงตอวัน โดย
เฉพาะในชวงเวลาตั้งแตบายโมงจนถึงคํ่ า โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรับทราบ ขาวสารบานเมือง ดังน้ันผู
สูงอายุสวนใหญจึงชอบดูขาวภายในประเทศ สวนรายการความรูที่ชอบคือ ความรูดานสุขภาพ
อนามัย และธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สวนรายการบันเทิงชอบดูละครแนวประวัติศาสตรหรือแนว
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ยอนยุค 6. ผูสูงอายุมีความตองการเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย, กฎหมาย เกี่ยวกับทรัพยสินความ
รูเร่ืองการเมืองไทย, การสงเสริมอาชีพการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตวและธรรมะสํ าหรับผูสูงอายุ 7. ผู
สูงอายุตองการใหมีหลายรูปแบบในรายการเดียวและนํ าเสนอโดย ใหความรูสอดแทรกบันเทิงและ
ออกอากาศแตละครั้งนานประมาณ 1 ช่ัวโมง ทุกวัน (สมมาตร คงชื่นสิน, 2538)

เมื่อสํ ารวจเฉพาะกลุมสตรีวัยทอง พบวารับรูขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ผาน
โทรทัศนมากกวาหนังสือพิมพ และรับขาวสารจากเพื่อนมากกวา ญาติพ่ีนองและแพทยหรือผูเช่ียว
ชาญดานสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวัยทอง ไดรับอิทธิพลจากการรับรูขาวสารทั้งจาก
สื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อบุคคล เชนคูสมรส ญาติพ่ีนอง เพ่ือน
แพทยหรือผูเช่ียวชาญดานสุขภาพ แตไมคอยจะเชื่อสิ่งที่ลูกหลานบอกสักเทาใดนัก อยางไรก็ดีสตรี
วัยทองเหลานี้มักจะเชื่อถือขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง จากสื่อมวลชนมากกวาสื่อบุคคล
(สิริพรรณ วิบูลยจันทร, 2542)

จากงานวิจัยอาจกลาวไดวาเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนของเรานั้น ไมคอยจะเปน
ประโยชนสํ าหรับผูสูงอายุนัก ท้ังน้ีเห็นไดจากการนํ าเอาสิ่งที่ตนไดรับรูไปใชนั้นไมคอยมาก และยัง
แสดงความพึงพอใจสื่อมวลชนแคระดับปานกลางเทานั้น อยางไรก็ตามเมื่อสํ ารวจเฉพาะสตรีวัย
ทองแลว ผลการวิจัยกลับชี้ใหเห็นวาสตรีวัยทองเชื่อถือขาวสารดานจากสื่อมวลชนมากกวาสื่อ
บุคคล

คนงาน

สวัสดิภาพของคนงานเปนหน่ึงในงานดานอาชีวอนามัย ซึ่งใหความสํ าคัญตอการปองกัน
อุบัติเหตุ มีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณไมนอย เชน หมวกกันน็อค ถุงมือ ฯลฯ เพ่ือปองกันการบาด
เจ็บ อยางไรก็ดีการสรางสํ านึกดานความปลอดภัยก็เปนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะทํ าใหคนงานในโรงงาน
นั้นสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได

สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543) พบวา คนงานในโรงงานผลิตกระดาษ ซึ่งมีอายุระหวาง 27-32
ป สวนใหญเคยประสบ อุบัติเหตุในการทํ างาน พนักงานสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบเอ (Type A
Personality) คือมีความตองการทํ างานใหสํ าเร็จสูง มีความรูสูง รับรูเร่ืองท่ัวไปผานส่ือมวลชนสูง
แตไมคอยจะรับรูเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัยจากส่ือนัก คนงานเหลานี้มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํ างานอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานความรู บุคลิกภาพแบบ เอ การรับรูขาวสารทั่วไป
และขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เปนตัวบงชี้วาบุคคลเหลานี้จะมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยดี

สุทธิภา วงศยะลา (2543) ศึกษาจากการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ พบวา พนักงานโรงงานอุตสาห
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กรรมที่มีสถานที่ทํ างาน, อายุ, สถานภาพการสมรส, การศึกษา และรายได แตกตางกัน จะมีการเปด
รับสื่อประเภทตางๆ เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม แตกตางกัน  พนักงาน
โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีมี สถานที่ทํ างานและสถานภาพการสมรส แตกตางกัน จะมีการเปดรับขาว
สารเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ แตกตางกัน การเปดรับส่ือตางๆ และการเปดรับขาว
สารเรื่องตางๆ เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ไมไดสงผลตอการเพิ่มความรู
และทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ แตการเปดรับส่ือตางๆ และการเปดรับขาวสารเร่ือง
ตางๆ เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับ การสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการ
สรางเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกัน ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ กลับไมทํ าใหคนงานแสดง
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ

ประชากรเฉพาะกลุมเหลานี้ มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความ
ตองการเอาขอมูลขาวสารไปใชใหเปนประโยชนตอตนเอง แคไหนเพียงใด การเปดรับสื่อทั้งหลาย
หาไดเปนไปเพื่อสาระอยางเดียวไม แตมีการใชไปเพื่อประโยชนอื่นๆเชนกัน

สรุป
การศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อ เปนการศึกษาเพื่อประกอบการหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุม

เสี่ยงตอสุขภาพดานตางๆ เพ่ือนํ าไปกํ าหนดกลยุทธการเขาถึงกลุมเปาหมาย การเขาใจถึงเร่ืองการ
เปดรับสื่อ ทํ าใหรูวาวิถีชีวิต และความตองการของกลุมเปาหมายหรือกลุมเสี่ยงเปนอยางไร และรูวา
จะใชประเด็นใดเพ่ือรณรงคปองกัน

จากการทบทวนวรรณกรรม เราไดเรียนรูวาส่ือมวลชนสอนใหคนเรียนรูประสบการณ จาก
ปากของคนอื่นซึ่งอาจเคยไดรับผลกระทบจากโรคภัยไขเจ็บ หรือจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทย ที่มา
บอกวิธีการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม เพื่อปองกันความเจ็บไขไดปวย การใชสื่อเฉพาะกิจบางชนิดเชน
แผนพับ โปสเตอร สามารถเขาถึงตัวกลุมเสี่ยง ไดดีกวาสื่อมวลชน ความรูเหลาน้ีเปนไปเพ่ือ
ประโยชนในการวางแผนสื่อ อยางไรก็ตามแมวาเราจะรูชองทางการเขาถึงกลุมเสี่ยงผานสื่อประเภท
ตางๆ แตก็ไมไดรับประกันวากลุมเปาหมายจะเขาใจเนื้อหาเสมอไป

การสรางความเขาใจตอเนื้อหานั้น เปนประเด็นท่ีทาทายนักรณรงคมาก เราอาจจะใชแนว
คิดทฤษฎีดานการสื่อสาร-นิเทศศาสตรเขามาเพื่อวางกลยุทธในการรณรงคได ทฤษฎีทางการสื่อสาร
ทฤษฎีหนึ่งซึ่งไดการยอมรับอยางกวางขวางในการรณรงคดานสุขภาพทั ่วโลกไดแกทฤษฎีการแพร
กระจายนวัตกรรม
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การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovations)

คุณรูจัก กาเหวา เครดิต ไหม? พนักงานกาเหวา เครดิต จะเดินทางเปนกลุมบนหลังรถปก
อัพ โดยที่แตละคนใสสูทสีเขมตัวงามทั้งชาย-หญิง โดยที่มีปกสีเหลืองทองที่หลังเสื้อวา กาเหวา
เครดิต คุณรูไหมวาเขาขายอะไรกัน? คุณคิดวาคุณจะซื้อของจากคนกลุมนี้หรือไม? กาเหวา เครดิตมี
ความนาเชื่อถือแคไหน? เมื่อเทียบกับพนักงานขายของมิสทีน เอวอน เอไอเอ หรือแอมเวย คุณรู
ไหมวาเขาขายอะไรกัน? สินคาเหลาน้ีเช่ือถือไดหรือไม?

เชื่อวาสินคาทั้งมิสทีน เอวอน เอไอเอ หรือแอมเวย นาจะไดรับการตอนรับจากประชาชน
มากกวาสินคาจาก กาเหวา เครดิต เน่ืองจากสินคาเหลาน้ีไดรับการโปรโมตผานส่ือตางๆจนติดหูติด
ตาคนไทย มีการแนะนํ าสินคาวาเปนสินคาประเภทไหน โดยที่พนักงานขายไมตองคอยแนะนํ าตัว
เองหรือสินคาไปทุกหนทุกแหงที่ตนเองไปขายสินคา การโฆษณาผานสื่อและแนะนํ าวาสินคานี้ใช
การกระจายสินคาดวยวิธีการขายตรง เชนนี้ก็เหมือนกับการรบที่ใชกองกํ าลังทางอากาศจูโจมทิ้ง
ระเบิดปูพรมพื้นที่ กอนท่ีจะระดมทหารราบเขาตีเพ่ือเขายึดน่ันเอง กลยุทธนี้ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication theory) เรียกวา Two-step flow of information หรือการส่ือแบบสองข้ันตอน

ทฤษฎกีารแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovations) นับเปนหนึ่งในการสื่อสาร
แบบสองขั้นตอนน้ีเชนกัน การส่ือสารเพ่ือรณรงคดานงานพัฒนาตาง รวมทั้งดานสุขภาพ ก็ดํ าเนิน
รอยตามทฤษฎีนี้ดวย ไมวาจะเปนในเมืองไทยหรือตางประเทศ (Rogers, 1995)

การแพรกระจาย เปนคํ ายืมองคความรูดานฟสิกส ซึง่อธบิายการแตกตัวของอณูสสารออก
ไป (Diffusion) รอบขาง เชนเดียวกับขาวสาร นักรณรงคทุกคนตองการเห็นการแพรกระจายออกไป
ใหไดไกลและยั่งยืน ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมใหความสํ าคัญตอปจจัยหลักๆสี่ประการคือ
ตัวนวัตกรรม ชองทางการสื่อสาร ระยะเวลา และระบบสังคม

นวัตกรรม
คํ าวา นวตักรรม เปนภาษาบาลี ซึ่งนาจะหมายถึงการกระทํ าใหมๆ แตในความหมายของ

Everett Rogers บิดาของทฤษฎีนี้ คํ าวา innovation นอกจากจะหมายถึงการกระทํ าใหมๆแลว ยังรวม
ความไปถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือวัตถุที่ผูคนไมเคยประสบพบเห็นมากอนและเห็นวาสิ่งที่เขา
พบน้ันเปนสิ่งใหม อาทิ การยอมผมเปนสีแดงอาจจะดูเปนเร่ืองธรรมดาในสังคมของเผามาซาย
(Masai) ในเคนยา แตการยอมผมสีแดงสํ าหรับคนปกาเกอะยอ (กะเหรี่ยง) ในภาคเหนือของไทยน้ัน
เปนของใหม เปนตน

นวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับนั้นสวนมากก็จะอาศัยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก อรรถ
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ประโยชนท่ีเหนือกวาสิ่งที่มีอยูเดิม (Relative advantages) ความสอดคลอง (Compatibility) กับความ
เชื่อ คานิยม ประเพณี ความตองการ วิถีชีวิต เปนตน ความยากงาย (Complexity) ในการทํ าความเขา
ใจหรือนํ าไปใช โอกาสไดทดลอง ทดสอบนวัตกรรมกอนนํ าไปใชจริง (Trialability) และ โอกาสที่
ไดยิน ไดเห็น การใชนวัตกรรมจากผูอ่ืน (Observability) ทัศนะเหลานี้ ถูกสรางขึ้นมาไดจากการสื่อ
สารระหวางผูคนในสังคมผานชองทางการสื่อสารหลักๆสองชองทางคือสื่อสารมวลชน และการพบ
ปะพูดคุยสนทนากัน (สื่อบุคคล)

ชองทางการสื่อสาร
เดิมสังคมมนุษยอาศัยการพูดจา สนทนากันเพื่อสื่อขาวสารขอมูลระหวางกัน ตอมามนุษยก็

เริ่มติดตอสื่อสารระหวางกันจากการคิดคนตัวหนังสือเพื่อการจดบันทึก เชน ตัวหนังสอื ไฮโร
กราฟก ของชาวไอยคุปต (อียิปตโบราณ) จีน และพวกฟนิเชียน เปนตน หลังจากน้ันในเอเชีย นัก
ประดิษฐ ชาวจีนและเกาหลีก็คิดคนทํ าแทนพิมพ เพ่ือเผยแพรงานเขียนของพวกเขาข้ึน กอนหนาท่ี
สตีฟ กูเตนเบอรก ชาวสวีเดน จะคิดคนแทนพิมพในโลกตะวันตกเพื่อตีพิมพพระคัมภีรหลายรอยป
ซ่ึงประเทศตะวันตกถือวาแทนพิมพของกูเตนเบอรกน้ันเปนจุดเร่ิมของความเปนสมัยใหม
(Modernization) ของโลกทีเดียว (ทั้งๆที่คนจีนกับเกาหลีรูจักใชแทนพิมพมากอนตะวันตกมาตั้ง
นานแลว) เมื่อการพิมพทํ าใหความรูสามารถแพรหลายไดแลว ก็ยังมีการคิดคนเทคโนโลยีดานการ
สื่อสารอื่นๆขึ้นมา อาทิ โทรเลข โทรศัพท วิทยุ และโทรทัศน เปนตน และนํ าไปสูการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ตในปจจุบัน ซึ่งนํ าเสนอไดท้ังรูปภาพ เสียง และตัวหนังสือไดพรอมๆกัน

การส่ือสารดวยการสนทนาน้ัน อาศัยการพูดคุยเปนสวนใหญ จากเดิมที่เรามักจะไดพบปะ
พูดคุยกับผูคนแบบซึ่งๆหนา ตามที่ตางๆ ไมวาจะเปนที่บาน ที่ทํ างาน หรือตามตลาด รานรวง
ปจจุบันเราสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารโดยไมจํ าเปนจะตองเห็นหนากันได อาทิ
โทรศัพท หรือการ Chat ผานอินเตอรเน็ต เปนตน วากันวา “การสือ่สารสรางความสมัพันธ” ผูท่ีเรา
พูดคุยดวยนั้นก็มีทั้งคนแปลกหนา (Interpersonal communication) พอแมพ่ีนอง ญาติสนิท (Family
communication) มิตรสหาย (Interpersonal communication) เจานาย ลูกนอง (Organizational
communication) แมคา เพ่ือนบาน (Interpersonal communication) แมแตคนตางถิน่ ตางชาติ
(Intercultural communication) ในบางโอกาส ผูคนที่เราไดพูดคุยดวยเหลานี้ ทํ าใหเกิดการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และเกิดความสัมพันธในระดับบุคคลกันขึ้น

จากวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสือ่สาร ทํ าใหเราเห็นวา “สื่อ” หรือ “Media” มีบทบาทตอ
ชีวิตเรามากขึ้น เราไดอาน รับฟง รับชมขอมูลจากสื่อไมวาจะเปน หนังสือพิมพ วารสาร (สื่อสิ่ง
พิมพ) วิทยุ โทรทัศน (สื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ) และอินเตอรเน็ต (สื่อพรอมพิมพ) เปนตน สาระที่ถูกนํ า
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เสนอผานสื่อเหลานี้ มีทั้งสิ่งที่เจาของสื่อกํ าหนดทิศทางการนํ าเสนอ สิ่งที่ผูลงโฆษณาตองการขาย
และสิ่งที่ประชาชนสนใจ อิทธิพลของสื่อนั้นกวางไกลเทาที่กํ าลังสงจะกระจายภาพ กระจายเสียง
และกระจายสิ่งพิมพไปถึง จึงมีผูกลาววา การใชสื่อเผยแพรสาระตางๆนั้นเหมือนกับการทิ้งระเบิด
“ปูพรม” ใหประชาชนในวงกวางไดรับรูถึงเรื่องตางๆเหลานั้น เพราะสื่อสามารถเขาถึงผูคนไดเปน
จํ านวนมากในการตีพิมพและกระจายเสียงแตละครั้ง จึงมีผูเรียกสื่อเหลานี้วา “สื่อสารมวลชน”

ทั้งการสื่อในระดับบุคคลและสื่อสารมวลชนนั้นเกื้อหนุนกันและกัน ตามที่ไดกลาวถึงกอน
หนาน้ัน (ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขั้นตอน) อยางไรก็ตามนํ้ าหนักในการใชสื่อแตละสื่อเพื่อให
เกิดการยอมรับนวัตกรรมนั้นไมเทากันนักในแตละขั้นตอนของกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม
ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป

ระยะเวลา
เนื่องจากทฤษฎีนี้อิงความคิดเชิงระบบ Rogers (1995) จึงแบงกระบวนการการยอมรับ

นวัตกรรมออกเปนข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหงายตอการทํ าความเขาใจกระบวนการนี้ Rogers แบงขั้น
ตอนตางๆออกเปนหาข้ันตอน ไดแก การรับรู การจูงใจ การตัดสินใจ การนํ าไปใช และการแสวงหา
คํ ายืนยัน นอกจากนี้ยังไดแบงกลุมผูยอมรับนวัตกรรมในชวงตางๆอีกดวย ท้ังน้ีเพ่ือนํ ามาปรับเน้ือ
หาสาระที่เผยแพรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายดวย

ในสวนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมน้ันเร่ิมจากการรับรู (Knowledge) วานวัตกรรม
น้ันมีตัวตน มีประโยชนอะไร หากจะใชแลวจะใชอยางไร และหลักการที่เกี่ยวของคืออะไร ความรู
เหลาน้ีสวนมากอาศัยการเผยแพรผานสื่อสารมวลชน ในรูปการโฆษณา ประชาสัมพันธ

หลังจากผูคนรับรูเก่ียวกับนวัตกรรมแลว สิ่งที่สํ าคัญที่สุดในการทํ าใหเกดิการยอมรับ
นวัตกรรมคือ การจูงใจ (Persuasion) ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารในระดับบุคคล ทั้งนี้เพราะมีการพูดคุย
โตตอบระหวางกัน สามารถถาม-ตอบขอของใจไดทันทีทันใด ทํ าใหเกิดทัศนะคติเกี่ยวกับ “เบญจ
ลักษณ” ของนวัตกรรมข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือตอการตัดสินใจ (Decision) วาจะยอมรับนวัตกรรมดีหรือไม
เราจะเห็นไดวาเกิดการยอมรับนวัตกรรมน้ันตอเม่ือมีการนํ านวัตกรรมไปใช (Implementation) ให
เห็น

เมื่อเกิดการนํ าเอานวัตกรรมไปใชแลว บางครั้งผูที่ใชนั้นก็อาจจะยังไมแนใจวาสิ่งที่เขารับ
มาใชน้ันดีจริงหรือไม เขาก็จะพยายามแสวงหาขอมูลเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาไดรับมาวาถูกตองแลว ดี
แลว เพื่อความสบายใจวาไมถูกหลอก หรือไดทํ าอะไรผิด Rogers (1995) เรียกข้ันตอนน้ีวาเปน การ
แสวงหาคํ ายืนยัน (Confirmation)



25

สวนการแบงกลุมผูยอมรับนวัตกรรมน้ัน Rogers (1995) แบงตามระยะเวลาที่คนกลุมตางๆ
ยอมรับนวัตกรรม หลังจากไดรับรูเร่ืองราวเก่ียวกับนวัตกรรม ตั้งแตเร็วที่สุดไปจนถึงชาสุด โดย
แบงออกเปนหากลุม ไดแก กลุมพวกลํ้ ายุค พวกตามแฟชั่น พวกกลัวตกยุค พวกสมถะ และพวก
หลังเขา

พวก “ลํ้ ายุค” (Innovators) เปนพวกชอบทดลอง ชอบเสี่ยง ชอบทดสอบของใหมๆ และ
ชอบติดตอกับสังคมภายนอก มักเปนกลุมคนมีเงินพอที่จะจับจายใชสอย หาขอมูลและนวัตกรรมมา
ใชไดกอนใคร บางครั้งพวกนี้ก็ถูกมองวาเปนพวก “เพี้ยน” หรือ “วิปริต” จากคนในสังคม

พวก “ตามแฟชั่น” (Early adopters) เปนพวกที่นาเชื่อถือในสังคม ชอบอยูในสังคมของตน
เองมากกวาพวก “ลํ ้ายุค” และเปนพวกที่เปนผูนํ าทางความคิดในสังคม มักเปนผูที่มีคนไปปรึกษาหา
คํ าแนะนํ าจากกลุมนี้มาก

พวก “กลัวตกยุค” (Early majority) เปนพวกที่ยอมรับนวัตกรรมกอนสมาชิกอื่นๆในสังคม
เล็กนอย มักนํ าเอาเร่ืองเก่ียวกับนวัตกรรมไปบอกตอ แตไมมีบทบาทเปนผูนํ าทางความคิดเชนเดียว
กับพวก “ตามแฟชั่น”

พวก “สมถะ” (Late majority) เปนพวกที่ไมคอยจะรูรอนรูหนาวเกี่ยวกับนวัตกรรมเทาใด
นัก จะยอมรับนวัตกรรมอยางระแวดระวังและจะยอมรับก็ตอเม่ือคนสวนใหญในสังคมยอมรับกัน
แลว ทั้งนี้เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจและแรงกดดันทางสังคม

พวก “หลังเขา” (Laggards) เปนพวกหัวโบราณที่ยึดติดกับวิถีชีวิตตามประเพณีมาก มีความ
คิดอนุรักษและเชื่อมั่นในความคิดเกาๆของตน

เห็นไดวาความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของกลุมตางๆนี้ สามารถชวยใหผูรณรงคกํ าหนด
เนื้อหาสาระของการรณรงคใหเหมาะกับกลุมตางๆ ในระยะตางๆ ไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามผู
รณรงคเองก็ยังจะตองคํ านึงถึงปจจัยอีกปจจัยหนึ่งซึ่งมีสวนในการแพรกระจายนวัตกรรมดวยคือ
ระบบสังคม

ระบบสังคม
ในความหมายของ Rogers (1995) น้ัน ระบบสังคมจะเปนเร่ืองเก่ียวกับโครงสรางของแต

ละสังคม เนนการวิเคราะหเครือขาย (Network analysis) เพื่อระบุวา ใครเปนผูนํ าทางความคิด
สามารถใชใครเปนนักขายไอเดียเพื่อเชื่อมขอมูลระหวางผูรณรงคกับกลุมเปาหมาย หรือผูนํ าทาง
ความคิดไดบาง ซึ่งขึ้นอยูกับวานวัตกรรมนั้นสามารถทํ าใหเกิดการยอมรับดวยการตัดสินใจของผูมี
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อํ านาจ ดวยการตัดสินใจรวมกันของกลุม หรือดวยการตัดสินใจแบบมีทางเลือกของแตละบุคคล

เครือขายในสังคมมักมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล เพราะผูคนมักจะไมกลาคิด กลา
ทํ าอะไรที่ผิดแผกแตกตางไปจากคนอื่นในสังคมนัก นอกจากน้ันการส่ือสารผานเครือขายหน่ึง เชน
เครือขายทางธุรกิจของบุคคลหนึ่ง ก็อาจนํ าขอมูลขาวสารจากเครือขายนั้นไปสูเครือขายทางสังคม
ดานอ่ืนๆของบุคคลคนน้ัน เชน เครือขายดานสุขภาพ เครือขายเพ่ือนบาน ไดเชนกัน

อาจกลาวพอสังเขปไดวาทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมนั้น ใหมุมมองที่เกี่ยวกับปจจัย
ในการยอมรับอะไรท่ีใหมๆ  ที่ใหความสํ าคัญตอการคิดเชิงระบบ (System thinking) อยางไรก็ตาม
ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรมน้ี มิไดแนะวิธีที่ทํ าใหคนไดรับรู และตื่นตัวกับสิ่งที่นํ ามาเผยแพร
อยางไรก็ดี จากประสบการณของเราแตละคน อาจสรุปไดวาการสรางการรับรูเก่ียวกับนวัตกรรมซ่ึง
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยมีหลายรูปแบบ ท้ังโฆษณา (การตลาดเพื่อสังคม) ประชาสัมพันธ
บันเทิง (เอดูเทนเมนต) ขาว (การเรียกรองผานสือ่) และ ขาวสาร (การพูดปากตอปาก) ซึ่งจะไดแนะ
นํ าแนวคิดพอสังเขป และตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลํ าดับ

ชองทางการส่ือสาร

เงื่อนไขเดิม

- การปฏิบัติแตเดิม
- ความตองการ/ปญหา
- อัตราการรับนวัตกรรม
- บรรทัดฐานของระบบสังคม

ภาพที่ 1: แบบจํ าลองข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจยอมรับส่ิงใหมๆ

ความรู โนมนาวใจ ตัดสินใจ นํ าไปใข   ยืนยัน

ปฏิเสธตอไป

1. ยอมรับ

2. ปฏิเสธ

ยอมรับตอไป
ยอมรับภายหลัง
เลิกยอมรับ

ลักษณะเนื้อหาเผยแพร

โฆษณา
ประชาสัมพันธ

บนัเทิง
ขาว

ลักษณะของนวัตกรรม
1. คุณประโยชนเชิงเปรียบ

เทียบ
2. ความเขากันได
3. ความสลับซับซอน
4. สามารถทดลองได
5. สามารถสังเกตได
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โฆษณา กับ การตลาดเพื่อสังคม (Social marketing)

ในการทํ าตลาดสินคา บริษัทมักใชโฆษณารูปแบบตางๆมาจูงใจลูกคา เชนเดียวกันการ
ตลาดเพื่อสังคมก็ตองอาศัยการโฆษณาเพื่อสังคมเพื่อจูงใจกลุมเปาหมาย การตลาดเพื่อสังคมนี้ถูกนํ า
มาใชสงเสริมสุขภาวะหลายๆโครงการ อาทิ โครงการสงเสริมใหชาวบานกนิตํ าลึง เพ่ือเพ่ิมวิตามิน
เอ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล การโปรโมตถงุยางอนามัยในกมัพูชาโดยเรียกช่ือถุงยางวา “Number
One” เพื่อแสดงถึงความ “เปนหน่ึง” ในสังคมท่ีรูจักปองกันตนเอง เปนตน โครงการเหลาน้ีอาศัย
การโฆษณาลักษณะตางๆ ต้ังแตแผนปายโฆษณา (Billboard) ไปจนถึงโฆษณาผานโทรทัศน

การตลาดเพื่อสังคมเปนมากกวาการคาขายสินคาเพื่อบริโภคธรรมดา แตแฝงดวยคุณคาทาง
สังคมในรูปของความคิด บริการ และการประพฤติ ปฏิบัติตนเองไวดวย หลักการใหญๆของการ
ตลาดเพื่อสังคมที่ถูกนํ ามาใชไดแก แนวคิดเร่ือง 4 P คือ Product (สินคา) Pricing (ราคา) Place
(Distribution-การกระจายสนิคา) Promotion (Communication-การสงเสริมการตลาด และการสื่อ
สาร) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแบงกลุมเปาหมาย (Audience segmentation) ดวย

การทํ าตลาดสินคา บริการตางๆ ก็ไมตางจากการตลาดเพื่อสังคม นักการตลาดเพื่อสังคมจะ
ตองรูจักกลุมเปาหมายของตนเสียกอน การแบงกลุมเปาหมายที่ดีน้ันควรจะตองเจาะกลุมที่มี
ลักษณะจํ าเพาะเจาะจงมากที่สุด อาทิ การทํ าตลาดเร่ืองเอดสขององคกรใดองคกรหน่ึง ไมควรเนน
การเจาะกลุม “ชายรักรวมเพศ” เฉยๆ เพราะกินความกวาง และชี้เปาในการยิงแคมเปญไดไมชัดเจน
แตอาจจะตองระบุดวยวา เปนกลุม “ชายรักรวมเพศ (ชายรักชาย) ทํ าอาชีพบริการทางเพศ อายุ
ระหวาง 18 ถึง 25 ป ท่ีมีพ้ืนเพเปนคนตางจังหวัด อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” เปนตน
เพราะการทราบถึงรายละเอียดทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายนั้น ทํ าใหผูทํ าการตลาดเพื่อ
สังคมสามารถระบุทัศนะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนการงายที่จะ
สรางเนื้อหาเพื่อเผยแพรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากที่สุด

นอกจากนี้นักการตลาดเพื่อสังคมยังคํ านึงถึงการใช 4 P คือ Product Pricing Place และ
Promotion มาใชเปนกลยุทธในการตลาดดวย สินคา (Product) ที่จะนํ ามาขายนั้นผูทํ าการตลาดเพื่อ
สังคมอาจกํ าหนดวาเปนความคิด วิธีปฏิบัติตน หรือ บริการก็ได และตองมีความเขาใจวาผูรับสาร
น้ันจะมองภาพของสินคาน้ันอยางไรดวย อาจเปนการชวยใหคนเห็นภาพ และเขาใจสินคาไดงายขึ้น
หากผูทํ าการตลาดเพื่อสังคมนั้น สามารถผูกความเปนนามธรรมเขากับสิ่งของที่เปนรูปธรรมจับตอง
ไดไวดวยกัน อาทิ ถุงยางอนามัยกับเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย (Safe sex) เปนตน

เร่ือง Price หรือ มูลคาน้ัน เปนตนทุนที่ผูรับเอาสินคานั้นไปใชจะตองรับผิดชอบไปดวย
อาทิ การใชถุงยางนั้น ผูใชจะตองลงทุนซื้อสินคามาจากราน ซึ่งรวมไปถึงคาการเดินทางจากบานไป
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รานคา และอาจตองบวกคาใชจายอื่นๆจิปาถะดวย กวาจะไดใชถุงยางนั้น นอกจากน้ันยังตองนับตน
ทุนทางโอกาส (Opportunity costs) และมูลคาทางสังคม (Social price) อีกดวย มีชัย วีระไวทยะ เจา
พอการทํ างานดาน Social marketing เมืองไทย เคยกลาวไววา อยาใหอะไรกับคนฟรีๆ เพราะมนัจะ
ดูวาไมมีคุณคา อยางนอยใหเขาตองจายอะไรบางเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาจะไดมา มากบาง นอยบาง
ตามสมควร

สินคาจะขายออกหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับการกระจายสินคาไปสูกลุมเปาหมาย หรือ Place
น่ันเอง ทั้งนี้อาจอาศัยชองทางการกระจายสินคาเพื่อสังคม ไปคูกับการกระจายสินคาเชิงพาณิชย
พรอมๆกันดวยก็ได อยางเชนการวางแบบฟอรมรองเรียนของ สมาคมคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ใน
รานสะดวกซื้ออยาง Seven-Eleven

ปจจัยที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกื้อหนุนการกระจายสินคาก็คือการสงเสริมการขาย หรือ
Promotion การสงเสริมการขายหรือพูดภาษาชาวบานก็คือ การตีฆองรองปาวใหชาวบานไดรูจัก
รับรู อาจจะผานสือ่ การเลือกใชคํ าพูดและขอคิดที่ดึงดูดใจกลุมเปาหมายใหรับสินคาทางสังคมนี้ไป
ใช นอกจากนี้เรายังอาจใชเทคนิคการลด แลก แจก แถม อยางที่บรรดาสินคาตางๆนิยมทํ ากันเปน
อยางมาก

Cause Marketing การตลาดแจกแจงสาเหตุ
เราคงเคยเห็นโฆษณาเพื่อสังคมเนนประเด็นสุขภาพเชน การใหนักรองมารองเพลงแนะนํ า

โรคเลปโตสไปโรซิส หรือรองเพลงฆายุงลาย พรอมการคว่ํ าขัน ควํ่ ากะลามัง ใหดูประกอบ การ
โฆษณาเหลานี้ เกิดจากความเชื่อที่วาโฆษณามีบทบาทตอสังคมทั้งในดานความคิด และพฤติกรรม
ของคนในสังคมได ดวยความแตกตางทางยุคสมัย ปจจุบันนี้ผูผลิตสินคาสนใจชวยเหลือสังคมมาก
ขึ้น บุคลากรในบริษัทตัวแทนโฆษณาก็มีการพัฒนาข้ึน และประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอโฆษณามาก
ขึ้น (วุฒิ พงศชัชวาล, 2533)

ในเมืองไทยเอง นักโฆษณาสวนใหญเห็นวาโฆษณาเพ่ือพัฒนาสังคมโดยตรงสามารถโนม
นาวใจประชาชนใหตระหนักถึงการพัฒนาสังคม และจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการปฏิบัติตาม ซึ่ง
ทํ าใหสังคมพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัด นักโฆษณาสวนใหญเห็นวาโฆษณาสินคาและบริการสามารถ
ทํ าหนาที่พัฒนาสังคมไดโดยทางออม เน่ืองจากโฆษณาถูกควบคุมโดยรัฐบาลอีกท้ังนักโฆษณาเองก็
มีความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ันโฆษณาจึงมีแนวโนมวาจะมีคุณภาพดีข้ึน (วุฒิ พงศชัชวาล, 2533)
แนวคิดนี้ไดถูกนํ ามาสานตอและนํ าเสนอในลักษณะการตลาดแจกแจงสาเหตุ

เม่ือเร็วๆน้ี Richard Earle (2000) ไดนํ าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการตลาดแจกแจงสาเหตุ หรือ
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Cause Marketing ซึ่งกลาวถึงการโฆษณาเพื่อสังคมผานสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน วิทยุและสิ่งพิมพ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล ไปจนถึงนโยบายรัฐ ดวยการระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยน
แปลง เขาใหความสํ าคัญตอการวางแผน การวิจัย และการตั้งคํ าถามที่เหมาะสมกับประเด็นที่
ตองการเปลี่ยนแปลง การแบงกลุมเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง สาระและสไตลการนํ าเสนอ
โฆษณา การคัดเลือก พรีเซ็นเตอร ของแคมเปญ รวมท้ังการเลือกจังหวะเวลาเผยแพรโฆษณาผาน
สื่อมวลชน

จากงานวิจัยในป 2538 พบวางานเผยแพรของทางการเก่ียวกับโรคเอดสชวงน้ัน ผาน
โฆษณาทางโทรทัศน นํ าเสนอในรูปแบบของการใชความรูสึก ใชบุคคล และเหตุผลเปนจุดขาย เพ่ือ
ใหความรูดานการปองกนัโรค ระบาดวิทยาของโรค รวมทั้งทัศนคติที่ถูกตองในการอยูรวมกับผูติด
เชื้อ  อยางไรก็ดีสิ่งที่ทํ าใหนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร สนใจคือรูปแบบการใชเหตุผล ความรูสึกและตัวบุคคลตามลํ าดับ งานวิจัยชิ้นนี้ชี้
ใหเห็นดวยวาวานักศึกษากลุมนี้เขาใจเนื้อหาที่เผยแพรในระดับปานกลาง และรับรูจุดมุงหมายของ
การโฆษณานอย (วัชรีพร สุโรจนานนนท, 2538)

เมื่อศึกษาใหดีจะเห็นวามีการใชจุดขายสองจุดเพื่อจูงใจผูชมโฆษณาคือ การสรางความกลวั
และการสรางความรูสึกผิดในใจผูชม ในการตลาดแจกแจงสาเหตุผานการโฆษณาเพื่อสังคมดวยการ
สรางความกลัว วีนัส เจิดจรรยาพงศ (2541) พบวาระดับความนากลัว ในภาพยนตรโฆษณาตอตาน
โรคเอดสที่แตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอผูรับสารใหเกิดความกลัวโรคเอดสแตกตางกัน โดยความ
กลัวที่มีระดับแตกตางกันนี้ กลุมตัวอยาง เห็นวาจะสอดคลองกับประสิทธิภาพของสื่อในการลด
จํ านวนผูติดเช้ือเอดสลงได ตางกันคือ สื่อที่ใชระดับความนากลัวสูงจะมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อที่
ใชความ นากลัวระดับปานกลางและตํ่ า แมวาจะไมสามารถหยุดพฤติกรรมสํ าสอนทางเพศของ
กลุมตัวอยางได แตก็มีแนวโนมทํ าใหเกิดพฤติกรรมปองกันเพิ่มมากขึ้น และนอกจาก นั้นแลว ผล
การวิจัยยังพบวาผูเขารวมสนทนากลุมโดยสวนใหญเห็นวาควรใชความ นากลัวมานํ าเสนอในงาน
รณรงคตอตานโคเอดส แตความนากลัวที่นํ ามาใชในที่นี้ ควรเปนความกลัวท่ีใชขอเท็จจริงเร่ืองโรค
เอดส ขอมูลทางวิชาการ หรือการใชอารมณความรูสึกของผูแสดงจะมีประสิทธิภาพมากกวาการใช
ภาพประกอบที่แสดงถึง ความนากลัวของโรค ซึ่งตางจากขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อเอดสที่เห็น
วา การใชความนากลัวในสื่อเอดสจะมีผลเสียมากกวาผลดี ผูติดเช้ือไมไดรับการยอมรับจากสังคม
แตก็เห็นวาสื่อเอดสที่มีความนากลัวระดับตํ่ านาจะเปนสื่อที่มี ประสิทธิภาพได นอกจากนั้นแลว
กลุมตัวอยางยังเสนอแนะใหใชความเอ้ืออาทร ในงานส่ือเอดสอนาคตเพ่ือใหผูติดเช้ือเปนท่ียอมรับ
และสามารถอยูในสังคมได อยางเปนปกติสุขดวย

 การโฆษณาเพื่อสังคมที่ไดผลดีกวาการใชความนากลัวเปนจุดขาย คือการจูงใจดวยการ



30

สรางความรูสึกผิด ความรูสึกผิดชวยสรางความสนใจ และสามารถกระตุนใหผูรับสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมได อีกทั้งยังสามารถสรางภาพลักษณที่ดีขององค
กรในสายตาของผูรับสารไดอีกดวย ซึ่งชุรีพันธ สะวานนท (2542) ไดศึกษาโฆษณาสงเสริมสังคม
ทางโทรทัศนที่จูงใจผูชมดวยการสรางความรูสึกผิดพบวา มีการนํ าเสนอเน้ือหาลักษณะตอไปน้ี

1. สรางความรูสึกผิดในใจผูชม ดวยการแสดงตัวอยาง

2. สรางความละอายใจและผลักดันใหสนใจมีสวนรวมในการแกปญหา ในเวลาขางหนา

3. แสดงถึงความรุนแรงของความรูสึกผิดไมมากจนเกินไป คืออยูในระดับต่ํ าถึงปานกลาง

อยางไรก็ตามการโฆษณาที่ใชความรูสึกผิดเปนจุดขายนี้มีขอจํ ากัดอยูบางคือ การตีความ
ของผูชมซึ่งมีประสบการณแตกตางกันไป ผูวิจัยยังพบวาโฆษณาสงเสริมสังคมซึ่งนํ าเสนอเน้ือหา
เพื่อใหเกิดความรูสึกผิดอยางรุนแรงโดยการแสดงตัวอยาง จะทํ าใหผูรับสารเกิดการรับรูและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในทันทีเมื่อไดรับสาร (ชุรีพันธ สะวานนท, 2542)

การตลาดเพื่อสังคมนี้เปนแนวทางหนึ่งซึ่งมีผูรณรงคเพื่อสังคมไดนํ าไปใชอยางแพรหลาย
ในปจจุบัน ไมวาจะเปนกลุม NGO หรือหนวยงานของรัฐ โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “ไมมีอะไรได
มาฟรีๆ” การตลาดเพ่ือสังคมน้ีอิงความเช่ือเก่ียวกับการบริโภคนิยมของผูคนในสังคม ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดวยทฤษฎีการบริโภคเชิงสญัญะของโบดริลยารด

การบริโภคเชิงสญัญะของโบดริลยารด (การบริโภคเพื่อภาพลักษณ)
ระเบียบของโลกใหม (New World Order) ซึ่งเนนเร่ือง การคาเสรีและโลกาภิวัตน การ

รักษาสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ทํ าใหผูคนในสังคมไทยมีพฤติกรรมในการใช
ชีวิตที่ตางไปจากรุนพอรุนแมไมมากก็นอย การคาเสรีและโลกาภิวัตนเปลี่ยนแปลงคานิยมคนไทย
จากคนสมถะมาเปนนักบริโภคนิยม กลาวคืออยากไดอะไรก็ “ซ้ือเอา” แตสิ่งที่คนไทยเรา “ซ้ือเอา”
น้ัน บางครั้งก็ไมไดซื้อมาเพื่อใชอรรถประโยชนของสินคา แตเปนการบริโภคเชิงสัญญะของสินคา
เหลานั้นแทน อยางเชนการซ้ือโทรศัพทมือถือเพ่ือมาโออวดกันวาใครมีรุนท่ีทันสมัยกวากัน แทนที่
จะซื้อมาเพื่อใชประโยชนในการพูดคุย ติดตองาน

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการตลาดเพื่อสังคมน้ัน เห็นไดชัดวามีการนํ าเอาคุณ
ประโยชนที่เปนนามธรรมเขาไปผสมผสานกับสินคาซึ่งเปนรูปธรรม เพื่อใหขายสินคาทางสังคม
น้ันได หลักการเชนนี้ก็ไมตางอะไรจากการโฆษณามากนัก เพราะนักการตลาดใชการโฆษณาเพือ่
สงเสริมการตลาด นักโฆษณาทั้งหลายก็พยายามที่จะกระตุน “กิเลส” ผูบริโภคเพ่ือนํ าเงินมาจับจาย
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ใชสอยซื้อสินคาตางๆดวยขอความที่แสดงสรรพคุณของสินคาที่เหนือกวาผูอื่น

คํ าโฆษณา “สวยดวยแพทย” เปนการเชื่อมโยงระหวางบริการและสัญญะทางสุขภาพ การ
บริโภคในปจจุบันจึงไมไดบริโภควัตถุ บริการหรือหนาท่ีของมัน แตเรากํ าลังบริโภคสัญญะ หรือ
ความหมายที่แฝงอยูในวัตถุกัน ความเขาใจเร่ืองการบริโภคสัญญะอาจทํ าใหเราเห็นวาทํ าไมคนเรา
จึงใหความหมายคํ าวา “สุขภาพดี” แตกตางกัน  โบดริลยารด (1993) ไดใหขอคิดไววา รางกาย
มนุษยนั้นก็ถือเปนสัญญะประเภทหนึ่งไดเชนกัน โบดริลยารด ชี้ใหเห็นวามุมมองของแตละสาขา
วิชาน้ัน มีความเชื่อเกี่ยวกับรางกายมนุษยแตกตางกันไป ไดแก

1. ในแวดวงการแพทย รางกายคือซากศพ (Corpse) ซ่ึงไรจิตวิญญาณ สามารถนํ าไปสราง
ความรูดานยาและการแพทย คร้ังแลวคร้ังเลา ภายใตสัญญะที่วา “เพ่ือรักษาชีวิต”

2. ในมุมมองของศาสนา รางกายคือสัตว ที่มีสัญชาตญาณและเนื้อหนังมังสา ศาสนา
อธิบายดวยอุปมาอุปมัยเกี่ยวกับรางดวยการชี้ใหเห็นวา ซากศพเกี่ยวของกับปาชาขนาด
ใหญ (Mass grave) และการเกิดใหมหลังจากตายไปแลว

3. สํ าหรับเศรษฐศาสตรการเมือง รางกายท่ีสมบูรณแบบคือรางของหุนยนต (Robot) ที่
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เท่ียงตรง สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะแรงงาน โดยไมตอง
คํ านึงถึงความเหลื่อมลํ้ าต่ํ าสูง ความไมเทาเทียมกันระหวางชาย-หญิง หรือสถานะลูก
จาง-นายจาง

4. สํ าหรับเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสัญญะ รางกายคือหุนโชวเส้ือ (Mannequin) หุนโชว
เสื้อเหลานี้เปนตัวแทนของรางกายที่ทํ าหนาที่ตามกลไกของคานิยมในเชิงสัญญะ และ
ไมไดอยูในฐานะแรงงงาน แตอยูในสภาพของการสรางความหมายทางเพศ

เนื่องจากแตละคน แตละอาชีพ มีความเชื่อเกี่ยวกับรางกายแตกตางกัน การดูแลรักษาราง
กายใหสมบูรณ แตละกลุมก็จะแตกตางกันไป หมอเห็นรางกายคนไขเปนสสารชนิดหน่ึง นักบวชก็
มุงสอนเร่ืองจิตวิญญาณ โรงงานก็เนนความแข็งแรง ประสิทธิภาพของคนงาน สวนชาวบานก็ตาม
แฟชั่นอยากสวย อยากหลอ เสนทางสูการมีสุขภาพดีจึงถูกปฏิบัติจากแงมุมที่ตางกัน

เราอาจสันนิษฐานวา ท่ีการตลาดนํ าเอาการขายสัญญะมาลอใจผูบริโภค เกิดจากการขยาย
ตัวในระบบทุนนิยม การผลิตสินคาจํ านวนมากขึ้น ทํ าใหตองหาชองทางระบายสินคา ดวยการสง
เสริมการบริโภค ในลักษณะที่ผูกโยงกับวัฒนธรรมและกิจกรรมพักผอนหยอนใจ การบริโภคซึง่
สามารถนํ าเอามาใชแสดงสถานภาพของผูใชสินคา แสดงความแตกตางจากผูอื่น ทํ าใหสรางความ
เพอฝน ความตองการอยางตอเน่ือง และกอใหเกิดรูปแบบการบริโภคหลายๆอยาง (กนกศักดิ์ แกว
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เทพ และปทมวรรณ เนตรพุกกณะ, 2541)

ปจจุบันเราเห็นการขายเคร่ืองมือออกกํ าลังกายดวยการแสดงใหเห็นกลามเนื้ออันแข็งแรง
ของผูออกกํ าลังกาย เราเห็นการขายอาหารซ่ึงช้ีใหเห็นวาบริโภคแลวทํ าใหหุนดี หรือปองกันมะเร็ง
เชนผลิตภัณฑนมและปลากระปอง หรือแมแตการใชเคร่ืองสํ าอางที่ทํ าใหผูใชดูแกชาลง เชนยายอม
ผมและครีมบํ ารุงผิว การโฆษณาจุดขายของสินคาเหลานี้เปรียบเสมือนกับการขายสุขภาพเชิงสัญ
ญะ จึงเปนท่ีนาสนใจวาหนวยงานท่ีโปรโมตเร่ืองสุขภาพ จะสามารถขายสุขภาพดวยสัญญะเชิงบวก
ไดอยางไรบาง นอกเหนือไปจากการใชความนากลัว และความรูสึกผิดเปนจุดขาย
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ประชาสัมพันธ (Public Relations)

การประชาสัมพันธเปนวิธีหนึ่งซึ่งถูกนํ ามาใชเพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสารไปสูประชาชน
กลุมเปาหมายผานสื่อมวลชน แมจะมีผูกลาววาการประชาสัมพันธคือการทํ างานแบบไมยอมปด
ทองหลังพระ การประชาสัมพันธที่ดี คือทํ าใหผูรับขาวสารคิดถึงเรื่องที่ถูกประชาสัมพันธ (Ratzen,
2001) การประชาสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการใหคํ าปรึกษา วิจัย สื่อ
สัมพันธ ชุมชนสัมพันธ ราชการสัมพนัธ การบริหารภาวะวิกฤต การจัดกิจกรรมพิเศษ การฝกอบรม
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม (เสรี วงษมณฑา, 2541) แมวาการประชาสัมพันธจะไมสามารถแกปญหา
ทางสุขภาพได แตก็ชวยแกสถานการณใหบรรเทาเบาบางลงไดบาง

โดยทั่วไปการทํ างานประชาสัมพันธของภาคเอกชนกับภาครัฐมีความแตกตางกัน เชน ฝาย
ประชาสัมพันธภาคเอกชนคํ านึงถึงงบประมาณในการเผยแพร และการซื้อพื้นที่จากสื่อมวลชน
กอนเลือกประเภทสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีการหาขอมูลการใชสื่อของคูแขง
ดวย ขณะที่การเลือกสื่อของภาครัฐ มักจะคํ านึงถึงความคุนเคยกับสื่อมวลชนมากกวาภาคเอกชน
โดยเฉพาะโทรทัศน (อนงคลักษณ แพทยานันท, 2533) ขณะที่ภาคเอกชนเลนบทรุก ดวยการริเร่ิม
อะไรใหมๆ ซึ่งใหเสรีภาพทางความคิดในการผลิตงานอยางเต็มที่ การประชาสัมพนัธดานสุขภาพ
ของภาครัฐมักจะตกเปนฝายรับสถานการณ ตามหลังภาคเอกชน แนวทางประชาสัมพันธก็ยังติด
ความคิดเชิงอนุรักษอยู

แนวคิดอนุรักษประการหนึ่งเกี่ยวกับการแกปญหาสุขภาพนั้น คือการใหสุขศึกษาเพื่อปอง
กันโรค และใชนโยบายเชิงรับดานการสาธารณสุข แตเม่ือชวงตนป 2534 ไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายขึ้น เมื่อนายมีชัย วีระไวทยะ ผูบริหารองคกรพัฒนาเอกชน เขารับหนาท่ีรัฐมนตรีสํ านัก
นายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน นายมีชัยไดใชนโยบายเชิงรุก “การประชาสัมพนัธ
นํ าการสาธารณสุข” มารณรงคปองกันโรคเอดส มีการเผยแพรความรูทางสื่อมวลชนขนานใหญ
และมีเนื้อหาสาระของสื่อที่หลากหลายใหตรงใจ และตรงความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น
(วิพุธ พูลเจริญ, ปติพร จันทรทัต ณ อยธุยา, วิภา ภาวนาภรณ, วรัญญา เตียวกุล, และ ชวลิต ตันติ
นิมิตรกุล, 2542)

จากประสบการณที่ผานมา การประชาสัมพันธเริ่มจะมีบทบาทดานสุขภาพมากขึ้น และยิ่ง
รัฐบาลประกาศใชนโยบายประกันสขุภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคแลว ยิ่งทํ าใหการประชาสัมพนัธ
ดานสุขภาพรูปแบบตางๆมีความสํ าคัญกวาเดิมมากนัก เนื่องจากสถานพยาบาลตองทํ าหนาที่หยุดยั้ง
ผูปวย ดวยการใหความรู ความต่ืนตัวถึงโอกาสเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ และการเสริมสรางสุขภาพ
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การสรางความตื่นตัวดานโอกาสเสี่ยง
หนาท่ีหน่ึงซ่ึงราชการรับผิดชอบคือ การสรางความตระหนักเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บดวยการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งอาจทํ าไดโดยใชดารา นักรอง มาเปนพรีเซนเตอร ซึ่งก็ไดผลในหมูวัยรุน ระดับ
มัธยมปลายพอสมควร อยางเชนในกรณีปองกันยาเสพติด พบวาวัยรุนเปดรับขาวสารจากเหลาดารา
เหลานี้มาก (อารีภักด์ิ เงินบํ ารุง, 2541) นอกจากน้ี ก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีก เชนการสรางกจิกรรมพิเศษ
เชน กรณีโรคไขเลือดออก ท่ีกรมควบคุมโรคติดตอรณรงคใหประชาชนกํ าจัดที่เพาะพันธุยุงทุกๆวัน
ศุกร การออกรายการสนทนาทางโทรทัศน และวิทยุ เพื่อประกาศใหประชาชนไดทราบ การรณรงค
เพื่อสรางความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคนั้น จํ าเปนตองใชสายใยที่เชื่อมโยงกับนักขาว หรือส่ือมวลชน

อยางไรก็ตามการสรางความต่ืนตัวหรือความตระหนักเกีย่วกบัโรคภัยนั้น เปนความหวังดี
บนความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความตระหนกในสังคมขึ้นได กรณีตัวอยางท่ีดีคือกรณีการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับโรคเอดส ในชวงป 2531-2534 ซึ่งเปนระยะที่เอดสเริ่มเขามาระบาดในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขดวยความรวมมือจากสื่อมวลชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน รวมท้ังภาคีอ่ืนๆ ไดระดมกํ าลังเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเอดส
ผานสื่อมวลชนและเอกสารจํ านวนมาก ดวยการสรางขอมูลขาวสารโรคเอดส ใน 7 ลักษณะไดแก
(อาภัสรา จันทรสุวรรณ, 2535)

1. สรางขอมูลขาวสารในทางลบ

2. สรางขาวสารในลักษณะที่คลายคลึงกันสํ าหรับทุกกลุมเปาหมาย

3. สรางขาวสารตามสถานการณที่เกิดขึ้น

4. สรางขอมูลขาวสารโดยขาดการวางแผนและผลิตสื่อ

5. ปรากฏลกัษณะของการตอรองความหมายในขาวสารโรคเอดส

6. สรางขอมูลขาวสารดวยการตอกยํ้ าอางอิงถึงจํ านวนผูติดเช้ือ

7. สรางขอมูลขาวสารในลักษณะใหบทบาทผูนํ าแก คุณมีชัย วีระไวทยะ

เห็นไดวาการทํ างานประชาสัมพันธเร่ืองโรคเอดส อยูในลักษณะ passive หรือตามสถาน
การณ มากกวาจะมีการวางแผนลวงหนา ใชสถิติเปนตัวชี้นํ า ไมมีการแบงกลุมเปาหมายหรือกลุม
เสี่ยงใหชัดเจน ใชสื่อแบบแยกสวน ไมเปนเอกภาพภายใตแคมเปญใดแคมเปญหน่ึง และใช
Negative approach เพื่อทํ าใหคนกลัวโรคเอดสอีกดวย วิธีการประชาสัมพนัธเชนน้ี กอใหเกิดผล
กระทบขางเคียงที่ไมคาดคิดมากอนได ทํ าใหผูรับรูขาวสารเกิดปฏิกิริยาที่ไมคาดฝน (อาภัสรา
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จันทรสุวรรณ, 2535) ไดแก

1. การปฏิเสธขาวสารโรคเอดส ในลักษณะที่โรคเอดสไมมีจริง เปนแคกลอุบายของรัฐ ที่
จะทํ าใหคนเลิกพฤติกรรมเสี่ยง

2. การแบงแยก ต้ังขอรังเกียจผูปวยหรือผูติดเช้ือ

3. ความวิตกกังวลเก่ียวกับการติดตอของโรคจนเกินไป

4. ความเขาใจผิด เกีย่วกบัการระบาดของโรค

5. ความทอแทส้ินหวังแกผูติดเช้ือ

การใหความรูและการสรางความตื่นตัวดานโอกาสเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ เปนเร่ืองท่ี
ประสบความสํ าเร็จได แตควรระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับผลขางเคียงจากการใหขอมูลดวย เน่ืองจาก
การเผยแพรโดยเอาความตายเปนท่ีต้ัง อาจทํ าใหคนรูสึกกลัวมากจนกลายเปนเฉยๆกับเนื้อหาสาระที่
ฟงดูเหมือนกับมาขูกัน การสรางความรูสึกกลัวในระดับปานกลางอาจจะทํ าใหคนฉุกคิดมากกวา
เชน กรณีคํ าเตือนบนซองบุหร่ีท่ีบอกวา “บุหร่ีทํ าใหแกเร็ว” ทํ าใหผูหญิงจํ านวนหน่ึงไมซ้ือบุหร่ีซอง
น้ันได เนื่องจากรูสึกเหมือนกับโดนแชงดวยคํ าเตือนน้ี

การสรางเสริมสขุภาพ
การปองกันโรคที่ดีที่สุด ไมใชกระทํ าดวยการฉีดยา หรือกินยา แตเกิดจาก การกิน การอยู

การออกกํ าลังที่ถูกสุขลักษณะ ทํ าใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บไมไข ทางการและภาคธุรกิจประชา
สัมพันธดานการสรางเสริมสุขภาพผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อเขาถึงกลุมเสี่ยงและกลุมเปา
หมาย ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ วิทยุหรือโทรทัศน ในรูปแบบและนโยบายที่แตกตางกัน

ส่ิงพิมพ

ขาวสารซึ่งประชาสัมพันธผานสิ่งพิมพนั้นมีอายุยืนนานกวาการประชาสัมพันธผานวิทยุ
และโทรทัศน เน่ืองจากส่ิงพิมพเปนส่ือท่ีเปนรูปธรรม จับตองได และสามารถเก็บไวไดระยะหนึ่ง
สวนวิทยุ และโทรทัศนน้ันนํ าเสนอขาวสารลักษณะฉับพลันทันที ใครที่พลาดฟง พลาดชมก็จะไม
ไดรับขาวสารน้ัน จึงนาสนใจวากลยุทธการเผยแพรดานสุขภาพของสวนราชการ กับเอกชน มีความ
แตกตางกันอยางไร

กรมอนามัยมักจะใชสื่อสิ่งพิมพในการรณรงค เพ่ือใหความรู โดยเปนการกํ าหนดจากสวน
กลาง มีการวางแผนการผลิตสื่อมากกวาการวางแผนการใชสื่อ โดยใชรูปแบบการนํ าเสนอเน้ือหา
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สารเปนเชิงรับ (Passive) มากกวาเชิงรุก (Active) และนํ าเสนอในรูปแบบที่สวยงามที่ใหความรูสึก
ดีๆมากที่สุด มักจะใชสื่อแบบทางเดียวมากกวาสองทาง ความถี่และความตอเนื่องของการใชสื่อ
มวลชน ยังมีนอยและไมสมํ่ าเสมอ โดยเนนการเผยแพรแบบกวางขวาง อยางไรก็ดี การประชา
สัมพันธของกรมอนามัยลักษณะนี้ยังไมมีการประเมินผลการใชสื่อ (นิยม ศิริวัฒน, 2541)

นอกเหนือจาก บทบาทภาครัฐในการ สรางเสริมสุขภาพแลว ส่ือมวลชนหรือภาคเอกชนก็มี
บทบาทไมนอยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนิตยสารสํ าหรับผูหญิง เชน ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉัน และ
แพรว เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาแลว พบวานิตยสารกุลสตรีมักจะนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยในเชิงวิชาการมากที่สุด โดยนํ าเสนอในรูปแบบของคอลัมนประจํ าตางๆ รองลงมาคือ
นิตยสารดิฉัน ขวัญเรือน และแพรว เน้ือหาในเชิงวิชาการท่ีนํ าเสนอมากที่สุด ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยทั่วไป รองลงมาคือ พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวยและพฤติกรรมสุขภาพ หากมองเร่ืองสุข
ภาพในเชิงการคาแลวพบวานิตยสาร ขวัญเรือน นํ าเสนอมากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสารกุลสตรี
ดิฉัน และแพรว ตามลํ าดับ อยางไรก็ตาม ผูอานหนังสือสํ าหรับผูหญิงเหลาน้ีมักใหความสนใจเร่ือง
ของ คอลัมนผูหญิง/แฟชั่น/ความงาม/สัมภาษณ/สังคม/บุคคล และนวนิยาย/ เร่ืองแปล/เร่ืองส้ัน มา
กอนเร่ืองสุขภาพ ท้ังๆท่ีเห็นวาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพน้ัน สามารถนํ าไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชน ตอสขุภาพอนามัยของตนเองได รองลงมาคิดวาทํ าใหไดรับความรูและความเขาใจ ใน
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องตน นอกจากนี้พบวาผูอานมักจะปฏิบัติตามสิ่งที่ไดรับรูจาก
นิตยสารเหลานี้ดวย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะบทความในนิตยสารเหลานนี้สอดคลองกับความเชือ่เร่ือง
สุขภาพของผูอานเปนทุนเดิมอยูแลว (ลักษมี ไชยทองศรี, 2541)

เปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการของหนังสือพิมพรายวัน ของหนังสือพิมพไทยรัฐ เด
ลินิวส สยามรัฐ และมติชน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2536 ปรากฏวา หนังสือพิมพ
รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอเน้ือหาประเภทการสงเสริมพฤติกรรมบริโภคเพ่ือโภชนาการและการคุม
ครอง ผูบริโภคดานอาหารและโภชนาการมากท่ีสุด หนังสือพิมพรายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับมีปริมาณ
ความถ่ีในการเสนอเน้ือหาเก่ียวกับโภชนาการโดยเฉล่ีย ไมถึงฉบับละ 1 ชิ้น และมีปริมาณเนื้อที่ไม
ถึงรอยละ 1 ของเน้ือท่ีในการ เสนอเน้ือหาท้ังฉบับ หนังสือพิมพรายวันไทย 4 ช่ือฉบับเสนอเน้ือหา
เกี่ยวกับโภชนาการในรูปแบบของคอลัมนประจํ ามากที่สุด และมีบทบาทเปน แหลงแจงขาวและให
ความรูมากที่สุด อยางไรก็ดีหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลีนิวสมีเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการทั้งใน
ปริมาณความถี่และปริมาณเนื้อที่ มากกวาหนังสือพิมพสยามรัฐและมติชน (จิตสุดา รูปงาม, 2536)
แสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพเองก็มีสํ านึกในการเผยแพรประเด็นดานโภชนาการเอง โดยไมตองมี
ใหใครมาจาง แตยังใหความสํ าคัญตอประเด็นน้ีไมมากนัก

หนังสือเพื่อสุขภาพเฉพาะกลุมเชนหมอชาวบาน ก็มีประโยชนในการเปลี่ยนแปลงสมาชิก
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ดวย นิตยสารหมอชาวบาน มีอิทธิพลตอการเรียนรูเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยมี อายุ
รายได การมีโรคประจํ าตัว เปนตัวแปรสํ าคัญท่ี ทํ าใหระดับการเรียนรูแตกตางกัน และอายุ การ
ศึกษา รายได เปนตัวแปรสํ าคัญที่ทํ าใหระดับทัศนคติแตกตางกัน นอกจากน้ัน การเรียนรูทัศนคติ ที่
แตกตางกัน ยังเปนตัวแปรสํ าคัญที่ทํ าใหพฤติกรรมสุขภาพที่แสดงใหเห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองแตกตางกันดวย (บาหยัน อิ่มส ําราญ, 2538)

วิทยุ

การสงเสริมสุขภาพผานวิทยุ อาจจะอยูในรูปรายการสนทนา และเปดโอกาสใหผูฟง
โทรศัพท เขามามีสวนรวม โดยใหความรูและขาวสารดานสุขภาพ และเปนปญหาของคนสวนใหญ
เนนดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ โดยเนนเน้ือหาดานสุขภาพท่ัวๆ ไป และสุขภาพจิตใน
อัตราสวน เทาๆ กัน และจะตองผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ตัวผูดํ าเนินรายการมีความรูดาน
สุขภาพ และมีทักษะในการนํ าเสนอท่ีดี มีความรู และความชํ านาญในเร่ืองท่ีจะพูด โดยจัดรายการ
เปนการจัดรายการสด เวลาในการนํ าเสนอตามรูปแบบของการสนทนาใชเวลา 1 ช่ัวโมง และนํ า
เสนอ ในชวงเวลา 18.00-21.00 น. (ลัดดา ปยเศรษฐ, 2541)

นอกจากน้ีวิทยุ อาจจะเปนอีกส่ือหน่ึงซ่ึงดึงดูดใหคนมาสนใจเร่ืองเพศไดดวยเชนกัน  สาระ
เพศศึกษาที่นํ าเสนอทางสื่อมวลชนสวนใหญ ปรากฏออกมาใน รูปนามธรรม เชน ทัศนคติ คานิยม
การแสดงออกทาทาง ความสัมพันธ และ พฤติกรรม เช่ือกันวา เร่ืองเพศศึกษาจะเปนท่ียอมรับของ
คนในสังคมในสังคมไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบของการ
สื่อสาร 2 ทาง โดยใชโทรศัพทเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ผูจัดรายการเพศศึกษานี้ ตองเปนผูมี
ความรูในเร่ืองเพศ และสามารถสื่อสารไดดี นอกจากน้ีตองมี หนวยงานหรือศูนยบริการใหความ
ชวยเหลือในดานขอมูล และชวยแกปญหา ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกัน หรือมีผลกระทบถึงกันและกัน
(ตรีนุช วีระเวสส, 2538)

โทรทัศน

โทรทัศนเปนสื่อที่ใหผูชมไดเห็นภาพ ไดยินเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับสุขภาพไดดีกวาวิทยุ แต
มักมีรูปแบบเปนรายการที่บันทึกเทปไว มีรายการดานสุขภาพที่เผยแพรทางโทรทัศน ไมกี่รายการที่
ทํ ารายการสด เชน รายการปญหาชีวิตและสุขภาพที่ดํ าเนินรายการตอเน่ืองมากวา 20 ป รายการสด
และบันทึกเทปเหลานี้เนนการใหความรูดานสุขภาพ ซึ่งบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงในเนื้อหารายการ
ดวย การศึกษารูปแบบและทิศทางของรายการโทรทัศนดานสุขภาพ ทํ าใหเราเขาใจแนวทางการนํ า
เสนอรายการไดดีขึ้น

ลัดดา ประพันธพงษชัย (2535) ศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศนที่เกี่ยวกับการสง
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เสริมสุขภาพ พบวารายการโทรทัศนที่เกี่ยวของกับสุขภาพนั้น นํ าเสนอรายการ 4 ลักษณะ คือ การ
บรรยาย การบรรยายสลบัการสมัภาษณ การสนทนา และนํ าเสนอ ในรูปแบบละครสั้น โดยสรุปพบ
วาเนื้อหารายการสุขภาพอนามัยที่มีสาขาตาง ๆ สะทอน แนวคิดเร่ืองการปองกันและการควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย ซึ่งเปนแนวทางความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุข
ภาพ เนื้อหารายการสวนใหญเกี่ยวของกับ การรักษาโรคท่ีเกีย่วของกบัการใชยารักษาโรค มากที่สุด
รองลงไปคือดานเกี่ยวกับสุขภาพจิต และเด็ก โดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ โดยใหความรูดานการ
ปองกันและควบคุมโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และการรักษาพยาบาล

สํ าหรับทิศทางรายการสุขภาพทางโทรทัศนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นิภาพรรณ สุขศิริ
(2540) พบวา รายการสุขภาพทางโทรทัศนมีเนื้อหารายการ 2 รูปแบบ คือ มีทั้งรายการประเภทให
ความรู และแฝงโฆษณา รายการท่ีนํ าเสนอน้ันเนนไปท่ี 6 ประเด็น ไดแก อาหาร, แมและเด็ก, เอดส,
สุขภาพตา, สุขภาพฟน และภาวะการเจ็บปวย ซึ่งครอบคลุมคนทุกชนชั้น อยางไรก็ดีมีรายการบาง
รายการที่เนนกลุมเปาหมายเปนชนชั้นนํ ามากกวาชนชั้นลาง ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากศักยภาพในการ
ซื้อสินคา รายการซ่ึงผลิตโดยเอกชนจะมุงเนนการทํ าโฆษณาแฝง และนํ าเสนอการแพทยแบบแยก
สวน ขณะที่รายการของรัฐมุงเนนการใหความรูทางการแพทยแบบองครวมมากกวา

จากการวิจัยผูชม รายการสุขภาพไมใชรายการที่ผูชมติดตามเปนประจํ า และไมคอยสนใจ
ดูรายการที่ใหความรู แตจะรับรูเร่ืองโฆษณามากกวา กลุมชนชั้นลางมักจะใหความเชื่อถือในราย
การทั้งหมด แตชนชั้นกลางและชนชั้นนํ ามีความไมแนใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับบาง เปนที่นาสนใจ
วากลุมชนชั้นนํ าและกลุมชนชั้นลางเห็นวามีการนํ าเสนอการแพทยแบบแยกสวนมากกวาแพทยองค
รวม ขณะที่กลุมชนชั้นกลางเห็นวามีการนํ าเสนอดานแพทยองครวมมากกวา ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจาก
ชนชั้นแตละชนชั้นเลือกดูรายการจากผูผลิตที่ตางกัน (นิภาพรรณ สุขศิริ, 2540)

สํ าหรับรายการโทรทัศนสงเสริมสถาบันครอบครัว มีวิธีสื่อสารไดแก การสรางการจดจํ า
การสรางความสนใจ การมีสวนรวม การสื่อสาร 2 ทาง การเรียนรูจาก แมแบบในสื่อมวลชน การ
วางจุดขายท่ีชัดเจน และ สาระบันเทิง โดยแตละรายการจะมีกลวิธีในการดํ าเนินกลยุทธที่แตกตาง
กันไปตามปจจัยแวดลอม ตางๆ คือ วันเวลาในการออกอากาศ, กลุมเปาหมาย, ความยาวของราย
การ, ความถีใ่นการออกอากาศ และผูสนับสนุนรายการ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบในการ สราง
สรรครายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว ไดแก  การคนควาขอมูล ผูสนับสนุนรายการ
นโยบายสถานี เวลาในการออกอากาศ การแบงโครงสรางรายการ และ สภาวะเศรษฐกิจ (พวงชมพู
บํ ารุงสุข, 2541)

รายการโทรทัศนที่ใหความรูดานสุขภาพเชิงประชาสัมพันธ เนนการใหขอเท็จจริงเปนหลัก
เปดโอกาสใหผูชมไดเรียนรูจากประสบการณผูที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีรูปแบบท่ีแตก
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ตางกันไป ทั้งการสนทนา การสัมภาษณ การบรรยาย และละครสั้นๆ เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพที่กลาว
ถึง

สรุป
การประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ ทํ าใหกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายไดรับรูความ

เปนจริงในสิ่งทีเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสรางความตื่นตัวถึงโอกาสเสี่ยงตอความเจ็บไข และการ
เสริมสรางสขุภาพ อยางไรก็ดีการแถลงขาวเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ Outbreak ของโรคใดโรค
หน่ึงอาจจะเปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสรางความตระหนกมากกวาที่จะทํ าใหผูคนตระหนักในสิ่งที่เกิด
ขึ้น การประชาสัมพันธที่ดีทํ าใหคนรับรู ทํ าใหคนไดพูดถึงประเด็นเหลานั้น แตไมสามารถจะบอก
ไดเหมือนกันวา คนที่รับรูไปแลวจะมีปฏิกิริยาอยางไร อยางไรก็ดีมีการรณรงคอีกประเภทหน่ึงซ่ึง
เราอาจจะบอกไดวา ผูที่ไดรับสารรูสึกอยางไร การรณรงคน้ีคือการรณรงคผานความบันเทิงรูปแบบ
ตางๆ ที่ทํ าใหผูติดตามทั้งหลายไดทั้งสาระและความบันเทิงควบคูกันไป
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บันเทิงกับสาระ (Entertainment Education)

การใหความรู สรางความตื่นตัวดานสุขภาพของประชาชนอีกวิธีหนึ่งนั้นคือ ความบันเทิง
ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนสื่อพื้นบาน เชน ลิเก ลํ าตัด หมอลํ า โนราห หนังตะลุง เพลงเมือง และสื่อ
ความบันเทิงรวมสมัย เชน เพลง ละคร การตูน นวนิยาย รวมท้ังภาพยนตร ในสวนนี้จะไดทบทวน
ความรูเกี่ยวกับความบันเทิงหลายๆรูปแบบ กอนที่จะชี้นํ าวาควรจะทํ าอยางไร ที่จะใหผูอาน ผูชม ผู
ฟงไดรับความรูหรือต่ืนตัวดานสุขภาพผานความบันเทิง

ในประเทศกํ าลังพัฒนานั้น มีการใชแนวคิดเอดูเทนเมนตมาใชเพ่ือสงเสริมสุขภาพไมนอย
แนวคิดเอดูเทนเมนตคือการใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ รวมทั้งใหกํ าลังใจและเสริมกํ าลังกาย ผาน
ความบันเทิงที่สนุกสนานรูปแบบตางๆ ซึง่จับใจคนดู คนฟง คนอานได (Singhal & Rogers, 1999)
เชน ละครโทรทัศน หมอลํ า ลํ าตัด เปนตน

Singhal และ Rogers (1999) ไดนํ างานวิจัยหลายๆชิ้นเกี่ยวกับ เอดูเทนเมนตในประเทศ
ตางๆ รวมทั้งประเทศไทย มาสรุปปจจัยซึ่งมีสวนกํ าหนดประสทิธิภาพของเอดูเทนเมนตไดแก

1. คุณลักษณะผูบริโภค

2. องคประกอบขององคกร

3. บรรยากาศดานสื่อ

4. กระบวนการวิจัย

5. รูปแบบและเน้ือหาของเอดูเทนเมนต

6. โครงสรางพื้นฐานในสังคม

คุณลักษณะผูบริโภค หมายถึง การเลือกเปดรับสาร รับรู ตีความ และจดจํ าสารที่นํ าไปสูการ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวละคร โดยจะเห็นไดชัดเจนในหมูเด็กๆ ท่ีสมมติตัวเองวาเปนตัวการตูน
ตัวน้ันตัวน้ีเวลาเลนกับเพ่ือนๆ ในระดับผูใหญการเลียนแบบจะอยูในลักษณะการเลียนแบบวิถีชีวิต
มากกวา

องคประกอบขององคกร หมายถึง ความพรอมของผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองค
กร ความพรอมของคณะทํ างานขององคกรไมวาจะเปนผูเขียนบท ฝายเทคนิค ฝายวิจัย ฝายวิชาการ
ฝายจัดการ ประชาสัมพันธ ฯลฯ มีความจํ าเปนมากในขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ
ความพรอมภายนอกองคกร ซึ่งหมายถึงกลุมประชากรที่เปนเปาหมายของงานบันเทิงวามีการเตรียม
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พรอม เพ่ือท่ีจะรับรูเน้ือหาอยางเปนระบบหรือไม

บรรยากาศดานสื่อ หมายถึงความนิยมและความนาเชื่อถือของสื่อเอง ความหลากหลายของ
สื่อที่นํ าเสนองานบันเทิง รวมท้ังการแขงขันทางธุรกิจของส่ือเอง เห็นไดชัดในกรณีของละครทีวี ซึ่ง
ไดรับการเผยแพรท้ังจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ หนังสือพิมพหลายฉบับไดแยงชิงกันนํ าเสนอ
นิยายจากละครทีวี ไมวาจะเปนไทยรัฐ เดลินิวส หรือแมกระทั่งหนังสือพิมพภาษาจีนที่แปลตนฉบับ
จากหนังสือพิมพภาษาไทย เปนตน ไมวาจะอยางไรก็ตามผูผลิตงานเอดูเทนเมนตอาจใชประโยชน
จากการแขงขันน้ีไดตามสมควรเพ่ือเผยแพรแนวคิด

กระบวนการวิจัย เปนการคนหาขอมูลกอน ระหวางและหลังการสรางงานบันเทิงขึ้น การ
วิจัยทํ าใหผูผลิตงานน้ันไดรับรูพฤติกรรมการบริโภคส่ือ การรับรูประเด็นหลักของงาน รวมทั้งเสียง
สะทอนตองานบันเทิงน้ัน

รูปแบบและเน้ือหาของเอดูเทนเมนต หมายถึงรูปแบบการนํ าเสนอ รายละเอียดของงาน
บันเทิง รวมท้ัง Theme หรือแกนเร่ืองซ่ึงตองใหตรงกับเจตนารมณของผูรณรงค ไมวาจะเปนเร่ือง
ของการใชสํ านวนภาษา สถานการณแวดลอม การผสมผสานระหวางสาระและบันเทิงเขากันอยาง
กลมกลืน การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีตางๆ รวมท้ังการตอกยํ้ าสาระความรูของงานผานสื่อตางๆ
ดวย

โครงสรางพื้นฐานในสังคม เปนเรื่องเกี่ยวกับความพรอมของระบบสาธารณูปโภค ไมวาจะ
เปนเรื่องของนํ้ า ไฟฟา ถนน โทรศัพท ตางๆ ท่ีจํ าเปนตอการเปดรับส่ือ แมกระทั่งอุปกรณประกอบ
อยางเชน ถานไฟฉาย หากมีราคาแพงมากๆ อยางในแอฟริกา ผูท่ีตองการเผยแพรเอดูเทนเมนตก็จํ า
เปนจะตองจัดหาวิทยุไขลานเพื่อใหกลุมเปาหมายนั้นไดรับรูเกี่ยวกับเน้ือหา และงานบันเทิงเหลา
น้ันแทน

เชื่อกันวาความบันเทิงนั้นสามารถชวยใหผูชมนั้นปลดปลอยความเครียดลงได ผลพลอยได
นั้นอาจจะเปนการที่ผูชมไดเรียนรู และลอกเลียนพฤติกรรมบางอยางจากความบันเทิงเหลานั้นไปใช
ในชีวิตประจํ าวันไดหลายๆกรณี นอกจากน้ัน ยังมีผลพลอยไดของ เอดูเทนเมนตตามธรรมชาติ ก็
คือการนํ าเอางานบันเทิงท่ีเผยแพรน้ันไปทํ าการคาได ไมวาจะอยูในรูปของการขายเวลาใหแกผู
อุปถัมภรายการ การทํ าสินคา เชน เสื้อ หมวก หรือกระเปา เปนตน เพ่ือคืนทุนการผลิต และนํ ากํ าไร
ไปทํ าทุนเพ่ือขยายการเผยแพรตอไดดวย

งานวิจัยเกี่ยวกับการใชความบันเทิงในประเทศไทยนั้น สวนมากจะอยูในระดับการให
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพตอประชาชน โดยไมไดลึกซึ้งถึงขนาดสรางสํ านึก ทักษะหรือ เปลี่ยนนิสัย
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เหมือนอยางบางประเทศ งานวิจัยนี้แบงงานดานความบันเทิงตางๆออกเปนสองลักษณะไดแก สื่อ
พื้นบานและสื่อความบันเทิงรวมสมัย

สื่อพื้นบาน: ความบันเทิงแบบพื้นบาน
วิชานิเทศศาสตรถือวาการแสดงพื้นบานเปนสื่อประเภทหนึ่งเชนกัน ความบันเทิงถูกนํ ามา

ใชเพื่อใหความรูกับชาวบานหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากการนํ าไปทดลองใชเปนเคร่ือง
มือชวยสอนในหองเรียนของนักเรียนตางจังหวัด (อเนกพล เก้ือมา, 2537; ละเอียด ปนสุวรรณ
2543)

ในภาคเหนือ เพลงคํ าเมืองไดรับความนิยมในหมูคนเมือง เพลงคํ าเมืองนํ าเสนอสาระ
เรื่องคานิยม มากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองอ่ืน ๆ เชน อาหาร อาชีพและการแตงกาย การถายทอด
ความรู ความเชื่อและนอยที่สุดคือเรื่องประเพณี (พรพิไล เทพคํ า, 2538) นอกจากน้ีก็มีเพลงคํ า
เมืองจํ านวนไมนอยท่ีเตือนจิตสะกิดใจผูฟง ท้ังเร่ืองโรคเอดส ซ่ึงระบาดมากในภาคเหนือ การ
โฆษณาเกินจริงของพอคา เปนตน

นอกเหนือจากเพลงคํ าเมืองแลว ยังมีการใชเพลงซอ ซึ่งเปนเพลงทองถิ่นภาคเหนือ
ประเภทหน่ึงมาเผยแพรความรูเร่ืองโรคเอดส พบวาคนท่ีรับรูวามีการใชเพลงซอเผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดส เปนผูมีอายุเกินกวา 35 ปเปนสวนมาก เพราะคุนเคยและประทับใจกับความเปน
วัฒนธรรมพื้นบานของเพลงซอ ขณะท่ีวัยรุนหรือกลุมเส่ียงตอโรคเอดสใหความสนใจกับเพลงซอ
นอยกวา (นารีนารถ กิตติเกษมศิลป, 2539)

ในภาคอีสาน ก็มีการใชหมอลํ าซึ่งมีวิวัฒนาการไปเปนหมอลํ าซิ่งในปจจุบัน (สนอง คลัง
พระศรี, 2541) มาถายทอดความรูและวัฒนธรรมดวย ความรูที่ถูกถายทอดผานหมอลํ ามากที่สุดคือ
ความรูดานการเมืองการปกครอง สวนวัฒนธรรมการดํ าเนินชีวิตที่ปรากฏในเพลงหมอลํ ามากที่สุด
คือเรื่องความรัก หมอลํ ามักจะนํ าเอาประเด็นความมั่นคงทางฐานะมากลาวถึงในบทเพลงหมอลํ า
เชนกัน ความเช่ือในกฎแหงกรรมก็เปนเร่ืองท่ีเพลงหมอลํ านํ าไปรองมากที่สุดเชนกัน (นิทราพร
ทิพา, 2539)

หนวยงานดานสาธารณสุขในภาคอีสานก็อาศัยหมอลํ าถายทอดความรูดานสุขภาพ เพ่ือ
ควบคุมและปองกันโรคเอดส และดานการสาธารณสุขอื่นๆ ในลักษณะการแจงขาวสารใหความรู
และโนมนาวใจ โดยแทรกเน้ือหาอยูในความบันเทิงของเน้ือเพลง และใชความนาเชื่อถือของหมอ
ลํ า ความเปนพวกเดียวกัน ซึ่งแสดงออกดวยการพูดภาษาเดียวกัน การต้ังคํ าถาม การบรรยาย การเลา
เรื่อง และการใชคํ าอุปมาอุปมัย คํ าสุภาษิตดวยภาษาถิ่น (ขวัญชัย หมั่นคํ า, 2539)
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ในภาคใต ทั้งหนังตะลุงและโนรา ถูกนํ ามาใชเผยแพรความรูเชนกัน การใชสื่อพื้นบาน
เหลานี้เพื่อใหความรู เหมาะสมกับประชากรบางกลุมเทานั้น เน่ืองจาก ผูที่สนใจชมนั้นสวนมากจะ
เปน คนที่มีอายุราว 45-55 ป จบการศึกษาขั้นประถมศึกษา และทํ าการเกษตร ชอบดูหนังตะลุงบน
เวทีเปนสวนใหญ (ปาริชาติ ยุทธพาพิกูล, 2537)

ดานความบันเทิงแบบชาวบานอยางเพลงลูกทุง หากยอนเวลาไปประมาณ 12 ป (ชวงป
2532-33) เนื้อหาเพลงลูกทุงในสมัยนั้น มักจะนํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากที่สุด โดยจะหา
เพลงที่กลาวถึงเรื่องสุขภาพนอยมาก เพลงตางๆเนนความเปนชนบทและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวอีสานเปนสวนใหญ (บุบผา เมฆศรีทองคํ า, 2533) ปจจุบันแนวโนมน้ี ก็ยังไมเปลี่ยนมาก
มายเทาใดนัก

ละครจักรๆ วงศๆ ทางโทรทัศน เปนรูปแบบการนํ าเสนอเร่ืองพ้ืนบานผานจอแกวอีกแบบ
หน่ึง เน้ือหาของละครประเภทน้ี ที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบานมักนํ าเสนออุดมการณทางการ
เมืองแบบเทวราชา ซึ่งกษัตริยจะมีสิทธิเด็ดขาดดุจสมมติเทพ สังเกตไดจากการที่พระเอกนางเอกจะ
แตงกายสวยงาม มีอาวุธและของวิเศษที่ติดตัว มาแตกํ าเนิด ซึ่งเปนสัญลักษณของอํ านาจถาวรท่ีได
จากเทพเจา หรือการสืบสันตติวงศ สวนละครจักรๆวงศๆที่ถูกแตงขึ้นมาใหม สวนละครที่สรางจาก
นิทานแตงใหม เนนการถายทอดอุดมการณธรรมราชา หรือการที่กษัตริยคือมนุษยที่เปนคนดีคลาย
กับพระโพธิสัตว พระเอกนางเอกแตงกายเรียบงายคลายสามัญชนในยุคปจจุบันมากขึ้น มีอาวุธและ
ของวิเศษที่ไดจากการทํ าความดี เปนสัญลักษณของอํ านาจที่ไดมาดวยความสามารถและความดี ซึ่ง
ไมใชอํ านาจที่ถาวร แตจะอยูกับคนดีและใชอํ านาจในทางที่ถูก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูสรางตองการ
ที่จะลดความสํ าคัญของเทวราชาและใหความสํ าคัญตอธรรมราชามากขึน้ (มัณฑลี ศิลาวิเศษฤทธิ์,
2537)

จากงานวิจัยสื่อพื้นบานหลายๆชิ้น ทํ าใหเราเห็นภาพวานักแสดงสามารถสอดแทรกสาระ
ทั้งดานสุขภาพ การเมือง และความเชื่อตางๆในเนื้อหาความบันเทิงของสื่อพื้นบานซึ่งชาวบานคุน
เคยและชอบเปนทุนเดิมอยูแลวได ไมวาสื่อพื้นบานเหลานี้จะอยูในรูปการแสดงสดหรือผานสื่อมวล
ชนแขนงตางๆ อยางไรก็ตามหาไดมีงานวิจัยชิ้นใดไม ที่ระบุวาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู
ความคิด ทัศนคติ หรือ พฤติกรรม ในหมูผูชม

จากรากฐานความบันเทิงตามประเพณีนิยมของไทย นํ าไปสูความบันเทิงรวมสมัยซึ่งเผย
แพรผานสื่อมวลชน ทั้งละครวิทยุ ละครโทรทัศน รวมท้ังบทหรือเร่ืองยอละครโทรทัศนท่ีนํ าเสนอ
ผานหนังสือพิมพรายวัน การแสดงตลก เพลงวัยรุน มิวสิควิดีโอ รายการปกิณกะทางโทรทัศน
(ทอลคโชว วาไรต้ีโชว) รายการโฟนอินทางวิทยุ ก็เริ่มมีบทบาทตอชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้น
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ความบันเทิงรวมสมัย
ชีวิตคนในเมืองใหญๆอยางเชนกรุงเทพฯ แตกตางจากคนในตางจังหวัดมาก โดยเฉพาะการ

แสวงหาความบันเทิง ขณะที่สื่อพื้นบานยังไดรับความสนใจจากคนตางจังหวัด คนในเมืองหลวง
กลับมีพฤติกรรมการบริโภคความบันเทิงคลายคลงึกับประเทศอุตสาหกรรม น่ันคือมีการอาน การ
ฟง การชมความบันเทิงผานสื่อมวลชนแทนที่จะไปมีสวนรวมความบันเทิงตางๆ ผูรณรงคจึงใชสื่อ
ตางๆ ซึ่งเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ เปนชองทางเผยแพรขาวสาร และสรางความตื่นตัว กรณีท่ีนํ ามา
กลาวถงึตอไปน้ี จะจับเอางานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือการตูน ละครใบ ละครวิทยุ ละครโทรทัศน และ
ภาพยนตร  

หนังสือการตูน

เด็กๆ กับหนังสือการตูนมักจะเปนของคูกัน ไมวาเด็กคนน้ันจะอานหนังสือออกหรือไม
เด็กๆชอบดูภาพ และมีจินตนาการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในหนังสือการตูน นอกจากความบันเทิงที่ได
รับแลว เด็กๆสามารถเรียนรูเร่ืองท่ีเปนประโยชนผานหนังสือการตูนไดเชนกัน

ประยูร จรรยาวงษนับเปนนักเขียนการตูนไทยยุคบุกเบิก ที่นํ าเอาความรูตางๆมาใสไวใน
การตูนกรอบเดียวของไทยรัฐ มีท้ังแนวเร่ืองเก่ียวกับการเมือง การเกษตร และสุขภาพอนามัย
ยุทธนา จินตากุล (2538) ศึกษาภาพการตูนเหลานี้จากหนังสือขบวนการแกจน ซึ่งหนังสือพิมพไทย
รัฐเคยตีพิมพแบบรายวันมากอนแลว  การตูนของประยูร จรรยาวงษ นํ าเสนอเร่ืองราว สี่ แนวทาง
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดแก การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกนัและควบคุมโรค การรักษา
พยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย โดยนํ าเสนอเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยมากที่สุด ซึ่งผู
อานสามารถนํ าเอาไปประยุกตใชได วิธีการนํ าเสนออยูในลักษณะการเลาเรื่อง ดวยภาษาพูด และมี
ภาพการตูนประกอบ เนื่องจากการตูนเหลานี้ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรัฐ ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่
ขายดีที่สุดในประเทศไทย เนื้อหาตางๆจึงสามารถเขาถึงคนทุกชนชั้นในทุกภูมิภาคไดไมยากนัก
(ยุทธนา จินตากุล, 2538)

งานเผยแพรเก่ียวกับโรคเอดส ก็มีการใชหนังสือการตูนมาใหความรูเก่ียวกับโรคเอดสดวย
โดยเปนการรวมมือระหวาง กลุมองคการพัฒนาเอกชน และสํ านักนายกรัฐมนตรี โดยใชการตูนเปน
ตัวดํ าเนินเร่ืองและการตูนประกอบภาพ ตัวการตูนแสดงอารมณและความรูสึก การแสดงสีหนา ทา
ทาง การแตงกาย การใชภาษา มีการใชมุขและภาวะแวดลอมอื่นๆเสริม เพื่อสื่อความหมายใหกลุม
เปาหมายเขาใจ โดยมีเน้ือหา 4 ประเภทคือ

1. การใหความรูดานระบาดวิทยาของโรคเอดส
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2. วิธีลดความเสี่ยง คือ การใชถุงยางอนามัยปองกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ

3. การสรางทักษะทางสังคม เชนมีการซักถาม เจรจาตอรองกอนมีเพศสัมพันธ

4. การสรางความมั่นใจและชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสใหอยูในสังคมไดตามปกติ

มณเฑียร ศุภโรจน (2541) เห็นวาการใชการตูนส่ือถึงความหมายเพ่ือการณรงคโรคเอดส
สามารถ หลีกเลี่ยงภาพลามกอนาจารได ตามคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งปฏิเสธรูปภาพ
และภาษาที่ลอแหลมอยางในกรณีของ “คูมือวัยใส” ซึ่งแนะนํ าวิธีสํ าเร็จความใครดวยตนเอง แลวใช
การตูนเด็กชาย “ชักวาว” เด็กหญิง “ตกเบ็ด” ประกอบ

อาจมีผูต้ังคํ าถามวาหนังสือการตูนนั้น สามารถใหความรูหรือเปลี่ยนทัศนะของผูอานได
จริงหรือไม สมชัย จันลองจับจิต (2539) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชหนังสือการตูนและจุลสาร
เผยแพรโรคเอดสในหมูนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ พบวา การอานหนังสือการตูนหรือจุลสาร
ทํ าใหผูอานเขาใจโรคเอดสมากข้ึน แตในเชิงทัศนคติตอโรคเอดส พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปภาย
หลังการอานหนังสือการตูนและจุลสารไมเทากัน อยางไรก็ตาม กลุมนักเรียนสวนใหญพอใจกับสื่อ
การตูนและ จุลสารท่ีตนไดรับ โดยใหเหตุผลวาเปนส่ือท่ีมีท้ังสาระ และบันเทิง

การตูนเปนสื่อที่เขาใจไดงาย ไมวาจะมีคํ าพูดปรากฏอยูในภาพการตูนหรือไมก็ตาม เชน
กรณีของการตูนเผยแพรเร่ือง Karate Kid น้ันมีการทํ าวิดีโอใหเด็กๆไดชม พรอมกับมีการนํ าเอา
ภาพสํ าคัญๆจากวิดีโอมาจัดทํ าเปนหนังสือการตูนซึ่งไมมีคํ าพูดของตัวการตูนเลย หนังสือการตูน
Karate Kid ถูกนํ ามาใชเปนส่ือตอเน่ือง เพ่ือใหเด็กท่ีไดชมวิดีโอแลว นํ าไปเผยแพรตอสูเด็กที่ยังไม
เคยดู การเลาเรื่องซึ่งมีภาพประกอบยอมจะทํ าใหนาสนุกกวาการเลาเรื่องเฉยๆ เห็นไดชัดวาศักยภาพ
ของการตูนในดานการเสริมสราง ปองกัน รักษา และฟนสุขภาพ เปนสิ่งที่ยังไมคอยมีผูใดนํ ามาใช
มากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก

ละครใบ

ละครใบหรือ Mime เปนละครสมัยใหมซึ่งไมใชคํ าพูด แตแสดงออกผานสีหนาและทาทาง
เปนหลัก คณะละครใบที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยคือคณะคนหนาขาว ซึ่งมักจะแสดงสดตามเวที
และที่สาธารณะตางๆ ทิตวัจน ณรงคแสง (2542) ทดลองนํ าเอาละครใบมาแสดงใหเด็กผูพิการทาง
การไดยิน หรือหูหนวกชม เพื่อศึกษาวาเด็กๆเหลานี้มีผลตอบรับอยางไรกับการแสดงละครใบเฉยๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงละครใบแบบมีภาษามือประกอบ ผลการศึกษาพบวาการแสดงภาษาใบ
ที่มีภาษามือประกอบทํ าใหเด็กๆเหลาน้ีเขาใจเร่ืองโรคเอดสดีข้ึน คือรูจักโรคเอดสมากข้ึน มีทัศนคติ
ดีข้ึนกวาการแสดงละครใบเฉยๆ งานวิจัยช้ินน้ีช้ีใหเห็นวา การแสดงที่มีคํ าอธิบายประกอบ ทํ าใหผู
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ชมเขาอกเขาใจถึงเนื้อหาที่ตัวละครพยายามสื่อไดดีกวามาก

ละครวิทยุ

ละครวิทยุในยุคแรกๆ ถูกใชเปนเคร่ืองมือตอสูกับคอมมูนิสต โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก
USIS หรือสํ านักขาวสารอเมริกัน ทํ าใหไมตองมีโฆษณา ผูจัดจึงมีหนาที่แปลบทภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษใหเจาหนาที่ USIS อนุมัติ กอนนํ าบทมาอัดเสียงเปนภาษาไทยและภาษาอีสาน ปจจุบัน
ละครวิทยุอยูไดดวยรายไดจากโฆษณาประกอบ เน่ืองจาก USIS ไดงดใหเงินสนับสนุนตั้งแตสถาน
การณบานเมืองสงบลง ละครวิทยุมีตั้งแต 44-66 ตอน จบภายใน 1-4 เดือน โดยสวนมากจะกระจาย
เสียงจากสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารภาค เอ เอ็ม ซึ่งเปนสถานีวิทยุสํ าหรับละครโดยเฉพาะ (เด
ลินิวส 7 กรกฎาคม 2545)

ศิวะพร พงษจินดาเกศ (2537) ศึกษาสาระเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจํ าวันที่แสดงออกในละคร
วิทยุ และเพื่อศึกษาถึงกลวิธี การสรางสรรคละครวิทยุคณะ "เกศทิพย" โดยใชเทปบันทึกเสียงละคร
วิทยุเร่ือง "เกิดเปนผูชาย" 75 ตอน ออกอากาศในป พ.ศ.2536 มาวิเคราะห พบวา ละครวิทยุเร่ืองน้ีนํ า
ลักษณะวิถีชีวิตประจํ าวัน 5 ประการคือ การชวยเหลือเกื้อกูล ความรัก สันทนาการ การเปล่ียนสถาน
ภาพทางสังคม และ ความอยูรอดทางสังคม วิถีชีวิตประจํ าวันดังกลาวถูกสรางสรรคมาจาก กลวิธี
การผลิตละครโดยอาศัยดุลยพินิจ และประสบการณการเขาถึงความพึงพอใจ ของผูฟงเปนเกณฑ
การพิจารณา

ความตอเน่ืองของละครวิทยุน้ีเองทํ าใหผูฟงคอยๆซึมซับวิถีชีวิตที่พึงประสงค มีผูฟง
จํ านวนไมนอยก็เปนแฟนประจํ าของละครวิทยุ ขนาดฟงกันต้ังแต “หัวตลาด ยันทายตลาด” ทีเดียว
อยางไรก็ตามละครวิทยุนี้เปนรูปแบบการเผยแพรประเภทหนึ่ง ซึ่งเขาถึงคนระดับลางไดเปนอยางดี

ละครโทรทัศน

เราคงจํ าเร่ืองราวของละครทีวีอยาง โอชิน เรื่องของสาวญี่ปุนผูฝาฟนอุปสรรคชีวิตจน
กระทั่งบั้นปลายชีวิต ที่ผูคนพากันกลาวถึงความมานะของเธอ คุนเคยกับความเที่ยงธรรมของทาน
เปาบุนจ้ิน จนกลายมาเปนยี่หอผงซักฟอกที่โฆษณาวา “คุณภาพซื่อสัตย ราคายุติธรรม” นอกจากน้ัน
ก็ยังมีละคร เฉพาะหัวใจใหเธอ ที่ทํ าใหยอดการบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทยสูงขึ้น 4 เทาตัว และ
มีผูสนใจการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล, 2543) ตัวอยาง
ละครทีวีซึ่งแฝงสาระเหลานี้กอใหเกิดการเรียนรู และ “เอาอยาง” พฤติกรรมของผูแสดง เปนท่ีมา
ของการรณรงคในรูปแบบของ เอดูเทนเมนต ซึ่งเปนความบันเทิงแบบมีสาระแฝงในเนื้อหาความ
บันเทิง
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ปรากฏการณท่ีคนดู “เอาอยาง” พฤติกรรมผูแสดงเกิดข้ึนน้ี เกิดจากความรูสึกของคนดู
ละครโทรทัศนเปนประจํ าที่รูสึก “อิน” กับตัวแสดงเนื่องจากรูสึกดีกับตัวละครและนักแสดงที่ชื่น
ชอบเปนทุน และมีผลตอการคิด การพูดและการแสดงออกของผูชม ขาวสารเกี่ยวกับนักแสดงใน
สื่อตางๆเปนตัวเสริมภาพลักษณในเรื่องดวย แตผูชมจะเลิก “อิน” กับตัวละคร เมื่อนักแสดงไมได
ปรากฏตัวในสื่อแลว (นันทิพา วารีวะนิช, 2543)

คนดูละครโทรทัศนจํ านวนไมนอยก็ดูเพื่อหาขอมูลไปเปนประเด็นสนทนาและเปนสื่อ
กลางในการเขารวมกลุม นอกเหนือไปจาก ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเน้ือเร่ือง ดารา ฉาก และ
เครื่องแตงกาย การผอนคลายหรือหลีกหนีจากความเครียดในปญหาชีวิตประจํ าวัน (ไศลทิพย จารุ
ภูมิ, 2534)

ละครโทรทัศนในเมืองไทยมีลักษณะที่พิเศษกวาประเทศอื่นประการหนึ่งคือ มีการนํ าเสนอ
เนื้อหา ในหนาหนังสือพิมพลวงหนากอนที่ละครจะฉายจริง มีคนจํ านวนไมนอยที่ซื้อหนังสือพิมพ
มาเพื่ออานละครโทรทัศน เพราะมีการเช่ือมโยงเน้ือหา ระหวางนวนิยายและละครโทรทัศนดวยตัว
อักษร แตนวนิยายในหนาหนังสือพิมพอาจจะมีขอจํ ากัดบางคือคนอานไมเห็นภาพ จึงตองมีคํ า
บรรยาย เลาเร่ือง และความรูสึกลงไป โดยยังดํ ารงโครงสรางของเร่ืองไว ขณะที่การนํ าเสนอนว
นิยายในหนังสอืพิมพทํ าใหคนอานตองสรางจินตนาการในเร่ือง การนํ าเสนอละครในโทรทัศนทํ า
ใหคนเห็นภาพ และไดยินเสียงของนักแสดง ทํ าใหละครโทรทัศนกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการ
สรางดารา (Stardom) ในแวดวงบันเทิงไปพรอมๆกัน (ปยะพิมพ สมิตดิลก, 2541)

รายการปกิณกะบันเทิง

รายการปกิณกะบันเทิงสํ าหรับเด็กไดทํ าหนาที่เปนตัวกลาง เชื่อมโยงสถาบันตางๆ ทาง
สังคมกับเด็ก โดยการถายทอดเน้ือหาสาระการขัดเกลา ทางสังคม ดานพฤติกรรม ไดแก การสอน
ใหรูจักบทบาททางสังคม การปลูกฝงบรรทัดฐาน ทางสังคม และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ดานสติปญญา ไดแก การใหความรูใน เชิงวิชาการ และทักษะความชํ านาญ ดานจิตใจ ไดแก การ
สอนดานศีลธรรม การ ปลูกฝงคุณคาทางสังคม และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทคนิค การนํ าเสนอสวนใหญที่ใชเปนรูปแบบของการสาธิต และการเลาเร่ืองเหตุการณ
สมมุติ เพ่ือใหงายตอการรับรู และความเขาใจสํ าหรับกลุมผูชมเปาหมายที่เปนเด็กเล็ก นอกจากน้ี ผล
ของการศึกษายังแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคเปาหมายของ ทีมงานผูผลิตความตองการในการสอด
แทรกโฆษณาแฝงของผูสนับสนุนรายการ ตลอดจนลักษณะความตองการและความสนใจของกลุม
เปาหมายเด็ก เปนปจจัย เงื่อนไขที่สํ าคัญในการกํ าหนดรูปแบบเน้ือหาของรายการ (ศศิธร อภิสิทธิ์นิ
รันดร, 2541)
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ภาพยนตร

ภาพยนตรเปนความบันเทิงรวมสมัยประเภทหนึ่งซึ่งสามารถสะทอนสภาพสังคมไดดี อาทิ
งานภาพยนตร มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือทานมุย ทานมุยทรงสะทอนปญหาสังคมดานตางๆ ทั้ง
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความยากจน คอรรัปช่ัน ปญหาครอบครัว รวม
ทั้งปญหาดานสุขภาพเชน ยาเสพยติด โรคภัยไขเจ็บ การฆาตัวตาย โรคเอดส โดยเน้ือหาภาพยนตร
จะวิพากษสื่อมวลชน ตํ ารวจ และนักการเมือง แบบเหน็บแนมวาเปนตนเหตุของปญหาตางๆเหลาน้ี
การดํ าเนินเรื่องจะใชชะตาชีวิตที่นาสงสารของของตัวละครเปนหลัก (อนุสรณ ศรีแกว, 2533)

นอกจากนี้ภาพยนตรยังถูกใชเปนสื่อในการโฆษณาสินคา ดวยการเปนสวนประกอบฉาก
ดวยการกลาวถึงชื่อสินคาในการสนทนาของตัวละคร ดวยการถายเนนโลโกอยางชัดเจน และดวย
การแสดงประสิทธิภาพของสินคา  การท่ีสินคาไดรับการเผยแพรผานภาพยนตรน้ันทํ าใหผูใชสินคา
นั้นภูมิใจในสินคามากขึ้น หรืออยางนอยก็สรางภาพลักษณที่ดีของสินคาขึ้นในใจของผูชม เน่ือง
จากมีการสงเสริมการตลาดเสริมในชวงที่ภาพยนตรนั้นยังฉายอยู (สุภนิช ฉัตรดรงค, 2541)

จากบทเรียนการทํ าภาพยนตรทั้งสองมุมนี้ จะเห็นไดวาเราสามารถสะทอนปญหาสุขภาพ
และสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสุขภาพลงไปในภาพยนตรไดเชนเดียวกับการโฆษณาสนิคา
แตคงจะตองทํ าอยางแนบเนียน เชนเดียวกับภาพยนตรชุด ER ซึ่งใหความรูผูชมดานการแพทยเปน
อยางมาก เน่ืองจากผูอํ านวยการสรางคือ Michael Crichton จบปริญญาแพทยศาสตรจาก
มหาวิทยาลัย Harvard จึงสามารถใหสาระ และสะทอนความรูสึกของผูที่ทํ างานในหองฉุกเฉิน ของ
โรงพยาบาลไดเปนอยางดี ในกรณีอื่นๆความรวมมือระหวางผูเขียนบทและบุคลากรทางการแพทย
จะทํ าใหภาพยนตรเปนอีกสื่อหนึ่งซึ่งใหความรูดานสุขภาพตอกลุมเปาหมายไดดีเชนกัน

นาสนใจวาเราจะใชความบันเทิงมาขายสุขภาพในสื่อมวลชนไดหรือไมในเมืองไทย การ
ขายสุขภาพในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนนิสัยของคนใหรูจักรักษาตัวเองใหมีสุขภาพดี เพราะตาง
ประเทศเขาทํ าสํ าเร็จกันมามากแลว ไมวาจะเปน อินเดีย เคนยา แทนซาเนีย หรือ แมแตเม็กซิโก
(Singhal & Rogers, 1999, 2002) อยางไรก็ดีหากเราสามารถทํ าความเขาใจเร่ืองอารมณกับพฤติ
กรรมไดมากกวานี้ แมเราจะไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผูคนไดโดยตรงดวยความบันเทิง แตอาจ
จะใชความบันเทิงเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคม เพื่อใหคนรูสึกวาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางก็ได
เชนกัน
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ขาวกับการเรียกรองผานส่ือ (Media Advocacy)

“ขาวคือเหตุการณ ขอเท็จจริง เร่ืองราวท่ีประชาชนสนใจใครรู ขาวคือเหตุการณหรือขาว
สารที่รายงานใหผูอานทราบ ขาวคือเหตุการณที่เกิดขึ้นและมีความสํ าคัญ ขาวคือสิ่งที่
บรรณาธิการหนังสือพิมพตัดสินใจเลือกลงพิมพเพื่อเสนอตอผูอาน” (หนา 26; อภิชาต ศักดิ
เศรษฐ, 2544)

สิ่งที่จะเปนขาวปรากฏสูสาธารณชนไดก็ตองอาศัยกลไกของสื่อมวลชนเปนหลัก และเนื้อ
หาก็ตองมีความแปลกพอตัว อยางคํ าพูดที่วา “หมากัดคนไมเปนขาว แตคนกัดหมาเปนขาว” การ
เรียกรองผานสื่อเปนวิธีหนึ่งซึ่งประชาชนสามารถนํ ามาใชเพื่อพิทักษสิทธิของตนเอง ดวยการจัดต้ัง
“กลุมกดดัน” หรือ “Pressure Group” เพื่อผลักดัน เรียกรองดานนโยบาย กฎหมาย ผานสื่อมวลชน
ไปสูนักการเมือง หรือ ผูบริหาร ทํ านองเดียวกับสหภาพแรงงานที่เปนปากเปนเสียงแทนคนงานใน
บริษัท

กลุมกดดันในที่นี้หมายถึง “กลุมคนที่ไมใชกลุมพรรคการเมืองหรือหนวยงานรัฐที่มีเปา
หมายของตนเองในการเรียกรองตามระบอบประชาธปิไตย” จากการสํ ารวจในอังกฤษพบวา 4 ใน 5
กลุมกดดันเหลาน้ีมีการติดตอกับส่ืออยางนอยวันละหน่ึงคร้ัง และ 13% ของกลุมที่สํ ารวจเช่ือวา การ
รณรงคผานสื่อนี้ เปนชองทางที่มีอิทธิพลมากที่สุด (Smith, 1999)

การเรียกรองผานสื่อเหลานี้เปนการทํ าตัวใหสังคมไดรับรูวากลุมของตนน้ันมีตัวตนอยู และ
ทํ างานดานใด ในเมืองไทยนั้นเราอาจจะคุนเคยกับการประทวงของกลุม สมัชชาคนจน สมัชชา
เกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) เปนตน อยางไรก็ตามยังมี “กลุมกดดัน” บางกลุมอาทิ กลุมเพื่อน อ.
กลุมเครือขายผูติดเช้ือ (HIV) สมาคมคุมครองผูบริโภค ก็ใชสื่อใหเปนประโยชนในหลายๆโอกาสที่
ผานมา เพื่อแสดงใหสังคมและสมาชิกของกลุมเห็นวา กลุมนั้นมีกิจกรรมอะไรบาง

รูปแบบการรณรงคแบบน้ีมักจะไมใชการชุมนุมประทวงเสมอไป อาจเปนกิจกรรมท่ีสราง
ความสับสน ตระหนกตกใจ หรือนาขบขันก็ได อาทิ การสงแฟกซเพื่อสื่อสารชวงพฤษภาทมิฬ การ
ยึดเขื่อน การปดถนน  การแกผา การเอาอุจจาระราดตนเอง หรือแมแตการปาเคกใสหนานายกอง
เดอซูส ชวงการประชุมอังคถัด ทั้งนี้เพื่อเปนการเรียกรองความสนใจจากสาธารณชน ใหทราบถึง
ประเด็นที่พวกเขาตองการสื่อถึงสาธารณชน แมวาบางคร้ังกิจกรรมเหลาน้ี อาจจะหม่ินเหมตอขอ
กฎหมายอยูบางก็ตาม

เปาหมายในการเคลื่อนไหวของกลุมกดดันเหลานี้มักจะเนนถึงการเปลี ่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐที่มีผลกระทบกระเทือนตอสมาชิกของกลุมกดดัน หรือประเด็นที่กลุมกดดันสนใจ สิ่งหนึ่งที่
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กลุมกดดันพยายามทํ าคือ การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการโนมนาวใหสาธารณชนเห็นดีเห็นงามกับ
สิ่งที่ตนเสนอดวย ทั้งนี้โดยการอาศัยอิทธิพลของสื่อเปนตัวกลาง ทายสุดกลุมกดดันมักมองหาชอง
ทางในการทํ าตัวใหเปนขาวดวยการ “เกาะหลงั” การเสนอขาวในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีกลุม
กดดันสนใจ ดวยการใหขอเท็จจริงเสริมในขาวน้ัน (Smith, 1999)

อุปสรรคในการเขาถึงสื่อของกลุมกดดันเหลานี้คือ การท่ีผูมีอํ านาจมักจะใหขาวเกี่ยวกับ
ประเด็นใดประเด็นหน่ึงกอนหนาท่ีกลุม Activists เหลานี้จะมีโอกาสเขาถึงสื่อได กลาวคือสาธารณ
ชนจะรูจักกับประเด็นเหลานั้นในแงมุมที่ไดถูกเสนอมากอนหนาแลว อยางไรก็ตามเช่ือวา กลุมกด
ดันที่มักจะมีโอกาสพูดภายหลังนั้นเปนสวนใหญนั้น จะไดรับความสนใจจากสื่อมากกวาเพราะสื่อ
มักจะชอบเจาะประเด็นขัดแยงโดยหาขอมูลลึกๆจากกลุมกดดัน นอกจากนี้ผูที่ทํ างานรณรงคแบบน้ี
มักจะไดรับการอบรมดานทักษะการนํ าเสนอตอส่ือตางๆดวย ซึ่งเปนประโยชนตอกลุมอีกดวย
(Freimuth, 1992; Smith, 1999)

การเรียกรองดานสุขภาพผานสือ่มวลชน
Wallace, Dofman, Jernigan, และ Themba (1993 แปลโดย ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)

กลาววา ไมมีวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวที่จะสามารถแกปญหาสุขภาพประชาชนไดเพียงวิธีเดียว เรา
ตองใชสื่อตางๆ เขามาชวยเสริมการแกปญหาที่กํ าลังจะเผชิญ โดยการเรียกรองผานส่ือสามารถท่ีจะ
แสดงบทบาทที่สํ าคัญน้ีได อยางไรก็ตาม การเรียกรองผานส่ือเปนเพียงเคร่ืองมือหน่ึงเทาน้ันท่ี
สนับสนุนการริเร่ิมนโยบายสุขภาพชุมชน  ซึ่งในความเปนจริงนาจะเปนสื่อมวลชนหรือไมก็เปน
การรณรงคใหความรูแกชุมชนหรือแมแตการใชแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม สุดทายคือการริเริ่มใน
การใชการเรียกรองผานสือ่ ซึ่งอาจจะดูไมสํ าคัญเพียงพอที่จะกระตุนและทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางถาวรในประเด็นของสุขภาพชุมชน ซึ่งพลังในการเปลี่ยนแปลงมาจากการเรียกรองอยางกวาง
ขวางโดยไดรับการสนับสนุนและแพรหลายในประชาคม ซึ่งมีลักษณะของการสรางและรวบรวม
กํ าลังกัน  และยังมีการพัฒนาผูนํ าซึ่งเปนผลมาจากการรวมมือของประชาคม การเรียกรองจะ
ประสบความสํ าเร็จหรือจะเกิดข้ึนไดน้ัน สื่อจะสามารถทํ าใหเกิดความแตกตาง  สวนความสํ าเร็จใน
การริเริ่มสิ่งเหลานี้จะตองอาศัยทักษะ รวมทั้งชักชวนผูคนใหเกิดความเคลื่อนไหวในระดับองคกร
ยังมีการใหทุนและมีความเขาใจสื่ออยางมาก

การเรียกรองเปนการมุงเนนทํ าใหเกิดการเคลื่อนไหวและมีผลตอการสนับสนุนประเด็น
ตอนโยบายและตอประชาคม การเรียกรองเก่ียวของกับการหวานลอมเพ่ือหาการสนับสนุนเพ่ือผลัก
ดันกฎหมาย   โดยเกี่ยวของกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ ผูปวย ผูรับบริการและผูกํ าหนดนโยบาย

การเรียกรองสามารถท่ีจะรวมเขาไปในการทํ างานในแตละวัน ดวยการชวยใหเราไดรูลูทางสํ าหรับ
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การบริการประชาคม (ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)

หัวใจของการเรียกรองก็คือ การคนหาวิธีท่ีจะเพ่ิมอํ านาจตอรองของประชาชนและกลุมผู
ไดรับผลกระทบ เพ่ือทํ าใหผูกํ าหนดนโยบายรับรูถึงความรับผิดชอบตอความตองการของประชา
ชนเพิ่มมากขึ้น การกระทํ าเชนนี้เปนการพยายามเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชน เพื่อที่จะไดมีพลังใน
การกํ าหนดปญหาตางๆในหมูประชาชน อีกทั้งสามารถแกปญหาและมีสวนรวมในสังคมในทาง
ดานนโยบายเพิ่มมากขึ้น

Amidei (1991 แปลโดย ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545) เห็นวา การเรียกรองมีหลายลักษณะได
แก

1. การกํ าหนดประเด็น การดํ าเนินงานการเรียกรองท่ีดีท่ีสุดจะเกิดก็ตอเม่ือมุงไปท่ี
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง บอยครั้งที่จะพบวา กลุมที่มีความแตกตางกันมักจะมารวมมือ
กันในการเรียกรองและเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดที่ผลงานที่เกิดจากความรวมมือจะไดมี
ความชัดเจน เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนจะชวยทํ าใหกลุมที่มีความสนใจแตกตางกัน
ยังคงตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานเดียวกัน

2. การคุมครองสิทธิ การเรียกรองที่ตั้งอยูบนขอสันนิษฐานวาประชาชนมีสิทธิ และสิทธิ
เหลานั้นใชบังคับได ยกตัวอยางเชน สิทธิในการไดรับการดูแลสุขภาพอยางเพียงพอ
สิ่งแวดลอมก็ปราศจากภาวะมลพิษ มีการวาจางทํ างาน มีที่พักอาศัยซึ่งเปนการเตรียม
โดยหลายๆหนวยงาน กิจกรรมตางๆก็พยายามที่จะทํ าใหแนใจวา สิทธิเหลานี้ไดถูก
ปฏิบัติ

3. การพิทักษสิทธิ การเรียกรองเปนเรื่องเดิมที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชนที่บางคน
หรือบางประชาคมใหสทิธิน้ันเรียบรอยแลว ยกตัวอยางเชน พวกเกย  เลสเบี้ยนและ
ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิเลือกผูแทนเขานั่งในสภาไดเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การปกปองสิทธิใหเกิดความเทาเทียมกันเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป

4. ความรับผิดชอบของสถาบัน การเรียกรองดานนโยบายจะเปนเร่ืองเก่ียวกับความเช่ือ
มั่นในการปฏิบัติงานของสถาบัน ตัวอยางกรณีการเรียกรองทางดานโภชนาการ ถือได
วาเปนเครื่องมือในการกดดันใหองคการอาหารและยาเปลี่ยนขอความในฉลากอาหาร
โดยในฉลากใหมจะตองสะทอนใหเห็นถึงความใสใจในเรื่องประโยชนของผูบริโภค
รวมทั้งมีการแจกแจงรายละเอียดทาวดานโภชนาการอยางชัดเจน และยิ่งกวานั้นเปน
การเพิ่มความรับผิดชอบในแงจริยธรรมและทางดานกฎหมายขององคการอาหารและ
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ยา

การทํ าความเขาใจในการเรียกรองผานสื่อ
ส่ือมวลชนเปนองคประกอบหน่ึงของส่ิงแวดลอมในการเลือก การแสดง การใหคํ าจํ ากัด

ความ และการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้น การเรียกรองผานสือ่เปนการกํ าหนดหัว
ขอโดยสื่อมวลชนและกํ าหนดแนวทางในการวิพากษวิจารณ วัตถุประสงคของการเรียกรองผานส่ือ
คือใหความชวยเหลือใหเกิดการพัฒนาและสนับสนุนสังคมในแงนโยบายทางการเมืองในการท่ีจะ
สงเสริมใหมีสุขภาพดีตามบรรทัดฐานของสังคม (ฐาปนีย อรรถสถาน, 2545)

การเรียกรองเบ้ืองตนน้ันจะตองมาจากประชาชน ที่มีความคาดหวังทางดานสุขภาพเรื่องใด
เร่ืองหน่ึง การเรียกรองมักมุงเนนไปที่นโยบายดานการปองกัน สื่อถูกน ํามาใชเพื่อทํ าใหผูคนใน
สังคมไดวิพากษวิจารณนโยบาย เพ่ือ “จูน” ความคิดเห็นเขาหากัน เพื่อผลักดันใหนโยบาย หรือ
กฎหมายที่ออกมาเปนไปตามความตองการของประชาชน

จุดเนนในการเรียกรองผานส่ือ
การเรียกรองผานส่ือมีประเด็นท่ีเนน ในการนํ าเสนอผานสื่อมวลชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน

แปลงขึ้น ไดแก

1. เนนการแสวงหาผูที่มีสวนไดสวนเสีย เปนวิธีการเรียกรองดั้งเดิมที่อาศัยการสรางความ
ขัดแยงโดยประชาคมที่เปนฐานในการสนับสนุน รวมถงึการนํ าขาวสารสุขภาพออกมา
จากจุดศูนยรวม สวนการเรียกรองผานสื่อเปนการคนหาเพื่อแบงแยกกลุมของประชา
คม โดยอาศัยทักษะในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวและการใชถอยคํ าของแตละ
ประชาคม

2. เนนการมีสวนรวมของประชาคม วิธีการแบบเกาเองเทาที่เปนไปได ช้ีใหเห็นวา แตละ
บุคคลและแตละกลุมนั้นเปนสวนหนึ่งของผูฟงที่จัดอยูในการสื่อสารแบบทางเดียว
โดยปกติ ถาผูฟงในที่นี้เปนการรวมถึงการวางแผนงานทั้งหมด  มันมักจะเกิดขึ้นหลัง
ประเด็นหลักที่ถูกตั้งขึ้น การเรียกรองผานสื่อจะปฏิบัติกับแตละบุคคลหรือกับสมาชิก
กลุมเหมือนกับเปนผูสนับสนุนเทาที่เปนไปไดซึ่งจะสามารถใชกํ าลังความคิด ทักษะ
และหนทางอื่นๆในการสนับสนุนใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง

3. เนนการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง การกํ าหนดวาระขาวสารและการกํ าหนดโครง
สรางเปนกุญแจไขไปสูการยอมรับตามหลักเหตุผลในการใชการเรียกรองผานสื่อ
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ทฤษฎีเหลานี้เปนรากฐานในทางนโยบายการเมืองและสังคมศาสตร ซึ่งคานกับการ
รณรงคแบบเกา ซึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละบุคคล โดยอาศัย
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร

4. เนนการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย การเรียกรองผานส่ือคอนขางจะพัฒนาในเร่ืองของ
นโยบายสาธารณสุขมากกวาขาวสารสุขภาพ ในแงนโยบายจะมุงไปที่ผลสะทอนใน
ระยะยาวของแผนในการคาดหวังใหสังคมเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันก็จะแกปญหา
ในระยะสั้นที่กํ าลังเขามา  ซึ่งเกิดจากความสนใจในเรื่องนั้นทันที  ยกตัวอยางการ
เตรียมการเรียกรองผานส่ือในระยะส้ันท่ีเปนประเด็นเรงดวน เชน การโฆษณารณรงค
สํ าหรับผูท่ีกํ าลังจะเปนวัยรุนในการเรียนรูเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล ซึ่งเนื้อหาจะกวางและ
เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งหมด

5. เนนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางสังคม การเรียกรองผานสื่อจะหยิบยกเปาหมายจาก
การเปลี่ยนแปลงที่แตละบุคคลไปสูการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ซึ่งเปนผลมา
จากการกระทํ าของแตละบุคคล การเนนย้ํ าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาง
สังคมเปนผลจาก การวิจัยสาธารณสุขเกี่ยวกับการปองกัน ซึ่งโดยทั่วๆไปงานวิจัยมัก
จะชี้ใหเห็นวาปจจัยทางดานเงื่อนไขทางสังคมเปนกุญแจสํ าคัญ ในการกํ าหนดจุด
ประสงคในการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพอนามัย ทัศนคติและบรรทัด
ฐานทางสังคม

6. เนนการเผชิญหนาหนวยงานรับผิดชอบผานส่ือมวลชน การเรียกรองผานสื่อเปนการ
มุงประเด็นไปที่การเขาถึงสื่อของหนวยงานราชการไปยังโตะขาว หนึ่งในหลักขั้นพื้น
ฐานของการเรียกรองผานส่ือเปนประเด็นท่ีเผชิญหนาของการเคล่ือนไหวดานสุขภาพ
ซึ่งสมควรเปนขาวเพราะชุมชนใหความสนใจในระดับสูงและมีความเชื่อมโยงโดยตรง
กับสุขภาพที่ดีของประชาคม การแสดงการเรียกรองผานส่ือเปนการออนวอนท่ีให
บริการกับประชาคมที่คอนขางจะจํ ากัดซึ่งเปนสวนหนึ่งในกระบวนการรวบรวมและ
การทํ าขาว

อาจกลาวโดยสรุปวาการเรียกรองผานสือ่น้ัน เชื่อในวิธีคิดที่วาพฤติกรรมของมนุษยจะถูก
เปลี่ยนแปลงโดยโครงสรางทางสังคม และทางนโยบาย คือคนจะดี ก็เพราะมีระบบ บริบทดี การ
วิพากษวิจารณผานสื่อมวลชนเปนวิธีหนึ่งซึ่งจะทํ าใหผูท่ีเก่ียวของต่ืนตัว และนํ าไปสูการปรับปรุง
แกไขโครงสราง การสรางกระแสผานสือ่มวลชนจะทํ าใหมีผูมีสวนไดสวนเสียออกมาเคลื่อนไหว
นอกจากนี้กระแสที่เกิดขึ้นในสื่อนั้น ทํ าใหเพิ่มจํ านวนผูยอมรับความคิดใหมๆ และไมตะขิดตะขวง
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ใจในการปฏิบัติตาม

การเรียกรองผานสือ่น้ี ผูเรียกรองผานส่ือจะตองสามารถทํ าใหสื่อสนใจ และนํ าเสนอ
ประเด็นที่ตนเรียกรอง เพื่อใหเสียงจากประชาชนดังไปถึงผูกํ าหนดนโยบาย ท้ังน้ีผูเรียกรองควรจะ
เขาใจถึงสถานะ “ผูช้ีนํ าสังคม” ของสื่อมวลชนในประเด็นตางๆดวย หรือเราอาจจะพูดไดวาส่ือมี
อิทธิพลดานการกํ าหนดวาระ (Agenda setting) และสามารถสรางการตื่นตัว (Awareness) ที่ทํ าให
คนในสังคมสามารถพูดถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งได โดยเราจะกลาวถงึการกํ าหนดวาระโดยสือ่
มวลชนในสวนถัดไป

Agenda setting การกํ าหนดวาระโดยสื่อมวลชน
การศึกษาดานการกํ าหนดวาระนั้นเปนการศึกษาเกี่ยวกับการใชและการกระจายอํ านาจและ

อิทธิพลในสงัคม ทฤษฎีนี้เห็นวาสื่อนั้นสามารถทํ าใหเร่ืองราว ประเด็น และบุคคลกลายเปนจุดสน
ใจจากสาธารณชนได นอกจากนี้ทฤษฎีนี้เชื่อดวยวาสื่อสามารถทํ าใหวาระตางๆนี้กลายเปนที่
โจษจันในสังคมไดดวย

การกํ าหนดวาระน้ันสามารถกํ าหนดไดสามวาระคือ การกํ าหนดวาระทางนโยบาย (Policy
agenda) การกํ าหนดวาระทางสาธารณะ (Public agenda) และการกํ าหนดวาระทางสื่อ (Media
agenda) (McQuail & Windahl, 1993) ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหวางวาระทั้งสามนั้น ต้ังอยูบน
ขอสันนิษฐานท่ีวา

1. สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงตอวาระทางสาธารณะ ดวยการใหนํ้ าหนักของส่ือตอ
เร่ืองน้ัน

2. วาระทางสาธารณะมีอิทธิพลตอการกํ าหนดวาระทางนโยบาย เพราะนักการเมืองมักให
ความสํ าคัญตอฐานเสียงของตน และตองการรูความตองการของประชาชนในทุกเร่ือง
ผานสื่อ

3. วาระทางสื่อมีอิทธิพลตอการกํ าหนดวาระทางนโยบาย เพราะนักการเมืองใชขอมูลจาก
สื่อเพื่อวัดประชามติในแตละประเด็น

4. อยางไรก็ตาม ในบางประเด็นการกํ าหนดวาระทางนโยบายมีผลโดยตรงตอการกํ าหนด
วาระทางสื่อดวย

5. แหลงขาวและที่มาของขาวมีผลโดยตรงตอการกํ าหนดวาระทางสื่อ
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วัชรีพร กุลพิสิทธิเจริญ (2542) ศึกษาการกํ าหนดวาระดานเอดสในหนังสือพิมพตางๆ พบ
วา หนังสือพิมพ Bangkok Post มีเน้ือท่ี และความถี่ในการนํ าเสนอเร่ืองเอดสมากท่ีสุด รองลงมาคือ
หนังสือพิมพมติชนและไทยรัฐตามลํ าดับ โดย 5 ประเด็นแรกท่ีหนังสือพิมพ ทั้ง 3 ช่ือฉบับนํ าเสนอ
มากที่สุดคือ บุคคลกลุมตางๆ กับโรคเอดส, กิจกรรมตานเอดส, สถานการณดานเอดส, การคนพบ
ทางวิทยาศาสตร วัคซีนและยารักษาเอดส, การติดตอ การปองกัน รักษาและผลกระทบของโรค
เอดส ซึ่งอยูในรูปแบบ 7 รูปแบบไดแก ขาว บทความ คอลัมนตอบปญหา ทางการแพทย บท
บรรณาธิการ สารคดี บทสัมภาษณ คอลัมนแสดงความคิดเห็น ทิศทางในการนํ าเสนอ พบวามีการ
นํ าเสนอในทิศทางเชิงเปนกลางมากที่สุด รองลงมาคือทิศทางเชิงลบและทิศทางเชิงบวก ตามลํ าดับ

ผลกระทบของการกํ าหนดวาระ ก็คือการสรางทัศนคติของคนในสังคม เกี่ยวกับประเด็น
ตางๆทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมือง ที่สื่อมวลชนจับประเด็นนอกเหนือไปจากการพูดคุยกับผู
คนที่เรารูจักรอบๆตัว อยางไรก็ตามหัวใจในการสรางทัศนคติของคนในสังคม เร่ิมจากการทํ าให
เปนขาว ผูเรียกรองควรจะเขาใจธรรมชาติของนักขาวดวยวาตองการเน้ือหาอะไรบางเพื่อทํ าให
ประเด็นเปนขาว

นักขาวกับแหลงขาว

ความสัมพันธแบบไมเปนทางการระหวางนักขาวและแหลงขาว เปนหัวใจของการเรียกรอง
ผานสื่อ โดยองคกรหรือประชาคมจะตองทํ าตัวเปนแหลงขาวสารขอมูลใหกับนักขาว และในกรณีนี้
นักขาวคือผูถือกุญแจสํ าคัญในการเขาถึงพื้นที่บนหนากระดาษ หรือคล่ืนวิทยุโทรทัศน ของบรรดา
สื่อมวลชนทั้งหลาย

ปกติแลว นักขาวนั้นมักจะวางทาทีความสัมพันธกับแหลงขาวแบบปานกลาง ไมเหินหาง
หรือใกลชิดกับแหลงขาวจนเกินไป ทั้งแหลงขาวและนักขาวนั้นคบกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ในเชิง
ขาว คือ แหลงขาวเปดโอกาสใหนักขาว ไดขาวเจาะพิเศษ ขาวเจาะลึก ทันเหตุการณ ถูกตอง ไมตก
ขาว รวมทั้งชี้แนะประเด็นและทิศทางขาวใหกับนักขาว นอกจากนี้แหลงขาวยังชวยบริการอํ านวย
ความสะดวกในการทํ างาน ในบางกรณี นักขาวที่ใกลชิดกับแหลงขาว ยังสามารถแสวงหาความรวม
มือเชิงธุรกิจเขาสูองคกร อีกทั้งยังชวยลดการแทรกแซงจากอํ านาจภายนอกท่ีมีตอองคกรไดดวย
อยางไรก็ตามแหลงขาวก็เคยหยิบยื่นผลประโยชนใหกับนักขาวเปนการสวนตัว ท้ังในรูปของเงิน
วัตถุสิ่งของ ความชวยเหลือ และบริการอ่ืนๆ แตนักขาวมักปฏิเสธที่จะรับผลประโยชนเหลานั้น เวน
แตเปนสิ่งที่ไมเกินวิสัยที่จะรับได ยกเวนบางรายซึ่งตกอยูในสภาพที่ปฏิเสธไมได (นรพล ผาเจริญ,
2541)
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การกํ าหนดวาระดานเอดสของหนังสือพิมพ Bangkok Post มติชน และไทยรัฐ อาศัยถงึ 13
แหลงขาว โดยแหลงขาวที่หนังสือพิมพใชมากที่สุด 5 ลํ าดับแรกไดแก บุคคลที่ไมได ระบุแหลงท่ี
สังกัด, สํ านักขาวตางประเทศ, กระทรวงสาธารณสุขและเจาหนาที่, องคกรภาครัฐและ NGO ตาม
ลํ าดับ (วัชรีพร กุลพิสิทธิเจริญ, 2542)

เมื่อเขาใจเรื่องของความสัมพันธระหวางนักขาวและแหลงขาวแลว ผูเรียกรองควรทํ าความ
เขาใจถึงกระบวนการนํ าเสนอขาวในส่ือประเภทตางๆ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ดวย

หนังสือพิมพ

หนังสือพิมพถูกเรียกวาเปน ฐานันดรท่ี 4 หรือ The Forth Power ซึ่งคอยตรวจสอบอํ านาจ
บริหาร และอื่นๆ ดวยการนํ าเสนอขาวไปสูประชาชน กระบวนการทํ าขาวของหนังสือพิมพเปน
เรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง เนื่องจากหนังสือพิมพในประเทศไทยลวนมีเอกชนเปนเจาของทั้งสิ้น ไมวา
จะเปนหนังสือพิมพจากสวนกลาง หรือหนังสือพิมพทองถิ่น การอยูรอดของหนังสือพิมพจึงข้ึนอยู
กับการทํ าธุรกิจ คือขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ และขายขาว เปนหลัก การนํ าเสนอขาวน้ันจึง
ตองดูวาทํ าอยางไรจึงจะขายขาว เพื่อขายหนังสือพิมพใหได บางฉบับใชการพาดหัวขาวดวยภาษาที่
มีสีสัน บางฉบับใชภาพขาวอาชญากรรมเปนจุดขาย บางฉบับก็เนนเนื้อหาและคอลัมนประจํ าเปน
จุดขาย เนื่องจากการแขงขันระหวางหนังสือพิมพฉบับตางๆเปนไปอยางเขมขน ขาวที่นํ าเสนอน้ัน
บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไดเชนกัน (อภิชาต ศิกดิเศรษฐ, 2544) ทั้งนี้อยูที่ความรับผิด
ชอบของ นักขาว บรรณาธิการขาว และนโยบายของหนังสือพิมพแตละฉบับ

ขาวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในหนาหนังสือพิมพนั้นมักจะปรากฏอยูบนหนาแรกเสมอ
ขาวใดที่ไดรับเนื้อที่มากก็จะถือวาเปนขาวสํ าคัญมาก การคัดเลือกขาวหนาหนึ่งถูกกํ าหนดโดยการก
ลั่นกรองตั้งแตผูสื่อขาวประจํ าแผนกขาวตางๆ เปนผูนํ ารายละเอียดของ ขาวตอมา จากนั้นรายงาน
ตอใหหัวหนาแผนกขาว หัวหนาแผนก แตละแผนกเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาควรเปนขาวหนาหน่ึง
จึงสงใหแผนกขาวหนาหน่ึง ซ่ึงจะมีผูเรียบเรียงขาวเปนผูเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกตอง จาก
น้ันจึงนํ าเสนอใหหัวหนาขาวหนาหน่ึงเปนผูพิจารณาคัดเลือก ในขั้นสุดทายหัวหนาขาวหนาหนึ่ง
อาจจะเปนผูเลือกเอง หรือตองมีการปรึกษากับบรรณาธิการขาวประจํ าวันกอน (การุณย มีถม, 2539)

แมวาหนังสือพิมพประเภทหัวสี (Tabloid) เชน ไทยรัฐ เดลินิวส และหนังสือพิมพสํ าหรับ
ปญญาชน เชน มติชน และสยามรัฐ (สมัย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเปนมีบทบาทในหนังสือพิมพ
อยู) จะใหความสํ าคัญกับหัวขอ ขาวตางๆ ใกลเคียงกัน (วิไล ฉัตรกุล ณ อยธุยา, 2534) แตละฉบับก็
ยังมีเกณฑในการเลือกขาวหนาหนึ่งที่ไมเหมือนกันนัก ทั้งที่เกณฑเลือกหลักๆจะมาจากความสํ าคัญ
ของขาวและความนาสนใจของขาว โดยหนังสือพิมพไทยรัฐคํ านึงถึงความนาสนใจของขาวในดาน
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ความใกลชิดกับผูอาน ความแปลก ประหลาด ความเราอารมณ ความขัดแยง เพศ และความกาวหนา
มากกวาหนังสือพิมพเดลินิวส สวนหนังสือพิมพเดลินิวสคํ านึงถึง ความนาสนใจของขาวในดานผล
กระทบกระเทือน มากกวา หนังสือพิมพไทยรัฐ อยางไรก็ดีทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวสยัง
คํ านึงถึงประเด็น และสาระของขาวที่เคยรายงานมากอนหนานี้ เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในเน้ือขาว
ดวย (การุณย มีถม, 2539)

สวนขาวหนาหนึ่งในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ Bangkok Post มักจะใชขาว
ตางประเทศเปนขาวนํ าบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพมากกวาขาวในประเทศ โดยเขียนขาวหนา
แรกเพื่อดึงดูดใจตามหลักเกณฑการเขียนขาวหนาแรกของนักหนังสือพิมพ Bangkok Post ใหความ
สํ าคัญเปนพิเศษใน 4 หลักการ ไดแก การเขียนขาวในลักษณะปรามิดหัวกลับ (เขียนเร่ืองท่ัวไปกอน
ที่จะเขาไปสูจุดที่ตองการสื่อสาร) ความนาสนใจ และความสํ าคัญของขาว ความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และมีความเปนกลางในการรายงานขาว การใชภาษานั้น นักขาว Bangkok Post มักใชคํ า
คุณศัพทที่แสดงถึง จํ านวนหรือปริมาณ ขนาด ประสิทธิภาพ ความแข็งแกรง ยืดหยุน พลังอํ านาจ
ฯลฯ เพ่ือใหผูอานเขาใจเน้ือหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน (ผุสดี ถนอมศักดิ์, 2541)

นอกจากความสนใจที่มีตอขาวหนาหนึ่งแลว เนื้อหาสาระในฉบับก็มีความสํ าคัญเชนกัน
โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับการพัฒนา ปกติแลวหนังสือพิมพที่มาจากสวนกลางนั้น มักจะไมคอยมีเนื้อ
หาสาระขาวซึ่งเกี่ยวกับภูมิภาคมากนัก การนํ าเสนอขาวซึ่งเกี่ยวของกับความกาวหนาของทองถิ่น
นั้นจึงเปนภาระของหนังสือพิมพทองถิ่น อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา หนังสือพิมพทองถิ่นซึ่งมี
เจาของเปนคนทองถิ่นเอง มักจะนํ าเสนอหัวขอขาวเกี่ยวกับการพัฒนามากกวาหนังสือพิมพทองถิ่น
ที่อยูในเครือหนังสือพิมพสวนกลาง เน่ืองจากหนังสือพิมพทองถ่ินมีเจาของเปนคนทองถ่ิน ซึ่งสน
ใจความกาวหนาของทองถ่ินตนเองเปนทุนน่ันเอง (ดนยา ธัชชนก, 2537)

ปจจุบันการอานหนังสือพิมพไมไดจํ ากัดแคคนเดินผานรานหนังสือแลว หนังสือพิมพยัง
ถูกนํ าเสนอในรายการวิทยุประเภทการสนทนาขาว ซึ่งเปนที่นิยมอยางมาก โดยเฉพาะในหมูคนที่
ไมมีเวลาอานหนังสือพิมพ และผูสูงอายุซึ่งมีปญหาทางสายตา

วิทยุ

รายการขาวในวิทยุนั้นมีอยูสองลักษณะคือ รายการประเภทสนทนาขาว และขาวสั้น ราย
การสนทนาขาวนั้นเปนการนํ าเสนอโดยโฆษกที่อานขาวใหผูฟงไดรับทราบในลักษณะการพูดคุย
เชน ปรีชา ทรัพยโสภา ดุย ณ บางนอย ในสมัยกอน ปจจุบันน้ี รายการขาวประเภทการสนทนาขาว
มีวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้น คือมีการติดตอสัมภาษณบุคคลในขาว และบางรายการก็เปดโอกาสใหผู
ฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขาวน้ันผานโทรศัพทดวย สวนมากรายการประเภท
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สนทนาขาวนั้นจะถูกนํ าเสนอในชวงเชา และเย็น ซึ่งรายการสนทนาขาวจํ านวนไมนอยก็เปนราย
การของทองถิน่ ซึ่งนํ าเสนอผานคลื่นวิทยุระบบ AM

ผูดํ าเนินรายการของรายการสนทนาขาวเชน “เก็บตกจากเนชั่น” และ “พูดจาประสาขาว” ที่
ไดรับความสนใจจากประชาชน มักจะนํ าเสนอประเด็นขาวการเมืองมากกวาประเด็นทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยประเด็นขาวหลักท่ีนํ าเสนอน้ัน สอดคลองกับการนํ าเสนอขาวหลักในหนังสือพิมพ
รายวัน (ราเชษฐ หีมสุหรี, 2540) โดยมีการวิพากษวิจารณประกอบดวย แตเนื่องจากสํ านักขาวเนชั่น
เปนบริษัทเอกชนซึ่งตองเชาเวลาสถานีวิทยุของรัฐออกอากาศ ดังน้ันการนํ าเสนอขาวจึงมีเสรีภาพ
ในขอบเขตจํ ากัด

ปจจัยกํ าหนดลักษณะการดํ าเนินรายการสนทนาขาวทางวิทยุ ประกอบดวย ปจจัยดานทัศ
นคติ ภูมิหลังและประสบการณทางวิชาชีพของผูดํ าเนินรายการ ปจจัย ดานระบบอุปถัมภและเครือ
ขายความสัมพันธ ปจจัยดานวัฒนธรรมของส่ือวิทยุ ซึ่งมีผลตอการสรางภาพลักษณของรายการหรือ
สถานีและแนวทางดํ าเนินงานขององคกร ตนสังกัด ปจจัยดานกระแสความสนใจของสื่อมวลชน
และประชาชนที่มีตอสถานการณขาว ในแตละชวงเวลา รวมทั้งปจจัยความสามารถเฉพาะบุคคล
ของผูดํ าเนินรายการในการ แสดงบทบาทหนาที่สื่อมวลชน ภายใตเงื่อนไขและขอจํ ากัดตางๆ (เติม
ศักดิ์ จารุปราณ, 2541)

ขาวส้ันทางวิทยุในอดีตเปนการนํ าเสนอขาวทางการ จากหนวยงานราชการ ตอมามีองคกร
เอกชนพัฒนาขาวสั้นในเชิงธุรกิจ โดยเนนความทันเหตุการณและใหขาวไดตรงกับความตองการ
ของผูฟง โดยมีท้ังขาวส้ันตนช่ัวโมง ขาวสั้นกลางชั่วโมง ขาวดวน เปนตน โดยมกีระบวนการผลติ
ขาวสั้นคือ คิดประเด็นขาว ทํ าขาว รับขาว และคัดเลือกขาว โดยมีการกลั่นกรองขาวเพื่อใหพอดีกับ
เวลาที่มีอยูอยางจํ ากัด (สมปราชญ คํ าชาตา, 2543) นอกจากนี้ขาวที่ปรากฏในชวงขาวสั้นเหลานี้
บางครั้งก็ไดรับการถายทอดไปทั่วประเทศเชนกัน ทํ าใหคนทั้งประเทศไดรับรูขาวสารเหมือนๆกัน
ในเวลาเดียวกันดวย อยางเชนขาวท่ีนํ าเสนอโดยเครือขายคล่ืนของ อสมท. เปนตน

วิทยุเปนสือ่รอนประเภทหน่ึงคือ มีความทันเหตุการณสูง ยิ่งปจจุบันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือและการเชื่อมตอกับหองสง ยิ่งชวยใหการทํ ารายการวิทยุเปนเร่ืองท่ีไม
ยากนัก รายการสนทนาขาวสามารถสัมภาษณบุคคลในขาวไดไมวาผูนั้นจะอยูที่ใดที่คลื่นโทรศัพท
ไปถึง อยางไรก็ตามวิทยุมีขอจํ ากัดคือผูฟงไมสามารถเห็นภาพประกอบได รสชาติของขาวท่ีไดจึง
ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูฟง โทรทัศนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสํ าหรับการติดตามขาวของประชา
ชน
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โทรทัศน

โทรทัศนเปนสื่อที่สามารถสงขาวสารไดทั้งภาพและเสียง อยางไรกต็ามโทรทัศนใน
ประเทศไทยที่เปนฟรีทีวีทั้งหมด 6 ชอง ก็มักจะนํ าเสนอรายการที่มาจากสวนกลาง (กรุงเทพฯ) เปน
สวนใหญ แมแตรายการขาว จะมียกเวนบางก็คือชอง 11 ซึ่งนํ าเสนอรายการจากทองถ่ินเองบาง ดัง
น้ันเราจึงควรทํ าความรูจักกับกลไกในการผลิตขาว เพื่อที่จะทํ าอยางไรใหไดสงสาระที่ตองการสื่อ
กับกลุมเปาหมายผานชวงขาวประจํ าวัน

การคัดเลือกขาวคือหัวใจสํ าคัญกอนการนํ าเสนอขาว ผูที่ทํ าหนาที่นี้มักไดแกบรรณาธิการ
ขาว อยางไรก็ตามภูมิหลังขององคกรมีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดวาขาวช้ินไหนจะไดเผยแพร ลํ าดับ
ใด ภายในเวลาเทาใด กระบวนการคัดเลือกขาวของฝายขาวในสถานีโทรทัศนโดยทั่วไปมี 5 ขั้น
ตอน (พรสุรีย ธนะศรีสืบวงศ, 2534) ไดแก

1. ข้ันการเลือกเร่ืองท่ีจะทํ าเปนขาว

2. ขั้นการสื่อขาว-ทํ าขาว

3. ข้ันการตัดตอ-ลงเสียง

4. ขั้นการคัดเลือกและจัดเรียงลํ าดับความสํ าคัญของขาว

5. ข้ันการคัดเลอืกเพือ่ออกอากาศ

กระบวนการคัดเลือกขาวโทรทัศนน้ันมีความแตกตางกันตามประเภทของขาว การนํ าเสนอ
ขาวนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสถานีโทรทัศน ปจจัยภายใน
หมายถึงภูมิหลัง ของนักขาวแตละคน คุณคาและ ธรรมเนียมปฏิบัติที่นักขาวยึดถือปฏิบัติ ระเบียบ
บริหารและกฎระเบียบของสถานี และ ขอจํ ากัดทางเวลาและนโยบายและนโยบายแฝงของสถานี
โทรทัศน สวนปจจัยภายนอกไดแกปจจัยดานการแขงขันกับสถานีโทรทัศนชองอืน่ๆ การเมือง
วัฒนธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (พร
สุรีย ธนะศรีสืบวงศ, 2534; ธีรารัตน พันทวี, 2536) อยางไรก็ตามภูมิหลังของสถานีโทรทัศนแตละ
แหงก็สามารถทํ าใหแนวทางการเสนอขาวแตกตางกันไปได โดยเปรียบเทียบไดจากกรณีตัวอยาง
ของการนํ าเสนอขาวของสถานีโทรทัศนสองแหงคือ ททบ. 5 และไอทีวี

ททบ. 5 ซึ่งกองทัพบกเปนเจาของนั้น หัวหนาฝายขาวเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของ
ขาว กอนท่ีจะนํ าเสนอ สวนการจัด ลํ าดับความสํ าคัญของขาวขึ้นอยูกับความสอดคลองกับนโยบาย
การผลิตขาว ชอง 5 เนนการเสนอขาวแบบราชการ สนับสนุนกิจกรรม ของรัฐบาลและของกองทัพ
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หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณทางการเมือง แตไมปดกั้นทางความคิด จากปญหาทางเศรษฐกิจชวงป
2540 รัฐบาลตองการความน่ิงทางการเมือง ฝายขาวจึงตองทํ างานไปตามสายการบังคับบัญชาแบบ
ราชการ หัวหนาฝายขาวเปนผูคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของขาว กอนท่ีจะนํ าเสนอ สวน
การจัดลํ าดับความสํ าคัญของขาวจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายการผลิตขาว เน่ืองจาก สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีการบริหารเปนแบบราชการ เนนขาวราชการเปนหลัก โดยขาวที่
นํ าเสนอน้ันสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลและของกองทัพ ขาวที่ถูกนํ าเสนอเปนอันดับแรกเปน
สวนมากมกัจะเปนขาวการเมือง ขาวราชสํ านัก ขาวเศรษฐกิจ ขาวทหาร และไมคอยนํ าเสนอขาว
อาชญากรรมและขาวปญหาสังคมเทาใดนัก (สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์, 2541)

ขณะที่สถานี ITV ซึ่งมีเอกชนเปนเจาของมุงเนนเสนอขาวที่มีชีวิตชีวา มีสีสัน เปนขาวที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและความสนใจของประชาชน การเสนอขาวมักจะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพของสังคมในขณะนั้น เสนอขาวใหมีความนาสนใจ และไมกระทบกระเทือนกับขอ
เท็จจริง การคัดเลือกขาวเปนการพิจารณารวมกันของหลายๆ ฝาย ในอันที่จะแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจรวมกัน เพ่ือท่ีจะคัดเลือกขาวน้ันๆ ออกสูสายตาประชาชน สวนการจัดลํ าดับความสํ าคัญ
ของขาวจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนโยบายการผลิตขาวนั้น ขาวที่ถูกนํ าเสนอในลํ าดับแรกๆ
บอยคร้ังคือขาวอาชญากรรม ขาวปญหาสังคม ขาวเศรษฐกิจ และขวการเมือง แตในเน้ือหาขาวแลว
พบวา ไอทีวีขาวเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงไปไดแก ขาวการเมือง ขาวปญหาสังคม ขาวอาชญา
กรรมและขาว ราชสํ านัก และขาวความมั่นคงตามลํ าดับ (สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์, 2541)

การเรียกรองผานสือ่โทรทัศนน้ัน จึงตองอาศัยนักขาวที่จับมุมกลอง มุมมองขาว รวมท้ัง
การตัดตอขาว เขียนบทขาว ขาวที่ถายไปนั้นจะตองถูกใจบรรณาธิการขาว ซึ่งทํ าหนาที่คัดเลือกและ
จัดลํ าดับการนํ าเสนอขาว ผูเรียกรองควรคํ านึงถึงขอจํ ากัดขอเท็จจริงขอน้ี รวมท้ังขอจํ ากัดดานชวง
เวลาและระยะเวลานํ าเสนอขาวของสถานี และใชการแขงขันการนํ าเสนอขาวระหวางสถานีใหเปน
ประโยชน รวมทั้งควรเขาใจถึงเงื่อนไขและสภาวการณทางการเมืองซึ่งกดดันสถานี ดวยการใช
นโยบายกํ ากับดูแลสถานีโทรทัศนอยางใกลชิด

กระบวนการทํ าขาวและนํ าเสนอขาวในหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ทํ าใหเห็นวากวา
จะเปนขาวออกมาไดน้ันผานผูรับผิดชอบเปนจํ านวนมาก และความสัมพันธสวนบุคคลที่ดีนั้น จะ
ทํ าใหประเด็นท่ีเรียกรองน้ันออกมาสูสาธารณะ โดยมีภาพลักษณที่ชวนใหมีคนสนับสนุนดวย

สรุป
ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนลวนมีอิทธิพลตอสังคมไมมากก็นอย เน่ืองจากเปนส่ือ

ซึ่งสงขาวจากพื้นที่แหงหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแหงหนึ่ง จากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่งได เน้ือ
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หาสาระขาวตางๆทํ าใหคนอาน คนฟง คนดูสามารถรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ขาวอาจทํ าใหคนอาน
คนฟง คนดูหลายคนเกิดปฏิกิริยาพอใจ หรือไมพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขาวก็อาจจะทํ าใหคนบาง
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเชนเดียวกัน การเรียกรองผานสือ่จึงจํ าเปนตองมีการตระเตรียมดาน
ขอมูลใหพรอม มีการนํ าเสนอที่สามารถสรางความสนใจใหกับสื่อ รวมท้ังพรอมท่ีจะทํ าตัวเปน
แหลงขาว แหลงขอมูลเฉพาะเร่ืองตอไปขางหนาไดดวย เพื่อที่จะสรางกระแสในหมูสาธารณชน
และผูกํ าหนดนโยบายในประเด็นท่ีตนเรียกรองน้ันๆ

จากกรอบทฤษฎีขางตน ไมวาจะเปนทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม การตลาดเพื่อสังคม
เอดูเทนเมนต การเรียกรองผานสือ่ และการกํ าหนดวาระ เราสามารถเขาใจการทํ างานของแคมเปญ
ตางๆน้ันวาอิงหลักการใดบางจากกรอบการรณรงคผานสื่อสารมวลชน

แมวาการทํ าแคมเปญผานสื่อมวลชนจะไดผลแคสรางความตื่นตัว (Awareness) มากกวา
การเปลี่ยนนิสัยคนในสังคมเปนสวนมาก (Rogers & Steinfatt, 1999) การทุมงบโฆษณา ประชา
สัมพันธอยางมากมายในการโปรโมตใหเปลี่ยนนิสัยจึงนาจะถูกตั้งคํ าถามถึงความ “คุมคา” ในการ
ลงทุน อยางไรก็ดีแหลงขาวในกระทรวงสาธารณสุขเผยวา นักโฆษณาบางคนก็ยังเอยถึงความจํ า
เปนในการแคมเปญผานสื่อมวลชนวา “ดีกวาไมทํ าอะไรเลย” ไมนาแปลกใจนักวา การรณรงคผาน
สื่อมวลชนจํ านวนไมนอยเปนการปลุกจิตสํ านึกแบบชั่วครูชั่วยาม และ ความคิด พฤติกรรมหรือทัศ
นคติอันพึงปรารถนาจะขาดความย่ังยืน ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากขอจํ ากัดทางเวลาท่ีมีจุดเร่ิมตน และสิ้น
สุด ขอจํ ากัดทางงบประมาณ รวมทั้งความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสีย  ท่ีอาจจะเปนไปตามหนาท่ี
ความเกรงใจมากกวาความใสใจตอประเด็นที่รณรงคจริงๆ การรณรงคอีกประเภทหน่ึงท่ีดูเหมือนจะ
มีความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงมากกวาการรณรงคผานสื่อมวลชนคือแคมเปญผานปากตอปาก
หรือเครือขายทางสังคม
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ขอมูลขาวสารกับการพูดตอในเครือขาย (The buzz network)

ขาว (News) กับขอมูลขาวสาร (Information) แตกตางกันตรงท่ี ขาวมีมิติของความกระชับ
ฉับไว ทันเหตุการณ อาจมีความผิดปกติ ความขัดแยง เสริม บางครั้งเนื้อหาขาวก็ทาทายผูมีอํ านาจ
ดวย สวนขาวสารน้ันมีความ เยน็กวา กลาวคือไมไดมีความเรงดวน เพราะขอมูลขาวสารไมใชของ
รอนที่ตองสงตอไปใหผูอื่นอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารถูกบริหาร และมีการประมวลผลได

คํ าวา The Buzz ถาจะแปลใหตรงก็คือเสียงผึ้งบินหึ่งๆ ภาษาอังกฤษนํ าเอาคํ านี้มาเรียกเสียง
ของผูคนที่พูดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกันให ”แซด” เร่ืองท่ีโจษจันอาจเปนเร่ืองดีหรือไมก็ได อาจฟงมา
จากคนอ่ืนหรือตาดู หูฟงจากสื่อมวลชนก็ได แลวเอาเร่ืองน้ันไปพูดตอแบบปากตอปากกับคนใน
ครอบครัว เพื่อนฝูง หรือแมแตคนแปลกหนา เชน คนที่นั่งขางๆในขบวนรถไฟ หรือแมแตคนขับรถ
แท็กซี่ (ที่รัฐบาลเคยคิดวามีคนจองลม ดวยการดารัฐบาล ใหคนขับแท็กซี่ฟง) การกระจายขอมูลเชน
นี้เปนการสงขอมูลขาวสารใหกับแวดวงคนรูจักในลักษณะบอกตอ  หรือ inform

อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องเครือขายเปนสิ่งที่สํ าคัญอยางมากในโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีการ
เชื่อมโยงผูคนทั้งโลกเขาดวยกัน เราสามารถติดตอ สงผานขอมูลจากมุมหนึ่งของโลกไปสูอีกมุม
หน่ึงของโลกภายในเสี้ยวพริบตา ในสวนนี้ จะกลาวถึงความสํ าคัญของเครือขายในการทํ าใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ดวยการแพรระบาดของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และแมแตสินคา โดย
จะไดอธิบายเร่ืองเครือขายดวยแนวคิดเชิงโครงสรางและแนวคิดเชิงมานุษยวิทยา โดยจะเร่ิมจาก
ประเด็นเครือขายกับทุนทางสังคม เครือขายกับพฤติกรรมทางสุขภาพ และเครือขายกับการแพร
กระจาย ตามลํ าดับ

เครือขายกับทุนทางสังคม (Social capital)
ทุนทางสังคมคือลักษณะทางสังคมไดแก เครือขาย บรรทัดฐานทางสังคม (Norms) และ

ความไววางใจกันและกัน (Trust) ซึ่งทํ าใหผูมีสวนรวมไดทํ างานเคียงบางเคียงไหลอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น เพือ่จุดประสงครวมกัน (Putnam, 2000) ในแงคิดแบบไทยๆ ทุนทางสังคมยังรวมไปถึง
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมดวย (อรวรรณ ศิริสวัสดิ์, 2543) ในการสรางทุนทางสังคมนั้น เรา
จะเห็นสิ่งที่เห็นไดชัดกวาสิ่งอื่นๆคือ เครือขาย เพราะเครือขายแสดงใหเห็นถึงสายใยของคนที่มี
ความคิดเห็นหรือมีอะไรที่คลายคลึงกัน (Homophily) และถักทอความสัมพันธ (Bonding) ดวยการ
ทํ ากจิกรรมรวมกัน

ตัวอยางที่ดีในการถักทอความสัมพันธ ไดแก กรณีของเครือขายการเรียนรูของกลุมผู
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเชียงใหมสามกลุม คือ ผูบริโภคอาหารเจในกลุมรัศมีธรรม ผูบริโภค
มังสวิรัติ ในกลุมสันติอโศก และชมรมผูบริโภคผักปลอดสารพิษ ผูบริโภคทั้งสามกลุมนั้นรวมตัว
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กันดวยอุดมการณที่ตรงกัน ความเช่ือท่ีตรงกัน วิถีการบริโภคท่ีตรงกัน เชน กลุมรัศมีธรรม และ
กลุมสันติอโศกนั้นจะไมกินเนื้อสัตว ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ชมรมผูบริโภคผักปลอดสารพษิ เนนการ
สงเสริมเกษตรกรในการจํ าหนายผักปลอดสารพิษ รวมท้ังเผยแพรแนวคิดของชมรม ในสวนของผู
บริโภคกลุมอิสระ จะมีแนวคิดในเร่ืองของสุขภาพ มีความเช่ือวาอาหาร เปนปจจัยเสริมที่สํ าคัญท่ีจะ
กอใหเกิดโรคเน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีผิด หรือมีผลในการยบัยัง้ไมใหโรคบางโรคแพร
กระจายออกไป มีการใชความเชื่อดานศาสนา และลัทธิมาประยุกตใชในการดํ าเนินชีวิต โดยเนน
เรื่องความประหยัดและเห็นวาอาหารที่ไมปรุงดวยเนื้อสัตวจะราคาถูก โดยทํ ากรรมบางอยางรวม
กัน เชน การบูชาพระโพธิสัตว การประชุมธรรม และการบริโภคอาหารเจ เครือขายการเรียนรูของผู
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะเปนเครือขายบุคคลใกลชิด เครือขายตามความเช่ือ และเครือขายทาง
ความคิดอุดมการณ (สมศรี สินสุข, 2540)

นอกเหนือไปจากการถักทอความสัมพันธของคนในกลุมในลักษณะตางๆแลว การจะขยาย
ความคิดไปสูคนอ่ืนท่ีอาจไมมีอะไรเหมือนกัน (Heterophily) ไดน้ัน ตองอาศัยการตอเช่ือม
(Bridging) ในกรณีของเครือขายการเรียนรูของกลุมผูบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพนี้ พบวาเหตุที่ทํ าให
เกิดเครือขายการเรียนรูอาหารเพื่อสุขภาพคือ อิทธพิลของวัฒนธรรมใหม อิทธิพลความเชื่อในพุทธ
ศาสนา และเหตุจูงใจของกลุมคือ ความตองการของกลุมที่จะขยายแนวคิดความเชื่อไปสูกลุมผู
บริโภคโดยทั่วไป นอกจากน้ี การมีแหลงจํ าหนายสินคาที่ไมปรุงดวยเนื้อสัตว การมีผูนํ า องคความรู
ของกลุม วิธีการที่กลุมถายทอด แนวคิด ความเชื่อ เช้ือชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมใกลเคียงหรือ
ตรงกับกลุม และการมีวิถีปฏิบัติที่ยืดหยุน ทํ าใหแนวคิดของกลุมแพรหลายไปสูสมาชิกและบุคคล
ทั่วไป (สมศรี สินสุข, 2540)

อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ (2543) ศึกษาการรวมตัวกันของชมรมผูสูงอายุ พบวามีทั้งเกิดขึ้นโดย
ความรูสึกวาเหวของผูสูงอายุ ที่ตองการสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง ดวยการทํ ากิจกรรมกลุม
รวมกัน ทุกคนมีสวนรวม มีการพูดคุยกันสมํ่ าเสมอที่วัด นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู
ระหวางชมรม และชมรมกับหนวยงานรัฐ โดยมีโรงพยาบาลนานเปนศูนยเช่ือมตอ ผูสูงอายุในตัว
เมืองจังหวัดนานจึงสามารถสรางกิจกรรม และพ่ึงตนเองไดในระดับหน่ึง รวมทั้งกอใหเกิดชุมชนที่
เขมแข็งดวย ความเขมแข็งของชุมชนในกรณีนี้หมายถึง “ลักษณะของกลุมคนที่สามารถพึ่งพาตน
เองได มีความสามัคคีรวมพลัง รวมกันภายในกลุม มีการจัดการ และการจัดระบบตางๆในกลุม”
(หนา 7; อรวรรณ ศิริสวัสดิ์, 2543)

ทุนทางสังคมอาจเปนแนวคิดใหมซึ่งเกี่ยวโยงกับเศรษฐศาสตรและการเมอืง แตก็มีผูเช่ือวา
สามารถนํ ามาใชในการโปรโมตดานสขุภาพไดดี ทํ าใหลดภาระดานการใหสุขศึกษาหรือความ
พยายามเปลี่ยนพฤติกรรม มาเปนการจัดทํ าโปรแกรมและนโยบายซึ่งยกระดับทุนทางสังคมในชุม
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ชนที่มีคนเจ็บไขอยูเนืองๆ ทั้งนี้เนื่องจากการสรางทุนทางสังคมเปนการสรางภาวะแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเกิดความรูสึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เปนการแสวงหาการมีสวนรวม ท้ังรวมคิด รวมทํ า
และรวมเผยแพร ความเปนดีอยูดีในลักษณะองครวมของชุมชน โดยความรวมมือของชุมชน สังคม
และการเมือง (Campbell, 2000)

เครือขายกับพฤติกรรมดานสุขภาพ
เครือขายใหคุณคาทางจิตใจ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงตนเองของคนในเครือขายได

ชาคริต สุดสายเนตร (2538) ไดวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคล ในลักษณะเดียวกับแรง
สนับสนุนทางสังคมตอผูติดเช้ือ ชาคริต สุดสายเนตร (2538) พบวา เม่ือเร่ิมเจ็บปวยหรือเปนโรค
เอดสเต็มขั้น ผูปวยจะมีความกังวลกับอนาคตครอบครัวและคาใชจายในการดูแลรักษาตนเอง กลัว
วาจะไมมีคนดูแลเม่ือตนเองเจ็บปวยและเสียชีวิตกลังวาครอบครัวจะ ทอดท้ิงและคนอ่ืนท่ีรูจะรัง
เกียจ กลัวรับสภาพกับอาการเจ็บปวยที่จะ เกิดขึ้นไมได และกังวลวาตนเองจะเปนภาระท่ีครอบครัว
ตองดูแลเมื่อ เจ็บปวย ประเด็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย จากการศึกษาพบวา เม่ือ ผูปวยรับ
ทราบผลเลือดและการเจ็บปวยของตนเอง สวนใหญจะคิดถึงความตายใน แงตาง ๆ เชน คิดวาอายุคง
ไมยืนยาว กลัวจะตองลมปวยและทรมานกอนตาย กลัวจะเปนภาระใหครอบครัวตองดูแลกอนตาย
แตปญหาเฉพาะหนาที่ผูปวย รูสึกกังวล ไดแก การตองเผชิญกับกระบวนการรักษาทางการแพทย
ภาพพจน ตนเองที่จะเปลี่ยนไปจากสุขภาพยังดีเปนผูปวย การตองพ่ึงพาผูอ่ืน มากขึ้นและสถาน
การณตาง ๆ ในชีวิตที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเจ็บปวย เชน ความสัมพันธกับคนรอบขาง การทํ างาน
รายไดของครอบครัว และปญหาคาใชจาย เปนตน

การผอนคลายความวิตกกังวลตอความตายของผูปวย ชาคริต สุดสายเนตร (2538) พบวา ผู
ที่มีแรงสนับสนุนทางดานจิตใจจากครอบครัวและคนใกลชิด จะปรับสภาพจิตใจ และผอนคลาย
ความวิตกกังวลไดดีกวาผูที่ตองอยูอยางโดดเดี่ยวและไมมี ญาติพ่ีนอง นอกจากนี้ความคิดความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาของผูปวย ก็เปนสวนหนึ่งที่ทํ าใหผูปวยผอนคลายความวิตกกังวลได สวนการใหคํ า
ปรึกษา ซึ่งใชแนวทางวิธีการสื่อสารโดยผูใหคํ าปรึกษาสนับสนุนใหผูปวยมีกํ าลังใจ และสงเสริม
ใหผูปวยเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง เมื่อติดตามผูปวยไประยะหนึ่งหลังจากใหคํ า
ปรึกษา พบวาผูปวยสามารถผอนคลายความวิตกกังวล โดยเงื่อนไขบุคลิกภาพ ของผูปวย การเปด
เผยสภาพการไดรับการยอมรับ และความสัมพันธใกลชิดกับ บุคคลในครอบครัว ก็เปนสวนสํ าคัญ
ประการหนึ่งในการชวยใหผูปวยผอนคลาย ความวิตกกังวลดวย

จากกรณีของชาคริต สุดสายเนตร (2538) เห็นไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูปวยไดรับ
ทั้งดานอารมณ ความชวยเหลือในรูปสิ่งของและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ทํ าใหผูติดเช้ือรูสึกดี
มีกํ าลังใจ และดํ ารงชีวิตอยูอยางไมวิตกกังวลมากนัก อยางไรก็ตาม งานวิจัยดานแรงสนับสนุนทาง
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สังคม ชี้ใหเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการปรับตัวของแตละคนแตกตางกันไป

ผูสูงอายุที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดีทํ าใหมีสุขภาพดีและมีความสามารถดูแลตนเอง
ไดดีกวาผูสูงอายุซึ่งไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมนอย (อัปสร รังสปิราการ, 2539) ในทางกลับกันผู
ปวยโรคเอดส แมที่มีลูกพิการ และผูปวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง มักจะไดรับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางดานอารมณในระดับสูง แตไดรับการชวยเหลือในดานสิ่งของและบริการ รวมท้ัง
ขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง (ภาวดี มโนหาญ, 2536; สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ, 2536; บุญทิวา โพธิ
เจริญ, 2538) นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล
รักษาตนเอง ดังเชนกรณีของคนงานในโรงงานขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย (อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ,
2539) และมีผลตอการปรับตัวใหเขากับสถานการณของแมที่มีลูกพิการเทานั้น สํ าหรับตัวผูปวยน้ัน
มีผลนอยมาก (ภาวดี มโนหาญ, 2536; สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ, 2536; บุญทิวา โพธิเจริญ, 2538) อาจ
สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นมีผลตอคนสุขภาพปกติมากกวาตัวผูปวยเอง  

แรงสนับสนุนทางสังคมเปนชองทางใหผูปวยหรือผูท่ีเก่ียวของเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณ
ของโรค รวมทั้งวิธีการจัดการกับความไมสบายตางๆที่เกิดขึ้น ขอแนะนํ า รวมท้ังการปลอบโยน ทํ า
ใหลดภาวะไมแนนอนในใจเกี่ยวกับความเจ็บไขของตนหรือคนใกลชิดลงไดเปนอยางมาก จาก
ประโยชนของเครือขาย ซึ่งสามารถใหแรงสนับสนุนทางสังคมตอผูปวย หรือผูใกลชิดไดอยางนา
ประทับใจแลว เครือขายยังถูกนํ ามาตอเชื่อมความคิดคนระหวางกลุม ดวยแนวคิดการแพรกระจาย

เคร่ือขายกับการแพรกระจาย - Diffusion Networks
เครือขายคือความสัมพันธในรูปแบบของมิตรภาพ การใหคํ าแนะนํ า การส่ือสารหรือการให

ความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง (Valente, 1994) เราสามารถวิเคราะห
เครือขายความสัมพันธออกมาเปนแผนภาพ Sociogram

การรวมตัวกันเปนเครือขายทางสังคมนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกของ
สังคมใดสังคมหนึ่ง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางคนในระบบสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น
สามารถนํ ามาวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธเพื่อประโยชนในการแพรกระจายนวัตกรรมได
การวิเคราะหเครือขายแบงออกเปน

1. เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks)

2. เครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational Diffusion Networks)
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ภาพที่ 2: ตัวอยาง Sociogram

1. เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks)
เครือขายการแพรกระจายตามโครงสรางของสังคม สามารถนํ าเสนอไดจากการวิเคร

เครือขาย (network analysis) เพื่อดูวาใครพูดกับใคร สนิทสนมกันแคไหน นอกจากน้ี Granno
(1973) นํ าเสนอความคิดวาความสนิทสนมบนความสัมพันธที่ไมแนนแฟน (Strength of wea
ของคนเราน้ัน มีผลกับการแพรสิ่งใหมๆระหวางกลุมได

ความสนิทสนมบนความสัมพันธที่ไมแนนแฟน Strength of the weak ties

หากจะแปลคํ าวา Strength of the weak ties อยางตรงตัววาความเขมแข็งของความสัม
ที่ออนแอก็จะฟงดูพิกลๆอยู จึงขอแปลเปนไทยที่ฟงดูมีความขัดแยงในตัวเองวาความสนิทสน
ความสัมพันธที่ไมแนนแฟน ความสนิทสนมบนความสัมพันธที่แบบไมแนนแฟน ใชอธิบาย
สัมพันธกับคนที่ไมคอยไดพบกัน หรือไมเคยรูจักมากอน เชน การสังสรรคกับคนรูจัก เพ่ือนเ
เคยทํ างานดวยกันที่นานๆจะไดพบกัน เพ่ือนของเพ่ือนหรือแมกระท่ังบุคคลท่ีอาจพบปะกันโ
บังเอิญในรถเมล รถไฟ เคร่ืองบิน และ ในอินเตอรเน็ต เปนตน เรารับฟงความคิดเห็นของคน
อยางพินิจพิเคราะห อิทธิพลของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟนที่มีตอการแพรกระจายของ
คิดใหมๆ คือการเช่ือมโยงความคิด ขาวสารระหวางกลุมตางๆที่ไดรับรูเกี่ยวสุขภาพ หรืออะไ
ใหมๆ หากปราศจากอิทธิพลของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟนแลว ของใหมๆก็จะถูกยอ
ภายในกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้นโดยไมมีการเผยแพรไปสูกลุมอื่นๆ

กรณีตัวอยางที่ดีของความสนิทสนมแบบไมแนนแฟน คือกรณีของ แกว มหาบัณฑิต

การตอเชื่อม
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มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ซ่ึงรับรูวาตนเองติดเช้ือ HIV  เมื่อเธอไปตรวจโรคท่ีโรงพยาบาล
กอนเขาทํ างาน แกวเขียนระบายความรูสึกที่นาสะเทือนใจของเธอลงในกระทูของเว็บไซต
Pantip.com เธอพบวามีผูคนเขามาเขียนใหกํ าลังใจเธอมากมายอยางไมคาดคิด เธอไดรูจักเพ่ือน
ใหมๆที่ใหการสนับสนุนทางสังคม ท้ังดานอารมณ สิ่งของและบริการ รวมทั้งขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับการดูแลสุขภาพ จนตอมามีผูรวบรวมส่ิงท่ีเธอเขียนเปนเว็บประเภทไดอารี และพัฒนามาเปน
หนังสือขายดีติดอันดับ 1-10 อยูหลายเดือน แกวกลายเปนที่รูจักของสังคมชั่วขามคืนทางสื่อตางๆ
แมวาเธอจะไดไปออกวิทยุ ทีวี แตประชาชนก็รูจักเธอผานเสียงหรือขอเขียนของเธอเทาน้ัน โดยไม
เคยเห็นหนาตาของเธอเลย ปจจุบันแกวเปดตัวมากข้ึน ดวยการรวมทัศนาจรไปที่ตางๆกับเพื่อนๆ
ท้ังท่ีเปนผูติดเช้ือ และผูติดแช็ท (chat) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเธอสามารถเขากับสังคมไดดี และสังคม
อินเตอรเน็ตสวนหน่ึงก็เขาใจผูติดเช้ือมากข้ึน

การไดงานทํ าของคนของคนหลายๆคนนั้นก็เกิดจากอิทธิพลของความสนิทสนมที่ไมแนน
แฟนน้ีเชนกัน  กลาวคือคนท่ีเรารูจักหรือเปนเพ่ือนของคนท่ีเรารูจักอาจเปนผูบอกกับเราวาท่ีน่ันท่ีน่ี
มีการรับสมัครงานในตํ าแหนงที่เหมาะสมกับเรา นักธุรกิจหลายๆคนไดรูจักกับหุนสวนธุรกิจจาก
การไดทํ ากิจกรรมยามวางรวมกัน เชนการตีกอลฟ การด่ืมเบียร และการทองเที่ยวเปนตน กรณีของ
แกว เธอกไ็ดทํ างานใหกับ NGO บาง เนื่องความสนิทสนมที่ไมแนนแฟนกับผูที่อานเว็บของเธอ

นอกจากเรื่องอิทธิพลของความสนิทสนมที่ไมแนนแฟนแลว บทบาทของบุคคลในการ
เชื่อมโยง ช้ีนํ า และขายความคิดใหกับกลุม ก็มีสวนสํ าคัญในการแพรกระจายขาวสารเชนกัน โดย
เราเรียกบทบาทเหลานี้วา พอสื่อแมสื่อ (Liaison) ผูนํ าความคิด (Opinion leader) และผูนํ าการ
เปลี่ยนแปลง (Change agents) ซึ่งถือเปนเครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational
Diffusion Networks)

2. เครือขายการแพรกระจายเชิงความสัมพันธ (Relational Diffusion Networks)
ความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งบงบอกบทบาทของผูคนในเครือขายนั้นๆ แต

ละเครือขาย มีผูคนเลนบทบาทที่แตกตางกันออกไป บางคนเปนพอสื่อแมสื่อ (Liaison) ผูนํ าความ
คิด (Opinion leader) หรือผูนํ าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) เปนการสังเกตความสัมพันธเชิง
บทบาทและหนาที่ในเครือขาย ผูคนเหลานี้แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารภายในกลุม และระหวางกลุม
บางครั้งเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งก็เพื่อกระจายขาวเฉยๆ

พอส่ือแมส่ือ (Liaison)

พอสื่อแมสื่อเปนผูที่เชื่อมโยงคนกลุมหนึ่งกับคนอีกกลุมหนึ่งได ทํ าหนาท่ีเหมือนกับ ลุง
หนวด ที่คอยจับคูใหชาวบาน โดยตนเองไมมีบทบาทการใหขอมูลอื่นใดมากกวานั้น วากันวาหาก
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ขาดพอสื่อแมสื่อแลว ขาวสารจะไมสามารถเดินทางขามกลุมไดเลย (Rogers & Agarwala-Rogers,
1976) อาจกลาวไดวา Liaison ทํ าหนาท่ีเหมือนกับ Connector ของ Gladwell (2000) คือเปนตัวเช่ือม
โยงใครตอใครในสังคมในลักษณะการตอเชื่อม (Bridging)

บางครั้งแพทย ก็ทํ าหนาที่ Liaison เชนกรณีของผูปกครองเด็กออทิสติก โดยปกติแพทยผู
วินิจฉัยวาเด็กเปนออทิสติกน้ัน จะเปนผูมีขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูปกครอง แพทยมักจะชี้นํ าใหผู
ปกครองเด็กออทิสติกเขารวมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับออทิสติก รวมท้ังการเล้ียงดูเด็กออทิสติก
ซึ่งหลังจากน้ีแลว แพทยก็จะมีบทบาทในการใหขอมูลกับผูปกครองนอยลง เน่ืองจากผูปกครองจะ
อาศัยขอมูลจากพยาบาล นักกิจกรรมบํ าบัด ครูฝกพูด และผูปกครองเด็กออทิสติกดวยกันมากขึ้น (ป
ยะนารถ จันทราโชติวิทย, 2543)

ผูนํ าทางความคิด (Opinion leader)

ในท่ีน้ีขอแปลความหมายของ Opinion leader วา ผูนํ าทางความคิด หมายถึงบุคคลผูซ่ีง
มีผูติดตอพูดคุยดวยเปนจํ านวนมากท่ีสุดในสังคมน้ันๆ มักจะเปนผูท่ีรับขาวสารมากกวาคนอ่ืนๆใน
ชุมชน คํ าพูดของผูนํ าทางความคิดมีอิทธิพลตอความคิดความอาน หรือพฤติกรรมของคนในสังคม 
ผูนํ าทางความคิดเปนคนที่สามารถพูดไดกับคนทุกคน แทบจะเรียกไดวาเปนแหลงขอมูลเกือบจะ
ทุกเร่ือง ไมจํ าเปนวาคนๆน้ีจะมีตํ าแหนงสํ าคัญในระบบสังคมหรือไม เขาเปนที่พึ่งทางขาวสารขอ
มูลไดอยางนาเชื่อถือ อาชีพที่มักจะมีลักษณะเปน ผูนํ าทางความคิด ไดแก นักวิจัย ผูจัดการฝาย
ขาย นักวิจัยการตลาด แมแตนักบวช หรือผูนํ าทางศาสนา ก็นับวาเปนผูนํ าทางความคิดเชนกัน
Rogers (1995) ระบุวาลักษณะของผูนํ าทางความคิดน้ันมีดังตอไปน้ี

1. มีการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก รับขาวสารจากส่ือมวลชนเปนคนแรกๆ และเปน
ผูที่มีความรูในดานตางๆอยางหลากหลาย

2. เปนผูที่คนอื่นสามารถเขาถึงได

3. เปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกวาผูอื่น

4. เปนผูที่มีหัวคิดริเร่ิมในดานตางๆและยอมรับนวัตกรรมเปนคนแรกๆของสังคม

ผูนํ าทางความคิดทํ าหนาที่ปองกันกลุมเปาหมายสํ าลักขอมูล (Information overload) ซึ่ง
อาจจะเปนการตอบคํ าถามของกลุมเปาหมายหรือเลือกเร่ืองราว ยกตัวอยางที่เหมาะสมกับระดับ
ความรู วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย ของกลุมเปาหมายใหกลุมฟง

ในสังคมไทยผูนํ าทางความคิดยังเปน “ที่พึ่ง” ดานอํ านาจใหกับผูนอยได ตัวอยางผูนํ าทาง



69

ความคิดในสังคมไทยผูที่ไดรับการนับถือวาเปน ผูใหญ หรือ เจาพอ ในวงสังคม หากจะแบง
ประเภทผูนํ าทางความคิดตามหนาที่ ครู พระ หมอ กํ านัน ผูใหญบาน นับวาเปนผูนํ าทางความคิด
ทางความคิดในสังคมไทยไดเชนกัน

ในภาคอีสาน คนอีสานจํ านวนมากเห็นวาหมอลํ าผีฟาเปนผูนํ าทางความคิดดานสุขภาพ
เนื่องจากหมอลํ าผีฟานั้นชวยเหลือใหการรักษาพยาบาล แกไขปญหาของชาวบานโดยเปนที่ปรึกษา
ปญหาครอบครัว ทั้งยังชวยใหคํ าอธิบายและตีความหมายปรากฏการณการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น การ
ชวยคลายความวิตกกังวล การใหกํ าลังใจ และการใหความมั่นใจในชีวิตประจํ าวัน อีกดวย ความ
เปนผูนํ าทางความคิดของหมอลํ าผีฟานั้น ทํ าใหหมอลํ าผีฟาทํ าหนาที่เปนกลไกควบคุมความ
ประพฤติของคนในชุมชนและในกลุมลูกศิษย สามารถสรางความเปนระเบียบในชุมชนและในกลุม
ลูกศิษย รวมท้ังสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชุมชน และในกลุมลูกศิษย เพื่อสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมการรักษาโรคดวยหมอลํ าผีฟานี้ (มาริโกะ กาโตะ, 2538)

ในภาคใต ผูนํ าทางศาสนามีบทบาทสูงในการเสริมสรางสุขภาพไมนอย กนกวรรณ จันทร
แดง (2541) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูนํ าศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี และการวัด
วิถีการดํ าเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ พบวากลุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ
สามารถทํ านายพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพของผูนํ าศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานีไดดีพอควร และ
การมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สามารถคาดการณพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดี ที่สุด
ผูนํ าศาสนาอิสลามซึ่งมีความรู และรับรูเร่ืองสุขภาพ มักจะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

ศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพของผูนํ าศาสนาอิสลามขางตน มีการทดสอบจริงดวยการ
ขอความรวมมือใหผูนํ าทางศาสนาเปนผูชวยกระตุนใหชายมุสลิมมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรมเพ่ือใหแมรูจักปองกันโรคทองรวงของลูกท่ีมีอายุต่ํ ากวา 5 ขวบ ในอํ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส เนื่องจากพบวามีสถิติเด็กทองรวงสูงที่สุด โดยมีการใหความรูผานการสนทนากลุมตาม
แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการกระตุนเตือน จากผูนํ าศาสนาแกบรรดาพอเด็กในกลุมเปา
หมาย  และไดรับการกระตุนเตือนจากผูนํ า ศาสนาอีก 4 คร้ัง ในเวลาตอมา ศุภลักษณ รัตนะ (2540)
พบวาพอเด็กเหลาน้ีรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และผลดีของการปฏิบัติ
ตามคํ าแนะนํ า การใหแรงสนับสนุนทางสังคมแกแมเด็กสูงกวากอนการสนทนากลุม รวมทั้งสูงกวา
กลุมผูที่ไมไดเขารวมการสนทนากลุมดวย จากบทเรียนท้ังสองเร่ืองน้ีทํ าใหผูปฏิบัตินาจะนํ าใหผูนํ า
ศาสนามีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาพในหมูมุสลิม ทั้งเปนการสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของบิดาในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

ผูนํ าทางความคิด ไมสามารถที่จะเปนพระรวงมีวาจาสิทธิ์ สามารถพูดอะไรแลวทํ าใหเกิด
เปนจริงอยางที่พูดหมดไมได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผานเครือขายบุคคลจึงตองอาศัยคนที่คอยขาย
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ความคิดใหกับกลุมเปาหมายเปนระยะๆ คนกลุมนี้คือผูนํ าการเปลี่ยนแปลง

ผูน ําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)

เซลส นักปลุกระดม และ นักพัฒนา เปนผูนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง หรือเปนผูปลุกระดมผู
คนในสังคมใหมาใหความสนใจกับนวัตกรรม ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงหรือนักปลุกระดมเหลานี้เปนผู
ที่แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกลุมเปาหมายกับผูที่ตองการเผยแพรนวัตกรรม ผูนํ าการเปลี่ยน
แปลงหรือนักปลุกระดมอาจมีหนาที่เหมือนกับไปรษณีย แตผูนํ าการเปลี่ยนแปลงมีความรู ความ
ชํ านาญในเรื่องที่เขาพูดมากพอที่จะแสดงใหกลุมเปาหมายเชื่อในสิ่งทีเ่ขาพูดได

Rogers (1995) กลาวไววาปจจัยที่เอื้อความสํ าเร็จในการแพรกระจายนวัตกรรมของผูนํ า
การเปลี่ยนแปลงคือ การแสดงวาตนมีบางสิ่งบางอยางที่เหมือนกับกลุมเปาหมาย (homophily) ไมวา
จะเปนความคิดเห็น คานิยม ภาษา ประเพณี การแตงกายหรือแมกระท่ังหนาตา หรือจะพูดแบบ
ไทยๆก็คือแสดงตนวาเปนพวกเดียวกัน อยางไรก็ตามความแตกตาง (heterophily) ระหวางบุคคล
นั้นทํ าใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมขึ้น อาทิการขอคํ าปรึกษาดานเทคนิคตางๆจากผูที่มี
ความรูในดานน้ันๆ ความรูความชํ านาญท่ีแตกตาง (heterophily) จากกลุมเปาหมายนั้นทํ าใหสิ่งที่
เขาพูดนั้นนาสนใจสํ าหรับผูคนในกลุมเปาหมายนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือการหาที่พึ่งจากผูที่เกงกวา
น่ันเอง

ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงที่ทํ างานไดผล ประสบความสํ าเร็จอาศัยปจจัย 4 ประการ ไดแก

1. ความพยายามของผูนํ าการเปลี่ยนแปลง

2. ความเอาใจใสตอกลุมเปาหมาย

3. การใหในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย

4. ความสามารถในการเขาใจผูอื่นดวยการเอาใจเขามาใสใจเราได

อาสาสมัครดานสุขภาพ อยางเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบาน (อสม.) มีบท
บาทในการทํ างานเชิงรุกดานสุขภาพ แตก็ข้ึนกับปจจัยตางๆ ไดแกการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุข
ภาพ ตัวแปรดานการรับรูอุปสรรคตอการสงเสริม สุขภาพ เพศ การรับรูความสามารถตนตอการสง
เสริมสุขภาพ และระยะเวลาการเปน อสม. ตามลํ าดับ (ประสิทธิ กลาหาญ, 2541) นอกจากน้ี
อาสาสมัครดานสุขภาพน้ียังมีบทบาทดานการใหความรูเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการประกันสุขภาพได
อีกดวย
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จากการวิจัยกึ่งทดลองที่อํ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พนิตตา วงษแจง (2538) พบวา
อาสาสมัครเหลานี้เปนผูชวยผลักดันใหประชาชนตัดสินใจซื้อบัตรประกันสุขภาพภายหลังการให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ผูซื้อบัตรประกันสุขภาพจะไดรับ ผานโปรแกรมสขุศึกษา การรับรู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ทํ าใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอบริการสุขภาพ และทํ าใหตัดสินใจซ้ือบัตร
ประกันสุขภาพ อยางไรก็ตามรายไดของครอบครัวก็มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบัตรประกันสุขภาพ
เชนกัน  แมวาบัตรประกันสุขภาพในปจจุบันจะกลายเปนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไปแลว แต
บทเรียนจากกรณีน้ีสอนใหเรารูวา การบอกกลาว หรือจูงใจดวยบุคคลน้ัน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความคิด และพฤติกรรมไดดี

เครือขายการแพรกระจายเชิงโครงสราง (Structural Diffusion Networks) ทํ าใหเราไดรูวาผู
คนที่รูจักกันน้ันเชื่อมโยง เกี่ยวของกันขนาดไหน มีใครบาง เครือขายการแพรกระจายเชิงความ
สัมพันธ (Relational Diffusion Networks) ทํ าใหเรารูวาแตละคนในโครงสรางเครือขายน้ัน มีบท
บาท หนาที่ อยางไรในการรับ-สงขาวสาร อยางไรก็ตามท้ังโครงสราง และบทบาทของคนในเครือ
ขาย

สรุป
การรณรงคสามารถอาศัยทุนทางสังคม ไมวาจะเปนทุนทางงาน (การติดตอเช่ือมโยงเพ่ือ

ทํ างานใหสํ าเร็จ) หรือทุนทางใจ (แรงสนับสนุนทางสังคม) เพื่อสงเสริมสุขภาพได การพูดปากตอ
ปาก เพื่อใหขอมูลถูกสงผานจากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่งได เปนการรณรงคท่ีสงผล
กระทบแบบ ”ชิ่ง” คือใหสงผลกระทบนอกเหนือจากตัวผูรับขาวสาร ไปสูคนอ่ืนดวย เชนกรณีของ
การตอตานการสูบบุหรี่ ซึ่งกํ าหนดใหเด็กคือกลุมเปาหมายที่จะนํ าเอาเน้ือหาสาระไปบอกพอแม
หรือผูใหญใหเลิกสูบบุหรี่ เปนตน
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ประสิทธิภาพสื่อมวลชน VS. เครือขายในการเผยแพร

ไมวาจะเปนการณรงคผานส่ือมวลชนหรือส่ือบุคคล สุดยอดความตองการของการรณรงค
ทุกชนิดน้ัน คือการสรางความยั่งยืนทางพฤติกรรม พูดงายๆคือ ทํ าอยางไรใหกลุมเปาหมายยอมรับ
สิ่งที่โปรโมตน้ัน และทํ าใหสิ่งนั้นใหเปนนิสัย นั่นคือแสดงวามีความยั่งยืนในการพัฒนาเกิดขึ้น
Valente และ Saba (1998) ไดวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรูดานสุขภาพระบบสืบพันธุ (Reproductive
health) ผานสื่อมวลชนและสื่อบุคคลในโบลิเวีย โดยเปรียบเทียบอิทธิพลของทีวีและวิทยุกับสื่อ
บุคคล ในการรณรงคเกี่ยวกับสุขศึกษาดานระบบสืบพันธุในประเทศโบลีเวีย ทวีปอเมริกาใต โดย
ศึกษาจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 6 ข้ันตอนไดแกการรับรู ความรูแจงเห็นจริง ทัศนคติ
ความต้ังใจ การสื่อสารในระดับบุคคลและวิธีการคุมกํ าเนิดที่ใช ผูวิจัยตั้งสมมติฐาน 3 ขอคือ

H1: การไดรับทราบถึงการรณรงคผานสือ่สารมวลชนน้ันมีความสัมพนัธกับการรับรู
ความรูแจงเห็นจริง ทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกํ าเนิด และความตั้งใจที่จะคุมกํ าเนิด

H2: การไดรับทราบถึงเรื่องการคุมกํ าเนิดโดยผานพรรคพวกนั้นมีความสัมพันธกับขั้น
ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 6 ข้ันตอนไดแกการรับรู ความรูแจงเห็นจริง ทัศ
นคติ ความตั้งใจ การสื่อสารในระดับบุคคลและวิธีการคุมกํ าเนิดที่ใช

H3: อิทธิพลของการใชสื่อแบบผสมผสานคือผานทั้งสื่อสารมวลชนและพรรคพวกมี
ความสัมพันธกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ผลการวิจัยพบวาทั้งการใชสื่อสารมวลชนและการรับรูผานเครือขายนั้นมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม การใชสื่อผสมผสานระหวางสื่อมวลชนกับสื่อบุคคลกลับไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม การรณรงคผานสื่อไดผลดีกับผูที่มีคนที่เขารูจักไมกี่คนคุมกํ าเนิด และไมมีผลตอ
คนที่มีคนรูจักหลายๆคนคุมกํ าเนิดอยูแลว สรุปคือการใชสื่อมวลชนก็สามารถนํ ามาทดแทนการเผย
แพรผานเครือขายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเชนกัน
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บทสรุป

อาจกลาวไดวาการสื่อสารสุขภาพเปนสิ่งที่เสริมงานดานระบาดวิทยาในระดับปฏิบัติการ
(Operational epidemiology) ซึ่งตองอิงความรูจากงานดานระบาดวิทยาระดับพรรณนา (Descriptive
epidemiology) ซ่ึงคนหาสาเหตุการเกิดโรค เพ่ือนํ าไปสูการแกไขปญหา และนํ าเอาสถิติตางๆ เปน
ตัวบงช้ีใหเห็นถึงขนาดของความใหญโตของปญหา รวมท้ังแนวโนม การวิเคราะหการระบาด
(Analytic epidemiology) ไปช้ีใหเห็นวาควรจะจัดการกับปญหาจากจุดใดกอน การสื่อสารกับกลุม
เสี่ยงตามขอมูลระบาดวิทยา จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย และแกปญหาดานสุขภาพ
ไดอยางตรงจุด

นักรณรงคควรระลึกวา สิ่งที่จะนํ าไปโปรโมตน้ัน มีจุดประสงคมากมาย ท้ังการใหความรู
สรางความต่ืนตัว หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง หรือกลุมเปาหมาย เน้ือ
หาที่สงไปสูกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายอาจจะลดหรือเพิ่มการลดความเสี่ยง และความไมแนใจ
(Uncertainty) ของเขาก็ได อยางไรก็ตาม

การรณรงคผานสื่อมวลชนเปนการรณรงคที่มีขีดจํ ากัด คือสามารถสรางความตื่นตัว
(Awareness) ดานสุขภาพใหกับกลุมเปาหมายเทานั้น กลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายอาจมีการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมบาง แตอาจขาดมิติในดานความย่ังยืนของพฤติกรรม เปนความทาทายของนักร
ณรงควาจะทํ าอยางไรใหคนมีนิสัยรักสุขภาพและดูแลสุขภาพอยางถาวร คํ าตอบของการสรางนิสัย
รักสุขภาพ อาจจะอยูที่การสรางทุนทางสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคม ใหคนรูสึกวา
อยากจะเปล่ียนแปลงตนเอง อาจจะอยูที่การใชคํ าพูดนํ าเสนอ ในการรณรงค ซึ่งแมจะไมศักดิ์สิทธิ์
เทาเวทยมนตคาถา ที่สะกดคนได แตคํ าพูดดีๆที่ “โดนใจ” คนฟง อาจทํ าใหคนฉุกคิด และนํ าไปใช
เปนคติประจํ าใจ หรืออาจจะอยูท่ีความตอเน่ืองและตอยอดของการรณรงคซ่ึงเหมาะสมกับวัฒน
ธรรมทองถิ่นแตละแหง ผานส่ือประเภทตางๆ คํ าตอบเหลานี้คงไมมีคํ าตอบใดเปนคํ าตอบสุดทาย
เปนคํ าตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว เชนเดียวกันผูรณรงคการสรางนิสัยรักสุขภาพก็คงตองอาศัยปจจัย
หลายๆดาน ความรวมมือจากหลายๆฝาย รวมทั้งความรูจากหลายๆสาขา มาทํ างานนี้ใหประสบ
ความสํ าเร็จ

งานวิจัยในอนาคต
เพื่อการเคลื่อนสังคมใหรูสึกรักสุขภาพ องคความรูเกี่ยวกับการทํ างานรวมกันระหวางภาค

ประชาชน วิชาการ และการเมือง โดยใชสื่อมวลชนเปนตัวเชื่อมภาคีทั้งสาม ตามแนวคิดสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขาจึงเปนสิ่งจํ าเปน

องคความรูเกี่ยวกับภาคประชาชน ควรมีการเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพ
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(Health belief model) ความรูสึกมีประสิทธิภาพ (Self efficacy) และการสรางทุนทางสังคมและ
ประชาสังคม เพ่ือนํ าไปสรางอํ านาจตอรองใหกับประชาชนท่ีมีความรักตอสุขภาพ มีสิทธิมีเสียง รู
จักออกมาปกปองสิทธิในการมีสุขภาพดีของตนเอง

องคความรูเกี่ยวกับภาควิชาการ งานวิจัยดานการใชสื่อตางๆ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การปองกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพผูปวย ควรเช่ือมโยง
ลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) ระหวางงานดานระบาดวิทยา กับการสื่อสาร

การศึกษาความสํ าเร็จของแคมเปญท่ีมีกรอบทฤษฎีรองรับก็ควรจะไดรับความสนใจมาก
ขึ้น เนื่องจากเราจะไดเห็นเสนทางที่ทํ าใหการรณรงคประสบผลตามจุดประสงค ในดานการปฏิบัติ
นักรณรงค ควรจะมีการทํ าวิจัยนํ ารองกอนการรณรงคจริง เพ่ือหาขอมูลเบ้ืองตนในการกํ าหนดรูป
แบบ และเน้ือหาของแคมเปญ การวางแผนสื่อมวลชน การรณรงค และการสรุปผล เพ่ือสรางความ
ผูกพัน

องคความรูเกี่ยวกับภาคการเมือง งานวิจัยควรจะสงัเคราะหบทเรียน กรณีการเคลื่อนไหว
เพื่อรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบายดานสุขภาพ และการกํ าหนดโครงสรางของ
กฎหมาย โดยประชาชนมีสวนรวมคิด รวมราง และรวมผลักดัน เพ่ือนํ าไปสูการเคลื่อนไหวในการ
รางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพตอไป บทเรียนที่ไดจะถูกนํ ามาเปนแนวทางในการรณรงคเชิง
นโยบายอื่นๆตอไป

องคความรูเกี่ยวกับภาคสื่อมวลชน นอกจากจะศึกษาความสามารถในการเขาถึงสื่อของ
ภาคประชาชน แลวควรศึกษาการใชภาษาที่คนอาน คนฟง คนดูเขาใจไดงาย โดยใชแนวคิดดานวาท
ศิลป เปนตัวชวย สวนงานวิจัยการเผยแพรความรู และการเปลี่ยนนิสัยดานสุขภาพ ดวยความบันเทิง
ก็ควรจะไดรับความสนใจมากขึ้นดวย เนื่องจากความบันเทิงเปนสิ่งที่คนสวนมากตองการ ในการ
แสวงหาความสุขอยางหนึ่ง

นอกจากการสรางองคความรูเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานี้แลว งานวิจัยควรจะมีการ
พัฒนาตัวบงชี้ดานสุขภาพอนามัย (Health indicator) ฉบับชาวบาน ที่ชาวบานทั่วไปสามารถเขาใจ
ได อาทิ การวัดคาความสะอาดของนํ้ าในแมนํ้ าหรือแหลงน้ํ า ไมควรประกาศดวยการใชหนวย BOD
ที่มีในนํ้ าเปนจํ านวน PPM แตอาจะเปนการมีชีวิตรอดของปลาหมูในแมน้ํ า ซึ่งจะอยูในนํ้ าไดตอเม่ือ
น้ํ าน้ันเปนน้ํ าที่สะอาด เปนตน

แมวางานรณรงคผานสื่อจะเปนงานที่สํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงนิสัยใหคนหันมารักษาสุข
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ภาพ แตงานรณรงคที่ดีนั้นก็สมควรมีงานวิจัยสนับสนุน รวมทั้งมีกลยุทธ (Strategies) ที่เหมาะสม
กับสถานการณระบาด และความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของกลุมเปาหมายดวย งานวิเคราะหเอกสาร
นี้จึงเปนเพียงจุดเริ่มตนเล็กๆ สํ าหรับนักปฏิบัติและนักวิชาการการสื่อสารสุขภาพ เพ่ือนํ าไปตอยอด
องคความรู และนํ าไปสูการเคลื่อนสังคมที่มีสุขภาวะสมบูรณอยางเปนกระบวนการ
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