209
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

[ ชิโนรส หน้า 209-219 ]

การร่้เที่่าที่ันส่�อโฆษณาในเด็กระดับปัระถมีศึึกษา
Advertising literacy in children at primary school
ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Chinoros Thinwilaisakul. College of Communication Arts, Suan Sunandha Rajabhat University
E-mail: Chinoros.th@ssru.ac.th
Received: 13 May 2021 ; Revised: 3 August 2021 ; Accepted: 23 August 2021

บัทคัดย่อ
บทคิวัามนี�นำาเสื่นอแนวัทางการิศึกษ์าเกี�ยวักับการิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาในเด้็กริะด้ับปริะถืมศึกษ์า
ซึ่ึ�งได้้นำาแนวัคิิด้ด้้านการิริ่้เท�าทันสื่่�อ แลุ่ะการิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณามาพิจาริณาริ�วัมกับการิสื่ัมภาษ์ณ์
เด้็กริะด้ับปริะถืมศึกษ์า โด้ยอาศัยงานโฆ่ษ์ณาสื่องชุิ�น เพ่�อยกตัวัอย�างปริะกอบการิอธิบายการิริ่้
เท�าทันสื่่�อจากปัจจัย 4 ปริะการิ ได้้แก� โคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่้ แริงจ่งใจในการิตัด้สื่ินใจเปิด้ริับสื่่�อ คิวัามสื่ามาริถื
แลุ่ะทักษ์ะสื่�วันตัวั ริวัมถืึงกริะบวันการิปริะมวัลุ่ผลุ่ข้้อม่ลุ่ แลุ่ะคิ้นห็าการิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาใน 4 มิติ ได้้แก�
การิริ่้เท�าทันสื่าริสื่นเทศ การิริ่้เท�าทันด้้านภาพแลุ่ะสืุ่นทริียะ การิริ่้เท�าทันวัิธีการิโน้มน้าวัใจ แลุ่ะการิริ่้เท�าทัน
การิสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้ โด้ยมีวััตถืุปริะสื่งคิ์เพ่�อเสื่นอแนะแนวัทางการิพัฒนาการิริ่เ้ ท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาในเด้็ก
ริะด้ับปริะถืมศึกษ์า เน่อ� งจากเด้็กปริะถืมศึกษ์ามีการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาจำากัด้ จากการิมีโคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่น้ อ้ ย
อีกทั�งยังมีคิวัามสื่ามาริถื มีทักษ์ะการิคิัด้กริองข้้อม่ลุ่ การิเชุ่�อมโยง แลุ่ะการิสื่ริ้างคิวัามห็มายให็ม�ไม�
เพียงพอ เพริาะยังมีปริะสื่บการิณ์ในชุีวัิตน้อย ด้ังนั�นคิวัริได้้ริับการิสื่�งเสื่ริิมที�ถื่กต้องจากคิริอบคิริัวั
คิริ่ ห็ริ่อผ่ใ้ ห็ญ� เชุ�น การิอบริมเพิม� คิวัามริ่้ จัด้กิจกริริมสื่�งเสื่ริิมการิเริียนริ่้ แลุ่ะการิสื่ริ้างเคิริ่อข้�ายริะห็วั�างโริงเริียน
คำาสำาคัญ: การิริ่้เท�าทันสื่่�อ การิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณา เด้็กปริะถืมศึกษ์า
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Abstract
This article presents educational guidelines on advertising literacy in children at primary school,
which has adopted the concept of media literacy and advertising literacy were considered in
conjunction with interviews children at primary school. based on two advertisements to provide an
example for explaining media literacy from 4 factors: knowledge structures, the motivation for the
media exposure, ability and personal skills including processing tasks and searching for advertising
literacy base on 4 dimensions: informational literacy, visual/aesthetic literacy, rhetorical literacy and
promotional literacy. The objective is to suggest guidelines for the development of advertising literacy
in children at primary school because primary school children have limited knowledge of advertising
literacy due to having little structure of knowledge. They also have not enough to ability for filtering
information as well as linking and new meaning construction because children have little experience in
life. Therefore, children should receive proper support from their families, teachers or adults, such as
knowledge-raising training, organize activities to promote learning and building a school networking.
Keywords: Media literacy, Advertising literacy, Children at primary school
บที่นำา
นับตัง� แต�มกี าริเกิด้ข้ึน� ข้อง “สื่่อ� ” ห็ริ่อชุ�องทางในการิสื่�งข้�าวัสื่าริ สื่่อ� ก็นาำ พาคิวัามเปลุ่ีย� นแปลุ่งอย�างให็ญ�ห็ลุ่วัง
ต�อมวัลุ่มนุษ์ยชุาติ โด้ยสื่่อ� ได้้ถืก่ นำามาบ่ริณาการิริ�วัมกับศาสื่ตริ์อน�่ ๆ เพ่อ� เป็นเคิริ่อ� งม่อในการิสื่�งข้�าวัสื่าริทัง� ข้้อม่ลุ่
ข้้อเท็จจริิง ข้�าวัสื่าริเพ่�อสื่ริ้างพลุ่ังอำานาจ ข้�าวัสื่าริเพ่�อการิโน้มน้าวัชุักจ่งใจ ข้�าวัสื่าริเพ่�อการิพัฒนาด้้านต�างๆ
ห็นึง� ในศาสื่ตริ์ทถื�ี ก่ นำามาใชุ้ริวั� มกับสื่่อ� ทีม� คิี วัามน�าสื่นใจในการิศึกษ์าอย�างยิง� เพริาะมีบทบาทแลุ่ะอิทธิพลุ่ต�อสื่ังคิมแลุ่ะ
เศริษ์ฐกิจ อาทิ การิชุีน� าำ คิ�านิยมในสื่ังคิม การิสื่ริ้างแริงจ่งใจในการิบริิโภคิสื่ินคิ้า ศาสื่ตริ์นน�ั คิ่อ ศาสื่ตริ์ด้า้ นการิโฆ่ษ์ณา
ซึ่ึ�งอาศัยการิสื่ริ้างสื่ริริคิ์ข้้อคิวัาม ภาพ วัิธีการิเลุ่�าเริ่�องอย�างมีกลุ่ยุทธ์ แลุ่ะกลุ่วัิธี โด้ยมีจุด้มุ�งห็มายให็้
สื่�งผลุ่ต�อภาพลุ่ักษ์ณ์ข้องผ่โ้ ฆ่ษ์ณา เกิด้การิกริะตุน้ คิวัามสื่นใจ ยำา� เต่อนคิวัามทริงจำา เกิด้การิเปลุ่ีย� นแปลุ่งทัศนคิติ
แลุ่ะพฤติกริริมข้องผ่้ริับสื่าริเป้าห็มายให็้เป็นไปตามแนวัทางที�วัางแผนไวั้ ทั�งนี�ชุัยปริะนิน วัิสืุ่ทธิผลุ่
(2561) ได้้กลุ่�าวัถืึง สื่ำานักงานพัฒนาเศริษ์ฐกิจริะด้ับโลุ่กวั�าเคิยทำาวัิจัยแลุ่้วัพบวั�า ถื้าโลุ่กนี�ข้าด้โฆ่ษ์ณา
การิเจริิญเติบโตทางธุริกิจข้องโลุ่กอาจห็ายไปถืึง 20 เปอริ์เซึ่็นต์ ห็ริ่อ ห็นึง� ในห็้าข้องภาพริวัมการิพัฒนาเศริษ์ฐกิจทัง� ห็มด้
คิำาจำากัด้คิวัามข้อง “การิโฆ่ษ์ณา” ที�คิุ้นเคิยมานาน ทุกวัันนี�ได้้เปลุ่ี�ยนแปลุ่งไป จากริ่ปแบบการิให็้
ข้�าวัสื่าริมาเป็นกริะบวันการิสื่ริ้างปริะสื่บการิณ์ริ�วัม กริะบวันการิสื่ริ้างคิวัามคิิด้เห็็น แลุ่ะทัศนคิติต�อ
สื่ินคิ้าแลุ่ะบริิการิต�างๆ ซึ่ึ�งกริะบวันการิเห็ลุ่�านี�ต้องอาศัยคิวัามเข้้าใจอย�างลุ่ึกซึ่ึ�งต�อคิวัามคิิด้แลุ่ะ
ทัศนคิติข้องผ่้ริับสื่าริ จึงจะสื่ามาริถืนำามาสื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่าริที�ตริงใจผ่้ริับสื่าริได้้อย�างด้ีเยี�ยม อย�างไริก็ตามมีการิ
ตั�งข้้อสื่ังเกตข้ึ�นมาวั�า คิ�านิยม แลุ่ะทัศนคิติข้องสื่ังคิมมีผลุ่ต�อการิชุักนำาการิสื่่�อสื่าริ ห็ริ่อการิสื่่�อสื่าริต�าง
ห็ากที�ชุักนำาคิ�านิยมแลุ่ะทัศนคิติให็้กับสื่ังคิม ในคิวัามเป็นจริิงคิงตอบชุี�ชุัด้ลุ่งไปไม�ได้้ เพริาะการิสื่่�อสื่าริ
กับสื่ังคิมมีคิวัามเกี�ยวัข้้องสื่ัมพันธ์กันอย่�ตลุ่อด้เวัลุ่า ในข้ณะที�การิโฆ่ษ์ณาได้้มีการิพัฒนาวัิธีการิสื่่�อสื่าริ
ให็้เข้้าถืึงใจผ่้ริับสื่าริมากข้ึ�นนั�น ยังมีผ่้ริับสื่าริกลุุ่�มห็นึ�งที�น�าเป็นห็�วัง นั�นคิ่อ ผ่้ริับสื่าริในวััยปริะถืมศึกษ์าที�
อาจห็ลุ่งเชุ่�อแลุ่ะไม�ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณามากนัก จึงจำาเป็นที�จะต้องศึกษ์าคิวัามริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาข้องกลุุ่�ม
บุคิคิลุ่วััยนี� เพ่�อนำาไปเป็นแนวัทางในการิจัด้การิศึกษ์า ห็ริ่อสื่ริ้างเสื่ริิมกริะบวันการิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาให็้มี
คิวัามแข้็งแกริ�ง แลุ่ะไม�ตกเป็นเห็ย่�อข้องสื่าริโฆ่ษ์ณาที�ผ�านเข้้ามาในชุีวัิตปริะจำาวัันได้้อย�างง�ายด้ายนั�นเอง
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ต้องริ่ใ้ ห็้เท�าจึงจะทันสื่่�อ ริ่้เท�า = สื่่�อ
จากการิเปลุ่ี�ยนแปลุ่งข้องภ่มิทัศน์สื่่�อ แลุ่ะการิเพิ�มข้ึ�นข้องจำานวันสื่่�อต�างๆ ในปัจจุบัน ริวัมถืึงสื่่�อ
เห็ลุ่�านั�นสื่ามาริถืสื่�งข้�าวัสื่าริได้้ริวัด้เริ็วั เชุ่�อมโยง แลุ่ะผสื่มผสื่านกันได้้ง�ายด้ายลุ่งตัวั ทำาให็้สื่่�อมีอิทธิพลุ่
อย�างยิ�งต�อสื่ังคิมมนุษ์ย์ ห็ลุ่ายคิริั�งที�สื่่�อปริะกอบสื่ริ้างวัาทกริริมข้ึ�นมาเพ่�อชุี�นำาคินในสื่ังคิมให็้เกิด้คิวัาม
คิิด้ คิวัามเข้้าใจ ตามที�สื่่�อต้องการิ สื่่�อจึงมีอิทธิพลุ่เห็น่อผ่้คินตลุ่อด้มา แต�ปัจจุบันด้้วัยการิเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง
ข้องเทคิโนโลุ่ยีทำาให็้ผ่้ริับสื่าริสื่ามาริถืสื่่บคิ้นข้้อม่ลุ่ได้้ง�าย สื่ะด้วัก แลุ่ะโต้ตอบแสื่ด้งคิวัามคิิด้เห็็น
ย้อนแย้งกลุ่ับได้้ นอกจากนี�ผ่้ริับสื่าริยังสื่ามาริถืเปลุ่ี�ยนตนเองไปเป็นผ่้สื่�งสื่าริด้้วัยการิปริะกอบสื่ริ้างเริ่�องริาวั
ต�างๆ แลุ่้วัเผยแพริ�สื่สื่�่ าธาริณชุน บัด้นีถื� งึ เวัลุ่าแลุ่้วัทีคิ� นในสื่ังคิมจำาเป็นต้องเปลุ่ีย� นตนเองให็้เป็น “ผ่ริ้ เ้่ ท�าทันสื่่อ� ”
ด้้วัยการิริับสื่าริอย�างมีสื่ติ แลุ่ะสื่�งสื่าริอย�างมีเห็ตุผลุ่ ตั�งอย่�บนพ่�นฐานข้องคิวัามริับผิด้ชุอบต�อสื่ังคิม
คิำาจำากัด้คิวัามข้อง “การิริ่้เท�าทันสื่่�อ” ในศตวัริริษ์ที� 21 คิ่อ การิกำาห็นด้กริอบในการิเข้้าถืึง วัิเคิริาะห็์
ปริะเมินคิ�า สื่ริ้างสื่ริริคิ์ แลุ่ะการิมีสื่วั� นริ�วัมกับข้้อคิวัามในห็ลุ่ายริ่ปแบบ ตัง� แต�ด้า้ นสื่ิง� พิมพ์ วัิด้โี อ ไปถืึงอินเทอริ์เน็ต
นอกจากนี� การิริ่เ้ ท�าทันสื่่�อ คิ่อ การิสื่ริ้างคิวัามเข้้าใจเกี�ยวักับบทบาทข้องสื่่�อในสื่ังคิม ริวัมถืึงทักษ์ะที�สื่ำาคิัญ
ในการิถืามห็าข้้อม่ลุ่ แลุ่ะการิแสื่ด้งออกทางคิวัามคิิด้ ข้องปริะชุาชุนตามริะบอบปริะชุาธิปไตย (Center for
Media Literacy, 2019) ซึ่ึ�งได้้ริับการิสื่นับสื่นุน ผลุ่ักด้ันจากองคิ์การิสื่ห็ปริะชุาชุาติ (UNESCO) มาตั�งแต�
คิ.ศ. 1975 โด้ยได้้มีการิพัฒนาริ่ปแบบข้องสื่่�อมวัลุ่ชุนศึกษ์าในลุ่ักษ์ณะข้องแบบจำาลุ่องนำาไปเผยแพริ�ใน
ปริะเทศต�างๆ ทัวั� โลุ่กให็้เกิด้การิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� ทัง� ยังจัด้ทำาห็ลุ่ักสื่่ตริสื่ำาห็ริับอบริมคิริ่ผสื่้่ อน เพ่อ� นำาไปถื�ายทอด้ต�อให็้
กับนักเริียนด้้วัย ทัง� นีน� กั วัิชุาการิ แลุ่ะองคิ์กริต�างๆ ได้้มกี าริกลุ่�าวัถืึงการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� ไวั้มากมาย อาทิ Potter (2011)
ได้้นำาเสื่นอริ่ปแบบข้องปัจจัยห็ลุ่ัก 4 ปริะการิ (Four Major Factors) ที�กอ� ให็้เกิด้การิริ่้เท�าทันสื่่�อ ด้ังภาพ 1.1

ภาพ 1.1 The Cognitive Model of Media Literacy by W. James Potter (2011)
การิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� เริิม� ต้นจากการิมีโคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่้ (Knowledge Structures) ซึ่ึง� มีอย่ใ� นตัวับุคิคิลุ่แต�ลุ่ะคิน อันจะ
นำาไปสื่่ก� ริะบวันการิคิิด้อย�างมีปริะสื่ิทธิภาพ ได้้แก� คิวัามริ่ด้้ า้ นผลุ่กริะทบข้องสื่่อ� วั�าจะกริะทบอะไริต�อเริาได้้บา้ ง เชุ�น
กริะทบต�ออาริมณ์ คิวัามเชุ่อ� คิวัามริ่ด้้ า้ นเน่อ� ห็าในสื่่อ� วั�ามีวัตั ถืุปริะสื่งคิ์การินำาเสื่นออย�างไริ เชุ�น โฆ่ษ์ณาสื่�งเสื่ริิมการิข้าย
ต้องการิกริะตุน้ ให็้เกิด้การิซึ่่อ� โด้ยทันที คิวัามริ่ด้้ า้ นอุตสื่าห็กริริมสื่่อ� ริ่วั้ า� มีการิด้ำาเนินธุริกิจด้้วัยทุนนิยมแบบไห็น
การิอย่ริ� อด้ข้องสื่่อ� ข้ึน� อย่ก� บั ปัจจัยใด้ เชุ�น สื่่อ� อย่ไ� ด้้เพริาะข้ายพ่น� ทีโ� ฆ่ษ์ณา คิวัามริ่เ้ กีย� วัด้้านโลุ่กแห็�งคิวัามจริิง
ต้องเข้้าใจวั�าคิวัามจริิงในโลุ่กมีทง�ั คิวัามจริิงแท้ แลุ่ะคิวัามจริิงเทียมอันเป็นคิวัามจริิงทีถื� ก่ ปริะกอบสื่ริ้างข้ึน� มา
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นอกจากนีย้ งั ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับตนเอง ว่ามีเป้าหมายอะไรในการบริโภคสือ่ ตนเองเป็นคนมีนสิ ยั
มีวิธีคิด และความเชื่ออย่างไร ปัจจัยต่อมา คือ แรงจูงใจในการตัดสินใจ เปิดรับสื่อ (Decision Motivated) แต่ละคนจะมีแรงจูงใจแตกต่างกันไปตามความสนใจในสื่อ และระดับของสติขณะรับสื่อนั้น
ผู้รับสารที่มีแรงจูงใจ และเป้าหมายชัดเจนว่าตนเองต้องการอะไรจากการเปิดรับสื่อ มีแนวโน้มจะรู้เท่า
ทันทันสื่อได้มากกว่าผู้รับสารที่เปิดรับสื่อเพื่อฆ่าเวลา นอกจากผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อจะต้องมี
โครงสร้างความรู้ มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเปิดรับสือ่ แล้ว ยังต้องมีเครือ่ งมือส�าหรับช่วยกระบวนการประมวล
ผลข้อมูล (Information Processing Tools) นัน่ คือ ความสามารถ และทักษะ เช่น ความสามารถในการจ�าภาพ
เสียง เพลงประกอบ ทักษะในการวิเคราะห์แยกแยะ ประเมินค่า จัดกลุม่ การอุปนัย การนิรนัย การสังเคราะห์
การสรุปใจความส�าคัญ และต้องมีการไหลของกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Flow of Information Processing Tasks) ด้วยการคัดกรองข้อมูลทีเ่ ปิดรับ แล้วน�าไปเชื่อมโยงความหมายโดยการจับคูค่ วามหมาย
จากความรู้ และประสบการณ์เดิม จากนั้นผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อจะสร้างความหมายของสารที่ได้รับมา
ให้เป็นความหมายเฉพาะเจาะจงส�าหรับตัวผู้รับสารเอง โดยอาจลดทอน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้าง
ความหมายของสารนัน้ นอกจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูท้ จี่ ะรูเ้ ท่าทันสือ่ ได้ดตี อ้ งหมัน่ ตัง้ ค�าถามว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั เป็น
ความจริงแท้หรือไม่ มีอะไรแฝงเร้นอยูใ่ นเนือ้ หาหรือสือ่ บ้าง ต้องคิดไตร่ตรองด้วยสติ ไม่รบี ร้อนปักใจเชือ่ ทันที
ทีไ่ ด้รบั รู้ ต้องรูว้ า่ สือ่ เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการส่งสาร เนือ้ หาส่วนใหญ่ถกู ประกอบสร้างขึน้
ด้วยวัตถุประสงค์ทแี่ ตกต่างกัน สือ่ มักสร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่าความรูแ้ ฝง ความจริงเทียม ผ่านตัวบุคคลผูป้ ระกอบอาชีพ
สื่อ โดยหาวิธีการน�าเสนอให้เหมาะสมตามข้อจ�ากัดของสื่อแต่ละชนิด (สุชาดา จักรพิสุทธิ, 2554)
สือ่ แต่ละชนิดมักมีพนื้ ที่ และเวลาจ�ากัด ท�าให้ตอ้ งตัดต่อ คัดเลือก เนือ้ หา ภาพ ความจริงบางมุมมาน�าเสนอ
และมุมที่น�าเสนอนั้นมักขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้จัดท�า โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
สร้างให้เป็นกระแสความนิยม หรือการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมได้ หลายครั้งที่ความขัดแย้งใน
สังคมเกิดจากมุมการน�าเสนอข่าวสารการเมืองที่แตกต่างกันของสื่อแต่ละส�านัก ดังเช่นเหตุการณ์
ความคิดเห็นของสส. หญิงจากพรรคการเมืองพรรคหนึง่ ทีไ่ ด้ออกมาถ่ายทอดสดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ตา� หนิ
สส.หญิงจากพรรคการเมืองอีกพรรคหนึง่ ทีล่ กุ ขึน้ อภิปรายในสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยไม่ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่
ก�าหนดไว้ โดยใช้คา� เรียกการกระท�าดังกล่าวว่า “อีชอ่ ” จากการนัน้ สือ่ ได้นา� มาขยายผล และน�าเสนออย่างต่อเนือ่ ง
มีการไปสัมภาษณ์ที่มาที่ไปของค�าว่า “อีช่อ” การไปสอบถามสส.หญิงที่ถูกเรียกว่า “อีช่อ” ว่ารู้สึกอย่างไร
จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในสังคมเริ่มแสดงความคิดเห็นต่างกัน สื่อแต่ละส�านักจะน�าเสนอข่าวสารตาม
แนวคิด ค่านิยม และอุดมคติของตนและองค์กรสื่อนั้น โดยจะโน้มเอียงน�าเสนอสิ่งที่ดีให้กับพรรคการ
เมืองที่สื่อนั้นสนับสนุนอยู่ เมื่อประเด็นที่สื่อน�าเสนอนั้นมีผู้คนติดตามแสดงความคิดเห็นจ�านวนมาก สื่อก็
พยายามขุดคุย้ ประเด็นอืน่ ๆขึน้ มาน�าเสนออย่างต่อเนือ่ ง จนท�าให้เรือ่ งราว “อีชอ่ ” ยังคงด�าเนินต่อไป ในฐานะที่
เป็นผูร้ บั สารจึงต้องระวังไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือของสือ่ ใดสือ่ หนึง่ และต้องฝึกให้รเู้ ท่ากับสือ่ เพือ่ ให้ทนั สือ่ นัน่ เอง
ท�าอย่างไรจะรู้เท่า และรู้ทันสื่อโฆษณา
ในแต่ละวันผู้คนต้องเผชิญหน้ากับสื่อต่างๆ มากมาย รวมถึงสื่อโฆษณา ซีึ่งเป็นสื่อส�าคัญที่
ผู้รับสารต้องรู้ให้เท่าทัน เพราะสื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือส�าคัญของนักการตลาด ที่น�ามาใช้ส�าหรับ
โน้มน้าวจิตใจผู้รับสารเป้าหมายให้เห็นคล้อยตาม เกิดการยอมรับ สร้างความจงรักภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์ จนน�าไปสู่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และองค์กร ส่งผลให้องค์กรเกิดรายได้ และอยู่อย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุที่ผู้รับสารในปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ท�าให้นัก
สร้างสรรค์โฆษณาพยายามพัฒนางานโฆษณา ด้วยการหากลยุทธ์ และกลวิธีในการสื่อสาร เพือ่ ช่วงชิงพื้น
ที่ในใจผู้รับสารเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และคงอยู่ในใจให้ยาวนานที่สุด บางครั้งก็ต้องหาวิธีการสื่อสารที่
แยบยลจนผู้รับสารอาจไม่รู้ด้วยซี�้าไปว่าก�าลังเปิดรับสื่อโฆษณาอยู่ อาทิ การใช้กลยุทธ์โฆษณาแฝง
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ด้วยการน�าตัวผลิตภัณฑ์มาจัดวางให้เข้ากับฉากในละคร เกมโชว์ การใช้กลยุทธ์การน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ด้วยการน�าผู้มีอิทธิพลต่อกลุม่ ขนาดเล็ก (Micro Influencer) เช่น ยูทูบเบอร์ บล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล ผู้ซีึ่ง
มีอิทธิพลสูงกับคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันติดปากว่า “ผู้ติดตาม” มากล่าวอ้างถึงคุณสมบัติ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น โดยผู้ติดตามมักเกิดความเชื่อถือ และคล้อยตามได้ง่ายกว่า
ก่อนจะรู้เท่า และรู้ทันสื่อโฆษณา ควรมาศึกษาให้รู้ว่าวิวัฒนาการบนเส้นทางของโฆษณาได้มีการ
พัฒนาเปลีย่ นแปลงอย่างไร เริม่ ต้นจากหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ธุรกิจมีการผลิตสินค้าออกมาก่อนแล้วค่อยหา
วิธใี นการผลักดันให้ขายได้ ซีึง่ ยุคนีจ้ ดั เป็นยุคมุง่ เน้นการขาย (Sales Oriented) จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง
(Product Centric) ทางความคิด งานโฆษณานิยมบอกคุณสมบัตหิ รือคุณประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ให้ผรู้ บั
สารทราบ และจะสือ่ สารด้วยข้อความเป็นหลัก ต่อมาธุรกิจมีการตื่นตัว และแข่งขันกันมากขึ้น องค์กรต่างๆ
หันมาสนใจในการท�าการตลาด ด้วยการหากลยุทธ์กลวิธีมาใช้ผลักดันผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แข่งขันกับคู่
แข่งได้ กลายเป็นยุคมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Oriented) ยุคนี้เองที่จัดเป็นยุคทองของวงการโฆษณา
เพราะผลิตภัณฑ์สามารถกระจายผ่านช่องทางการค้าสมัยใหม่ไปขายอย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ มีการใช้จา่ ยเงิน
รวมถึงลงทุนในธุรกิจต่างๆ จ�านวนมาก บริษทั ตัวแทนโฆษณาเริม่ ขยายการให้บริการเป็นแบบครบวงจร และมี
การพัฒนาแนวคิดโฆษณาจากการเน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง (Product Centric) ไปสูก่ ารเน้นผูบ้ ริโภคเป็น
ศูนย์กลาง (Consumer Centric) มีการพัฒนางานโฆษณาให้สมบูรณ์แบบมากขึน้ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์กราฟื้ิก
และ Art Direction มาช่วย ร่วมกับการน�าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้
ประกอบการตัดสินใจด้วย ซีึง่ ไกรฤกธิ์ บุณยเกียรติ (2561) ได้เล่าไว้วา่ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟื้ิกในยุค
แรกๆ มีสว่ นอย่างมากในพัฒนาการของโฆษณาไทย ตลาดเริม่ แบ่งเซี็กเม้นต์ และมีขนาดใหญ่ขนึ้ ชัดเจนขึน้
ข้อมูลข่าวสารมีมากมาย แต่พ้ืนที่สมองของผู้บริโภคนั้นมีจ�ากัด นักโฆษณาจึงต้องเข้าไปแย่งพื้นที่เพื่อ
สร้างความจดจ�า รูปแบบการโฆษณาจึงเริ่มมุ่งตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน” ทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
“ดนตรี กีฬา สัตว์ เซี็กส์ เด็ก ถูกน�ามาใช้เป็นแรงดึงดูดคนดูในยุคนีก้ นั อย่างมาก แต่การพรีเซีนท์แนวเดิมซี�า้ ๆ
ท�าให้โฆษณาเริม่ ไม่ฉีกแนว การน�าเสนอจึงต้องมีพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จากหนังเพลงฮิต
มาสู่หนังขาวด�าไปสู่คอมเมดี้ และExaggerate (เกินจริง) ไปจนถึง Sad Factor (หนังโฆษณาที่ตรึงคนดู
ให้อยากรู้ว่าตอนท้ายขายอะไร) รวมทั้งการใช้บ�กิ โปรดักชัน่ กับหนังบางเรื่อง” หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ ข้า
ปกคลุมประเทศไทยในปี 2540 ก็เข้าสู่ยุคเน้นตราผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง (Branding Centric) ซีึ่งโฆษณา
ต้องสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องผูกติดแนวคิดกับตราผลิตภัณฑ์ สร้างเอกลักษณ์
ให้กบั ตราผลิตภัณฑ์ และสือ่ สารต่อเนือ่ งในข้อความเดิม เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคจดจ�าได้ เพราะการโฆษณาเป็นชิน้ ๆ
ส่งผลให้บุคลิกของตราผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน ผู้บริโภคจดจ�าไม่ได้ หรือจดจ�าได้ไม่ชัดเจน (ภาณุ อิงคะวัต,
2561) อย่างไรก็ตามแม้ยุคสมัยจะเปลีย่ นไป แต่กลยุทธ์การโฆษณาที่นิยมใช้กันเพือ่ สะท้อนบุคลิกของคน
ไทยก็ยังคงเป็นเรื่องของอารมณ์ขัน ความสนุกสนาน ความตลก ความเฮฮานั่นเอง และปัจจุบันเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล จึงเกิดการปฏิวัติการสื่อสารอย่างใหญ่โต
ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการรับสือ่ ของผูร้ บั สารอย่างสิน้ เชิง เพราะผูร้ บั สารจะไม่เป็นเพียงผูค้ อยรับ
ข้อมูลข่าวสารเท่านัน้ แต่จะสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาโดยไม่เชือ่ ค�าโฆษณาทีไ่ ด้รบั ฟื้ังมา
อย่างง่ายดายเหมือนแต่กอ่ น ขณะเดียวกันก็ยงั สามารถสร้างเนือ้ หาขึน้ เองผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ได้ดว้ ย
หลังจากทีไ่ ด้รวู้ า่ สือ่ โฆษณามีววิ ฒ
ั นาการมาอย่างไร ก็ชว่ ยให้เกิดความเข้าใจแนวทางการสร้างสรรค์โฆษณามากขึน้
แต่การรูว้ วิ ฒ
ั นาการเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ทา� ให้รเู้ ท่า รูท้ นั สือ่ โฆษณาได้มากพอ ดังนัน้ การน�าแบบจ�าลององค์ความรู้
“การรู้เท่าทันสื่อ” ที่คิดค้นโดย Potter มาประยุกต์ใช้ ก็จะเพิ่ม “การรู้เท่า รู้ทันสื่อโฆษณา” ให้มากขึ้น
สามารถอธิบายได้วา่ ผูร้ เู้ ท่าทันสือ่ โฆษณาต้องมีโครงสร้างความรูใ้ นส่วนของเนือ้ หาโฆษณาว่ามีการเข้ารหัสสารอย่างไร
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ผลุ่กริะทบทีน� กั โฆ่ษ์ณาต้องการิให็้เกิด้ข้ึน� มีอะไริบ้าง ธุริกิจโฆ่ษ์ณามีภาริะห็น้าที� บทบาท แลุ่ะพันธกิจอย�างไริ
มีการิแฝึงเริ้นคิ�านิยม คิวัามเชุ่�อ ทัศนคิติอะไริไวั้ในโฆ่ษ์ณา ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาต้องริ่้วั�าเน่�อห็าสื่�วันไห็น
เป็นคิวัามจริิง สื่�วันไห็นปริะกอบสื่ริ้างข้ึ�นมา โด้ยคิวัามจริิงบางอย�างอาจมาจากปริะสื่บการิณ์ตริงที�เกิด้จาก
การิใชุ้ผลุ่ิตภัณฑ์มาก�อน ห็ริ่อมาจากปริะสื่บการิณ์ทางอ้อมผ�านการิพ่ด้คิุย อ�านข้้อคิวัามริีวัิวัจากผ่้อ่�นที�
เคิยใชุ้ผลุ่ิตภัณฑ์ นอกจากนั�นห็ากผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณามีแริงจ่งใจในการิเปิด้ริับชุมโฆ่ษ์ณาที�ชุัด้เจน เชุ�น ด้่
โฆ่ษ์ณาเพ่�อปริะกอบการิตัด้สื่ินใจซึ่่�อผลุ่ิตภัณฑ์ ก็จะตั�งใจเปิด้ริับสื่าริ ริวัมถืึงอาจห็าข้้อม่ลุ่เพิ�มเติมเพ่�อนำา
มาสื่นับสื่นุนคิวัามคิิด้ แลุ่ะการิตัด้สื่ินใจที�จะคิลุ่้อยตามห็ริ่อไม�คิลุ่้อยตามโฆ่ษ์ณา นอกจากนี�ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อ
โฆ่ษ์ณาจะต้องมีคิวัามสื่ามาริถืพ่�นฐานในการิจด้จำาองคิ์ปริะกอบข้องสื่าริ เชุ�น ภาพ ข้้อคิวัาม เสื่ียงปริะกอบ
มีคิวัามสื่ามาริถืในการิเข้้าใจคิวัามห็มาย แลุ่ะการิเชุ่อ� มโยงองคิ์ปริะกอบย�อยๆ ภายในสื่าริได้้ ทัง� ยังต้องมีทกั ษ์ะต�างๆ
ที�จำาเป็นในการิสื่ริ้างคิวัามห็มายสื่าริ เชุ�น ทักษ์ะในการิวัิเคิริาะห็์สื่�วันปริะกอบต�างๆ ข้องโฆ่ษ์ณา ทักษ์ะการิ
ปริะเมินคิุณคิ�าข้ององคิ์ปริะกอบในโฆ่ษ์ณาวั�ามีคิุณคิ�าริะด้ับใด้ นอกจากนี�ผ่้ริเ่้ ท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาต้องสื่ามาริ
ถืคิัด้กริองสื่าริ เชุ่�อมโยงคิวัามห็มายต�างๆ ที�มาปริะกอบเป็นโฆ่ษ์ณา แลุ่ะสื่ริ้างคิวัามห็มายเฉพาะตนได้้ด้วั้ ย
นอกเห็น่อจากวัิธีการิริ่เ้ ท�าทันสื่่�อข้อง Potter แลุ่้วั Malmelin (2010) นักวัิชุาการิจากมห็าวัิทยาลุ่ัยใน
เฮลุ่ซึ่ิงกิ ปริะเทศฟัินแลุ่นด้์ ผ่้ซึ่ึ�งเข้ียนบทคิวัาม แลุ่ะห็นังสื่่อไวั้ห็ลุ่ายเลุ่�ม อาทิ การิจัด้การิด้้านสื่่�อ
คิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ การิสื่่�อสื่าริ การิโฆ่ษ์ณา แลุ่ะการิสื่ริ้างตริาผลุ่ิตภัณฑ์ ริวัมทั�งบทคิวัามเริ่�อง
“What is Advertising Literacy? Exploring the Dimensions of Advertising Literacy” โด้ย
นำาเสื่นอมิติข้องการิริ่้เท�าทันโฆ่ษ์ณาไวั้วั�า การิริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาเกิด้จาก 4 มิติ ด้ังภาพที� 1.2
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ภาพ 1.2 มิติข้องการิริ่เ้ ท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณา 4 มิติ โด้ย Malmelin (2010)
มิติแริก คิ่อ การิริ่้เท�าทันสื่าริสื่นเทศ (Informational literacy) ซึ่ึ�งเน้นเริ่�องแห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ แลุ่ะคิวัามริ่้ โด้ย
ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาต้องมีคิวัามสื่ามาริถืในการิใชุ้แห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ที�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย แลุ่ะสื่ามาริถืปริะเมินคิวัามถื่ก
ต้องข้องข้้อม่ลุ่ได้้ เพริาะโฆ่ษ์ณามักให็้ข้้อม่ลุ่คิวัามจริิงเพียงบางสื่�วัน แลุ่ะเป็นคิวัามจริิงที�สื่�งผลุ่กริะทบทาง
ด้้านบวักต�อภาพลุ่ักษ์ณ์ข้องผลุ่ิตภัณฑ์ แลุ่ะองคิ์กริ เชุ�น โฆ่ษ์ณาริถืยนต์ที�ให็้ข้้อม่ลุ่วั�า มีริ่ปลุ่ักษ์ณ์โฉบเฉี�ยวั
แข้็งแริง แต�ไม�ได้้บอกวั�าคิ�าซึ่�อมแซึ่มบำาริุงริักษ์ามีริาคิาสื่่งกวั�าริถืยนต์ข้นาด้เด้ียวักันข้องคิ่�แข้�ง ด้ังนั�น
ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาต้องแสื่วังห็าข้้อม่ลุ่เพิ�มเติมจากแห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายมาใชุ้ปริะกอบการิ
วัิเคิริาะห็์ แลุ่ะปริะเมินโฆ่ษ์ณาที�ได้้ริับริ่ม้ าด้้วัย มิติที�สื่อง คิ่อ การิริ่้เท�าทันด้้านภาพแลุ่ะสืุ่นทริียะ (Visual/
Aesthetic literacy) มิตนิ เ�ี น้นเริ่อ� งสืุ่นทริียะ การิออกแบบ แลุ่ะคิวัามบันเทิง โด้ยผ่ริ้ เ้่ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาต้องริ่ใ้ ห็้
เท�าทันการิสื่่อ� คิวัามห็มายข้องภาพ การิสื่ริ้างคิวัามสืุ่นทริียะ แลุ่ะการิออกแบบโฆ่ษ์ณาวั�ามีการิสื่่อ� คิวัามห็มาย
อย�างไริไวั้ แลุ่ะเป้าห็มายข้องผ่้โฆ่ษ์ณาคิ่ออะไริ ด้ังเชุ�นโฆ่ษ์ณาริถืยนต์โฟัลุ่์คิสื่วัาเก้นผลุ่งาน
สื่ริ้างสื่ริริคิ์ข้องบริิษ์ัทตัวัแทนโฆ่ษ์ณา Doyle Dane Bernbach ที�เคิยปริะสื่บคิวัามสื่ำาเริ็จเม่�ออด้ีตที�ผา� นมา
ซึ่ึง� นักโฆ่ษ์ณาได้้เปลุ่ีย� นข้้อด้้อยข้องริถืยนต์โฟัลุ่์คิสื่วัาเก้นทีม� ข้ี นาด้เลุ่็ก แลุ่ะคิงริ่ปทริงแบบเด้ิมๆ มาห็ลุ่ายปีโด้ยไม�
เปลุ่ี�ยนแปลุ่งเลุ่ยให็้กลุ่ับกลุ่ายเป็นจุด้เด้�น ด้้วัยการิเข้ียนแคิ�คิำาวั�า “Lemon” ใต้ภาพริถืยนต์เท�านั�น ทั�งนี�
“Lemon” เป็นคิำาแสื่ลุ่งในภาษ์าอเมริิกนั ห็มายถืึง ไม�เป็นทีพ� อใจ ห็ริ่อมีข้อ้ บกพริ�อง โฆ่ษ์ณาชุิน� นีจ� งึ เป็นเสื่ม่อน
คิำาสื่าริภาพถืึงคิวัามด้้อยแบบไม�เจตนา มีคิวัามห็มายทำานองวั�า ข้ออภัยที�ไม�อาจทำาให็้ถื่กใจได้้ทุกอย�าง
ห็ลุ่ังจากเผยแพริ�โฆ่ษ์ณาไม�นานริถืโฟัลุ่์คิสื่วัาเก้นก็กลุ่ายเป็นที�นิยมข้องคินริุ�นให็ม� แลุ่ะกลุ่ายเป็นเป็น
สื่ัญลุ่ักษ์ณ์ข้องคินฉลุ่าด้เลุ่่อก มิติที�สื่าม คิ่อ การิริ่้เท�าทันวัิธีการิโน้มน้าวัใจ (Rhetorical literacy) มิตนิ ี�
เน้นเริ่อ� งวัิธกี าริแลุ่ะกลุ่ยุทธ์ในการิโน้มน้าวัใจ โด้ยผ่ริ้ เ้่ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาต้องมีคิวัามเข้้าใจกลุ่ยุทธ์ทผ�ี โ้่ ฆ่ษ์ณา
นำามาใชุ้ อาทิ กลุ่ยุทธ์การิโฆ่ษ์ณาด้้วัยการิสื่ริ้างคิวัามคิาด้ห็วัังให็้เกิด้ข้ึน� (The selling promise) เป็นกลุ่ยุทธ์
ที�นำาคิวัามคิาด้ห็วัังข้องกลุุ่�มเป้าห็มายมีต�อผลุ่ิตภัณฑ์มาเป็นแนวัคิิด้ห็ลุ่ักในการิด้ำาเนินเริ่�องโฆ่ษ์ณา เชุ�น
คิาด้ห็วัังวั�าผลุ่ิตภัณฑ์ทใ�ี ชุ้ทาำ ให็้สื่วัย คิาด้ห็วัังวั�าจะเป็นทีต� อ้ งตาต้องใจข้องเพศตริงข้้าม คิาด้ห็วัังจะได้้ริบั คิวัามปลุ่อด้ภัย
นอกจากนีต� อ้ งริ่เ้ ท�าทันวั�าโฆ่ษ์ณานัน� มีเป้าห็มายอะไริซึ่�อนอย่� เชุ�น เป้าห็มายเปลุ่ีย� นแปลุ่งทัศนคิติ เป้าห็มาย
เปลุ่ีย� นแปลุ่งพฤติกริริมการิซึ่่อ� แลุ่ะต้องริ่เ้ ท�าทันวั�าโฆ่ษ์ณานัน� กำาลุ่ังโน้มน้าวัใจกลุุ่ม� เป้าห็มายทางการิตลุ่าด้
กลุุ่�มใด้อย่� เม่�อริ่้วั�าผ่้โฆ่ษ์ณาใชุ้กลุ่ยุทธ์ในการิโน้มน้าวัใจอะไริ ริวัมถืึงใชุ้อย�างไริ ก็ต้องมีสื่ติในการิพิจาริณา
ไตริ�ตริองให็้ริอบคิอบก�อน มิติที�สื่ี� คิ่อ การิริ่้เท�าทันการิสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้ (Promotional literacy)
ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาต้องเข้้าใจห็ลุ่ักการิ แลุ่ะเห็ตุผลุ่ในทางธุริกิจการิคิ้า วั�าผ่้โฆ่ษ์ณามักจะห็าริ่ปแบบการิ
สื่่อ� สื่าริเพ่อ� สื่ริ้างการิริับริ่้ จด้จำา แลุ่ะชุ�วัยสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้ โด้ยใชุ้วัธิ กี าริสื่ริ้างสื่ริริคิ์ทง�ั ให็้โด้ด้เด้�น แตกต�าง แลุ่ะ
กลุ่มกลุ่่นเป็นเน่อ� เด้ียวักับเน่อ� ห็า ทำาให็้ผริ้่ บั สื่าริอาจคิลุ่้อยตามไปห็ากไม�ได้้ริะวััง ห็ริ่อมีสื่ติในการิริับสื่าริ สื่ิง� ทีผ� ริ้่ เ้่ ท�า
ทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาคิวัริเข้้าใจ คิ่อ ห็ลุ่ักการิ แลุ่ะเห็ตุผลุ่ข้องการิจัด้วัางผลุ่ิตภัณฑ์ ริ่ปแบบ แลุ่ะวัิธกี าริสื่ริ้างตริาผลุ่ิตภัณฑ์
การิสื่ริ้างสื่ริริคิ์เน่อ� ห็าให็้เข้้ากับสื่่อ� ต�างๆ การิเป็นผ่อ้ ปุ ถืัมภ์ริายการิต�างๆ ทีแ� ฝึงไวั้ด้วั้ ยวััตถืุปริะสื่งคิ์ทางการิคิ้า
จากที�กลุ่�าวัมาข้้างต้น ผ่้ริเ่้ ท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณา จะต้องมีโคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่เ้ ริ่�องสื่่�อโฆ่ษ์ณา ริ่ปแบบ กลุ่ยุทธ์
กลุ่วัิธี ที�นักโฆ่ษ์ณานำามาใชุ้ปริะกอบสื่ริ้างชุิ�นงานโฆ่ษ์ณา ทั�งภาพ ข้้อคิวัาม แลุ่ะเสื่ียง แลุ่ะต้องวัิเคิริาะห็์
ได้้วั�าโฆ่ษ์ณานั�นมีวััตถืุปริะสื่งคิ์ ห็ริ่อเป้าห็มายอย�างไริ เม่�อริับสื่าริโฆ่ษ์ณามา จะต้องไม�ริีบเชุ่�อโฆ่ษ์ณาทัน
ทีทันใด้ ห็ากแต�ต้องนำามาคิิด้วัิเคิริาะห็์ให็้ด้ีเสื่ียก�อน อย�างไริก็ตามเม่�อสื่งสื่ัย ห็ริ่อมีข้้อม่ลุ่ไม�เพียงพอต�อการิ
วัิเคิริาะห็์ ผ่้ริ่้เท�าทันสื่่�อโฆ่ษ์ณาก็คิวัริต้องริ่้จักห็าวัิธีคิ้นคิวั้าข้้อม่ลุ่มาสื่นับสื่นุนเพิ�มเติมด้้วัย
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เด็กัระดับัประถุมศึกัษากัับักัารรู้เท่าทันิส่�อโฆษณา
ในความคิดของคนหลายคนอาจมองว่า การที่เด็กระดับประถมศึกษาจะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาได้ยาก
เพราะยังมีความไร้เดียงสา มีโครงสร้างความรู้ด้านการโฆษณาน้อย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยง ประเมินค่า แปลความหมายได้จ�ากัด แต่จากการท�าวิจัยของนักวิชาการหลายแขนงกลับ
ท�าให้เห็นถึงพลังของผู้รับสาร ไม่ว่าจะอยู่ในวัย เพศ สภาพใดๆ ก็ตามที่มีต่อการต่อรอง ต่อต้าน คัดค้าน
ท้าทายต่อสิ่งที่สื่อน�าเสนอ (นิษฐา หรุ่นเกษม, 2554) ดังนั้นการให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมการรู้
เท่าทันสือ่ โดยเฉพาะสือ่ โฆษณาทีอ่ ยูร่ ายล้อมรอบตัวเด็กฯจึงเป็นเรือ่ งทีส่ มควรท�าเป็นอย่างยิง่ เพราะจะช่วย
ให้เด็กฯไม่ตกเป็นเหยือ่ ด้วยเหตุทเี่ ด็กฯเป็นลูกค้า หรือเป้าหมายส�าคัญ ทุกสินค้าต้องการ “รอยัลตี”้ (Royalty)
หรือความจงรักภักดีในระยะยาว ผูค้ ดิ และผลิตเนือ้ หาโฆษณาพยายามท�าทุกทาง เพือ่ ดึงดูดใจลูกค้าเป้าหมาย
ท�าให้เกิดความรู้สึกจ�าได้ และอยากซีื้อสินค้านั้นให้มากที่สุด (พรรณี อมรวิพุธพนิช, 2553)
หากพิจารณาถึงพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา วัย 3 – 5 ปี จะชอบการทดลอง การเลียนแบบ ใน
ส่วนของระบบคิดนัน้ ยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงกับจินตนาการได้ ข้อมูลทีร่ บั มา
จากสือ่ จะถูกซีึมซีับว่าเป็นความจริงเสมอ ทั้งนี้ พญ. พรรณพิมล หล่อตระกูล ได้กล่าวไว้ว่า เด็กวัยนี้จะไม่
สามารถแยกระหว่างเนือ้ หาของรายการทีก่ า� ลังดูอยูก่ บั โฆษณาทีถ่ กู ฉายคัน่ กลางได้ โดยเฉพาะการน�าตัวการ์ตนู
หรือตัวละครที่อยู่ในรายการมาเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณา (พรรณี อมรวิพุธพนิช, 2553) ส�าหรับเด็กวัย
6 – 12 ปี เริ่มมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเลียนแบบ ในส่วนของระบบคิดจะอยู่ในช่วงของการพัฒนา
ความเป็นเหตุเป็นผล การแยกแยะข้อมูลว่ามีความหมายอย่างไรนั้น เด็กส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทดลอง
ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรม โดยยังไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนัน้ ๆ นอกจากนีเ้ ด็กยังสร้างค่านิยม
ต่อพฤติกรรมที่รับรู้มาจากสือ่ ว่าเป็นค่านิยมทีไ่ ด้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว (พรรณพิมล วิปุลากร, 2554)
เมื่อโฆษณากลายเป็นส่วนหนึ่งของสื่อเกือบทุกชนิด จึงท�าให้เด็กมีโอกาสเห็นสื่อโฆษณาเป็นร้อยเป็นพันชิ้
นต่อเดือน ดังนัน้ เด็กระดับประถมศึกษากับการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณาจึงไม่ใช่เรือ่ งทีค่ วรปล่อยปละละเลยอีกต่อไป
จากความส�าคัญของการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณาในเด็กระดับประถมศึกษานีเ่ อง ท�าให้ผเู้ ขียนน�ามาศึกษาเพิม่
เติมเพือ่ น�ามาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายบทความวิชาการนี้ โดยผูเ้ ขียนได้ทา� การสัมภาษณ์แบบกลุม่ กับ
เด็กอายุระหว่าง 9 – 10 ปีทเี่ ข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม
พิเศษ ครัง้ ที่ 2” ในปี 2560 จ�านวน 8 คน ด้วยการน�าภาพยนตร์โฆษณาในรายการการ์ตนู ส�าหรับเด็ก จ�านวน 2
เรือ่ ง ได้แก่ โฆษณานมดัชมิลล์เจ็นไอ ชุด ไดโนเสาร์ และโฆษณา Euro banana cake มาใช้ในการสัมภาษณ์
ซีึง่ โฆษณาทัง้ สองเรือ่ งนีม้ กี ลยุทธ์การโฆษณาเหมือนกัน คือ กลยุทธ์การกล่าวถึงคุณสมบัตหิ รือคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ แต่ใช้กลวิธีในการน�าเสนอทีแ่ ตกต่างกัน นัน่ คือ กลวิธีการน�าเสนอด้วยการใช้ผู้น�าเสนอที่มี
ชือ่ เสียง และมีบคุ ลิกลักษณะสอดคล้องกับบุคลิกของผลิตภัณฑ์มาแนะน�า และกลวิธกี ารน�าเสนอด้วยการสร้าง
เรือ่ งราวแนวแฟื้นตาซีีให้ดเู หนือจริง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาขีดความสามารถในการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณาของเด็ก
และหาแนวทางในการพัฒนาการอบรมเพิม่ ความรูใ้ นครัง้ ต่อไป โดยน�าเอามิติ 4 ด้านของการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณา
ซีึ่ง Malmelin (2010) ได้เขียนไว้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และสรุปได้ว่า
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1) เด็กระดับประถมศึกษามีการรูเ้ ท่าทันสารสนเทศในบางเรือ่ ง นัน่ คือ มีการรู้เท่าทันสารสนเทศในเรือ่ ง
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย โดยเข้าถึงข้อมูลผ่านทางสือ่ โทรทัศน์มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ สือ่ ออนไลน์ ในส่วนของการเลือกชมรายการนัน้ เด็กฯมีอสิ ระในการตัดสินใจเลือกชมด้วยตนเอง นอกจากนี้
ยังสามารถหาวิธกี ารชมซี�า้ ผ่านทางเว็บไซีต์ตา่ งๆ อาทิ ยูทบู และเฟื้ซีบุก� ได้ดว้ ย แต่สงิ่ ทีน่ า่ กังวลก็คอื เด็กๆ ไม่เคย
หาข้อมูลเพิม่ เติมหลังจากได้ชมโฆษณาเลย จึงไม่เคยทราบว่าใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณ
ฑ์นนั้ จริงแท้แค่ไหน วัตถุประสงค์ของการโฆษณาคืออะไร ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูล
ได้แม่นย�า ซีึง่ สะท้อนออกมาจากการให้สมั ภาษณ์ ทีม่ ที งั้ เชือ่ ไม่เชือ่ และไม่แน่ใจว่าข้อความโฆษณานัน้ ว่าควร
จะเชือ่ ถือหรือไม่ แม้เด็กฯจะเชือ่ ข้อความโฆษณา แต่กไ็ ม่สามารถอธิบายเหตุผลได้วา่ ท�าไมเชือ่ ข้อความโฆษณานัน้
2) เด็กระดับประถมศึกษามีการรู้เท่าทันด้านภาพและสุนทรียะที่ไม่ซีับซี้อนได้ แต่ไม่สามารถอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเนื้อหาที่โฆษณาได้อย่างชัดเจน ส�าหรับเรื่องราวของโฆษณามีทั้ง
เด็กที่ไม่เข้าใจ และเข้าใจเพียงบางส่วน โดยเฉพาะตอนที่มีเนื้อหาซีับซี้อน เหนือจริง หรือน�าสัญญะต่างๆ
มาเปรียบเทียบ
3) เด็กระดับประถมศึกษามีการรู้เท่าทันวิธีการโน้มน้าวใจ โดยรู้ว่าโฆษณาใช้ภาพ เสียง นักแสดง
มาช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ แต่ไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการโฆษณา อาทิ เป้าหมาย
สร้างการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์ เป้าหมายย�้าเตือนความทรงจ�า เป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ หลังจากถูกโน้มน้าวใจแล้ว เด็กมักจะคล้อยตามได้ง่าย โดยนักเรียนชาย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้เคยให้สมั ภาษณ์เมือ่ เข้าร่วมงานเสวนาเรือ่ ง “ รูเ้ ท่าไล่ทนั โฆษณาขนมเด็ก”
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 ว่า “โฆษณามีส่วนจูงใจให้เกิดความต้องการบริโภค โฆษณาเครื่องดืม่ บางชนิด
ท�าให้คดิ ว่าท�ามาจากผลไม้จริงๆ ดืม่ แล้วท�าให้ดดู เี หมือนดาราทีเ่ ป็นผูน้ า� เสนอ” (แพรวพรรณ สุรวิ งศ์, 2558)
4) เด็กระดับประถมศึกษามีการรูเ้ ท่าทันการส่งเสริมการตลาดในประเด็นการกระตุน้ ให้เกิดการอยากซีือ้
อยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา แต่เด็กไม่รเู้ ท่าทันเรือ่ งรูปแบบทีใ่ ช้ในการส่งเสริมการตลาด อาทิ โฆษณาแฝง
ซีึ่งมีวิธีการแฝง 6 วิธี คือ แฝงกับภาพกราฟื้ิก แฝงกับสปอตสัน้ แฝงกับวัตถุ แฝงกับบุคคล แฝงกับเนือ้ หา
และแฝงทั้งรายการ (พรรณี อมรวิพุธพนิช, 2553)
สาเหตุที่เด็กระดับประถมศึกษามีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาจ�ากัด มาจากการที่เด็กฯมีโครงสร้างความ
รู้น้อย ดังค�าให้สัมภาษณ์หลังจากรับชมภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม ซีึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บอกคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ ที่เพิ่ม DHA มากกว่าเดิมอีก 50% ร่วมกับการเติมส่วนผสมผงกีวี่
สกัดลงไป จึงท�าให้มลี ทู นี ธรรมชาติ และวิตามินเอ อันมีสว่ นช่วยในการมองเห็น แต่เด็กๆทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กลับแสดง
ความคิดเห็นว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์นมชิน้ นีต้ อ้ งการสือ่ ว่าเมือ่ ดืม่ นมแล้วจะท�าให้ฉลาด จากความเข้าใจคาดเคลือ่ นนีเ้ อง
ท�าให้ทราบว่า เด็กถูกปลูกฝังความเป็นจริง (Reality) ไว้ในโครงสร้างความรู้ ด้วยการได้ยินได้ฟื้ังข้อมูลซี�้าๆ
บ่อย ๆ จากสือ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เมือ่ ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับนมจึงดึงเอาโครงสร้าง
ความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิมออกมาใช้ในการประเมินโฆษณาทันที โดยจะไม่สนใจแสวงหาข้อมูลมาเพิม่ เติม นอกจากเรือ่ ง
โครงสร้างความรูแ้ ล้วความสามารถ และทักษะในการคัดกรอง เชือ่ มโยง อีกทัง้ การสร้างความหมายใหม่กย็ งั
มีไม่มาก เพราะยังมีประสบการณ์ในชีวติ น้อย ดังนัน้ ครอบครัว ครู หรือผูใ้ หญ่ควรเสริมสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณา
เพือ่ ให้เด็กสามารถเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม และเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทรี่ เู้ ท่าทันสือ่ โฆษณา
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ที่ิศึที่างการพัฒนาการร่้เที่่าที่ันส่�อโฆษณาในเด็ก
จากข้้อม่ลุ่ที�ได้้อภิปริายมาข้้างต้นนั�น สื่ามาริถืนำามาสื่ริุปเป็นทิศทางการิพัฒนาการิริ่้เท�าทันสื่่�อ
โฆ่ษ์ณาในเด้็กริะด้ับปริะถืมศึกษ์าได้้วัา� ผ่ริ้ บั สื่าริต้องตริะห็นัก แลุ่ะมีสื่ติในการิริับสื่าริอย่ต� ลุ่อด้เวัลุ่า การิตัด้สื่ินใจเชุ่อ�
ห็ริ่อคิลุ่้อยตามสื่าริ คิวัริตั�งอย่�บนพ่�นฐานข้องคิวัามมีเห็ตุผลุ่ แลุ่ะการิใชุ้วัิจาริณญาณในการิวัิเคิริาะห็์ซึ่ึ�งจำา
เป็นต้องอาศัยพ่น� ฐานจากการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณามาชุ�วัย ทัง� นีผ� ริ้่ บั สื่าริทีย� งั เป็นเด้็กริะด้ับปริะถืมศึกษ์าคิวัริได้้ริบั การิ
สื่�งเสื่ริิมการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาให็้คิริอบคิลุุ่มในทุกด้้าน โด้ยมีทศิ ทางการิพัฒนาการิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณาทีคิ� วัริกริะทำา
คิ่อ 1. การิพัฒนาโคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่้ ในเริ่อ� งการิริ่เ้ ท�าทันสื่าริสื่นเทศ การิริ่เ้ ท�าทันด้้านภาพแลุ่ะสืุ่นทริียะ การิริ่เ้ ท�าทัน
การิสื่�งเสื่ริิมการิตลุ่าด้ 2. การิพัฒนาแริงจ่งใจในการิตัด้สื่ินใจเปิด้ริับสื่่อ� เพ่อ� สื่�งเสื่ริิมให็้เด้็กมีสื่ติในข้ณะเปิด้ริับสื่่อ�
แลุ่ะมีเป้าห็มายชุัด้เจนในการิเปิด้ริับสื่่อ� แลุ่ะสื่าริต�างๆ 3. การิพัฒนาคิวัามสื่ามาริถื แลุ่ะทักษ์ะในการิวัิเคิริาะห็์วัธิ ี
การิโน้มน้าวัใจทีสื่� อ�่ โฆ่ษ์ณานำามาใชุ้ 4. การิพัฒนากริะบวันการิปริะมวัลุ่ผลุ่ข้้อม่ลุ่ ทัง� การิคิัด้กริองข้้อม่ลุ่ทีเ� ปิด้ริับ
การิเชุ่�อมโยงคิวัามห็มาย แลุ่ะการิสื่ริ้างคิวัามห็มายสื่ำาห็ริับตนเอง ซึ่ึ�งผ่้เกี�ยวัข้้องคิวัริจัด้ให็้มีการิอบริม
เพิม� คิวัามริ่้ จัด้กิจกริริมสื่�งเสื่ริิมการิเริียนริ่้ แลุ่ะผลุ่ักด้ันให็้เกิด้การิสื่ริ้างเคิริ่อข้�ายริะห็วั�างโริงเริียน อันจะสื่�งผลุ่
ต�อการิมีโคิริงสื่ริ้างคิวัามริ่้ แลุ่ะปริะสื่บการิณ์ทเ�ี พิม� ข้ึน� ทัง� ยังชุ�วัยพัฒนาให็้เด้็กริะด้ับปริะถืมศึกษ์ามีริะบบคิิด้ที�
มีปริะสื่ิทธิภาพ แลุ่ะเป็นผ่ริ้ เ้่ ท�าทันสื่่อ� โฆ่ษ์ณา เม่อ� มีภม่ คิิ มุ้ กันทีเ� ข้้มแข้็งก็จะนำาพาชุาติให็้กา้ วัห็น้าอย�างมัน� คิงต�อไป
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