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ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทบาทของส่ือ
ในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจฐานราก
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• แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ (2480) 

ความก้าวหน้า มิอาจวัดได้จาก 

การเพ่ิมความมั่งมี ใ ห้คนที่มีมาก 

หากวัดจาก การดูแลคนยากไร้

อย่างเพียงพอ

“
”
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ความหมายของ
ฐานราก  40



• รายได้ที่เติบโตของกลุ่มฐานราก 40 สัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้
เฉล่ียของประชากรท้ังประเทศ

• การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Shared Prosperity) 
เป็นการวัดการเติบโตของรายรับ และการบริโภคของกลุ่มฐานราก 40 
เทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากร ซึ่งเป็นดัชนีสําคัญอันหนึ่งของการวัด
การเติบโตอย่างเท่าเทียม (ธนาคารโลก, 2563)

คือ “ประชาชนกลุ่มท่ีมีรายได้
น้อยท่ีสุด ร้อยละ 40 ของ
ประเทศ”

การให้ความสําคัญกับกลุ่มฐานราก 40 เป็นดัชนีสําคัญในการวัด
การพัฒนาของเศรษฐกิจ และสังคม 
(รอลส์, 2514; เฟเรย์รา กาลัสโซ และ เนเกร, 2561)

40ฐานราก
Bottom

ความสําคัญ

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2563



ฐานราก 40 
ในประเทศส่วนใหญ่ 
ไม่ได้รับประโยชน์จาก

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

เฉกเช่นประชากร
กลุ่มอ่ืน ๆ

ระหว่าง พ.ศ.  2555-2560 
กลุ่มฐานราก 40 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ และ

การบริโภคระหว่าง
ร้อยละ -5.3 ถึง ร้อยละ 10.2

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2563



ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
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แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร, 2563

มู ลค่ า แล ะ อัตราการ เติ บ โตของ  G D P
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อัตราการ เติ บ โตของ  M S M E s

แหล่งที่มา: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562



ปัญหาเชิงโครงสร้าง  ความเหลื่อมลํ้า  และความยากจน

รายได้ต่อหัวของเกษตรกรไทยคงท่ี
ไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 ด้วยแรง
กดดันจากปัญหาภัยแล้ง เงินเดือนฐานรากท่ีไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่ํา ส่งผลต่อการบริโภคภาคประชาชน

การบริโภคภาคครัวเรือน 
ของกลุ่มประชากรร้อยละ 20 (Q1) ท่ีมีรายได้น้อยท่ีสุด มีการบริโภคติดลบในปี ค.ศ. 
2015 และ 2018 แสดงถึงความสามารถในการบริโภคระดับฐานรากท่ีสูญหายไป 

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2563



ผลกระทบจาก
โควิด -19 



การแก้ไขปัญหาความยากจนเร่ิมลดลง

ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2015 ประเทศต่าง ๆ 

ท่ัวโลกสามารถต่อสู้ลดอัตราความยากจนเฉล่ีย

ร้อยละ -1 ต่อปีแต่หลังจากปี ค.ศ. 2016-2017 

เป็นต้นมา อัตราการลดลงของความยากจนเริ่ม

ชะลอลงเหลือร้อยละ -0.6 ต่อปี สืบเนื่องจาก

ปัญหาภัยธรรมชาติ และความขัดแย้ง 

สงครามในหลายประเทศ

ผลกระทบต่อฐานราก  4 0

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2563

ปัญหาแย่ลง
โควิด-19 ส่งผลให้ปัญหาความยากจนทวีความ

รุนแรงเพิ่มข้ึนกว่าเดิม คาดว่าภายในปี ค.ศ. 2021 

อัตราความยากจนท่ัวโลกจะกลับเพิ่มสูงกว่า

ร้อยละ 9.2 ซ่ึงเทียบได้กับสถานการณ์ความยากจน

ในปี ค.ศ. 2017 

ก่อน หลัง



ระหว่าง ค.ศ. 1990 ถึง 2015 
การลดความยากจนทั่วโลก โดย
เฉล่ียลดลงได้เฉล่ีย -1% ต่อปี

ระหว่าง ค.ศ.2016-2017, การลดความ
ยากจนทั่วโลกชะลอลง โดยเฉลี่ยลดลงได้เฉลี่ย 
-0.6% ต่อปี และในปี ค.ศ. 2017 อัตรา
ความยากจนทั่วโลกอยู่ที่ ร้อยละ 9.2

อัตราความยากจนท่ัวโลก
ท่ีระดับรายได้ต่ํากว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อวัน 

ค.ศ. 1990 - 2017

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2563

การพยากรณ์อัตราความยากจนท่ัวโลก
ท่ีระดับรายได้ต่ํากว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อวัน 

ค.ศ. 2020 - 2021

ภายในปี ค.ศ. 2021 คาดว่าอัตรา
ความยากจนทั่วโลกจะกลับเพ่ิมสูงกว่า
ร้อยละ 9.2 ซึ่งเทียบได้กับสถานการณ์
ความยากจนในปี ค.ศ. 2017



ผลกร ะทบของ โค วิด - 1 9  ต่อ เศรษฐกิ จ ไทย
- จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ลดลง 7.1%

- รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ลดลง 8.0%

- ห่วงโซ่การผลิต/ขนส่งสินค้าได้รับ
ผลกระทบจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจของจีนปิดทําการ

- การส่งออกสินค้าเร่ิมมีข้อจํากัด 
เนื่องจากเศรฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว

แหล่งที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2563



ผลกร ะทบต่ อสถาน ะทางการ เ งิ นของครั ว เ รื อน

ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่มีภาระรายจ่ายเทียบกับ
รายได้ในระดับสูง

ครัวเรือนรายได้น้อย (น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน) ซ่ึงใช้
รายได้ท้ังหมดไปกับการอุปโภคจะได้รับความเดือดร้อนอย่าง
มาก หากรายได้ลดลงเพียงเล็กน้อย 

40% ของครัวเรือนรายได้น้อย (กว่า 3 ล้าน
ครัวเรือน) เป็นกลุ่มที่ไม่มีรายได้จาก การทํางาน 
แต่พ่ึงพารายรับจากเงินสงเคราะห์หรือเงินโอน
โดยเกือบท้ังหมดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่ีพึ่งพา เงินท่ี
บุตรหลานและญาติโอนไปให้รวมถึงเงินสวัสดิการจากรัฐ ซ่ึง
ครัวเรือนกลุ่มน้ีมีรายได้เฉล่ียเพียง 9,500 บาทต่อ เดือน และ 
20% เป็นกลุ่มเกษตรกร 

มรสุม COVID-19 ทําให้รายได้ลดลงอย่าง
ฉับพลัน (Income shock) 

ซ่ึงหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ จะมีครัวเรือน
ประมาณ 1 ใน 3 ท่ีมีเงินออมสะสมเพื่อใช้ในการดํารงชีพอยู่ได้
ไม่ถึง 3 เดือน และ ครัวเรือนรายได้น้อยเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาเงิน
ออมไม่เพียงพอมากท่ีสุด

ภาระหน้ีสินรุนแรงยิ่งทําให้สถานการณ์
น่ากังวลมากขึ้น 

เม่ือนําภาระหน้ีท่ีครัวเรือนต้องจ่าย มาพิจารณาจะพบว่า 
ครัวเรือนท่ีมีหน้ีจะมีปัญหาด้านการเงินท่ีรุนแรงกว่า และพบว่า 
สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีเงินออมสะสมเพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภคและ
ชําระหน้ีได้ไม่เกิน 3 เดือน จะเพิ่มขึ้น เป็ กว่าครึ่งหน่ึงของ
ครัวเรือนรายได้ต่ําท่ีเป็นหน้ี

1 2

3 4

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563



เศรษฐกิจ
ฐานราก



“...ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน 

ท่ีสามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อ
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี

เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท้ัง

สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน...”

แหล่งที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559

นิยาม



สถานการณ์ความ เหลื่ อมลํ้า

- World Economic Forum (2018) ช้ีว่าระดับความไม่
เสมอภาคของไทยสูงเป็นอันดับที่ 25 จาก 107 
ประเทศทั่วโลก

- ในปี 2558 รายได้โดยเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มประชากรหัว
แถวที่มีรายได้สูงที่สุด ร้อยละ 20 กับกลุ่มประชากร
ท้ายแถวที่มีรายได้ต่ําที่สุด ร้อยละ 20 ต่างกันถึง 10.3 
เท่า

- กลุ่มรายได้สูงสุดมีรายได้รวมกันมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของประชากรทั้งหมด

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562



M S M E s  หัว ใจของ เศรษฐกิจฐานราก

แหล่งที่มา: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562

- จํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(MSMES) ไทย เท่ากับ 3.1 ล้านราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.53 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2562

- มีการจ้างงาน 12,060,369 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.48 ของการจ้างงานทั้งประเทศ

- MSMEs มีการกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ ทุกจังหวัดของ
ประเทศ มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างงาน 
สร้างอาชีพ



ปัจ จัยมหภาค
ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก

การถูกกีดกัน
จากสังคม 

(Social Exclusion)

- เศรษฐกิจ à ไม่สามารถเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

- วัฒนธรรม à ถูกกีดกัน อคติต่อ
กลุ่มชน เน่ืองจาก
เพศ ภาษา เชื้อชาติ 
ศาสนา ถ่ินกําเนิด 
ฯลฯ 

- การเมือง à ไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพ 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

(เรอเน่ เลอนัวร, 2517)

การขาดสถาบัน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
(Lack of Institution 

Efficiency)

- ขาดองค์กร และระบบท่ีส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตเข้าถึงระบบเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ขาดกฎหมาย กฎระเบียบ 
การบังคับใช้กฎหมาย สถาบัน 
และระบบสาธารณูปโภค 
ท่ีรองรับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการส่งเสริม
การกระจายการพัฒนา
อย่างเท่าเทียม 

(ธนาคารโลก, 2545)

การขาดการเข้าถึง
กลไกตลาด 

(Market Access)

ผลผลิตตํ่า 
(Low Productivity)

- ต้นทุนในการบริโภคสูงขึ้น

- ประสบปัญหาในการนําผลผลิต
มาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

(ธนาคารโลก, 2548)

- ภาคการเกษตร การผลิต 
และบริการในครัวเรือน
ประสบปัญหาประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อต้นทุน 

- ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี 
ต้องพึ่งพาธรรมชาติ 
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อม

- ขาดการพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(OECD, 2550)



ข้อ จํากัด เชิง จุลภาค
วั ฏ จั ก ร ข อ ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก

แหล่งที่มา: European Commission, 2560; สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562

ปัญหาหน้ีสิน
ครัวเรือน

ขาดความเป็น
ผู้ประกอบการ

โอกาสใน
การจ้างงานตํ่า

ขาดโอกาสการ
ถือครองที่ดิน
และการเข้าถึง
ทรัพยากร

ทักษะแรงงาน
ของกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย

การเติบโต
ทางเศรษฐกิจตํ่า

ปัญหา
การพัฒนาท้องถิ่น

ท่ีไม่เท่าเทียม

การเข้าถึง
สาธารณูปโภค 
และการให้บริการ

น้อยกว่า



โครงสร้ าง ท่ี จํา เป็น ในการผลักดันการ เชื่ อม โยงและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจ
ฐานราก

1. การรวมกลุ่มสร้าง
อํานาจต่อรอง

2. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการชุมชน

3. เข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ตลาด 
และสถาบันการเงิน

4. ส่งเสริมสํานึกการเป็น
เจ้าของร่วมกัน และ
การมีส่วนร่วม

ระบบขนส่ง ระบบตลาด

1. ระบบสาธารณูปโภคที่
ทั่วถึง และเอื้อต่อ
เศรษฐกิจฐานราก

2. การส่งเสริม และกํากับ
ระบบสาธารณูปโภคที่
มีประสิทธิภาพ

1. การแข่งขันอย่างเสรี
เป็นธรรม ภายในภูมิภาค 
ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ

2. การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทในเศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ิมขึ้น

3. กฎหมาย และระเบียบที่เอ้ือ
ต่อการประกอบการ และ
ระบบคนกลาง

ระบบการเงิน

1. สถาบันการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
เข้าถึง

2. อัตราดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม

3. ระบบบัญชี และการเงิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ

4. กฎหมาย และระเบียบท่ี
มีคุณภาพ และการ
กํากับดูแล

การส่งออก/การค้า
ระหว่างประเทศ

1. ส่งเสริมการเปิดเสรี
ทางการค้า และลด
อุปสรรคทางการค้า
ด้านสินค้าเกษตร และ
สินค้าที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น (Labor 
Intensive Goods)

รัฐบาล
1. การตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจรัฐ
2. การให้บริการรัฐที่มีประสิทธิภาพ
3. ขจัดปัญหาคอรัปชั่น
4. การกํากับกลไกตลาด และการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การตรวจสอบของส่ือ
2. การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
3. การส่งเสริมความหลากหลายของส่ือ
4. การเป็นอิสระของส่ือ
5. การสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปฏิรูป

สื่อ กฎหมาย และกฎระเบียบ
1. คุณภาพของกฎหมาย และการกํากับดูแล
2. ความเป็นธรรม
3. ลดอุปสรรค (ต้นทุน เวลา) ในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และระเบียบ
4. ความรบ้ผิดชอบของฝ่ายตุลาการ

ปัจจัยการผลิต

1. สิทธิในที่ดินที่ม่ันคง 
และเปล่ียนกรรมสิทธิ์ได้

2. การพัฒนาทักษะ
แรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานไร้
ฝีมือ และก่ึงมีฝีมือ

3. เทคโนโลยี นวัตกรรม
การเกษตร

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก, 2545 และ 2548



การสร้ างความ เข้ มแข็ ง ให้  M S M E s  เ พ่ื อ
ผลัก ดัน เศรษฐกิ จฐานราก
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ลดความ
เหลื่อมลํ้า

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย สะดวก 

รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ

2. การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

3. การพัฒนาเพ่ือยกระดับท้ังในด้านคุณภาพ

และมาตรฐานของสินค้าและบริการ 

4. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ

5. การขยายโอกาสและช่องทางการตลาด

เกิดกระจายรายได้สู่คนที่มีรายได้น้อย 
และสร้างงานให้เกิดในท้องถิ่น 

แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งให้
วิสาหกิจฐานราก



ก รณี ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ สื่ อ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  M S M E s  ใ น  3  ป ร ะ เ ท ศ
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การใช้ส่ือ เพ่ือส่งเสริม 
OVOP ของประเทศญ่ีปุ่น

สร้างตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก

ผู้สนับสนุน 2002 FIFA
WORLD CUP KOREA/ 
JAPAN ที่จัดในเมืองโออิตะ

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 
Memorable Cameroon’
Shochu

แหล่งที่มา: Morihiko Hiramatsu, 2556

การใช้ส่ือ เพ่ือส่งเสริม 
MSMEs เกาหลีใต้

ช่องโทรทัศน์สําหรับ
ขายสินค้าสําหรับ 
SMEs ในช่อง Lotte 
Home Shopping

ช่องโทรทัศน์
สาธารณะสําหรับ
ขายสินค้า SMEs 
เกษตร และประมง 
ทางโทรทัศน์ 
Nongsusan Home 
Shopping Channel

แหล่งที่มา: Lotte Home Shopping, Nongsusan
Home Shopping, 2563

การใช้ส่ือ เพ่ือส่งเสริม 
MSMEs เกาหลีใต้

การกํากับดูแลการ
แข่งขันเสรี และเป็น
ธรรมของ Digital 
Platform 

แหล่งที่มา: Christoph Busch, 2563



ส่ือกับเศรษฐกิจ
ฐานราก



บทบ าทของสื่ อ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ รษฐ กิ จ ฐ าน ร าก

ประเภทส่ือ ตัวอย่างของส่ือ วัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์

ส่ือโสตทัศน์ วีดิโอ ภาพยนตร์ สร้างความสนใจ ให้ข้อมูล การสอน
ให้ความรู้

สร้างความสนใจ สอน และให้ความรู้
ในบริบทของการรวมกลุ่ม 

การเรียนรู้ร่วมกัน

ส่ือในชุมชน
ขนาดเล็ก

การแสดงบทบาท ละคร การเชิดหุ่น 
เพลง การเต้นรํา โปสเตอร์ ป้ายติด 

โบรชัวร์ โปสการ์ด

สร้างความสนใจ ความตระหนัก 
และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

เหมาะสมกับกลุ่มย่อยระดับชุมชน
ท้องถิ่น และการศึกษาน้อย

ส่ือมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ให้ข้อมูล และให้ความรู้
สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประเทศ

ส่ือใหม่ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ให้ข้อมูล การอบรม การสอน 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 

สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนท้องถิ่น

สามารถกระจายข้อมูลได้กว้างไกล 
และครอบคลุม ประชาชนในท้องถิ่น

สามารถผลิตเนื้อหาได้เอง

แหล่งที่มา: GTZ, 2553; FAO, 2553



ข้ั น ตอนก า ร ใ ช้ สื่ อ เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ รษฐ กิ จ ฐ าน ร าก

วิเคราะห์
สถานการณ์

กําหนด
วัตถุประสงค์
และการเปล่ียน

แปลง

กําหนดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบ
เน้ือหา

และข้อความ

เลือกพันธมิตร
ในการส่ือสาร

เลือกใช้ส่ือ
ท่ีเหมาะสม

ทดสอบส่ือ
ก่อนนําไปใช้

(Pre-testing) 

ผลิตและ
เผยแพร่ส่ือ

วัดผลลัพธ์ 
ผลกระทบ

แหล่งที่มา: GTZ, 2553; FAO, 2553
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ตัวอย่ างผลงาน
กองทุนพัฒนาสื่ อ
ปลอดภัยและส ร้างสรรค์



อบรมก า รผลิ ต สื่ อ ภ าพยนต ร์ สั้ น  สํา ห รั บผู้ พิ ก า ร
“ L e s s  i s  M o r e ”

• ร่วมกับ สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย สมาคมพิการแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศ
ไทย

• ภาพยนตร์ส้ันท่ีชนะเลิศจะได้ร่วมคัดเลือก เข้าร่วมงาน 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
Cannes Film Festival 2020 (เรื่อง This Able)

• กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนผู้พิการ
ท่ีสนใจงานด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน

• ผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกถูกนําไปเผยแพร่ผ่านทาง
รายการหนังนําทาง  ทางสถานีโทรทัศน์ TPBS และยูทูป
ช่อง Thai PBS





เ ท ศก าลสื่ อ พ หุ วัฒนธร รมทั่ ว ป ร ะ เ ทศ

• ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ใน
ระดับจังหวัด โดยการใช้ “สื่อพหุวัฒนธรรม”

• ภาคีเครือข่ายศิลปินในพื้นที่ ได้นําเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน

• ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับแนวคิดการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

• พื้นที่จัดกิจกรรม ครอบคลุม 10 จังหวัด จัด
แสดงจังหวัดละ 5 คร้ัง รวม 50 คร้ัง

จังหวัด ชื่องาน ประเด็นทางวัฒนธรรม

ลพบุรี กินอยู่วิถีถ่ินมอญ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
มอญ

สุพรรณบุรี ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์ วัฒนธรรมชุมชนสุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ส่ือสร้างสรรค์ สรรสร้างศิลป์ 
แผ่นดินกาญจน์ ส่ือศิลปะของกาญจนบุรี

ลําพูน ข่วงพันป@ีลําพูน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่

พะเยา ถนนวัฒนธรรมไทล้ือ กาดเมิงมาง วัฒนธรรมไทล้ือ

ขอนแก่น ม่วนคัก ๆ มักขอนแก่น ศิลปวัฒนธรรมไทล้ือ

กาฬสินธุ์ ตลาดดาวธุง@กาฬสินธุ์ ส่ือสังคมวัฒนธรรมเพื่อการ
เรียนรู้

นครศรีธรรมราช หลาดขลุงทางทุ่งสง ศิลปวัฒนธรรมวิถีใต้

ภูเก็ต ส่ือสร้างสรรค์ โชว์งานศิลป์ กิน
ของหรอย ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ยะลา ตลาดท่าแพ ท่าสาป พหุวัฒนธรรมนําสันติสุข
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หลักสูตรออน ไลน์  สําหรั บนั ก เ รี ยน  กศน .

• ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนา
หลักสูตรออนไลน์การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
นอกระบบโรงเรียน (กศน.)

• เน้ือหาเช่น ความปลอดภัยออนไลน์, การซื้อ-ขาย
ออนไลน์, เกมออนไลน์, กฎหมายดิจิทัล ฯลฯ

• เผยแพร่เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ smartmooc.org
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ข้อเสนอแนะ
เ ชิงนโยบาย



ข้ อ เสนอแน ะ
เชิ งน โยบาย

1 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

2 มาตรการทางกฎหมาย

3 มาตรการทางการบริหาร

4 มาตรการทางการเงิน

5 การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่สนับสนุน
(สสว./ กองทุนหมู่บ้าน / พัฒนาชุมชน /สถาบันการศึกษา

ในท้องถิ่น)


