รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย ...เด็กไทยกับโลกออนไลน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทย
กับโลกออนไลน์” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๔ (BB402) ชั้น๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ดําเนินรายการโดย
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก อนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติ ด้า นสังคมและสุข ภาวะ และ อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิ ริ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มเปิดเวทีโดยการรับชมหนังสั้นเรื่อง “ถ้าเราทุกคนช่วยกัน เพราะเราทุกคนคือเครือข่าย””
จาก AIS ซึ่งมีเนื้อหาสื่อถึงผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน เน้นย้ําถึงความสําคัญ
ในการดูแลและความเข้าใจของผู้ใหญ่รอบข้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากนั้นเข้าสู่ช่วง
TALK : ประสบการณ์และบทเรียนในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ จ ากผู้ แ ทน ๓ ส่ ว น ได้ แ ก่ (๑) ผู้ แ ทนภาควิ ช าการ นพ.อดิ ศั ก ดิ์ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์
ผู้ อํ า นวยการ สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กล่ า วถึ ง
ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม พัฒนาการ สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของเด็ก จึงต้องหาจุดสมดุลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บนพื้น
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้น (๒) ผู้แทนภาครัฐ นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อํานวยการ
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ COPAT เน้นย้ําถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมามีการแสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริม ประสานเครือข่าย
และขยายผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (๓) ผู้แทนภาคประชาสังคม ดร.ศรีดา ตันทะอธิ
พานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กล่าวถึง ด้านมืดของอินเทอร์เน็ต เช่น การละเมิดทาง
เพศ เด็กติดเกม ที่ยังคงเกิดขึ้น จึงมุ่งเน้นสร้างความรู้และความตระหนักร่วมกับทุกภาคส่วน และ
ผลักดันให้เกิดหน่วยงานกลาง กฎหมายที่ทันสมัย มีสหวิชาชีพร่วมพิจารณาในคดีความที่เกิดจาก

ผลกระทบจากสื่อออนไลน์ จัดให้มีชุดความรู้ในการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล รวมถึงให้ผู้ประกอบการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบป้องกันภัยออนไลน์ นอกจากนั้น เสนอให้มีการทบทวนอีสปอร์ตเป็นกีฬา
ลํา ดับถั ดมา ผู้ แ ทนจากทุก ภาคส่ ว นรวมทั้ งเด็ก และเยาวชน ร่ ว มกั น ประกาศเจตนารมณ์
“สานพลังเพื่อคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์” ที่มีข้อเสนอในการสานพลังความร่วมมือ
ใน ๓ ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (๒) ร่วมผลักดัน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และ (๓) ร่วม
สนับสนุนการจัดให้มีสื่อทุกรูปแบบเพื่อการเผยแพร่ การสร้างชุดข้อมูล ความรู้ แนวปฏิบัติ และ
คําแนะนําสําหรับเด็กและเยาวชน บุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็ก ตลอดจนชุมชน ท้องถิ่นและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วน
ที่ใส่ใจและจะร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ด้วยความรักและ
ความเข้าใจ
จากนั้นในเวทีมีการเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ ผลกระทบ และการสร้างความรับผิดชอบ
ในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัวในการใช้สื่อออนไลน์” เริ่มต้นโดยผู้แทนเด็กและเยาวชน
นายติ ณ ณภพ ลี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ และประธานคณะกรรมการนั ก เรี ย น โรงเรี ย น
ทวีธาภิเศก กล่าวถึง สถานการณ์การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
อับอาย การทะเลาะวิวาท จึงได้จัดทําโครงการเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ขึ้น เช่น หนังสั้น โปสเตอร์
ลําดับต่อมา นางพีราพร ขยันสํารวจ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก เพิ่มเติมว่า ครูบางท่านยังไม่เข้าใจถึง
ผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
อารมณ์ของเด็ก ทางด้านผู้แทนเยาวชนนักศึกษา นายนพรุจ เหมภมร นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์
ปี ๒๐๑๙ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง
จุดเริ่มต้นในการเล่นเกมที่ต้องการมีสังคม ความแตกต่างของเด็กติดเกมและนักกีฬาคือช่วงเวลาในการ
เล่นเกม ที่ผ่านมาเมื่อเล่นนานเกินไปจะรู้สึกอยากออกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน เริ่มมองถึงอนาคต
ทําให้ลดระยะเวลาในการเล่นเกมและไม่คาดหวังกับชัยชนะ แต่เมื่อแข่งขันจะทําเต็มที่ ทางด้าน
ตัวแทนผู้ปกครอง นางผุสชา โทณะวณิก นักร้อง พิธีกร นักเล่านิทาน กล่าวถึงมุมมองเรื่องการ
ติดเกมที่แตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ที่ผ่านมาแม้ว่ามีการพูดคุยและพยายามพาลูกไปเล่น
กีฬา เล่นดนตรี แต่ลูกยังอยู่กับเกม จึงตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เพื่อให้เรียนรู้การดูแลตัวเอง
ซึ่งลูกยังคงเล่นเกม แต่ลูกสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ ซึ่งลูกมองว่าตนเองไม่ได้ติด
เกม และผู้แทนองค์กรประชาสังคม นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอถึง แนว

ทางการป้อกันและแก้ไขปัญหาการติดเกม การกลั่นแกล้งออนไลน์ การพนันออนไลน์ ที่รัฐบาลต้องให้
ความสําคัญอย่างเร่งด่วนในการจัดการ ต้องร่วมกันสร้างกระแสเพื่อให้สังคมรู้สึกว่าเป็นโรคที่ต้อง
ป้องกันก่อนการเกิดปัญหา
ในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยน วิทยากรกล่าวสรุปประเด็นสําคัญ โดย นางพีราพร ขยัน
สํารวจ กล่าวว่า เด็กมักจะฟังกันเองมากกว่าฟังครู รัฐควรเผยแพร่ให้ครูรับทราบปัญหา และสอนให้
เด็กเรียนรู้การป้องกันตัวเอง ด้วยการแบ่งเวลาในการเล่นเกม และการรับมือกับอารมณ์ของตัวเอง
นางผุสชา โทณะวณิก กล่าวถึงข้อดีของเกมออนไลน์ คือ เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษและกราฟิก
ดีไซน์ เนื่องจากลูกชอบกราฟิกในเกม ดังนั้นต้องเข้าใจเด็กอย่างแท้จริง ต้องช่วยให้เด็กอยู่กับดิจิทัล
อย่างแข็งแรงไม่ใช่ให้ยุติการเล่นหรือการใช้ นายพงศ์ธร จันทรัศมี กล่าวเสริมว่า รัฐต้องช่วยให้
พ่อแม่ทราบถึงวิธีการดูแลลูก ต้องมีคู่มือและหลักสูตรในโรงเรียน รวมถึงมีกฎหมายคุ้มครองและ
เยี ย วยาผู้ ที่ไ ด้รั บ ผลกระทบ ซึ่ ง ภาคประชาสั ง คมต้ อ งมี ก ารกํา กั บดู แล ร่ ว มเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์
นายนพรุจ เหมภมร เสนอว่า เด็กสามารถเล่นเกมได้ ไม่จําเป็ นต้ องเป็นนั ก กีฬาอีสปอร์ตทุก คน
นายติณณภพ ลี เสนอให้ผู้ปกครองใช้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา อย่าเพิ่งกล่าวหาว่าเด็กติดเกม
ส่วนประเด็นการกลั่นแกล้ง ต้องปลูกฝังจิตสํานึกทั้งจากที่บ้านและโรงเรียน
และผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึง ประเด็นการจํากัดช่วงอายุในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของเด็ก ต้องอยู่บน platform ที่ปลอดภัย เกมต้องมี rating มีการติดตั้ง application
ควบคุมเวลาในการใช้ มี search engine ที่ปลอดภัย และมี digital literacy เพื่อให้เรียนรู้การใช้
อย่างถูกต้อง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ มีความเห็นว่า กระบวนการเล่นเกมเป็นเหมือนปิรามิต
เมื่ อลูก ติดเกมแล้ว จะแก้ไขอย่ างไร จะอยู่ กับสิ่งนี้อย่ างไร แต่ ห ากต้ อ งการป้ องกั น ต้ องไม่ใ ห้เ ล่ น
อินเทอร์เน็ตตั้งแต่เด็ก และมีการกําหนดระยะเวลาในการเล่น
ลําดับถัดมาเป็นการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรม ความรู้ และนโยบาย สําหรับปกป้องคุ้มครอง
เด็กเยาวชน และครอบครัวในการใช้สื่อออนไลน์” เริ่มโดย นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าส่วน
งานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวถึง
การขั บ เคลื่ อ นที่ ผ่ า นมาว่ า มี ก ารจั ด ทํ า กลยุ ท ธ์ ด้ า นสุ ข ภาวะในการเข้ า สู่ โ ลกไซเบอร์ ให้ เ ข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ฉลาดใช้ และไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี รวมถึงได้ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครั ว เพื่ อ ให้ ก้ า วผ่ า นภั ย ออนไลน์ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง DQ เพื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น
คัดกรองการเข้าถึงสิ่งที่ไม่ปลอดภัยของเด็ก นอกจากนั้นยังมีระบบคัดกรองอายุของเด็กที่เล่นอีสปอร์ต
อีกด้วย ลําดับต่อมา นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสื่อสาร

องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC
กล่าวถึง ผู้ประกอบการต้องแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ใช้งานที่เป็น
เด็กอายุต่ํากว่า ๑๓ ปี ต้องสอนเรื่องภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยสื่อสารผ่านหนังสั้น ไวรัล
และทําให้ครูเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จึงจัดทําบทเรียนออนไลน์สําหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
เพื่อ ให้ รู้ จั ก ขอความช่ว ยเหลื อ ไม่ ก ระทํ า สิ่ง ที่ไ ม่ เ หมาะสม แยกแยะความเสี่ ย ง ช่ ว ยเหลื อผู้ อื่น ที่
ถู ก กระทํ า ได้ ด้ ว ย ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะของครู ใ นการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
ด้าน นางศรีสุข อ้วนเจริญกุล เลขาธิการสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กีฬา
อี ส ปอร์ต ต้ อ งมีกํ า หนดอายุ คือ ๑๘ ปี ขึ้น ไป หากอายุ ๑๕ ปี ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากพ่ อ แม่
สําหรับคนที่เล่นเก่ง ทําให้เขาได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้สร้างความภาคภูมิใจ ซึ่งต่างจากเล่น
เกมทั่วไป ที่สําคัญต้องมีวินัยและความรับผิดชอบ ต้องผ่านการอบรมและเรียนรู้เรื่องสุขภาพ อาหาร
การกายภาพ ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้เพื่อให้เล่นเกมได้อย่างถูกวิธี รวมถึง
มี ม าตรการและข้ อ กํ า หนดร่ ว มกั บ กระทรวงต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ลํ า ดั บ ต่ อ มา นายธี ร วุ ฒิ ธงภั ก ดิ์
ผู้อํานวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวถึงการขับเคลื่อนว่า ปัจจุบันมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ปีและมี
กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๙ ฉบับแล้วที่มีผลบังคับใช้ มีอินเทอร์เน็ตประชา
รัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการปกป้องเด็กและเยาวชน
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น และ พั นเอกวีรชาติ ศรีกังวาล รักษาการผู้อํานวยการสํานักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการ
พัฒนา Application net care ในการช่วยเหลือสุขภาพเด็ก ถือเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองควบคุม
ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก และกําหนดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยต่อเด็ก รวมถึงมี
ระบบการแจ้งเตือนอันตรายไปยังผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กและพ่อแม่
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอ ซึ่ง พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน เสนอข้อเรียกร้องให้
ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องสุขภาวะและความเจ็บป่วยที่แอบแฝง อีกทั้งเรื่องความรุนแรงที่เป็นภัย
แฝงจากการใช้สื่อออนไลน์ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรมีมาตรการในการป้องกันและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบ ผศ.พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ เสนอให้มีการแบ่งช่วงอายุในการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ และให้มีระบบการตรวจสอบอายุของเด็กในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพราะเด็กอาจไม่ได้ระบุ
อายุจริง

ในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยน วิทยากรได้มีความเห็นเพิ่มเติม โดย นางศรีสุข อ้วนเจริญ
กุล กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเลือกเกมที่นํามาบรรจุเป็นกีฬา และมีการดูแลเกมสําหรับกลุ่มวัยต่างๆ
ด้ า น นางอรอุ ม า วั ฒ นะสุ ข ฤกษ์ พั ฒ นาพิ พั ฒ น์ แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น การปรั บ ตั ว
กับยุคดิจิทัล ต้องทราบว่าอะไรเป็นภัยหรือเป็นประโยชน์บนโลกออนไลน์ ต้องเกิดการทํางานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน มีการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์ มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง โดยเสนอให้
มีบทเรียนด้านดิจิทัลเข้าไปบูรณาการในหลักสูตร ส่วนทาง นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร เสนอแนะให้
คนไทยเรียนรู้การอยู่บนโลกอินเทอร์เนทให้ปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นต้องมีบทเรียนออนไลน์ที่ทําให้เด็ก
เข้าใจถึงผลกระทบ ซึ่งอยากให้ภาครัฐนําสิ่งที่ภาคเอกชนได้พัฒนาไปอยู่ในบทเรียน ที่ผ่านมามีความ
พยายามนําบทเรียน DQ เข้าไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย สําหรับ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
กล่าวถึง ประเด็นการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์ ซึ่งเด็กต้องเห็นความสําคัญเรื่องนี้ด้วย ครอบครัวและ
สังคมต้องสร้างความตระหนักให้เด็ก นอกจากนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีจิตสํานึกที่ดี และภาครัฐต้อง
มีกฎหมายกฎระเบียบ และสุดท้าย พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล กล่าวถึง การสร้างความตระหนักรู้ให้
เด็กเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสิทธิในด้านโทรคมนาคม ซึ่งในปีถัดไปจะมีการแก้ไข
เงื่อนไขกฎหมาย เพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาต
ในช่วงท้ายของเวทีมีกิจกรรมการตอบคําถาม เพื่อร่วมสนุกในการรับของที่ระลึกที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก AIS DTAC TRUE และสํานักงาน กสทช.
จากเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้ “รู้ เ ท่ าอย่างสร้ า งสรรค์ รู้ทั นอย่างปลอดภั ย ...เด็ กไทยกับโลก
ออนไลน์” ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งผู้แทนจากเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู
ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ นับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และรวมพลังเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการใช้สื่อออนไลน์
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นับจากนี้เป็นต้นไป
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