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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทย
กับโลกออนไลน์” จัดข้ึน ณ ห้องประชุม ๔  (BB402) ชั้น๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - 
๑๗.๐๐ น. ดําเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก อนุกรรมการติดตามและ
ขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ และ อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ  
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เริ่มเปิดเวทีโดยการรับชมหนังส้ันเรื่อง “ถ้าเราทุกคนช่วยกัน เพราะเราทุกคนคือเครือข่าย”” 

จาก AIS  ซ่ึงมีเนื้อหาส่ือถึงผลกระทบจากการใช้ส่ือออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน เน้นย้ําถึงความสําคัญ 
ในการดูแลและความเข้าใจของผู้ใหญ่รอบข้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากน้ันเข้าสู่ช่วง  
TALK : ประสบการณ์และบทเรียนในการขับเคล่ือนเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้ส่ือ
ออนไลน์จากผู้แทน ๓ ส่วน ได้แก่ (๑ ) ผู้แทนภาควิชาการ นพ .อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  
ผู้อํานวยการ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง 
ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม พัฒนาการ สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของเด็ก จึงต้องหาจุดสมดุลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บนพ้ืน
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึน จากนั้น (๒) ผู้แทนภาครัฐ นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อํานวยการ
ศูนย์ประสานงานขับเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ COPAT เน้นย้ําถึงความสําคัญในการขับเคล่ือนมติที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กและเยาวชน  ที่ผ่านมามีการแสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริม ประสานเครือข่าย 
และขยายผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และ (๓) ผู้แทนภาคประชาสังคม ดร.ศรีดา ตันทะอธิ
พานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ กล่าวถึง ด้านมืดของอินเทอร์เน็ต เช่น การละเมิดทาง
เพศ เด็กติดเกม ที่ยังคงเกิดข้ึน จึงมุ่งเน้นสร้างความรู้และความตระหนักร่วมกับทุกภาคส่วน และ
ผลักดันให้เกิดหน่วยงานกลาง กฎหมายท่ีทันสมัย มีสหวิชาชีพร่วมพิจารณาในคดีความท่ีเกิดจาก



ผลกระทบจากส่ือออนไลน์ จัดให้มีชุดความรู้ในการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล รวมถึงให้ผู้ประกอบการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบป้องกันภัยออนไลน์  นอกจากน้ัน เสนอให้มีการทบทวนอีสปอร์ตเป็นกีฬา  
     

ลําดับถัดมา ผู้แทนจากทุกภาคส่วนรวมทั้งเด็กและเยาวชน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์  
“สานพลังเพื่อคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์”  ที่มีข้อเสนอในการสานพลังความร่วมมือ 
ใน ๓ ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  (๒)  ร่วมผลักดัน 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ และ (๓) ร่วม
สนับสนุนการจัดให้มีส่ือทุกรูปแบบเพ่ือการเผยแพร่ การสร้างชุดข้อมูล ความรู้ แนวปฏิบัติ และ
คําแนะนําสําหรับเด็กและเยาวชน บุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็ก ตลอดจนชุมชน ท้องถ่ินและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วน
ที่ใส่ใจและจะร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยจากการใช้ส่ือออนไลน์ด้วยความรักและ
ความเข้าใจ 
 

จากน้ันในเวทีมีการเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ ผลกระทบ และการสร้างความรับผิดชอบ 
ในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัวในการใช้สื่อออนไลน์” เริ่มต้นโดยผู้แทนเด็กและเยาวชน  
นายติณณภพ ลี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน 
ทวีธาภิเศก กล่าวถึง สถานการณ์การกล่ันแกล้งทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ 
อับอาย การทะเลาะวิวาท จึงได้จัดทําโครงการเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ข้ึน เช่น หนังส้ัน โปสเตอร์ 
ลําดับต่อมา นางพีราพร ขยันสํารวจ ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก เพ่ิมเติมว่า ครูบางท่านยังไม่เข้าใจถึง
ผลกระทบจากการกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
อารมณ์ของเด็ก ทางด้านผู้แทนเยาวชนนักศึกษา นายนพรุจ เหมภมร นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์  
ปี ๒๐๑๙ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง 
จุดเริ่มต้นในการเล่นเกมท่ีต้องการมีสังคม ความแตกต่างของเด็กติดเกมและนักกีฬาคือช่วงเวลาในการ
เล่นเกม ที่ผ่านมาเม่ือเล่นนานเกินไปจะรู้สึกอยากออกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน เริ่มมองถึงอนาคต  
ทําให้ลดระยะเวลาในการเล่นเกมและไม่คาดหวังกับชัยชนะ แต่เม่ือแข่งขันจะทําเต็มที่ ทางด้าน
ตัวแทนผู้ปกครอง นางผุสชา โทณะวณิก นักร้อง พิธีกร นักเล่านิทาน กล่าวถึงมุมมองเร่ืองการ 
ติดเกมที่แตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ที่ผ่านมาแม้ว่ามีการพูดคุยและพยายามพาลูกไปเล่น
กีฬา เล่นดนตรี แต่ลูกยังอยู่กับเกม จึงตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เพ่ือให้เรียนรู้การดูแลตัวเอง  
ซ่ึงลูกยังคงเล่นเกม แต่ลูกสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ ซ่ึงลูกมองว่าตนเองไม่ได้ติด
เกม และผู้แทนองค์กรประชาสังคม นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอถึง แนว



ทางการป้อกันและแก้ไขปัญหาการติดเกม การกล่ันแกล้งออนไลน์ การพนันออนไลน์ ที่รัฐบาลต้องให้
ความสําคัญอย่างเร่งด่วนในการจัดการ ต้องร่วมกันสร้างกระแสเพ่ือให้สังคมรู้สึกว่าเป็นโรคที่ต้อง
ป้องกันก่อนการเกิดปัญหา   
 

ในช่วงท้ายของการแลกเปล่ียน วิทยากรกล่าวสรุปประเด็นสําคัญ โดย นางพีราพร ขยัน
สํารวจ กล่าวว่า เด็กมักจะฟังกันเองมากกว่าฟังครู  รัฐควรเผยแพร่ให้ครูรับทราบปัญหา และสอนให้
เด็กเรียนรู้การป้องกันตัวเอง  ด้วยการแบ่งเวลาในการเล่นเกม และการรับมือกับอารมณ์ของตัวเอง  
นางผุสชา โทณะวณิก กล่าวถึงข้อดีของเกมออนไลน์ คือ เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษและกราฟิก
ดีไซน์ เนื่องจากลูกชอบกราฟิกในเกม ดังนั้นต้องเข้าใจเด็กอย่างแท้จริง ต้องช่วยให้เด็กอยู่กับดิจิทัล
อย่างแข็งแรงไม่ใช่ให้ยุติการเล่นหรือการใช้  นายพงศ์ธร   จันทรัศมี กล่าวเสริมว่า รัฐต้องช่วยให้ 
พ่อแม่ทราบถึงวิธีการดูแลลูก ต้องมีคู่มือและหลักสูตรในโรงเรียน รวมถึงมีกฎหมายคุ้มครองและ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซ่ึงภาคประชาสังคมต้องมีการกํากับดูแล ร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์  
นายนพรุจ เหมภมร เสนอว่า เด็กสามารถเล่นเกมได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคน  
 นายติณณภพ ลี เสนอให้ผู้ปกครองใช้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา อย่าเพ่ิงกล่าวหาว่าเด็กติดเกม  
ส่วนประเด็นการกล่ันแกล้ง ต้องปลูกฝังจิตสํานึกทั้งจากท่ีบ้านและโรงเรียน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึง ประเด็นการจํากัดช่วงอายุในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของเด็ก ต้องอยู่บน platform ที่ปลอดภัย เกมต้องมี rating มีการติดต้ัง application 
ควบคุมเวลาในการใช้ มี search engine ที่ปลอดภัย และมี digital literacy เพ่ือให้เรียนรู้การใช้
อย่างถูกต้อง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ มีความเห็นว่า กระบวนการเล่นเกมเป็นเหมือนปิรามิต  
เมื่อลูกติดเกมแล้วจะแก้ไขอย่างไร จะอยู่กับส่ิงนี้อย่างไร แต่หากต้องการป้องกัน ต้องไม่ให้เล่น
อินเทอร์เน็ตต้ังแต่เด็ก และมีการกําหนดระยะเวลาในการเล่น    
 

ลําดับถัดมาเป็นการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรม ความรู้ และนโยบาย สําหรับปกป้องคุ้มครอง
เด็กเยาวชน และครอบครัวในการใช้สื่อออนไลน์”  เริ่มโดย นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าส่วน
งานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวถึง 
การขับเคล่ือนท่ีผ่านมาว่า มีการจัดทํากลยุทธ์ด้านสุขภาวะในการเข้าสู่โลกไซเบอร์ ให้เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ฉลาดใช้ และไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี รวมถึงได้ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้ก้าวผ่านภัยออนไลน์ ให้ความรู้เรื่อง DQ  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน  
คัดกรองการเข้าถึงส่ิงท่ีไม่ปลอดภัยของเด็ก นอกจากน้ันยังมีระบบคัดกรองอายุของเด็กที่เล่นอีสปอร์ต
อีกด้วย ลําดับต่อมา นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานส่ือสาร



องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC  
กล่าวถึง ผู้ประกอบการต้องแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ใช้งานท่ีเป็น 
เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๓ ปี  ต้องสอนเรื่องภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยส่ือสารผ่านหนังส้ัน ไวรัล  
และทําให้ครูเรียนรู้ส่ิงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จึงจัดทําบทเรียนออนไลน์สําหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย  
เพ่ือให้รู้จักขอความช่วยเหลือ ไม่กระทําส่ิงที่ไม่เหมาะสม แยกแยะความเสี่ยง ช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ 
ถูกกระทําได้ด้วย ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาทักษะของครูในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบ  
 

ด้าน นางศรีสุข อ้วนเจริญกุล เลขาธิการสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กีฬา 
อีสปอร์ตต้องมีกําหนดอายุ คือ ๑๘ ปีข้ึนไป หากอายุ ๑๕ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่  
สําหรับคนท่ีเล่นเก่ง ทําให้เขาได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้สร้างความภาคภูมิใจ ซ่ึงต่างจากเล่น
เกมท่ัวไป ที่สําคัญต้องมีวินัยและความรับผิดชอบ ต้องผ่านการอบรมและเรียนรู้เรื่องสุขภาพ อาหาร 
การกายภาพ ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้เพ่ือให้เล่นเกมได้อย่างถูกวิธี รวมถึง
มีมาตรการและข้อกําหนดร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลําดับต่อมา นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ 
ผู้อํานวยการกองขับเคล่ือนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวถึงการขับเคล่ือนว่า ปัจจุบันมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ปีและมี
กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๙ ฉบับแล้วที่มีผลบังคับใช้  มีอินเทอร์เน็ตประชา
รัฐ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ  รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการปกป้องเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมท้ังส้ิน และ พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล รักษาการผู้อํานวยการสํานักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการ
พัฒนา Application net care ในการช่วยเหลือสุขภาพเด็ก ถือเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองควบคุม
ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก และกําหนดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยต่อเด็ก รวมถึงมี
ระบบการแจ้งเตือนอันตรายไปยังผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเด็กและพ่อแม่  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอ ซ่ึง พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน เสนอข้อเรียกร้องให้
ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องสุขภาวะและความเจ็บป่วยท่ีแอบแฝง อีกทั้งเรื่องความรุนแรงท่ีเป็นภัย
แฝงจากการใช้ส่ือออนไลน์ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรมีมาตรการในการป้องกันและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบ ผศ.พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ เสนอให้มีการแบ่งช่วงอายุในการเข้าถึงส่ือ
ออนไลน์ และให้มีระบบการตรวจสอบอายุของเด็กในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพราะเด็กอาจไม่ได้ระบุ
อายุจริง   



ในช่วงท้ายของการแลกเปล่ียน วิทยากรได้มีความเห็นเพ่ิมเติม โดย นางศรีสุข อ้วนเจริญ
กุล  กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเลือกเกมท่ีนํามาบรรจุเป็นกีฬา และมีการดูแลเกมสําหรับกลุ่มวัยต่างๆ  
ด้าน นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  แสดงความคิดเห็นในประเด็นการปรับตัว 
กับยุคดิจิทัล  ต้องทราบว่าอะไรเป็นภัยหรือเป็นประโยชน์บนโลกออนไลน์  ต้องเกิดการทํางานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน มีการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์ มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง โดยเสนอให้
มีบทเรียนด้านดิจิทัลเข้าไปบูรณาการในหลักสูตร ส่วนทาง นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร เสนอแนะให้
คนไทยเรียนรู้การอยู่บนโลกอินเทอร์เนทให้ปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นต้องมีบทเรียนออนไลน์ที่ทําให้เด็ก
เข้าใจถึงผลกระทบ ซ่ึงอยากให้ภาครัฐนําส่ิงที่ภาคเอกชนได้พัฒนาไปอยู่ในบทเรียน ที่ผ่านมามีความ
พยายามนําบทเรียน DQ เข้าไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย สําหรับ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ 
กล่าวถึง ประเด็นการจัดเรตต้ิงเกมออนไลน์ ซ่ึงเด็กต้องเห็นความสําคัญเรื่องน้ีด้วย ครอบครัวและ
สังคมต้องสร้างความตระหนักให้เด็ก นอกจากนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีจิตสํานึกที่ดี และภาครัฐต้อง
มีกฎหมายกฎระเบียบ  และสุดท้าย พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล กล่าวถึง การสร้างความตระหนักรู้ให้
เด็กเป็นส่ิงสําคัญ ทั้งเรื่องการรู้เท่าทันส่ือและสิทธิในด้านโทรคมนาคม ซ่ึงในปีถัดไปจะมีการแก้ไข
เง่ือนไขกฎหมาย เพ่ือบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาต 

 
ในช่วงท้ายของเวทีมีกิจกรรมการตอบคําถาม เพ่ือร่วมสนุกในการรับของท่ีระลึกที่ได้รับการ

สนับสนุนจาก AIS DTAC TRUE และสํานักงาน กสทช.  
 
จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ “รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทยกับโลก

ออนไลน์” ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งผู้แทนจากเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู  
ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ  นับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความ
เปล่ียนแปลง และรวมพลังเพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการใช้ส่ือออนไลน์
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นับจากน้ีเป็นต้นไป 
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