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เป็็นสื่่�อ
หมู่่�บ้้านข่่าวลืือ The Rumor Villages
บอร์์ดเกมเพิ่่�มทัักษะการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ

เป็็นเหตุุ
บ้้านบึ้้ม� ! ถ้้าพ่่อแม่่ติดิ จอ

เป็็นเรื่่�อง
ห่่างจอต่่ออายุุ
ใช้้แค่่พอดีีจึึงดีีพอ

บวกหก
ลบสาม

เป็็นต่่อ
สิิงในโลกออนไลน์์
สติิหาย! ชีีวิิตพััง

เป็็นข่่าว
ข่่าวสาร กิิจกรรม

เป็็นแขก
เลี้้�ยงหนููให้้อยู่่�หน้้าจอ
ดีีพอไหม?

เป็็นมาภาคีี		
ติิดเกราะความคิิด ป้้องกัันภััย
ในโลกโซเชีียล

เป็็นหมวดหมู่่		
�
เด็็กเล็็กอยู่่�หน้้าจอได้้แค่่ไหน?

เป็็นมิิตร		
ตามหา “จอ” ที่่�ต้้องพััก
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สื่อควรมีเนื้อหา
1. ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด มีสติปัญญา
2. ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต
5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม
6. ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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สื่อที่ดีต้องไม่มีเนื้อหา
1. พฤติกรรมและความรุนแรง
2. เรื่องทางเพศ
3. การใช้ภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

ตามข้อกำ�หนดแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ประกาศสำ�นักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสื่อ

EDITOR’S

TALK
ลััดดา ตั้้�งสุุภาชััย
ประธานอนุุกรรมการเกี่่�ยวกัับการเฝ้้าระวััง
สื่่�อที่่�ไม่่ปลอดภััยและไม่่สร้้างสรรค์์

อยู่่�หน้้าจอให้้พอดีี
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 หลาย ๆ ท่่านต้้อง Work Form Home เช่่นเดีียว
กัับเด็็ก ๆ ก็็ต้อ้ งเรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่บ้� า้ น การต้้องใช้้ชีวิี ติ อยู่่ห� น้้าจอกลายเป็็นเรื่่อ� งหลีีกเลี่่�ยง
ได้้ยากในปััจจุุบััน
วิิถีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนไป เทคโนโลยีีเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำำ�วััน ข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�เข้้าถึึงง่่าย ยิ่่�งกระตุ้้�นให้้เรามีีโอกาส “ติิดจอ” ได้้ง่่ายขึ้้�น
ทัักษะการจััดสรรหน้้าจอ จึึงเป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนในศตวรรษที่่� 21
เพื่่อ� ให้้ใช้้สื่อ่� และเทคโนโลยีีได้้อย่่างรู้้�เท่่าทััน ซึ่่ง� ไม่่เพีียงแต่่เด็็ก ผู้้�ใหญ่่ทุกุ คนก็็ต้อ้ งมีีทักั ษะ
ในการดึึงตััวเองออกจากหน้้าจอเช่่นกััน
จดหมายข่่าว +6-3 ฉบัับนี้้� มาพููดคุุยกัันถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� จากการติิดจอ แค่่การ
ปล่่อยให้้เด็็กอยู่่ห� น้้าจอนานเกิินไป อาจทำำ�ให้้อายุุสั้้น� ลง พร้้อมวิิธีกี ารแก้้ปัญ
ั หา เทคโนโลยีี
มีีประโยชน์์ แต่่ก็็มีีโทษหากใช้้ไม่่เหมาะสม
อยู่่�หน้้าจอแต่่พอดีี จึึงจะดีีพอค่่ะ

คณะผู้จัดทำ�จดหมายข่าว
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ +6-3
บรรณาธิิการบริิหาร
นางสาวลััดดา ตั้้ง� สุุภาชััย
ประธานคณะอนุุกรรมการเกี่่ย� วกัับการ
เฝ้้าระวัังสื่่อ� ที่่ไ� ม่่ปลอดภััยและไม่่สร้้างสรรค์์
ที่่�ปรึึกษากองบรรณาธิิการ
นายธนกร ศรีีสุขุ ใส ผู้้�จัดั การกองทุุน
พััฒนาสื่่อ� ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์
รศ. นพ.ชาญวิิทย์์ พรนภดล ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านจิิตเวชศาสตร์์เด็็กและวััยรุ่่�น
ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ
นางวริินรำำ�ไพ ปุุณย์์ธนารีีย์์
รองผู้้�จััดการกองทุุนพััฒนาสื่่อ� ปลอดภััย
และสร้้างสรรค์์
กองบรรณาธิิการ
นางสาวคีีตฌาณ์์ ลอยเลิิศ
นางสาวเสริิมสิิน ชิินวุุฒิวิ งศ์์
บรรณาธิิการฝ่่ายศิิลป์์
นางสาวญาณชาติิ นารถไทยวััฒนา
ถ่่ายภาพ
นายเรืืองศัักดิ์์� บุุณยยาตรา
นายณรงค์์ฤทธิ์์� โก๋๋กลิ่่น�
ประสานงาน
นางสาวมนััญญา พาลมููล
นางสาวสุุธาทิิพ ลาภสมทบ
นายเชาวน์์เมืือง เวชกามา
นางสาวสุุดารััตน์์ เที่่ย� งไทสง
สำำ�นัักงาน
กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและ
สร้้างสรรค์์ เลขที่่� 388 อาคาร เอส.พีี.
(ไอบีีเอ็็ม) อาคารเอ ชั้้�น 6
ถนนพหลโยธิิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 0 2273 0116-8
โทรสาร 0 2273 0119
อีีเมล: contact@thaimediafund.or.th
เว็็บไซต์์: www.thaimediafund.or.th

เป็นข่าว

17.02.64
งานแถลงข่่าวความคืืบหน้้าและขยายผลโครงการ
การผลิิตสื่่�อโฆษณาที่่�ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์

NEWS

กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์จัับมืือ
สมาคมโฆษณาแห่่งประเทศไทย จััดงานแถลงข่่าวความคืืบหน้้า
และขยายผลโครงการการผลิิตสื่อ่� โฆษณาที่่�ปลอดภััยและ
สร้้างสรรค์์ภายใต้้กรอบจรรยาบรรณวิิชาชีีพ โดยมีีภาคีีเครืือข่่าย
มหาวิิทยาลััยจำำ�นวน 12 แห่่งเข้้าร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือ เพื่่อ� ร่่วมกัันหาแนวทางในการพััฒนาหลัักสููตร
การเรีียนการสอนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการโฆษณา และการสื่่อ� สาร
การตลาดที่่มี� คี วามทัันสมััยกัับสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
ของเทคโนโลยีี และเน้้นย้ำำ�� การเสริิมสร้้างความเข้้าใจ และคำำ�นึึง
ถึึงคุุณค่่าและจริิยธรรมของการโฆษณา ตลอดจนการ
สร้้างสรรค์์โฆษณา หรืือการสื่่อ� สารการตลาดผ่่านสื่่อ� ต่่างๆ
อย่่างมีีจริิยธรรมภายใต้้กรอบจรรยาบรรณวิิชาชีีพโฆษณา
ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 8 กระทรวงวััฒนธรรม

09.03.64

งานแถลงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม
(Fake News)

23.02.64
กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสรา้ งสรรค์ ผนึกพลังเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ โดยลงนาม MOU กับ
5 หน่วยงาน
พร้้อมก้้าวสู่่ค� วามเป็็นพลเมืืองในยุุคดิิจิทัิ ลั กองทุุนพััฒนาสื่่อ� ปลอดภััย
และสร้้างสรรค์์ผนึึกพลัังเครืือข่่ายร่่วมพััฒนาการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สารสนเทศ
โดยลงนาม MOU กัับ 5 หน่่วยงาน ประกอบด้้วยมหาวิิทยาลััยมหิิดล
(คณะวิิศวกรรมศาสตร์์) สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และมููลนิิธิิ
ส่่งเสริิมสื่่อ� เด็็กและเยาวชน เพื่่อ� เดิินหน้้าพััฒนายกระดัับศัักยภาพทาง
ดิิจิิทััลของคนไทย เล็็งพััฒนาเว็็บไซต์์และแอปพลิิเคชััน รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
(Media Information and Digital Literacy Assessment: MIDL-A)
เพื่่อ� เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้า้ นการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� ให้้กับั ประชาชน มีีการประเมิิน
ระดัับการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� ด้้วยตนเอง พร้้อมรายงานผล และได้้รับั ใบรัับรอง
(Certificate) เมื่่�อผ่่านการประเมิิน ตลอดจนการแนะนำำ�สิ่่�งที่่�ควร
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมจากผลการประเมิิน ณ โรงแรมอีีสตินิ มัักกะสััน กทม.
04 — จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ดร.ยุุพา ทวีีวัฒ
ั นะกิิจบวร ปลััดกระทรวงวััฒนธรรม
ประธานอนุุกรรมการบริิหารกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััย
และสร้้างสรรค์์ เป็็นประธานพิิธีเี ปิิดงานแถลงความร่่วมมืือ
ในการรัับมืือกัับข่่าวปลอม (Fake News) ร่่วมด้้วย
ดร.ธนกร ศรีีสุุขใส ผู้้�จััดการกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััย
และสร้้างสรรค์์ ภายในงานจััดเสวนาระดมความคิิดใน
ประเด็็นการรัับมืือกัับข่่าวปลอม (Fake News) ดำำ�เนิินรายการ
โดย นายอภิิรักั ษ์์ หาญพิิชิติ วณิิชย์์ มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมเสวนา ดัังนี้้�
ผศ.ดร.วรััชญ์์ ครุุจิติ , ดร.ตรีี บุุญเจืือ, นางสาวนัันทรััศมิ์์� เทพดลไชย
ฯลฯ สำำ� หรัั บ งานครั้้� ง นี้้� จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ รณรงค์์ สร้้ า งความ
ตระหนัักเรื่่�องพิิษภััยและผลกระทบ เพื่่�อให้้ประชาชน
สามารถแยกแยะ ตรวจสอบข่่าวปลอมได้้ รวมถึึงส่่งเสริิม
ความรู้้�และตระหนัักในปััญหาข่่าวปลอมสำำ�หรัับประชาชน
ทั่่�วไป ณ M Space ชั้้�น 3 เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ รััชโยธิิน

เป็นสื่อ

การเล่่นบอร์์ดเกม The Rumor Villages ทำำ�ให้้ผู้เ้� ล่่นเรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม
เพิ่่�มทัักษะการสื่่อ� สารเครื่อ�่ งมืือสร้้างความ
สััมพัันธ์์ รวมถึึงช่่วยพััฒนาสมอง การคิิด
และการตััดสิินใจ นอกจากนี้้�ยัังได้้จดจำำ�
บอร์ดเกมเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
3 เสาหลััก ได้้แก่่ ต้้นเรื่อ�่ ง ช่่องทางในการ
รัั บ เรื่�่อ งราว และวิิ ธีีต รวจสอบเนื้้�อ หา
บอร์์ดเกมเพิ่่ง� เป็็นที่่รู้� จั�้ กั และได้้รัับความนิิยมเมื่่อ� ไม่่กี่ปี�่ ที่ี ผ่�่ า่ นมาจนเกิิดกระแสคาเฟ่่บอร์์ดเกม เมื่่�อได้้รัับข่่าวสารในชีีวิิตประจำำ�วัันก็็จะ
ที่่�เปิิดพื้้�นที่่�ให้้กลุ่่�มเพื่่�อนมาเล่่นสนุุก ประลองความฉลาดหลัักแหลม ด้้วยเสน่่ห์์ของ สามารถรู้้�เท่่าทััน ไม่่หลงเชื่่�อข่่าวลืือหรืือ
บอร์์ดเกมที่่ทำ� �ำ ให้้คนได้้ใช้้เวลาว่่างร่่วมกััน พร้้อม ๆ ไปกัับการฝึึกทัักษะการคิิด วิิเคราะห์์ ข่่าวลวงที่่เ� กิิดขึ้้น� ในทุุก ๆ วัันได้้

หมู่บ้านข่าวลือ

THE
RUMOR
VILLAGES

จึึงกลายเป็็นแรงบัันดาลใจของคณะออกแบบบอร์์ดเกม The Rumor Villages ที่่เ� ลืือก
บอร์์ดเกมมาเป็็นสื่่อ� สร้้างสรรค์์เพิ่่ม� ทัักษะด้้านการรู้้เ� ท่่าทัันสื่่อ� ให้้ผู้้เ� ล่่น

สำำ�หรัับบอร์์ดเกม The Rumor Villages หรืือ หมู่่�บ้้านข่่าวลืือ สร้้างสรรค์์ขึ้้�นโดยมีี
ผศ.ภณิิดา แก้้วกููร หััวหน้้าโครงการพััฒนาบอร์์ดเกมเป็็นแม่่ทัพั นำำ�คณะร่่วมทำำ�งานกัับกองทุุน
พััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ เพื่่�อใช้้บอร์์ดเกมเป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อสารให้้คนในสัังคม
ระมััดระวัังเมื่่�อได้้รัับข่่าวสารต่่าง ๆ และสามารถเอาตััวรอดจากการตกเป็็นเหยื่่�อได้้
The Rumor Villages เป็็นบอร์์ดเกมที่่�มีสีี สัี ันและลายเส้้นน่่ารัักชวนให้้เล่่น เนื้้�อหาใน
บอร์์ ด เกมเป็็ น การจำำ� ลองหมู่่�บ้้ า นจิ้้� ง จอกที่่� กำำ�ลัั ง เกิิ ด ความวุ่่�นวายจากข่่ า วลืือที่่� ไ ม่่ รู้้�ว่่ า มีี
ต้้นกำำ�เนิิดมาจากใคร มีีจุุดประสงค์์อะไร หากเพีียงปล่่อยไว้้เมืืองอาจจะล่่มสลายได้้ จึึงต้้อง
รวมตััวคนในหมู่่�บ้า้ น ซึ่่ง� หมายถึึงผู้เ้� ล่่นทุุกคนมาร่่วมกัันเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสืืบและพิิสููจน์์
ข่่าวสาร เกมนี้้�จึึงไม่่ได้้เป็็นเกมแข่่งขัันว่่าใครจะชนะ แต่่เป็็นเกมที่่�ผู้เ้� ล่่นทุุกคนต้้องร่่วมมืือกััน
เมื่่�อได้้รัับข่่าวลืือมาแล้้ว หน้้าที่่�ของผู้้�เล่่นคืือการพิิสููจน์์เรื่่�องราวเหล่่านั้้�น ด้้วย 3
เสาหลััก ได้้แก่่ ต้้นเรื่่�อง ช่่องทางในการรัับเรื่่�องราว และวิิธีตี รวจสอบเนื้้�อหาให้้ได้้ครบ ก่่อน
ที่่�จำำ�นวนข่่าวลืือจะกระจายจนครบทุุกชุุมชน โดย 3 เสาหลัักดัังกล่่าวอ้้างอิิงมาจากหนัังสืือ
“คู่่� มืื อ ภาคปฏิิ บัั ติิ นัั ก ตรวจสอบข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ” (2561) โดยคุุ ณ พีี ร พล อนุุ ต รโสตถิ์์�
และคุุณเจษฎา ศาลาทอง ในหััวข้้อ 3 เสาหลัักดัักข่่าวลวง
หากผู้้�เล่่นจััดการเรื่่อ� งราวได้้หมด ก่่อนที่่�เรื่่อ� งราวจะกระจายจนเต็็มทุุกกระดานก็็เท่่ากัับ
ผู้เ้� ล่่นทุุกคนชนะในเกมนี้้� แต่่หากเรื่อ�่ งราวแพร่่กระจายจนเต็็มทุุกกระดานเท่่ากัับผู้เ้� ล่่นทุุกคนแพ้้
ทั้้�งนี้้� ผลกระทบของข่่าวมีี 3 ระดัับ คืือ ระดัับความรุุนแรงที่่�ส่ง่ ผลให้้เสีียชีีวิติ หรืือเสีียสุุขภาพ
ระดัับความรุุนแรงที่่�ส่ง่ ผลกระทบให้้เสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียง และระดัับความรุุนแรงที่่�ส่ง่ ผลกระทบ
ให้้เสีียเงิินและเสีียเวลา
การ์์ดเรื่่�องราว

การ์์ดต้้นเรื่่�อง

การ์์ดช่่องทางการรัับเรื่่�อง การ์์ดวิิธีีตรวจสอบเนื้้�อหา

“มะนาวกัับเกลืือไล่่งููได้้”

คลิิปวิิดีีโอ
เชฟโรยเกลืือไล่่งูู

อิินเทอร์์เน็็ตเผยแพร่่
คลิิปวิิดีีโอเกลืือไล่่งูู

อ่่านหนัังสืือเกลืือไล่่งูู
จริิงหรืือไม่่??

“ท่่าประหลาดแต่่
ก็็ไม่่เห็็นจะยากตรงไหน”

ภาพถ่่ายคนทำำ�
ท่่าประหลาด

หนัังสืือพิิมพ์์ลง
ภาพถ่่ายท่่าประหลาด

ถามผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านท่่าประหลาด

บอร์์ดเกม

The Rumor Villages
ออกแบบโดย: ภณิิดา แก้้วกููร,
วรฉััตร แก้้วกููร, จุุติมิ า เติิมสิิริทิิ พ
ิ รััตน์์
ภาพประกอบโดย: ณััฐภาวีี รอดสนใจ,
ฤทััยชนก บััวแดง
กติิกาการเล่่น
The Rumor Villages
• เกมประเภทผู้้เ� ล่่นร่่วมมืือกััน
(Co-operation)
•	จำำ�นวนผู้้เ� ล่่น 3-6 คน
• เวลาเล่่น 15-30 นาทีี
• ผู้้เ� ล่่นอายุุตั้้ง� แต่่ 12 ปีีขึ้้น� ไป

อยากเล่่นบอร์์ดเกม

The Rumor Villages
ติิดต่่อได้้ที่่� www.facebook.com/
NewMeeple หรืือ
player@newmeeple.com

สนัับสนุุนโดย

กองทุุนพััฒนาสื่่อ� ปลอดภััยและ
สร้้างสรรค์์

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ — 05

เป็นแขก

เลี้ยงหนูให้อยู่หน้าจอ ดีพอไหม?

ผศ. พญ.จิิราภรณ์์ อรุุณากููร

การเห็็นเด็็ก ๆ อยู่่�กัับหน้้าจอไม่่ว่่าจะเป็็นสมาร์์ตโฟนหรืือแท็็บเล็็ตกลายเป็็นภาพคุ้้�นตาที่่�ไม่่น่่าตกใจ
เท่่าไรนััก ด้้วยบริิบทแวดล้้อมของสัังคมไทยและสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้พ่่อแม่่ต้้องเลี้้�ยงลููกด้้วยจอกััน
มากขึ้้�น ประเด็็นปััญหาเรื่่�องเด็็กติิดจอจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องหยิิบยกมาคุุยกััน คอลััมน์์ “เป็็นแขก”
ฉบัับนี้้�จึึงชวน ผศ. พญ.จิิราภรณ์์ อรุุณากููร หรืือ หมอโอ๋๋ กุุมารแพทย์์เวชศาสตร์์วััยรุ่่�น รพ.รามาธิิบดีีฯ
เจ้้าของเพจเลี้้�ยงลููกนอกบ้้าน และเจ้้าของหนัังสืือเลี้้�ยงลููกเชิิงบวก มาบอกเล่่าถึึงวิิธีีการเลี้้�ยงลููกหน้้าจอ
ให้้เหมาะสม โดยเฉพาะการฝึึกวิินัยั ให้้ลููกที่่ผ� ลลััพธ์์ที่ไ�่ ด้้จะไม่่ใช่่แค่่เรื่่อ� งของหน้้าจอ หากแต่่เป็็นทุุกเรื่่อ� งของชีีวิิต
06 — จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

เพราะหน้้าจอมีีแรงดึึงดููด
“ตอนนี้้�มีีข้้อมููลชััดเจนว่่าเด็็กไทยอยู่่�กัับหน้้าจอเยอะ ในวัันธรรมดาตััวเลข
จะอยู่่�ที่่� 3-4 ชั่่ว� โมง ถ้้าเป็็นวัันเสาร์์อาทิิตย์อ์ ยู่่�ที่่� 6-7 ชั่่ว� โมง หากเทีียบกัับคำำ�แนะนำำ�
ที่่ไ� ม่่ควรอยู่่ห� น้้าจอเกิินวัันละ 2 ชั่่ว� โมง สำำ�หรัับการเล่่นเพื่่อ� ความบัันเทิิงก็็ถืือว่่า
ค่่อนข้้างเยอะ ซึ่่�งยัังไม่่รวมการเรีียนออนไลน์์ในช่่วงโควิิดที่่�ทำ�ำ ให้้เวลาการเล่่น
หน้้าจอของเด็็กเพิ่่�มทวีีคููณเข้้าไป”

สาเหตุุเด็็กติิดจอ
ไม่่มีคี นเล่่นด้้วย “บางคนอยู่�กั่ บั ปู่่� ย่่า ตา ยาย ก็็ไม่่สนุกุ ไม่่มีพี่่ี น้� อ้ ง ไม่่มีเี พื่่อ� นบ้้าน
ยิ่่�งตอนนี้้�โควิิดเห็็นชััดมากว่่าคนเล่่นด้้วยไม่่มีี ในจออาจมีีเพื่่�อนมากกว่่า”
ไม่่มีกิี จิ กรรมทดแทน “การเล่่นของเด็็ก ๆ บางครั้้ง� ต้้องอาศััยคนอื่่น� ๆ มาเล่่น
ด้้วยกััน ต้้องมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ เมื่่อ� พ่่อแม่่ไม่่ว่า่ ง กิิจกรรมที่่จ� ะให้้ทำ�ท
ำ ดแทนก็็ไม่่มีหี รืือ
มีีก็ไ็ ม่่สนุกุ เท่่าเล่่นหน้้าจอ
ไม่่ฝึกึ วิินัยั พ่่อแม่่ไม่่ได้้กำ�ำ หนดกติิกาการเล่่นหน้้าจอที่่จ� ริิงจััง และใช้้ปากดุุ
เป็็นหลััก เช่่น เลิิกได้้แล้้วยััง พอแล้้ว สุุดท้้ายก็็ทะเลาะกัันด้้วยคำำ�พููด ทำำ�ให้้เด็็กเห็็นว่่า
ไม่่เลิิกก็็ไม่่เป็็นไร
หน้้าจอสนุุกจริิง ๆ หน้้าจอไม่่ได้้หมายถึึงเรื่่�องของเกมเท่่านั้้�น ตอนนี้้�มีีทั้้�ง
สื่่อ� โซเชีียล หนััง ความบัันเทิิงต่่าง ๆ ที่่มี� อี านุุภาพทำำ�ให้้เด็็กติิดจอได้้ง่า่ ย”
ความปลอดภััยในชุุมชน พ่่อแม่่บางคนให้้ลููกอยู่่�หน้้าจอดีีกว่่าการออกไป
เล่่นนอกบ้้าน เพราะอาจจะอยู่่ใ� นสัังคมที่่มี� เี ด็็กติิดเกม ติิดยา จึึงสบายใจมากกว่่า
ที่่เ� ห็็นลููกอยู่่ห� น้้าจอ

“สุุดท้้ายไม่่ใช่่เรื่่�อง
ของผลลััพธ์์ว่่าลููก
เล่่นอยู่่�หน้้าจอกี่่ชั่่� ว� โมง
แต่่เป็็นเรื่่อ� งของขั้้น� ตอน
ทั้้�งหลาย ว่่าลููกเราฝึึก
การควบคุุมตััวเองได้้ไหม
ลููกเราฝึึกการแยกแยะ
ได้้ไหมว่่าสื่่�อนี้้�ดีีไม่่ดีี
ลููกเราฝึึกที่่�จะอยู่่�กัับ
ความสนุุกแล้้วจะตััดใจ
ได้้ไหม สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือ
การสะสมคาแรกเตอร์์
และทำำ�ให้้ลููกอยู่่�กัับ
หน้้าจอได้้แบบไม่่เป็็น
พิิษเป็็นภััย”

สื่่�อเด็็กสร้้างสรรค์์ ยิ่่�งมากยิ่่�งดีี
“พ่่อแม่่ต้อ้ งคอยดููเนื้้อ� หาในหน้้าจอของลููกอย่่างใกล้้ชิดิ เพราะแม้้แต่่สื่อ� ่ โซเชีียลมีีเดีีย
ก็็มีอัี นั ตรายที่่แ� ฝงอยู่่�ข้า้ งใน เมื่่อ� คนที่่เ� ล่่นเป็็นคนวััยใกล้้กันั ทุุกอย่่างสะท้้อนผ่่านกััน
และคิิดว่่าสัังคมเข้้าใจเหมืือนกัันไปหมด ทำำ�ให้้ลููกไม่่ค่อ่ ยเข้้าใจเรื่่อ� งความแตกต่่าง
หลากหลาย
เรื่อ�่ งสื่่อ� ที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับเด็็กไทย เกมที่่ดี� ยัี งั มีีไม่่เยอะหรืือถููกพููดถึึงแพร่่หลาย
หรืือยัังไม่่เข้้าตาเด็็ก ๆ ส่่วนตััวมีีสื่อ่� เกี่่�ยวกัับเด็็กที่่�หมออยากเห็็นเพิ่่�ม คืือ รายการ
เด็็กที่่�เด็็กสื่่�อสารถึึงเด็็ก โดยมีีผู้้�ใหญ่่เป็็นที่่�ปรึึกษา หรืือรายการเกมโชว์์ต่่าง ๆ
ที่่ใ� ห้้เด็็กมีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างสรรค์์รููปแบบให้้สนุกุ ตลก เพลิิดเพลิิน เพราะรายการเด็็ก ๆ
เหล่่านี้้เ� องจะช่่วยส่่งเสริิมความสามารถ ส่่งเสริิมเป็็นแบบอย่่างหรืือ Role Model
ของเด็็ก ๆ ในรููปแบบที่่แ� ตกต่่างหลากหลายออกมา”
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ — 07

หน้้าจอเคลื่่�อนไหว
ศัักยภาพหยุุดนิ่่�ง
“วััยเด็็กเป็็นวััยที่่�ต้้องพััฒนาศัักยภาพ
หลายด้้ า น อย่่ า งเด็็ ก เล็็ ก เป็็ น เรื่่� อ งการ
เคลื่่�อนไหวกล้้ามเนื้้�อ เรื่่�องของการใช้้นิ้้�ว
ที่่�ต้้องพััฒนาผ่่านการลงมืือทำำ� อาจจะปั้้�น
ดิินน้ำำ�มั
� นั ฝึึกเขีียนกัับดิินสอ ดัังนั้้น� ปััญหา
หน้้าจอที่่�เป็็นปััญหามากจริิง ๆ คืือเวลาที่่�เด็็ก
ควรจะใช้้พัฒ
ั นาศัักยภาพนั้้น� ไม่่ได้้ใช้้ เพราะ
เอาเวลาไปอยู่่�กัับที่่�นิ่่�ง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
โรคอ้้ ว นในเด็็ ก ปัั ญ หาเรื่่� อ งการพัั ฒ นา
ทางการสื่่อ� สารช้้า เพราะพ่่อแม่่เข้้าใจผิิดว่่า
ลููกเปิิดจอฟัังเพลง ABC แล้้วภาษาจะดีี
ซึ่่�งจริิง ๆ แล้้วการเข้้าใจภาษาของมนุุษย์์

เกิิดจากการปฏิิสัมั พัันธ์์การสื่่อ� สารสองทาง
(Two-way Communication) มีีการโต้้ตอบ
มีีการสอน แก้้ไขคำำ� เมื่่อ� ฟัังอะไรที่่เ� ป็็นการ
สื่่อ� สารทางเดีียว (One-way Communication)
ทำำ�ให้้การโต้้ตอบระหว่่างมนุุษย์์หายไป
นอกจากนี้้� ยัังพบปััญหาเรื่่�องสมาธิิ
เพราะการอยู่่�กัับหน้้าจอคืือการอยู่่�กัับสิ่่�ง
ที่่เ� ปลี่่�ยนเร็็ว เหมืือนนั่่ง� อยู่่�นิ่่ง� ๆ แต่่สมองอยู่่�
กัั บ ภาพหรืือข้้ อ มููลที่่� เ ปลี่่� ย นอยู่่�ต ลอด
เมื่่อ� เด็็กต้้องอยู่่�กับั อะไรนิ่่ง� ๆ จะไม่่ค่อ่ ยชิิน
อาจจะเห็็นในเด็็กที่่�มีีอาการสมาธิิสั้้�นเทีียม
คืือ ลุุกลี้้ลุ� กุ ลนอยู่่�นิ่่ง� ไม่่ได้้
อีีกหนึ่่�งปััญหาที่่�พ่่อแม่่หลายคนเป็็น
กัังวลคืือเรื่่อ� งเด็็กติิดเกมที่่อ� าจนำำ�ไปสู่่�ปัญ
ั หา
ความรุุนแรง หมอต้้องอธิิบายว่่าอะไรที่่�

มัันจะเป็็นปััญหา มัันอาจไม่่ได้้เป็็นปััญหา
กัับทุุกคน แต่่อาจจะเกิิดกัับเด็็กกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่เ� รา
เรีียกว่่ากลุ่่�มเปราะบาง เช่่น เด็็กที่่อ� าจจะมีี
พื้้�นอารมณ์์ที่่มี� คี วามรุุนแรงอยู่่เ� ดิิมเมื่่อ� มาบวก
กัับการเล่่นเกมที่่รุ� นุ แรงก็็อาจจะมีีผล ดัังนั้้น�
เวลาที่่�พููดว่่าเกมมีีอิิทธิิพลกัับเรื่่�องอารมณ์์
ให้้เข้้าใจว่่าไม่่ได้้เกิิดกัับทุุกคน พ่่อแม่่มีหี น้้าที่่�
สัั งเกตว่่ าเกมที่่�ลูู กเล่่ นมีีผลกัั บลููกเราไหม
ถ้้าเล่่นแล้้วไม่่เป็็นอะไร ก็็ไม่่จำ�ำ เป็็นว่่าทุุกคน
จะเป็็น แต่่ถ้้าเล่่นแล้้วลููกดููอารมณ์์ร้้อนง่่าย
ขี้้โ� มโห เหวี่่ย� งวีีนผิิดปกติิ แสดงว่่าลููกเราอยู่่�
ในกลุ่่�มเด็็กที่่�มีีความเสี่่�ยง พ่่อแม่่ต้้องช่่วย
เลืือกเกมให้้ลููก”

กำำ�หนดเวลาหน้้าจอ

ให้้เวลาเป็็นอิิสระ

“ความคิิดสร้้างสรรค์์เกิิดขึ้้น� เมื่่�อตอนไม่่ทำำ�อะไรเลย พ่่อแม่่อาจ
มีีช่่วงเวลาว่่าง ๆ เพื่่�อให้้เด็็ก ๆ ได้้มีีอิิสระ และเลืือกว่่าอยากทำำ�
อะไร ซึ่่�งสิ่่�งที่่�เด็็ก ๆ เลืือกทำำ�ตอนว่่างมัักจะเป็็นสิ่่�งที่่�เด็็ก ๆ
ชอบและอาจนำำ�ไปสู่่�การพบเจอตััวตนของเด็็กในอนาคต

จดลิิสต์์สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�

ในแต่่ละวัันพ่่อแม่่ควรมอบหมายหน้้าที่่�ที่่�เด็็ก ๆ ต้้องทำำ�
โดยเป็็นการตกลงกัันแบบสมััครใจ เช่่น งานบ้้าน การบ้้าน
การอ่่านหนัังสืือนอกเวลา กิิจกรรมเสริิมทัักษะ ออกกำำ�ลังั กาย
รวมถึึงให้้เด็็ก ๆ ไลน์์คุุยกัับเพื่่�อน ๆ ให้้หายคิิดถึึง
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เมื่่�อเด็็กรู้้�เวลาการเล่่นหน้้าจอของตััวเองในแต่่ละวััน และทำำ�ตาม
กติิ ก าที่่�ตั้้� ง ไว้้ เด็็ ก ๆ สามารถไปทำำ� อย่่ า งอื่่�นได้้ เ อง ซึ่่�งการ
ฝึึกบริิหารจััดการเวลาเป็็นเรื่่�องที่่�ควรเริ่่�มต้้นทัันทีี และอย่่าลืืม
ชวนเด็็ก ๆ คุุยและคิิดกัับสิ่่�งที่่�เลืือกเล่่นในหน้้าจอ เด็็ก ๆ จะมีี
ทัักษะการอยู่่�กัับสิ่่ง� เย้้ายวนและรู้้�จักั จััดสรรเวลาในชีีวิติ ได้้ดีขึ้้ี น�

บ้านบึ้ม! ถ้าพ่อแม่ติดจอ

เป็นเหตุ

เมื่่�อพููดถึึงปััญหา “ติิดจอ” หรืือการใช้้เวลาอยู่่�หน้้าจอมากเกิินไป เราอาจจะนึึกว่่าเป็็นปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเด็็ก ๆ เป็็นหลััก แต่่แท้้จริิงแล้้ว ปััญหาติิดจอเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ใหญ่่ด้้วยเช่่นกััน และ
หลายคนอาจไม่่รู้้�สึึกว่่าการติิดจอของตััวเองคืือปััญหาใหญ่่

คุุมเวลาอยู่่�หน้้าจอ

ตั้้�งเวลาปลอดจอ
กำำ� ห น ด ช่่ ว ง เ ว ล า ไ ม่่ ใ ช้้
เทคโนโลยีี เช่่น มื้้�อเย็็นหรืือ
ก่่ อ นนอน หรืื อ เมื่่� อ กลัั บ ถึึ ง
บ้้านเพราะเด็็ ก รอพบคุุ ณ
ห รืื อ กำำ� ห น ด พื้้� น ที่่� ก า ร ใ ช้้
หน้้าจอให้้อยู่่�ในบางห้้องเท่่านั้้น�

การติิดจอของเด็็กเล็็กอาจส่่งผลให้้มีพัี ฒ
ั นาการช้้าลง แต่่การติิดจอของผู้ใ้� หญ่่ยังั ส่่งผลให้้สัมั พัันธภาพ
ในครอบครััวแย่่ลงด้้วย
Jenny Radesky กุุมารแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านพััฒนาการและพฤติิกรรมคณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมิิชิแิ กน เปิิดเผยถึึงผลการวิิจัยั ที่่ไ� ด้้ทำ�ำ การศึึกษาร่่วมกัับเพื่่อ� นร่่วมงานจาก Boston Medical
Center ว่่า การใช้้โทรศััพท์์มืือถืือของผู้้�ปกครองที่่ต้� อ้ งดููแลเด็็ก อาจส่่งผลให้้เกิิดความตึึงเครีียดในครอบครััว
เกิิดความขััดแย้้ง และพ่่อแม่่มักั จะแสดงออกกัับลููกในเชิิงลบ
นั่่น� เพราะการเชื่่อ� มต่่อกัับโลกภายนอกผ่่านหน้้าจอ ทำำ�ให้้พวกเขาทั้้ง� รัับอีีเมลรัับข้้อความแจ้้งเรื่่อ� งงาน
ข้้อมููลข่่าวสารจากโลกภายนอก หรืือพููดคุุยกัับเพื่่อ� น ๆ ผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย ขณะเดีียวกัันก็็พยายามทำำ�
อาหารให้้ลููก และดููแลลููก ๆ ไปพร้้อมกััน ซึ่่ง� Jenny Radesky ระบุุว่า่ เป็็นเรื่่อ� งยากที่่พ� วกเขาจะแยก
บทบาทของพ่่อแม่่ออกจากบทบาทอื่่น� ๆ ของชีีวิติ ได้้ เพราะมัันไม่่มีขี อบเขตที่่�แน่่ชัดั
ในการศึึกษาได้้มีกี ารสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ปกครอง บางรายให้้ข้อ้ มููลว่่า ขณะที่่พ� วกเขากำำ�ลังั อ่่านสิ่่ง� ที่่�
อยู่่ใ� นจอ ก็็อาจเพิิกเฉยต่่อการเรีียกร้้องของเด็็ก ๆ และเมื่่อ� พ่่อแม่่ยังั คงสนใจหน้้าจอมากกว่่า เจ้้าตััวเล็็ก
ก็็มัักจะมีีพฤติิกรรมเรีียกร้้องความสนใจหนัักขึ้้�น นั่่�นกระตุ้้�นให้้เกิิดการโต้้ตอบที่่�ไม่่ดีีต่่อกััน เช่่น
การตะคอกใส่่ลููก
ส่่วนการสัังเกตพฤติิกรรมของผู้้�ปกครองกัับเด็็กเล็็กในร้้านอาหาร พบว่่า พ่่อแม่่สนใจและโต้้ตอบลููก ๆ
ทั้้ง� ด้้วยคำำ�พููดและการแสดงออกอื่่น� ๆ น้้อยลง เมื่่อ� พวกเขาติิดอยู่่�กับั หน้้าจอ
เราอาจไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องให้้เวลาทั้้ง� หมดที่่มี� กัี บั เจ้้าตััวเล็็กในบ้้าน แต่่การพููดคุุยแบบ Face to Face กลัับ
เป็็นวิิธีกี ารรัับรู้้�และเรีียนรู้้�ที่่ดี� สำี �ำ หรัับเด็็กเล็็ก และเพื่่อ� รัักษาบรรยากาศในครอบครััวไม่่ให้้ตึึงเครีียด พ่่อแม่่
จึึงควรห่่างจากหน้้าจอ ใช้้เวลาให้้พอเหมาะ ก่่อนที่่บ้� า้ นจะบึ้้ม� ! โดยมีีสาเหตุุมาจากการติิดจอของพ่่อแม่่เอง

คััดกรองเวลาหน้้าจอ

อาจใช้้แอฟพลิิเคชั่่�นติิดตาม
การใช้้เวลาหน้้าจอของคุุณ ว่่า
เวลาส่่วนใหญ่่หมดไปกัับอะไร
เช่่น โซเชีียลมีีเดีีย หรืืออีีเมล
ทำำ�งาน เพื่่�อจััดการบริิหารลด
เวลาการใช้้งานในเรื่่�องนั้้�นให้้
น้้อยลง
จััดเวลาให้้หน้้าจอ
พิิจารณาว่่าการใช้้จอเรื่่�องใด
ที่่�ทำำ�ให้้เครีียดมากที่่�สุุด เช่่น
อ่่ า นข่่ า วหรืื อ เช็็ ก อีีเ มลที่่�
ทำำ�งาน ให้้จััดเวลานั้้�นไว้้ในช่่วง
ที่่�เด็็ก ๆ ไม่่ว่่าง เพื่่�อให้้ลดการ
ปะทะกัันระหว่่างคุุณกัับลููก ๆ
ลงได้้

ข้้อมููล : https://labblog.uofmhealth.org/rounds/plugged-parenting-how-parental-smartphone-use-may-affect-kids
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เป็นมาภาคี

ติดเกราะความคิด
ป้องกันภัยในโลกโซเชียล

WHO

WHAT
คุุณปููน สีีเหลืือง หััวหน้้าโครงการติิดเกราะความคิิดฯ
ในฐานะผู้้�ผลิิตกล่่าวถึึงวััตถุุประสงค์์ของรายการว่่า
“เราอยากลดปััญหาและความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการ
ใช้้โซเชีียลมีีเดีียของคนในปััจจุุบันั เพราะทุุก ๆ วัันมีี
ผู้ก้� ระทำำ�และผู้้�ถููกกระทำำ� เราผลิิตรายการสั้้น� ๆ 24 ตอนที่่มี� ี
เนื้้อ� หาที่่ร่� ว่ มสมััยเป็็นคลัังข้้อมููลที่่อ� ยากให้้ผู้ใ้� ช้้โซเชีียลมีีเดีีย
ทุุกคน ติิดเกราะเพื่่อ� ป้้องกัันและปกป้้องตััวเองให้้รอดพ้้น
จากการเป็็นเหยื่่อ� ออนไลน์์ รวมถึึงแจ้้งช่่องทางการติิดต่่อ
องค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�จะช่่วยเหลืือเมื่่�อความเสีียหาย
เกิิดขึ้้น� แล้้วไว้้ด้ว้ ย”
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อย่่างที่่�ทราบกัันดีีว่่าโซเชีียลมีีเดีียมีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการใช้้ชีีวิิตของคนในยุุคปััจจุบัุ นั คนจำำ�นวนมาก
มีีสมาร์์ตโฟนเป็็นของตััวเอง ทำำ�ให้้เข้้าถึึงสื่่�อและ
ข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้ง่่าย โดยเฉพาะข้้อมููลที่่�หลั่่�งไหล
ผ่่านเข้้ามาทางโซเชีียลมีีเดีียในทุุกแพลตฟอร์์ม
ทั้้� ง เว็็ บ ไซต์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊� ก หรืื อ ยููทููบ ข้้อดีีคืื อ
ทำำ�ให้้คนรัับข้้อมููลข่่าวสารได้้อย่่างรวดเร็็ว ทััน
เหตุุ ก ารณ์์ แต่่ ถึึ ง อย่่ า งนั้้� น ก็็ ยัั ง พบปัั ญ หา
มิิ จ ฉาชีีพใช้้โซเชีียลมีีเดีียเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ใน
การหลอกลวง สร้้างความเสีียหายในระดัั บ
ปััจเจกบุุคคลไปถึึงองค์์กรขนาดใหญ่่
ปััญหาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� รายวััน
ทั้้ง� การส่่งต่่อข้้อมููลเท็็จ แอบอ้้างหลอกเหยื่่อ� ให้้โอนเงิิน
ปลอมแปลงอีีเมลหรืือสร้้างเว็็บไซต์์ปลอม เพื่่อ� หลอก
ขอข้้อมููลมาทำำ�ธุุรกรรม ฯลฯ จึึงเป็็นจุุดกำำ�เนิิดของ
รายการติิดเกราะความคิิด ปกป้้อง ป้้องกัันภััยจาก
สื่่อ� โซเชีียลมีีเดีีย ที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนจาก กองทุุน
พัั ฒ นาสื่่� อ ปลอดภัั ย และสร้้ า งสรรค์์ ประเภท
เชิิงยุุทธศาสตร์์ ประจำำ�ปีี 2562 ผลิิตขึ้้�นเพื่่�อให้้
ความรู้้� ติิดเกราะความคิิด ปกป้้อง ป้้องกัันภััยที่่�
อาจเกิิดขึ้้น� จากการใช้้สื่อ�่ โซเชีียลมีีเดีีย

WHY
คุุ ณ ปููนทิ้้� ง ท้้ า ยว่่ า “การรัั บ มืือมัั ก ใช้้ กัับ
เหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดไปแล้้ว แต่่มากไปกว่่านั้้น� ความ
ตั้้�งใจของรายการติิดเกราะความคิิดคืืออยากให้้
ป้้องกััน เราอยากให้้ประชาชนทุุกคนนำำ�ความรู้้�ที่่�
ได้้รับั จากรายการไปเป็็นเกราะป้้องกัันตััว พร้้อม ๆ
กัับแนะนำำ�คนอื่่น� อย่่างน้้อยต้้องรู้้�เบื้้อ� งต้้นว่่าข้้อมููล
ส่่ ว นตัั ว เราอะไรที่่�จ ะไม่่ เ ปิิ ด เผยแก่่ ส าธารณะ
ฉุุกคิิดกัับข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับ เพราะเมื่่�อเรา
ติิดเกราะความคิิด เราจะใช้้สื่�อ่ โซเชีียลมีีเดีียได้้
อย่่างปลอดภััยและสร้้างสรรค์์”

รายการติิดเกราะความคิิดนำำ�เสนอในรููปแบบอนิิเมชััน
3 นาทีี โดยมีี นายปกป้้อง ตััวการ์์ตููนสุุดอบอุ่่�นเป็็นตััวแทน
นำำ�เสนอเหตุุการณ์์ตัวั อย่่าง พร้้อมบอกเล่่าข้้อมููลทางกฎหมาย
และวิิธีีปฏิิบััติิบััติิเมื่่�อตกเป็็นผู้้�เสีียหายจากการใช้้สื่�่อโซเชีียล
มีีเดีีย “ข้้อมููลที่่นำ� �ำ เสนอแบ่่งเป็็น 2 แบบ คืือ ข้้อมููลเชิิงวิิชาการ
ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว กัับข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในสัังคมและกระทบกัับคน
ในมุุมกว้้าง มีีทั้้�งการบอกเล่่าให้้ทราบ และให้้ป้้องกัันตััวเอง
เช่่น การหลงเชื่่อ� การโฆษณาเกิินจริิงของยาสมุุนไพร ผู้้�ชมจะ
ได้้รับั ความรู้้�ว่า่ เมื่่อ� ซื้้อ� ยาสมุุนไพรมารัับประทานเอง ควรอ่่าน
ฉลากให้้ละเอีียด หากพบข้้อสงสััยหรืือคิิดว่่าตััวเองถููกหลอกลวง
รายการก็็จะให้้ข้้อมููลขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้ อย่่างในกรณีีนี้้�
ก็็จะมีีข้้อมููลของสายด่่วนของสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สามารถโทรไปที่่�เบอร์์ 1556 ได้้” คุุณปููนอธิิบาย

HOW

WHERE
รายการ
ติดเกราะความคิด
ติดเกราะความคิด
channel
รายการ
ติดเกราะความคิด
สนัับสนุุนโดย

กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์

รายการติิดเกราะความคิิด
ออกอากาศในรายการข่่าวภาคค่ำำ��
ทางช่่อง 9 MCOT HD ช่่อง 30
รวมถึึงช่่องทางยููทููบที่่ใ� ห้้ทุกุ คนชม
ย้้อนหลัังได้้ โดยตอนที่่มี� ยี อดวิิวสููง
ที่่�สุุด คืือ ตอนกลโกงขโมยและ
ดัั ก รัั บ บัั ต รเครดิิ ต สายชอป
ออนไลน์์ เนื่่�องจากมีีผู้้�เสีียหาย
เกิิดขึ้้น� เป็็นจำำ�นวนมาก และเพื่่อ� ที่่�
จะไม่่ให้้มิิจฉาชีีพมาล้้วงข้้อมููลใน
บััตรเครดิิตจนทำำ�ให้้เกิิดผู้เ้� สีียหาย
รายใหม่่ เกราะความคิิดจากข้้อมููล
ที่่ร� ายการรวบรวมไว้้จะช่่วยปกป้้อง
ประชาชนได้้

เป็นเรื่อง

ห่างจอ ต่ออายุ
ใช้แค่พอดีจึงดีพอ
“เด็็กที่่�ใช้้เวลาอยู่่�หน้้านานเกิินไป
มีีโอกาสที่่จ� ะมีีอายุุสั้้�นกว่่าเด็็กที่่�ไม่่ติิดจอ”
นพ.สมบููรณ์์ หทััยอยู่่�สุขุ อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาจิิตเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์
ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้ข้้อมููลในสิ่่ง� ที่่เ� ราคาดไม่่ถึงึ แค่่ปล่่อยให้้
เด็็กได้้ใช้้เวลาอยู่่�หน้้าจอ ทำำ�ไมเวลาชีีวิิตที่่จ� ะอยู่่�บนโลกนี้้ข� องพวกเขาจึึงลดน้้อย

ยิ่่�งติิดจอนาน ชีีวิิตยิ่่�งสั้้�นลง

“มีีงานวิิจัยั จำำ�นวนมากชี้้ว่� า่ การปล่่อยให้้เด็็กใช้้เวลาหน้้าจอนาน มีีโอกาสที่่�จะ
เผชิิญกัับเนื้้�อหาในจอที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์ และไม่่เหมาะกัับวััย ซึ่่ง� ไปสััมพัันธ์์กับั ภาวะ
ACEs (Adverse Childhood Experiences) หรืือการได้้รับั ประสบการณ์์เจ็็บปวด
เลวร้้ายในวััยเด็็ก ซึ่่ง� ภาวะ ACEs ส่่งผลกระทบถึึงชีีวิตวั
ิ ยั ผู้ใ้� หญ่่ แสดงออกมาเป็็น
อาการเจ็็บป่่วยทั้้ง� ภายนอกและภายใน สััมพัันธ์์กับั การเป็็นโรคหััวใจ โรคมะเร็็ง หรืือ
แม้้กระทั่่ง� ส่่งผลให้้เป็็นผู้ใ้� หญ่่ที่่มี� พี ฤติิกรรมเสี่่ย� งกัับการเป็็นโรคร้้าย เช่่น ดื่่ม� เหล้้า
หรืือติิดสารเสพติิด
เนื้้อ� หาที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์ที่่เ� ด็็กอาจพบเมื่่อ� อยู่่ห� น้้าจอ ได้้แก่่ เรื่่อ� งหรืือภาพที่่มี� ี
ความรุุนแรง ฉากนองเลืือด เรื่่อ� งเพศ และการใช้้คำ�ำ หยาบคาย ด้้วยประสบการณ์์
ที่่ยั� งั น้้อย เมื่่อ� รัับสารไป เด็็กบางคนจััดการความรู้้�สึึกตััวเองไม่่ได้้ กลายเป็็นบาดแผล
ในใจ บางรายเลีียนแบบพฤติิกรรมที่่ไ� ม่่เหมาะสม ก้้าวร้้าว รุุนแรง ดัังนั้้น� ทัักษะ
การจััดสรรเวลาหน้้าจอจึึงเป็็นหนึ่่�งในทัักษะที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับเด็็กในศตวรรษที่่� 21
เพราะหากเราไม่่เท่่าทัันก็็จะได้้รับั ผลกระทบตามมาอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้”
ส่่วนนิิยามของทัักษะการจััดสรรหน้้าจอ หรืือ screen time management ถึึงแม้้
จะไม่่มีกี ารระบุุที่่แ� น่่ชัดั แต่่ นพ.สมบููรณ์์ ให้้ความหมายรวมถึึงวิิธีกี ารใช้้หน้้าจอต่่าง ๆ
ทั้้�งโทรศััพท์์มืือถืือ แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์ และโทรทััศน์์ ได้้อย่่างเหมาะสม
โดยไม่่เกิิดผลเสีีย
012 — จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

COMPUTER VISION SYNDROME: CVS
อาการทางตาจากคอมพิิวเตอร์์
สาเหตุุ
ใช้้สายตามองจอนาน ผู้้ที่� ใ่� ช้้คอมพิิวเตอร์์
ต่่อเนื่่�องนานเกิิน 2 ชั่่�วโมงติิดต่่อกััน มีี
อาการ CVS ร้้อยละ 88
อาการ
แสบ เคืืองตา เจ็็บตา ตาพร่่า ตาแห้้ง หาก
เป็็นบ่่อยอาจกระจกตาอัักเสบ
การป้้องกััน
ไม่่ใช้้จอเป็็นเวลานาน หลัับตาทุุก 10 นาทีี
ต่่อการใช้้จอ 1 ชั่่�วโมง

CARPAL TUNNEL SYNDROME: CTS
กลุ่่�มอาการปวดข้้อจากคอมพิิวเตอร์์
สาเหตุุ
การกดแป้้นพิิมพ์์ และใช้้เมาส์์ต่่อเนื่่�อง
เป็็นเวลานาน
อาการ
กระดููกข้้อมืือเจ็็บปวด ข้้อกระดููกนิ้้�วมืือ
เสื่่�อม และชา บางรายหยิิบจัับของไม่่ได้้
การป้้องกััน
ไม่่ใช้้คอมพิิวเตอร์์ต่อ่ เนื่่�องเป็็นเวลานาน
จััดวางคอมพิิวเตอร์์ระยะพอดีีกัับแขน
ไม่่เหยีียดหรืืองอข้้อมืือเกิินไป ท่่อนแขน
ขนานกัับพื้้�นขณะใช้้แป้้นพิิมพ์์ ใช้้แผ่่น
รองข้้อมืือช่่วยขณะใช้้เมาส์์
ที่่�มา: คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
	มหาวิิทยาลััยมหิิดล

กระทบกาย ทำำ�ร้้ายใจ ใช้้ทุุนสัังคม
เราอาจจะไม่่ได้้รู้้สึ� กึ ถึึงผลร้้ายแรงจากการใช้้เวลาอยู่่�หน้้าจอมากเกิินพอดีี เพราะ
เมื่่อ� ใครสัักคนจากโลกนี้้ไ� ปก่่อนวััยอัันควร คำำ�ว่า่ “ติิดจอ” คงไม่่ถููกระบุุว่า่ เป็็น
สาเหตุุที่ทำ�่ �ำ ให้้เสีียชีีวิิต และกว่่าพฤติิกรรมที่่ทำ� �ำ มาตั้้ง� แต่่วัยั เด็็กจะแสดงผล พวก
เขาก็็ล่ว่ งเลยเข้้าสู่่�วัยั ผู้้�ใหญ่่เสีียแล้้ว แต่่ผลเสีียที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้น� ส่่งผลกระทบทั้้ง� ทาง
ร่่างกาย จิิตใจ และสัังคม
ด้้านร่่างกาย
ส่่งผลกระทบต่่อระบบกล้้ามเนื้้อ� และกระดููก มีีอาการปวดศีีรษะ ความดัันโลหิิตสููง
นอนหลัับไม่่มีคุี ณ
ุ ภาพ หลัับได้้ช้า้ ง่่วงซึึมและอ่่อนเพลีียในเวลากลางวััน นอกจากนั้้น�
ยัังมีีอาการเรื่่อ� งระบบต่่อมไร้้ท่อ่ หรืือระบบหลอดเลืือด เป็็นโรคอ้้วน เบาหวาน
ความดััน และการเสีียชีีวิติ โดยไม่่ทราบสาเหตุุ ยัังไม่่รวมความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
จากการใช้้จอโดยไม่่ระมััดระวััง
ด้้านอารมณ์์และพฤติิกรรม
ผลการเรีียนหรืือการทำำ�งานแย่่ลง หงุุดหงิิด ก้้าวร้้าว มีีปััญหาสุุขภาพจิิต
เป็็นโรคซึึมเศร้้า วิิตกกัังวล และหากเป็็นกลุ่่�มเด็็กที่่เ� ป็็นโรคสมาธิิสั้้น� หรืือออทิิสติกิ
ก็็จะทำำ�ให้้อาการแย่่ลง แต่่ขณะที่่เ� ด็็กบางคนไม่่ได้้เป็็นโรคสมาธิิสั้้น� แต่่กลัับมีีอาการคล้้าย
เด็็กกลุ่่�มนี้้จ� ะมีีทักั ษะการเข้้าสัังคมแย่่ลง ไม่่ทำ�กิ
ำ จิ กรรมร่่วมกัับคนอื่่น� มีีพัฒ
ั นาการช้้า

ด้้านสัังคม
สููญเสีียโอกาสในการใช้้ทรัพั ยากรเพื่่อ� สร้้างผลิิตผลให้้กับั สัังคม เพราะต้้อง
ลงทุุนกัับการรัักษาสุุขภาพที่่มี� สี าเหตุุจากการติิดจอ
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ — 013

งานวิิจัยั ช่่วงปีี 1995–1997 ของ
Vincent Felitti, Robert Anda
และทีีมงาน ติิ ด ตามชาวอเมริิ กัั น
ชนชั้้�นกลาง จำำ�นวน 17,377 คน มีีกลุ่่�มตััวอย่่าง 1,539 คน
เสีียชีีวิิตระหว่่างติิดตามวิิจััย โดยมีีอายุุเฉลี่่�ยที่่� 77.5 ปีี
ซึ่่� ง กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� มีี คะแนน ACEs มากกว่่ า 6 ขึ้้� น ไป
(จากคะแนนเต็็ม 8) เสีียชีีวิิตเร็็วกว่่าอายุุเฉลี่่�ย 20 ปีี
ที่่�มา:https://www.researchgate.net/publication/38021750_Adverse_Childhood_Experiences_and_the_Risk_of_Premature_
Mortality

ปััจจััยเสี่่�ยง เลี่่�ยงได้้

“พ่่อแม่่ควรเข้้าไปรู้้�จััก
โลกของลููกในจอ ให้้ลููก
เล่่าให้้ฟััง เพราะเด็็ก
อยากอวดโลกของเขา
ฟัังและอย่่าเพิ่่�งรีีบ
ตำำ�หนิิ เขาจะเลิิกเล่่า
เพราะไม่่อยากเป็็นคน
ไม่่ดีีในสายตาพ่่อแม่่
ฟัังให้้จบ แล้้วค่่อยสอน
ทีีหลััง”
นพ.สมบููรณ์์ หทััยอยู่่�สุุข
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาจิิตเวชศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

สำำ�หรัับบางคนทั้้ง� ที่่อ� ยากห่่างกัันสัักพัักกัับหน้้าจอ แต่่กลัับไม่่สามารถ
หัักห้้ามใจได้้ นพ.สมบููรณ์์มีีคำ�ำ อธิิบายทางการแพทย์์ว่า่ เป็็นเพราะ
สมองส่่วนที่่ทำ� �ำ ให้้คนติิดจอ ทั้้ง� ติิดโซเชีียลมีีเดีีย หรืือติิดเกม เป็็นสมอง
ส่่วนเดีียวกัับการติิดสารเสพติิด และมีีการหลั่่ง� สารเคมีีแบบเดีียวกััน
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถควบคุุมตััวเองได้้ ซึ่่ง� หากเป็็นเกม ผู้้เ� ล่่นถููกกระตุ้้น� ให้้
ลุ้้น� ดึึงดููดด้้วยไอเทมลัับ การจััดกิิจกรรมในเกม และสามารถเป็็นฮีโี ร่่
แบบที่่ใ� นชีีวิิตจริิงเป็็นไม่่ได้้ เช่่นเดีียวกัับการเสพติิดโซเชีียล หลายคน
มีีแอคหลุุม(แอคเคานต์์ที่ไ�่ ม่่เปิิดเผยตััวตน) เพื่่�อสร้้างตััวตนที่่ไ� ม่่ใช่่
ตััวเอง เป็็นใครสัักคนที่่อ� ยากเป็็นแต่่ในชีีวิิตจริิงเป็็นไม่่ได้้ จนสั่่ง� ให้้
ตััวเองเลิิกเล่่นไม่่ได้้ เพราะได้้รัับการยอมรัับมากกว่่าโลกที่่ใ� ช้้ชีีวิิตอยู่่�
ซึ่่�งในเด็็กมีีปััจจััยเสี่่�ยงที่่ทำ� ำ�ให้้ะติิดจอ ดัังนี้้�
ปััจจััยส่่วนบุุคคล
เด็็กมีีโรคหรืือมีีปััญหามาก่่อน เช่่น สมาธิิสั้้�น ออทิิสติิก ซึึมเศร้้า
เป็็นเด็็กที่่�ขาดความภาคภููมิิใจตััวเอง เด็็กกลุ่่�มนี้้�เสี่่�ยงจะเป็็นโรคติิดจอ
หรืือติิดเกมมากขึ้้�น
ปััจจััยครอบครััว
ครอบครััวที่่�ไม่่รู้้�จักั ชื่่น� ชมเด็็ก เลี้้�ยงดููโดยการตำำ�หนิิเป็็นหลััก ผลััก
ให้้เขาไปอยู่่ใ� นโลกเสมืือน ครอบครััวไม่่ได้้ใช้้เวลาคุุณภาพร่่วมกััน ไม่่มีี
การกำำ�หนดกติิกาในการใช้้จอ หรืือใช้้สื่่�อ
ปััจจััยภาคสัังคมธุุรกิิจ
	สัังคมไม่่มีีกติิกาในการใช้้สื่่�อ ใช้้จอ เช่่น ไม่่กำำ�หนดอายุุหรืือ
ประเภทเว็็บไซต์์สำำ�หรัับเด็็ก การใช้้ผู้้�มีีชื่่�อเสีียง Tie-in สิินค้้า ทำำ�ให้้
ภาคธุุรกิิจฉกฉวยโอกาสทำำ�การตลาดดึึงดููดผู้้�บริิโภคเข้้าไปใช้้สื่่�อที่่�
ไม่่เหมาะสม เช่่น เว็็บพนััน เกมออนไลน์์ เสี่่�ยงติิดจอได้้มากขึ้้�น
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แกะออกจากจอด้้วยเวลาคุุณภาพ
“การแก้้ปััญหาติิดหน้้าจอ ไม่่ใช่่การห้้ามใช้้จอ แต่่ครอบครััวต้้องได้้ใช้้เวลา
คุุณภาพร่่วมกัันทั้้�งตััวและหััวใจ อยู่่�ในกิิจกรรมเดีียวกััน ถ้้าอยู่่�ด้้วยกััน
แต่่ต่่างคนต่่างอยู่่� จอใครจอมััน ก็็ไม่่ใช่่เวลาคุุณภาพ ขณะเดีียวกัันพ่่อแม่่
ก็็ต้้องเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการใช้้จอ เพราะถ้้าพ่่อแม่่ยังั อยู่่�หน้้าจอ เด็็กก็็ไม่่รู้้�
ว่่าจะออกจากจอทำำ�ไม หรืือหากกำำ�หนดเวลาให้้ลููก พ่่อแม่่ก็ต้้็ องไม่่อยู่่�กัับจอ
ตลอดเวลา
ผู้้�ปกครองเป็็นคนสำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ ในวงจรนี้้� การสร้้างทัักษะฯ จึึงต้้องเริ่่ม� ที่่พ่� อ่ แม่่
ต้้องตระหนัักรู้้� ว่่าเรากำำ�ลังั เผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่น่� า่ เป็็นห่่วง เราปล่่อยให้้เด็็กเผชิิญ
กัับภััยเงีียบ ต้้องตกลงกติิการ่่วมกัันตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ใช้้จอ ว่่ามืือถืือเป็็นของพ่่อแม่่ การลง
แอปพลิิเคชัันหรืือกดซื้้อ� อะไร ต้้องขออนุุญาต กำำ�หนดระยะเวลา ปริิมาณ และ
เนื้้อ� หาในการใช้้ มีีการกำำ�กับั ติิดตาม ทบทวนกติิการ่่วมกัันเมื่่อ� ทำำ�ไม่่ได้้ตามกติิกา
และผู้้�ใหญ่่ในบ้้านต้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยมีีเจ้้าภาพหลัักในการกำำ�กัับดููแล
เรื่่อ� งนี้้� คิิดไว้้เสมอมืือถืือแทนพ่่อแม่่ไม่่ได้้ เด็็กทุุกคนยัังต้้องการพ่่อแม่่”
เทคโนโลยีีไม่่ได้้มีแี ต่่ด้า้ นลบ เพราะงานวิิจัยั จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า การใช้้
สื่่อ� อย่่างสร้้างสรรค์์ช่ว่ ยพััฒนาการเรีียนรู้้� เพีียงแค่่รักั ษาสมดุุลจััดสรรเวลาหน้้าจอ
ให้้พอดีี เพื่่อ� ชีีวิตที่่
ิ ดี� พี อสำำ�หรัับทุุกคนในสัังคม

RECOMMEND!

มอบหมายงานให้้ทำำ�ไม่่เกิิน 1 ชั่่�วโมง/วััน

เมื่่�อต้้อง สอนออนไลน์์ หน้้าจอ

ที่่�มา: ราชวิิทยาลััยกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทยและสมาคมกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ — 015

เป็นหมวดหมู่
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เป็นต่อ

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ — 017

เป็นมิตร

“จอ”ที่่ต้้� องพััก

ตามหา

กิิจกรรมท้้ายเล่่มในครั้้ง� นี้้� เราชวนท่่านผู้้อ่� า่ นมาร่่วมกัันหาอุุปกรณ์์ที่ถูู�่ กจััดว่่าเป็็น “หน้้าจอ”
ที่่เ� ราต้้องจััดสรรเวลาใช้้งานให้้พอดีี เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตด้้านอื่่น� ๆ ตามมา
อุุปกรณ์์ดังั กล่่าว

ประกอบด้้วย

• คอมพิิวเตอร์์
• สมาร์์ตโฟน

• แท็็บเล็็ต
• โทรทััศน์์
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คำำ�ทั้้ง� 4 ซ่่อนอยู่่�ในตารางอัักษร ลองหาดููค่่ะ
หาเจอแล้้วอย่่าลืืมพัักสายตาด้้วยนะคะ
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โครงการหนังสั้นเพื่อรณรงค์การหยุด
bully ในโลกออนไลน์

“หยุดระรานผ่านออนไลน์”
Stop Cyber Bullying

ผลงานผู้รับทุน
ประเภท
เชิงยุทธศาสตร์
ประจำ�ปี 2563

Stop
Cyber
Bullying
ออกอากาศ

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.15 น.
ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

เริ่มตอนแรก

วันเสาร์ที่ 29 พ.ค. 2564

ดูออนไลน์ที่แรกบน

LINE TV เท่านั้น เวลา 19.00 น.

ติดตามรายละเอียดของโปรเจ็กต์
#HATETAG

เพิ่มเติม ได้ที่ Facebook และ
Twitter: @hatetagtheproject

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำ�กัด และ บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำ�กัด
เปิด โปรเจกต์ #HATETAG หนังสั้น 10 เรื่องจาก 5 ผู้กำ�กับคุณภาพมากฝีมือ นำ�ทีมโดย โอ๋-ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้กำ�กับ
ภาพยนตร์ Home Stay, พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ ผู้กำ�กับฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์, แคลร์-จิรัศยา วงษ์สุทิน ผู้กำ�กับซีรีส์
ONE YEAR 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ ร่วมด้วย 2 ผู้กำ�กับโฆษณามากความสามารถ ต้น-วุฒิดนัย อินทรเกษตร
และ บอม-นิทรรศ สินวัฒนกุล ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง ประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจของโซเชียลมีเดียทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ผ่านหนังสั้นทั้ง 10 เรื่อง ที่จะให้ผู้ชมได้รับอรรถรส ความสนุก และได้ย้อนกลับมามอง และตั้งคำ�ถามกับตัวเอง
ไปพร้อมๆ กัน ผ่านหนังสั้นทั้ง 10 เรื่อง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาบทเรียนออนไลน์(COVID-19) หลักสูตร “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”
(New Normal Life and Digital Quotient)
โดยมี ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละหัวหน้าโครงการฯ เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูผ้ า่ นบทเรียนออนไลน์ “ชีวติ วิถใี หม่ และ ความฉลาดทางดิจทิ ลั ”

ประกอบด้วย 8 บทเรียน 42 ตอน ได้แก่
1.วิกฤติการณ์โควิด-19 และผลกระทบ
2.การดำ�เนินชีวิตในยุคปกติใหม่ New Normal
3.การศึกษาแบบวิถีปกติใหม่
4.ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต

5.ความฉลาดทางด้านดิจิทัล DQ-Digital Quotient
6.การรู้เท่าทันสื่อใหม่
7.การเป็นพลเมืองดิจิทัล
8.คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์

โดยเนือ้ หาการเรียนรู้ให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งชีวติ วิถใี หม่ ทีเ่ กีย่ วโยงกับทักษะ
ความฉลาดทางดิจทิ ลั และการเป็นพลเมืองดิจทิ ลั
ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://learningdq-dc.ku.ac.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล: contact@thaimediafund.or.th เว็บไซต์: www.thaimediafund.or.th

