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สื่อที่ต้องไม่มีเนื้อหา 

1. พฤติกรรมและความรุนแรง 

2.  เรื่องทางเพศ 

3.  การใช้ภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

สื่อควรมีเนื้อหา

1.  ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิดมีสติปัญญา

2.  ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ และศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

4.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 

5.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชม

 ความหลากหลายในสังคม 

6.  ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ตามข้อกำาหนดแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ ประกาศสำานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ีสามารถนำามาประยุกต์
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Stop Cyberbullying

เราอาจเคยไม่ชอบใจทีถ่กูเพือ่น ๆ  ในโลกออนไลน์หยอกล้อ ขณะเดยีวกนั เรากอ็าจจะ

เคยร่วมหยอกล้อกับเพือ่นในโลกออนไลน์ โดยไม่ทนัคดิว่า เรือ่งทีล้่อเล่นกนันัน้ อาจส่งผล 

กระทบต่อความรู้สกึของอีกฝ่ายอย่างรนุแรง เราต่างมีโอกาสเป็นทัง้ผูท้ีถู่กระรานทางไซเบอร์ 

(Cyberbullying) และเป็นผูก้ระท�าต่อผูอ้ืน่เสยีเอง ทัง้ “ตัง้ใจ” และ “ไม่ตัง้ใจ” 

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่สังคมพึงมี เพื่อให้ทุกคนใช้ส่ือได้อย่างปลอดภัย        

และสร้างสรรค์ และไม่ไปสร้างบาดแผลให้กบัใคร เพราะแม้การระรานทางไซเบอร์จะท�าในโลก

ออนไลน์หรือโลกเสมอืน แต่อาจส่งผลร้ายแรงได้ในชวีติจรงิ   

จดหมายข่าว +6-3 ฉบับนี ้ จะมาคยุกนัถึง Cyberbullying การป้องกัน การแก้ไข

ปัญหา และวิธรีบัมอื โดยเฉพาะบทบาทของผูใ้หญ่ท่ีต้องเข้าใจเดก็ ๆ ในเรือ่งนี ้พร้อมไปกบั

การสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนของเราใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์และ

ปลอดภยั 

คณะผู้จัดทำ�จดหม�ยข่�วคณะอนุกรรมก�รเกี่ยวกับก�รเฝ้�ระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้�งสรรค์ +6-3

บรรณ�ธกิ�รบรหิ�ร นางสาวลัดดา ตัง้สุภาชัย ประธานคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ทีป่รกึษ�กองบรรณ�ธกิ�ร 

นายธนกร ศรสุีขใส ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์, รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ผูเ้ช่ียวชาญด้านจติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุน่  
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร นางวรินร�าไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์, นางสุวาร ีเตยีงพทัิกษ์ รองผูจ้ดัการกองทุน
พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ กองบรรณ�ธกิ�ร นายวีระพงษ์ กงัวานนวกลุ, นางสาวคีตฌาณ์ ลอยเลิศ, นางสาวรตริตัน์ นมิติรบรรณสาร 
บรรณ�ธิก�รฝ่�ยศิลป์ นายวีรพล เจยีมวิสุทธิ ์ถ่�ยภ�พ นายเรอืงศักด์ิ บุณยยาตรา, นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน, ประส�นง�น นางสาวมนญัญา พาลมลู, 
นางสาวปองรกั เกษมสันต์, นายกนัตภณ ตัง้อุทัยเรอืง, นายเชาวน์เมอืง เวชกามา, นายธ�ารงค์ จติตะปะสาทะ, นางสาวศุทธภา เพชรสุทธิ์ 

สำ�นักง�น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล : contact@thaimediafund.or.th website : www.thaimediafund.or.th
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  NEWS UPDATE

07.08.63 

11.08.63

คณะกรรมการกองทุนพฒันาส่ือฯ อนมุตักิารจดัสรร 
เงนิทุนเพือ่ผลิตส่ือสร้างสรรค์ 3 ประเภท ประกอบด้วย     
1. โครงการประเภทเปิดรบัท่ัวไป (Open Grant) 2. โครงการ
ประเภทเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Grant) 3. โครงการ
ประเภทความร่วมมอื (Collaborative Grant) งบประมาณรวม 
300 ล้านบาท โดยมกีารประกาศเปิดรบัข้อเสนอโครงการ ประจ�าปี 2563 
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 

04.08.63
นายกฤษศญพงษ์ ศิร ิปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น

ประธานการประชุมคณะอนกุรรมการกล่ันกรองและพฒันา
โครงการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรสุีขใส ผูจ้ดัการกองทุน
พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ และคณะอนกุรรมการฯ      
ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าท่ีของส�านกังานกองทุนพฒันาส่ือฯ เข้าร่วม
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คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภัยและ        
ไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จดัประชุม 
เครอืข่ายมหาวทิยาลยั ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 2/2563 โดยประเด็นในการประชุมคือการท�าความเข้าใจ 
ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัยและกองทุนพฒันาส่ือฯ ในการผลักดัน 
ส่ือท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด +6-3 อนัจะน�าไปสู่
การลงนามความร่วมมอืบนัทึกข้อตกลงท่ีก�าลังจะเกดิขึน้ ในวันท่ี 2-3 
กนัยายน 2563 ต่อไป



ในเดือนกนัยายน 2563 มงีานท่ีนบัว่าเป็นเรือ่งน่ายนิดีส�าหรบัประเทศไทย เพราะมกีารลงนามความร่วมมอื (MOU) โครงการเวทีรางวัล
เชิดชูเกยีรตส่ืิอปลอดภยัและสร้างสรรค์ โดยมมีหาวิทยาลัยเครอืข่ายท่ีมกีารเรยีนการสอนนเิทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ จ�านวน 24 แห่ง      
ร่วมลงนามด้วย 

 “คุยกบัภาคี” ฉบับนีจ้ะพาไปพดูคุยกบั นางรตันากร ทองส�าราญ ประธานคณะท�างานโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกยีรตส่ืิอปลอดภยั
และสร้างสรรค์ โดยคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์       
ถึงรายละเอียดโครงการดังกล่าว

คุยกับภาค ี   
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04.08.63

“โครงการ
เวทีรางวัลเชิดชู
เ กี ย ร ติ ส่ื อ
ปลอดภัยและ

สร้างสรรค์เป็นโครงการภายใต้การด�าเนนิงาน
ของคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวัง  
ส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ กองทุน
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมี 
นางสาวลัดดา ตัง้สุภาชัย เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการฯ โดยดิฉันท�าหน้าที่ประธาน
คณะท�างาน โครงการดังกล่าว”

“โครงการ
เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ต้องการค้นหาสือ่และผูผ้ลติสือ่ 
“ปลอดภยั” และ “สร้างสรรค์” เพือ่มอบรางวัล
เชิดชูเกยีรติให้ เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนนุ 
และให้ก�าลังใจผูผ้ลิตส่ือท่ีดี โดยโครงการนี้
มี รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม ประธานคณะ
อนกุรรมการเกีย่วกบัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน และ ผศ.วรชัญ์ ครจุติ ประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย”

รางวัลเกียรติยศ
เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“คณะ
ท� า ง า น
โครงการ
เวทีรางวัลเชิดชู
เกยีรตฯิ ได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ท�าการสอน
สาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ 
จ�านวน 24 สถาบัน เข้าร่วมก�าหนดเกณฑ์
และคัดเลือกส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพือ่ให้รางวัล 10 ประเภทส่ือ 37 สาขารางวัล 

เกณฑ์ให้คะแนนยึดหลัก -3 +6 +1 
ซึ่ง -3 ได้แก่ เรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง 
ท่ีไม่ควรมีในส่ือ ส่วน +6 คือ 6 เรื่อง
สร้างสรรค์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกิดระบบ
วิธีคิด 2) ส่งเสรมิความรูวิ้ชาการ 3) ส่งเสรมิ
จรยิธรรม 4) ส่งเสรมิการเรยีนรูทั้กษะชีวิต 
5) ส่งเสรมิความเข้าใจเรือ่งความหลากหลาย 
6) ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ในครอบครวัและ
บคุคล ส่วน +1 อีกเรื่องที่จะน�ามาพิจารณา 
คือ กระบวนการผลิตท่ีมกีระบวนการสร้างสรรค์ 
เข้าถงึประชาชน ข้อมลูถกูต้อง มนีวัตกรรม 
เป็นผลงานท่ีใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์จนออกมา
เป็นสื่อที่สมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 24 สถาบัน
จะร่วมกับนักศึกษาของตนเองคัดเลือกส่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญจะคัดเลือกส่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและ
คัดเหลือเพยีงส่ือเดียว ให้รบัรางวัลยอดเยีย่ม 
โดยส่ือท่ีผ่านการพจิารณาแต่ละรอบจะได้รบั
รางวัลด้วยเช่นกัน 

“การลงนามความร่วมมือกับ 24 
มหาวิทยาลัยเครือข ่ายจะด�าเนินการ       
ในเดือนกนัยายน จากนัน้เป็นกระบวนการ
คัดกรองในแต่ละรอบ คาดว่าจะประกาศผล
รางวัลยอดเยี่ยมได้ภายในต้นปี 2564”

When



จด
ห

ม
าย

ข่าวค
ณ

ะอ
นุ

ก
รรม

ก
ารเก

ี่ย
วก

ับ
ก

ารเฝ้
าระวังส

ื่อ
ที่

ไม่
ป

ล
อ
ด

ภ
ัย

แล
ะไม่

ส
ร้างส

รรค์ —
 04

ลองนึกภาพตามนะคะ เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่ยัง
ไม่มโีลกไซเบอร์ เวลาเด็กแกล้งกนั ล้อเลียนกนั ทะเลาะกนั
คนท่ีถกูกระท�ามกัจะหาจงัหวะเอาคืน กอ็าจจะนดัเคลียร์กนั 
ประเภทเจอกนัหลังโรงเรยีนตบตกีนัหรอืพดูคุยกนั และไม่ว่า
ผลจะเป็นอย่างไรกย็งัจบท่ีบุคคล จบท่ีโรงเรยีน หรอืไม่

สะท้อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีไม่อาจ 
มองข้าม เรือ่ง Cyberbullying ท่ีมกีารโพสต์บนโลกออนไลน์  
มีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ “ตั้งใจ” กับ “ไม่ตั้งใจ” ส�าหรับ
พฤตกิรรมท่ีเป็นความตัง้ใจกระท�าให้ผูอ่ื้นได้รบัความทุกข์ความ
เจบ็ปวดทางด้านจติใจ จะเหน็ได้อย่างชัดเจน เช่น การว่ากล่าว 
ด่าทอด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ตอกย�้าปมด้อย ท�าให้อับอาย 
ประจาน หรือแอบอ้างท�าให้เสื่อมเสีย ฯลฯ 

  INTERVIEW

ผู้ใหญ่เอ็นดู

แต่ทำาร้ายหนูไม่รู้ตัว
นบัวนัภัยร้ายใกล้ตวัอย่าง Cyberbullying 

หรอืการกลัน่แกล้งบนโลกออนไลน์ จะย่ิงทวี

ความรนุแรงมากขึน้ จนปัจจบุนัประเทศไทยติด

อนัดบั Top 5 ของโลก เรือ่ง Cyberbullying 

ไปแล้ว และหลายครัง้คนใกล้ตวัอย่างพ่อแม่    

กเ็ผลอท�าร้ายลูกหลานด้วยการ Cyberbully-

ing แบบไม่รู้ตัว ท�าอย่างไรที่จะไม่ท�าให้เรา 

Bully ลกูหลานเสยีเอง หรอืเมือ่คนอืน่ Bully 

ลูกหลานของเรา ควรรบัมอือย่างไรดี เราจะไป

คุยเรื่องนี้กับ ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิกองทุนพัฒนาส่ือ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ด้านการศกึษา ผูท้ี่

ท�างานคร�่าหวอดทางด้านเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวมาอย่างยาวนาน  สุดท้ายผูถ้กูรงัแกกอ็าจเลือกวิธีย้ายโรงเรยีน แต่ปัจจบัุน Cyber-
bullying มนัแตกต่างโดยส้ินเชิง เพราะแทนท่ีเราจะทะเลาะกนั     

ตวัต่อตวั ทะเลาะกนัเฉพาะท่ีโรงเรยีน กลายเป็นว่าเมือ่เด็ก
คนหนึง่ไม่พอใจอกีคนหนึง่บนโลกออฟไลน์ แล้วขยายผล

ไปบนโลกออนไลน์ เรื่องมันไม่ได้จบท่ี
โรงเรยีนแล้ว แต่ขยายวงบานปลายกลายเป็น

เรือ่งสาธารณะ ต่างคนต่างมพีวกของตวัเอง ขยายความขัดแย้ง 
น�าไปสู่ความขดัแย้งใหม่ จากเรือ่งเล็กกเ็ป็นเรือ่งใหญ่ จากบคุคล
ต่อบุคคล กเ็ป็นกลุ่มต่อกลุ่ม ความขดัแย้งมนักข็ยาย เกดิผลพวง
ตามมาอีกมากมาย หลายคนอาจไม่ทราบว่าตอนนี้ บ้านเรามี
การกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลกไปแล้ว

การท่ีบ้านเรามีการ Cyberbully-

ing มากเป็นอันดับ 5 ของโลก 

มันสะท้อนว่าอะไรบ้างคะ



ปัญหา Cyberbullying ของบ้านเรามาจากสาเหตุ

อะไรเป็นหลัก  

พ่อแม่ควรรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรดี โดยเฉพาะ 

พ่อแม่ที่อาจเผลอ Bully ลูกโดยไม่รู้ตัว

ส่วนพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ต้ังใจ 
ส่วนใหญ่เกดิจากความไม่รู ้เช่น กรณพ่ีอแม่
โพสต์รูปตลกๆ ของลูกตอนเด็กเล็กใส่ชุด
เปิดพุง เขยีนแคปช่ันข�าๆ เพราะเหน็ว่าน่ารกั 
หรือครูโพสต์คลิปเด็กท่อง ก-ฮ แบบ
ตะกกุตะกกั หรอืเอ็นดูเด็กร้องไห้ อยากจะโชว์
ให้คนอื่นดูหรือข�าไปด้วย โดยที่ไม่รู้เลยว่า
นั่นคือการ Cyberbullying ถ้าวันหนึ่งเด็ก
คนนี้โตขึ้นแล้วกลับมาเห็นคลิปของตัวเอง
จะรู้สึกอย่างไร หรือเพื่อนในห้องเห็นแล้ว
เอาไปล้อเลียนต่อ หนักกว่านั้นถ้าสื่อหลัก
หยบิไปน�าเสนอผ่านส่ือทีวีต่ออีกทอด จะเหน็ว่า
มนัไม่ได้จบอยูแ่ค่คลิปนัน้หรอืแค่วันนัน้แล้ว

3 ประเด็นค่ะ คือ หนึ่ง ความไม่รู้ สอง ดูเบาปัญหา และสาม รู้ไม่เท่าทันสื่อ กรณี
ของพ่อแม่ อาจคิดว่าการลงรปูข�าๆ ของลูกไปละเมดิสิทธิเด็กตรงไหน นัน่เพราะความไม่รู้ 
คนส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่าโซเชียลมเีดียคือพืน้ท่ีส่วนตวั หารูไ้ม่ว่าไม่มคี�าว่าพืน้ท่ีส่วนตวับนโลก
ออนไลน์ ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องสิทธิเด็กด้วยเหรอ มี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ด้วยเหรอ ความไม่รู้ทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวปัญหา  

ประเด็นต่อมา ดูเบาปัญหา บางคนรูน้ะ แต่คิดว่าไม่เป็นอะไร กลู็กฉันน่ะ มนัจะอะไร
นักหนา ครั้งหนึ่งดิฉันเคยมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในค่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี
การรวมตัวของกลุ่มคนทีม่ีอาการเป็นโรคซมึเศรา้ เดก็บางคนเล่าว่าสาเหตุทีท่�าให้เขาเป็น
โรคนี้มาจากการถูก Cyberbullying ซ�้าๆ อย่างต่อเนื่อง หรือหลายครั้งก็น�าไปสู่
โศกนาฏกรรมถึงขั้นฆ่าตัวตายอย่างที่เห็นเป็นข่าว สะท้อนว่า Cyberbullying ส่งผลร้าย 
กว่าที่คิด  

 สุดท้ายผู้ใหญ่ต้องตระหนักว่านี่เป็นเรื่องส�าคัญ ไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยผ่านได้ อย่าไป
มองว่าท�าไมเรือ่งแค่นีถ้งึกบัจะเป็นจะตาย ท่ีส�าคัญ ต้องรูเ้ท่าทันส่ือ ถ้าพ่อแม่รูไ้ม่เท่าทันส่ือ
แล้วจะไปบอกให้ลูกรู้เท่าทันสื่อได้ยังไง ในยุคออนไลน์เต็มเมือง การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีข้อมูลทั้งจริงและเท็จมากมาย ฉะนั้น ควรจะต้องรับ
ข้อมลูแบบมสีตแิละมคีวามรู ้จรงิๆ เรือ่งนีทุ้กฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครอูาจารย์ 
รวมไปถงึภาครฐัเองต้องตระหนกัว่าปัญหา Cyberbullying ไม่ใช่เรือ่งเล็กๆ แค่เด็กทะเลาะกนั 
เพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่จบแค่นั้น แต่อาจกลายเป็นปัญหาบานปลายได้

ก่อนโพสต์อะไรบนโซเชียลมีเดียก็ตาม ต้องคิดทุกครั้ง ต้องตั้งค�าถามกับตัวเอง   
ก่อนว่าถ้าโพสต์ไปแล้วจะท�าให้ใครเดือดร้อนไหม ยิ่งถ้าโพสต์เรื่องของลูกหรือคนอื่นจะ
เกิดผลกระทบตามมาหรือไม่ แค่เพียง ‘ไม่แน่ใจ’ ก็ต้องไม่โพสต์ หรือถ้าโพสต์ไปแล้วจะ
เกิดอะไรขึ้น ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งโพสต์นั้นอาจกลับมาท�าร้ายเราหรือลูกเราก็เป็นได้ และ
ถ้ากรณีลูกถูกกระท�า พ่อแม่ต้องชี้แนะลูกได้ว่าควรท�าอย่างไร พ่อแม่ควรท�าหน้าที่รับฟัง
ความรูสึ้ก สะท้อนปัญหา และช้ีให้ลูกเหน็ว่าถ้าลูกตอบโต้ ผลท่ีตามมาจะเกดิอะไรขึน้บ้าง 
ถ้าเป็นกรณีบุคคลก็อย่าไปตอบโต้ บล็อกเพื่อนไปเลย แต่ถ้าเป็นกรณีสาธารณะผ่านสื่อ
ไปแล้ว ให้เก็บหลักฐานเอาไว้ แล้วไม่ต้องเข้าไปดู ไม่ต้องไปรับรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
แล้วชวนลูกไปท�ากจิกรรมอย่างอ่ืนท่ีหลุดออกไปจากโลกไซเบอร์ ส่วนพ่อแม่ท่ีอาจมลูีกเป็น
ฝ่ายกระท�า กต้็องคุยกบัลูกว่าท�าไปแล้วผลจะเป็นยงัไง เวลาลูกถกูกระท�าบ้างจะรูสึ้กยงัไง 
อีกฝ่ายก็คงรู้สึกไม่แตกต่างจากเรา  

ส่ิงส�าคัญท่ีสุด คือ สัมพนัธภาพของสมาชิกในครอบครวั ถ้าพ่อแม่มคีวามสัมพนัธ์
ใกล้ชิดกบัลูก เขาจะอยากเล่าปัญหา พ่อแม่ต้องเปิดใจรบัฟัง ไม่ใช่จ้องจะสอนอย่างเดียว 
ห้ามอย่างเดียว แต่ไม่รบัฟัง ท่ีส�าคัญต้องรูจ้กัสังเกตความผดิปกตขิองลูก เมือ่เขาส่ง

สัญญาณขอความช่วยเหลือ ต้องอย่าปล่อยผ่าน พยายามโอบอุ้มลูก อย่าปล่อยให้เขาอยูล่�าพงั 
แล้วหาทางจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ก่อนโพสต์อะไร
บนโซเชียลมีเดียก็ตาม
ต้องคิดทุกครั้ง ต้องตั้ง
คำาถามกับตัวเองก่อนว่า

ถ้าโพสต์ไปแล้ว
จะทำาให้ใครเดือดร้อนไหม
ยิ่งถ้าโพสต์เรื่องของลูก

หรือคนอ่ืนจะเกิดผลกระทบ
ตามมาหรือไม่ แค่เพียง 
‘ไม่แน่ใจ’ก็ต้องไม่โพสต์

“
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  VOICE

 เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคระบาดใหม่ จ�าเป็นต้อง    

ศึกษาเรียนรู้และท�าความเข้าใจ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็น    

ถึงการเตรยีมพร้อมให้แก่นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ จาก แหล่งความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ     

โรคโควิด-19 และการระบาดวิทยาเบื้องต้น จึงได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนิน “โครงการบทเรียนออนไลน์ “MOOC” 

หลักสูตรโควิด -19 และระบาดวิทยา” ซึ่งมี “รศ.ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในรูปสื่อ       

บทเรียนออนไลน์ แบบ MOOC (Massive Open Online Course) อยู่บนเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้ามาเรียนได้ง่าย   

ก้าวข้ามวิกฤตโควิด

ด้วยความรู้

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ   
หัวหน้�ศูนย์เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นไวรัสวิทย�คลินิก

คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
และหัวหน้� “โครงก�รพัฒน�สื่อบทเรียนออนไลน์

และดำ�เนินก�รสำ�หรับนักเรียนและประช�ชน 
หลักสูตรโควิด-19 และระบ�ดวิทย�”  

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 
กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำ�ง�น 
“โครงก�รพัฒน�สื่อบทเรียนออนไลน์ 

และดำ�เนินก�รสำ�หรับนักเรียนและประช�ชน
หลักสูตรโควิด-19 และระบ�ดวิทย�”

 “การศึกษายุคโควิดเปล่ียนแปลงมหาศาล ไม่ใช่เพื่อ

กระดาษหนึ่งใบอีกแล้ว แต่เป็นการศึกษาแบบปกติใหม่ที่

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามท่ีตนเองสนใจ โดยใช้

เทคโนโลยที�าให้สามารถส่งความรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนท่ีอยูห่่างไกล

ได้เป็นจ�านวนมาก การเรียนออนไลน์จึงเป็นรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 

จึงอยากใช้วกิฤตนิีเ้ป็นโอกาส เพือ่เสริมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั

ไวรัสท่ีท�าให้เกิดโรคโควิด-19 และองค์ความรู้ในการดูแล 

ปกป้อง ป้องกนัโรค และการระบาดของโรค โดยเน้นทางด้าน

วิชาการ วิทยาการเกีย่วกบัชีววิทยาไวรสั และโรคโควิด-19 

รวมถงึเรือ่งระบาดวิทยา เป็นความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือมความรูเ้ป็นเนือ้เดียวกนั เพราะใน

ความเป็นจรงิปัจจบัุน การแก้ปัญหาต่างๆ ต้องใช้ต่างวิชา

เข้ามารวมกนั เรือ่งของโควิด-19 กเ็ช่นเดียวกนั 

วิทยาการค�านวณมคีวามส�าคัญมากในการ

ควบคุมการระบาด” 

 “ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 ผมและ

อาจารย์ยนื ได้ไปบรรยายให้ความรูแ้ก่กลุ่มต่างๆ น�าความรู้

ด้านคณิตศาสตร์มามองโมเดลของการระบาด ท�าให้ได้รู้

เกี่ยวกับไวรัสและพฤติกรรมการระบาดต่างๆ ในแง่ของ

คณติศาสตร์และความรูพ้ืน้ฐานของไวรสัท้ังหมด จงึอยากจะ

กระจายความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และระบาดวิทยาแก่คน

จ�านวนมาก จงึได้ร่วมกบัอาจารย์ยงในการจดัเตรยีมหาเนือ้หา

ด้วยการส่ือสารภาษาเข้าใจง่าย และเข้าถงึทุกคน เป็นบทเรยีน

แบบเปิด ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยรูปแบบการเรียน

การสอนที่ตรงกับวิถีปฏิบัติของทุกคน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 

ตัง้แต่เด็กระดับมธัยมต้น มภีาษาท่ีเข้าใจง่าย ดูย้อนหลังได้ 

มแีบบทดสอบให้ท�า อยากให้นกัเรยีน ประชาชนทุกคนได้มา

เรยีนรูห้ลักสูตรโควิด-19 นี ้เพือ่เข้าใจ และป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรค รวมถงึเป็นพืน้ฐานในการ

เรยีนรูโ้รคไวรสั และระบาดวิทยาอืน่ๆ ต่อไป” 
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    หรือไทยควรเอาจริง   
“กฎหมาย Cyberbullying”

เคยไหม...บางครัง้ท่ีเรารูสึ้กเหมอืนใครบางคน (หรอืหลายคน) 
ก�าลังพดูถงึเราในทางท่ีไม่ดี หรอืตลกขบขนั แม้ไม่ได้เอ่ยช่ือเรา 
แต่ฟังแล้วคล้าย ๆ ก�าลังหมายถึงเรายังไงก็ไม่รู้  

ไม่ว่าเด็กหรอืผูใ้หญ่กค็งไม่มใีครอยากถกูล้อ ถกูเมาท์ ถกูเพือ่น ๆ  
หวัเราะลับหลัง หรอืเป็นตวัตลกในสังคม หรอืกลุ่มเพือ่น ยิง่เป็นเด็ก
ความอ่อนไหวบอบบางทางอารมณ์อาจจะยิง่มากกว่าผูใ้หญ่ โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีพ่อแม่ต้องด้ินรนท�ามาหากนิ ไม่ค่อยมเีวลา
ดแูลเอาใจใส่ลกู การถกูกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ (Cyber-
bullying) ซึง่เป็นส่ิงท่ีลูกเข้าถงึได้มาก ยิง่เป็นภยัอันตรายท่ีน่ากลัว
ส�าหรบัเด็ก Cyberbullying ท่ีเกดิกบัเด็กนัน้ มไิด้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจหรือพฤติกรรมทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังอาจน�าไปสู่
ปัญหาร้ายแรงถึงขั้นการฆ่าตัวตายได้ด้วย

ประเทศไทยมีกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข ้องกับการหมิ่น
ประมาท มกีฎหมายความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ และมกีฎหมาย
คุ ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีอาจน�ามาปรับใช ้ในกรณีมีการ         
กล่ันแกล้งรงัแกทางส่ือออนไลน์ได้ แต่ไม่มกีฎหมายฉบับใดท่ีระบุ
ฐานความผิดชัดเจนถึงการกระท�าท่ีใช้ส่ือออนไลน์เป็นเครื่องมือ 
ในการกล่ันแกล้งรังแก ท�าให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบแก่ช่ือเสียง 
เสรีภาพ ร่างกาย ชีวิต หรือต่อจิตใจโดยตรง ท�าให้เมื่อเกิดความ
เสียหายในบางกรณีจึงไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระท�าได้  

ท้ังนี ้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิามพีระราชบญัญตักิารป้องกนั
การกล่ันแกล้งทางออนไลน์ (Megan Meier Cyberbullying   
Prevention Act) เพือ่ป้องกนัและคุ้มครองเด็กผูใ้ช้บรกิารอินเทอร์เนต็
มิให้ตกเป็นเหยื่อของการกล่ันแกล้งในลักษณะต่างๆ และในบาง
มลรฐัยงัมกีฎหมายระดับมลรฐัเพิม่เตมิอกีด้วย นอกจากนี ้ในบาง
มลรัฐ ยังมีการก�าหนดนโยบายให้สถานศึกษาควบคุมดูแล

อย ่างเข ้มงวด 
หากมกีารกล่ันแกล้งรงัแกกนั
ในโรงเรยีนจะต้องมกีารลงโทษ
ผู้กระท�าความผิด ส่วนใน
ประเทศแคนาดา มีพระราช
บัญญัติปกป้องชาวแคนาดา
จากอาชญากรรมออนไลน ์    
(Protecting Canadians from 
Online Crime Act) ที่บัญญัติไว้ทัง้
ความผดิเกีย่วกบัการกล่ันแกล้งทาง
ออนไลน์ และแนวทางในการสืบพยานหลักฐานของเจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจ โดยมกีารจดัตัง้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในช่ือ 
Cyber-SCAN เพื่อท�าหน้าท่ีสืบสวนและเข้าช่วยแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที
 ส�าหรับประเทศไทย แม้ข่าวคราวการสูญเสียหรือได้รับ  
ความเสียหาย อันมสีาเหตจุากการกล่ันแกล้งรงัแกทางส่ือออนไลน์
อาจจะยังไม่มีมากนัก เพราะครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอาจจะ 
ไม่อยากเปิดเผยสาเหตท่ีุแท้จรงิ แต่เราควรจะเอาจรงิเอาจงัด้วยการ
ก�าหนดกฎหมายท่ีบังคับใช้กบัการกล่ันแกล้งรงัแกทางส่ือออนไลน์
โดยตรงออกมาโดยเร็ว เพื่อให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยและความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยกันป้องกัน ป้องปราม มิให้เกิด
การกระท�าความผิดดังกล่าวขึ้น

 ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีประเทศไทยควรเอาจริงกับกฎหมาย 
Cyberbullying

SPECIAL REPORT    
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 ถูกว่�ร้�ย ล้อเลียน บอกต่อข้อมูลที่เป็น 

คว�มลับลงในพืน้ทีอ่อนไลน์ บ�งคนอ�จคดิว่� กแ็ค่

เรือ่งระร�นกลัน่แกล้งกนัในโลกไซเบอร์ แต่ “การ

ระรานทางไซเบอร์” หรือ Cyberbullying นั้น 

แม้จะอยูใ่นโลกเสมอืนแต่ส�ม�รถสร้�งผลกระทบ

กระเทือนให้กับผู้ถูกกระทำ�ได้ร้�ยแรงอย่�งไม่

ค�ดคิด พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็ก

และวยัรุน่ เจ้าของเพจ “เขน็เดก็ขึน้ภเูขา” จะพ�เร�

ไปทำ�คว�มเข้�ใจในเรือ่งนี ้พร้อมเสนอแนะก�รป้องกนั

และแก้ปัญห�ให้กบัทกุคน

พญ.เบญจพร ตันตสูติ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

เจ้�ของเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเข�”

Cyberbullying

แกล้งในโลกเสมอืน
สะเทือนชีวิตจริง

  COVER STORY



 “Bullying คือการกล่ันแกล้งรังแกกัน    

ในอดีตการกล่ันแกล้งรังแกจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี

หรอืสถานท่ีจ�ากดั เช่น ในโรงเรยีน ในท่ีท�างาน 

เมื่อออกจากพื้นท่ีนั้นก็เล่ียงการถูกรังแกได้ 

โดยการกล่ันแกล้งมลัีกษณะส�าคัญ 4 ประการ 

คือ 1.มีความตั้งใจในการกลั่นแกล้ง 2.มีความ

รุนแรงก้าวร้าวท่ีกระท�าต่อร่างกายหรือส่งผล

ต่ออารมณ์ 3.มีการกระท�าซ�้า ๆ เกิดขึ้น และ 

4.มคีวามไม่เท่าเทียมกนัเชิงอ�านาจ ผูท่ี้มอี�านาจ

มากกว่ารังแกผู้ที่มีอ�านาจน้อยกว่า”

What is

Bullying
What is

Cyberbullying

?
?

 “Cyberbullying หรอืการระรานทางไซเบอร์ เป็นค�าท่ีเกดิขึน้เพราะการพฒันา

ของเทคโนโลยีท่ีท�ามีอินเทอร์เน็ตใช้ จึงเกิดศัพท์ท่ีหมายความถึงการกล่ันแกล้ง

รังแกกันในโลกออนไลน์ แตกต่างจาก Bullying โดยทั่วไป เพราะคนกลั่นแกล้ง

ในอินเทอร์เน็ตบางครั้งไม่เปิดเผยตัวตน ไม่ทราบว่าเป็นใคร และเมื่อไม่เปิดเผย

ตวัเอง ท�าให้กล้ากระท�ารนุแรงมากขึน้ ระรานกล่ันแกล้งได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีสามารถ

เช่ือมต่อโลกออนไลน์ได้โดยไม่จ�ากดัพืน้ท่ี ผูถ้กูรงัแกจงึถกูคุกคามได้มากกว่า และ

สามารถแผ่ขยายเป็นวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 รปูแบบ Cyberbullying มท้ัีง การล่วงละเมดิ (Harassment) การส่งต่อข้อมลู

ท่ีเป็นการคุกคาม หรือเปิดเผยข้อมูลลับ ซึ่งเป็นได้ท้ังข้อมูลเท็จและข้อมูลท่ี      

เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ คลิปวิดีโอ หรือภาพ ที่เป็นการ

คุกคามทางร่างกายและจติใจ การกดีกนัออกจากกลุ่ม (Exclusion) 

เป็นการกล่ันแกล้งด้วยการเพกิเฉยไม่สนใจต่อเหยือ่ ท�าให้รูสึ้กว่า

ถูกตัดออกจากกลุ่มหรือไม่มีส่วนร่วม การปลอมตัว (Masquerading) สร้างบัญชี

ออนไลน์โดยปลอมตัวเป็นเหยื่อ เพื่อกระท�าสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อ และท�าให้

ผู้อื่นเข้าใจผิด ซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งที่พบได้บ่อย

 ในประเทศไทย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ได้ท�าวิจยัเรือ่ง “การกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ในนกัเรยีน

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น” พบว่านกัเรยีนในวัยนีป้ระมาณ ร้อยละ 45 มปีระสบการณ์

เกี่ยวข้องกับ Cyberbullying ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในวัยที่มีอุปกรณ์สื่อสารใช้ แต่ยังขาด

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ จึงท�าให้เป็นได้ทั้งเหยื่อและผู้กระท�าเสียเองค่อนข้างมาก”
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Effect of
Cyberbullying

Help Stop 
Cyberbullying
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 “การถกูระรานทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบได้ท้ัง “ทางกาย” 

และ “ทางใจ” ต่อผู้ถูกกระท�า ทางกายนั้น อาจมีอาการป่วย

ที่รักษาไม่หายหรือไม่รู้สาเหตุ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นผล

มาจากความเครยีดท่ีได้รบั ส่วนอาการทางใจ จะเกดิภาวะทาง

อารมณ์ วิตกกงัวล สับสน ไม่รูว่้าตวัเองจะแก้ปัญหาหรอืออกจาก

สถานการณ์นั้นอย่างไร สามารถน�าไปสู่การเป็นโรคจิตเวชได้ 

และอาจร้ายแรงถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือ อยากฆ่าตัวตาย

ในเหยื่อบางราย เช่น ศิลปินเกาหลีที่ถูก Cyberbullying และ

ตัดสินใจจบชีวิตลง ในกรณีที่เหยื่อ Cyberbullying เป็นเด็ก 

จะท�าให้เขารูสึ้กสูญเสียคุณค่าในตวัเอง มคีวามภาคภมูใิจต�า่ลง 

แยกตวัจากเพือ่น ๆ  หงดุหงดิง่าย ไม่อยากไปโรงเรยีน บ่อยครัง้

พบว่าส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ท�าให้ผลการเรียนตกต�่า” 

 “การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา Cyberbullying คนที่

มบีทบาทส�าคัญท่ีสุดคือ พ่อ แม่ ผูป้กครอง มงีานวิจยัหลายช้ิน

ระบุว่า ผู้ปกครองช่วยให้การกลั่นแกล้งรังแกกันลดน้อยลงได้ 

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ปกครองต้องมีก่อนที่จะยื่นอุปกรณ์สื่อสารให้ลูก

เข้าสู่โลกออนไลน์ คือ การรู้เท่าทันส่ือ ต้องรู้ว่าจะสอนลูก

อย่างไรเมื่อใช้โซเชียลมีเดีย ส่ิงท่ีต้องระมัดระวังในการโพสต์

ข้อมูล ข้อควรระวังในการรับคนแปลกหน้าเข้ามาเป็นเพื่อน 

รวมไปถึงสอนวิธีการใช้งาน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ   

และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหากใช้ไปในทาง  

ไม่สร้างสรรค์ 

 พ่อ แม่ ผูป้กครอง ต้องสร้างทักษะรูเ้ท่าทันส่ือให้ลูก หาก

เขาตกเป็นเหยือ่การ Cyberbullying สามารถตัง้สต ิไม่โต้ตอบ



Help Stop 
Cyberbullying

Warning Signs  
for Cyberbullying
 “เด็กบางคนไม่กล้าบอกผูใ้หญ่เมือ่ถกูกล่ันแกล้งรงัแก แต่มสัีญญาณส�าคัญท่ีพ่อแม่ต้องรู ้ ว่าลูกอาจก�าลังถกู 

Cyberbullying  โดยสังเกตได้จากพฤตกิรรม มกีารหนเีรยีน ขาดเรยีน หรอืผลการเรยีนตกลงกว่าเดิม อาจจะ

เหน็เด็กมสีีหน้าท่ีเปล่ียนไปเมือ่ต้องใช้งานอินเทอร์เนต็ เกบ็ตวัเงยีบ ห่างเหนิ แยกตวั หงดุหงดิโกรธง่ายมากขึน้ 

หรอืมพีฤตกิรรมท�าร้ายตวัเอง หากรูสึ้กว่าลูกเรามปัีญหาเรือ่งการกล่ันแกล้งคนอ่ืน หรอืถกูแกล้งไม่ว่าจะทางไหน 

ควรพาลูกไปพบจิตแพทย์ ไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์รุนแรง เพราะอาจจะช้าเกินไป”

หรอืโต้กลับ เพราะจะยิง่ท�าให้เรือ่งบานปลาย และไปสร้าง

ความพงึพอใจให้กบัคนแกล้ง กจ็ะยิง่ถกูแกล้งมากขึน้ ควรเกบ็

หลักฐานด้วยการบันทึกหน้าจอไว้ รูจ้กัการป้องกนั

ตวัเองด้วยการบล็อก เพือ่ปิดช่องทางการเข้าถงึ 

ป้องกนัการเหน็ข้อมลูส่วนตวั รูวิ้ธรีพีอร์ตข้อมลู 

เมือ่ถกูปลอมแปลงตวัตน หรอืถกูคุกคามจาก

คนในโลกออนไลน์ พ่อแม่ควรพูดคุยและ

สอบถามลูกให้เหมอืนเป็นเรือ่งปกต ิว่าท่ีโรงเรยีน

มีใครแกล้งกันไหม แกล้งกันอย่างไร เพื่อให้

เด็กกล้าที่จะบอกเรื่องเหล่านี้ให้ฟัง ส�าคัญทีส่ดุ

คือครอบครวัต้องมสัีมพนัธภาพท่ีดี เด็กจะเช่ือมัน่และ

ไว้วางใจ เมื่อมีปัญหากล้าขอความช่วยเหลือจาก

ผู้ใหญ่ในครอบครัว 

 ส่วนเด็กท่ีเป็นผูก้ระท�า Cyberbullying เสียเองนัน้ 

มักเป็นเด็กท่ีชอบแกล้งคนอื่น ใจร้อน พ่อแม่ต้องหา

สาเหตุให้เจอว่าท�าไมลูกแกล้งคนอ่ืน บางคนมีปัญหา

จิตเวชที่ต้องรักษา และต้องสอนให้ลูกเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น ยกตัวอย่างให้เขาคิดว่า หากเป็น

ตวัเองถกูกระท�าจะรูสึ้กอย่างไร และรบัผดิชอบ

ผลของการกระท�าตนเองด้วยการถกูลงโทษ แต่ต้องไม่ลงโทษ

รนุแรง เป็นการลงโทษเชิงบวก ให้ท�าความดีชดเชย หรอื

ให้ไปขอโทษเพือ่น อย่างไรกต็ามทักษะการรูเ้ท่าทันส่ือ

ควรถูกบรรจุเป็นหลักสูตรสอนในโรงเรียน ซ่ึงการ 

แก้ปัญหา Cyberbullying ต้องใช้ความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วน ท้ังครอบครวั โรงเรยีน และ

นโยบายภาครฐั จงึจะประสบความส�าเร็จ” 
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Cyberbullying

เด็กไทยเปนเหยื่อ

80 66 12 45
เคยถูกกลั่นแกลง

ในชีวิตจริง 

ถูกแกลง

สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ถูกแกลง

ทุกวัน

เคยถกูระรานทางไซเบอร

อยางนอย 1 ครัง้

Cyberbullying แบบไหน? 

ลอเลียน
ตัง้ฉายา

ถกูเพิกเฉย
ไมสนใจ 

ไมให
ความเคารพ

มากกวา
สหรฐัอเมรกิา
ยโุรป ญีปุ่น

4 เทา

89 59 41

ถูก Cyberbullying เจาหนูวิ่งหาใคร 

เพือ่น ผูปกครอง พีน่อง 

ตระหนักถงึปญหา 

หาทางชวย

ฝกใหรับมือ

ยนืเคยีงขาง

พอแมอยาเฉยเมยเมือ่ลกูเลาวาถกูแกลง
รบัฟงเมือ่ลกูรองขอ

หาตนตอปญหาและทางออก

ใหกาํลังใจ แนะวิธรีบัมอืโดยไมตอบโต
เชน ปดแอก็เคานต บล็อก

สรางความเชือ่ใจใหลกูรูวา

ไมวาจะเกดิอะไรขึน้

จะยนืเคยีงขางลกูเสมอ

1

2
3

4

4 วธิรัีบมอื เม่ือลกู
ถูก Cyberbullying79 54 46.4

.2 .2

.4 .8

หยุด! ระรานทางไซเบอร



Cyberbullying หรือการกลั่นแกลงบนโลกออนไลน ไมใชเรื่องเล็ก ๆ 
อยางที่หลายคนคิด แตอาจบานปลายกลายเปนปญหาตามมา
อีกมากมาย แลวคุณรูหรือไมวาอะไรคือ Cyberbullying และเราจะมี
วิธีการหยุดเรื่องนี้ไดอยางไร สแกน QR Code เขาไปตอบคําถามสั้น ๆ 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทานั้น สําหรับผูที่เขาไปตอบคําถาม 
10 คนแรก รับไปเลย! หนากากอนามัยเก ๆ ไวใสปองกันโควิด 
มารวมกันหยุด Cyberbullying กันคะ 

450

8 บทเรียนออนไลน “MOOC”
หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา 

https://learningcovid.ku.ac.th https://learn.safeinternet.camp/

โดย 2 ผูเชี่ยวชาญ ศ.นพ.ยง-รศ.ยืน ภู วรวรรณ

นําองคความรู แกปญหาประเทศชาติ 

เรียนจบมีใบ Certificate รับรองดวย!

ดีแทคจับมือดีปา-กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปดพื้นที่แหงการเรียนรู

พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไมมีสอนในโรงเรียน

“หองเรียนเด็กลํ้า-หองเรียนครูลํ้า”
พัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล รู เทาทันภัยไซเบอรที่เกิดขึ้นรอบตัว

พรอมแลวที่จะใหนอง ๆ เยาวชน และบุคลากรครู อาจารย

เขาไปเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณกันไดที่ 

http://smartmooc.org/courses/course-v1
:CCDKM+DIL+DIL2019/about

หลักสูตรการสงเสริมการรูเทาทันและเฝาระวังสื่อ
(DIL: Digital Information Literacy) 

หลักสูตรออนไลนสําหรับ กศน. ระดับ ม.ปลาย และผูสนใจทั่วไป

เรื่อง การรู เทาทันสื่อ การเขาถึงความปลอดภัย
โดยคณาจารยผู เชี่ยวชาญดานการใชสื่ออยางส่ือสรางสรรค

สามารถเรียนฟรีไดที่

250
250



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล : contact@thaimediafund.or.th website : www.thaimediafund.or.th


