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สื่อที่ดีต้องไม่มีเนื้อหา 
1. พฤติกรรมและความรุนแรง 
2.  เรื่องทางเพศ 
3.  การใช้ภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

สื่อควรมีเนื้อหา
1.  ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด มีสติปัญญา
2.  ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 
5.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม 
6.  สง่เสรมิการพฒันาความสมัพนัธข์องคนในครอบครวัและความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล 

ตามข้อกำาหนดแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ประกาศสำานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสื่อ
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Editor’s Talk เป็็นข่่าว  
ข่าวสาร กิจกรรม

เป็็นส่ือ 
โลกกลมๆ ท่ีเรียกว่าดิจิทัล

เป็็นเหตุ
วงการส่ือขานรับสร้างส่ือดี
ผุุดไอเดียรับทุนปี 64

เป็็นเร่่อง
Digital Empathy
เพราะโลกนี� ไม่ได้มีแค่ (พวก) เรา 

เป็็นต่อ
10 เร่ืองต้องรู้ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

เป็็นแข่ก  
จิ�มจอ อย่าให้เจ็บใจ

เป็็นมาภาคี  
หนุนผุลิตส่ือ ยุติกลั�นแกล้ง
ในโลกออนไลน์

เป็็นหมวดหม่่  
3 เร่ืองด่วน 
เร่งป้องกัน

เป็็นมิตร  
Digital Empathy
ทักษะต้องมีบนโลกออนไลน์
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กลับมาพบกับจดหมายข่าว +6-3 กันอีกครั้งในปี 2564 ซึ่งผู้อ่านหลายท่านอาจจะ
สงสัยว่าเราหายไปไหน กองบรรณาธิการต้องขออภัยที่ +6-3 ท้ิงช่วงไป เน่ืองจากเป็น 
รอยต่อของการเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณใหม่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ที่กลับมาอีกรอบ จึงเกิดความล่าช้าขึ้นเล็กน้อย

ในปี 2564 กองบรรณาธกิารวางแผนการจัดท�าจดหมายข่าวต่อเนือ่ง 12 ฉบบั เพือ่ไม่ให้
เกิดการทิ้งช่วงให้ผู้อ่านต้องรอนาน โดยมีการปรับปรุงคอลัมน์ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน  
เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้เข้มข้นขึ้น 

การกลับมาพบกันครั้งนี้ นับเป็นฟ้าหลังฝนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่ม 
ดข้ึีน จดหมายข่าว +6-3 ยงัมโีครงการต่าง ๆ  ภายใต้การขบัเคลือ่นงานของคณะอนกุรรมการ
เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ซึง่กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและ
สร้างสรรค์จะมาน�าเสนออย่างต่อเนือ่ง ซึง่เรว็ ๆ  นีจ้ะมกีารจดักจิกรรมค่ายเดก็ตดิเกมไซเบอร์ 
อเวนเจอร์ แคมป์ (Cyber Avengers Camp) เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้คุณพ่อคุณแม่ 
และช่วยพฤติกรรมเจ้าตัวเล็กในบ้านไม่ให้ติดเกม รวมถึงโครงการเวทีรางวัลเชดิชเูกยีรติ
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ทีต้่องร่วมกนัส่งก�าลงัใจให้กบัเครือข่ายมหาวทิยาลยั 24 แห่ง  
ซึง่ต่างก�าลงัค้นหาเลอืกสรรสือ่น�า้ดีเพือ่รบัรางวลักนัอย่างขะมักเขม้น

เมือ่สือ่ดถีกูยกย่องให้พืน้ที ่สือ่ร้ายย่อมลดน้อยลง สงัคมไทยกจ็ะเป็นสงัคมปลอดภยั
และสร้างสรรค์ 

TALK
EDITOR’S

ลัดดา ตั้งสุภาชัย
ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง

สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

บรรณาธิการบรหิาร  

นางสาวลดัดา ตัง้สภุาชยั 
ประธานคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการ 
เฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ  

นายธนกร ศรสีขุใส ผูจ้ดัการกองทนุ
พฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์,  
รศ. นพ.ชาญวทิย์ พรนภดล ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านจิตเวชศาสตร์เดก็และวยัรุน่  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางวรินร�าไพ ปุณย์ธนารีย์ 
รองผู้จัดการกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์, นางสวุารี เตยีงพทัิกษ์ 
รองผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ 
กองบรรณาธกิาร 
นายชาญณรงค์ วงค์วชิยั,  
นางสาวคีตฌาณ์ ลอยเลศิ,  
นางสาวรตริตัน์ นิมติรบรรณสาร 
บรรณาธกิารฝ่ายศลิป์ 

นายวร์ีศรณัย์ สทุธนิภิาชัย 
ถ่ายภาพ  
นายเรืองศกัด์ิ บณุยยาตรา,  
นายณรงค์ฤทธิ ์โก๋กลิน่, 
ประสานงาน  

นางสาวมนญัญา พาลมูล
นางสาวสุธาทพิ ลาภสมทบ
นายเชาวน์เมอืง เวชกามา
นางสาวสุดารตัน์ เทีย่งไทสง 
ส�านักงาน  
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. 
(ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 
โทรสาร 0 2273 0119 
อีเมล : contact@thaimediafund.or.th 
website : www.thaimediafund.or.th

คณะผ่้จัดทำาจดหมายข่่าว
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ป็ลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ +6-3



  เป็็นข่่าว

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เห็นชอบการเปิดรับ 
ข้อเสนอโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ขอรบัเงนิสนบัสนนุจากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ ประจ�าปี 2564 วงเงนิงบประมาณ 300 ล้านบาท เพือ่ให้ส�านกังานกองทนุฯ 
ด�าเนินการต่อไป แบ่งออกเป็น โครงการประเภทเปิดรบัท่ัวไป (Open Grant) วงเงนิไม่เกนิ 
90 ล้านบาท โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180  
ล้านบาท โครงการประเภทความร่วมมอื (Collaborative Grant) วงเงนิไม่เกนิ 30 ล้านบาท 
โดยก�าหนดการเปิดขอรับทุนที่ตั้งไว้ประมาณกลางเดือนมกราคม 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คิวบิกครีเอทีฟ เปิดตัว
ค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) รับสมัคร
เยาวชนอาย ุ9 - 14 ปี หรือก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ ป.3 - ม.2 จ�านวน 200 คน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายติดอาวุธป้องกันปัญหาติดเกม พร้อมเรียนรู้การใช้สื่อ
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านฐานกิจกรรมสุดสนุก สอดแทรกความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาทักษะชีวิตไปกับนักกิจกรรมและนักจิตวิทยาที่มี
ความรูค้วามเช่ียวชาญจากหลากหลายสถาบัน ระหว่างวนัที ่3 - 8 พฤษภาคม 2564 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน
พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ นางสาว
ลดัดา ตัง้สภุาชยั ผูท้รงคณุวุฒด้ิานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในคณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และประธาน 
คณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวังส่ือที่
ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ และ ดร.อมรวชิช์ 
นาครทรรพ หวัหน้าโครงการวจิยัเพือ่จดัท�า
แผนยุทธศาสตร์เฝ้าระวังสื่อท่ีไม่ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว 
ผลการวิจัยพร้อมกับชี้แจงยุทธศาสตร์ 
การท�างานทีส่�าคญัในการรบัมอืความรนุแรง
ในสื่อ ทั้งการใช้ค�าพูดสร้างความเกลียดชัง
ต่อกนั ไปจนถงึการสร้างข่าวปลอม และการ
คุกคามกันในโลกไซเบอร์
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“เป็นสือ่” เป็นคอลมัน์ใหม่ของจดหมายข่าว +6-3 

ทีจ่ะน�าสือ่ด ีๆ ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ 

มาน�าเสนอแก่ท่านผูอ่้าน โดยฉบับนีม้หีนังสอืคูม่อื

ทีช่ือ่ว่า “โลกกลม ๆ ทีเ่รียกว่าดิจทิลั” 

มาเปิดคอลมัน์ “เป็นสือ่” ซึง่เราจะได้พบกัน

อย่างต่อเนือ่งในฉบบัต่อ ๆ ไป

“โลกกลม ๆ  ท่ีเรยีกว่าดจิทิลั” เป็นคูม่อื
ทีผู่ช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรทพิย์ เยน็จะบก 
ดร.ชวพร ธรรมนติยกลุ นางสาวไพรนิทร์ 
บญุส่ง เป็นผูเ้ขยีนและเรยีบเรยีง ภายใต้การ
สนบัสนุนของคณะอนุกรรมการเกีย่วกบัการ
เฝ้าระวงัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ซึ่งต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเพ่ือ 
สร้างภมิูคุ้มกนัให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเดก็ 
และเยาวชนในการบรโิภคส่ืออย่างรูเ้ท่าทนั 

นอกจากภาพประกอบและสีสนัน่าอ่าน
แล้ว โลกกลม ๆ ทีเ่รยีกว่าดจิทิลัยงัน�าเรือ่ง
รอบตวัภายใน “โลกดจิทิลั” มาเล่าสรปุง่าย ๆ  
พร้อมภาพการ์ตนูประกอบเนือ้หา ช่วยให้ 
เข้าถึงง่าย ไม่ว่าคณุจะเป็นคนท่ีเตบิโตมากบั
ยคุเทปคาสเซต็หรอืโตมาก็มอีปุกรณ์ไฮเทค
มากมายให้ใช้งาน “โลกกลมๆ ท่ีเรียกว่า
ดิจิทลั” จะช่วยให้การสือ่สารในโลกออนไลน์

เป็็นสื่อ    

โลกกลม ๆ ที่เรียกว่า

ดิจิทัล

เป็นไปด้วยความเข้าใจ รูเ้ท่าทัน และสามารถ
รับมือได ้อย ่างเหมาะสมหากเกิดเหตุ 
ไม่พงึประสงค์ขึน้   

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้เห็น 
มมุมองใหม่ทีก่ว้างขึน้จากการใช้งานในโลก
ดจิทิลั หลายประเดน็ได้รบัการอปัเดตข้อมลู
ให้ทันสมยัเพือ่แก้ไขความเข้าใจผดิเก่า ๆ  ใน
อดตี โดยเฉพาะกับภยัร้ายโลกไซเบอร์ทีเ่รา
อาจไม่ทนัระวงั หรอืผลกระทบจากการใช้งาน
ของเราในโลกไซเบอร์ที่ส่งผลสู ่ชีวิตจริง  
ผ่านหวัข้อมากมายทีน่่าสนใจ เช่น รอยเท้า

ผ้่เขี่ยน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก 
ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล นางสาวไพรินทร์ บุญส่ง
ออกแบบป็ก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรดา ไวยาวัจมัย 
วาดภาพป็ระกอบ: นางสาวพัทธนันท์ ภวการค้าดี
จัดพิมพ์และเผยแพร่: ส�านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์

จำานวนหน้า 72 หน้า 
พิมพ์คร้ังท่ี 1 ธันวาคม 2563
ISBN 978-616-93555-3-3

โลกกลมๆ ท่ีเรียกว่าดิจิทัล

ดจิทิลั (Digital Footprint) การสะกดรอยตาม
บนโลกออนไลน์ (Cyberstalking) การกล่ันแกล้ง
บนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) หรือค�า
ยอดฮติอย่างความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ในโลก
ดจิิทัล (Digital Empathy) 

เรียกได้ว ่าหนังสือเล ่มน้ีสามารถ
กะเทาะเปลือกโลกดิจิทัลให้คุณเห็นแบบ
ครอบคลุมรอบด้าน สามารถน�าไปปรับใช้
งานจริงให้เกดิประโยชน์ได้ทนัท ี และท�าให้
คุณได้สัมผัสกับโลกใบใหม่ในมือท่ีเรียกว่า 
“ดจิิทลั” อย่างแท้จรงิ 



  เป็็นแข่ก

 อย่าให้ เจ็บใจ

หากใครติดตามข่าวสารใน

วงการสื่อคงรู้จักชื่อของ ผศ. ดร. 

วรัชญ์ ครุจิต เป็นอย่างดี ในฐานะ

นักวิชาการที่ใช้ “สื่อ” เพื่อส่งสาร

กระตุกเตือนสังคมและท้วงติงสิ่งที่

สื่อท�าไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้ง ใน

วันที่สื่ออยู่ในมือทุกคน และการ

สื่อสารในสังคมไทยที่ใช้ถ้อยค�า

แสดงความเห็นต่างกันด้วยความ

รุนแรงผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น 

เราจึงต้องมาพูดคุยกับ ผศ. ดร. 

วรัชญ์ ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม

สนับสนุนการสร ้างนวัตกรรม 

เพื่ อการพัฒนาสื่ อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่ไม่ให้

นิว้ทีเ่ราจิม้ลงไปบนหน้าจอไปสร้าง

ความเจ็บช�้าในหัวใจให ้กับใคร

แม้แต่คนเดียว 

ผศ. ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

จิ้มจอ



ช้าแต่ชัวร์ ไม่เผลอตัวทำาร้ายใคร

1-10 DEL

“การที่เราพิมพ์ข้อความหรือใช้ภาษาโจมตี ท�าลาย หรือสร้าง
ผลเสียให้อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความรุนแรงเชิงการส่ือสารที่ไปท�าร้าย
ความรู้สึก และส่งผลต่อร่างกายได้เช่นเดียวกับการใช้ก�าลังท�าร้าย
ร่างกาย เพราะอาจไปสร้างความคิดเชิงลบให้เกิดขึ้น ท�าให้ผู้รับสาร
เสียความมัน่ใจ สารเคมใีนสมองเกดิการเปล่ียนแปลง และกลายเป็น
โรคซมึเศร้าได้ ซึง่บางครัง้อาการทางกายกมี็ผลมาจากจติใจ และการ
ถูกท�าร้ายความรู้สึกทางวาจาหรือถ้อยค�าอาจรุนแรงกว่าการท�าร้าย
ร่างกายเพราะติดอยู่ในใจเราได้ตลอดชีวิต 

ความรุนแรงในเชิงการสื่อสารมีทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ซึ่ง 
ผลอาจเกิดกับคู่สนทนา คนรอบข้าง และสังคมโดยรวมก็ได้ ทั้งการ
ด่าทอด้วยค�าหยาบคาย การเสียดสี พูดลอย ๆ ท�าให้ตีความได้ว่า
เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนใด การปล่อยข่าวลือ หรือแม้กระท่ังโจมตี
บุคคลอันเป็นที่รัก ศาสนา ความเชื่อ แล้วไปสร้างความสะเทือนใจ
ให้กลุม่คน ก่อให้เกดิความขัดแย้ง และเกดิความรนุแรงทัง้ต่อตนเอง 
สังคม และชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่ ถือเป็นความรุนแรงที่มีเจตนา

อีกแบบหนึ่งที่คนอาจจะมองข้าม เป็นความรุนแรงทางการ
สื่อสารที่อาจจะไม่มีเจตนา เช่น การบ่น แสดงความเห็นส่วนตัว แต่
เข้าข่ายยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง การตอกย�้า พูดซ�้าเรื่องที่จะ
ท�าให้เกิดประเด็น หรือแม้แต่การกดไลค์ กดแชร์ ข้อความที่มีความ
รนุแรง แสดงความสะใจเมือ่เกดิความรนุแรงขึน้ นับเป็นความรนุแรง
รูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ท�าเอง แต่แสดงความเห็นด้วยหรือส่งเสริม 
ให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

การสื่อสารผ่านส่ือออนไลน์ทุกคนมีโอกาสกระท�าความรุนแรง
ได้หมด เพราะความรู้สึกชั่ววูบ พิมพ์แล้วกดส่งเลย ถึงลบก็มีคนเห็น
แล้ว เป็นการพมิพ์ตามความรู้สกึโดยไม่ผ่านกระบวนการยบัยัง้ชัง่ใจ 
เพราะอยู่หน้าจอไม่เห็นหน้าตรง ๆ  ก็มีความกล้าจะแสดงออกตามที่
รู้สกึ กต้็องย้อนกลบัมาถามว่า ถ้าชีวิตจรงิเราไม่กล้าแสดงออกเพราะ
เป็นสิ่งไม่ดี ท�าไมเราถึงต้องไปแสดงออกในออนไลน์ด้วย” 

ทำาไมจิ้มจอแล้วเจ็บถึงใจ

อย่่ข่้างไหนต่างก็เจ็บ
“ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ผูร้บัสารเป็นผูร้บัผลโดยตรง ข้อความ

อาจจะไปกดัเซาะ ท�าร้ายเขา วันหนึง่ความอดทนหมดลงกร็ะเบิด
ออกมา เช่น คนทีโ่ดนระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) อาจ
ตดัสนิใจฆ่าตัวตายในวันหน่ึง หรอืไปกระท�าความรุนแรงต่อผูอ่ื้น
เป็นลกูโซ่ความรนุแรง บางเรือ่งส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง หรอื
หนักสุดคือสังคมเกิดการแบ่งฝ่าย กลายเป็นความไม่สงบใน 
บ้านเมอืง เพราะต่างมผีูส้นบัสนนุ พยายามแย่งชิงความชอบธรรม 
เพ่ือกดทับอกีฝ่ายหนึง่ให้ได้ ฝ่ังผู้ส่งสารกไ็ด้รบัผลกระทบจาก
การกระท�า บางคนถูกฟ้องร้องจากการหมิ่นประมาท น�าเข้า
ข้อมลูอนัเป็นเทจ็ กต้็องรบัโทษตามกฎหมาย 

เม่ือพจิารณาทีต่วัสาร เราจะพบว่ามกีารใช้ถ้อยค�ารนุแรง 
และหยาบคายมากขึน้ แม้ภาษาจะมวีวิฒันาการ แต่กลายเป็นไป
ในทางที่ไม่ดี เช่น ภาษาที่ใช้ในโลกโซเชียลมีค�าหยาบคาย 
ค่อนข้างมาก กลายเป็นเร่ืองปกต ิไม่ต้องหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  ในการ
พดูจา จากโลกออนไลน์กอ็อกมาสูโ่ลกออฟไลน์ กลายเป็นภาษา
ตดิปาก เท่ากบัเรายกของต�า่ให้เป็นปกต ิ ซึง่ในวัฒนธรรมไทย 
เรายงัมกีาลเทศะเรือ่งการใช้ภาษา แต่ตอนนีเ้ร่ิมปะปนกนัมากขึน้ 
และเรากค็งไม่อยากเห็นเดก็เลก็ ๆ  ใช้ค�าหยาบกนัต้ังแต่วยัอนบุาล
เพราะเหน็เป็นเรือ่งปกตเิป็นแน่

สถานการณ์ความรนุแรงในไทยท่ีเหน็ชดัและเป็นรปูธรรมมาก 
นอกจากการใช้ค�าหยาบคายคอื การพดูโดยทีไ่ม่ค�านงึถงึอีกฝ่ายหนึง่ 
โดยเฉพาะคนต่างวัยกัน แม้ในต่างประเทศก็พบเห็นปัญหานี้  
แต่ไม่ได้ใช้ค�าท่ีรนุแรงเท่าประเทศเรา ซึง่ไปมผีลต่อเยือ่ใยหรอื
สายใยทางวัฒนธรรมไทยท่ีจะถูกท�าลายลงไปกับการสื่อสาร 
แบบนี ้ความเกรงใจ ความเหน็อกเหน็ใจกนัลดน้อยลงไปเรือ่ย ๆ 
ซึง่ในท่ีสดุอาจลุกลามไปสูโ่ลกออฟไลน์กเ็ป็นได้” 

หากรู้สึกว่าข้อความ
ของตนเองไม่เหมาะสม 
รีบแก้ไขหรือลบออก 
แม้จะได้ยอดไลค์เยอะ
เพียงใดก็ตาม

นับ 1-10 
ก่อนกดโพสต์
ข้อความ

อ่านทวนหลาย ๆ 
รอบเมื่อเขียน
ข้อความจบ



ทางแก้
ไม่มีใครต้องเจ็บ

“สิง่ท่ีเราขาดหายไปในการสือ่สาร คอื Empathy ค�าว่า Em คอื 
In แปลว่า ข้างใน Path คือ ความรูส้กึ Empathy คอืการเข้าไปอยู่
ในความรู้สกึผูอื้น่ เราควรต้องใคร่ครวญว่าสิง่ทีเ่ราจะสือ่สาร คนอืน่
จะรู้สกึอย่างไร หากไปสร้างความรูส้กึท�าร้ายเขา เรากไ็ม่ควรสือ่สาร
ออกไป  

เราต้องรูเ้ท่าทัน เร่ิมจากมสีติ รู้ทนัอารมณ์ตนเอง ต้องยับยัง้
ชัง่ใจ ก่อนจะพิมพ์ข้อความอะไรส่งไป ให้อ่านทวนหลาย ๆ รอบ  
อ่านแล้วคิดว่าส่งไปแล้วมีผลกระทบกับเราไหม มีผลต่อพ่อแม่ 
หรอืครอบครัวเราไหม เริม่จากผลกระทบท่ีเกดิกบัตัวเราก่อนเลย

จากสติกน็�าไปสูปั่ญญา นัน่คอืความรูแ้ละข้อมลู บางทเีราคดิว่า
ไม่เกิดผลกระทบกบัเรา แต่เพ่ือนในรปูอ้าปากหาวอยู ่คดิว่าแค่ข�า ๆ  
โพสต์ได้ ซึ่งเพื่อนอาจไม่ข�าด้วย หรือการตัดต่อภาพแล้วน�าไป 
โพสต์ให้เสยีหายกม็คีวามผดิตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ แม้แต่การ
ลอ็กอนิบัญชขีองเพือ่นแล้วไปแกล้งโพสต์ การลงข้อมลูอนัเป็นเทจ็ 
ล้วนมคีวามผดิตามกฎหมาย ข้อมูลเหล่านีค้อืการให้ปัญญาท่ีต้องใส่
ลงไปให้แก่คนในสงัคม โดยเฉพาะเดก็ ๆ ทียั่งมปีระสบการณ์น้อย 
เขาอาจจะคิดไม่ถึงผลท่ีจะตามมา ขณะที่ในกลุ่มผู้ใหญ่ แม้มี
ประสบการณ์ มคีวามรู้ แต่ก็อาจจะขาดสต ิกต้็องท�าความเข้าใจกบั
การสือ่สารในรูปแบบใหม่ท่ีเปลีย่นแปลงไป

ส่วนสือ่ซึง่แม้จะเป็นธรุกจิ แต่กต้็องอยูบ่นพืน้ฐานของความ 
รบัผิดชอบและจริยธรรม ไม่ละเมดิสทิธผิูอ้ืน่ และหาเรตติง้บนความ
สญูเสยีของสงัคม ประชาชนกต้็องรูเ้ท่าทนัในการเสพและใช้ส่ือร่วมกนั
เรยีกร้องจรยิธรรมสือ่ เพือ่ให้สือ่อยูใ่นเส้นเสรภีาพทีม่คีวามพอดี 

คณะอนกุรรมการส่งเสรมิสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมฯ จงึ
พยายามสร้างพืน้ทีใ่ห้กบัคนทีม่คีวามคดิใหม่ ๆ  ให้โอกาสเดก็เยาวชน
ได้น�าพลังออกมาสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะให้มากท่ีสดุ เด็ก ๆ  จะได้รูว่้าไม่จ�าเป็นต้องหยาบคายแล้ว
ถงึดงั ยอดไลค์ไม่ใช่ความส�าเร็จของชวีติ แต่การแสดงออกในเชงิ
สร้างสรรค์มคีณุค่ามากกว่า ซึง่กองทนุพฒันาสือ่ฯ พร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ
ไอเดยีของคณุให้ขยายออกไปในวงกว้าง เพือ่ช่วยกนัสร้างสรรค์สังคม
ด้วยการสือ่สารเชงิบวก ตามเจตนารมณ์ของกองทนุพฒันาส่ือฯ”

โซเชียลมีเดีย
จะค่อย ๆ ดุนให้เรามีข้าง

โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเหมือนเราถูกยัดลงไป
ในกล่องเล็ก ๆ แล้วจะต้องอยู่ในกล่องนั้น 

อย่าไปจ�ากัดว่าต้องมีข้าง แต่ขอให้
แสดงออกอย่างมีเหตุผล 

ไม่ละเมิด และไม่พาดพิงผู้อื่น 
นั่นคือสื่อสารสร้างสรรค์ที่จะ

ไม่ส่งผลร้ายต่อใคร 



โครงการหร่อกิจกรรม
ที่ยื่นข่อรับสนับสนุนทุน
ป็ระจำาป็ี 2564

งบประมาณ 300 ล้านบาท 
จ�านวนโครงการที่เสนอขอรับทุน

ป็ระเภทโครงการที่ข่อรับทุน

ประเภทเปิดรับทั่วไป 
(Open Grant)
วงเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ 180 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท

โครงการ
802

โครงการ
511

โครงการ
29

1,342

ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant)

ประเภทความร่วมมือ 
(Collaborative Grant)

1

2

3

โครงการ

• เด็กและเยาวชน

• ผุู้สูงอายุ

• คนพิการและด้อยโอกาส

• ประชาชนทั่วไป

405

86

79

232

24

180

307

• ขนาดใหญ่

• ขนาดกลาง

• ขนาดเล็ก

ในปี 2564 กองทนุพฒันาสือ่ฯ ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกองทนุฯ ให้เปิด
รับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในวงเงิน 
งบประมาณ 300 ล้านบาท โดยการจดัสรรทุนประจ�าปี 2564 ประกอบด้วย 

1. โครงการป็ระเภทเป็ิดรับทั่วไป็ (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท

กลุม่เดก็และเยาวชน 30 ล้านบาท
กลุม่ผู้สงูอาย ุ20 ล้านบาท
กลุม่คนพกิารและผูด้้อยโอกาส 20 ล้านบาท
กลุม่ประชาชนท่ัวไป 20 ล้านบาท

2. โครงการป็ระเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท 

จัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้าง 
ความรกัชาติ 30 ล้านบาท โครงการหรอืกจิกรรมขนาดกลาง จ�านวน 100 ล้านบาท โครงการหรอื
กิจกรรมขนาดเลก็ วงเงนิ 50 ล้านบาท

3. โครงการป็ระเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท  
ส�าหรบัการเปิดรบัข้อเสนอโครงการและกจิกรรม ดร.ธนกร ศรีสขุใส ผูจั้ดการกองทนุพฒันา

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ระบวุ่า ในปีนีป้ระเดน็ส�าหรบัโครงการเปิดรบัท่ัวไปกบัโครงการประเภท
เชิงยทุธศาสตร์ โดยโครงการเปิดรบัทัว่ไปนัน้จะเปิดกว้างทัง้เร่ืองความคดิสร้างสรรค์และประเภท
ของส่ือ แต่ต้องตอบโจทย์กลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่ 

“ส่วนโครงการประเภทเชงิยทุธศาสตร์จะเน้นไปทีปั่ญหาทางสงัคมเป็นหลกั เพือ่ลดปัญหา
ความขัดแย้ง การแบ่งแยก เพราะเราอยากเหน็สือ่ทีจ่ะท�าให้เราหนัหน้าเข้าหากนั สร้างสงัคมทีม่ี
ความรกั ความสามัคค ีพดูคยุกนัได้ด้วยความเข้าใจ และต้องการสือ่สารผ่านสือ่ทีเ่ข้าถงึคนได้ง่าย 
ทกุกลุม่ ทุกเพศทุกวยั จงึเปิดรบัโครงการผลติภาพยนตร์เสรมิสร้างความรกัชาตเิข้ามา” 

การเปิดรบัข้อเสนอโครงการและกจิกรรมต่อกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัฯ ได้ด�าเนนิการไป
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 และปิดรับข้อเสนอเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีผ่านมา  

ซ่ึงมีผู้สนใจเสนอโครงการเข้ามาท้ังหมด 1,342 โครงการ โดยกองทุนพัฒนาส่ือฯ จะน�า 
ข้อเสนอโครงการและกิจกรรมท้ังหมดเสนอต่อคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง 

และพัฒนาโครงการ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดโครงการ  
ก่อนประกาศผลโครงการท่ีได้รับสนับสนุนทุนในเร็ว ๆ น้ี 

เม่ือวงการส่ือขานรับการสร้างส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  ผลท่ีเกิดข้ึน
ย่อมตกกับสังคมไทย ปี 2564 จะมีส่ือน�า้ดีให้เลือกเสพอีกจ�านวนไม่น้อย

เป็็นเหต ุ   

“สื่อ” ไม่เพียงท�าหน้าที่สะท้อนสังคม แต่ยังสามารถสร้างค่านิยมและ

ทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์จงึเกดิขึน้โดยมีภารกจิและหน้าทีส่�าคัญในการสนบัสนนุและกระตุน้

ให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้จัดสรรทุนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มี 

สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์มาต้ังแต่ปี 2560 ต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 5 ปี

วงการสื่อข่านรับ
สร้างสื่อดี
ผุดไอเดียรับทุนปี 64

ดร.ธนกร ศรีสุขใส 
ผุู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์



เมือ่โลกเข้าสูยุ่คทีก่ารส่ือสารออนไลน์กลายเป็น

ส่วนหนึง่ของชวีติ พฤติกรรมบางอย่างทีเ่คยพบ

ในชีวติจรงิกพ็บได้ในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

การกล่ันแกล้งรงัแกกนัในโลกออนไลน์ของเด็ก

และเยาวชน เป็นพฤตกิรรมหนึง่ทีพ่บเห็นได้บ่อย 

และย่ิงผูก้ระท�าและผูถู้กกระท�าต่างไม่เห็นหน้าหรืออยู่ใน

ชวีติจรงิของกนัและกนั ความรุนแรงกด็ย่ิูงเพ่ิมมากขึน้  

  เป็็นมาภาคี

หนุนผลิตส่ือ
ยุติกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์

โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อยุติ
การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
กองทนุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นการจับมือกัน 
ของ 3 ประสาน คอื คณุแสงระว ีดาปะ คณุพรชพร วรชยัพทัิกษ์ 
และคุณพธีากร ศรบุีตรวงษ์ ซึง่ทัง้สามคนต่างท�างานคลกุคลีอยู่
ในวงการสือ่ โดยคณุแสงระวแีละคณุพรชพรเคยจัดรายการวทิยุ
ด้วยกนัท่ีส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จงัหวดัเลย ส่วนคณุพธีากร
เป็นวทิยากรกระบวนการทีท่�างานร่วมกบัประชาสังคมกลุม่ต่าง ๆ  
และเคยท�าโครงการเรือ่งการกลัน่แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber-
bullying) จงึได้ร่วมกนัท�าโครงการดังกล่าว ภายใต้การสนบัสนนุ
ทนุจากกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัฯ

คณุพธีากรในฐานะผูร้บัผดิชอบโครงการฯ เล่าให้เราฟังว่า แนวคดิ
ของโครงการคือการพัฒนาครูแกนน�าให้เข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้ง
ออนไลน์ และเสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ครู
สามารถน�าไปสร้างสื่อการเรียนการสอนเพ่ือน�าไปใช้กับนักเรียนได้  
ซึง่จะท�าให้ได้นกัเรยีนแกนน�ามาร่วมกจิกรรมกับคร ูเป็นการสร้างเครือข่าย
และกลไกในการเฝ้าระวงัร่วมกนัในโรงเรยีน ขณะเดยีวกนัเดก็ ๆ กจ็ะ
ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ด้วย  
โครงการฯ คาดหวงัให้ครแูกนน�าทีเ่ข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเข้าใจ 
รู้เท่าทันโลกดิจิทัล และตระหนักถึงสถานการณ์การกลั่นแกล้งใน 
โลกออนไลน์ สามารถผลิตสือ่การสอนเพือ่ใช้กับนกัเรยีน ซึง่จะช่วย
สร้างความตระหนกัถึงการกลัน่แกล้งในโลกออนไลน์ว่าไม่ควรกระท�า 
และเกดิกลไกการเฝ้าระวังสือ่ขึน้ในโรงเรยีน 

WHO

WHAT



“โครงการสนับสนนุการผลิตสือ่การเรยีนการสอนฯ ด�าเนนิการน�าร่องในพืน้ทีจ่งัหวดั
เลย โดยใช้วธิปีระกาศรบัสมคัร และเปิดให้โรงเรียนทีเ่ป็นเครอืข่ายซึง่เคยท�ากจิกรรม 
ร่วมกันมาก่อนเข้าร่วมกจิกรรมครัง้นีด้้วย โดยโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมมทีัง้ระดบัประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา จ�านวนท้ังสิน้ 11 แห่ง” 

“โครงการฯ ได้จดัอบรมให้ความรูก้บัครเูพือ่เปลีย่นแปลง
พฤติกรรมคร ูให้ลุกขึน้มาท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกในการเฝ้าระวงั
และป้องกันปัญหาการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ โดยเชิญ 
พญ.พิยะดา หาชยัภมู ิ หรอืหมอเอิน้ มาให้ความรูเ้ร่ืองการ
รับมือเวลาที่โดนกล่ันแกล้ง และเชิญอาจารย์จากสถาบัน
อดุมศกึษามาให้ความรูเ้รือ่งการออกแบบสือ่การเรยีนการสอน
ทีห่ลากหลายมากขึน้ พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการ
พฒันาสือ่การสอนด้วย

WHERE

HOW

หลังจากนั้น ครู นักเรียน และ 
เจ้าหน้าทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนทีไ่ด้เข้าร่วม
การอบรมได้ไปชกัชวนนกัเรยีนคนอ่ืน ๆ  
มาร่วมกันผลิตสื่อท่ีหลากหลาย ซึ่งส่ือ 
ทีไ่ด้มทีัง้หนงัสัน้ บอร์ดเกม เกมบงิโก 
ละครหุน่มอื โปสเตอร์จากภาพวาด เพลง 
เวบ็ไซต์ วงล้อสือ่โซเชยีล ไลน์กลุม่หรอื
เพจในเฟซบุก๊ โดยเนือ้หาของสือ่เหล่านัน้
จะเป็นการรณรงค์เพือ่ยตุกิารกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์ จากการสอบถามถึง
สถานการณ์ในโรงเรยีนทีม่าร่วมโครงการฯ 
พบว่า เด็กและครูตระหนักว ่าการ 
กลัน่แกล้งออนไลน์เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ดี
และไม่ควรกระท�ากับใคร น�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ เดก็คอยตกัเตอืน
กันเองหรือแจ้งให้ครูทราบเมื่อพบสื่อที่ 
ไม่เหมาะสม หรือการกลัน่แกล้งออนไลน์
ในโรงเรยีน นบัเป็นผลส�าเรจ็ของโครงการฯ 
นอกจากนีย้งัขยายผลน�าผลงานไปน�าเสนอ
ต่อท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาตปีิ 2562 
ซึง่มผู้ีเข้าร่วมประชมุกว่า 2,000 ด้วย”

“เราเห็นปัญหาเรื่องการกล่ันแกล้งออนไลน์ที่มีมากข้ึน 
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยท�ากิจกรรมกับนักเรียนระดับมัธยมมาก่อน 
แต่เรามองถึงความยัง่ยนื หากพฒันาครูให้มทีกัษะรูเ้ท่าทนัสือ่ 
ครซูึง่เป็นผูใ้กล้ชดิกบัเด็กจะสามารถสร้างสือ่การเรยีนการสอน 
และน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนต่อได้ เพื่อให้เด็กท่ีถูก
กลั่นแกล้งออนไลน์มีวิธีรับมือท่ีเหมาะสม และเด็กทุกคน
ตระหนักรู้ว่าตัวเองไม่ควรไปรังแกผู้อื่น เมื่อเด็กมีความเข้าใจ
ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับครู เกิดเป็นกลไกเฝ้าระวังปัญหา
การกลั่นแกล้งออนไลน์ในโรงเรียน”  

WHY
พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ

หมอเอิ้น

คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ



ปัญหาการคุกคามหรือการระราน 

ทางไซเบอร์ (Cyberbullying) ของ

ประเทศไทยที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก 

ประทุษวาจา (Hate Speech) ที่มี

สถานการณ์รนุแรงขึน้ ซึง่สะท้อนได้จาก

ผลงานวิจัยหลายชิ้น แม้แต่การที่คน 

ยุคนี้ต่างคิด ต่างเชื่อ ต่างฟัง ต่างเลือก

ในมุมของตวัเอง และท�าท่าไม่มีใครฟังใคร 

ท�าให้เกิดค�าถามว่าส่วนหน่ึงเพราะเรา

ขาดทักษะ Digital Empathy การเอา 

ใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล หรือการใช้

เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมใช่หรือไม่ 

และทักษะน้ีคืออะไร มีความส�าคัญ

อย่างไรส�าหรับคนในยุคดิจิทัล 

Digital Empathy
เพราะโลกนี� ไม่ได้มีแค่ (พวก) เรา  

ทีผ่่านมาเราคุน้หูกบัค�าว่า “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” (Empathy) ส่วนค�าว่า “การเอา 
ใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล” (Digital Empathy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะดิจิทัลส�าคัญในยุค
ศตวรรษที่ 21 อาจฟังดูเป็นค�าใหม่ ความจริงแล้วสองค�านี้มีพื้นฐานมาจากค�าเดียวกัน 
แพทย์หญงิพรรณพมิล วิปลุากร อธบิดกีรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ได้อธบิาย
ความหมายของค�าว่า Empathy ให้ฟังว่า

“Empathy เป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อืน่ในมมุมองของเขา ต่างจากการเหน็ใจ 
(Sympathy) ซึ่งเป็นมุมมองของเรา เวลาพูดถึง Empathy เราจะเอาทัศนคติของคนอื่น
มาใส่ใจในเรา โดยไม่เอาประสบการณ์ของเราไปตัดสิน ซึ่งทัศนคติของคนอื่นนี้ตัวเราเอง
อาจจะไม่เห็นด้วย หรืออาจจะไม่เข้าใจเลยก็ตาม แต่เราก็เข้าใจได้ เเละสื่อสารให้คนอื่นรู้
ว่าเราก�าลังรู้สึกอย่างท่ีเขาก�าลังรู้สึกอยู่ ท�าให้เรามีความรู้สึกคิดถึงคนอื่น หรือพยายาม
ท�าความเข้าใจคนอื่น เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ Empathy ไม่ใช่ทักษะที่
ตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ หรอืเกดิจากการอบรมสัง่สอน แต่ต้องผ่านการเรยีนรู้จากประสบการณ์
และค่อย ๆ ฝึกฝน   

 ส่วน Digital Empathy พืน้ฐานของความหมายไม่แตกต่างกนั เพยีงแต่เมือ่คนในยคุ
ปัจจบุนัใช้ชวีติอยูบ่นโลกออนไลน์ด้วย กค็วรมคีวามเหน็อกเหน็ใจกนัไม่ต่างจากโลกออฟไลน์ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์”

  เป็็นเร่่อง

Empathy
ที่มากกว่าแค่
ความสงสาร



ดูเหมือนว่าโลกดิจิทัลท�าให้เราเชื่อมต่อกันมากขึ้น แต่กลายเป็นยิ่งใกล้ยิ่งห่าง 
แล้วอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้เราจะเห็นอกเห็นใจกันน้อยลงในโลกออนไลน์ ผศ.ดร. 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ์วิเคราะห์ให้เราได้เห็นถึงลักษณะเฉพาะหลายประการของสื่อดิจิทัล
ที่ท�าให้เป็นเช่นนี้ เช่น 

• สภาวะนรินาม (Anonymity) เราไม่เปิดเผยตวัตนในโลกออนไลน์ได้ ท�าให้มคีวาม
เป็นอิสระมากขึ้นในการแสดงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเรา หรือแม้แต่สร้างตัวตนแบบแฟนตาซีขึ้น 
ถ้าไม่ได้ฝึกทักษะในการเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
ก็อาจท�าให้แสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสมได้

 • ข้อจ�ากัดเรื่องอวัจนภาษา ในโลกออนไลน์เราสื่อสารกันด้วยตัวอักษรเป็นหลัก  
ไม่สามารถรับส่งอวัจนภาษา (การแสดงออกทางกาย) ได้ จึงไม่เห็นสีหน้า แววตา ท่าทาง 
น�้าเสียงของคู่สนทนา อวัจนภาษาที่หายไปในการสนทนา ก็หมายถึงขาดการเชื่อมโยงกับ
อารมณ์และความรูส้กึภายใน ท�าให้ไม่อาจคาดเดาความรูส้กึของกนัและกนัได้ เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้มักเกิดความเข้าใจผิดและทะเลาะกันได้ง่ายกว่าการสื่อสารในโลกชีวิตจริง

 • Echo Chamber หรือห้องแห่งเสียงสะท้อน เป็นปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่
ระบบอลักอรทึิมช่วยกรองและแสดงผลข้อมลูทีต่รงกบัความสนใจ ส่วนผูใ้ช้งานอย่างเราๆ 
กม็กัจะสร้างเงือ่นไข เพือ่เปิดรบัเฉพาะข้อมลูทีต่อกย�า้ความเชือ่ของตวัเอง เช่น กดอนัเฟรนด์
เพื่อนที่เห็นต่าง สื่อสังคมออนไลน์จึงท�าให้เราตกอยู่ในฟองสบู่ของข้อมูล (filter bubble) 
ทีจ่�ากดัโอกาสเข้าถงึข้อมลูรอบด้านอืน่ๆ ส่งผลกระทบในแง่การขาดความหลากหลายทาง
ความคิดพร้อมๆ การสร้างความสุดโต่งและไม่อดทนต่อความเห็นต่างในสังคม  

“ด้วยลกัษณะเฉพาะและความรวดเรว็ในโลกออนไลน์นีอ้าจท�าให้เราเหน็อกเหน็ใจกนั
น้อยลงโดยไม่รู้ตัว ค�าถามคือ เราได้เคยตระหนักหรือไม่ว่าก�าลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่ ขณะที่ 
Digital Empathy ต้องการเวลาเพ่ือหยุดคิดพิจารณาว่าสิ่งท่ีเราโพสต์นั้นสร้างความรู้สึก 
ที่ไม่ดีต่อผู้ที่มาเห็นหรือไม่ เอาใจเขามาใส่ใจเราสักนิด ถ้าเราไม่ชอบ คนคนนั้นเขาก็คง 
ไม่ชอบเช่นกัน ก็อย่าท�า”

ประเทศไทยมีผุู้ใช้งาน  
Facebook มากที่สุด 
เป็นอันดับ 8 ของโลก  

บรรดาผุู้ใช้โซเชียลมีเดีย 
ในประเทศไทยที่มีมากถึง  

51 ล้านคน พบว่า  
กลุ่มวัยรุ่นไทยอายุตั�งแต่  
16 - 20 ปี มีพฤติกรรม 
เขียนคอมเม้นต์เชิงลบสูง 
เป็นอันดับหนึ่งของโลก 

ผุู้ใช้งาน Facebook คนไทย
คอมเม้นต์โพสต์ประมาณ  
9 ครั�งต่อเดือน ในขณะที ่

ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 5 ครั�ง

Emoji ที่ใช้มากที่สุดในโลกใน 
Twitter คือ หน้าหัวเราะ 

นำ�าตาเล็ด รองลงมาคือรูปหัวใจ 
และ icon recycle

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 
อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มา: https://datareportal.com/reports/
digital-2020-global-digital-overview

loser!
ugly

โลกออนไลน์ 
ยิ่งใกล้เหมือนยิ่งห่าง 

รู้หรือไม่



เป็นที่น่าสังเกตว่าเราไม่สามารถแบ่งแยกความสัมพันธ์บน
โลกออฟไลน์กับออนไลน์ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ทุกระดับ
ของความสัมพันธ์ในชีวิตจริงสามารถปรากฏบนโลกออนไลน์ได้ 
ตัง้แต่คนสนทิใกล้ชดิไปจนถงึคนท่ีอาจไม่รูจ้กักนัเลย เพราะความ
จริงที่ว่าทุกคนล้วนออนไลน์และมีตัวตนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต 
แล้วเราควรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างไรดีในยุคที่การปฏิสัมพันธ์
ของคนเรามีความซับซ้อนมากขึ้น

แพทย์หญิงพรรณพิมลได้ฉายภาพให้เราเห็นโลกทั้งสองใบ
นี้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้จะถูกเรียกว่า “โลกเสมือน” แต่การมี
ปฏสิมัพนัธ์กนับนโลกออนไลน์กค็อืการกระท�าระหว่างมนษุย์กบั
มนษุย์อยูด่ ีสิง่ส�าคญัคอืต้องยอมรบัว่าโลกออนไลน์เป็นส่วนหนึง่
ในชีวิตของผู ้คนยุคปัจจุบัน แทนที่จะมองโลกออนไลน์เป็น 
“ผู้ร้าย” เราทุกคนสามารถสร้างโลกเสมือนจริงในโลกออนไลน์
ให้เป็นโลกที่น่าอยู่ได้เช่นกัน

“ทุกวันนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วว่า มันไม่มีหรอกโลกเสมือนจริง 
มแีต่โลกทีค่นเราใช้ชีวติร่วมกันนี่แหละ เรารู้แล้ววา่โลกออนไลน์
ก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเราในปัจจุบัน ไม่อยากให้มองว่าเพราะ
สื่อใหม่เข้ามาจึงท�าให้ Empathy ลดลง แทนที่จะมองในเชิงลบ 
อยากให้มองด้วยความเข้าใจ ถ้าพดูเรือ่ง Empathy มนัเป็นส่วนหนึง่
ของการใช้ชีวิตของคนเรา เป็นทักษะที่เราควรให้ความส�าคัญ 
ไม่เฉพาะโลกแห่งความเป็นจริงเท่านัน้ แต่บนโลกออนไลน์กค็วร
ให้ความส�าคัญด้วย เพียงแต่รูปแบบการแสดงออกอาจแตกต่าง
ออกไปบนโลกออนไลน์ เป็นพื้นที่ที่ผู้คนที่มีความหลากหลายได้
มาเจอกนั อาจมคีวามขดัแย้ง การปะทะกนัได้ง่าย ถ้าเราสามารถ
เข้าใจได้และมวีธิกีารท่ีจะใช้ชวีติในโลกดิจทิลัอย่างสงบสขุ เราจะ
ได้รู้ว่าอยู่บนออนไลน์อะไรควรท�า ไม่ควรท�า”

“Empathy มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนเรา 

เป็นทักษะที่เราควรให้ความส�าคัญไม่เฉพาะโลกแห่งความ 

เป็นจริงเท่านั้น แต่บนโลกออนไลน์ก็ควรให้ความส�าคัญด้วย 

เพียงแต่รูปแบบการแสดงออกอาจแตกต่างออกไป”

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

“ด้วยลักษณะเฉพาะและความรวดเร็ว

ในโลกออนไลน์นี้อาจท�าให้เราเห็นอกเห็นใจกัน

น้อยลงโดยไม่รู้ตัว ค�าถามคือ เราได้เคยตระหนัก

หรือไม่ว่าก�าลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่”

โลกสองใบ
ที่แท้จริงแล้วไม่ต่างกัน
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นาทนีีไ้ม่มใีครไม่พดูถงึ Clubhouse แอปพลเิคชนั
ที่ก�าลังมาแรง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สมัคร
เข้าใช้งานถึง 2 ล้านคน และยังมีท่าทีที่จะยังคง
เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง แอปพลเิคชนันีม้ลีกัษณะ
เป็น Audio Chat Room หรือห้องแชทที่สามารถ
พูดคุยกันได้จริง โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามา
สื่อสาร พบปะกัน โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถ
ติดต่อกันได้จากทั่วทุกมุมโลก 

นอกเหนือจากการใช้ติดตามเรื่องราวท่ีอยู ่
ในความสนใจ เรายังสามารถใช้แอปฯ นี้เป็นการ
ฝึก Digital Empathy ได้ด้วย ผศ.ดร.ชนัญสรา 
อรนพ ณ อยธุยา นกัวชิาการด้านสือ่ ได้ให้ค�าแนะน�า
ไว้ว่า “ปกติคนส่วนใหญ่จะใช้ Clubhouse เพื่อ
เข้าไปรบัฟังหรอืแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งทีต่วัเอง
สนใจ แต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้พ้ืนที่นี้ 
ในการส�ารวจประเดน็ท่ีหลากหลายได้ ลองท้าทาย
ตัวเองด้วยการเข้าห้องท่ีเราไม่เคยสนใจมาก่อน
หรอืแม้แต่เห็นต่างไปร่วมรบัฟัง หรอืถ้ามปีระเด็น
ท่ีอยากแลกเปลี่ยนก็สื่อสารออกมา เป็นการฝึก 
Digital Empathy ได้อีกวิธีหนึ่ง” 

ฝึก Digital 
Empathy ผ่าน
แอป็ฯ Clubhouse 

หลีกเลี่ยงการโต้ตอบโดยใช้
อารมณ์บนโลกออนไลน์

เอาใจเข่ามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์

ปฏิบัติต่อผุู้อื่นเหมือนที่
ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา

คิดก่อนโพสต์ อย่าสรุปเอาเองว่า 
“เขาไม่คิดอะไรหรอก”

How 
To

การมี Digital Empathy ในการสือ่สารออนไลน์ใช้หลกัการ
เดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง ส่ิงใดไม่ควรท�าในโลกแห่ง 
ความเป็นจริง สิ่งนั้นก็ไม่ควรท�าในโลกออนไลน์เช่นกัน

ส�าหรับค�าแนะน�าแบบง่ายๆ คือ คิดก่อนโพสต์ และ 
อย่าสรปุเอาเองว่า “เขาไม่คดิอะไรหรอก” เพราะอกีฝ่ายอาจคดิ
ไม่เหมอืนเรากไ็ด้ ปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่เหมอืนทีต้่องการให้เขาปฏบิตัิ
ต่อเรา ไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้คนอื่น หลีกเลี่ยงการ
โต้ตอบโดยใช้อารมณ์บนโลกไซเบอร์ ไปจนถงึการเปิดใจรบัฟัง
และเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีความแตกต่าง ไม่เพิกเฉยเมื่อผู้อื่น 
ถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในสังคมออนไลน์หรือถูกกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ 

 ขณะท่ีคนยคุน้ีก�าลังเผชญิกบัความท้าทายบนเส้นทางของ
ชีวิตในยุคดิจิทัล การมี Digital Empathy และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ จะน�าไปสู่การใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล 
ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยบนพื้นฐานของการมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อย่าลืมว่า สิ่งใดที่ไม่ควรท�าในโลกแห่ง
ความเป็นจริง สิ่งนั้นก็ไม่ควรท�าในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน

Digital Empathy 
สร้างได้

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค ์— 015



  เป็็นหมวดหม่่

• เสียดสี ตลก  เพจล้อเลียน
• โยงเนื้อหามั่ว  น�าสิ่งไม่เกี่ยวกันมาโยงกัน
• ท�าให้เข้าใจผิด  สร้างเนื้อหาให้เข้าใจผิด 
• จับคู่ผิดที่ผิดทาง น�าภาพเหตุการณ์หนึ่งมาใช้พูดถึงเรื่องหนึ่ง
• แหล่งที่มาเป็นเท็จ อ้างชื่อบุคคลแต่เนื้อหามโน
• ตัดต่อสร้างเรื่อง ตัดต่อภาพ เสียง หรือใช้ Logo ส�านักข่าว 
• ปลอม 100%  ปลอมเว็บ ปลอมเพจ เพื่อน�าเสนอข่าวเท็จ

ระรานทางไซเบอร ์= ล้อเลียน ท�าให้อาย 
ดูถูก เหยียดหยาม สะกดรอย ข่มขู่ 
คุกคาม ท�าร้ายอื่น ๆ 

• ตั้งใจ
• เกิดขึ้นซ�้า ๆ 
• เป็นอันตราย
• เกิดบนคอมพิวเตอร์ มือถือ   
  หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

• แสดงความเกลียดชัง
• ปลุกเร้าให้เกลียดชัง
• ปลุกเร้าให้ใช้ความรุนแรง   
  หรือท�าผิดกฎหมาย

ข่าวปลอมเข้าถึงผุู้อ่าน

มากกว่าข่าวจริง 

6 เท่า 

นำาเข้าข้อมูล-ส่งต่อ

ข้อมูลเท็จ จำาคุกไม่เกิน 

5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

1. สร้างบ้านปลอด Hate  
    Speech พ่อแม่เป็นตัวอย่าง

2. เสพสื่อรู้เท่าทัน ไม่แชร์ข้อมูลไร้ที่มา

3. ไม่เครียดกับสถานการณ์เสี่ยงกระทบ 
    ความสัมพันธ์ในครอบครัว

4. ไม่ไลค์ แชร์ เนื�อหาความรุนแรง

5. คิดก่อนโพสต์ 

เด็กไทยระดับ ม.ต้น 
ร้อยละ 35 - 40 
เคยกระทำา   
และถูกกระทำา

ระรานไซเบอร์เชื่อมโยง  
โรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย 

เร่งป้องกัน33 เรื่องด่วน

ข่าวปลอม 
(Fake News)

ระรานทางไซเบอร์ 
(Cyberbullying)

ประทุษวาจา 
(Hate Speech)

องค์ประกอบ4

ประเภทข่าวปลอม7

ระดับ3

วิธีลด Hate Speech55

#!&%!

ที่มา: โครงการวิจัยเพื่อจัดทำาแผุนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยที่มา: โครงการวิจัยเพื่อจัดทำาแผุนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย

และไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์



เร่่องต้องร่้ 10
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

เข่้าถึงระบบ
หร่อข่้อม่ลข่อง
ผ่้อื่นโดยไม่ชอบ 

นำาข่้อม่ลที่ผิด พ.ร.บ. 
เข่้าส่่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้ความร่วมมือ ยินยอม 
ร่้เห็นเป็็นใจกับผ่้ร่วม
กระทำาความผิด 

ส่งอีเมลหร่อข่้อม่ลสแป็ม 

เข้่าถึงระบบหร่อข้่อม่ลทางด้านความม่ันคงโดยมิชอบ 

โพสต์ภาพที่ตัดต่อ เติม หร่อดัดแป็ลง 

เผยแพร่ข่้อม่ลเกี่ยวกับเยาวชน 

ละเมิดลิข่สิทธิ์ 
นำาผลงานข่องผ่้อื่น
มาเป็็นข่องตนเอง 

ห้ามโพสต์เนื้อหา
ลามก อนาจาร 

กด Like & Share 

เตอืนความจ�ากนัอีกคร้ัง เพือ่การใช้ออนไลน์อย่างถกูกฎหมาย ต่อไปนีค้อื 10 เรือ่ง 

ที่ต้องรู้ มิฉะน้ันอาจท�าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ฉบับล่าสุดได้

ไม่ว่าจะเป็นการเจาะข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ของคนอื่น 
หรือกรณีปล่อยไวรัส มัลแวร์

เข้าคอมพิวเตอร์คนอื่น 
ถือว่ามีความผิด  

ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อมูลปลอม ทุจริต หลอกลวง เช่น 
ข่าวปลอม โฆษณา ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ มีโทษจ�าคุก 3 - 5 ปี 
ปรับไม่เกิน 1 - 6 แสนบาท    

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทีส่่งอีเมลขายของทีล่กูค้าไม่ยนิดีทีจ่ะรบั หรอืแม้แต่การ
ฝากร้านตาม Facebook และ IG ถอืเป็นสแปม ปรบัไม่เกิน 1 - 2 แสนบาท 

การโพสต์ข่าวปลอมทีส่่งผลให้เกดิความเสยีหายหรอืความม่ันคง
ต่อประเทศ มีโทษจ�าคุก 4 - 20 ปี ปรับ 2 หมื่น - 4 แสนบาท 
ขึ้นกับความรุนแรงของความเสียหาย

ทีท่�าให้คนอืน่เสยีหาย อบัอาย ถกูดถูกูดหูมิน่ ถกูเกลียด 
รวมถึงโพสต์ภาพผูเ้สยีชวิีตทีท่�าให้ครอบครัวของผูต้าย
เสยีหายอบัอาย จ�าคกุ 3 ปี ปรบัไม่เกนิ 2 แสนบาทต้องปิดบังหน้าตา ยกเว้นเป็นการยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ

หากเป็นการน�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
จะถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษ

ที่ท�าให้เกิดการเผยแพร่
สู่สาธารณะ  

ปกติท�าได้ไม่ผิด แต่ถ้ากด Like 
กด Share ข้อมูลปลอมหรือ 
มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ 
ความมั่นคง ถือว่าเป็นความผิด 

เพจต่างๆ ที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น เมื่อพบข้อความ
ทีม่เีนือ้หาผดิกฎหมายกม็คีวามผดิ แต่ถ้าหากแอดมนิเพจ
ตรวจพบเจอและลบออกจะถอืว่าเป็นผูพ้้นผดิ
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เป็็นต่อ    



ทักษะต้องมีบนโลกออนไลน์

  เป็็นมิตร

   Digital 
Empathy

หนึง่ในทกัษะส�าคญัทีช่่วยให้เราใช้ชวีติบนโลกออนไลน์ได้อย่างสงบสุข 

คอื Digital Empathy การเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดจิิทลั หรอืการใช้เทคโนโลยอีย่างมจีรยิธรรม 

ในมมุมองของคุณทกัษะนีมี้ความส�าคญัอย่างไรส�าหรบัคนในยุคดจิทิลั 

และเราจะมวีธิแีสดงออกในการม ีDigital Empathy ได้อย่างไร 

สแกน QR Code เข้าไปตอบค�าถามส้ันๆ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนันะคะ  



กองทุนพัฒนาสื่อป็ลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมการผุลิตสื่อรณรงคค์นไทยห่างไกลโควิด

"
"

เพราะการส่ื่�อสื่ารไม่่มี่เส้ื่นค่ั่�นกลาง
ระหว่่างเพศหรือว่่ย และคั่ว่าม่บกพร่อง

ทางร่างกายก็ไม่่ใช่่เส้ื่นแบ่งก่�น
ของการส่ื่�อสื่ารเช่่นก่น

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ

มูลนิธิส่ือเพ่�อการศึกษาของชุมชน จัดท�าส่ือสร้างความ

ปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ของคนพิการ  ท่ามกลางทะเล

ข้อมูลของโรคอุบัติใหม่น้ี ผู้พิการเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระ

ทบไม่น้อยไปกว่ากลุ่มอ่ืน ทั�งในแง่ข้อจ�ากัดของข้อมูล

ข่าวสารท่ีไม่เพียงพอ และการต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบ 

New Normal ท่ีสร้างมาตรฐานใหม่มากพอสมควร 

หมอนวดผู้้�พิิการ
ทางสายตาฝ่่าโควิด-19

คุุณนิิรุุตรุ์ โสภาวิิวิัฒนิ์  
หมอนิวิดผู้้�พิิการุทางสายตา

 ผู้้�พิิการทางการเคลื่่�อนไหว 
ขายสลื่ากฝ่่าโควิด-19
อภิชาติ บุุตตะ คุนิขายสลาก
ผู้้�พิิการุทางการุเคุล่�อนิไหวิ

ผู้้�พิิการทางการได�ยิน
กับเส�นทางไรเดอร์ฝ่่าโควิด-19

สายัณห์ อินิทโต พินิักงานิส่งอาหารุ
 (แกรุ็บุ) ผู้้�พิิการุทางการุได�ยินิ

คนพิการกับก้าวต่อไป็หลังโควิด  1
ส่งต่อเรุ่�องรุาวิได�อย่างเข�าถึึง 
และเข�าใจ ในิมุมมองของผู้้�พิิการุ 
ท่�ต�องก�าวิต่อไป ในิสถึานิการุณ์ 
การุแพิรุ่รุะบุาดของโรุคุโคุวิิด -19

อาชีพคนพิการในช่วงโควิด -192

รับชมคลิปรวมผลงาน 

“โครงการส่ือสร้างความปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ของคนพิการ” 

ได้ทาง YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

   Digital 
Empathy



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท ์0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล : contact@thaimediafund.or.th website : www.thaimediafund.or.th


