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ในช่วงระยะ 2 ทศวรรษทีผ่่านมา เทคโนโลยดีจิทิลัได้มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ และเป็นปัจจยัส�าคญั 

ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพัฒนา

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในทุกรูปแบบ 

ทุกช่องทางอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ

กบัการสร้างความรูเ้ท่าทนั และปกคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากภัยส่ือออนไลน์  จึงได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

ระดบัชาติปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ขึน้ และสนบัสนนุให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทัง้ในส่วนกลาง ตลอดจนระดบัพืน้ทีด่�าเนนิการขบัเคลือ่นงานตามแผนยทุธศาสตร์ชาตเิพือ่สร้างภมูคิุม้กนั

ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติ

ส�านักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย 

ได้ร่วมมือด�าเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ในพืน้ที ่10 จงัหวดัทกุภมูภิาคของประเทศไทย และได้มกีารจดัท�ารายงาน

ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการสรุปผลประสบการณ์ และบทเรียนการด�าเนินงานโครงการจาก 10 พื้นที่ดังกล่าว 

เพือ่น�าเสนอต่อสาธารณชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ และน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากภัยสือ่ออนไลน์ต่อไป ขอขอบคณุหน่วยงานภาคทีัง้ในส่วนกลาง และ

ระดับพื้นที่ทั้ง 10 จังหวัดที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนด�าเนินงานโครงการจนประสบผลส�าเร็จด้วยดี
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บทสรุปผู้บริหำร

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต และ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว และขับเคล่ือนสังคมเข้าสู ่

ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิต และ 

การสื่อสารของประชาชนในสังคมอยา่งมาก จากข้อมูลล่าสุดพบว่าประชาชนทั่วโลกมากกว่าสามพันล้านคน 

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท�าให้รูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่ง 

ความเป็นจริงเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) เกิดยุคแห่งการสื่อสาร

ไร้พรมแดน และผลพวงการพฒันาดงักล่าวข้างต้น ก่อให้เกดินวตักรรมทางสังคมทีเ่รียกว่า “สงัคมออนไลน์ 
(Online Society) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)” ขึ้นมา

ส�าหรับประเทศไทยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน

ยืนยันว่าประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

อย่างมาก  โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชน ข้อมูลจาก

ส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2561 พบว่าเด็กและ

เยาวชนที่มีอายุ 6-24 ปี ซึ่งมีอยู่จ�านวนประมาณ 16.5 

ล้านคน มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 78.8 

เป็นร้อยละ 84.0 โดยกลุ่มอายุ 15-17 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เฉลี่ย 5-6 ช่ัวโมงต่อวัน โดย

อุปกรณ์ที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่คือโทรศัพท์มือ

ถือ รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้

ส่วนใหญ่คือเพื่อสร้างความบันเทิง รองลงมาคือสื่อสาร

ทางสงัคมออนไลน์ และการเรยีนหรอืค้นคว้าข้อมลูต่าง 

ๆ ตามล�าดบั จากการส�ารวจทัศนคตกิารใช้อนิเทอร์เนต็

หรอืสือ่ออนไลน์ของเดก็และเยาวชนพบว่า ส่วนใหญ่รบั

รู ้ว่ามีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็รับรู้ว่ามีภัยหรือ

ปัญหาจากการใช้ด้วยเช่นกัน  แต่ทั้งนี้เด็กและเยาวชน

มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถจัดการปัญหาและดูแล

ตนเองรวมถึงช่วยเหลือเพื่อนได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่

สังคมได้รับรู้อยู่เสมอมาคือ มีเด็กและเยาวชนจ�านวน

มากได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้ส่ือออนไลน์ และ

หลายกรณมีคีวามรุนแรงจนเกดิเป็นโศกนาฏกรรมและ

ความสูญเสียอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีเด็กและ

เยาวชนไทยอีกมากที่ยังขาดความรู้เท่าทันและมีความ

เส่ียงสูงจากการใช้ส่ือออนไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ต

ร่วมพฒันาไทยได้จดัประเภทภยัการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีเดก็

และเยาวชนพบไว้ 10 ประเภท คือ 1) การกลั่นแกล้ง
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ทางออนไลน์ 2) การถูกติดตามคุกคามออนไลน์ 3) ถูกติดต่อสื่อสารเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม 4) ถูกแบล็กเมล์ทาง

เพศ 5) ถูกล่อลวงทางเพศ 6) เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและอันตราย  7) เล่นพนันออนไลน์  8) เสพติดเกมและ

อินเทอร์เน็ต 9) ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ และ 10) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป 

รฐับาลไทยได้เลง็เหน็ความส�าคญัปัญหาจากการใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กและเยาวชน จึงได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

ระดับชาติปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์ขึ้นมา พร้อมให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมประสานการ

ท�างานกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน ด้านสื่อออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชน               

โครงการพฒันาความร่วมมอืเพือ่ขับเคลือ่นการส่ง

เสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือ

ออนไลน์ เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง

คุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ และภาคี

เครอืข่าย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันากลไกบรูณาการ

ในระดับพื้นที่เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

การใช้ส่ือออนไลน์ สร้างความรู้และเท่าทันการใช้สื่อ

ออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้แวดล้อม ตลอดจน

บุคลากรหน่วยงานที่ท�างานด้านปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน ซึ่งกระบวนการด�าเนินงานโครงการ ได้มี

การสนับสนุนภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีท้ังหน่วยงานรัฐ 

สภาเด็กและเยาวชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สถานศึกษา และภาคประชาสงัคม เป็นกลไกขบัเคลือ่น

งานโครงการในพื้นท่ี 10 จังหวัดทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย คือ ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงราย สุโขทัย 

และพจิติร ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีจงัหวดันครพนม 

และอุบลราชธานี ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี 

ภาคกลางที่จังหวัดนครนายก สมุทรสงคราม และ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งการด�าเนินงานโครงการแต่ละพื้น

จะมีการออกแบบการด�าเนินงานและกิจกรรมตาม

บริบทและสถานการณ์ของพื้นที่ เช่น ภาคเหนือจะเน้น

เรือ่งการกลัน่แกล้งทางออนไลน์ และพนนัออนไลน์ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเน้นเรื่องเกม และพนันออนไลน์  

ภาคใต้เน้นเรื่องข่าวลวงหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ และการ 

กล่ันแกล้งทางออนไลน์ ภาคกลางเน้นเร่ืองการกล่ันแกล้ง

ทางออนไลน์ และกรุงเทพฯ เน้นเร่ืองการถูกล่อลวงทาง

เพศ หรอืการถกูตดิต่อสือ่สารเรือ่งเพศทีไ่ม่เหมาะสมใน

กลุ่มเด็กพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายการด�าเนิน

งานโครงการส่วนใหญ่จะสอดคล้องกัน กล่าวคือ กลุ่ม

เป้าหมายหลักคือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง

จากการใช้สื่อออนไลน์ และกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่  

ผู้แวดล้อมเด็กและเยาวชน คือผู้ปกครอง คุณครู และ

หน่วยงานในพืน้ทีท่ีม่บีทบาทหน้าทีป่กป้องคุม้ครองเดก็

และเยาวชน เช่น ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด บ้านพัก

เด็กและครอบครัว หน่วยงานด้านการศึกษา สถาบัน

การศกึษา องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาค

ประชาสังคมในพื้นที่ และเครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น 

ระยะเวลาด�าเนินงานโครงการประมาณ 4 เดือน 

(ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563) ทั้งนี้กระบวนการส่ง

เสริมความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

โครงการจะประกอบด้วย การประชุมชี้แจงข้อมูล 

สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ือออนไลน์และแสวงหา
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ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี การ

อบรมส่งเสรมิความรูก้ารเท่าทันสือ่ออนไลน์แก่เด็กและ

เยาวชน การอบรมการผลิตสื่อส�าหรับประชาสัมพันธ์

และรณรงค์ให้ความรู้ กิจกรรมน�าเสนอผลงานสื่อ การ

ประกวดสื่อ และเวทีสรุปบทเรียนการด�าเนินงาน

โครงการและก�าหนดแนวทางขยายผล

ผลการด�าเนนิงานโครงการใน 10 พืน้ที่ พบว่าส่วนใหญ่บรรลผุลส�าเรจ็ในระดับผลผลติ

ที่น่าพอใจ กล่าวคือ(1) เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ และในหลายพื้นที่เกิดผู้น�าในลักษณะ Change Agent ที่สามารถจะขับเคลื่อนน�าความรู้และทักษะ

ไปให้ค�าแนะน�าแก่เพื่อนฝูงและผู้ท่ีแวดล้อมได้ (2) สามารถผลิตสื่อส�าหรับใช้เผยแพร่ความรู้และการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์ได้หลากหลายประเภท ทัง้สือ่คลิปวดีิโอ ส่ือเสียง ส่ือศลิปะ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และสุนทรพจน์ 

(3) เกิดแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากส่ือออนไลน์ และแนวทางจัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมความ

รูเ้ท่าทนัสื่อออนไลน์ ด้านผลลพัท์ของโครงการทีส่�าคญัคอื (1) หน่วยงานในพืน้ทีไ่ด้รบัข้อมลูและมคีวามตระหนกั

รูถ้งึความส�าคญัของภัยจากส่ือออนไลน์ (2) เกดิกลไกความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีข่บัเคลือ่นการ

ปกป้องคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ (3) สามารถผลกัดันประเด็นงานสือ่ออนไลน์เข้าสูแ่ผนงาน

ของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อสร้างความยั่งยืนได้ 

ทั้งนี้ ปัจจัยความส�าเร็จในภาพรวมมาจากกระบวนการจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

การออกแบบการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การด�าเนินงานบนฐานข้อมูล การมี

ผู้น�าที่เข้มแข็ง และการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่และส่วนกลาง ปัญหา

อปุสรรคการด�าเนนิงานโครงการท่ีส�าคญั คือ ด้านการพฒันากลไก พบว่าหลายพืน้ทีผู่ป้กครอง ผูแ้วดล้อมเด็กและ

เยาวชน และหน่วยงานในพื้นที่ยังขาดความตระหนักรู้ภัยจากส่ือออนไลน์ การสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์สื่อ

ออนไลน์ และข้อมูลวชิาการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางมีไม่เพยีงพอ บางพืน้ทีไ่ม่สามารถประสานความร่วม

มอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ครบถ้วน รวมถงึไม่สามารถผลกัดนัประเดน็งานสือ่ออนไลน์ให้เข้าไปอยูใ่นแผนงาน
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ปกตหิรือแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ทีไ่ด้ ด้านการจดัการโครงการจะเป็นเรือ่งข้อจ�ากดั

ด้านระยะเวลาและทรพัยากรด�าเนนิงานโครงการ ไม่มข้ีอมลูสถานการณ์สือ่ออนไลน์ในระดับพ้ืนทีม่าสนบั

สนุนการด�าเนนิงานโครงการ และขาดอปุกรณ์หรอืเทคโนโลยทีนัสมยัในการผลติสือ่ เป็นต้น ซึง่ทางหน่วย

งานภาคีได้ด�าเนนิการแก้ไขเพือ่ลดข้อจ�ากัดการด�าเนนิงาน เช่น การให้ความส�าคัญการส่งเสรมิความรูแ้ละ

สร้างความตระหนักแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อน บูรณาการงานโครงการกับงานพัฒนาเด็กและ

เยาวชนด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการด�าเนินงาน การคัดเลือกหลักสูตร กิจกรรมการส่ง

เสริมความรู้ที่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลา และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือใน

การผลิตสื่อของเยาวชน  

ส�าหรบัแนวทางการขยายผลการด�าเนินงานโครงการทีห่น่วยงานภาคใีช้ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลกัดัน

ประเดน็การพฒันากลไกปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากสือ่ออนไลน์เข้าไปอยูใ่นแผนงานประจ�าของ

องค์กรหรือหน่วยงาน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลความรู้และแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขยายผลการด�าเนินงานให้ต่อเนื่อง  

บทเรียนและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญที่ได้รับจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากลไกบูรณาการ

ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ในอนาคต คือ ด้านการพัฒนากลไก ควรมีหน่วย

งานกลางท�าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ และข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่าย  เพิ่ม

พื้นที่ให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการหรือ

กจิกรรม โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ล้ียงสนบัสนนุการด�าเนินงาน สนบัสนนุการส�ารวจวจัิย

สถานการณ์สื่อออนไลน์ในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการด�าเนินงาน และเช่ือมโยงข้อมูลพื้นที่สู่ศูนย์

ข้อมูลกลาง เพิ่มการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยสื่อออนไลน์แก่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ พัฒนากลไกการ

ท�างานแบบสามประสาน โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนงานผ่านเครือ

ข่ายเดก็และเยาวชน ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัและภาคประชาสงัคมเป็นกลไกสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เป็นกลไกส่งเสริม โดยท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย มาตรการ และ

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน ส่วนการบรหิารจดัการโครงการนัน้ หากมีการสนบัสนนุการด�าเนนิงานต่อ  ควร

ขยายระยะเวลาโครงการเป็นอย่างน้อย 2 ปี พร้อมขยายพื้นที่การด�าเนินงานให้กว้างขวาง สนับสนุน

ทรัพยากรการด�าเนินงานผ่านกลไกระดับจังหวัด บริหารงานโครงการแบบมีส่วนร่วมลักษณะ Project 

Management Unit กับภาคีเครือข่าย พัฒนาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชนในการผลิตส่ือ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพิ่มเป้าหมายการผลักดันเชิงนโนบายเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ไปอยู่ใน

หลักสูตรการเรียนของนักเรียน เป็นต้น
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ส่วนที่ 1
วิเครำะห์ภำพรวมบทเรียนแนวทำงกำรพัฒนำกลไกบูรณำกำร

ระดับจังหวัดเพื่อคุ้มครองป้องกันเด็ก 
และเยำวชนจำกกำรใช้สื่อออนไลน์

1.1 สถำนกำรณ์ภำพรวมเด็กและเยำวชนกับส่ือออนไลน์

พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ระบบ 

เครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าสู ่

ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตและการสื่อสารของคน 

ในสังคม จากข้อมูลของ Internet World Stats ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามพัน 

กว่าล้านคน (Internet World Stats, 2015) อินเทอร์เน็ตได้เปล่ียนรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลก 

แห่งความเป็นจริงไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสาร 

ไร้พรมแดน และท�าให้คนจ�านวนมากทั่วโลกมีการด�าเนินชีวิตท้ังในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคม 

แห่งโลกเสมือนจริง ผลจากความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ หรือ “สังคมออนไลน์” (Online Society) หรือ  

“สังคมเสมือน” (Virtual Society) หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network)
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เด็ก เยำวชนไทย ใช้อินเตอร์ผ่ำนโทรศัพท์มือถือมำกขึ้น 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานผลการส�ารวจการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 ซึ่งท�าการ

ส�ารวจในช่วงระหว่างปี 2560–2561 พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ 6-24 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ต 

เพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 78.8 เป็นร้อยละ 84.0 โดยกลุ่มอายุ 15-17 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  

เฉลี่ย 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่กลุ่มอายุ 6-11 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด 

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ และ

คอมพิวเตอร์พกพา โดยสถานที่ที่ใช้เล่น คือ ทุกที่ที่มีคลื่นโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ บ้าน และที่โรงเรียน ตามล�าดับ 

กจิกรรมใช้อนิเทอร์เนต็มากทีส่ดุ คอื การดาวน์โหลดสือ่ต่าง ๆ  รองลงมาคอืการใช้โซเชยีลมเีดยี และการอพัโหลด

สื่อต่าง ๆ ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   

ภัยออนไลนเ์ป็นเริ่องที่เด็กรู้ และเชื่อว่ำจัดกำรได้

การส�ารวจสถานการณ์ภัยออนไลน์ของเด็กในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ต

ร่วมพัฒนาไทย พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในโลกออนไลน์ คือ การพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จัก อ่านสื่อออนไลน์  

มีการแชร์ Location ทีต่วัเองอยู ่เดก็เคยพบเหน็โฆษณาเชญิชวนเล่นการพนนัออนไลน์ และสือ่ลามกอนาจารเดก็

ออนไลน์ โดยพบว่า เพศชายและเพศทางเลอืกมกีารส่งต่อคลิปลามกอนาจารมากกว่าเพศหญงิ 2 เท่า และ 5 เท่า 

ตามล�าดบันอกจากนีย้งัพบว่าเดก็เคยมปีระสบการณ์ถกูกล้ันแกล้งออนไลน์โดยเป็นทัง้ผู้แกล้งและกล่ันแกล้งด้วย 

โดยเด็กในกลุ ่มเพศทางเลือกเป็นกลุ ่มที่โดนกลั่นแกล้งออนไลน์มากที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตคือ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตระหนักว่ามีภัยและความเสี่ยงจากการใช้สื่อออนไลน์ แต่ก็มีความเชื่อว่าสามารถจัดการ

แก้ไขปัญหาจากภัยออนไลน์ด้วยตนเอง รวมถึงยังสามารถให้ค�าแนะน�าต่อเพ่ือน ๆ ได้ด้วย เช่น เมื่อพบว่า 

เมื่อถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ ก็จะบล็อกบุคคลที่กลั่นแกล้งรังแก ลบออก และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ไม่เผยแพร่ต่อ  

ขณะเดียวกันก็พบว่าเด็กส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ท�าอะไร หรือท�าอะไรไม่เป็นเลย ซ่ึงแสดงถึงเด็กและเยาวชนส่วนมาก 

ยังขาดความรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์
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10 อันดับ ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยำวชน 

รายงานการศกึษาข้างต้นยงัพบว่า สถานการณ์เดก็กบัภยัออนไลน์ส่วนใหญ่สามารถจ�าแนกเป็น 10 ประเภท 

ได้แก่ 

1) การกลั่นแกล้ง
ออนไลน์  

(Cyber bulling)

2) การถูกติดตาม
คุกคามออนไลน์ 

(Cyber Staking)

3) ถูกติดต่อสื่อสาร
เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม 
(Cyber Sexting)

4) ถูกแบล็คเมล ์
ทางเพศ  

(Cyber Sextortion)

5) ถูกล่อลวงทางเพศ 
(Cyber Grooming)

6) เนื้อหาที ่
ผิดกฎหมาย 
และอันตราย

7) เล่นพนันออนไลน์ 8) เสพติดเกม 
และอินเตอร์เน็ต

9 ) ใช้สื่อโดย 
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์

10) เปิดเผย 
ข้อมูลส่วนตัว 
มากเกินไป

ควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมและ 

ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้สื่อออนไลน์ 

ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี เมือ่วันท่ี 6 มถินุายน 2560 

เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560-2564 

และ ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริม

และปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ 

เป็นหน่วยงานในการเชื่อมประสานการท�างานกับ 

หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน

ด้านสือ่ออนไลน์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเดก็และเยาวชน 

และมีคณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงานนโยบาย คือ 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แห่งชาติ และมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้อง

คุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ เป็นกลไก

ในการติดตามประสานงานสนับสนุนการท�างาน  
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ มีอยู่ 5 ด้าน 

ได้แก่ (1) การพฒันากลไกและเครือข่ายทีเ่ป็นเอกภาพและมปีระสทิธภิาพ (2) การจดัระบบปกป้อง

คุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน (3) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย (4) การเสริมสร้าง

ศักยภาพเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม และ (5) การสร้างความตระหนักสาธารณะ  

ซึง่ในการท�างานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์มภีาคเีครอืข่าย ทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                  

โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในการใช้สื่อออนไลน์ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน 

การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ส�านักงานกองทุนพัฒนา 

สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ มลูนธิสิาธารณสุขแห่งชาติ และภาคเีครือข่าย โดยมเีป้าหมายเพ่ือพัฒนา

กลไกและเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถ 

ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ในระดับพื้นที่ จ�านวน 10 พื้นที่ ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติส�าหรับกลไกระดับจังหวัดในการปกป้อง

คุ้มครองเด็ก
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10 พื้นที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนำต้นแบบ
กลไกระดับจังหวัดเพื่อปกป้องเด็กและเยำวชน 

ในการด�าเนินงานพัฒนาต้นแบบกลไกระดับจังหวัดเพื่อปกป้องเด็ก

และเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ มีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกันใน 

10 องค์กร โดยด�าเนินการในพื้นที่ 10 จังหวัด 

1) เชียงราย : ส่งเสริมเด็กและเยาวชนชนชาติพันธุ ์รู ้เท่าทัน 

สื่อออนไลน์   

2) สโุขทยั : เปิดพืน้ทีส่ร้างสรรค์เรยีนปนเล่นสกดักัน้ภยัสือ่ออนไลน์

3) พจิติร : ชุมชนท้องถิน่ต�าบลวงักรด ชมุชนเข้มแขง็จัดการปัญหา

พนันออนไลน์ 

4) นครพนม : ขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองเด็กเพื่อปกป้องเด็กและ

เยาวชนจากสื่อออนไลน์

5) อุบลราชธานี : สานพลังเครือข่ายระดับจังหวัดปกป้องเด็กและ

เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

6) นครนายก : ประสานกลไกจังหวัดและบูรณาการเครือข่าย

ป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยสื่อออนไลน์

7) กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษ เหนื่อยแต่

ท�าได้ 

8) สมุทรสงคราม : สภาเด็กและเยาวชนพลังสร้างการรู้เท่าทัน 

สื่อออนไลน์ 

9) สงขลา : ถักทอเครือข่ายโรงเรียนสอนศาสนา ส่งเสริมเยาวชน

นักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 

10) ปัตตานี : เสียงเยาวชนในสถานศึกษา ปลุกเท่าทันสื่อออนไลน์
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ปัญหำภัยออนไลน์ 4 ประเภทที่คุกคำมเด็กและเยำวชนในพื้นที่ 

ถึงแม้ว่าภัยจากสื่อออนไลน์จากการศึกษาจะมีถึง 10 ประเภท แต่ในการขับเคลื่อนการท�างานกับภาคี 

เครือข่ายใน 10 จังหวัด ซึ่งได้มีการส�ารวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์ ผ่านการระดม 

ความเหน็ ความคดิเหน็ การสมัภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามแกนน�าเด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ พบว่า

มี 4 อันดับของภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ในพื้นที่ดังกล่าว คือ

ล�าดับที่ 1 การกลั่นแกล้งออนไลน์ เป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ทุกพื้นท่ี แต่จะมีความรุนแรงกว่าในกลุ่มชาติพันธุ์ เชียงราย สุโขทัย เด็กและเยาวชน

มุสลิมในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ไม่ว่าจะเป็นการล้อเรื่องการแต่งกาย ค�าพูด หรือ

ท่าทาง ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการกระท�าท้ังต่อหน้าและ 

การกลั่นแกล้งล้อเลียนผ่านออนไลน์ 

ล�าดับที่ 2 เนื้อหาเชิญชวนเล่นพนันออนไลน ์เป็นปัญหาที่พบได้ในทุกพื้นที่เช่นกัน 

โดยพบว่ามีการโฆษณาเชิญชวนผ่าน Social Media และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  

ท�าให้มีข้อกังวลว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์ตามโฆษณาเชิญชวน 

ท�าให้แกนน�าเด็กและเยาวชน เครือข่ายในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุบลราชธานี  

น�าเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ให้ความรู้เท่าทัน

ล�าดับที่ 3 เสพติดเกมหรือการเล่นเกมจนเกินพอดี และการเล่นเกมที่มีเนื้อหา

รนุแรง ท�าให้เด็กและเยาวชนมคีวามก้าวร้าว ไม่สนใจทีจ่ะท�ากจิกรรมร่วมกับคนแวดล้อม 

ซึ่งเด็กและเยาวชนหลายพื้นที่ได้ให้ความสนใจในการที่จะสร้างความตระหนักถึง 

ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 

ล�าดับที่ 4 ข่าวปลอมหรือข่าวเท็จ และการหลอกลวงออนไลน์ เป็นปัญหาที่ 

เดก็และเยาวชนแกนน�าหลายจงัหวดัสะท้อนให้เหน็ว่า เป็นปัญหาทีเ่กดิจากสือ่ออนไลน์ 

โดยเฉพาะเด็กพิเศษซึ่งมีโอกาสจะโดนหลอกลวงได้ง่าย รวมถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มักจะโดนข่าวปลอมในเชิงความมั่นคงด้วย
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1.2 กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ภำพรวม 
 

ในการด�าเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ใน 10 พื้นที่ 

มีการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสองกลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน และกลุ่มเป้าหมาย 

ทีเ่ป็นผูแ้วดล้อมเดก็และเยาวชน นอกจากน้ี ยงัมกีารสือ่สารต่อสาธารณะผ่านสือ่ต่าง ๆ  เช่น สือ่ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสังคมออนไลน์ และเวทีสรุปบทเรียนระดับภูมิภาค เป็นต้น

1.2.1  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

การด�าเนินโครงการ เป้าหมายหน่ึงท่ีมุ่งเน้นคือ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการใช ้

สื่อออนไลน์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่น โดยมีรูปกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ดังนี้ 

1) กิจกรรมให้ความรู้ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมใน 

สถานศกึษา และกจิกรรมจดัค่ายส่งเสริมความรู ้โดยมหีลักสูตรความรู้เกีย่วกบัการใช้สือ่ออนไลน์ 

การละเมดิทางสือ่ออนไลน์ในรปูแบบต่าง ๆ  ความรูท้างกฎหมายเกีย่วกบัการใช้สือ่ออนไลน์ และ

การป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ โดยมีการน�าเสนอข้อมูลทางสถิติผลการส�ารวจสถานการณ์

จากส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น   

2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภัยออนไลน์ โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมเคยมีประสบการณ์ 

พบด้วยตัวเอง เพื่อให้แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ๆ และเนื้อหาที่แลกเปลี่ยนจะถูกคัดเลือกน�าไป 

เป็นสาระ (Content) ส�าหรับผลิตสื่อรณรงค์ในล�าดับต่อไป    

3) กิจกรรมให้ความรู้เทคนิควิธีการผลิตสื่อ เช่น เทคนิคการเขียนบท การเรียบเรียงเนื้อหา  

การถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การเป็นโฆษกกระจายเสียง รวมถึงการวาดภาพสื่อสาร โดยเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสื่อในพื้นที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 

4) กิจกรรมการผลิตสื่อออกเผยแพร่ ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช่น การจัดท�าคลิปวีดิโอรณรงค ์

ให้ความรู้ บทสุนทรพจน์ภาษาถิ่น (ภาษายาวี) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และผลิตสื่อเสียง

ส�าหรับเผยแพร่ทางระบบเสียงตามสายของชุมชน

5) กจิกรรรมน�าเสนอและประกวดส่ือ เป็นวธิกีารสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเดก็และเยาวชน ได้ใช้ความรู้

ความสามารถผลติส่ือรปูแบบต่าง ๆ  เผยแพร่สือ่สารสร้างการรูเ้ท่าทนัสือ่ออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน

และสาธารณชน 
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1.2.2  กจิกรรมเสรมิสรา้งความรู้และความตระหนักผลกระทบการใช้สื่อออนไลน์ให้กับผูแ้วดล้อม
เด็กและเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง คุณครูในโรงเรียน เจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าท่ีส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั เจ้าหน้าท่ีส�านกังานวัฒนธรรมจงัหวดั เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์จงัหวดั 

ผู้บริหารหน่วยงานระดับสูงในระดับจังหวัด เป็นต้น โดยมีกระบวนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1) การน�าเสนอข้อมูล ได้แก่ การเข้าพบผูบ้รหิารหน่วยงานเพือ่น�าเสนอข้อมลูผลกระทบของการใช้

สือ่ออนไลน์ทีม่ต่ีอเดก็และเยาวชน การแลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบับริบท

ของกลไกในพื้นท่ี การประชุมคณะท�างานที่มีตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน การจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการด�าเนินงาน โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

มาให้ข้อมลูความรู ้และการประชมุให้ความรูส้ร้างความตระหนกักบัพ่อแม่ผูป้กครอง (ในรปูแบบ

การประชุมหมู่บ้าน) เป็นต้น

2) เนื้อหาที่น�าไปเสนอ ประกอบด้วย สถิติการใช้ ผลกระทบ และภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน 

การขับเคลื่อนในส่วนกลาง รวมถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช ้

สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560–2564 และข้อมูลผลการส�ารวจการใช้สื่อออนไลน์ในพื้นที่ เป็นต้น

3) รูปแบบสื่อที่น�าไปเสนอ ได้แก่ แผ่นพับยุทธศาสตร์ แผ่นพับภัยออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน 

คลิปวีดิโอผลกระทบจากการใช้ส่ือออนไลน์ และคลิปวีดิโอรณรงค์ความรู้และความเข้าใจ 

ภัยออนไลน์ เป็นต้น
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1.2.3  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านการสรุปบทเรียนและการสื่อสารสาธารณะ 

เป็นการสื่อสารสร้างความรู้และความตระหนักแก่สาธารณชนหรือประชาชนในวงกว้าง โดยใช้ส่ือ

และช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญ ได้แก่

1) ป้ายไวนิลท่ีมีข้อความเตือนสติ การเล่นเกมออนไลน์ และพนันออนไลน์ แขวนในที่ชุมชนที่มี 

การสัญจรไปมา เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด จุดประชาสัมพันธ์ตรงข้างทางข้าม

ทางรถไฟ เพื่อให้คนขับรถที่จอดรอข้ามทางรถไฟได้อ่าน เป็นต้น

2) การเผยแพร่ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัภยัออนไลน์ ผ่านทางสถานวีทิยแุห่งประเทศไทยประจ�าจังหวดั 

และวิทยุชุมชนเครือข่าย โดยเป็นการด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดนั้น ๆ

3) การเผยแพร่ผลงานสื่อรณรงค์ของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook 

และ YouTube ของกลุ่มเด็กและเยาวชน และของเครือข่าย เป็นต้น 

4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน

เพือ่ให้ชดุความรู ้และผลการด�าเนนิกจิกรรมของเดก็และเยาวชน ได้ถกูเผยแพร่สร้างการรับรูแ้ก่

ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นต่อไป

5) การน�าเสนอผลการด�าเนินงานผ่านเวทีภูมิภาคีเครือข่าย กิจกรรมนี้เป็นการน�าเสนอผลการ 

ด�าเนนิงาน บทเรยีนและประสบการณ์ให้กบัเครือข่ายภาคประชาสังคม ผ่านเวทีรับฟังความคดิเหน็

ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละ

ภูมิภาค ที่จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การเท่าทันสื่ออนไลน์ในพื้นที่การด�าเนินการ 10 แห่ง

ที่ จังหวัด กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มคนแวดล้อมเด็กและ
เยาวชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การขยายความรู้ผ่านการ
สรุปบทเรียนและการสื่อสาร

สาธารณะ

ภาคเหนือ

1 เชียงราย • การอบรมเชิงปฏิบัต ิ
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

• การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อ
คลิปวิดีโอเพ่ือรณรงค์
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ชาติพันธุ์ 

การประชุมชี้แจงข้อมูลและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับภัยจากการใช ้
สื่อออนไลน์ที่มีต่อกลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายประกอบไปด้วย  
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและ
เยาวชน จังหวัดเชียงราย  
คุณครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียน
ในต�าบลศรีค�้า เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  และเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนชาติพันธุ์ เป็นต้น 

• การจดัเวทนี�าเสนอผล 
การด�าเนนิงานโครงการ
ของกลุ่มเด็กเยาวชนชาติ
และสรุปบทเรียนการ
ด�าเนินงานโครงการ  
รวมถึงวางแนวทาง 
ขยายผลสูพ้ื่นทีอ่ืน่ ๆ  
ในอนาคต

• การน�าเสนอขอ้มูล 
แลกเปลีย่นกบัเครอืขา่ย 
ในเวทแีลกเปล่ียน 
กบัภาคประชาสงัคม 
ภาคเหนือ

2 สุโขทัย การอบรมแกนน�าเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน  
เพ่ือเป็นแกนน�า 
ไปถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

การประชุมปรึกษาหารือ 
การขับเคลื่อนการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช ้
สื่อออนไลน์กับกลไก 
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพคนรุ่นใหม่  
ซึง่มตัีวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่เป็นแกนน�า

• การน�าเสนอสถานการณ์
ปญัหาภยัสือ่ออนไลน ์
ในพ้ืนที ่และผลการ 
ด�าเนินงานโครงการ 
ต่อภาคเีครอืข่าย

• การสือ่สารขยายผล 
ในเวทแีลกเปล่ียน 
ของกลไกขบัเคล่ือนการ
พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ 

• การน�าเสนอขอ้มูล 
แลกเปลีย่นกบัเครอืขา่ย 
ในเวทแีลกเปล่ียนกบั 
ภาคประชาสงัคมภาคเหนอื

3 พิจิตร • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การสร้างความรู้เท่าทัน 
สื่อออนไลน์แก่เด็กและ
เยาวชน

• กิจกรรมรณรงค์ความรู้
เทา่ทนัสือ่ผา่นสือ่โปสเตอร์ 
และป้ายไวนิล  
ตามโรงเรียนในพ้ืนที่

• กิจกรรมพัฒนาโฆษก 
สีขาว รู้เท่าทันทัน 
สื่อออนไลน์

• การประชุมออกแบบการ
ด�าเนินงานร่วมกับแกนน�า
ชุมชน ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต�าบลวังกรด 
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน 
และกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เพ่ือออกแบบการท�างาน
ร่วมกัน 

• การส�ารวจข้อมูล
สถานการณ์การใช ้
สื่อออนไลน์ในพ้ืนที่

• กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างมุมมอง
แก่ผู้ปกครองเรื่องภัย
จากการใช้สื่อออนไลน์ 

การประชุมร่วมกับแกนน�า
ประชาคมในพ้ืนที่  
และผู้ปกครอง เพ่ือคืนข้อมูล 
สรุปบทเรียนผล 
การด�าเนินงานโครงการและ
ก�าหนดแนวทางขยายผล 
ต่อในอนาคต
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ที่ จังหวัด กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มคนแวดล้อมเด็กและ
เยาวชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การขยายความรู้ผ่านการ
สรุปบทเรียนและการสื่อสาร

สาธารณะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 นครพนม • การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อ ภายใต้ชื่อ 
Young Smart NKP 
Stop Cyberbullying 

• การจัดประกวดคลิปวีดิโอ
สร้างสรรค์เด็กนครพนม
รุ่นใหม่หยุดรังแก 
บนโลกออนไลน์

การประชุมออกแบบงาน 
และแต่งตั้งคณะท�างาน  
โดยมีองค์ประกอบจาก
ส�านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน และนักวิชาการ 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 

• การสรุปบทเรียน 
การด�าเนินงานร่วมกัน
ของแกนน�าเด็กและ
เยาวชน หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

• การน�าเสนอแลกเปลี่ยน 
ในเวทีแลกเปลี่ยนกับภาค
ประชาสังคมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 

• การเผยแพร่ความรู้เรื่อง
การกลั่นแกล้งทาง
ออนไลน์ผ่านทางสถานี
วิทยุแห่งประเทศไทย
นครพนม

5 อุบลราชธานี • กิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ
เพ่ือการใช้สื่อออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

• กิจกรรมจัดท�า 
สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช ้
สื่อออนไลน์ที่ขาด 
ความตระหนัก

• การเข้าพบผู้บริหารระดับ
สูงของจังหวัด และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และภาค ี
เครือข่าย เพ่ือออกแบบ
การท�างานร่วมกัน

• การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่าย  
ผ่านกลไกคณะท�างาน
อย่างต่อเนื่อง

• การประชุมสรุปบทเรียน
การท�างานร่วมกันระหว่าง
กลไกคณะท�างานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การน�าเสนอแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการด�าเนินงาน 
ในเวทีแลกเปลี่ยนกับ 
ภาคประชาสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• การสื่อสารข้อมูล 
ขับเคลื่อนสร้างความ
ตระหนักผ่านเครือข่าย
สื่อมวลชนในพ้ืนที่

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

6 นครนายก • กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ
การอบรมแกนน�าเด็กและ
เยาวชน 

• กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในสถาบัน 
การศึกษา 

• กิจรรมการผลิตสื่อ
รณรงค์ในสถานศึกษา
น�าร่อง

• การประสานการท�างาน 
ในรปูแบบของเครอืขา่ย
จงัหวดั โดยมีตัวแทน
หนว่ยงานภาครฐั และ 
สภาเด็กและเยาวชน  
รว่มเปน็คณะท�างาน

• การประชุมใหข้อ้มูล
สถานการณ ์แลกเปลีย่น
ประสบการณใ์นพ้ืนที่  
และออกแบบการท�างาน 
รว่มกัน 

เวทีสรุปบทเรียน 
การด�าเนินงานและ 
วางแนวทางขยายผล 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่
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ที่ จังหวัด กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มคนแวดล้อมเด็กและ
เยาวชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การขยายความรู้ผ่านการ
สรุปบทเรียนและการสื่อสาร

สาธารณะ

7 สมุทรสงคราม • จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ 

• กิจกรรมการผลิตสื่อ
รณรงค์สร้างความรู ้
เท่าทันสื่อออนไลน์

• การประชุมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน�าเสนอ
ข้อมูลและออกแบบ 
การท�างานร่วมกัน 

• การแต่งตั้งคณะท�างาน
โครงการ ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้แทนสภาเด็กและ
เยาวชน และผู้แทน 
หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง

• การประชุมสรุปบทเรียน
การด�าเนินงานโครงการ
และก�าหนดแนวทางขยาย
ผลในอนาคต 

• การน�าเสนอผล 
การด�าเนินงานโครงการ
ในเวทีแลกเปลี่ยนกับ 
ภาคประชาสังคม 
ภาคกลางและกรุงเทพฯ 

• การเผยแพร่คลิปวิดีโอ 
ที่เด็กเยาวชนผลิต 
ในเว็บไซต์และโซเชียล 
มีเดียของสภาเด็กและ
เยาวชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

8 กรุงเทพมหานคร 
(สถาบันราชานุกูล)

จัดท�าคู่มือส�าหรับพ่อแม ่
และคุณครู ใช้สื่อสารกับ 
เด็กพิเศษ เพ่ือให้รู้เท่าทัน 
การใช้สื่อออนไลน์

การประชุมแลกเปลี่ยนกับ
เครือข่ายผู้ปกครอง และ
โรงเรียนที่มีการสอน 
เด็กพิเศษ เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและออกแบบการ 
การด�าเนินงานร่วมกัน

• การสรุปบทเรียนและ 
จัดท�าสื่อเผยแพร่  
ผ่านทางช่องสื่อออนไลน์
ของสถาบันราชานุกูล  
ซึ่งเป็นเพจที่พ่อแม ่
เด็กพิเศษติดตามอยู่ 

• การน�าเสนอแลกเปลี่ยน
ผลการด�าเนินงานในเวที
ประชาสังคมภาคกลาง
และกรุงเทพฯ 

ภาคใต้

9 สงขลา • กิจกรรมการจัดประกวด
การจัดท�าคลิปวีดิโอ 

• กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ระหว่างกลุ่มนักเรียน 
ที่ส่งคลิปวีดิโอ 
เข้าประกวด

การประชุมคณะท�างาน 
สถาบนัการศกึษาช้ีแจงข้อมลู
โครงการ และใหค้วามรู้ 
ความเขา้ใจกบัคณะครพ่ีูเล้ียง
ต่อสถานการณแ์ละ 
ภยัออนไลน์

• การประชุมสรุปบทเรียน
และก�าหนดแนวทางขยาย
ผล 

• การน�าเสนอผลงาน 
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ของกลุ่มกาวันกีตอ  
ที่มีเด็กและเยาวชน  
รวมถึงเครือข่ายติดตาม
อยู่

• การน�าเสนอผลการ 
ด�าเนินงานโครงการในเวที
แลกเปลี่ยนกับภาคประชา
สังคมภาคใต้ 

• การน�าเสนอความรู้และ
กิจกรรมผ่านสื่อมวลชน 
ในท้องถิ่น
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ที่ จังหวัด กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มคนแวดล้อมเด็กและ
เยาวชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การขยายความรู้ผ่านการ
สรุปบทเรียนและการสื่อสาร

สาธารณะ

10 ปัตตานี • กิจกรรมประกวด
สุนทรพจน์  

• กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ความรู้ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมประกวด 

การประชุมคณะท�างาน  
และให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่คณะครูพ่ีเลี้ยงต่อ
สถานการณ์และภัยออนไลน์
ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับพ้ืนที่

• การประชุมสรุปบทเรียน
และก�าหนดแนวทาง 
ขยายผล 

• การน�าเสนอผลงาน 
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ของกลุ่มนีโอไมด์ที่เด็ก
และเยาวชนและเครือข่าย
คนท�าสื่อติดตามอยู่ 

• การน�าเสนอในเวท ี
แลกเปลี่ยนกับภาค 
ประชาสังคมภาคใต้  

• การน�าเสนอความรู้และ 
ผลการด�าเนินกิจกรรม
โครงการผ่านสื่อมวลชน
ในท้องถิ่น

 

1.3 ภำคีเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงภำพรวมและเปรียบเทียบระหว่ำงภูมิภำค

ตารางที่ 2 ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการด�าเนินงานโครงการแยกตามรายภูมิภาคและจังหวัด

ที่ ประเด็น
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. ภาคใต้

เชียงราย พิจิตร สุโขทัย อุบล
ราชธานี

นคร 
พนม

นคร 
นายก

สมุทร 
สงคราม กทม. สงขลา ปัตตานี

1 หน่วยงานราชการ 
ส�ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด
ส�ำนักงำนพัฒนำ
สังคมฯ
ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
โรงพยำบำลจังหวัด

บ้ำนพักเด็ก 
และครอบครัว
ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด
สถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยำวชน (นครนำยก)
กรมสุขภำพจิต 
สถำบันรำชำนุกูล
ส�ำนักงำนอัยกำร
คุ้มครองสิทธิฯ
สถำนีต�ำรวจภูธร

ประชำสัมพันธ์
จังหวัด/อ�ำเภอ
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ที่ ประเด็น
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. ภาคใต้

เชียงราย พิจิตร สุโขทัย อุบล
ราชธานี

นคร 
พนม

นคร 
นายก

สมุทร 
สงคราม กทม. สงขลา ปัตตานี

สถำนีวิทย ุ
และสื่อสิ่งพิมพ์
ส�ำนักงำนจังหวัด

2 องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์/ภาคประชา
สังคม
เครือข่ำยศิลปิน 
ระดับจังหวัด/อ�ำเภอ
Art Farm 
Sawankhalok
องค์กรด้ำนศำสนำ/
ผู้น�ำศำสนำ
หอกำรค้ำ

บริษัท (ประชำรัฐ
สำมัคคี)
ศูนย์กำรเรียนรู้

3 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อบจ./อบต. ในพ้ืนที่
ด�ำเนินงำน
ศอบต.

ผู้น�ำชุมชน

4 สถาบันการศึกษา
โรงเรียนมัธยมฯ 
จังหวัด/อ�ำเภอ
โรงเรียนสอนศำสนำ

วิทยำลัยเทคโนโลยี

5 เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน
สภำเด็กและเยำวชน
ระดับจังหวัด/อ�ำเภอ/
ต�ำบล
เครือข่ำย  
To be Number I

6 เครือข่ายผู้ปกครอง 
เครือข่ำยผู้ปกครอง 
สถำบันรำชำนุกูล
ครู ผู้ปกครองดูแล
เด็ก

7 เครือข่ายวิชาการด้าน
การแพทย์ 
เครือข่ำยนักวิชำกำร
ด้ำนกำรแพทย์/
จิตแพทย์
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จากตารางท่ี 2 สรุปภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานโครงการ 10 พื้นที่ประกอบด้วย 

หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. หนว่ยงานราชการ ประกอบด้วย ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ส�านกังานพฒันา

สังคมฯ ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(นครนายก) กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 

สถานีต�ารวจภูธร และส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น

2.  องคก์รสาธารณะประโยชนภ์าคประชาสงัคม ประกอบด้วย เครือข่ายศลิปิน

ระดับจังหวัดและอ�าเภอ Art Farm Sawankhalok องค์กรด้านศาสนาและ 

ผูน้�าศาสนา หอการค้าจงัหวัด บริษัท (ประชารฐัสามคัค)ี มลูนธิพิฒันาลุม่น�า้แม่ค�า 

สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน�้าแม่ค�า และศูนย์การเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพยีง จงัหวดัเชยีงราย สมาคมผู้พิการทางสติปัญญา มลูนธิช่ิวยคนปัญญาอ่อน

แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนปัญญาอ่อน สมาคมผู้ปกครองคนพิการทาง 

สติปัญญาแห่งประเทศไทย กลุ่มกาวันกีตอ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อีสาน สถาบันสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

3.  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ด�าเนินงาน และ 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.  สถาบนัการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา มธัยมศึกษา ระดบั

ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด โรงเรียนสอนศาสนาใน 5 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัย

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และคุณครู

5.  เครือข่ายเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และต�าบล เครอืข่ายเด็กและเยาวชน และเครอืข่าย To be Number One

6.  เครือข่ายผู้ปกครอง ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครองสถาบันราชานุกูล และ

ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการ

7.  เครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ ประกอบด้วย เครือข่ายนักวิชาการด้าน 

การแพทย์และจิตแพทย์

๘.  เครือข่ายส่ือมวลชน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมาคม

สื่อมวลชนในพื้นที่ เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ และเครือข่ายวิทยุชุมชน
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กระบวนการท�างานเพ่ือได้มาซึ่งภาคีเครือข่าย 

ในการด�าเนินงานแต่ละพื้นท่ีนั้น ส่วนหนึ่งเป็นภาคี 

เครือข่ายเก่าท่ีเคยร่วมด�าเนินงานด้านปกป้องคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์กับมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติมาก่อน และอีกส่วนเป็นภาคีใหม่ 

ซึ่งเข้ามาร่วมโครงการเพราะความสนใจและมีบทบาท

หน้าที่ในการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองป้องกันเด็ก

และเยาวชนจากภยัต่าง ๆ  อยูแ่ล้ว โดยหลายหน่วยงาน

มีประสบการณ์การด�าเนินงานส่งเสริมความรู้เท่าทัน 

สื่อออนไลน์มาบ้างแต่ยังไม่เต็มที่มากนัก โดยส่วนใหญ่

จะที่สอดแทรกหรือบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ 

เช ่น ในงานกิจกรรมค ่ายสภาเด็กและเยาวชน  

งานพัฒนาแกนน�าเยาวชน และงานจัดการปัญหา 

การพนันในชุมชน เป็นต้น ในอนาคตหลายองค์กรภาคี

ที่ร่วมโครงการได้ก�าหนดแนวทางการขยายผลและ 

สร้างความยัง่ยนืของการด�าเนนิงานในเรือ่งสือ่ออนไลน์ 

โดยน�าประเด็นเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เข้าไปอยู่

ในแผนงานหลักขององค์กร เช่น แผนงานพัฒนาสภา

เด็กและเยาวชน แผนงานพัฒนาแกนน�าเยาวชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานเสริมสร้าง

ศกัยภาพเดก็และเยาวชนของบ้านพักเดก็และครอบครวั 

และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น

1.4 ควำมส�ำเร็จและปัจจัยควำมส�ำเร็จเชิงกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ของภำคีเครือข่ำย

1. ภาคเหนือ

1.1 จังหวัดเชียงราย

ผลผลิตที่เกิดขึ้น 

• เด็กชาติพันธุ์ที่ร่วมโครงการจ�านวน 25 คน มีความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และสามารถเป็น 

Change Agent แนะน�าให้ความรู้แก่เพื่อน ๆ เด็กและเยาวชนด้วยกันได้  

• ผลิตสื่อออนไลน์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน ์

สองภาษา คือ ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาไทย จ�านวน 5 ชิ้นงาน 
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ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

• การเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม กลุ่มเด็กเยาวชน และหน่วยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือร่วมเป็นกลไกคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชน

ชาติพันธุ์จากการใช้สื่อออนไลน์

• สามารถส่งต่อภารกิจให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อขยายผลและขับเคลื่อนงาน 

สร้างความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนต่อในอนาคต

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การวิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยเป็นทั้งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

การใช้สื่อออนไลน์ และเป็นผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองและเพื่อน ๆ

• กระบวนการด�าเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น

วางแผนงานจนถึงสรุปผลบทเรียนการด�าเนินงานโครงการ

• การจัดกระบวนการส่งเสริมความรู้แบบผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความรู้วิชาการและ 

ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ

• การสร้างเวทีให้เดก็และเยาวชนได้มพีืน้ทีแ่สดงออกความคดิสร้างสรรค์ในการผลติสือ่รณรงค์

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

• การมีหน่วยงานภาคีทั้งในพื้นที่และส่วนกลางสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1.2 จังหวัดสุโขทัย

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• เดก็นกัเรยีน 50 คน จาก 5 โรงเรยีน มคีวามรูแ้ละความเข้าใจการใช้สือ่ออนไลน์อย่างปลอดภยั

• เกิดแกนน�าเด็กและเยาวชน ที่สามารถน�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน ์

ไปใช้จดักจิกรรมสร้างสรรค์ เช่น การจัดอบรม การวาดภาพ และการแต่งเนือ้หาและร้องเพลง

สื่อถึงอันตรายจากสื่อออนไลน์จ�านวน 3 เพลง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

•  สามารถผลิตคลิปวีดิโอเพื่อใช้รณรงค์การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์จ�านวน 5 ชิ้นงาน 

• มีฐานข้อมูลเบ้ืองต้นจากการส�ารวจสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

โครงการ

• เกิดภาคีเครือข่ายใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่สนใจร่วมขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงานในอนาคต
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ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

• ความร่วมมือระหว่างเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและ 

ภาคประชาสังคม สร้างเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการ นับตั้งแต่การ 

วางแผนงาน การด�าเนินกิจกรรม การติดตามงาน รวมถึงการขยายแนวคิดและกิจกรรม 

ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัด

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การมพีืน้ท่ีสร้างสรรค์สาธารณะให้เดก็และเยาวชนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ทางศลิปะ 

และเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

• การก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นศนูย์กลางการพฒันา 

ภายใต้แนวคิด ปสพ. ได้แก่ ปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ และเพ่ิมพื้นที่

สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน

1.3 จังหวัดพิจิตร

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• เด็กนักเรียนที่ร่วมโครงการจ�านวน 250 คน ได้รับการอบรมและมีความรู้ทักษะการใช้ 

สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

• เกดิกลุม่เดก็และเยาวชนท่ีเป็น Change Agent หรอื โฆษกสขีาว อย่างน้อย 12 คน ทีส่ามารถ

สื่อสารข้อมูลความรู ้แก่เพื่อน ๆ และประชาชนในท้องถิ่นผ่านสื่อระบบเสียงตามสาย 

ของชุมชนได้

• เกดิสือ่เพือ่ใช้ในงานรณรงค์สร้างความรูค้วามตระหนักแก่ประชาชน ประเภทสือ่เสยีงตามสาย 

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน 

ในชุมชน

• เกิดภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีร่วมเฝ้าระวังปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน ์

ที่เข้มแข็งอย่างน้อย 4 องค์กรหรือกลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น 

• สามารถส่งต่อภารกิจปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากส่ือออนไลน์ไปอยู่ในแผนงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

• สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรเพ่ือขยายผล

การด�าเนินงานโครงการในอนาคต
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ปัจจัยความส�าเร็จ

• พื้นที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี

• ผู้น�าที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกป้องคุมครองเด็กและเยาวชนจากภัยการพนัน

ในทุกรูปแบบ

• การมภีาคเีครอืข่ายในพืน้ทีท่ีเ่ข้มแขง็และมปีระสบการณ์ด้านการพฒันาชมุชนร่วมกันมายาวนาน

• การท�างานบนฐานข้อมูล และมีระบบการวางแผนและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ

อย่างต่อเนื่อง

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.1 จังหวัดอุบลราชธานี

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• เด็กนักเรียนจ�านวน 79 คน ที่ร่วมกิจกรรมโครงการ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมพอดี  

มีความรู้ความตระหนักเร่ืองการใช้ส่ือออนไลน์ และเกิดแนวทางปฏิบัติการใช้ส่ือออนไลน์ 

อย่างเหมาะสม

• มีสื่อรณรงค์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างขาดความตระหนักรู ้  

ทีเ่กดิจากฝีมอืของเดก็และเยาวชนท่ีร่วมโครงการจ�านวน 2 เรือ่ง คอื เรือ่ง Game Over และ 

เรื่องอ้ายหนุ่มผู้ติดเกม เผยแพร่ทาง YouTube โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ 

• เกิดแนวปฏิบัติกลไกระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังปกป้องเด็กและเยาวชนจากการ 

ใช้สื่อออนไลน์ และแนวทางการด�าเนินกิจกรรมป้องกันเด็กติดเกม
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ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

• การเกิดกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ในพื้นที่ ได้แก่ กลไก 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กลไกสถานศึกษา และกลไก

สื่อมวลชน ซึ่งมีการประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

• บูรณาการแนวทางขับเคลื่อนปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์  

กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี “เมืองน่าอยู่ส�าหรับเด็กจังหวัดอุบลราชธานี” 

• ขยายผลการด�าเนินงานโครงการสู่พ้ืนที่ 17 ต�าบลน�าร่องปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จากสื่อออนไลน์ของบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู ้และสร้างความตระหนักการใช้สื่อออนไลน์ที่ให ้

ทั้งความรู้ ความสนุก น่าสนใจจดจ�า และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

• มีการประเมินและคัดเลือกเน้ือหาท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับเด็กและเยาวชน  

เพือ่น�ามาจดักจิกรรมส่งเสรมิความรูแ้ละสร้างความตระหนกั ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมหรอื

ฟังเสียงของเด็กและเยาวชน

• การสนับสนุนให้มีพื้นที่ส่ือสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนใช้ส่ือสารข้อมูลรณรงค์ผ่านสื่อ 

ต่าง ๆ เช่น การผลิตคลิปวีดิโอเผยแพร่ช่องทางสื่อออนไลน์ และข้อความเสียงตามสาย 

ในโรงเรียน เป็นต้น

• ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือด้วยดีในการขับเคลื่อนงานโครงการจากทั้งหน่วยงาน

ราชการ สถานศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นท่ี รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการ 

จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
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2.2 จังหวัดนครพนม

ผลผลิตที่เกิดขึ้น 

• เกิดฐานข้อมูลสถานการณ์การใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 

ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการและการขยายผลในอนาคต

• เกิดสื่อสร้างความรู้และความตระหนักเร่ืองการกล่ันแกล้งทางออนไลน์ ซ่ึงมาจากการจัด

ประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด Young Smart NKP Stop Cyberbullying หรือ  

เดก็นครพนมยคุใหม่หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ จดัโดยสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดันครพนม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

• เกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก 

การใช้สือ่ออนไลน์ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ขบัเคลือ่นโครงการอย่างเป็นรปูธรรมของสภาเดก็

และเยาวชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

• เกดิกลไกปกป้องและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ ซ่ึงเกดิจากความร่วมมือ

ของสภาเดก็และเยาวชน และหน่วยงานหรอืสถานศึกษาทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การด�าเนินงานโครงการบนฐานข้อมูลที่มาจากการส�ารวจสถานการณ์ใช้สื่อออนไลน์ของเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ของสภาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่าย

• การวางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอย่างเหมาะสม โดยให้สภาเด็กและเยาวชน

ที่มีความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาเด็กและเยาวชนดีที่สุด เป็นก�าลังหลักขับเคลื่อนงาน 

โดยหน่วยงานภาคีที่เป็นผู้ใหญ่ท�าหน้าที่หนุนเสริมการด�าเนินงาน

• การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายท้ังในระดับพ้ืนท่ี และส่วนกลาง คือ มูลนิธิสาธารณสุข 

แห่งชาติในด้านวิชาการ

30



3. ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 

3.1 จังหวัดนครนายก

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• วิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และหน่วยงานราชการ 

ในพืน้ท่ีได้รับองค์ความรูเ้กีย่วกบัสือ่ออนไลน์ และสามารถน�าความรูไ้ปเผยแพร่ต่อตามภารกจิ

ของหน่วยงานได้

• ภาคีเครือข่ายที่ร่วมด�าเนินงานโครงการน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจากประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ไปใช้วางแผนงานขบัเคลือ่นการเฝ้าระวงัเดก็และและเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ของระดบั

หน่วยงาน

• ผลิตสื่อเพ่ือรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์และปลอดภัยที่มีเนื้อหาครอบคลุม  

4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1) เกมออนไลน์  (2) สื่อลามกออนไลน์ (3) การกลั่นแกล้ง 
ทางออนไลน์  

และโซเชียลมีเดีย

(4) การพนันออนไลน์

ซึ่งเผยแพร่เป็นสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟฟิก และเสียงตามสายในชุมชน 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

• เกิดการบูรณาการด�าเนินงานโครงการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือแวดล้อมเด็ก 

และเยาวชนจ�านวน 13 องค์กร ทีร่่วมรบัผดิชอบขบัเคลือ่นกิจกรรมโครงการตามบทบาทและ

ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

• สามารถผลักดันแนวทางการเฝ้าระวังและปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช ้

สื่อออนไลน์เข้าอยู่ในแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภาคี รวมถึงแผนยุทธศาสตร ์

ของจังหวัดเพื่อให้มีการขับเคลื่อนในวงกว้างได้

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงานโครงการและแผนงานทีช่ดัเจน กล่าวคือ เน้นการขยาย

แกนน�าเครอืข่ายขบัเคลือ่นงานเฝ้าระวงัการใช้สือ่ออนไลน์ และสร้างความรูล้กึความตระหนักรู้

เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

• การคัดเลือกภาคีเครือข่ายร่วมการด�าเนินงานที่เหมาะสม โดยเลือกหน่วยงานที่มีภารกิจที่

เกีย่วข้องกับการปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์เป็นหลกั เพือ่ให้สามารถ

บรูณาการแนวทางการด�าเนนิงานโครงการกบัภารกจิหลักและแผนงานของหน่วยงานได้

31



• การผลิตสื่อท่ีมีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหา และ 

การครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการประชาสัมพันธ ์

ส่งเสริมความตระหนักรู้อย่างมีประสิทธิผล 

3.2 จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• แกนน�าเยาวชนจ�านวน 40 คน ที่ร่วมโครงการ มีความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับใช้สื่อออนไลน์อย่างเท่าทัน

• แกนน�าเด็กและเยาวชนสามารถผลิตส่ือท่ีเป็นคลิปวีดิโอ

ส�าหรบัการรณรงค์สร้างความรูแ้ละความเข้าใจต่อสาธารณชน

เกี่ยวการละเมิดทางสื่อออนไลน์จ�านวน 5 ชิ้นงาน เผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์และโซเชยีลมเีดยีของสภาเด็กและเยาวชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

• เกิดกลไกคุ ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้ 

สือ่ออนไลน์ จากความร่วมมอืระหว่างสภาเดก็และเยาวชน 

กบัหน่วยงานภาครฐัด้านเดก็และเยาวชน และสถานศกึษา

ในพื้นที่

ปัจจัยความส�าเร็จ

• การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม โดยเน้นกลุ่มนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีความเสี่ยงและประสบการณ์จาก

ภัยสื่อออนไลน์ เป็นเป้าหมายหลัก และหน่วยราชการ 

ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายรอง

• มกีระบวนการส่งเสรมิความรูท้ีดี่ สอดคล้องกบัความเชีย่วชาญ

ของสภาเดก็และเยาวชน และความต้องการกลุม่เป้าหมาย

• มีทีมงานที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการโครงการให้

ประสบความส�าเร็จ

• มเีครอืข่ายร่วมสนบัสนุนท้ังการขับเคลือ่นงานในพืน้ที ่และ

การหนุนเสริมด้านวิชาการจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

และภาคีเครือข่ายส่วนกลาง
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3.3 กรุงเทพมหานคร (สถาบันราชานุกูล) 

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• การผลิตคลิปวีดิโอจ�านวน 2 ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับ 

“โลก(ละเมิด)ออนไลน์กบัเดก็พเิศษ” ส�าหรบั

น�าไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก

พิเศษ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปกป้องภัยจากสื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

• เกิดแนวทางปฏบิตัใินการเฝ้าระวงัปกป้อง

คุ ้มครองเด็กพิเศษจากสื่อออนไลน์ใน  

3 ระดบั คอื ระดบัผูป้กครอง ระดบัโรงเรยีน 

และระดับภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

• การผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้กับเด็กพิเศษ จากความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้ปกครองเด็กพิเศษ  

นักวิชาการและจิตแพทย์ โดยเน้นประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเด็กพิเศษส่วนใหญ ่

มักเรียนรู้จากการดูยูทูบที่มีฉากเลิฟซีน จึงจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ในเฝ้าระวังและ

ดูแลเด็กพิเศษ เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี

• การเกดิภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืทีเ่ป็นเสมอืนกลไกปกป้องคุม้ครองเด็กพิเศษจากการถกูละเมิด

ทางออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง สถานศึกษา และ 

หน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมผู้พิการทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน 

แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนปัญญาอ่อน และสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา 

แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ปัจจัยความส�าเร็จ

• ความจริงใจและความตั้งใจของทีมงานสถาบันราชานุกูล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีพร้อม 

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจากภัยสื่อออนไลน์

• ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มคุณครูการศึกษาพิเศษ และศึกษานิเทศก์ 

และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ที่ร่วมให้ความคิดเห็นการผลิตสื่อและสนับสนุนการด�าเนินงาน

โครงการ

• การมีท่ีปรึกษาทางวิชาการและทีมงานสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อส่งเสริม 

ความรู้ ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ แผ่นพับ และโปสเตอร์
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4. ภาคใต้

4.1 จังหวัดสงขลา

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• เกิดแกนน�าเด็กและเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยจ�านวน 70 คน ที่มาจากโรงเรียน 

สอนศาสนาใน 5 จังหวัดภาคใต้

• เกิดส่ือรณรงค์ให้ความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์จากฝีมือของเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ 

ในรูปแบบคลิปวีดิโอจ�านวน 9 ชิ้นงาน 

• การเผยแพร่สื่อที่ผลิตผ่านโซเชียลมีเดีย ของกลุ่มกาวันกีตอ จ�านวน 13 วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชม

และแสดงความคิดเห็นถึง 15,869 ครั้ง

ผลลัพธ์เกิดขึ้น 

• เกิดกลไกระดับพื้นท่ีในการจัดกระบวนพัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อ

ปลอดภยั น�าโดยส�านกัพฒันาทรพัยากรมนุษย์และพนัธกิจสงัคม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

และกลุ่มนีโอมายด์

• เกิดเครือข่ายในพื้นที่ร่วมมือพัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 

ประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาจ�านวน 20 แห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง

ปัจจัยความส�าเร็จ

• กระบวนการส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

สามารถแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ และ 

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

• ความร่วมมือของโรงเรียนสอนศาสนาที่ 

ร่วมโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชน

ทีเ่ป็นนกัเรยีนได้มโีอกาสเรียนรู้การเท่าทนั

สื่อออนไลน์และการผลิตสื่อรณรงค์

• การมภีาคกีารด�าเนนิงานทีเ่ข้มแขง็ ประกอบ

ด้วยทีมงานกาวันกีตอ ท่ีมีประสบการณ ์

การผลิตสื่อ และครูพี่เลี้ยงที่มีความเข้าใจ

สถานการณ์พืน้ทีร่่วมเป็นวทิยากรให้ความรู้

แก่นักเรียนในการผลิตสื่อ
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4.2 จังหวัดปัตตานี

ผลผลิตที่เกิดขึ้น

• แกนน�าเยาวชนจ�านวน 94 คน มีความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและ

สามารถน�าไปขยายผลกับเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ ได้ 

• ผลติสือ่ใช้ในการสือ่สารสร้างความตระหนกัรูภั้ยส่ือออนไลน์จ�านวน 25 ชิน้งาน ประกอบด้วย

คลิปวีดิโอสุนทรพจน์สื่อสารเรื่องสื่อออนไลน์ 3 ภาษา 9 ชิ้นงาน บทความข่าวเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ชิ้นงาน ชุดป้ายรณรงค์ที่คัดประโยคเด็ดจากสุนทรพจน์มาสื่อสาร

ต่อจ�านวน 12 ชิ้นงาน

• ชุดข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสื่อออนไลน์ในพ้ืนที่ ที่ส�ารวจข้อมูลจากเยาวชนที่ร่วมโครงการ

จ�านวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น 

• ผูบ้รหิารสถานศกึษาท้ังโรงเรยีนมธัยมศกึษา และโรงเรยีนสอนศาสนาในพืน้ทีเ่หน็ความส�าคญั

และมีความตระหนักในอันตรายจากสื่อออนไลน์และพร้อมให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน

โครงการ

• เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 

ประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หน่วยงานด้าน 

การศึกษาสถาบันการศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสื่อมวลในพื้นที่

ปัจจัยความส�าเร็จ

      • กระบวนการจัดการโครงการที่ดีนับตั้งแต่การคัดเลือกคณะท�างาน 

การวางแผนงาน และการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

       • ทุนเดิมของเครือข่ายและคณะท�างานที่มีประสบการณ์งาน

พัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

• การออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบับรบิทพืน้ทีแ่ละความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน

• ความร่วมมอืและสนับสนนุจากหน่วยงานภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่และ

การหนนุเสรมิด้านทรพัยากรรวมถงึข้อมลูวชิาการจากมลูนธิิสาธารณสขุ

แห่งชาติและภาคีเครือข่ายในส่วนกลาง
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1.5  ปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำกลไกบูรณำกำรระดับจังหวัด 
เพื่อคุ้มครองป้องกันเด็กและเยำวชนจำกกำรใช้สื่อออนไลน ์
และวิธีกำรแก้ ไขปัญหำของภำคีเครือข่ำย

• ด้านกระบวนการและกลไกการท�างาน พบปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ ดังนี้

1) ผู้แวดล้อมเด็กและเยาวชน เช่น ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

ยงัขาดความตระหนกัรูแ้ละเหน็ความส�าคัญของปัญหาภยัจากสือ่ออนไลน์ทีม่ต่ีอเด็กและเยาวชน

2) การสนบัสนนุข้อมลูสถานการณ์ส่ือออนไลน์ และข้อมลูวชิาการท่ีเกีย่วข้องจากหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง สู่หน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ

3) การประสานงานขององค์กรภาคีโครงการกับหน่วยงานพื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือ

พัฒนากลไกการด�าเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในบางพื้นที่ยังมีไม่มากพอ หรือครอบคลุมได ้

ทุกหน่วยงาน เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเวลาสื่อสารสร้างความเข้าใจ

4) ขาดการบูรณาการการด�าเนินงานสร้างความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กับงานพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นท่ี

หรือของชุมชน

5) ไม่สามารถผลักดันประเด็นการปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ไว ้

ในแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด หรือแผนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนได้เท่าที่ควร

• ด้านการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม พบปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ ดังนี้

1)  ขาดการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในระดับ

พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการด�าเนินงานโครงการ

2)  งบประมาณการด�าเนินงานโครงการค่อนข้างจ�ากัด

3)  ระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการค่อนข้างสั้นท�าให้ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู ้

ได้ครบถ้วนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4)  ขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทันสมัยใช้ในการอบรมให้ความรู้และการผลิตสื่อรณรงค์ โดยเฉพาะ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการตัดต่อภาพที่มีคุณภาพ

5)  ขาดความต่อเนื่องของการด�าเนินงานโครงการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทีมงาน เจ้าหน้าท่ี 

รับผิดชอบ และทรัพยากรขับเคลื่อนขยายผลงานต่อ

6)  บางพื้นท่ีคณะท�างานยังมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับส่ือออนไลน์ และ 

การท�างานกบัหน่วยงานสนบัสนนุภายนอกน้อย ท�าให้ต้องใช้เวลาศกึษาข้อมลู และปรบัแนวทาง

การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงานโครงการแม่ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ด้านกระบวนการพัฒากลไกการท�างาน โดยการพัฒนาศักยภาพศักยภาพเด็กและเยาวชน  

ผู้ที่แวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• ส่งเสรมิความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนให้มคีวามรู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ และสามารถใช้ประโยชน์

จากสื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

• ส่งเสริมความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เร่ืองภัยจากสื่อออนไลน์  

การเฝ้าระวังดูแลเด็กเยาวชน และการสร้างครอบครัวให้เป็นที่แห่งความสุขและปลอดภัย

• สร้างความร่วมมอื สนบัสนุนความรูแ้ละข้อมลูวชิาการแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา

เดก็และเยาวชนในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม เพือ่ให้สามารถท�าหน้าทีส่นบัสนนุ

ข้อมูล และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนและครอบครัว 

เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

• ขับเคลือ่นเชิงนโยบายสาธารณะให้มกีารบรรจแุนวทางการพฒันากลไกปกป้องคุม้ครองเดก็

และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ไว้แผนงานประจ�าของหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของ 

การด�าเนินงาน

2. ด้านการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม  มีดังนี้

• ใช้ข้อมลูสถานการณ์การใช้ส่ือออนไลน์ ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากมลูนธิสิาธารณสุขแห่งชาติ 

และภาคีเครือข่ายส่วนกลาง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน  

ผู้แวดล้อม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

• การบูรณาการด�าเนินงานโครงการ และงบประมาณกับแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อื่น ๆ ของหน่วยงานภาคี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย

• คัดเลือกหลักสูตรการส่งเสริมความรู้การเท่าทันสื่อออนไลน์ที่ส�าคัญ และสอดคล้องกับ 

ระยะเวลาโครงการและงบประมาณมาใช้จัดกิจกรรม

• อบรมเด็กและเยาวชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และโปรแกรมที่สามารถ

ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อรณรงค์

• มลูนธิสิาธารณสุขแห่งชาต ิและภาคเีครอืข่ายส่วนกลางจดัเวทสีรปุบทเรยีนการด�าเนนิงาน

ระดบัภูมภิาค เพ่ือให้หน่วยงานภาคไีด้มโีอกาสน�าเสนอข้อมลูการด�าเนนิงานโครงการ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนด�าเนินงานระหว่างกัน
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1.6 แนวทำงขยำยผลกำรด�ำเนินงำนกำรของภำคีเครือข่ำย

• การผลักดันให้ประเด็นงานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ได้ไปอยู ่

ในแผนงานประจ�าของหน่วยงาน เช่น แผนงานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน แผนงานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนงานส�านกังานวฒันธรรมจังหวดั และแผนงาน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนของบ้านพักเด็กและครอบครัว และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น

• การขยายผลการด�าเนินการจากโครงการน�าร่องไปสู่โครงการปกติ โดยอาศัยความร่วมมือ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

• การสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐในระดับอ�าเภอและจังหวัดได้มีความตระหนักรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับสื่อออนไลน์มากข้ึน ผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ และ

การสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ผ่านสื่อต่าง ๆ
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

          การด�าเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม

และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ของภาคีเครือข่าย 10 พื้นที่

ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

ส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน 

การส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ (Child Online 

Protection Action Thailand : COPAT) และภาคีเครือข่ายนั้น แม้ว่าจะมีระยะเวลา

ด�าเนินงานโครงการที่ค่อนข้างสั้นและมีข้อจ�ากัดหลายประการ แต่ภาคีเครือข่าย 

ในพื้นที่ที่ร่วมด�าเนินงานโครงการ ก็สามารถสร้างผลงานที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ 

ทีน่่าพอใจ และสามารถตอบโจทย์ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ พ.ศ. 2560-2564 ได้ดีในระดับหนึง่ แต่ทีน่่าจะส�าคญักว่า

คือ การด�าเนินงานโครงการได้มีส่วนจุดประกายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท�างานด้านเด็ก

และเยาวชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัและความจ�าเป็นทีจ่ะต้องร่วมมือพฒันากลไกปกป้องคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนของตนจากภัยเงียบจากการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งมีวิวัฒนาการและ 

ความรนุแรงเพิม่มากขึน้ตามล�าดบั ตามความเจรญิด้านเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดจิทิลั 

รูปธรรมที่ชัดเจนคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ

ด�าเนินงานโครงการเป็นอย่างดี มีการน�าความรู้และข้อมูลวิชาการไปใช้เผยแพร่ต่อ  

รวมถึงหลายพ้ืนที่มีการเตรียมแนวทางและแผนงานท่ีจะขยายผลต่อในอนาคตไว้ด้วย 

อย่างไรกต็ามบทเรียนท่ีได้รบัจากด�าเนนิงานโครงการนี ้มอียูห่ลายประการทีห่น่วยงาน

ท่ีให้การสนับสนุน ควรน�าไปพิจารณาเพ่ือก�าหนดแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนงาน

ในระยะยาวต่อไป กล่าวคือ
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• ด้านการพัฒนากลไกการด�าเนินงาน

1) สนับสนุนให้มีเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การติดตามสถานการณ์เกี่ยว

กับสื่อออนไลน์ในเชิงวิชาการ และสามารถเชื่อมโยงการท�างานกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี

หรอืจงัหวดัทีม่คีวามสนใจงานส่ือออนไลน์ หรือสามารถบรูณาการงานส่ือออนไลน์กบั

งานเดิมขององค์กรตนเองได้ 

2) สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่การท�างาน และร่วมความรับผิดชอบ

การด�าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม ผ่านสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั หรอืเครอืข่าย

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มากข้ึน เพ่ือจะได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท�างาน  

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน รวมถึง

ช่วยพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการด�าเนินงานระหว่างกันต้ังแต่ระดับต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด สู่ระดับประเทศด้วย

3) สนับสนุนให้มีการส�ารวจข้อมูลสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน รวม

ถึงของประชาชนในระดับพื้นที่ และเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ข้อมูลหรือฐานข้อมูลระดับ

ประเทศ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในอนาคต

4)  สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐในระดับอ�าเภอและจังหวัดมีความตระหนักรู้ ความเข้าใจ

เกีย่วกบัสือ่ออนไลน์มากขึน้ ผ่านกระบวนการประชมุเชงิปฏบิตักิาร การอบรมให้ความ

รู้ และการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ผ่าน

สื่อต่าง ๆ

5)  พฒันากลไกการท�างานสือ่ออนไลน์ระดบัพืน้ทีใ่ห้มีความสอดคล้องกบับรบิทพืน้ทีห่รอื

จังหวัด โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญของกลไก คือ  

5.1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือน 

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์ระดับพื้นที่ ท�าหน้าที่

สนับสนุน ประสานและเชื่อมโยงการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนากลไกปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจาก 

สื่อออนไลน์ระดับพื้นที่ และสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ด�าเนินการ 

โดยสภาเดก็และเยาวชน สภานกัเรยีน และเครอืข่ายเดก็และเยาวชนในประเดน็

ดังกล่าวด้วย
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5.2)  ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นแกนสนับสนุน

การท�างานกลไกส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อ

ออนไลน์ เนือ่งจากส�านกังานวฒันธรรมจังหวดัเป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทภารกจิ

โดยตรงในการส่งเสรมิและปกป้องเดก็และเยาวชนจากสือ่ออนไลน์ ขณะเดยีวกัน

องค์กรพัฒนาเอกชน หรือภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ก็มีความคล่องตัวในการ

ด�าเนินงาน ซึ่งท้ังสองส่วนงานควรร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ

สถานการณ์ และประสานความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ทุกระดับให้รู้เท่าทันการใช้ส่ือออนไลน์ รวมถึงการผลักดันขับเคล่ือนประเด็น 

สื่อออนไลน์ เข้าไปอยู่ในแผนงานของหน่วยงานระดับจังหวัด หรือพัฒนาเป็น

หลักสูตรท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

5.3)  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เป็นกลไกส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจากสื่อออนไลน์ในพื้นที่ ที่มีความพร้อมด้านองค์ประกอบ เพราะมี

หน่วยงานภาคีท่ีท�างานทุกด้านเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และสหวิชาชีพที่

เกีย่วข้องอยูใ่นคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดัอยูแ่ล้ว ดังนัน้ จงึควรมบีทบาท

ร่วมก�าหนดนโยบายและมาตรการปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจาก 

สื่อออนไลน์ สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน และการติดตามประเมินผลการ 

ด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
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• การบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม

1) การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ควรมีระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการ 

ยาวกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี เพ่ือให้หน่วยงานภาคีที่ร่วมโครงการสามารถมีเวลา 

ในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายท่ีใหญ่ขึ้น รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และ 

การผลิตสื่อต่าง ๆ ได้ครบถ้วนรอบด้าน จนสามารถสร้างผลงานที่เป็นผลลัพธ์และผลกระทบที่

ชัดเจนมากขึ้น

2)  สนบัสนนุการด�าเนินกิจกรรมหรอืโครงการ และงบประมาณจากส่วนกลางแก่หน่วยงานในระดบั

พื้นที่ผ่านกลไกระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด หรือสภาเด็กและเยาวชน 

เป็นองค์กรขับเคลื่อนงาน รวมถึงผลักดันเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้เป็นแผนงานระดับ

จงัหวดัของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิงานท่ียัง่ยนื

3)  ขยายพื้นที่การด�าเนินงานโครงการให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปสู ่

กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่แวดล้อมเด็กและเยาวชน  

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มากขึ้น
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4)  พัฒนากลไกบริหารงานโครงการแบบ Project Management Unit โดยให้มีผู ้แทน 

ซึ่งมาจากภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นคณะท�างานบริหารโครงการ และแบ่งบทบาท 

ความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญและภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านวิชาการ ด้านข้อมูล  

ด้านการติดตามหนุนเสริม และด้านการเงินและอ�านวยการ เป็นต้น

5)  จดัให้มคีณะท�างานตดิตามหนนุเสริมตามรายภมิูภาค ซ่ึงนอกจากจะมหีน้าทีส่นบัสนนุด้านเทคนคิ

วิชาการ การด�าเนินงานโครงการ และติดตามประเมินผลแล้ว ควรจะต้องมีส่วนร่วมสร้าง 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรภาคี  

เผยแพร่ข้อมลูความรู้ และการผลักดันเชงินโยบายให้ประเด็นงานปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จากการใช้สื่อออนไลน์ได้เข้าไปอยู่ในแผนงานปกติของหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องระดับ

พื้นที่ด้วย

6)  ควรเพิ่มเป้าประสงค์โครงการเกี่ยวกับการผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะการส่งเสริมความรู ้

เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในทุกระดับ โดยอาจเริ่มจาก

การเป็นหลักสูตรท้องถิ่น และพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับชาติต่อไป
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ประสบการณ์และบทเรียนจาก 10 จังหวัด

ส่วนที่ 2

เชียงราย

สุโขทัย

พิจิตร

กรุงเทพมหานคร
(สถาบันราชานุกูล)

นครนายก

สมุทรสงคราม

นครพนม

อุบลราชธานี

สงขลา
ปัตตานี



ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูง ด้วย

ความหลากหลายของประชากรซึ่งมีที่มา และวัฒนธรรม และวิถีการด�ารง

ชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ก็สามารถผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว  

โดยในด้านประชากรนอกจากประชาชนที่มีเชื้อชาติไทยแล้ว ยังมีกลุ่ม

ประชาชนชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของ

ประเทศถึง 56 กลุ่ม จ�านวนประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน หรือ 

เกือบร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ส�าหรับจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีส่วนเหนอืสดุของประเทศและมอีาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน คอื สาธารณะประชาธปิไตยประชาชน

ลาว และเมียนมาร์นั้น ถือเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มาก ทั้งประชาชนชาติพันธุ์บนพื้นที่

สูง ซึ่งอาศัยอยู่บนบริเวณพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ตะเข็บชายแดน โดยกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนฮ่อ 

ลีซอ และม้ง และที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบ เช่น ลั๊วะ ไทยลื้อ และไทยใหญ่ เป็นต้น 

ตลอดระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา ด้วยการด�าเนนิการ

ตามแผนพัฒนาของภาครัฐ ประกอบกับความเจริญ 

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้การวิถีการด�ารงชีวิต

ของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งรายได้ การศึกษา 

สขุภาพอนามยั และการเข้าถงึบรกิารทางสงัคม รวมถงึ

ได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองไทย แต่อย่างไรก็ตาม 

ภายใต้การพัฒนาท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกดังกล่าว  

ยงัมผีลกระทบในเชงิลบ ท่ีส�าคญัคอื ปัญหาความยากจน 

ปัญหาการค้ามนษุย์ ปัญหาการอพยพของแรงงาน และ

ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม เป็นต้น

ในยุคสังคมดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง 

การสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับการ

แข่งขนัด้านธรุกจิโทรคมนาคม ท�าให้ประชาชนชาติพนัธุ์

ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการสื่อออนไลน์ได้อย่าง

สะดวกและท่ัวถึง ไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป 

มากนัก ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การใช้ 

ส่ือออนไลน์ในพ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงราย พบว่า ปัจจุบนัเดก็

และเยาวชนชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายสามารถ

เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ค่อนข้างทั่วถึง ไม่ต่างจากเด็กและ

เยาวชนทั่วไป อย่างไรก็ตามกลุ ่มเด็กและเยาวชน

ชาติพนัธุค่์อนข้างจะมีความเสีย่งจากการใช้สือ่ออนไลน์ 

จังหวัดเชียงราย : 
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนชาติพันธุ ์

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
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มากกว่า โดยภยัส�าคญัท่ีพบมากท่ีสดุ คอื การถกูละเมดิ

หรือถูกคุกคามทางส่ือออนไลน์ (Cyber Bullying) 

เพราะเป็นประชากรส่วนน้อย ทีม่คีวามแตกต่างจากเด็ก

และเยาวชนทั่วไปในพื้นที่ในเรื่องบุคลิก หน้าตา สังคม 

วัฒนธรรม และภาษาที่ใช้ ท�าให้มักถูกกลั่นแกล้ง  

ล้อเลียน เหยียดหยาม และถูกคุกคามผ่านทาง 

สื่อออนไลน์ โดยไม่สามารถป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหา

การคุกคามหรือละเมิดได้เท่าท่ีควร เพราะขาดความรู้

ความเข้าใจ ขณะเดียวกันผู ้ใหญ่ในชุมชนชาติพันธุ ์

ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความความรู ้ ความตระหนักใน 

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนของตนจากภัย 

สือ่ออนไลน์มากนัก เนือ่งข้อจ�ากดัด้านภาษา การศกึษา 

รวมถงึไม่ได้รบัการสนบัสนนุข้อมลูความรูจ้ากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เท่าที่ควร นอกจากนี้ภัยอีกประการ

ทีก่�าลังเร่ิมคกุคามเข้ามาในพ้ืนท่ีชมุชนกลุ่มชาติพันธุ ์คือ 

การพนันและเกมออนไลน์(Cyber Gambling) แต่ด้วย

ข้อจ�ากัดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กและ

เยาวชนชาตพินัธุ ์ท�าให้ภยันีย้งัไม่มกีารขยายตวัมากนกั 

แต่กเ็ป็นสิง่ท่ีผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ครอบครวั ชมุชน และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องให้ความตระหนักและเตรียม

มาตรการคุ้มครองป้องป้องกันไว้ด้วยเช่นกัน 

จุดเริ่มต้นโครงกำร :  
กลุ่มเป้ำหมำยคือหัวใจของควำมส�ำเร็จ

มลูนธิพิฒันาลุม่น�า้แม่ค�า เป็นองค์กรประชาสังคมในพ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงราย 

มีวัตถุประสงค์การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาส

ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฐานะยากจน  

ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด�าเนินงานโครงการด้านการ

ศึกษา การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเงิน และการ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์มายาวนานก

ว่า 10 ปี ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ด�าเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียน

รูต้ามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชน

กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ี รวมถึงการสร้างบ้านพักเด็กเพื่อดูแล

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่

ทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ในช่วงปลายปี 

2562 ท่ีผ่านมา มลูนธิไิด้ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายมูลนธิสิาธารณสุขแห่ง

ชาต ิศนูย์ประสานงานขับเคลือ่นการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (Child Online Protection Action Thailand 
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COPAT) และส�านักงานกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ด�าเนนิงานโครงการอบรมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีน

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ แก่กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน

ชาติพันธุ์ให้มีความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์พัฒนาด้านการศึกษาเรียนรู้ และยกระดับ

คุณภาพชีวติได้ โดยมรีะยะเวลาด�าเนนิงานโครงการ 4 เดอืน (ธนัวาคม 2562–มนีาคม 2563) ทัง้นี ้กลุม่เป้าหมาย

น�าร่องกลุ่มแรก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ของบ้านพักศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ จ�านวน 25 คน ประกอบด้วยเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จ�านวน 23 คน และ

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จ�านวน 2 คน ซึ่งพ่อหลวงธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี หัวหน้าโครงการได้ให้เหตุผลของเลือกกลุ่ม

เยาวชนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายว่า “เด็กชนเผ่าที่อยู่ในบ้านพักของมูลนิธิฯ มาจากหลายชุมชน พวกน้อง ๆ  
มคีวามสนใจเร่ืองภัยจากการใช้สื่อออนไลน ์เพราะสว่นใหญเ่คยมีประสบการณถ์กูคกุคามเพราะความ
เป็นเด็กชาติพันธุ์ ซ่ึงหากเขามีความรู้เท่าทันมากขึ้น ก็สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อน ๆ  และ
ผู้ใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ในอนาคต ซ่ึงเป็นการขยายผลการด�าเนินงานโครงการ” 

เครือข่ำยด�ำเนินงำน :  

เริ่มต้นจำกกลุ่มย่อยแล้วขยำยไปสู่กลุ่มใหญ่
ตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีส�าคัญส�าคัญประการหนึ่งของการด�าเนินงานโครงการอบรมเพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นท่ีเชียงราย คือ การเกิดกลไก

ระดบัพืน้ที ่ เพือ่ท�าหน้าทีร่่วมคุม้ครองป้องกนัเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ ซ่ึงการด�าเนนิงาน

ให้บรรลุผลดังกล่าวได้จ�าเป็นอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่หลากหลายร่วมขับเคลื่อน

การด�าเนินงานโครงการ แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดของระยะเวลาโครงการที่ค่อนข้างสั้น เพื่อให้สามารถ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้ตามแผนงาน ในช่วงเริ่มต้นการด�าเนินงานโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

การออกแบบกจิกรรม และวางแผนงาน มลูนธิิจงึเริม่ด�าเนนิงานกบัเยาวชนกลุม่เป้าหมาย องค์กรชมุชน 

รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน�้าแม่ค�า ผู้น�าชุมชน

บ้านแสนสขุ ต�าบลศรคี�า้ อ�าเภอแม่จนั และนกัวชิาการด้านสือ่ออนไลน์ก่อน เม่ือโครงการเริม่ด�าเนนิการ

ไปแล้วระยะหนึ่งจึงได้ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ 

บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัเชียงราย ศนูย์สงเคราะห์ประชาชนบนพ้ืนทีสู่ง โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง

สงเคราะห์ประชาชนบนพื้นที่สูง และองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีค�้า อ�าเภอแม่จัน เข้ามามีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนชาติพันธุ ์ ซึ่งควรจะมีบทบาทการสืบสานและขยายผล 

การด�าเนินงานโครงการต่อในอนาคต
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กระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ :  
เน้นเรียนรูน้�ำสูก่ำรปฏิบัติ

หลังจากผ่านขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม และวางแผนงาน

โครงการกับภาคีหุ้นส่วนแล้ว ทางมูลนิธิได้มีการส่งเสริมความรู้และ

ความตระหนักแก่กลุม่เป้าหมายของโครงการ โดยใช้กระบวนการอบรม

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส่งเสริมความรู้ทั้งวิชาการ

ควบคู่กับการฝึกปฏิบัตจิากสถานการณ์จรงิท่ีกลุม่เป้าหมายเคยพบ ทัง้นี้ 

เครือ่งมอืส�าคญัทีใ่ช้ คอื การอบรมให้ความรูด้้านวชิาการ การท�ากิจกรรม

บทบาทสมมุติ การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อ

ออนไลน์ และกิจกรรมเวทีการน�าเสนอผลงาน และรับฟังความคิดเห็น

จากภาคีเครือข่าย รวมถึงการถอดบทเรียนจากด�าเนินงานโครงการ  

โดยมีเนื้อหาที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : การอบรมความรู้และการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ตาม

แนวทางที่ COPAT ก�าหนดไว้ในประกอบด้วย

ประเภทสื่อ
ออนไลน ์
ที่เด็กและ
เยำวชน 
ควรรู้จัก

กำรใช้
ประโยชน ์
จำกสื่อ
ออนไลน์

กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง

กับกำร 
ใช้สื่อ

ออนไลน์

กำรละเมิด
ผ่ำนสื่อ
ออนไลน ์
ในรูปแบบ
ต่ำง ๆ

วิธีกำร
ป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหำ 
กำรถูกละเมิด 

หรือ ถูก
คุกคำมจำก
กำรใช้สื่อ
ออนไลน์

ท้ังนี ้วตัถุประสงค์หลัก คอื การส่งเสริมให้เยาวชน

ที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การใช้สื่อออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น 

กรอบความคิดที่เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ จะน�าไปใช้

เป็นแนวทางป้องกันแก้ไขการถกูละเมดิ และระมดัระวงั

ที่จะไม่เป็นผู้ละเมิดผู้อื่นอีกด้วย อย่างไรจากการท�า

กิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนข้อมูลประสบการณ์  

ท�าให้ได้รับรู้ว่าเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์มักถูกละเมิด 

หรอื คกุคาม ด้วยค�าพดูทัง้ต่อหน้า และทางสือ่ออนไลน์ 

อยู่เสมอ ท�าให้เยาวชนบางส่วนขาดความมั่นใจหรือ 

ขาดความภาคภมูใิจในการเป็นชนกลุม่ชาตพินัธุข์องตน 

ซ่ึงทางโครงการได้เชิญท่ีปรึกษาด้านจิตวิทยาและ 

การให้ค�าปรึกษา มาพูดคุยให้ค�าแนะน�ากลุ่มเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยนความคิด สร้างความมั่นใจ และภาคภูมิใจ

ในการเป็นประชาชนชาติพันธุ์ ท่ีเปรียบเสมือนดอกไม้

หลากสีที่สวยงามของประเทศมากขึ้น
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ส่วนที่ 2 : การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ 

แบบง่าย ๆ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เนื่องจาก 

ข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 

การตดัต่อภาพ ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ให้เยาวชนชาตพินัธุ์

ได้สื่อสารเรื่องราวปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่พบ และ

น�าความรู้และทักษะเชิงวิชาการที่รับจากการอบรม 

ไปประยุกต์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรือ คลิปสั้นความยาว  

3-5 นาที ซ่ึงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในส่วนนี ้

จะเริม่จากการแบ่งเยาวชนชาติพนัธุอ์อกเป็น 5 กลุ่มย่อย 

โดย 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และอีก 1 กลุ่ม 

ชาติพันธุ์ม้ง หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการผลิตสื่อ  

นับตั้งแต่การร่วมระดมความคิดเห็นออกแบบการผลิต

สื่อและโครงร่างเนื้อหา (Script) แล้วน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะท�างานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงท�าการวางแผนการผลิต 

และแบ่งบทบาทหน้าท่ีการผลิตสื่อ ซึ่งในท่ีสุดสามารถ

ผลิตวีดิทัศน์จ�านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1) คลิปสั้น

เกีย่วกบัการถกูล้อเลยีนเร่ืองรูปร่างหน้าตา (2) คลิปสัน้

เกี่ยวกับการถูกเหยียดหยามเรื่องชาติพันธุ์ (3) คลิปสั้น

เกีย่วกบัการถกูหลอกลวงเงนิทางสือ่ออนไลน์ (4) คลปิสัน้

เกี่ยวกับการถูกคอมเมนต์ด่าทอหรือเหยียดหยามทาง 

โซเชยีลมเีดีย และ (5) คลปิสัน้เกีย่วกบัการเผยแพร่ภาพ

ลบัหรอืภาพทีน่่ารงัเกยีจทางโซเชยีลมเีดยี โดยผลติเป็น

สื่อ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ์ เพื่อให้

สามารถน�าไปใช้เผยแพร่สร้างความรูก้บัประชาชนกลุม่

ชาติพันธุใ์นพ้ืนท่ี และสาธารณะในวงกว้าง เป็นท่ีสังเกต

ว่าเนื้อหาที่เยาวชนชาติพันธุ์กลุ่มนี้เลือกมาด�าเนินการ

ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นการถูกกล่ันแกล้งทางส่ือ

ออนไลน์ (Cyber Bullying) เพราะเป็นปัญหาหลักที่

เยาวชนชาติพนัธุใ์นพืน้ทีพ่บหรอืมปีระสบการณ์การถกู

กระท�ามาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา

ด�าเนินงาน ประกอบกับเยาวชนชาติพันธุ ์บางส่วน 

มีประสบการณ์การผลิตคลิปสั้นแบบง่าย ๆ มาบ้าง  

ทมีวทิยากรจึงใช้วธิกีารส่งเสรมิความรู ้โดยวธิมีอบหมาย

ภารกิจ และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียให้ค�าปรึกษา 

และติดตามความคืบหน้าการผลิตสื่อ 
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ส่วนท่ี 3 : การสรุปบทเรียนและการขยายผล  

มีการจัดเวทีน�าเสนอผลงานผลิตสื่อและถอดบทเรียน

การด�าเนินงานโครงการ โดยเชิญหน่วยงานท่ีเป็น 

เครอืข่ายการด�าเนนิงานโครงการปัจจบุนัและคาดหมาย

เป็นภาคีในอนาคต มาร่วมชมผลงานส่ือของเยาวชน

ชาติพันธุ์ทั้ง 5 เรื่อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาในอนาคต หลังจากนั้นจะมีการสรุปบทเรียน 

และวางแผนงานการขยายผลโครงการในอนาคตต่อไป  

ซึ่งจากการที่เยาวชนได้น�าเสนอผลงาน และสะท้อน

ความรู ้สึกเรื่องผลกระทบของ

ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็น

รปูธรรมออกมาแล้ว ท�าให้ชมุชน

และหน่วยงานในพื้นที่มีความ

เข้าใจและตระหนกัถงึปัญหาและ

ผลกระทบจากภัยสื่อออนไลน์

มากขึน้ ส่วนเรือ่งการขยายผลน้ัน 

ทางผู้น�าชมุชนและองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสนใจจะน�าสื่อที่ผลิตได้ไปเผยแพร่ให ้

ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ขณะเดียวกันส�านักงาน

บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายก็สนใจจะ 

ร่วมมอืกบัทางมลูนธิิฯ น�าแนวคดิและผลการด�าเนนิงาน

โครงการไปขยายต่อในพื้นที่อื่น ๆ  ของจังหวัดเชียงราย

ด้วย โดยจะบูรณาการกับกิจกรรมการส่งเสริมความรู้

เยาวชนที่ทางส�านักงานมีแผนจะด�าเนินการอยู่แล้ว  

รวมถงึการยกระดับเป็นโครงการด้านรูเ้ท่าทนัสือ่ออนไลน์

โดยเฉพาะในอนาคตต่อไป 

มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ :  
หนุนเสริมพัฒนำกลไกท้องถิ่น

มลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาต ิเป็นหน่วยภาคประชาสงัคมทีม่บีทบาทส�าคญั

ในการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลางขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน ์

อย่างต่อเน่ืองมาเป็นหลายปี โดยเริม่จากปัญหาพนนัออนไลน์ก่อน เพราะเลง็เหน็

ว่าเป็นปัญหาส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนสงัคมในวงกว้าง 

อย่างไรกต็ามผลการศกึษาของหลายหน่วยงานพบว่า ภัยหรอืความเสีย่ง จากการ

ใช้สื่อออนไลน์มีอยู่หลายด้านและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน จึงจ�าเป็นต้อง 

สร้างเสริมศักยภาพให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้

เท่าทนัสือ่ออนไลน์อย่างรอบด้าน ดงันัน้ มลูนธิฯิ จงึได้ร่วมมอืกบัศนูย์ประสานงาน

ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิและปกป้องคุ้มครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ 

หรอื COPAT ส�านกังานกองทนุส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ด�าเนนิงานโครงการ

พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
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เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับ

พื้นท่ีจ�านวน 10 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนากลไกการส่วนร่วมระดับพื้นที่  

เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งนอกจาก 

การสนับสนุนด้านทรัพยากรแล้ว มูลนิธิฯ ยังท�าหน้าที่ติดตามหนุนเสริม 

ด้านวชิาการแก่ภาคเีครอืข่าย การจดัเวทีสรปุผลงานและบทเรยีนการด�าเนนิงาน

โครงการระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเช่ือมประสานกลไก 

การท�างานในระดบัต่าง ๆ  เพือ่ขบัเคลือ่นเชงินโยบายสาธารณะทัง้ในระดับพ้ืนที่

และระดบัประเทศ ซึง่ในอนาคตหากจะมกีารขยายผลการด�าเนนิงานโครงการ

ต่อภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกลไกระดับพื้นที่เห็นว่ายังมีความจ�าเป็นที่จะ 

มีหน่วยงานกลาง เช่น มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมาท�าหน้าท่ีเชื่อมประสาน 

สนับสนุนข้อมูลและความรู้วิชาการ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชิงนโยบายสาธารณะต่อ เพราะมีประสบการณ์ท�างานและองค์ความรู้ 

งานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะคุ ้มครองปกป้องเยาวชนจากการใช้ 

สื่อออนไลน์มาเป็นเวลานาน มีเครือข่ายร่วมงานที่เข้มแข็ง และมีชื่อเสียง 

ด้านการจัดการเป็นที่ยอมรับ

ผลสัมฤทธิ์ : 
ควำมส�ำเร็จที่สร้ำงมำจำกภำยใน

ความส�าเร็จการด�าเนินส่งเสริมความรู้เพ่ือปกป้องคุ้มครองเยาวชน

ชาติพนัธุจ์ากการใช้สือ่ออนไลน์ของมลูนธิพัิฒนาลุม่น�า้ค�าและภาคเีครอืข่าย

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายนัน้ แม้ว่าระยะเวลาด�าเนนิงานโครงการจะค่อนข้าง

สัน้ แต่ก็สามารถก่อเกดิผลงานในระดบัทีน่่าพึงพอใจกล่าวคอื ในด้านผลผลติ 

พบว่า (1) เยาวชนชาติพนัธุจ์�านวน 25 คน ทีร่่วมโครงการมคีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ และสามารถดูแลปกป้องตนเองจาก 

การถูกละเมิดได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงสามารถรวมถึงสามารถผลิตส่ือเพื่อ 

ใช้รณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ปลอดภัยและ

สร้างสรรค์เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์และช่องทางส่ืออืน่ ๆ  ได้ (2) เยาวชน

ทีร่วมโครงการจ�านวนอย่างน้อย 10 คน มีความเป็นผู้น�าที่สามารถจะส่งต่อ

ความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัการพฒันาไปสูเ่พือ่น ๆ  เยาวชนชาตพัินธุ ์ผูป้กครอง

ตลอดจนชุมชนได้ และ (3) มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/องค์กร ที่มีสนใจปัญหาและผลกระทบ 

จากการใช้สือ่ออนไลน์ และมศีกัยภาพทีส่นบัสนนุให้เกดิขบัเคลือ่นขยายผล

การด�าเนินงานโครงการได้ในอนาคต
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ส�าหรับด้านผลลัพธ์นั้น พบว่าการด�าเนินงาน

โครงการเป็นจุดเร่ิมของการพัฒนากลไกในระดับพื้นที่ 

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ องค์กรภาค

ประชาสังคม และชุมชน ในการด�าเนินมาตรการที่จะ

คุม้ครองป้องกันเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ 

โดยจะเร่ิมจากการบูรณาการประเด็นภัยสื่อออนไลน ์

กับแผนงานส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็ก 

และเยาวชนเดิมที่มีอยู่ก่อน และในอนาคตจะมีขยาย

ผลยกระดบัไปสูก่ารเป็นการด�าเนินงานระดบัจงัหวัดต่อ

ไป          

ทั้งนี้ ปัจจัยความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้นประกอบ

ด้วย (1) การวเิคราะห์และเลอืกกลุ่มเป้าหมายทีเ่หมาะสม 

กล่าวคือ เป็นกลุ ่มเยาวชนชาติพันธุ ์ที่มีความเสี่ยง 

จากการใช้สื่อออนไลน์ในระดับสูง มีความสนใจที่จะ 

ร่วมเรียนรู ้ และพร้อมท่ีจะน�าความรู ้และทักษะที่ 

ได้รับไปขยายผลกับกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์อื่น ๆ ได ้ 

(2) กระบวนการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ม ี

ส่วนเก่ียวข้องอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ร่วมรับรู้ข้อมูล

สถานการณ์ การประเมินศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย การ

ออกแบบหลักสตูร การวางแผนปฏิบัตกิาร การขบัเคลือ่น

ส่งเสรมิความรู ้การตดิตามหนุนเสรมิ การสรปุบทเรยีน

การด�าเนินงานโครงการ และการวางแผนขยายผล 

ต่อเพื่อสร้างความยั่งยืน (3) จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ทีก่ารผสมผสานกนัอย่างลงตวั ทัง้ความรูว้ชิาการทีเ่ป็น

พื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะการผลิตสื่อ 

(4) การสร้างเวทเีพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มโีอกาสร่วม

มือสร้างสรรค์ผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารสภาพปัญหาจากการ

ใช้สื่อออนไลน์ตามประสบการณ์ของตนเอง น�าเสนอสู่

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนได้รับรู้ เพ่ือให้ข้อเสนอ

แนะไปพัฒนาคุณภาพส่ือให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนท่ีและ

สาธารณชนในวงกว้างได้ (5) มีหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี

คอืบ้านพกัเดก็และครอบครวัเชยีงราย ซึง่เป็นหน่วยงาน

ทีด่แูลพฒันาคณุภาพชวีติ ปกป้องคุม้ครองสทิธเิด็กและ

เยาวชน ที่สนใจน�าแนวคิดและวิธีการด�าเนินโครงการ

ไปขยายผลต่อในพืน้ทีอื่น่ ๆ  ของจงัหวดัเชยีงราย ท�าให้

โครงการมีความต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะยั่งยืน และ

สุดท้าย (6) การมีหน่วยงานภาคีที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านสื่อออนไลน์และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ และ COPAT ร่วมสนับสนุนด้าน
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วิชาการ ติดตามหนุนเสริม ถอดบทเรียน และทรัพยากร

ปัญหำที่ค้นพบและแนวทำงแก้ ไขปัญหำ
จากการถอดบทเรียนการด�าเนินงานโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนชาติพันธุ์ และภาคีเครือข่าย  

พบว่าปัญหาส�าคัญที่พบ คือ 

(1) ระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการค่อนข้างสั้นประมาณ 4 เดือน มีผลท�าให้จ�าเป็นต้อง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แบบรวบรัด โดยเน้นหัวข้อหลักสูตรที่ส�าคัญและจ�าเป็นก่อน  

ซึ่งในข้อเท็จจริงกลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการเรียนรู้เพิ่ม เช่น การออกแบบเนื้อหา และ

เทคนิคที่ส�าคัญเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตัดต่อ เป็นต้น

(2) ข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ท�าให้ต้องปรับวิธีการ 

ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือผลิตส่ือเป็นหลัก รวมถึงให้วิทยากรน�าเทคนิค 

โค้ชชิ่ง (Coaching) มาใช้ท�าการอบรม กล่าวคือ วิทยากรมอบหมายงานให้เยาวชนผลิตสื่อ 

ในช่วงเวลาที่ก�าหนด และมีการสื่อสารให้ข้อแนะน�าแก่เยาวชนผ่านโซเชียลมีเดียเป็นระยะ ๆ 

จนการผลิตสื่อส�าเร็จ

(3) ตัวแทนเยาวชนชาติพันธุ์ที่ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่พักอยู่บ้านพักศูนย์  

เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก โดยไม่มีเยาวชนในชุมชนร่วมกิจกรรม ท�าให้

การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานกับชุมชนมีไม่มากเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือ เชิญผู้น�าชุมชน

มาร่วมงานเวทแีสดงผลงานผลติสือ่ของเยาวชนเพือ่รบัทราบข้อมลูสถานการณ์ปัญหา รวมถงึ

ร่วมถอดบทเรียน และวางแผนขยายผลโครงการไปสู่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนในวงกว้าง

มากข้ึน โดยคาดหวังให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมความรู้ในรุ่นแรกนี้ เป็นผู้ด�าเนินการน�า 

ความรู้ไปแนะน�าแก่เพื่อน ๆ ในชุมชนต่อ

(4) ผู ้ใหญ่ประชาชนชาติพันธุ ์ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้ความตระหนักในเรื่อง 

ภัยสื่อออนไลน์ เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านภาษา และยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมความรู้ 

มาก่อน แนวทางแก้ไขคือ ก�าหนดให้เยาวชนผลิตส่ือท้ังภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ ์  

เพื่อสามารถใช้สื่อสารกับผู้ใหญ่ในชุมชนรวมถึงในอนาคต มีมูลนิธิมีแผนงานงานที่จะส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนชาติพันธุ์ในชุมชนให้มีความรู้และเท่าทันสื่อ เพื่อสามารถเป็น

กลไกร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยสื่อออนไลน์ได้ด้วย
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กำรขยำยผลแนวทำงกำรขยำยผล :  
ร่วมมือกับภำคีขยำยผลให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยำวชนชำติพันธุ ์
ทุกพื้นที่ 

มูลนิธิฯ ได้ประชุมหารือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการน�าองค์ความรู้และบทเรียนการด�าเนินงานโครงการ 

ไปขยายผล โดยเบื้องต้นได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้ 

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักการด�าเนินงานโครงการ 
ให้มีความหลากหลาย จากเยาวชนชาติพันธุ์หลาย 
ชนเผา่ เพ่ือสร้างการเรยีนรูท้างสงัคม วฒันธรรมและ
สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน รวมถึงพัฒนายกระดับ 
สู่การเป็นเครือข่ายการด�าเนินงานร่วมกันในอนาคต  

ส่ง เสริมความรู้ ให้ เยาวชน
ชาติพันธ์ุสามารถผลิตสื่อได้
อย่างหลากหลาย ทั้งสื่อภาพ
และสื่อเสียงในระบบ 2 ภาษา 
คือ ภาษาถิ่นและภาษาไทย และ
สนับสนุนให้สื่อที่ผลิต ถูกน�าไป
เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ทั้ง
สือ่ออนแอร ์(วิทยแุละโทรทศัน)์ 
และสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ 
เชน่ ยทูปู และ โซเชยีลมเีดยีตา่ง 
ๆ เป็นต้น

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผลักดันเชิงนโยบาย
สาธารณะท้องถิ่น ให้หน่วยงานราชการในระดับ
จังหวัด ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมศักยภาพ และสร้าง
สวัสดิการแก่เยาวชนชาติพันธุ์ เข้ามามีบทบาทใน
การขับเคล่ือนความรูเ้ทา่ทนัสือ่ และการรว่มพัฒนา
กลไกคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์
จากการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น โดยอาจด�าเนินงาน
โดยตรงกบักลุม่เปา้หมายชาตพัินธุ ์หรอื สนบัสนนุ
องค์กรภาคประชาสงัคม/องค์กรชมุชนในพ้ืนทีเ่ปน็
ภาคีร่วมด�าเนินงานโครงการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติ ให้กระทรวงศึกษาบรรจุหลักสูตรการเรียน
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
ในโรงเรยีน โดยอาจน�ารอ่งเปน็หลักสตูรทอ้งถิน่กอ่น 
และพัฒนาไปสู่หลักสูตรประจ�าในระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคต
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บทสรุป :  

ส�ำเร็จแล้วแต่ต้องขยำยผลต่อใหค้รอบคลุมพื้นที่ 
และกลุ่มเป้ำหมำยชำติพันธุ์

สถานการณ์และกระแสการพฒันาประเทศสูส่งัคมดิจทิลัในยคุปัจจุบัน ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้านสงัคม

และเศรษฐกิจของประชาชนในทุกระดับเป็นอย่างมาก ประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากสือ่ออนไลน์ หรอื ดจิทิลั ได้อย่างทัว่ถงึมากขึน้ตามล�าดบั   อย่างไรกต็ามภายใต้การเข้าถงึดงักล่าว

กม็ภียัหรอืความเสีย่งทีแ่ฝงเข้ามาด้วยหลายประการ ซ่ึงผู้ท่ีรู้เท่าทันย่อมได้เปรียบและใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์

ได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกลุ่มที่เปราะบางในสังคม หรือ ไม่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความตระหนักในเรื่องนี้ 

อย่างเพียงพอ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ ซึ่งมีสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่แตกต่างจาก

ประชากรทั่วไปของประเทศ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางสื่อออนไลน์มากกว่า การด�าเนินงานโครงการ

ของมูลนิธิพัฒนาลุ่มน�้าแม่ค�าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานนัก และมีพื้นที่การด�าเนินงาน

ที่จ�ากัด แต่ก็ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส�าคัญในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์จากภัยสื่อออนไลน์  

ด้วยการส่งเสรมิให้เกดิความรูเ้ท่าทนั และการพฒันาเยาวชนต้นแบบสร้างการเปลีย่นแปลง รวมถงึจดุประกายให้

หน่วยงานภาคีในพื้นที่และชุมชน เริ่มมีความรู้ความตระหนักถึงภัยเรื่องนี้ และได้เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมพัฒนา

กลไกระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรู้เท่าทันการใช้ส่ือออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนมากข้ึน ส�าหรับ

การขยายผลการด�าเนินงานต่อไปในอนาคตนั้น มูลนิธิฯ จะน�าบทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ 

ที่ผ่านมาเป็นแนวทางการขยายผล ได้แก่

ด�าเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเลือกกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่มีความเหมาะสม โดยเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ และมีศักยภาพที่น�าความรู้
และทักษะไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในพ้ืนที่ได้ และหน่วยงานที่จะเป็นภาคีเครือข่ายในพ้ืนที ่
มาร่วมงานวางแนวทางการด�าเนินงานและขับเคลื่อน สร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนร่วมกัน

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งด้านวิชาการและ 
การฝึกปฏิบัติ โดยน�าเทคโนโลยีการสื่อสารและโซเชี่ยลมีเดียมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมความรู้ด้วย

สร้างความรู้ความตระหนักแก่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในชุมชนควบคู่กันไปเพ่ือช่วยเป็นภูมิคุ้มกัน 
แก่เด็กและเยาวชน และสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ

แสวงหาความร่วมมือองค์กรภาคีเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างความรู้เท่าทัน 
สื่อออนไลน์มาช่วยหนุนเสริมด้านวิชาการ ข้อมูลสถานการณ์ และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการด�าเนินงานโครงการทั้งระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และ 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลระหว่างกัน  

รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยผลกัดันเชงินโยบายสาธารณะทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ เพ่ือใหห้นว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนักถึงความส�าคัญและก�าหนดให้ประเด็นความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เป็นภารกิจ 
ที่ต้องให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
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เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์เรียนปนเล่น :  สกัดกั้นภัยสื่อออนไลน์

จังหวัดสุโขทัย  :  
อ�าเภอสวรรคโลก : ประวัติศาสตร์ 
เล่าความเป็นมา  

จากประวตัศิาสตร์กรงุสโุขทยัพบว่า เมอืงสวรรคโลก

มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงในช่ือว่า เมืองศรีสัชนาลัย 

ตัง้แต่ครัง้กรงุสโุขทยัเป็นเมอืงราชธาน ีต่อมาเปล่ียนเป็น

ชื่อเมืองเชียงชื่น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ต ี

เมืองนี้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสวรรคโลก” ต่อในปี 

2459 ได้เปล่ียนชือ่เมอืงสวรรคโลกเป็นจงัหวดัสวรรคโลก 

และในปี 2482 กระทรวงมหาดไทยให้ยุบฐานะให้ไป 

ขึน้กบัจงัหวดัสโุขทยั ดงันัน้ ฐานะของจงัหวดัสวรรคโลก

จึงมีฐานะเป็นอ�าเภอสวรรคโลกนับแต่นั้นมา

อ�าเภอสวรรคโลก มีชื่อเดิมว่าอ�าเภอวังไม้ขอน 

จังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นชุมชนที่มีคนจีนเชื้อสายแต้จ๋ิว

และไหหล�า ที่มีอิทธิพลต ่อการใช ้ชีวิตของผู ้คน  

ได้สืบทอดวิถีชีวิต ประเพณี และมรดกวัฒนธรรมมา

อย่างยาวนาน ภูมิปัญญาท่ีหลากหลายได้หลอมรวม

แนวคดิของผู้คนผ่านการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น เพลงขอทาน 

ความเช่ือ โลกทศัน์ และมรดกทางภาษา กล่าวได้ว่ามีทุน

ชุมชนหรือทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ

สืบทอดเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ทรงคุณค่า รวมทั้ง  

การมเีครือข่ายเด็กและเยาวชนของท้องถ่ินท่ีมจิีตส�านึก 

การสร้างภาคภมูใิจในมรดกทางปัญญา และการสร้างสรรค์

ส่ือต่าง ๆ ที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้คนท้องถิ่น 

อย่างเห็นได้ชัดเจน
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ภัยออนไลน์ : คุกคำมเด็กและเยำวชน
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ก�าลังกลายเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เน่ืองจากเด็กและเยาวชนบางกลุ่มใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่นอกเหนือจากการแสวงหา

ความรู้ ไปเข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูเว็บลามกอนาจาร และการเล่นเกมหรือพนันออนไลน์ หรือการน�าเนื้อหา

ที่คุกคามหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรู้ไม่เท่าทัน สิ่งเหล่านี้ ท�าให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา 

ส่วนใหญ่อยู่กับอินเทอร์เน็ต จนส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิต

สัญญา พานิชยเวช หนุ่มใหญ่ที่เกิดและเติบโตจากเมืองยโสธร เรียนจบระดับอุดมศึกษาสาขาฟิสิกส์

ประยุกต์ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันพ�านักอาศัยในอ�าเภอสวรรคโลก ผู้เป็นเจ้าของโครงการสร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนแกนน�าจังหวัดสุโขทัย (ART FARM SAWANKLALOK) กล่าวว่า 

สถานการณ์การใช้สือ่อินเทอร์เน็ตในการเสพเว็บลามก มีผลต่อ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน กลายเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบติดตาม
มา เช่น การถูกรุมโทรม หรือการข่มขืน การเสพติดกับสิง่ผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะเรือ่งเพศท�าให้ทัศนคติทางเพศของเด็กเปลีย่นแปลงไป เพราะ
การเขา้ถงึสือ่ออนไลนเ์หลา่นี ้สิง่ทีต่อ้งรบัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งผู้ใหญ่
กบัเดก็เยาวชน สถาบนัครอบครวั และสถาบนัการศึกษา จงึตอ้งใหค้วามรู้
เพือ่สร้างความรู้เท่าทัน และสกัดกัน้อันตรายอันอาจจะเกิดขึน้

ปัญหาเด็กและเยาวชน อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยเห็นว่า ประเด็นการถูกคุกคามทางออนไลน์  

(Cyber Bully) ถือเป็นการถกูกลัน่แกล้งและการคกุคามผู้อืน่ทางสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ 

โดยใช้ภาพประกอบ ตัดต่อ หรือการแต่งภาพ เพื่อท�าให้คนอื่นเกิดความน่าเกลียด หรือ ท�าให้ดูเป็นตัวตลก 

ในสายตาของเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นการท�าร้ายจิตใจ จนบางคนไม่อยากไปโรงเรียน และเกิดความอับอายต่อเพื่อนหรือ

สังคม
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สัญญาฯ กล่าวถึง ช่องทางของสื่อออนไลน์ที่

สามารถเข้าถงึตวัเดก็และเยาวชน แบ่งออกเป็นสองกลุม่ 

คือ หนึ่ง การที่ครอบครัวที่มีความพร้อม สถานศึกษา

ขนาดใหญ่ที่สามารถคัดกรองด้านคุณธรรม เพื่อให้

ครอบครัวคิดดี ใฝ่ดี และต้องการมีอนาคตท่ีดี และ  

สอง ครอบครัวท่ีไม่มีความพร้อม หรืออยู่ในสภาวะ

ยากจน โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก การคบเพื่อน หรือ

ครอบครัวทีพ่่อแม่ไปท�างานนอกพ้ืนที ่ต้องอาศยัอยูกั่บ

ปูย่่าตายาย จะพบว่าเดก็และเยาวชนเหล่านีไ้ม่อยากให้

ครูไปเยีย่มบ้าน เนือ่งจากมคีวามอบัอายเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 

บางคนต้องการเข้าสังคม จะต้องมีโทรศัพท์เคล่ือนที่

ราคาแพง ท้ังท่ีฐานะบ้านมีความยากจน แต่ต้องการ 

ยกระดับทางสงัคมในกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้เกดิการยอมรบั 

ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นดาบสองคม เด็กและเยาวชน 
อาจขาดการยัง้คิดยัง้ท�า การใช้สื่อออนไลน์ในการกดไลก์ กดแชร์  
กดคอมเมนต์โต้ตอบ เช่น โพสต์ผ่านโซเซียลเรือ่งการท้าต่อยท้าตีกัน  

โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบทีต่ิดตามมา

จากการศกึษาพืน้ทีอ่�าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั พบว่า  ประเด็นการถกูคุกคามทางออนไลน์เป็นปัญหา

หลักของเด็กเยาวชน ที่ละเมิดความเป็นสิทธิส่วนตัวและแพร่ขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ท�าให้เด็กและเยาวชน 

หลายคนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรียกว่า ตนเองอาจตกเป็นเหยื่อของสังคม เมื่อไรก็ได้ โดยไม่รู้ตัว
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มุ่งมั่นท�ำงำนโดยเริ่มจำกตนเองสู่สำธำรณะ

เจ้าของโครงการสร้างสรรค์เดก็และเยาวชนแกนน�าจังหวดัสุโขทยัรู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ จึงเร่ิมต้นการท�างาน

จากพื้นที่ด้วยการท�าเรื่องศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพ่ือน�ามาใช้กับกลุ่มเด็กเยาวชน 

ตลอดระยะเวลาการท�ากิจกรรมประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา มีคนเข้าไปเรียนรู้ไม่ต�่ากว่า 15,000 คน สิ่งที่ครุ่นคิด 

ในอนัดบัแรก คอื เริม่ต้นการท�างานจากปัญหาครอบครัวของตนเอง เพราะหลานสาวชือ่น้องผักกาด และกวางตุง้ 

เด็กทั้งสองคนนี้จะพบว่า เด็กคนโตพบปัญหาคือ ไม่ค่อยมีเพื่อน จะท�าอย่างไรท่ีจะให้ ART FARM  

SAWANKLALOK ได้เป็นสถานที่ที่ท�าให้หลานและเด็ก ๆ ได้มีสิ่งที่ท�าร่วมกัน มีเพื่อนเล่น ได้คุยตามพัฒนาการ 

โดยอาศัยกิจกรรมเรียนรู้เป็นเครื่องมือ 

จากประโยคที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบ้านมาเป็นแหล่งเรียนแบบธรรมชาติว่า

ลุงคะ ช่วยสอนศิลปะให้หนูหน่อย หนูจะได้มีเพือ่นเล่น

หลังจากน้ันก็เริ่มท�าเวทีสอนศิลปะเด็กและ

เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ในบริเวณบ้านของตนเองโดย 

ไม่คิดค่าใช้จ่าย พอเปิดสอน เขาก็มีเพื่อน เกิดการ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากเพือ่น ท�าให้เกิดการค้นพบตวัตน

ของตัวเองอีกมิติหนึ่ง เมื่อมีการท�าศิลปะในพื้นที่  

เป็นช่องทางท่ีท�าให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นท่ีแสดงออก 

ตามความสามารถ เรียกว่า พื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก

และเยาวชน

หากกล่าวถึงศิลปะ คนก็จะนึกถึงการวาดรูป  

แต่ศิลปะที่ใช ้คือสิ่งที่ ใช ้ในชีวิตประจ�าวันทั้งหมด  

แม้กระทัง่ลมหายใจ การถ่ายภาพกเ็ป็นศลิปะ ทกุอย่าง

เป็นศิลปะหมด ฉะนัน้ การใช้ชวีติจงึควรเป็นศลิปะด้วย 

ดังนั้น จึงมีการค้นหา รวบรวมศิลปินท้องถ่ินที่มีความ

สมคัรใจมาร่วมเป็นผู้น�าและผลิตงานท่ีทรงคณุค่า ท�าให้

มีศิลปินหลายแขนงเข้ามาท�างานร่วมกับ ART FARM 

SAWANKLALOK และน�าไปสู่การขับเคล่ือนกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่น�าไปสู่การพัฒนา โดยการใช้หลักการขาย 

แกง “บวร” 

แกง “บวร” ที่พูดถึง คือ บ้าน วัด และโรงเรียน  

ท่ีรู้จักกัน ส่ิงท่ีท�าคือ เร่ิมต้นการท�าบ้านของเราให้มี

ความพร้อมก่อน ท�าอย่างไรจะท�าบ้านของเราให้ดี  

เมื่อมีภูมิทัศน์ดี บ้านดี คนก็อยากจะเข้ามาอยู่ด้วย  

มาเรยีนรูก้บัเรา เรากใ็ช้ระบบนเิวศธรรมชาต ินเิวศน์ศลิปะ 

ในการเขียนพื้นที่ในการเขียนคน 

สัญญาฯ กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ในการท�างานว่า 

ถ้าองค์กรใดองค์กรหนึง่มีวัฒนธรรมองค์กรทีด่ี แม้คนไม่อยู่แล้ว 
แต่วัฒนธรรมทีเ่ป็นยังคงอยู่ ก็ท�าให้องค์กรนัน้ ยังดีอยู่เช่นเดิม
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 แม้คนมาเรยีนรูใ้หม่กซึ็มซบัวฒันธรรมองค์กรนัน้ 

ยกตัวอย่างการมีต้นแบบที่ดี เช่น ในทุก 1 ปี จะมีคนไป

วัดก่ีครั้งในวันท่ีมีความส�าคัญ แต่ท�าไมคนไม่ได้ซึมซับ

คุณธรรมและจริยธรรมเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะพระสงฆ์ 

ทีเ่ป็นต้นแบบจรงิ ๆ  ไม่ได้ตอบโจทย์เหมอืนกบันกัเรียน 

พอจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประเมินคุณธรรม 

ต้องผ่านเกณฑ์คุณธรรมถึงได้ขึ้นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ท�าไมยังมีปัญหาเด็กติดเกม 

เพราะเกณฑ์ทีใ่ช้วดัไม่ได้ผล สิง่เหล่านีค้อืปรากฏการณ์

ของครู การเป็นครูต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ ครูที่เป็น 

ครูต้นแบบ ครูที่มีความเป็นครู การมีความสุขกับการ 

ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จซึ่งจะมีครูสักกี่คน  

ที่คิดเช่นนี้

ในกระบวนการท�างานกิจกรรมโครงการกับเด็ก

เยาวชน จะผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความ

สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็น

ตัวอย่างที่ดี ที่ต้องการให้เด็กเยาวชนมีการป้องกันและ      

เฝ้าระวังสื่อออนไลน์ มีการแนะน�าสื่อที่ปลอดภัย  

และวิธีจัดการกับอันตรายจากการถูกคุกคามผ่าน 

สื่อออนไลน์ และให้สามารถแนะน�าความรู้นี้ไปยังเด็ก

เยาวชนคนอื่น ๆ  โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ร่วมคิด วางแผน 

และท�างานร่วมกันกับเครือข่ายศิลปินในจังหวัดสุโขทัย 

ผ่านชุดความคิดในการป้องกันภัยจากออนไลน์

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนน�าเด็กเยาวชนมีอายุ

ระหว่าง 13–18 ปี ซ่ึงเป็นท้ังแกนน�าและกลุม่เป้าหมาย

ของการท�างาน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังที่อาจ

เป็นเหยื่อออนไลน์ เพราะเป็นกลุ่มที่ใช้ส่ือออนไลน ์

มากทีส่ดุ จงึต้องมกีระบวนการปลกูฝังให้เดก็เยาวชนได้

คิดวิเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ สิ่งส�าคัญคือ จะต้อง

ให้รู้จักเลือกใช้ส่ือออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ

ตามวัยของตนเอง

กระบวนการท่ี ART FARM SAWANKLALOK  

ใช้การสอดแทรกเนื้อหาภัยออนไลน์เข้าไปอยู่ในการ

ท�างาน คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น 

และให้เรียนรู้ด้านความสุข ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอืท่ีท�าให้แกน

น�าเด็กเยาวชนมส่ีวนร่วม เข้าถึง เข้าใจปัญหา และอาสา

เป็นตัวแทนไปบอกเล่าเรื่องราว ผ่านสื่อในลักษณะ 

เพ่ือน เตือนเพ่ือน หรือพ่ีบอกน้อง ทีท่�าให้กลุ่มเป้าหมาย

รองที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับแนวคิดและวิธีการ 

ประกอบกับแกนน�าเด็กเยาวชนที่มีทักษะในการใช้

บทเพลงเป็นส่ือ  จะลงมอืเขียนเพลง ร้อง และเล่นดนตรี 

ผ่านเสียงเพลงที่สะท้อนปัญหาจากการถูกคุกคามทาง

ออนไลน์ ทีเ่ป็นประสบการณ์ตรงของตนเองหรอืมาจาก

เพื่อน ที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าถึง ทั้งการได้ยิน ได้ฟัง 

ด้วยจงัหวะท�านองทีแ่สน

ไพเราะ จ�าติดใจ ติดปาก 

ติดหู ซ่ึงส ่งผ ่านไปยัง

กระบวนการคดิวเิคราะห์

แบบแยกแยะได ้ด ้วย

ตนเองนั่นเอง

A

TMMM

VMMM
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กิจกรรมจะเป็นการท�างานเชิงรุกในการสกัดกั้น

การถูกคุกคามทางออนไลน์ ด ้วยการสร้างกลไก 

เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ จะต้องสร้างเด็กเข้ามา

เป็นตัวแทน ซึ่งเป็นกลุ่มรอยต่อจากเด็กสู่เยาวชนกับ

ผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความคิด ความอ่าน โดยหนุนให้ 

คนรุ ่นใหม่ได้เข ้ามามีบทบาทให้มีการพัฒนาและ

เปลีย่นแปลงการท�างาน รวมถึงท�างานเช่ือมโยงกบัภาคี

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีม่กีลไกท�างานในพืน้ที ่เช่น 

สื่อมวลชนท้องถิ่น โดยใช ้กระบวนการวางแผน  

การทบทวนปัญหา กระบวนการท�างาน และการถอด

บทเรียน ที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาของครอบครัว

และสถาบนัการศกึษา เพือ่พฒันาให้เดก็เยาวชนมคีวาม

ตระหนักคิด ตระหนักรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นการท�างานผ่าน

โรงเรียนน�าร่องของ 4 แห่ง คือ อ�าเภอสวรรคโลก 

ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย เพ่ือใช้เป็น

โรงเรยีนทดลองหรอื น�าร่องในการท�างานทีเ่กีย่วข้องกบั

สื่อออนไลน์

การส่งเสริมหรือเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านงาน

ศิลปะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่การแสดงออก  

ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตนเองและ

สงัคม บทบาทของสือ่มวลชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

สนับสนุนเด็กเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง

รายการวิทยุและส่ือต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงสนับสนุน  

สร้างก�าลงัใจและน�าไปเผยแพร่สูส่าธารณะ โดยมเีนือ้หา

ที่เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์

ภาคี เครือข่ายที่ เข้ ามามีบทบาทและเ ป็นแรงสนับสนุนที่ส� าคัญ 

ของโครงการ คือ เครือข่ายศิลปินในจังหวัดสุโขทัยไม่ต�า่กว่า 30 คน เช่น  

เครือข่ายศิลปินวาดภาพ เครือข่ายศิลปินพระพิมพ์ และเครือข่ายสือ่มวลชน
ทีใ่ช้งานศิลปะทัง้การวาดภาพ และการแสดงความคิดเห็นทีผ่สมผสานกับ
เนือ้หาของภัยจากสือ่ออนไลน์ หรือการใช้สือ่ดนตรีเป็นเครือ่งมือทีถ่่ายทอด
บทเพลง ทีส่ามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเด็กและเยาวชนได้อย่างถึงใจ

การสนับสนนุส�าคญัอกีส่วนหนึง่ท่ีคอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และอ�าเภอทีเ่ข้าร่วมการท�างาน เพือ่ก�าหนด

เป็นยุทธศาสตร์ หรือการก�าหนดให้มีแผนงานระดับท้องถิ่น อ�าเภอ และจังหวัด ซ่ึงถือเป็นกลไกของท้องถิ่น 

ที่ส�าคัญ โดยร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น ชมรม สถานีวิทยุ โดยมีโครงงาน แผนงาน ซึ่งจะต้องท�าให้เป็น

กลไกเชิงระบบ จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้อีกแล้ว จึงต้องมีโครงสร้างการท�างาน กลไกที่ชัดเจน และเป็น 

รูปธรรม เพื่อให้เป็นระบบการท�างาน หรือกลไกแบบยั่งยืน

ครูในโรงเรียนจะเป็นภาคีเครือข่ายท่ีส�าคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยออนไลน์ บทบาทที่ส�าคัญคือ 

การประสานงานกับเด็กและเยาวชน และเชื่อมประสานท�าความเข้าใจกับผู้บริหาร เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ให้ความเห็นชอบในการด�าเนินโครงการอีกด้วย
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เฝ้ำระวังสื่อออนไลน์ : กำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนผ่ำนพื้นที่
สำธำรณะ

จากการท�างานกับเด็ก ๆ สะท้อนถึงปัญหา 

เกี่ยวกับสื่อที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเยาวชน ได้แก่ 

ปัญหาการล้อเลียนในหมู่เพื่อน ปัญหาพนันออนไลน์ 

และสื่อลามก แม้ในครอบครัวที่มีความพร้อม ความสุข

สบาย ก็มีภัยออนไลน์แอบซุกซ่อน เพราะสื่อออนไลน์

สามารถเข้าถึงเด็กเยาวชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่วนของครู

ที่ท�างานในโครงการร่วมกันพบว่า เด็กมีปัญหาการ 

ขาดความยับยั้งชั่งใจ และมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ 

โพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือ คลิปวีดิโอนั้น จะสุ่มเสี่ยง

ต่อการละเมดิสิทธส่ิวนบคุคลของคนอืน่ มีการใช้ถ้อยค�า

รนุแรง ด่าทอ ต่อว่า เช่น มีการเขยีนเนือ้หาถงึครูในทาง

เสยีหายและขาดความเคารพคร ูเช่น การโพสต์ในพ้ืนที่

ส่วนตัวที่เป็นสาธารณะ ด้วยการใช้ถ้อยค�าต่อว่าครู  

ที่ใช้ถ้อยค�ารุนแรง ขาดความสุภาพ ซึ่งเป็นแบบอย่าง 

ที่ไม่พึงประสงค์ หลายโรงเรียนได้มีการเฝ้าระวัง โดยใช้

มาตรการตักเตือน ป้องปราม บางโรงเรียนมีการ 

ลงบันทึกประจ�าวันท่ีสถานีต�ารวจเพ่ือเป็นตัวอย่าง  

บางกรณีมีความประมาทเลินเล่อ นึกสนุก ใช้สื่อเพ่ือ

ความสะใจ ใช้ในการโต้ตอบ สนองอารมณ์ตนเอง  

จนลืมนึกถึงผลกระทบที่จะติดตามมา บางกรณียังรู้ 

ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์ คือ มีการเอาแบบอย่างจากสื่อที่

ไม่พึงประสงค์ บางโรงเรียนพบว่า นักเรียนใช้สื่อในการ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ บางคนได้รับการชักชวนเล่นพนัน

ออนไลน์โดยมีการทักแช็ตมาจากแหล่งพนัน จึงได้ร่วม

กันเสนอแนวทางเพื่อเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์ 

ผ่านกลไกการท�างาน การสร้างกลไกการขับเคลื่อน 

เฝ้าระวัง และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนของ

จงัหวดัสุโขทัย ให้มคีวามตระหนกัรู้ เข้าใจ และสามารถ

ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
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การขับเคลื่อนการท�างานของโครงการได้ท�างานผ่านกลไก ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม และศูนย์วิจัยและ

บริหารวิชาการด้านเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐ โดยบูรณาการร่วมกับกลไกในระดับจังหวัด

และระดับอ�าเภอ ลงไปสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ส�านักงานจังหวัด หน่วยงาน

ท้องถิ่นระดับจังหวัดและอ�าเภอ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดั รวมทัง้ การขบัเคล่ือนผ่านกลไกภาคธรุกจิเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวดั 

และ บริษัท ประชารัฐสามัคคีสุโขทัย จ�ากัด ด้านสื่อมวลชน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ 

เท่าทันสื่อสาธารณะ การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จะมีสถานศึกษาในอ�าเภอต่าง ๆ 

ของจังหวัด ได้แก่ อ�าเภอสวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย ให้ความสนใจและน�านักเรียนและ

ครูเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความเข้าใจร่วมกันในการรู้เท่าทันสื่อ โดยร่วมมือกันระดมความคิด ก�าหนดประเด็น

ปัญหาจากประสบการณ์ของตนเองและบุคคลแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันถอดบทเรียนท่ีจะน�าไปสู่การสร้าง 

เครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส่ือออนไลน์  

โดยการคิดวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ และมีภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อ 

การได้แนวทางปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักลไกระดับจังหวดั เพ่ือการบรูณาการการเฝ้าระวงั ปกป้องคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ คอื การจดัตัง้ศูนย์ประสานงานเครอืข่ายความร่วมมอืในการปกป้องเดก็และเยาวชน

จากการใช้สื่อออนไลน์ของจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากในการท�างานด้านเด็กและเยาวชนนั้น ทุกฝ่ายควรมีแนวทาง

ร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนประเด็นใด ควรมีกลไกกลางเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่มีข้อมูลในการวางแผน  

เป็นศูนย์กลางการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ซึ่งมีบุคลากรที่เอื้ออ�านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน 

บทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล และก�าหนดแนวทางการท�างาน โดยบทบาทดังกล่าวนี้ ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบที ่

รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือยกระดับความคิด ความรู้ และทักษะชีวิตของเด็กเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม และ

ท�างานต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน
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เงื่อนไขแห่งควำมส�ำคัญ : เป็นพื้นทีส่ร้ำงสรรค์และบูรณำกำร 
จำกกำรท�ำงำน

ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการท�างานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ คือ  

การมีนโยบายสาธารณะเชิงพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น นิเวศศิลป์ ที่เป็นการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ร่วมกันคิด ร่วมท�า ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยยึดเด็กเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

ที่มีชุมชนท้องถิ่น หรือ สถาบันการศึกษาต้องให้การสนับสนุนการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วย

ชุมชนจ�าเป็นตอ้งก�าหนดแนวคดิการพฒันารว่มกนั เปิดพืน้ทีเ่พือ่สรา้ง
นเิวศศลิป์ เพราะการมีพืน้ทีส่รา้งสรรคจ์ะเป็นจุดเริม่ใหค้ดิแบบเปลีย่นมุมมอง 
การให้ความรัก ความอบอุ่น และสร้างความมัน่ใจให้แก่เด็กเยาวชนได้รู้จัก
ตนเอง สรา้งคณุคา่ และศรทัธาใหแ้กต่นเอง การมโีอกาสในการท�ากจิกรรม
สร้างสรรค์ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ร่วมวางแผน (ออกแบบพืน้ที)่ ท�าความคิด
ในการพัฒนาตนและพัฒนาทักษะ โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือที่บูรณาการ  

ให้เข้ากบัการด�าเนนิชีวติ ชุมชน บา้น วดั และสถาบันการศกึษา เทา่กบัเป็นการ
เพิม่พืน้ทีส่ร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการมีแสงสว่างบนทางเดินเล็ก ๆ ส�าหรับ
เด็กเยาวชนนัน่เอง
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เจ้าของ ART FARM SAWANKLALOK ได้เสนอแนวคิด Life Long Learning คือ การทดลองด้วยการ 

น�าเอาศิลปะประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาเรียบเรียงให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ 

บนพื้นฐาน “การเรียนปนเล่น” (Learning by Doing) เป็นการเรียนรู้ด้วยความสุขและสนุก ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ที่ท�าให้เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสามารถท�าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปขยายผล 

เพื่อยกระดับความรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง ส�าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การเห็นคุณค่า

ของตนเอง รักเพ่ือน รักครอบครัว เพื่อใช้เป็นเกราะก�าบังและเป็นการเฝ้าระวัง เพื่อดึงตนเองและกลุ่มเพื่อน 

ให้อยู่ห่างไกลจากสื่อออนไลน์ที่มีอันตรายแฝงเร้นนั่นเอง

ในกระบวนการท�างานเพือ่สร้างกลไกการท�างานระดับพ้ืนท่ี จะต้องสนบัสนนุให้มแีนวทางการขับเคล่ือนงาน

ร่วมกัน คือ จะต้องสนับสนุนการมีกลไกกลางที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

ข้อมลู ทีส่ามารถน�าไปใช้ในการวางแผน และเป็นศนูย์กลางการประสานงานท่ีท�าหน้าท่ีเชือ่มโยงเครือข่าย มบีคุคล

ทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการแลกเปลีย่น สรุปและถอดบทเรียนอนัจะเป็นการยกระดับความคดิ ความรู้ และ

ทักษะชีวิตในการท�างานเพื่อเด็กและเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย

เจ้าของ ART FARM SAWANKLALOK เสนอแนะทางการท�างานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยว่า

ต้องผลักดันแนวทาง ปสพ. คือ ปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมอาชีพ  
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชน และการเพิ่มพืน้ที่

สรา้งสรรคข์องชุมชน แนวทาง ปสพ. จะเป็นพืน้ทีก่ลางการบูรณาการท�างาน
ด้านเด็กเยาวชนของจังหวัดสุโขทัย

แนวคิด ปสพ. สามารถอธิบายได้ว่า

ป. ส. พ.
หมายถึง หมายถึง หมายถึง

ปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชน 
ด้วยระบบกลไกในชุมชน 

ครอบครัว ร่วมกับ 
คณะกรรมการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 
(พชอ.)

ส่งเสริมเพ่ิมอาชีพ ให้เด็ก
เยาวชนมีรายได้ที่เหมาะสม 

กับความรู้ วัย และศักยภาพ 
เพ่ือช่วยเหลือ ลดรายจ่าย 

ในครอบครัว

เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก
เยาวชน ได้มีพ้ืนที่ ได้

แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ในทุกด้าน
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ส�าหรับแนวการขับเคลื่อนการพัฒนากลไกแบบ

บูรณาการเพื่อปกป้องคุ ้มครองเด็กเยาวชนจาก 

สื่อออนไลน์ จะต้องเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

เพือ่พฒันาคนรุน่ใหม่ ให้ท�าหน้าท่ีการเปลีย่นแปลงและ

การเชือ่มโยงกบัภาคเีครอืข่ายอืน่ ๆ  โดยให้ความส�าคญั

ที่เครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการก�าหนดการ

ท�างานกับต�าบล หรืออ�าเภอน�าร่อง โดยการน�าแนวคิด 

ปสพ. ไปใช้และผลักดันไปสู่ธรรมนูญต�าบล รวมทั้ง  

ผลักดันให้มีศูนย์วิจัย และบริการวิชาการด้านเด็กและ

เยาวชน ให้ท�าหน้าที่ประสานงานและร่วมขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อยกระดับ และขยายผลจากพื้นท่ีน�าร่อง 

ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาจากภัยออนไลน์

ส่วนการขบัเคลือ่นผ่านกลไกภาครัฐถอืว่า มคีวาม

ส�าคัญโดยการบูรณาการกลไกระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และ

ต�าบล เข้าด้วยกัน โดยยึดแนวทาง ปสพ. เพื่อน�าไปสู่

จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กท

เยาวชน เช่น จงัหวดั คณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั 

อบจ. และ อบต. ส�านักเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจากสื่อออนไลน์ ให้เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่จะต้อง

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ผลจากการท�างานสามารถกล่าวได้ว่า จังหวัด

สุโขทัยเริ่มนับหนึ่งจากการดูแลเด็กเยาวชนให้มีความรู้

เท่าทันสื่อออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม เพราะได้เกิด 

แกนน�าเด็กเยาวชนที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�า  

ร่วมแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เริ่ม

ตระหนัก มีการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และมีกลไก 

บูรณาการกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชา

สังคม

เด็กเยาวชนเป็นผู้ระดมปัญหากันขึน้มาเอง ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้ใหญ่ใจดีท�าหน้าทีเ่ป็นเพียงโค้ช ผู้แนะน�า ไม่ใช่เป็นผู้ลงมือท�า เนือ่งจาก
เราไม่ได้เป็นผู้พบกับปัญหาโดยตรง แต่เป็นเด็กเยาวชนในพืน้ที่ต่างหาก  

ที่พบเห็นและเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาด้วยมือ
 

ของเขาเอง
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ดังน้ัน หากได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในทุกพื้นที่ และน�ามาวางแผนและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา  

ผ่านประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมา จะท�าให้เห็นต้นแบบที่ชัดเจน ส�าหรับกิจกรรมที่ต้องการน�าเสนอ คือ  

การมีกิจกรรมเสวนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สุโขทัยเสวนา เยาวชนเสวนา หรือ การเชิญเน็ตไอดอลมาพูดคุย 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะได้แนวคิดดี ๆ สามารถน�าไปประกอบเป็นต้นแบบความคิดที่ดีหรือต้นแบบ 

โครงการที่ดีได้

เจ้าของ ART FARM SAWANKLALOK กล่าวทิ้งท้าย โดยเปรียบเปรยให้ฟังว่า

เรือ่งเสือ้ผ้าทีเ่ด็กใส่ไปโรงเรียนเห็นว่า ทีบ่้านซักผ้าสะอาดมาก แต่พอกลับมาจาก
โรงเรียนเสือ้ผ้าก็สกปรก เพราะฉะนัน้โรงเรียนก็ต้องช่วยซักผ้าด้วย วัดก็ต้องช่วยซักผ้า
ด้วย ไม่ได้บอกว่าใครคนใดคนหนึง่ต้องรับผิดชอบ ต้องท�าเป็นองค์รวม ไปโรงเรียน 

ครูสอนดีมาก กลับมาถึงบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองโยนโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่ห้ ปัญหาเหล่านี ้

จงึไมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะคนใดคนหนึง่ทีต่อ้งรบัผิดชอบ แตต่อ้งเป็นความรบัผิดชอบทัง้ระบบ 
ทัง้ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม ระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ต้องมีการ
สอดประสานการท�างาน วันนีถ้ึงต้องมีเครือข่าย และวันนีถ้ึงต้องให้ทุกคนมาร่วม 
เวทีแลกเปลี่ยนฯ ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง และทุกคนที่เป็นคนใดคนหนึ่งที่มา ไม่ใช่มา

 

เฉพาะตัวร่างกาย แต่ต้องน�าหัวใจมาด้วย เอาจิตวิญญาณมาด้วย เด็กทีอ่ยู่ใกล้ชิดกับ
ครูประสบความส�าเร็จทุกคน ผมเป็นคนไม่มีโอกาสทางการเรียนเท่าไร ไปอาศัยบ้านครู
อยู่ ไปอาศัยเรียนพิเศษแบบไม่มีเงินจ่าย ครูพักลักจ�าบ้าง อะไรบ้าง ผมเคยได้รับโอกาส 
ผมจงึมาสร้างโอกาส ส่งตอ่ สิง่เหล่านีก้ค็อื อยากจะสือ่สารกบันอ้ง ๆ  วา่บา้น วัด โรงเรยีน 
ในความหมายทีแ่ท้จริง เราจึงจะไปถึงแก่นตรงนัน้ และจะช่วยกันซักผ้าให้สะอาดร่วมกัน

ณ วันนี้ ART FARM SAWANKLALOK ยังคงด�าเนินโครงการ “ศิลป์สอนจันทร์” ที่เป็นศิลป์สัญจร  

สอนทุกวันจันทร์ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสร้างสรรค์ในเมืองสร้างสรรค์ โดยเดินทางไปพบกับเด็ก ๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆ  

ในจังหวัดสุโขทัย มีการสอนศิลปะการใช้ชีวิต วาดเส้นเล่นสี เล่านิทาน น�าภาพจากเด็ก ๆ ใส่กรอบและติดไว้ 

ที่ระเบียงอาคารโรงเรียน เรียกว่าเป็น “ระเบียงศิลป์” ให้เด็ก ๆ ได้ชมงานศิลปะแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้ง 

มีการสอดแทรกเน้ือหาประเด็นเชิงสังคมและสื่อออนไลน์เข้าไปอยู่ในกระบวนการ สัญญาฯ กล่าวถึงกิจกรรม 

ต่อเนื่องและออกเดินทางอย่างไม่มีทางสิ้นสุด เพื่อเด็กและเยาวชนพ้นภัยออนไลน์

ศิลปะในพืน้ที่

มีการเรียนรู้
เรียน เล่น เคียงคู่

ต่อสู้ Bully เด็ก เยาวชน
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สถำนกำรณ์กำรใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยำวชน : กำรพนันออนไลน์
ปัญหำใหญ่ที่ส�ำคัญ

ชุมชนท้องถิ่นต�าบลวังกรด อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นต�าบลเล็ก ๆ ที่อยู่เขตภาคกลางตอนบน  

ภาพรวมดูเผิน ๆ อาจไม่แตกต่างจากพ้ืนที่ชนบททั่วไป ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา  

มีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีการพนันเป็นยาด�าที่แทรกซ้อนอยู่ อย่างไรภายใต ้

ความเหมือนน้ัน ก็มีแตกต่าง คือ พื้นที่ต�าบลนี้มีการรณรงค์ต่อต้านเล่นการพนันในชุมชน 

มานานต่อเนือ่งเกอืบ 10 ปี โดยผูน้�าทีม่บีทบาทในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมาก คอื อดตีนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด นายมานะ วุฑฒยากร ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้ทรงคุณวุฒิประจ�าต�าบล ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการเห็นคนในชุมชน 

เล่นการพนันกันมาก ทั้งหวยใต้ดิน บ่อนไฮโล และการพนันตามประเพณี 

ต่าง ๆ เช่น การพนันงานศพ หรือ งานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งการพนันในยุคนั้น  

ได้ก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิของประชาชน และชมุชนอย่างมาก 

ดงันัน้ เมือ่ได้มาเป็นผู้น�าท้องถิน่ จึงได้มกีารรณรงค์เร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง เร่ิมจาก

ร่วมด�าเนินงานโครงการชุมชนจัดการปัญหาการพนันกับเครือข่ายมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน 

ลด ละ เลิก เล่นพนันประเภทต่าง ๆ หลังจากนั้นทาง อบต.วังกรด ได้ขยายผลการ

ด�าเนินงานต่อด้วยตนเอง แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

ในฐานะภาคเีครือข่ายร่วมสนับสนบัข้อมลูวิชาการ และการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย

สาธารณะเสรมิสร้างกลไกคุม้ครองเดก็และเยาวชน เพือ่ลดผลกระทบจากปัญหา

การพนนั ท้ังนี ้รูปแบบงานพัฒนาชมุชนท้องถ่ินท่ี อบต.วงักรด ใช้จะเป็นรูปแบบ

ของ บวร กล่าวคือ ใช้บ้านหรือชุมชน วัด และโรงเรียน เป็นกลไกขับเคลื่อนทั้ง

งานพัฒนาชุมชนและงานรณรงค์ต่อต้านการพนันตลอดจนอบายมุขอื่น ๆ  

ในพื้นท่ี ท้ังนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นต�าบลวังกรดให้ความส�าคัญ

เป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของ

ประเทศชาติในอนาคต แต่ค่อนข้างมีความเปราะบางด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ 

จังหวัดพิจิตร :  
พื้นที่ต�าบลวังกรด ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
จัดการปัญหาการพนันออนไลน์
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จากกระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสังคมดิจิทัล ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ได ้อย่างกว้างขวาง  

พร้อม ๆ กับมีความเสี่ยงท่ีเป็นภัยค่อนข้างสูงด้วย 

เช่นกัน ซึ่งผลการส�ารวจข้อมูลสถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่พบว่า เด็กและ

เยาวชนมีการเล่นพนันออนไลน์อยู่ โดยกลุ่มที่เล่นพนัน

ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 รู้จกัและได้รบัการชกัชวน

จากเพื่อนให้มาเล่นพนันออนไลน์ โดยการพนันท่ีเล่น

กันส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูเกมพนนัออนไลน์ รองลงมาคือ 

ฟุตบอล และคาสิโน จ�านวนเงินเล่นพนันเฉลี่ยครั้งละ 

100 - 500 บาท ส่วนผลกระทบจากการเล่นพนัน

ออนไลน์นั้น เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 

75 มีความเห็นว่าการพนันออนไลน์มีผลกระทบด้าน 

การเงิน มากกว่าด้านสุขภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งแสดงให้เห็น 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ยังการขาดความรู้และเท่าทัน

พนนัออนไลน์อยูม่าก ดังนัน้ เมือ่ทางผูน้�าชมุชนท้องถ่ิน 

ได้รับการเชิญชวนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ

เพือ่เป็นภาคร่ีวมด�าเนนิงานโครงการพฒันาความร่วมมอื

เพื่อขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จึงไม่ลังเลที่จะ 

ตอบรับร่วมด�าเนินงานพร้อมจัดท�าข้อเสนอโครงการ
ขบัเคลื่อนเครอืขา่ยเฝ้าระวงั และส่งเสรมิ รูเ้ทา่ทัน
สื่อออนไลน ์จงัหวดัพจิติร ขึน้มาเพือ่รบัการสนบัสนนุ

จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ประสานงาน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ (หรือ ศนูย์ COPAT 

: Child Online Protection Action Thailand) และ

ส�านักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

ซ่ึงถือเป็นการสานต่องานปกป้องคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนจากการพนันที่เคยท�ามาก่อน โดยก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานโครงการไว้ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ  

เท่าทัน และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2. เพือ่สร้างความตระหนกัสาธารณะเรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่ และการปกป้องคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ได้แก่ ผู้ปกครอง 

ครู เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนในชุมชน

69



วิธีกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ : หลำกหลำยแต่ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

การด�าเนินงานโครงการขับเคล่ือนเครือข่ายเฝ้าระวัง และส่งเสริม รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ทางคณะท�างาน

โครงการได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไว้ ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต�าบลวังกรด ประกอบด้วย

กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยง 

จากใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งอยู่ในสถานศึกษา 

ในพื้นที่และในชุมชน

กลุ่มที่เยาวชนที่มีศักยภาพ 

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

2. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ที่อยู่แวดล้อมเด็กและเยาวชน และมีบทบาทหน้าที่คุ้มครองป้องกันเด็ก 

และเยาวชนจากภัยการใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่

ผู้ปกครอง คุณครู และผู้น�าชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชน  

สถานศึกษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล 

มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ และ

ข้อมูลที่จ�าเป็นต่าง ๆ รวมถึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ 

ร่วมเป็นกลไกเฝ้าระวัง และสร้างความเท่าทัน 

แก่เด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

70



โดยมีกระบวนการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวัง ส่งเสริมความรู ้เท่าทันสื่อและปกป้องเด็ก 

และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ ดังนี้

1. ขัน้ตอนการเตรียมการ มีการประชุมและแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการจ�านวน 13 คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต�าบลวังกรด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.วังกรด คุณครูผู้แทนสถานศึกษา 

ผู้น�าชมุชน ประธานสภาเดก็และเยาวชนต�าบลวงักรด เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และตวัแทนกลุม่เยาวชน

ในพื้นที่ โดยมีบทบาทหน้าที่ คือ

 พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและองค์กรภาคี 

 วางแผนและขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

 สร้างและขยายเครือข่ายการท�างาน โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการใช ้

สื่อออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน และประสานความร่วมมือร่วมด�าเนินงานโครงการ

  ออกแบบและส�ารวจข้อมลูสถานการณ์การพนนัออนไลน์ในพ้ืนที ่เพ่ือน�าข้อมลูมาใช้ด�าเนนิงานสร้าง

ความรู้ความตระหนัก และความเท่าทันสื่อออนไลน์ แก่เด็กและเยาวชน ผู้แวดล้อม เครือข่ายและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ขัน้ตอนการด�าเนินงาน ประกอบด้วยการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง และสร้างความรู้

เท่าทันสื่อออนไลน์ จ�านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมุมมองแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้และสร้าง 

ความตระหนกัแก่ผูป้กครองถงึภยัทีม่าจากการใช้สือ่ออนไลน์ของเดก็และเยาวชน และแลกเปลีย่น

ข้อมูลปัญหาและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากการการพนันออนไลน์  

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง และลดผลกระทบ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีผู้ปกครองที่สนใจร่วม 

เวทีประชุมและให้ความคิดเห็นจ�านวนถึง 40 คน

 กิจกรรมรณรงค์ความรู้เท่าทันสื่อและการพนันออนไลน ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ

แก่กลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุม่เดก็นักเรยีน คุณคร ูหน่วยงานในพืน้ที ่และชมุชน ผ่านสือ่ประเภท

โปสเตอร์ และแผ่นไวนิล ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการรู้เท่าทันและใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย  

ซึ่งได้รับจากส่วนกลาง และจากสร้างสรรค์ของหน่วยงานในพื้นที่

  กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารสรา้งความรูเ้ทา่ทนัสื่อออนไลนแ์กเ่ดก็และเยาวชน เป็นการ

จดัอบรมให้ความรูแ้ก่เดก็นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีนวงัตะกูราษฎร์อทุศิ ซึง่เป็นโรงเรียน

อยู่พื้นที่ใกล้เคียงต�าบลวังกรด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 250 คน
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 กิจกรรมพัฒนาโฆษกสีขาวรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ มีการพัฒนากลุ่มเยาวชนเป้าหมายจ�านวน 

12 คน เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงและท�าหน้าทีส่ือ่สารความรูเ้ท่าทนัสือ่ออนไลน์แก่เดก็และเยาวชน

รวมถึงประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ (1) โทษของการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นภัยร้ายต่อเด็กและเยาวชน 

(2) การให้ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนจากผลกระทบจากสือ่ออนไลน์ และ (3) การใช้งานสงัคม

ออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยจัดท�าสื่อรณรงค์ในรูปสื่อเสียงให้กลุ่มเยาวชนโฆษกสีขาวประกาศ 

ในระบบเสียงตามสายของชุมชน

3. ขัน้ตอนการสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลแก่ชุมชน เป็นการสรุปผลการด�าเนินงานโครงการที่ผ่านมา

แก่ผู้ปกครองและผู้แทนภาคี ร่วมด�าเนินงานโครงการรับทราบและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและขยายผลการด�าเนินงานโครงการในอนาคต โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 50 คน 
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ภำคีเครือข่ำย : เน้นเครือข่ำยที่มีศักยภำพกำรร่วมขับเคลื่อน
และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

หน่วยงานภาคีหลักที่ร่วมด�าเนินงานโครงการกับองค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด ครั้งนี้ประกอบด้วย

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลวังกรด 

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสรมิ

ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่ม

เป้าหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการด�าเนนิงานโครงการไปยงั

เครือข ่ายสภาเด็กและเยาวชน

ระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนในพื้น ท่ีและโรงเรียน 

วังตระกูอุทิศ สนับสนุนนักเรียน

และคุณครู ร ่วมกิจกรรมอบรม 

เชิงปฏิบั ติการส ่งเสริมความรู  ้

เท ่ าทัน ส่ือ การส�ารวจข ้อมูล

สถานการณ์การพนนัออนไลน์ และ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อของ

โครงการ

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�า

ต�าบลวังกรด สนับสนุนข้อมูล และ

ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวม

ถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับผลกระทบ

ด้านสุขภาพจากการพนันออนไลน์

มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ : กัลยำณมิตรชุมชนท้องถิ่น 
แก้ ไขปัญหำกำรพนัน (ออนไลน์) 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ชุมชนต�าบลท้องถิ่นต�าบลวังกรด  

เป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมาเป็น

ระยะเวลานาน นับต้ังแต่เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาการพนัน 

ในชุมชน การพัฒนากลไกคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจาก 

ผลกระทบการพนัน จนมาถึงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและ 

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในคราวนี้ ท�าให้มูลนิธิฯ มีข้อมูล

และความคุ้นเคยกับพื้นท่ีเป็นอย่างดี ซึ่งในรอบนี้มูลนิธิฯ ยังคงมี

บทบาทช่วยประสานด้านทรัพยากรจากส�านักงานกองทุนสื่อ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์ สนบัสนนุด้านข้อมลูวชิาการเกีย่วกบัการ

ใช้สื่อออนไลน์ และติดตามหนุนเสริมให้ข้อเสนอแนะการจัด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่คณะท�างานโครงการ ซ่ึงในความเห็น 

ของคณะท�างานโครงการเห็นว่ามูลนิธิฯ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี และ

ยงัเป็นข้อต่อส�าคญัในการขยายผลสร้างความต่อเนือ่งของโครงการ

เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต
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ควำมส�ำเร็จและปัจจัยควำมส�ำเร็จ : ผู้น�ำ ประสบกำรณ์  
และทีมงำนที่ดี 

การขบัเคลือ่นโครงการขับเคลือ่นเครอืข่ายเฝ้าระวงัและส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสือ่ออนไลน์ ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลวังกรด และภาคีเครือข่ายครั้งนี้ เกิดผลส�าเร็จส�าคัญ ทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ ได้แก่ 

 ด้านข้อมูล มีชุดข้อมูลสถานการณ์การพนันออนไลน์ในพื้นที่ ซึ่งมาจากการส�ารวจและวิเคราะห์

ผลทางสถิติโดยชุมชน กับข้อมูลที่รวบรวมจากเวทีพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน  

เกี่ยวกับปัญหาและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์  

น�ามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมลูพืน้ฐานการก�าหนดแนวทางสร้างความรู้และความตระหนกัแก่เดก็และ

เยาวชน และผู้ท่ีอยู ่แวดล้อม รวมถึงออกแบบแนวทางการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจาก 

สื่อออนไลน์ ที่เริ่มต้นมาจากครอบครัวเด็กและเยาวชน 

 ด้านรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อ ส่งมอบส่ือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานสื่อออนไลน์อย่าง

ปลอดภัย และสื่อท่ีมีเนื้อหาการป้องกันและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการพนันออนไลน์จ�านวน  

17 ชุด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ จ�านวน 7 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เครือข่าย จ�านวน 11 แห่ง ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจน 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ด้านการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน จากการประเมินผลการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ พบว่าเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจ�านวน 250 คน มีความรู้ความตระหนักในการ

ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากข้ึน รวมถึงมีความรู้พ้ืนฐานการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ได้ในระดับที่น่าพอใจ 

 ดา้นการสร้างผู้น�าการเปล่ียนแปลง สร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงจ�านวน 12 คน ให้มคีวามรูท้กัษะ

เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ รวมถึงทักษะการเป็นโฆษกท�าหน้าที่สื่อสารความรู้แก่เด็กและ

เยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ผ่านระบบเสียงตามสายได้

 ด้านการพฒันากลไกความรว่มมือ เกดิกลไกระดับพืน้ทีป่ระกอบด้วยองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

สภาเดก็และเยาวชน  โรงเรยีนในพ้ืนที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล และกลุ่มผู้ปกครอง 

ที่จะร่วมท�าหน้าที่คุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
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ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่มีผลท�าให้การด�าเนินงานโครงการของ อบต.วังกรด ประสบความส�าเร็จ ประกอบด้วย 

1. ด้านปัจจัยแวดล้อม

 ต�าบลวังกรดเป็นพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์จัดการปัญหาการพนันเป็นพ้ืนฐานมาก่อน 

การด�าเนินงานโครงการรอบนี้ จึงเป็นการต่อยอดเติมเต็มกิจกรรมเดิมให้มีความสมบูรณ์และ 

ต่อเนือ่ง จงึได้รบัการตอบสนองและความร่วมมอืด้วยดีจากกลุม่เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นเด็กและเยาวชน  

ผู้ปกครอง สถานศึกษาชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่

2. ด้านกระบวนการด�าเนินงาน

 ใช้ฐานข้อมูลการด�าเนินงาน ซ่ึงได้มาจากการส�ารวจวิจัยสถานการณ์การพนันออนไลน์ใน 

ท้องถิน่ และการจดัเวทพีดูคยุกบัผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท�าให้สามารถก�าหนดรูปแบบ

กิจกรรมและแนวทางขับเคลื่อนเฝ้าระวัง และส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้แก่ เด็กและ

เยาวชน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 มีระบบการจัดการที่ดี เริ่มจากการดึงหน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง 

ผู้น�าชุมชนมาร่วมเป็นคณะท�างานโครงการ และแบ่งบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบการท�างานตาม 

ความเช่ียวชาญอย่างเหมาะสม มีการออกแบบและวางแผนกิจกรรมที่ดี รวมถึงมีการประเมินผล

การจัดกิจกรรมเพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านบุคลากร

 มีผู้น�าที่เข้มแข็ง คือ มีประสบการณ์งานพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาการพนัน รวมถึงมีความสามารถ

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกพื้นที่ เพื่อร่วมสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานโครงการได้ดี

 มทีมีงานที่ดี ประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี สถานศกึษา เครอืข่ายเดก็และเยาวชน 

ผู้น�าชุมชน และผู้ปกครอง ที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน และ

เครือข่าย และมีประสบการณ์ท�างานพัฒนาชุมชนร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านเครือข่าย

 มีเครือข่ายร่วมด�าเนินงานที่เข้มแข็ง ท้ังภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ีร่วมขับเคล่ือนกิจกรรม

โครงการ และภาคีเครือข่ายจากส่วนกลาง เช่น มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ COPAT และส�านักงาน

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ทีช่่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานโครงการ ด้านงบประมาณ 

ข้อมูลวิชาการ และการติดตามหนุนเสริม
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ควำมท้ำทำยที่ค้นพบ : แก้ ไขได้ด้วยทีมงำน 
และกำรจัดกำรที่เหมำะสม

ความท้าทายทีส่�าคญัของการด�าเนนิงานโครงการ

ขององค์การบริหารต�าบลวังกรด คือ ระยะเวลา 

การด�าเนนิงานทีค่่อนข้างสัน้เพยีง 4 เดอืน เมือ่เทียบกบั

จ�านวนกิจกรรมทีม่อียูค่่อนข้างมาก ทัง้นี ้แนวทางแก้ไข

คือ การจัดตั้งคณะท�างานท่ีประกอบด้วยตัวแทน 

ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่มามีส่วนร่วมด�าเนินงาน 

โดยแบ่งภารกิจและบทบาทหน้าท่ีตามความเชี่ยวชาญ 

เช่น สภาเด็กและเยาวชน ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม

การอบรมและรณรงค์ให้ความรู้ กลุ่มผู้ปกครองและ 

ผู้น�าชุมชนท�าหน้าที่หนุนเสริม เจ้าหน้าองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล

ดูแลงานส�ารวจข้อมูลและข้อมูลวิชาการ สุดท้ายผู้น�า 

ท�าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับการ

สนับสนุนและความร่วมมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 

การวางแผนงานอย่างรัดกมุ มต้ัีงเป้าหมายและประเมนิ

ผลการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อค้นหาบทเรียนที่จะ 

น�าไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมในล�าดับถัดไป เหล่านี้

ช่วยลดข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาด�าเนินงานลง และ 

ช่วยให้การด�าเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่

ก�าหนดไว้

แนวทำงและวิธีกำรขยำยผล : เน้นบูรณำกำรกับงำนพัฒนำเด็ก
และเยำวชนของชุมชนและขยำยผลครอบคลุมพื้นที ่
ทั้งจังหวัด

จากความส�าเร็จของด�าเนินงานโครงการที่ผ่านมา ท�าให้ อบต.วังกรด และภาคีเครือข่ายมีแผนจะขยายผล

การด�าเนนิงานต่อในอนาคต  โดยจะผลกัดนัแผนงานโครงการขบัเคลือ่นเครอืข่ายเฝ้าระวงักลไก และส่งเสรมิการ

รูเ้ท่าทนัสือ่ออนไลน์ สูแ่ผนปฏิบัตกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงักรด รวมถึงบรูณาการประเดน็งานโครงการ

นี้กับงานโครงการแผนพัฒนาด้านอื่น ๆ ของต�าบล เช่น แผนงานงานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน และแผนงาน

ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดับต�าบล เป็นต้น นอกจากนีจ้ะสร้างเครอืข่ายกบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่

อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที ่

อยู่แวดล้อม ซึ่งแนวทางขยายผลลักษณะนี้ จะท�าให้การด�าเนินงานโครงการมีความต่อเนื่องยั่งยืน และสามารถ

ขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในอนาคตได้มากขึ้น
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บทสรุป : บรรลุผลส�ำเร็จแล้ว 
แต่ยังต้องขับเคลื่อนงำนต่อ

การด�าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการรู ้เท่าทัน 

สื่อออนไลน์ของ อบต.วังกรด ในภาพรวมสามารถประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดข้ึน 

อย่างรวดเรว็และการหลอมรวมของสือ่ ท�าให้การสือ่สารผ่านโลกไซเบอร์ หรอื โลกออนไลน์

มวีวิฒันาการทีเ่รว็มาก และส่งผลกระทบต่อวถิกีารด�ารงชีวติของประชาชนสูง นอกจากนี้

ความความรู ้ความสามารถและทกัษะด้านเทคโนโลยดิีจิทลั ถอืเป็นสมรรถภาพทีส่�าคญัที่

เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในทศวรรษที่ 21 ต้องมีความรอบรู้ เท่าทัน และ

สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง

ส่งเสริมความรู้เท่าทันด้านสื่อดิจิทัล หรือ สื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงลดอัตราเด็กและ

เยาวชนที่ติดการพนันออนไลน์ ที่ก�าลังเป็นปัญหาท่ีส�าคัญประการหนึ่งของพ้ืนท่ีและ

ประเทศขณะนี้ด้วย นอกจากนี้ในระดับประเทศจะต้องมีการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย

สาธารณะให้มกีารออกกฎหมาย และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัเข้มแขง็ เพ่ือปกป้อง

คุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ นอกจากมาตรการด้านการพฒันาศกัยภาพ

และกลไกคุ้มครองป้องกันท่ีมีอยู่ ซ่ึงจะต้องด�าเนินการให้ทั่วถึงและต่อเนื่องด้วย รวมถึง

การจะต้องมีการก�าหนดมาตรการดูแลจรรยาบรรณผู้ประกอบการ และกฎหมายควบคุม

ผูป้ระกอบการไม่ให้ผลติส่ือ หรอืบริการทางออนไลน์ทีไ่ม่ปลอดภยัหรอืไม่เหมาะสมกับเดก็

และเยาวชนควบคูก่นัไป หากด�าเนนิการพฒันาและเฝ้าระวงัได้ทกุระดับและรอบด้านเช่น

นี้ ก็จะท�าให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถมีชีวิตในยุคสังคมดิจิทัลได้อย่างมีความสุข 
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จากข้อมูลผลส�ารวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ในระดับประเทศ ปี 2561 ได้พบว่ามีปัญหาและ 

ผลกระทบจากการใช้สือ่ออนไลน์ต่อเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะการคกุคามผ่านสือ่ออนไลน์ (Cyberbullying) คือ 

การคุกคามหรือรังแกกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอีเมลข่มขู่ หรือ แบล็กเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์ 

การข่มขูท่างโทรศพัท์ โปรแกรมออนไลน์ และชดัเจนทีส่ดุ คอื การคกุคามผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ แม้ว่าการคกุคาม

กันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การท�าร้ายร่างกายหรือมีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เป็นการท�าร้ายทางอารมณ์ความรู้สึก 

ซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมากในทางจิตวิทยา อันจะส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่  

ไปจนถึงการฆ่าตัวตายในที่สุด 

เริม่ต้นด้วยโมเดล NKP เพือ่ป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์

นครพนม :   
ขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองเด็ก  เพื่อปกป้องเด็ก 
และเยาวชนจากสื่อออนไลน์

การขับเคลื่อนกลไกคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 
เป็นการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม 
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
และสภาเด็กและเยาวชน โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อน
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ในปี 2560 จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนันและมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ ในการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการป้องกัน และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

และเส่ียงโชคในพื้นท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม โดยจากผลการด�าเนินงาน มีข้อเสนอรูปแบบและกลไก

การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในพื้นที่และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม NKP MODEL ได้แก่ 

N
Network  

หมายถึง การสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนกิจกรรม 

ในระดบัจงัหวัดใหเ้ป็นรปูธรรม
โดยใช้กลไกของ “คณะ
กรรมการคุ้มครองเด็ก

จังหวัดนครพนม” ที่ประกอบ
ไปด้วยบุคคลจากหลากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาสังคม และ 
จะน�าประเด็นการพนัน

ออนไลน์เป็นประเด็นในการ 
ขับเคลื่อนร่วมกัน

K
Knowledge  

หมายถึง การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบของการพนัน 

ต่อมิติด้านสุขภาพ 
พัฒนาการสมองของเด็ก 
รวมถึงมิติด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ให้กับผู้ท�างาน 

ด้านเด็กและกลุ่มเด็กเยาวชน 
ให้ตระหนักและสามารถ 

บอกต่อได้

P
Protection  

หมายถึง การร่วมปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย

กิจกรรมรณรงค ์
เชิงสร้างสรรค์ให้ต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชน  
และเครือข่าย 

ประกาศเจตนารมณ์คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะท�างานมีได้ขับเคล่ือนกับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดนครพนม โดยเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

จงัหวดันครพนม โดยมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัคอื การประกาศเจตนารมณ์จังหวดันครพนมเกีย่วกบัการปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ และ แนวปฏิบัติท่ีดีสาหรับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อ 

การขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

ประกาศเจตนารมณ์คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม ได้มีแนวทางการสนับสนุนการปกป้อง

คุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ดังนี้ 

  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม

  ส่งเสริมให้สถานศึกษาด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ 

 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์  โดยสภาเด็กและเยาวชน และ 

ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน 
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ขยำยผลจำก ประเด็น “พนันออนไลน์”  
สู่ประเด็น “กำรกลั่นแกล้งออนไลน์”

จากการด�าเนนิงานของจงัหวดันครพนม ในการขับเคล่ือนเร่ืองพนนัออนไลน์ จนสามารถผลักดันให้เกดิกลไก

สร้างความร่วมมอืผ่านคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาตไิด้แล้วนัน้ ในระยะทีส่อง จงัหวดันครพนมจงึได้ร่วมมือ

กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคล่ือน 

การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน ์

ในพื้นที่จังหวัดนครพนมขึ้น โดยร่วมกับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมและ

บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดันครพนม  มีเป้าหมายในการพัฒนากลไกและเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการสร้างความตระหนกัสาธารณะเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ และการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน

ในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

และเป็นข้อเสนอเชิงมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครพนมต่อไป 
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กำรจัดกำรข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนควำมร่วมมือ

จากประสบการณ์การขับเคลื่อนงานป้องกันเด็ก

และเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ผู ้รับผิดชอบ

โครงการเห็นว่า “ข้อมูลสถานการณ์” จะเป็น 

เครื่องมือส�าคัญในการชวนภาคีเครือข่ายมาพูดคุยกัน 

และยังเป ็นเครื่องมือที่สะท้อนเสียงของเด็กและ 

เยาวชนต่อมมุมองสถานการณ์ปัญหา คณะท�างานจงึได้ 

ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลที่เป็นการฟังเสียงสะท้อนของ

เด็กและเยาวชน ในประเด็นการกลั่นแกล้งออนไลน ์

ในโรงเรยีน โดยได้พฒันากรอบประเดน็ค�าถาม จากศนูย์

ประสานงานการขบัเคลือ่นการส่งเสรมิและปกป้องเดก็

และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยได้มีการจัดท�า 

เก็บข้อมูล 200 ชุด และได้ประสานส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม ช่วยในการ

ประสานส่งต่อแบบส�ารวจไปยงัโรงเรยีนมัธยมในจงัหวดั

นครพนม  

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า เด็กที่เป็นกลุ ่ม 

เป้าหมาย จ�านวน 200 คน อายุ 15-17 ปี ส่วนใหญ ่

ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน 3-5 ชม. โดยมีกิจกรรมที่ 

ด�าเนินการ คือ เล่นเกม ไลฟ์สดโชว์กิจกรรมของตนเอง 

และเล่นการพนัน มีการกลั่นแกล้งออนไลน์ การด่าทอ 

การล้อเลียน 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ มีผู้ถูกกลั่นแกล้งทาง

ออนไลน์ โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาคือ บล็อก ตั้งค่า 

ความเป็นส่วนตัว เป็นต้น

จากการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท�าให้คณะท�างาน 

มีเคร่ืองมือในการท่ีจะไปด�าเนินการชวนภาคีเครือข่าย

มาร่วมท�างานเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้ 

สื่อออนไลน์ต่อไป
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สำนพลัง หลำยภำคส่วนในร่วมด�ำเนินกิจกรรม 

1. ตัง้คณะท�างาน มกีลไกประสานหลักหนุนเสรมิการขบัเคลื่อน การด�าเนนิงานขบัเคล่ือนการปกป้อง

เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โครงการได้แต่งตั้งคณะท�างาน ซึ่งมีองค์ประกอบไปด้วย ผู้แทน

ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั สภาเด็กและเยาวชนจังหวดันครพนม เครือข่าย

เด็กและเยาวชน และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งส้ิน จ�านวน 15 คน ซ่ึงมีบทบาท 

ในการร่วมวางแผน  ขบัเคลือ่นการท�างาน และประสานกบัหน่วยงานรฐัอืน่ในจงัหวดั โดยมแีนวทางด�าเนนิ

กิจกรรม การประสานบทบาทหน้าที่ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อร่วมขับเคลื่อน การส่งเสริม

ให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีทักษะในการเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะเรื่อง  

การกลั่นแกล้งออนไลน์ และการประกวดการผลิตสื่อ ภายใต้แคมเปญ Young Smart NKP Stop  

Cyberbullying

2. สง่เสรมิการมีส่วนรว่มขององค์กรภาคกีจิกรรม โครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเชงิปฏบัิติการโครงการ

ผลิตสื่อพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ 

สือ่ออนไลน์จงัหวดันครพนมและกจิกรรมการผลิตส่ือ และการประกวดผลงานเด็กและเยาวชน (คลิปส้ัน) 

ในแนวคิด Young Smart NKP Stop Cyberbullying นั้น โครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภาครฐัในพืน้ที ่เช่น สถานวิีทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดันครพนม  ศกึษาธกิารจังหวดันครพนม 

ผูแ้ทนมลูนธิ ิซพีเีอฟ เพือ่เดก็และเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีส�านกังานวัฒนธรรมจงัหวดั ทีไ่ด้ร่วมประชมุ แลกเปล่ียนแนวทางการท�างานร่วมกนั ในการประชมุ

เชิงปฏิบัติการ และได้มีการท�างานร่วมกัน ในการจัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง Cyber Bully โดยสภาเด็ก

และเยาวชนจังหวัดนครพนม ผ่านช่องทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม
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3.  สนับสนนุสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดันครพนมเป็นเจา้ภาพ จัดประกวดคลิปสัน้ ภายใต้ Concept 

Young Smart NKP Stop Cyberbullying เด็กนครพนมรุ่นใหม่ หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ โดยได้ทีม 

ที่ชนะจากโรงเรียนอุเทนพัฒนา ในหัวข้อ True Or False

ผลงำนที่ ได้เพื่อกำรขยำยผล

ผลการด�าเนินงานโครงการ มีผลผลิตที่ส�าคัญ คือ 

1) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากการด�าเนินงาน

ปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มาร่วมคิด ร่วมท�างานกัน ท�าให้เห็น

บทบาทการท�างานในการปกป้องเด็กและเยาวชน ว่าใครมีบทบาทด้านไหน เชื่อมโยงการท�างานกันอย่างไร 

ซึ่งจากประสบการณ์การท�างานในประเด็นสื่อออนไลน์ ก็จะสามารถน�าไปขยายผลในการด�าเนินงาน 

กับประเด็นอื่น ๆ อีกต่อไป 
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2) แนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

ซึ่งเป็นแนวทางที่เกิดจากประสบการณ์การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ในการด�าเนินกิจกรรมการปกป้องเด็ก

และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย ตัวอย่างและขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น และจะเป็นประโยชน์ในการไปขยายผลกับคณะกรรมการ 

ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ 

สื่อการสร้างความตระหนักเรื่องการกลั่นแกล้งออนไลน์ จากการด�าเนินการ 

จัดประกวดคลิปสั้น ภายใต้ Concept Young Smart NKP Stop Cyberbullying  

ที่ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครพนม ส่งคลิปส้ันเข้ามาประกวด  

ท�าให้มคีลปิสัน้ท่ีท�าในมมุมองของเดก็และเยาวชน เป็นสือ่ส�าหรบัการขยายผลการสร้าง

ความตระหนักให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ในนครพนม หรือการณรงค์กับ

เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นต่อไป

e^ qb
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บทเรียนที่ส�ำคัญ 

1) สภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนกลางในการท�างาน โดยการด�าเนินโครงการ กิจกรรม ออกแบบกิจกรรม

ร่วมกับผู้ใหญ่ คณะท�างานโครงการมองว่า เด็กจะเข้าใจสถานการณ์ และปัญหาของเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ 

เด็กเชื่อฟังเด็กได้มากเช่นกัน จึงได้ให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เป็นแกนกลางในการท�างาน 

ในระดับต่าง ๆ ทั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนในต�าบลน�าร่อง โดยมีผู้ใหญ่

หลายภาคส่วนช่วยหนุนเสริม ประสานงาน เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นครพนม บ้านพักเด็กและ

เยาวชนจังหวัดนครพนม ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

จติแพทย์จากโรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครนิทร์ ซึง่สามารถมาจดัท�าเป็นโมเดลพืน้ทีน่�าร่องได้ เป็นต้น 

ความเข้มแข็งดีมาก ร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงานกันทุกระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล สามารถติดต่อ 

ประสานงานได้ดี น�าต้นทุนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน เข้าถึงในการเก็บข้อมูล

ในพื้นที่ และสภาเด็กต�าบลน�าร่องด้วย

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ความรู้และข้อมูลในพื้นท่ีสร้างการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน  

คณะท�างานโครงการได้ใช้ชุดความรู้และข้อมูล ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560-2564 ข้อมูล

สถานการณ์เด็กและเยาวชนกับสื่อออนไลน์ในระดับประเทศ และข้อมูลสถานการณ์เด็กกับสื่อออนไลน์ 

จังหวัดนครพนม ท�าให้สามารถดึงความสนใจด้วยเหตุผลที่ส�าคัญ คือ การด�าเนินงานมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ที่มีการระบุแนวทาง และบทบาทของหน่วยงานในส่วนกลาง ที่เป็นต้นสังกัดของ

หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น ในยุทธศาสตร์มีการก�าหนดบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะเป็นโอกาส 

ในการทีจ่ะชวนส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และโรงเรียนมาร่วมขับเคล่ือนได้ หรือ บทบาทของ

กระทรวงวฒันธรรม กส็ามารถชวนส�านักงานวัฒนธรรมจงัหวดัมาร่วมด�าเนนิงาน คณะท�างานมองว่าเอกสาร

ยุทธศาสตร์นี้ เป็นดั่งใบเบิกทางที่ส�าคัญในการชวนหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีมาท�างานร่วมกัน 

และเอกสารข้อมูลสถานการณ์ระดับประเทศ และแนวทางการด�าเนินงานจากต่างประเทศ ช่วยท�าให้เห็น

แนวทางการท�างานที่จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนั้น คณะท�างานโครงการมองว่า ข้อมูล

สถานการณ์ในพื้นที่ จะสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน  

ซึง่สามารถร่วมวเิคราะห์สถานการณ์บรบิทในพ้ืนท่ีได้ และร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�าเพ่ือหาทางออก ท่ีสอดคล้อง

กับบริบทของพื้นที่ได้   
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3) กลไกหนนุเสรมิการขบัเคลื่อนในระดบัพืน้ที่ ในการด�าเนนิงานโครงการ ทีว่างบทบาทสภาเดก็และเยาวชน

เป็นแกนกลางในการด�าเนินงาน โดยมีการหนุนเสริมเพ่ือการประสานงานจากสองหน่วยงานหลัก คือ  

การหนุนเสริมในการประสานงานขอความร่วมมือท่ีเป็นทางการกับภาครัฐ จากบ้านพักเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครพนม และ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2) การหนุนเสริมเอกสาร 

ชุดข้อมูลความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนจาก อาจารย์จุฑารัตน์ แสนโท  

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

4) การหนุนเสริมวิชาการ งบประมาณและก�าลังใจจากส่วนกลาง ในการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

จงัหวดันครพนม  โครงการได้รบัการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน จากกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

โดยการด�าเนินการของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซ่ึงท�าหน้าที่จุดประกาย ว่าท�าไมต้องเร่ิมด�าเนินการ 

เรื่องเด็กและเยาวชนกับสื่อออนไลน์ และมียุทธศาสตร์และชุดข้อมูล ที่มีความพร้อมในระดับประเทศแล้ว 

รอแต่จะมาขับเคลื่อนให้เป็นการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และคอยสนับสนุนการให้ข้อมูลการด�าเนินงาน  

โดยเฉพาะการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานกับพื้นที่อื่น ทั้งในภูมิภาคเดียวกัน  

ที่อุบลราชธานี และระหว่างภูมิภาค ได้เห็นว่าในแต่ละพื้นที่ มีประสบการณ์ มีวิธีการท�างานในการท�างาน

ขับเคลื่อนที่หลากหลาย สามารถน�ามาประยุกต์การท�างานของโครงการในจังหวัดนครพนมได้    

จากบทเรียนการท�างานของการขับเคล่ือนกลไกคุ้มครองเด็ก เพื่อปกป้อง
เด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์ในจังหวัดนครพนม ซ่ึงคณะท�างานที่มีสภาเด็ก
และเยาวชนเป็นแกนกลาง และไดรั้บการหนนุเสริมจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในระดบั
พืน้ที่ ซ่ึงท�าใหเ้ห็นวธีิการและบทเรยีนที่จะน�าไปขยายผลตอ่ไป และคณะท�างานได้
สรุปด้วย 3 ประโยค คือ มีความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน หากมีโอกาสก็จะ
ขอท�าอีก เพราะการขับเคลื่อนประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์มัน (สนุก) ดีมาก 

86



อุบลราชธานี  สานพลังเครอืข่ายระดับจังหวัด
ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

กำรส�ำรวจข้อมูลสถำนกำรณท์�ำให้เห็นควำมท้ำทำย

อุบลรำชธำนี :   
สานพลังเครือข่ายระดับจังหวัด ปกป้องเด็ก 
และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

จากการส�ารวจสถานการณ์ภยัออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของมลูนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพัฒนาไทยท่ัวประเทศ

พบว่า สถานการณ์ภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ การถูกติดตามคุกคาม

ออนไลน์ เสพตดิเกมและอนิเทอร์เนต็ การพนนัออนไลน์ เป็นต้น ซึง่สถานการณ์นี ้ส่งผลกระทบต่อเดก็และเยาวชน

ทั่วประเทศ

เช่นเดียวกับรายงานการส�ารวจสถานการณ์ออนไลน์ของอุบลราชธานี พบข้อมูลที่น่าสนใจในหลายประเด็น 

ได้แก่ ช่องทางที่ใช้รับสื่อออนไลน์มากที่สุด คือ โทรศัพท์สมาร์ตโฟน ร้อยละ 59 รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์  

ร้อยละ 23 ส่วนใหญ่นิยมใช้เฟซบุ๊ก ร้อยละ 43 รองลงมา ยูทูบ ร้อยละ 37 และไลน์ ร้อยละ 18 วัตถุประสงค ์

การใช้งานสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน รองลงมาเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 34 ตามด้วย

อัพเดทสถานะ ร้อยละ 20 ระยะเวลาในการเข้าใช้งานต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้งานมากที่สุด 1–2 ชั่วโมง ร้อยละ 24 

รองลงมา 3–4 ชั่วโมง ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เข้าใช้งานในช่วงเวลากลางคืน ร้อยละ 21 รองลงมาช่วงเวลากลางวัน 

ร้อยละ 19 และช่วงเวลาเย็น ร้อยละ 18 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้งานมากที่สุด คือ ครอบครัว ร้อยละ 37 

รองลงมาเพื่อน ร้อยละ 22 และคนรู้จัก ร้อยละ 9
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ในช่วงท่ีเข้าใช้งานสื่อออนไลน์พบว่า มีการ 

เชิญชวนเล่นพนนัออนไลน์ ร้อยละ 47 พบโฆษณาพนนั 

ร้อยละ 38 สื่อลามกอนาจาร ร้อยละ 32 เป็นสื่อลามก

อนาจารเด็ก ร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบ 

แบบส�ารวจเคยถูกกระท�าสิ่งเหล่านี้ทางสื่อออนไลน์  

ถูกชวนเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 31 ถูกพูดจาล้อเลียน 

ดูถูก ด่า ท�าให้เสียใจ ร้อยละ 24 ถูกชวนให้กดลิงก ์

ที่ไม่รู ้จัก ร้อยละ 15 และถูกหลอกให้เสียเงินหรือ

ทรัพย์สินอื่น ๆ ร้อยละ 11

ข้อดีจากการใช้ส่ือออนไลน์ คือ ติดต่อสื่อสาร 

ได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 51 รองลงมา ประหยัดเวลา 

และไม่ตกข่าวสาร ร้อยละ 31 และสร้างรายได้ ร้อยละ 

22 ข ้อเสียจากการใช ้สื่อออนไลน์มากที่สุด คือ  

พักผ่อนไม่เพียงพอ ร้อยละ 35 รองลงมา ไม่มีสมาธิ

กระวนกระวายอยากใช้สื่อออนไลน์ ร้อยละ 30 และ 

ผลการเรียนตก ร้อยละ 23 ในส่วนของความสามารถ 

ในการจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญภัยหรือความเสี่ยง

ออนไลน์ สามารถจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเองได ้ 

ร้อยละ 24 รองลงมา ต้องให้ผู้อ่ืนจัดการแก้ปัญหาให้ 

ร้อยละ 20 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16 และเมื่อเพื่อน

เผชญิภยัหรอืความเสีย่งออนไลน์ สามารถให้ค�าแนะน�า

เพื่อนได้ ร้อยละ 37 ช่วยจัดการ แก้ไขปัญหาให้เพื่อน

ได้ ร้อยละ 19 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 4 

จากผลส�ารวจ ท�าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนโดย

ส่วนใหญ่ใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะ

การเล่นเกมออนไลน์ จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องสนบัสนนุให้เกดิ

การบรูณาการ การท�างานระหว่างภาคเีครอืข่าย ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและกลไกการ 

ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

การติดเกมออนไลน์โดยการสร้างความตระหนักถึง 

ผลกระทบหรือการสูญเสียโอกาสที่ดี

กำรสร้ำงควำมตระหนักเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับนโยบำยรัฐ 
ในพื้นที่  

การขบัเคล่ือนโครงการพฒันาความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน

ในการใช้สื่อออนไลน์ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นด้วย มูลนิธิเพ่ือการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสาน  เห็นว่า  

ต้องเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่เป็นขบวนการในการขับเคลื่อนงานพัฒนา

สังคมร่วมกัน เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันมองว่าจะขับเคลื่อนในประเด็นนี้อย่างไร และจะมีข้อเสนอแนะต่อแนวทาง

การขับเคลื่อนการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสื่อออนไลน์ จึงได้ใช้กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ให้เห็นถึงจ�าเป็นที่ต้องมีการด�าเนินการ และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือในการท�างานขึ้น ดังนี้ 
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1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนัก และก�าหนดให้มีกลไกร่วมขับเคล่ือนงาน เพ่ือสร้าง

การรบัรูใ้นสถานการณ์และผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้สือ่ออนไลน์ของเดก็และเยาวชนในภาพรวมของประเทศ 

ให้กับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ในจังหวัด  

จนเกิดความตระหนักร่วม และน�าไปสู่แนวทางการรวมกลุ่มคณะท�างานขับเคลื่อนตามบริบทของพ้ืนที่  

ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ คณะท�างานด้านการสนับสนุนและประสานงาน คณะท�างานรณรงค์สาธารณะ และ 

คณะท�างานรณรงค์ในสถานศึกษา 

(1) คณะท�างานด้านการสนับสนุนและประสานงาน องค์ประกอบของคณะท�างาน ได้แก่ บุคลากร 

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน หรือบุคคลแวดล้อมเด็ก

และเยาวชน รวมถึงแกนน�านักสื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1. การสนับสนุนความรู้การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ มีทักษะในการเลือกรับและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 

Active Learning เป็นเครื่องมือ 2. การสนับสนุนการประสานงานเพื่อการพัฒนาเครือข่ายองค์กร  

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัด โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกิจกรรมหลายลักษณะ เช่น การประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 3. การน�าเสนอ

รายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเป็นระยะ รวมถึงกลไก 

ในการก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล บุคลากรเพื่อใช้

ในการด�าเนินงานส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงแผนงาน 

โครงการ งบประมาณ

(2) คณะท�างานรณรงค์สาธารณะ องค์ประกอบของคณะท�างานกลุ่มนี้ เป็นนักส่ือสารมวลชนที่มี 

ความรู้ สามารถผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักสาธารณะ มีช่องทาง 

การสือ่สาร การรณรงค์สร้างความตระหนกัสาธารณะมบีทบาทหน้าที ่ดงันี ้ 1. สนบัสนนุความรูท่ี้ส�าคญั
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และจ�าเป็นต่อการผลิตสื่อออนไลน์ให้กับแกนน�าเด็กและเยาวชน ในและนอกสถานศึกษา เช่น คุณธรรม 

จรยิธรรมการผลติส่ือออนไลน์ การสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัเดก็และเยาวชนจากภยัออนไลน์ 2. ผลติสือ่สร้างสรรค์ 

เพือ่ใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนกัสาธารณะ โน้มน้าวเชญิชวนให้ทกุภาคส่วนร่วมมอืกนัปกป้องคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์และจากภัยออนไลน์ ได้แก่ เกมออนไลน์ การกลั่นแกล้งออนไลน์  

ข่าวลวง และพนนัออนไลน์ เป็นต้น 3. เผยแพร่ข้อมลูความรู้ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างความตระหนกั

สาธารณะ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของภาคเีครอืข่าย ในการด�าเนนิงานส่งเสรมิการปกป้องคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

(3) คณะท�างานรณรงค์ในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู แกนน�าสภานักเรียน และ 

แกนน�าสมาคมหรอืชมรมผูป้กครองในสถานศกึษา (ถ้าม)ี มบีทบาทหน้าที ่ดังนี ้1. รณรงค์สร้างความตระหนกั

ในสถานศกึษาผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  ทีส่อดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา โดย 1.1 การให้ความรูผ่้านกจิกรรม

หน้าเสาธง เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละสายชั้นเรียน 1.2 ผลิตสื่อ เช่น คลิปวีดิโอ ภาพยนตร์

สั้น เป็นต้น 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน�านักเรียน โดยการสนับสนุนให้นักเรียนแกนน�า มีโอกาส

และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อที่จะได้น�าความรู้มาใช้ในการรณรงค์กับเพื่อนนักเรียนในสถานศึกษา

บทเรียนที่ส�าคัญที่โครงการสะท้อน คือ มี “ทีมเจ้าภาพร่วม” ท่ีมีความ 

หลากหลายความรู ้ ประสบการณ์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกับเด็กและเยาวชน และ

สื่อมวลชน จากคณะท�างานหลักเร่ิมต้นด�าเนินโครงการ 8 หน่วยงานหรือองค์กร  

(1) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  

(2) ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (3) สมาคมสื่อมวลชนจังหวัด

อุบลราชธานี (4) ชมรมสื่อมวลชนสีขาว (5) ส�านักประชาสัมพันธ์ เขต 2  

กรมประชาสัมพันธ์ (6) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (7) โรงเรียนอนุบาล

อบุลราชธาน ี(8) สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอนบุาลอบุลราชธานี ได้กระจาย

ความร่วมมอืและร่วมปฏบิตักิารในโครงการไปยงัหน่วยงานหรอืองค์กร ทีม่บีทบาท

ส�าคัญในการท�างานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้มีส่วนร่วม

ในการปฏบิตักิารและรับรู้ความก้าวหน้าและผลงาน ร่วมวางแผนให้ข้อคดิเป็นระยะ 

อีก 6 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ (1) สถาบันสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (SILC) 

(2) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (3) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

(4) บ้านพักเด็กและครอบครัว (5) ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี  

(6) ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมงานทุก ๆ ภาคส่วนมีความ

ตั้งใจและเจตนารมณ์ท่ีดีในการท�างานร่วมกัน และในความหลากหลายความรู้ 

ประสบการณ์ของทีมงานเจ้าภาพร่วม ได้มีการจัดวางบทบาทหน้าที่ ที่มีความ 

เหมาะสมกับภารกิจ เวลา และศักยภาพของแต่ละภาคส่วนได้อย่างดี อีกทั้ง 

หน่วยงานหรือองค์กรบางส่วนมีบทบาทเป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด

อุบลราชธานีด้วย จึงท�าให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
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2. การเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยการน�าเสนอข้อมูล 

การด�าเนินงาน เช่น สถานการณ์และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัด  

จากผลส�ารวจสถานการณ์ภัยอื่น ๆ ในโลกออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน และน�าเสนอโครงการ 

ที่จะน�ามาด�าเนินงานในจังหวัดให้กับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

และให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นแนวทางการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และกลไกในการ

ก�ากับดแูลทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทีจ่ะน�ามาเป็นหลักในการขบัเคล่ือนงานในจังหวดั ทัง้นี ้อาจจะน�าไปสู่การมอบหมาย

ภารกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหรือโครงสร้างหลักได้ท�างานร่วมกัน 

บทเรยีนทีส่�าคญัคอื การน�าภารกจิในโครงการไปเช่ือมตอ่กับยุทธศาสตร์ “เมอืงน่าอยูส่�าหรบัเด็กและ

เยาวชน” ในมิติเมืองแห่งความปลอดภัย และเชื่อมต่อกับโครงสร้างคณะกรรมการของจังหวัดที่มีอยู่เดิม เช่น  

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีโครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุนรูปธรรมการขับเคลื่อน

งานของกลไก

สร้ำงและพัฒนำกลไกบูรณำกำร โดยยึดหลักกำรประสำนงำน 
และสื่อสำรข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 

หลังจากโครงการฯ ได้มีการจัดตั้งคณะท�างานข้ึนมา 3 ชุด เพ่ือด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

ก็ได้มีการด�าเนินการตามแผนการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1.  ประชุมคณะท�างาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และติดตามความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานของ 

ภาคีเครือข่าย ตลอดจนร่วมกันเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแนวทางการด�าเนินการส่งเสริมการปกป้อง

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ของจังหวดั จ�านวนครัง้หรือความถ่ีของการประชุม
คณะท�างาน ขึ้นอยู ่กับบริบทและความจ�าเป็นของและพื้นที่ โดยมีขั้นตอนในการจัดประชุม 

คณะท�างาน ดังนี้ 1) ก�าหนดวัตถุประสงค์และวาระการประชุมให้ชัดเจน 2) ประสานงานคณะท�างาน

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการประชุมทั้งที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานเดิมที่เคยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ด้วยกัน และกลุ่มเป้าหมายจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีบทบาทในการด�าเนินงานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในจังหวัด การประสานงานอาจใช้ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ คือ หนังสือเชิญประชุม  

ซึง่ออกโดยหน่วยงานหรอืองค์กรทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นหน่วยประสานงาน และรปูแบบไม่เป็นทางการ 

คือ การประสานงานทางโทรศัพท์ ขึ้นอยู ่กับบริบทของพื้นที่ โดยในการประสานงาน จะต้อง 

มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเชิญกลุ่มเป้าหมาย และส่ิงที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องเตรียมตัว 

ส�าหรับการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  

2. การจัดท�ารายงานสรุปผลการประชุมส่งให้กับภาคีเครือข่าย การจัดท�ารายงานสรุปผล 

การประชุมส่งให้กับภาคีเครือข่าย เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ นอกเหนือจากที่ภาคีเครือข่ายจะได้ใช ้

เป็นเอกสารในการทบทวนข้อสรปุต่อแนวทางของการประชมุแล้ว ยงัเป็นการให้ภาคเีครือข่ายร่วมกัน

พิจารณาความถูกต้องในข้อสรุปที่จะน�าไปด�าเนินงานร่วมกันต่อไป 

3. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ระหว่างภาคีเครือข่าย เป็นการสร้างช่องทางส�าหรับ

การติดต่อสื่อสารข้อมูล ความรู้ ความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงานของภาคีเครือข่าย การส่งเสริม 

การปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ในจงัหวดั เช่น Line Group ประโยชน์ของ

การมี Line Group นอกเหนือจากไว้ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูล ความรู้ ความเคลื่อนไหว รวมถึง 

การส่งไฟล์รายงานหรือสื่อออนไลน์แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละภาคีเครือข่ายเชิญเพื่อน 

ภาคีเครือข่าย ท่ีสนใจในเรื่องเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์เข้ามารวมกันใน Line Group  

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเป็นระยะ รวมถึงการนัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

4. การสนบัสนนุใหเ้กดิการด�าเนนิกิจกรรมร่วมกันหรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยภาคีเครือขา่ย 

จะต้องมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะ โดยใช้ “พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการร่วม” (Area Based) และ

แม้บางหน่วยงานหรอืองค์กรมข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนั กส็ามารถทีจ่ะมพีืน้ทีก่ารท�างาน

ร่วมกบัภาคีเครือข่ายในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยในบางกจิกรรมอยูใ่นบทบาทการเข้าไป

ร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายก็ได้ 

5. การน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงาน โดยเฉพาะการน�าเสนอรายงาน 

ความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเป็นระยะ รวมถึงกลไก 

ในการก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการรับรู้การด�าเนินงานเป็นระยะ
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บทเรียนที่ส�าคัญที่คณะท�างานโครงการมองว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมให้ส�าเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น คือ 

การก�าหนดให้ม ี“การสร้างเป้าหมายร่วมในการพฒันาเดก็และเยาวชนร่วมกนั” ซ่ึงการก�าหนดเป้าหมายดงักล่าว 

มีผลให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามา ซึ่งได้มีความเข้าใจในเป้าหมาย และมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน

พื้นที่กำรท�ำงำนร่วมเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู ้
ให้กับแกนน�ำเด็กและเยำวชน

การจัดท�ากิจกรรมการพัฒนากลไกและเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการด�าเนินงานของกลไก

การส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์ 3 กลไก คอื กลไกจงัหวดั กลไกสถานศกึษา

ต้นแบบ และกลไกสื่อมวลชน โดยทั้ง 3 กลไก มีการเชื่อมโยงการด�าเนินงานภายใต้แผนกิจกรรมของแต่ละกลไก 

ดังนี้

1) การขบัเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน ์จงัหวดั
อุบลราชธานี ของ “กลไกจังหวัดอุบลราชธานี” มีการด�าเนินงาน ได้ร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 

“เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” เพ่ือน�าไปเสนอ รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะท�างานกลไกจังหวดั 

โดยมีทีมวิทยากรรับผิดชอบในการจัดกระบวนการฝึกอบรม รวม 6 คน จากสถาบันสร้างการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน (SILC)

 .............................................................................................................................................................

2) ประชุมคณะท�างานกลไกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลนจ์งัหวดัอุบลราชธานี รวม 20 คน ได้แก่ ส�านกังานพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ชมรม

ส่ือมวลชนสขีาว สมาคมสือ่มวลชนจงัหวดัอบุลราชธาน ีบรษิทั SILC และมลูนธิิสถาบนัวจิยัเพือ่พฒันา

ท้องถ่ินอีสาน โดยด�าเนินการเพือ่วางแผนการด�าเนนิกจิกรรมการขบัเคลือ่นในสถาบนัการศกึษา อบรม

เชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรมการผลิตสื่อออนไลน์ และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

จากภัยออนไลน์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนน�านักเรียนโรงเรียน 

เป้าหมาย 2 แหง่ โดยมกีลไกสื่อมวลชน (สมาคมสือ่มวลชนจังหวดัอบุลราชธาน ีและ ชมรมสื่อมวลชน

สีขาว) เป็นเจ้าภาพในการด�าเนินงาน ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนน�านักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง โดยกลไกจังหวัด ส�านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท SILC และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน เป็นเจ้าภาพ

หลักในการด�าเนินงาน
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3) กจิกรรมการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจเพ่ือการใช้สือ่ออนไลน์ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ
และปลอดภัย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรม 
“เครยีดได ้คลายเป็น เล่นเกมแตพ่อด”ี จ�านวน 79 คน เป็นแกนน�านกัเรียนชัน้ประถมศกึษาต้ังแต่

ปีที่ 4–5 จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ�านวน 30 คน และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

จ�านวน 31 คน คณะครูผู้ดูแล 6 คน ทีมงานและทีมวิทยากร รวม 12 คน 

 .............................................................................................................................................................

4) การขบัเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน ์จงัหวดั
อุบลราชธานี ของ “กลไกสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน 

การส่งเสริมและปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา คือ กลไกสภานักเรียน 

ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแล โดยมีกลไกสมาคมชมรมผู้ปกครองของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง 

เข้ามาร่วมเรียนรู้การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านกิจกรรม

ในโครงการ กระบวนการส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาของท้ัง 2 โรงเรียน  

จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รวม 30 คน ได้แก่  

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลนักเรียน แกนน�านักเรียน และทีมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอีสาน 

 .............................................................................................................................................................

5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมตามแผนกิจกรรมในสถานศึกษา ทัง้ 2 แห่ง กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจเพื่อการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

แกนน�านักเรียน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการใช้ส่ือออนไลน ์

ได้อย่างต่อเนือ่ง โดยด�าเนนิการผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วงเวลา 08.10–08.20 น. และเสียงตามสาย 

ช่วงเวลา 07.15–07.30 น. และ ช่วงเวลา 12.00–12.50 น. ปิดประกาศข้อมูลในโรงเรียนตามบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของสายชั้นต่าง ๆ และเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือสภานักเรียน เป็นต้น

 .............................................................................................................................................................

6) กิจกรรมจัดท�าสื่อออนไลน์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ ขาด
 

ความตระหนัก มีหนังสั้น 2 เรื่อง 1.1 เรื่อง Game Over ผลิตโดยแกนน�านักเรียน

และแกนน�าครู จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเป็นหนังสั้นที่ผลิตขึ้น 

จากชีวิตจริง และ เรื่อง “นายอ้ายหนุ่มผู้ติดเกม” ผลิตโดยแกนน�านักเรียนและ 

แกนน�าครโูรงเรยีนอนบุาลอบุลราชธาน ีโดยมกีารเผยแพร่ทาง YouTube Facebook 

ของโรงเรียน และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

 ...................................................................................................................................

94



7) การขบัเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน ์จงัหวดั
อุบลราชธานี ของ “กลไกสื่อมวลชน” มีคลิปวีดิโอ เน้นการสะท้อนคิด และเชิญชวนให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ รวม 3 เรื่อง ได้แก่ Cyberbullying, Fake News และเด็กติดเกม 

และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube และ  Facebook มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อีสาน

บทเรียนที่ส�าคัญ คือ การมี “พื้นที่การท�างานร่วม” การที่เจ้าภาพร่วมมีเป้าหมายและแนวทาง 

การด�าเนินงานไว้เบื้องต้น หากในทางปฏิบัติทีมงานเจ้าภาพร่วมไม่มีพื้นที่การท�างานร่วมกันแล้ว อาจไม่เอ้ือ 

ให้เกิดความเชื่อมั่นใจในการบูรณาการการท�างานร่วมกันโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการลงมือปฏิบัติ

เทคนิคส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน 

1.1  “วเิคราะหห์น้าท่ี” (Function Analysis) เป็นการวเิคราะห์เส้นทาง หรอื สายงานทีม่บีทบาทหน้าท่ี

หลกั หน้าทีส่นบัสนนุในการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ ประกอบ

รวมกับการวิเคราะห์ภายใต้โจทย์ของตัวโครงการที่น�ามาด�าเนินงาน เพ่ือท�าความเข้าใจเบื้องต้นว่า  

ที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีกลุ่ม องค์กร และโครงสร้างของหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 

1.2  “มองหาผูเ้ลน่” (Player) เมือ่เราวเิคราะห์หน้าทีข่องกลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน ได้ในเบือ้งต้นแล้ว 

ถึงเวลาของการมองหาผู้เล่นที่มีบทบาทส�าคัญ ทั้งที่มีผลต่อการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย การแปลง

นโยบายสู่การปฏิบัติ และคนปฏิบัติการที่มีใจอาสา เสียสละ และน่าจะมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน 

เชิงเครือข่ายการบูรณาการ 

1.3  “เข้าหาให้ถูก” (Approach) เมื่อมองเห็นผู้เล่นส�าคัญแล้ว จะต้องหาวิธีการ “เข้าหาให้ถูกคน”  

ทั้งในระดับการบริหารด้านนโยบาย ด้านการน�าไปปฏิบัติ และด้านปฏิบัติการ โดยการประสานงาน 

ขอนดัหมาย หรอืขอเข้าพบ เพือ่น�าเสนอโครงการและรบัฟังแนวทางการด�าเนนิงานท่ีมคีวามเป็นไปได้ 

และเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
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สรุปบทเรียนพื้นที่เพื่อท�ำแนวปฏิบัติของกลไกเฝ้ำระวังและส่งเสริม 
กำรรู้เท่ำทันสื่อออนไลนจ์ังหวัดอุบลรำชธำนี

โครงการได้ด�าเนินการจัดเวทีสรุปบทเรียนการ

ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

เพือ่จดัท�าเป็นแนวปฏบัิตใินการขยายผลการด�าเนนิงาน

ต่อไป โดยด�าเนินการในวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2563 มี กลุ่มเป้าหมายและจ�านวนผู้เข้าร่วม ได้แก่ 

แกนน�านักเรียนและครูจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล

รตันาราม โรงเรยีนอนบุาลอบุลราชธาน ีตวัแทนสมาคม

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

แกนน�าชมรมสือ่มวลชนสขีาว ส�านกัประชาสมัพนัธ์ เขต 

2 กรมประชาสัมพันธ์ ส�านกังานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส�านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด อุบลราชธานี (กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน) สถาบันสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

(SILC) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน รวม 25 คน 

โดยได้สรปุผลการด�าเนนิงาน บทเรยีนและข้อเสนอแนะ

ส�าหรับการด�าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
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ผลกำรด�ำเนินงำน 

1)  เกิดกระบวนการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยขับเคล่ือนบูรณาการ 

กบัยทุธศาสตร์ของจงัหวัด “เมืองน่าอยูส่�าหรบัเด็ก จังหวดัอบุลราชธาน”ี ซึง่มี 7 มติ ิและในโครงการนี้ 

อยูใ่นมติ ิ“เมืองปลอดภัย” และ ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัอบุลราชธานี 

เสนอรับเป็นเจ้าภาพหลักในการท�างานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานและ 

เครือข่ายการท�างานเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

2)  ผลักดันให้กลไกปกป้องเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ด�าเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ คือ 

2.1)  กลไกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการด�าเนินการ ส่งเสริมการปกป้อง

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ 

2.2)  กลไกสภานกัเรยีนในสถานศกึษาน�าร่อง 2 แห่ง โดยมกีลไกสภานกัเรียนของโรงเรียน ได้มบีทบาท

ในการรณรงค์สร้างความตระหนักกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารและครู 

ในสถานศึกษา ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าแนะน�า และเอื้ออ�านวยให้แกนน�าสภานักเรียน

สามารถที่จะด�าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาได้

3)  พัฒนาให้เกิดกลไกใหม่ในการส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ 
ใช้สื่อออนไลน์

4) มีสื่อออนไลน์ส�าหรับการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาและผลกระทบจากการใช้ 
สื่อออนไลน์ที่ขาดความตระหนัก

5)  แนวปฏิบัติของ “กลไกระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการการเฝ้าระวัง ปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ จังหวัดอุบลราชธานี”

6)  แนวทางการด�าเนินกิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”

7)  จุดประกายให้เกิดการต่อยอดงานส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกลไก
ตา่ง ๆ  ของส�านกังานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวัดอุบลราชธานี เกดิการ

ต่อยอดงานส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกลไกต่าง ๆ ของส�านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะการขยายลงสู่ต�าบลน�าร่อง 17 แห่ง ซึ่งเป็น

ต�าบลน�าร่องในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นเจ้าภาพ ในต�าบลน�าร่อง 17 แห่ง จะขยายผลเนื้อหาการส่งเสริมการปกครองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ สื่อที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชน
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บทเรียนกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้สื่อออนไลนข์องกลไก 

1.  กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการน�ามาใช้การสร้างความตระหนักในการใช้ส่ือออนไลน์ 

ให้กับเด็กและเยาวชน และจะต้องมีรูปแบบวิธีการส่งเสริมการเรียนรู ้ที่หลากหลาย ให้ความรู้  

ความสนุก และจดจ�าในสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน จะเห็นได้จากกิจกรรม “เครียดได้ 

คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ท่ีทางสถาบันสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (SILC) ได้พัฒนากิจกรรม 

เพื่อน�ามาทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน โดยใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

เกมเพื่อการประเมินตนเอง ฐานการเรียนรู้ที่มีการน�าสื่อหลากรูปแบบมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ 

เช่น คลิปวีดิโอ ภาพวาดโมเดลคนติดเกม เป็นต้น 

2.  เจาะจงเนือ้หาการเรยีนรูท้ีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยการประเมนิสถานการณ์ร่วม

เด็กและเยาวชนเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า “ฟังเสียงของเด็ก” ว่าสนใจปัญหาอะไรท่ีใกล้ตัว อยากรู้

อะไร เพราะอะไร อยากเรยีนรูแ้บบไหน เนือ่งจากจะท�าให้ทมีงานสามารถทีจ่ะคดัเลอืกเนือ้หาได้อย่าง

เหมาะสม เช่น คณุธรรม จรยิธรรมในการผลติสือ่ออนไลน์ และการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัเดก็และเยาวชน

จากภัยออนไลน์ และกิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” เป็นต้น 

3.  การสนับสนุน “พื้นที่สื่อสร้างสรรค์” ให้เด็กและเยาวชน มีบทบาทในการเป็นผู้สื่อสารข้อมูลกับ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกัน ผ่านการผลิตสื่อออนไลน์ในหัวข้อที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ  

โดยอาจจะสื่อสารในรูปแบบภาพยนตร์สั้น คลิปวีดิโอ หรือ อาจเลือกใช้ช่องทางสื่อสารที่ใกล้ตัว เช่น 

เสียงตามสายในโรงเรียน กลุ่มไลน์ เป็นต้น

4.  การสนับสนุนทางวิชาการจากส่วนกลาง มสช. ได้มีเวทีกระบวนการ วิชาการให้กับภาคีเครือข่าย  

เพื่อพัฒนาศักยภาพส�าหรับเครือข่าย ชี้เป้าวิทยากรส่วนกลางที่จะไปให้ข้อมูลกับทางพ้ืนที่ มสช. 

สามารถท�าได้ดีมาก มสช. มีสื่อสิ่งพิมพ์ มีข้อมูล ซึ่งทาง จ.อุบลราชธานีได้น�ามาแปลงเป็นสื่อเพื่อใช้ 

ในพื้นที่ และน�าข้อมูลเผยแพร่ขยายการท�างานต่อในกลุ่มไลน์ท�างานอีกด้วย
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ขยำยผลกำรท�ำงำนปกป้องเด็กและเยำวชนจำกสื่อออนไลนต์่อไป 

1.  การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์

ในสถานศึกษา 2 แห่งเดิม เพื่อให้เป็นสถานศึกษาส�าหรับการเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่นในจังหวัด 

2.  การขยายผลการท�างานผ่านกลไกหน่วยงานหรือองค์กร 

2.1  ร่วมกับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขยายพื้นที่การส่งเสริมการปกป้องคุ้มครอง 

เด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ไปยังสถานศึกษาอื่นที่สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยน�าร่อง 1 แห่ง 

2.2  ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนในการขยายเนื้อหาการส่งเสริมการปกครองคุ ้มครองเด็ก 

และเยาวชน ในการใช้สือ่ออนไลน์ในต�าบลน�าร่อง การคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยคดัเลอืกจาก 

17 แห่ง เป็นต�าบลน�าร่อง 2 แห่ง 

3.  การเสริมความเข้มแข็งการด�าเนินงานของกลไกบรูณาการ เช่น คณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั หรอื 

คณะท�างานคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์จังหวัดอุบลราชธานี (ท้ังนี้ แม้กลไก 

คณะท�างานดังกล่าวจะได้รับ หรือ ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดก็ตาม) 

4.  การส�ารวจข้อมลูสถานการณ์การใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กและเยาวชนของจังหวดั เพ่ือเป็นฐานการท�างาน

และพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลของคณะท�างาน 

เมือ่ท�างานแล้วเสรจ็ ทมีงานได้สรปุว่า การขับเคล่ือนความร่วมมอืเพือ่ขับเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์จังหวัดอุบลราชธานี สามารถส�าเร็จมีรูปธรรมในการด�าเนิน

งาน และมีแนวทางท่ีจะด�าเนินการก้าวต่อไปได้นั้น เพราะได้ร่วมคิดร่วมท�ากันหลายภาคส่วน มีการแบ่ง

บทบาทหน้าที่ ท�างานเชื่อมโยงระหว่างองค์กร และยุทธศาสตร์แผนการท�างานกัน และมีการสื่อสารร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้การท�างานมีความสุข สนุก และสามารถขับเคล่ือนให้เกิดความร่วมมือในการปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ได้ และทิ้งท้ายไว้ว่า ส�าหรับประเด็นนี้คงยังที่จะราบรื่นต่อไป 

(ท�างานร่วมกันอย่างแข็งขันต่อไป)  
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สถำนกำรณส์ื่อออนไลนก์ับเด็กพิเศษ

กรุงเทพมหำนคร: สถำบันรำชำนุกูล 

เพื่อเด็กพิเศษ.. เหนื่อยแต่ท�าได้

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของวัยรุ่นถือเป็น

เร่ืองปกตขิองสงัคมไทย เพือ่การเข้าสงัคม การหาเพือ่น 

หรือ ความต้องการได้รับการยอมรับ การเข้าถึงสังคม

ออนไลน์จึงเป็นการพัฒนาการไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  

โลกดิจิทัลเป็นอนาคตท่ีทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

จึงต้องมีการใช้เทคโนโลย ีโซเชยีลมเีดยีอย่างเข้าใจ และ 

ต้องท�าให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เครือข่ายสังคม

ออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก�าลัง

เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media)  

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการสื่อสารของคน 

ในสังคม เช่น ผลต่อการศึกษา การเข้าสังคม อารมณ์ 

สขุภาวะ และการขาดภูมคิุม้กนัจากปัจจยัเสีย่งทีม่าจาก

สื่อออนไลน์ ลักษณะของเด็กพิเศษจะมีข้อจ�ากัด คือ  

มคีวามรูไ้ม่เท่าทนัสือ่ และไม่สามารถประเมนิสถานการณ์

ได้ด้วยตนเอง ประเด็นเด็กพิเศษกับสื่อออนไลน์พบว่า 

การล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้น

กบัเด็กพเิศษ เนือ่งจากเดก็พเิศษจะมภีาวะตามไม่ทนัส่ือ 

ส่วนใหญ่มกัจะใช้อนิเทอร์เนต็เพ่ือความบนัเทิงผ่านช่อง

ทางยูทูบเพื่อดูคลิปวีดิโอต่าง ๆ อย่างตั้งใจ และมีการ

สั่งของทางออนไลน์บ้าง จึงต้องให้ความส�าคัญต่อ 

การสร้างเครื่องมือที่ผ่านคลิปวีดิโอ เพื่อให้เด็กพิเศษ

สามารถเข้าถึงได้ การเฝ้าระวังและการสร้างความ

ตระหนกัรู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ จึงเป็นวธิกีารแก้ไข 

ปัญหา ที่มีผู้ปกครองเป็นผู้คอยชี้แนะและติดตาม
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สถาบันราชานุกูล เป็นองค์กรหลักด้านพัฒนาสติปัญญาในระดับอาเซียน ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการโดยมาก  

เป็นกลุ่มโรคพัฒนาการทางระบบประสาท (Neurodevelopmental Disorders; NDDs) เช่น ออทิสติก  

สมาธิสั้น ปัญหาการเรียนรู้ สติปัญญาบกพร่อง ดาวน์ซินโดรม และพัฒนาการล่าช้า รวมทั้ง โรคจิตเวชเด็กอื่น ๆ 

เป้าหมายส�าคัญของสถาบันราชานุกูลมุ่งเน้นคือ การดูแลแบบองค์รวมภายนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะที่บ้าน 

ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการใช้ชีวิตของผู้รับบริการ ดังนั้น การพัฒนาการจัดท�าสื่อเพื่อส่งเสริมและปกป้องเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษจากการใช้สื่อออนไลน์นั้น จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้ครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยของส่ือออนไลน์ และสามารถปกป้องเด็กเยาวชนจากภัย 

สื่อออนไลน์ที่อาจเกิดผลกระทบขึ้นได้

รัษฎาภรณ์ เอื้ออ�านวย สถาบันราชานุกูล ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท�าสื่อเพื่อส่งเสริมและปกป้องเด็ก 

ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการใช้สื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากลไกและเครือข่ายเพ่ือ 

การพฒันาเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสตปัิญญาให้สามารถใช้สือ่ออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั และ

สร้างความตระหนักต่อสาธารณะเรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่และการปกป้องคุม้ครองเดก็ท่ีมภีาวะบกพร่องทางสติปัญญา

ในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ และผู้ก�ากับดูแลสื่อหรือองค์กรสื่อ 

ได้กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเด็กพิเศษของโครงการว่า

 

เด็กพิเศษจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล
ตลอด รูปแบบกิจกรรมทีข่ับเคลือ่นป้องกันน้อง ๆ จากสือ่ออนไลน์ จัดท�าสือ่ 
คลิปวีดิโอ ให้ผู้เช่ียวชาญมาวิพากษ์ มีวิธีไหนบ้างทีเ่ป็นอันตราย อะไรทีค่วร
ตระหนักบ้าง ประชุมเครือข่ายสามารถจะน�าคลิปไปใช้อย่างไรบ้าง คลิปวีดิโอ 
โปสเตอร์ แผ่นพับ มีหลายประเด็นเท่าที่สอบถาม การล่วงละเมิดทางเพศ 

มากทีสุ่ด เนือ้หาจะเป็นประมาณไหน ประวัติในยูทูบจะแนะน�ามากขึน้อีกรอบ  

ให้ความเห็นทัง้หมด หน่วยงานภาคีมีสมาคมผู้ปกครองคนพิการ ผู้ปกครอง
แกนน�า มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ส�านักงานเขตฯ 1 กับ 2 สถาบัน
ได้เผยแพร่โปสเตอร์ แผ่นพับต่าง ๆ และได้สื่อเหล่านีไ้ปปรึกษากับสมาคม 

ผู้ปกครองแนะแนว เพือ่จะได้ท�างานเคลือ่นไปพร้อมกับผลิตสือ่เพือ่ปกป้องเด็ก
ทีม่ีภาวะบกพร่อง
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รัษฎาภรณ์ฯ กล่าวว่า บทบาทในสถาบัน

ราชานุกูลจะท�าหน้าท่ีเป็นนักจิตวิทยา และมีคณะ

ท�างานร่วมกันประกอบด้วย นกัจติวทิยา และจติแพทย์ 

ส�าหรับเรื่องการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและปกป้องเด็ก 

ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการใช้สื่อออนไลน์ 

ซึ่งเป็นการท�างานแรกของทีมงาน เพื่อพัฒนากลไก 

และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะบกพร่อง 

ทางสติปัญญาให้สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานโครงการการจัดท�าส่ือ

เพื่อส่งเสริมและปกป้องเด็กที่มีภาวะบกพร่องทาง 

สติปัญญาในการใช้สื่อออนไลน์ คือ (1) การปฏิบัติการ

เพื่อก�าหนดทิศทางการจัดท�าสื่อเพื่อส่งเสริมและ 

ปกป้องเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการ 

ใช้สื่อออนไลน์ (2) การวิพากษ์สื่อเพื่อส่งเสริมและ

ปกป้องเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติป ัญญาจาก 

การใช้สื่อออนไลน์ โดยมีการเชิญตัวแทนจากคณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ด้านจิตเวชเด็กและ 

วัยรุ่น (3) การจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักของ

ผู ้ปกครองในการส่งเสริมและปกป้องเด็กที่มีภาวะ

บกพร่องทางสตปัิญญาจากการใช้สือ่ออนไลน์ มกีารเชิญ

ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีเด็กพิเศษร่วมเรียนอยู่

ให้เข้าร่วมกิจกรรม และ (4) การประชุมปฏิบัติการ  

เพ่ือสรุปบทเรียนเพ่ือท�าแนวปฏิบัติของกลไกเครือข่าย

เพื่อการขยายผล

pr _p` of _b

ภาวะการณ์สุ่มเสี่ยงที่สุดส�าหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา คือ การถูกล่อลวงทางเพศ ผู้ปกครอง

ค่อนข้างมีความวิตกกังวล การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กล่าวคือ ผู้ปกครอง

ต้องออกไปท�างาน การดูแลเด็กด้วยการยื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เล่น จึงเป็นการดูแลที่ง่ายที่สุดส�าหรับการดูแล

ผู้ปกครองจะบอกว่า “ลูกไม่ได้ดูอะไร ดูแค่ยูทูบ และคลิปธรรมดา” 
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แต่ในความเป็นจรงิแล้ว การข้ึนพอปอัพต่าง ๆ  จะขึน้มาตลอดเวลา ทมีงานจึงเกิดความตระหนกัรูว่้าอนัตราย

ที่อาจเกิดขึ้น หากได้มีการท�าคลิปสั้น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองได้คิดบ้าง คิดว่าน่าจะเป็น

ประโยชน์ เพราะผู้ปกครองเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลเด็กเป็นหลัก ทีมงานได้ทบทวนเอกสารต่าง ๆ พบว่า สิ่งที่

สามารถช่วยเหลอืเดก็ได้ดทีีส่ดุ กค็อื คนทีใ่กล้ชดิ คดิวา่คนที่ใกล้ชิดท่ีดแูลเดก็เอง จะสามารถลดความเสี่ยง
ในการปกป้องเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการใช้สื่อออนไลน์ได้ 

ประเด็นที่ให้ความส�าคัญคือ ครอบครัว กล่าวคือ เรื่องของเวลา ความสัมพันธ์ที่ดี ค�าชมก็คือ พ่อแม่หรือ 

ผู้ปกครองจะเป็นส่วนส�าคัญ ค�าชมและวินัยเชิงบวกเป็นสิ่งท่ีดี ในช่วงวัยเด็ก สมองส่วนหน้าของเด็กยังควบคุม 

ไม่ได้ดีเท่าไร ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครอง จึงเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยดูแลและการควบคุมตรงนี้ แต่การควบคุม

ได้อย่างไร และจะดูแลได้อย่างไร ก็มาจากค�าว่า “วินัยเชิงบวก” วินัยเชิงบวก คือ การเลี้ยงลูกด้วยวิธีการสื่อสาร

เชิงบวก การสื่อสารด้วยค�าชมจะเป็นการดีมาก ๆ จากการศึกษาและการท�างานพบว่า เด็กที่เล่นเกมหรือติดเกม 

เพราะเดก็ต้องการได้รบัชัยชนะ ต้องการความภาคภมิูใจจากเกม ถ้ามกีารเติมเต็มจากทีบ้่านแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง

ได้บอกแล้วว่า เขามดีอีะไร มคี�าชมอะไร การใช้เวลาเล่นเกมจะลดน้อยลง คอื เป็นการดึงคณุลักษณะทีดี่ในตัวเดก็

ขึ้นมาได้ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่า “ชมแล้ว” ยังสามารถท�าอะไรได้นอกเหนือจากนี้อีก เป็นตัวอย่าง 

ที่ดีที่จะไม่เล่น คือ การให้เราไม่เล่น ลูกก็ต้องเลียนแบบจากเรา เด็ก ๆ ท่ีเขาสนใจจะเล่นเพราะเขาเห็นเราอยู่ 

หน้าจอโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา การมีสัมพันธภาพที่ดีจะน�ามาซึ่งเวลาที่เด็กอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง เขามีความกล้า 

ที่จะเล่าให้เราฟัง เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กได้ พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญที่สุดในการดูแล

เด็กและเยาวชน รัษฎาภรณ์ฯ กล่าวเสริมเพิ่มเติม
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ใช้แนวคิดผลิตสื่อ : เพื่อเป็นเครื่องมือสกัดกั้นกำรตกเป็นเหยื่อ

การท�าสื่อ คือ การผลิตคลิปวีดิโอ ที่มีเค้าโครง 

เนื้อหา และน�าไปให้ผู ้วิพากษ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญได ้

ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม โดยใช้รปูการ์ตูน

เป็นตัวละคร เพือ่จะเป็นการแสดงถงึบคุลกิภาพท่ีแสดง

ถึงการเป็นตัวแทนเด็กที่ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างความ

ตระหนักรู้ ทีมงานมีการทบทวนเอกสารด้านเน้ือหา 

อะไรที่เป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงที่สุดในเด็กว่ามีอะไรบ้าง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่า แบบนี ้

น่าเป็นห่วง ตอนท่ี 2 แนวทางการคุ้มครองป้องกัน 

เป็นการน�าเสนอเพื่อให้เด็กมีการตอบโต้ เช่น ถ้ามีคน

มาขอดูสรีระเรือนร่างจะต้องท�าอย่างไร โดยจะม ี

รายละเอยีดบอกตามขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 ผูป้กครอง

ควรท�าอย่างไร ข้ันตอนท่ี 2 การควรท�าอย่างไรนั้น  

จะออกมาเป็นรูปธรรม และทีมท�างานมีความคาดหวัง

ว่า “ดูแล้วสามารถน�าไปปฏิบัติแก่ลูกได้เลย” และ

การน�ากิจกรรมไปให้ผู ้ปกครองไปด�าเนินการว่าได ้

หรือไม่ และตอนที่ 3 การรู้เท่าทันอันตรายที่แฝงมากับ

สื่อออนไลน์ เป็นการขมวดปมของทั้งตอนท่ี 1 และ 

ตอนที่ 2 เข้าด้วยกัน โดยใช้ “หลัก 3 อยู่” คือ  
อยู่ที่ 1 อยู่ในสายตา ควรให้เด็กเล่นเครื่องมือ
สื่ อสารในพื้นที่ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถ
สังเกตการณ์ได้ อยู่ที่ 2 อยู่อย่างสอดส่อง  

หมั่นตรวจสอบประวัติการใช้งานและล้างประวัติ 
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และ อยู่ที่ 3 อยู่อย่าง
เข้าใจ เข้าใจพฤติกรรมของเด็กและพูดคุย เพื่อ
ให้เข้าถึงความรู้สึกไว้วางใจ เมื่ออยู่กับพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง  

ความท้าทาย ประสบการณ์ บทเรยีน ในเวลาทีจ่�ากัด ความคุม้ค่ากบังบประมาณ และเนือ้หา จะให้ขยายผล 

ออกไปให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร เพื่อให้เกิดข้อดีคือ การเรียนรู้ใหม่ และทีมงานก็เกิดความตระหนักรู้คือ เด็กปกติ

ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ด้วยเด็กที่ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เขาไม่สามารถประเมินได้ว่า “สิ่งนี้เป็นอันตราย

ส�าหรบัเขา” ไม่สามารถช่ังน�า้หนกัได้และเป็นส่ิงทีน่่ากลัวมาก จะท�าอย่างไรให้มเีนือ้หาทีต่รงใจกบัพ่อแม่ผู้ปกครอง

ได้มากที่สุด และหลัก 3 อยู่ นั้นสามารถน�าไปใช้ได้จริง
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ลักษณะพิเศษของกำรผลิตสื่อเพื่อเด็กพิเศษ

แนวทางการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการใช้ 

สือ่ออนไลน์ มีขัน้ตอนการผลติสือ่เพือ่ส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองเดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทางสตปัิญญาจากการใช้

สื่อออนไลน์ โดยมีกระบวนการคือ 1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) เนื้อหาในการจัดท�า

สื่อ 3) การวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การจัดท�าแผนกิจกรรมสร้างความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์

ในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และ 5) แบบประเมินความรู้และความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์ 

ในเดก็ทีม่กีารบกพร่องทางสติปัญญา ส�าหรบัการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในการจดัท�าแนวทางฯ

ตารางที่ 1 มุมมองการวิเคราะห์หัวข้อ เนื้อหาของกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มครูการศึกษาพิเศษ

หัวข้อ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ

1.  สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน ์
ของเด็กเป็นอย่างไร ?

- เด็กรู้จักการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่
หรือเครื่องมือสื่อสารออนไลน์  
ทุกคน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือเด็กที่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว  
และเด็กที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับ
ผู้ปกครอง

- เด็กส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ส่วนตัวเกือบทุกคน

2. ประเภทของสื่อออนไลน์ที่ใช้ - YouTube เช่น คลิปต่าง ๆ รายการ 
ท�าอาหาร และรายการบันเทิง

- Facebook ในการติดต่อสื่อสารกับ
เพ่ือน

- เกม ได้แก่ ROV, Pub G

- Facebook แช็ต และติดต่อกับเพ่ือน

- YouTube ดูการ์ตูน ดูรายการบันเทิง
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หัวข้อ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ

3. ปัญหาที่พบจากการใช้สื่อออนไลน ์
ในเด็ก

- การดูฉากเลิฟซีนในละคร

- pop up ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีรูปภาพ
หรือคลิปทางเพศ

- การสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ต

- การพูดคุยกับคนแปลกหน้า 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

- เด็กเชื่อ Fake News จากสื่อออนไลน์

- เด็กร่วมแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะ
สมผ่านสื่อออนไลน์

- การติดต่อพูดคุยกับคนแปลกหน้า

- การถูกคนแปลกหน้าขอดูภาพส่วนตัว 

- การถูก Blackmail 

- การเล่นเกมและเลียนแบบพฤติกรรม 
ในเกม

- การดคูลปิโป ๊และเลยีนแบบพฤตกิรรม
ในคลิป

4. วิธีการที่ใช้ เมื่อพบว่าเด็กมีปัญหา
จากการใช้สื่อออนไลน์ ?

- การจ�ากัดเวลาในการใช้สื่อออนไลน์

- การเข้าตรวจเช็กข้อมูลเว็บไซต ์
ที่เด็กใช้ หากพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ผู้ปกครองจะท�าการบล็อกไม่ให้เด็ก
เข้าถึง

- การดูแลใกล้ชิด เมื่อเด็กใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่

- ให้เด็กฝากโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ครู 
จนถึงเวลาเลิกเรียน

- สื่อสารกับผู้ปกครอง เมื่อเด็กมีปัญหา
และติดตามเฉพาะราย

- ติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยง สอดส่อง  
ชวนคุย และให้ค�าแนะน�า

- จัดท�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
คอยสอดส่องดูแลการใช้สื่อออนไลน์
ในเด็ก

5. ลักษณะของสื่อเพ่ือใช้ในการป้องกัน
ทีต่อ้งการให้ผลิตและสรา้งความเข้าใจ

- Application ที่สอนเรื่องการดูแล
เรื่องเพศ

- คลิปวีดิโอที่สอนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
เรื่องเพศในเด็กที่มีสติปัญญา
บกพร่อง

- คลิปวีดิโอเพ่ือสอนเด็กในการดูแล
ตนเองในการใช้สื่อผ่าน YouTube

- เพจให้ความรู้ใน Facebook เพ่ือให้
ความรู้และสร้างความตระหนักในการ
ใช้สื่อออนไลน์แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
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เนื้อหำกำรจัดท�ำสื่อ : เป็นเกรำะป้องกัน 
ใหรู้้เท่ำทันเหลี่ยมผู้ ไม่ประสงค์ดี

“โลก (ละเมิด) ออนไลน์..กับเด็กพิเศษ”

บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง “ภัยคุกคามฉบับโซเชียล”

คุณรู้หรือไม่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ (Sexual Cyber-Solicitation) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ 

เดก็ท่ัวไป แต่ยงัเกดิข้ึนกบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาอกีด้วย ในยคุท่ีการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ เป็นเรือ่งง่าย

ส�าหรับทุกคน แม้แต่เด็ก ๆ  เหล่านี้ คุณมั่นใจได้ยังไงว่า สื่อในปัจจุบันปลอดภัยและเหมาะสมกับพวกเขา จากการ

ส�ารวจพฤติกรรมการใช้งานของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอาจท�าให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ คือ 1) การถูก

เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 2) ถูกกลั่นแกล้ง รังแก หรือถูกก่อกวน 3) ถูกหลอกลวงในสื่อออนไลน์ และ 4) โหลดไวรัส

เข้าคอมพวิเตอร์โดยไม่ตัง้ใจ สิง่ทีส่�าคญัคอื มเีดก็ทีถ่กูคกุคามถงึ 55.5% ทีแ่ฝงมาในรปูแบบของการถูกล่วงละเมดิ

ทางเพศออนไลน์ เช่น การชวนพดูคยุเรือ่งเพศ การวิพากษ์วจิารณ์รปูร่าง หรือ การขอดภูาพส่วนตวัทีเ่กีย่วกบัเพศ 

อาจลามไปจนถึงการล่อลวงเพื่อท�าอนาจารได้

จะดีกว่าไหม หากคุณรู้ทันและสามารถรับมือเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์เหล่านี้

บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง “สถานการณ์ตัวอย่าง”

การถกูล่วงละเมดิทางเพศออนไลน์เป็นเรือ่งทีต้่องระวงัเป็นพเิศษส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 

เนื่องจากความบกพร่องของเด็กอาจท�าให้เด็กอ่อนไหวต่อเนื้อหาได้ มาดูสถานการณ์จ�าลองที่อาจจะเกิดขึ้นกัน 

คนแปลกหน้า : สวัสดีครับ น้องชื่ออะไร

เด็ก : สวัสดีค่ะ A ค่ะ

คนแปลกหน้า : ผิวขาวไหมถ่ายมาให้ดูหน่อย (ส่งรูปโป๊) สัดส่วนเท่าไรครับ หุ่นอึ๋มจัง ..ใหญ่จัง  

ขอดมหน่อย

สถานการณ์ตัวอย่าง 1 เข้าข่ายการชวนพูดคุยเรื่องเพศและวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง 

แนวทางการป้องกัน สอนให้เด็กสามารถแยกแยะการใช้ค�าพูดในการสื่อสาร 

คนแปลกหน้า : เคยช่วยตัวเองไหม ขอดูหน้าอกหน่อย มีรูปทั้งตัวไหมครับ ชอบแบบไม่ใส่อะไรเลย

มากกว่า วีดิโอคอลคุยกันไหมครับ (กดวีดิโอคอล)
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สถานการณ์ตัวอย่าง 2 มีการส่งข้อความภาพหรือคลิปยั่วยุทางเพศ

แนวทางการป้องกัน สอนให้เด็กรู้จักพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง และไม่เปิดเผยพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองให้คน

แปลกหน้า

คนแปลกหน้า : จับนมให้ดูหน่อย แลบลิ้นหน่อย บ้านอยู่แถวไหนอะ ออกมาเจอกันไหม เดี๋ยวเลี้ยง

ไอศกรีม แถมเงินให้ด้วย

สถานการณ์ตัวอย่าง 3 การขอให้แสดงท่าทางยั่วยุทางเพศและการเสนอให้เงินหรือของขวัญ 
หากยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย

แนวทางการป้องกัน สอนให้เด็กรู้จักปฏิเสธในสถานการณ์ที่ตนรู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจ

เด็ก : ไม่ดีกว่าค่ะ (ปิด pop up)

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานการณ์ตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกหลานของคุณ

จะเห็นว่า เหตุการณ์ตัวอย่างเหล่านี้ ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอันตรายมาก หากเกิดข้ึนจริงกับลูกหลาน 

ของท่าน หากท่านไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ 

การป้องกันโดยใช้หลัก 3 อยู่ คือ อยู่ท่ี 1 อยู่ในสายตา อยู่ที่ 2 อยู่อย่างสอดส่อง หมั่นตรวจสอบ และ  

อยู่ที่ 3 อยู่อย่างเข้าใจ ท้ังสามหลักการนั้น เป็นการเช่ือมโยงถึงกันและกัน เพราะเม่ือท่านสอนให้เขารู้ว่า 

ส่วนไหนของร่างกายทีไ่ม่ควรให้คนแปลกหน้าเหน็ พวกเขากจ็ะเข้าใจต่อได้ว่า เมือ่มกีารพูดหรือวจิารณ์ถงึอวยัวะ

ส่วนนั้น ๆ ของเขา จะเป็นสัญญาณอันตรายต่อตัวเขาเองและจะท�าให้กล้าที่จะพูดปฏิเสธในที่สุด
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บทที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง “มองให้ขาดผ่านหลัก 3 อยู่”

การได้มีส่วนร่วมในโลกโซเชียลของเด็กพิเศษนั้น จะช่วยให้ได้ฝึกทักษะในการอยู่ร่วมทางสังคม แต่สิ่งที ่

ยังขาดอยู่คือ ทักษะในการปฏิเสธและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ดังนั้น ลองมาท�าความเข้าใจกับ ‘หลัก 3 อยู่’ 

แบบง่าย ๆ ดังนี้

อยู่ท่ี 1 “อยู่ในสายตา” พยายามมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เด็ก ๆ ท�า อย่าปล่อยให้พวกเขารับมือ 

เพียงล�าพังกับโลกออนไลน์ หลีกเลี่ยงการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องส่วนตัว ควรตั้งในห้องนั่งเล่นหรือสถานที ่

ที่สามารถสังเกตการณ์ได้

อยู่ท่ี 2 “อยู่อย่างสอดส่อง” หมั่นสอบประวัติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต หากพบว่าเป็นเว็บไซต์ท่ีเข้าข่าย 

ทางเพศ หรอืไม่เหมาะสม ควรเข้าไปลบท้ิง เพือ่ไม่ให้คอมพวิเตอร์หรอืโทรศพัท์เคลือ่นทีน่ัน้จดจ�าและเปิดขึน้มาอกี

อยู่ท่ี 3 “อยู่อย่างเข้าใจ” เข้าใจที่จะเรียนรู้ในความเปลี่ยนแปลงทางเพศของเด็ก ๆ สอนให้รู้จักการใช้

อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และพยายามพูดคุยเพื่อให้เกิดความวางใจเมื่ออยู่กับท่าน

อย่าละเลยปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ สอนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับการถูกคุกคามได้

อย่างปลอดภัย เรื่องง่าย ๆ ที่ท่านก็สามารถท�าได้

บุคลิกตัวสื่อที่ใช้ในการน�าเสนอ

ผลจากการท�าโครงการมีผู้เข้าร่วมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจ�านวน 21 คน พบว่า ร้อยละ 97 มีความตระหนัก

ถึงความเสี่ยงของการใช้สื่อออนไลน์ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละ 9 มีความรู้เกี่ยวกับ

การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น
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แนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการกำรเฝ้ำระวังปกป้องคุ้มครองเด็ก 
และเยำวชนจำกกำรใช้สื่อออนไลน์

จากการที่สถาบันราชานุกูลได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท�าสื่อเพื่อปกป้องเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

จากการใช้สื่อออนไลน์ในระยะต่าง ๆ  นั้น สถาบันราชานุกูลได้มีรูปการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการเผยแพร่สื่อ

เพ่ือปกป้องเด็กบกพร่องทางสติปัญญาจากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้  

โดยสถาบันราชานุกูลได้มีรูปแบบการพัฒนากลไกการท�างานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับผู้ปกครอง

ภายใต้บริบทของความร่วมมือและการก�าหนดเป้าหมาย 

ร่วมกันของกลุ่มผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา ท�าให้เกิด

กลุม่ผูป้กครองแกนน�าการขบัเคลือ่นการเผยแพร่ส่ือ เพือ่ปกป้อง

เดก็บกพร่องทางสตปัิญญาจากการใช้สือ่ออนไลน์ โดยมแีนวทาง

ในการขับเคลื่อน คือ 1) เผยแพร่สื่อแผ่นพับและคลิปวีดิโอ  

ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือกลุ่มไลน์ 

ผู้ปกครองในโรงเรียนที่เด็กเข้าเรียนร่วม 2) เผยแพร่สื่อแผ่นพับ

และคลิปวีดิโอแก่คณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียนที่เด็ก 

เข้าเรียนร่วม และ 3) เผยแพร่สื่อแผ่นพับและคลิปวีดิโอกับ 

กลุ่มผู้ปกครองแกนน�าในโรงเรียนที่เด็กเข้าเรียนร่วม

2. ระดับโรงเรียน

ส�าหรับกลไกการท�างานในระดับโรงเรียนได้ร่วมมือกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 

และเขต 2 และครูการศึกษาพิเศษในสังกัด โดยขอความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อในโรงเรียนที่อยู ่

ภายใต้สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ทั้งหมด 116 แห่ง โดยมีแนวทาง

การขับเคลื่อน คือ 1) จัดโครงการการกิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์ 

ในเดก็บกพร่องทางสตปัิญญา เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความเสีย่งในการถกูละเมดิทางเพศให้แก่ นกัเรยีน 

ครู และผู้ปกครอง 2) จัดเข้าเป็นวาระการประชุมในช่วงการประชุมผู้ปกครองของเด็กพิเศษ 3) จัดการ

ประชมุสายการศกึษาพเิศษ ในช่วงการประชมุผู้ปกครองของเด็กพิเศษ และมกีารต่อยอดการประชาสัมพนัธ์

ให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนัก แล้วน�าหลักการจากคลิปนี้ไปใช้ 4) แจกสื่อโครงการ และกระตุ้นผู้ปกครอง

ให้เกิดความตระหนัก 5) น�าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด 

ให้น�าไปใช้ เพื่อให้ผู้ปกครองท�าให้เกิดความตระหนัก โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ของครูที่มีต่อ 

ผู้ปกครองและเด็ก เช่น การเยี่ยมบ้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน การเพิ่มจุดแนะน�าเร่ือง 
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การใช้สื่ออย่างปลอดภัยในห้องแนะแนว รวมถึง 

การมอบหมายให้ครแูนะแนวน�าไปใช้กบัเดก็บกพร่อง

ทางสติปัญญาในโรงเรียน 6) ศึกษานิเทศก์จัด

โครงการประชุมดูแลเด็กอยู่ในระดับเขตการศึกษา 

โดยเน้นให้ครูได้น�าไปใช้ตามช่องทางต่าง ๆ แล้วน�า

กรอบแนวทางตามที่แผ่นพับแนะน�าไปปฏิบัติไป 

ต่อยอดให้เกิดผลขึ้นมาจริงจัง 7) จัดท�าต้นแบบ

ตัวอย่างในการขับเคลื่อนภายในโรงเรียนในสังกัด 

ของกรุงเทพมหานคร

3. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

3.1 สมาคมผู้พิการทางสติปัญญาและมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

ถอืเป็นภาคเีครอืข่ายส�าคญัในการขบัเคลือ่นการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็บกพร่อง

ทางสติปัญญา โดยการส่งเสริม ติดตามและดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ส�าหรับการขับเคลื่อน

โครงการการเผยแพร่สือ่เพือ่ปกป้องเดก็บกพร่องทางสตปัิญญาในการใช้สือ่ออนไลน์ โดยจดัท�าจดหมาย

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน

3.2  มูลนิธิเพื่อคนปัญญาอ่อน

ได้ขบัเคลือ่นกิจกรรมผ่านกลไกผูบ้รหิาร เพือ่ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่สือ่แก่ศนูย์ย่อยในสงักัด

ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ และ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร และท�าการติดตามผลของ 

การใช้สื่อผ่านการประชุมประจ�าเดือน รวมท้ังจัดประชุมบุคลากรในมูลนิธิเพ่ือสร้างความตระหนัก  

หลังจากบุคลากรรับทราบ จะจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อน�าสื่อไปใช้

3.3 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ น�าสื่อไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อแก่ประธานชมรมในสังกัด  

105 ชมรม และบูรณาการการสร้างความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

เข้ากบักจิกรรมโครงการของสมาคมฯ ทัง้หมด 30 โครงการ 5 ภาคทัว่ประเทศ เพือ่สร้างความตระหนกัรู ้

ให้แก่ผู้ปกครอง
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ปัจจัยความส�าเร็จ : การคุ้มครองเด็กและเยำวชนจำกกำรใช้
สื่อออนไลน์ 

ความส�าเร็จในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ประกอบด้วย ทีมงานที่มี

ความตั้งใจและความพร้อมในการท�างาน เพื่อช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในการใช ้

สื่อออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ปกครองที่แวดล้อมเด็ก ครูการศึกษาพิเศษและ

ศึกษานิเทศก์ในการร่วมกันท�างานเป็นอย่างดี การมีที่ปรึกษาด้านวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมป้องกัน และมีทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการ 

ผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมป้องกัน ทั้งในรูปแบบของคลิปวีดิโอ แผ่นพับ และโปสเตอร์

ข้อพงึระวงั หรือ ปัญหาอปุสรรค ทีอ่าจเกดิขึน้ในการขับเคลือ่นการส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครอง

เดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์และแนวทางการแก้ไขของกจิกรรมนี ้คอื การน�าแนวทางจาก

สื่อไปใช้กับผู้ปกครองบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลา หรือ ไม่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

ที่เกิดขึ้นได้ ท�าให้การเฝ้าระวังถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กเป็นไปได้ 

ไม่ดีเท่าท่ีควร หากมีการติดตามถึงผลของการน�าไปใช้อย่างสม�่าเสมอ จะท�าให้การเฝ้าระวัง 

ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กุญแจแห่งความส�าเร็จที่ค้นพบ

การผลิตสือ่เพือ่ส่งเสริมป้องกัน ควรน�าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรือ่งนี ้ เช่น 
ครู และผูป้กครอง ทีแ่วดล้อมเดก็เขา้มามสีว่นรว่มในการก�าหนดทศิทางการผลิต 
จะท�าให้สือ่ทีผ่ลิตสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ได้จริง การสอนเรือ่งเพศศึกษา
ในเดก็บกพรอ่งทางสตปัิญญา ผูป้กครองเป็นผูที้มี่ความส�าคญัทีส่ดุในการสอน 
และเฝ้าระวังภัยความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ หากสามารถสร้างความตระหนักและ
แนะน�าแนวทางการแก้ไขทีง่่ายและใช้ได้จริงจะสามารถลดความเสีย่งดังกล่าว 

ทีอ่าจเกิดขึน้กับเด็กได้

รวมทั้งบทบาทของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนของโครงการ คือ  

ได้เงินทุนสนับสนุน ได้สร้างแรงผลักดันที่ได้สร้างสื่อ และได้ใช้งานอย่างแท้จริง เครือข่ายที่ชัดเจนขึ้น เครือข่าย

อื่น ๆ ที่ได้ร่วมงานกัน ข้อมูลฐานได้มาจาก มสช. และท�างานร่วมกับศูนย์ประสานงานขับเคล่ือนการส่งเสริม 

และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) กองคุ้มครองครองเด็กและเยาวชน

ในฐานะคนท�างานยังคงท�างานเพื่อเด็กพิเศษ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เหนื่อยแต่ท�าได้” เพราะทุกปัญหาของ 

เด็กพิเศษ สถาบันฯ (ราชานุกูล) เราช่วยเหลือได้
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สถำนกำรณ์กำรใช้สื่อออนไลน์ ในพื้นที่ : แม้ว่ำยังไม่รุนแรง 
แต่กไ็ม่น่ำไว้วำงใจ

จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ เมืองแม่กลอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคกลางที่มีขนาดที่เล็กที่สุดของ

ประเทศไทย ทั้งในด้านพื้นที่และจ�านวนประชากร กล่าวคือ มีพื้นที่ทั้งหวัดเพียง 416.71 ตารางกิโลเมตร และ

จ�านวนประชากรเพียง 193,305 คน อย่างไรก็ตามด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติจากการตั้งอยู่

บริเวณใกล้ปากอ่าวทะเล และเป็นพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่น�้า ท�าให้แม่กลองเป็นแหล่งผลิตสินค้าทะเลที่ส�าคัญ และ 

ผลไม้อันลือชื่อ ทั้งมะพร้าวน�้าหอม ส้มโอ และลิ้นจี่ จนในสมัยโบราณได้รับขนานนามว่าเป็น สวนนอก ที่อุดม

สมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร รองจากเมืองบางกอกหรือกรุงเทพฯ ท่ีเป็น สวนใน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที ่

ท่องเทีย่วส�าคัญทัง้ในเชงิธรรมชาติ วิถชีวีติ ศลิปวฒันธรรม และเชงิประวตัศิาสตร์ อนัเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยและต่างประเทศ จากองค์ประกอบดงักล่าว ท�าให้จงัหวดัสมทุรสงครามเป็นพืน้ทีม่คีวามเจรญิทางเศรษฐกิจ

อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างด ีโดยมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมของจงัหวดัเฉลีย่ต่อประชากรที ่142,808 บาท  หรอื อยูล่�าดบั

ที่ 27 ของประเทศ ขณะที่ด้านการพัฒนาสังคมได้รับการประกาศเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย ์

สงูเป็นอนัดบัสองของประเทศไทยในปี 2559 ด้วย (ทีม่า : รายงานความมัน่คงของมนษุย์ของประเทศไทย ปี 2559 

: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

จังหวัดสมุทรสงคราม :  

สภาเด็กและเยาวชนพลังสร้างการเรยีนรู้
เท่าทันสื่อออนไลน์

นอกจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดังทีก่ล่าวมาแล้ว ววิฒันาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  

ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่าย       

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ต่างก็ 

หลอมรวมบรรจบกันเข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อ เหล่านี้มี

ส่วนส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตและ

การสื่อสารของประชาชนอย่างมาก ประชาชนทุกเพศ

ทกุวยัสามารถเข้าถงึบริการพ้ืนฐานด้านอนิเทอร์เนต็ได้
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อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ ่มเยาวชนดูเหมือน 

จะเป็นกลุ ่มท่ีใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต หรือ  

สื่อออนไลน์มากที่สุด ซึ่งผลจากส�ารวจเด็กไทยกับ 

ภัยออนไลน์ ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

ในปี 2561 พบว่าเยาวชนไทยใหญ่ส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ต

มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อพักผ่อน

หรือเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกม

มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ใช้ตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นฝูงหรือ

ญาติมิตร และสุดท้ายใช้เพื่อการเรียนหรือการท�างาน 

ทัง้นี ้ภาพรวมความคิดเหน็เยาวชนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็

ตรงกันว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ แต่ก็มีภัยจากการ 

ใช้สื่อออนไลน์แฝงอยู่ แต่พวกเขาคิดว่าสามารถแก้ไข

ปัญหาหรือจัดการตนเองได้ อย่างไรก็ตามในโลกแห่ง

ความเป็นจรงิกลบัพบว่า มเีดก็และเยาวชนไทยทีเ่ผชญิ

ภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

และส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถปกป้องหรือแก้ไขปัญหา

ตนเองได้ เพราะขาดความรู ้เท่าทัน จนน�ามาซึ่ง

โศกนาฏกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นข่าวให้สังคมได ้

รับรู้กันอยู่บ่อย ๆ  ส�าหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

แม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่สถานการณ์ปัญหาจากการ

ใช้ส่ือออนไลน์ ท่ีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีพบก็ไม่แตกต่าง

จากภาพรวมของประเทศเช่นกัน โดยรูปแบบของภัยที่

พบมากที่สุด คือ เรื่องการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์

ในลักษณะต่าง ๆ ส่วนเรื่องการพนันและเกมออนไลน์ 

มีอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากผู้ปกครองและ

หน่วยงานในพื้นที่คอยเฝ้าระวังดูแลอยู่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ 

ไม่สามารถละเลยได้เพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ 

ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เป็นสมาร์ตโฟน และ แท็บเล็ต  

ซ่ึงสามารถเข้าถึง หรือ ถูกหลอกลวงไปอยู่ในวงจร 

ความเสี่ยงการพนันออนไลน์นี้ได้อย่างง่ายดาย  

สภาเดก็และเยาวชนจงัหวัดสมทุรสงคราม เป็นองค์กรทีข่บัเคล่ือนงานสทิธิเดก็อย่างเป็นทางการ ได้ตระหนกั

และเล็งเห็นความส�าคัญการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ จึงได้ร่วมมือกับ

มลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาต ิศนูย์ประสานงานการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ในการใช้สื่อออนไลน์ (หรือ ศูนย์ COPAT : Child Online Protection Action Thailand) และส�านักกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด�าเนินงานโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ 

  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ เท่าทัน และสามารถใช ้

สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย 

  เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่สาธารณะ และผู้ที่แวดล้อมเด็กและเยาวชนในเรื่องการรู้และ

เท่าทัน และร่วมพัฒนากลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

115



วิธีกำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนัก : ค่ำยเด็กและเยำวชน 
ส่งเสริมควำมรูเ้ท่ำทันกำรใช้สื่อออนไลน์

ในการด�าเนินงานโครงการครั้งนี้ สภาเด็กฯ ได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ที่ร่วมโครงการไว้จ�านวน 50 คน โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีโอกาส 

หรือเป็นกลุ ่มท่ีมีความเสี่ยงจากการใช้สื่อออนไลน ์

ผ่านอปุกรณ์สือ่สารประเภทสมาร์ตโฟน หรอื แทบ็เล็ต 

ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรยีนท้ายหาด อ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสงคราม 

จ�านวน 44 คน ที่เหลือเป็นเครือข่ายเยาวชน

ในพื้นที่ คุณครู และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ราชการในพืน้ที ่ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคอืหน่วย

งานต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีมีบทบาทด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่น 

ส�านกังานวัฒนธรรมจงัหวดั บ้านพกัเดก็และครอบครวั และองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ซึ่งภาคีเหล่านี้นอกจากจะช่วยสนับสนุน 

การด�าเนินการโครงการในระยะแรกแล้ว ยังร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนฯ เป็น

กลไกขบัเคลือ่นขยายผลการด�าเนนิงานสร้างความรู้และเท่าทันส่ือออนไลน์ในอนาคต

ต่อไปด้วย 

เนื่องจากระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการค่อนข้างสั้น คือประมาณ 4 เดือน (ธันวาคม 2562 - มีนาคม 

2563) ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนฯ จึงเลือกวิธีการส่งเสริมความรู้ตามที่หน่วยงานตนเองมีความถนัด คือการจัด

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยแบ่งช่วงระยะการด�าเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงแรก เป็นการเตรยีมการ โดยจัดประชมุเชงิปฏบิติัการโครงการผลิตส่ือเพ่ือเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม และประสานหน่วยงานราชการ  

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มาร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ ขอความร่วมมือสนับสนุน 

การด�าเนินงาน ตลอดจนเตรียมการจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้

ช่วงท่ีสอง เป็นการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตสื่อสร้างความตระหนัก

สาธารณะเรือ่งการรู ้เท่าทนัส่ือดิจิทอล และการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้

สื่อออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ส�าคัญ คือ
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 การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อบนโลกออนไลน์” เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนได้รับความรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ และมีองค์ความรู้ทักษะ 

ท่ีสามารถจัดการปัญหาและปกป้องคุ้มครองตนเอง รวมถึงไม่เป็นผู้ที่ไปละเมิดผู้อื่น 

ทางโลกออนไลน์ด้วย 

 กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสร้างสรรค์การเรียนรู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัย ได้แก่ การเรียนรู้

การผลิตสื่อเบื้องต้น ทั้งการออกแบบ เขียนบท ถ่ายท�า และตัดต่อบนโทรศัพท์มือถือ

จากวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายแกนน�า เป็นกิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น

แนวทางการสร้างและขยายแกนน�าเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนฯ เพื่อสร้างความรู้

เท่าทันสื่อออนไลน์

 กิจกรรมน�าเสนอผลงานการผลิตส่ือ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มได้น�าเสนอ 

ผลงานของกลุ่มตนเอง ผ่านเวทีประกวดคลิปวีดีโอที่แต่ละกลุ่มได้ผลิตข้ึน โดยมี

กรรมการผู้มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ เช่น ผู้แทนองค์การบริหารต�าบลแหลมใหญ่ท่ีมี

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสั้นในนามกลุ่มแหลมใหญ่ฟิล์ม มาร่วมแลกเปลี่ยน

ข้อมูลประสบการณ์และให้ข้อแนะผลงานการผลิตสื่อของน้อง ๆ

ช่วงที่สาม เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนการด�าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มา 

ร่วมสรุปบทเรียนการด�าเนินงานโครงการทั้งในด้านผลส�าเร็จ ข้อจ�ากัด หรือปัญหา 

ที่ค้นพบ วิธีการแก้ไขปัญหา บทเรียนท่ีส�าคัญ รวมถึงร่วมจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการ 

ส่งเสริมความรู้ และแนวทางการขยายผลการด�าเนินงานโครงการในอนาคตด้วย
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ภำคีเครือข่ำยร่วมด�ำเนินงำน : เน้นหน่วยงำนรำชกำร 
ในพื้นทีเ่พื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยงานภาคีหลักที่ร่วมด�าเนินงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ คือ 

 บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นหน่วยงานท่ีมบีทบาทหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุ

กิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเด็กและ

เยาวชน และระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน เนื่องจากเป็นคร้ังแรกของสภาเด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับ 

การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายนอก บ้านพักเด็กและครอบครัว จึงได้เข้ามา

มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ ทั้งการออกแบบพัฒนาโครงการ การวางแผน

กิจกรรม และช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่  

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทสนบัสนนุข้อมลูและความรูแ้ก่เดก็

และเยาวชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิด 

การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ซึ่งในโครงการคร้ังนี้ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้เข้ามามีบทบาท

สนับสนุนด้านออกแบบกิจกรรม และสนับสนุนข้อมูลการด�าเนินงานโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลแหลมใหญ่ ต�าบลแหลมใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วย

งานราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่นอกจากจะดแูลคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนแล้ว ยงัเป็นหน่วย

งานทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบหนงัสัน้ โดยมทีมีงานผลติหนงัสัน้ ชือ่ว่า 

“แหลมใหญ่ฟิล์ม” ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตหนังสั้นและมีผลงานส่งเข้าแข่งประกวดในเวทีระดับ

ต่าง ๆ  จนได้รบัรางวลัมาโดยตลอด ส�าหรับการด�าเนนิงานโครงการคร้ังนี ้ทางทมีงานได้มาร่วมให้ความ

รู้และข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ 

 สถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนท้ายหาด ต�าบลท้ายหาด อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น

โรงเรยีนขนาดกลางระดบัมธัยมศกึษาประจ�าต�าบลแห่งแรกของจงัหวดัสมุทรสงคราม มบีทบาทหน้าท่ี

ให้การศกึษาและความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกร และชาวประมง 

ซึ่งในการด�าเนินโครงการครั้งนี้ ทางโรงเรียนท้ายหาดได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเด็กนักเรียนและคุณครู

มาร่วมกิจกรรมในฐานะกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค ี

เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจากส่วนกลาง มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ

ของสภาเด็กฯ ในครั้งนี้ด้วย
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มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ : ร่วมสนับสนุนข้อมูลวิชำกำร 
และติดตำมหนุนเสริม  

ช่วงก่อนหน้าประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ ได้ร่วมงานกับเครือข่ายองค์กร

ชุมชนต�าบลเหมืองใหม่ อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด�าเนนิงานโครงการปกป้องคุม้ครองเดก็

และเยาวชนจากภยัการพนนัออนไลน์ จงึมีข้อมลูพ้ืนฐาน

และประสบการณ์ขบัเคลือ่นงานในพืน้ทีอ่ยูบ้่าง ส�าหรับ

ด�าเนนิงานโครงการผลติสือ่เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัรู้เท่าทนั

สือ่ในยคุดจิิทลั ของสภาเด็กและเยาวชนสมทุรสงคราม

คร้ังน้ี นอกจากท�าหน้าที่ช่วยประสานด้านทรัพยากร

แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านข้อมูล

วิชาการเก่ียวกับการใช้สื่อออนไลน์ และติดตามหนุน

เสริมให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 

แก่คณะท�างานโครงการ ซ่ึงถือเป็นห่วงโซ่ท่ีส�าคัญ

ประการหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือนการด�าเนินงานโครงการ 

ให้ประสบความส�าเร็จ ซึง่ นายวรญัญู วอทอง ประธาน

คณะท�างานโครงการ มีข้อเสนอว่า “ในอนาคตหากมี
การขยายผลการด�าเนินงานโครงการลักษณะเช่นนี้
ต่อไป สภาเด็กและเยาวชนฯ และภาคีเครือข่าย 
ในพื้นท่ี ยังมีความต้องการให้มูลนิธิสาธารณสุข 

แห่งชาติมาช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ และข้อมูล
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงในพื้นท่ีอาจมีไม่ครบถ้วน 
รวมถึงช่วยพัฒนากลไกพื้นท่ีขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการ
ใช้ส่ือออนไลน์ทัง้ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ต่อไป”
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ควำมส�ำเร็จและปัจจัยที่ควำมส�ำเร็จ : เน้นกระบวนกำรท�ำงำนพัฒนำ
เด็กและเยำวชนโดยเด็กและเยำวชน

ถึงแม้ระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการจะค่อนข้างสั้น แต่ได้ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายประการ 

ได้แก่

 ดา้นการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน กลุม่เดก็และเยาวชนทีร่่วมโครงการมคีวามรูแ้ละทกัษะ

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เบ้ืองต้น สามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้แก้ไขปัญหาจากการใช ้

สื่อออนไลน์ของตนเองและแนะน�าเพื่อน ๆ ได้ระดับหนึ่ง รวมถึงสามารถผลิตสื่อที่เป็นคลิปสั้น 

รณรงค์ความรู้เท่าทันสื่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

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

 ดา้นการผลิตส่ือ คณะท�างานโครงการได้ก�าหนดกรอบเนือ้หาส�าหรบัการผลติสือ่รณรงค์ไว้ 2 ประเดน็ 

คือ (1) ชีวิตติดโซเชียลเส่ียงติดโรคออนไลน์ ซ่ึงมุ่งเน้นสร้างความรู้ความตระหนักแก่เด็กและ 

เยาวชนต่อผลกระทบติดเล่นโซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์ และ (2) STOP Bullying : เลิฟแคร ์
ไม่รังแกกัน ท่ีมุ ่งเน้นสร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนถึงผลกระทบจากการกลั่นแกล้ง 

บนโลกออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการสามารถผลิตส่ือเป็นคลิปสั้นความยาว 5-7 นาที  

ได้จ�านวน 5 ช้ิน โดยส่วนใหญ่เป็นเรือ่งทีส่ะท้อนปัญหาภยัออนไลน์ทีน้่อง ๆ  พบในลกัษณะต่าง ๆ  ซึง่ผลงาน

สื่อเหล่านี้ได้ถูกน�าไปเผยแพร่รณรงค์ต่อบนเว็บเพจเกิดมา เป็นเด็กกิจกรรม เว็บเพจสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม และ Facebook บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว

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

  ด้านภาคีเครือข่ายร่วมด�าเนินงาน เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานภาคีหลักที่ม ี

ส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นกจิกรรมโครงการโดยตรง ได้แก่ สภาเดก็และเยาวชนฯ ส�านกังานวฒันธรรม

จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่าร่วมให้ความรู้ และโรงเรยีนท้ายหาด ทีน่�านกัเรยีนมาร่วมโครงการ ส่วนหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่เป็นภาคีสนับสนุน ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งใน

ระดับจังหวัดและพื้นท่ี และส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในรอบนี้ยังอาจไม่ได้มีบทบาทส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนงานมากนัก แต่ก็มีศักยภาพที่จะช่วยสนับสนุนการขยายผลโครงการได้ในอนาคต

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

  ด้านกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่ ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานโครงการที่

ส�าคัญคือ ความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนฯ กับหน่วยงานราชการภาคีหลัก ท�าให้เกิดกลไก

ระดับพ้ืนท่ีร่วมปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์ขึน้มา ซึง่นอกจากช่วยสนบัสนนุ
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งานโครงการที่ผ่านมาแล้ว ยังมีแผนงานความร่วมมือขับเคลื่อนขยายผลต่อ โดยการผลักดันประเด็น

การพฒันากลไกปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการใช้สือ่ออนไลน์  ไปบรรจอุยูใ่นแผนงานพฒันา

สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสมุทรสงครามในปีงบประมาณหน้า เพ่ือสร้างความต่อเนื่องและ

สามารถขยายผลการด�าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจังหวัด ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลท�าให้การด�าเนินงาน

โครงการของสภาเด็กและเยาวชนฯ ประสบความส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ 

 การเลือกกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินงานโครงการที่เหมาะสม ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ซึง่ได้แก่ นกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา ซ่ึงเป็นกลุม่เสีย่งจากภยัออนไลน์ และมปีระสบการณ์

ตรงจากในเรื่องน้ี กับกลุ่มเป้าหมายรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มาสนับสนุน 

การด�าเนินงานโครงการและร่วมเป็นกลไกขยายผลในอนาคต 

 มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ท่ีดี โดยน�าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสมาชิก

สภาเด็กและเยาวชนฯ เรื่องการจัดค่ายเด็กและเยาวชนมาเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท�าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียด และมีความสนุกสนาน

แทรกอยู่เป็นระยะอย่างเหมาะสม

 มทีมีงานที่ด ีแม้จะมปีระสบการณ์ด�าเนนิงานโครงการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก

ค่อนข้างน้อย แต่คณะท�างานของสภาเด็กและเยาวชนฯ ก็มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันใน

การขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย รวมถึงเป็นใช้โครงการนี ้

เป็นพื้นที่การเรียนรู้ฝึกฝนสร้างประสบการณ์สร้างทีมงานที่ดีเพื่อปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป 

ในอนาคต

 มีกระบวนการจัดการที่ดี ทั้งในด้านการท�าความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการ  

การวางแผนงาน การมอบหมายภารกจิทมีงานอย่างเหมาะสม การตดัสนิใจแก้ไขปัญหา และ

การสื่อสารที่ดีสม�่าเสมอทั้งระหว่างภายในทีมงานและกับหน่วยงานภายภาคีที่มาร่วมงาน

 มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน หน่วยงานภาคีหลักท่ีเป็นกลไกการขับเคล่ือนงานและหน่วยงาน

ภาคีรอง ทั้งสองส่วนได้ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการด�าเนินงานของสภาเด็ก 

และเยาวชนฯ สม�่าเสมอ ท�าให้คณะท�างานมีความเชื่อมั่นและสามารถขับเคลื่อนงานบรรล ุ

ผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย
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ควำมท้ำทำยและปัญหำที่ค้นพบ : ปัญหำมี ไว้พุ่งชน

ดงัทีก่ล่าวไว้แล้วว่า การด�าเนนิงานโครงการครัง้นี้ 

นบัเป็นครัง้แรกทีส่ภาเดก็และเยาวชนฯ ได้รบัความร่วมมอื

และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จึงถือเป็น

ความท้าทายที่ส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุตาม

เป้าหมายและข้อตกลงท่ีมีอยู่ นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ากัด

ด้านระยะเวลาโครงการทีค่่อนข้างส้ันท�าให้มเีวลาเตรียม

งานน้อยลง ประกอบกบัในช่วงเวลาปลายปีถึงต้นปีใหม่ 

2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่และ

กลุม่เป้าหมายต่างมภีารกจิงานค่อนข้างมาก เพราะเป็น

ช่วงเทศกาลที่ส�าคัญของจังหวัด ท�าให้มีเวลาสนับสนุน

การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนฯ น้อยลง  

ซ่ึงทางสภาเด็กและเยาวชนฯ ได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

โดยการแต่งต้ังคณะท�างานโครงการซ่ึงประกอบด้วย

สมาชกิ และผูแ้ทนหน่วยงานสนบัสนุนมาช่วยขับเคลือ่น

โครงการ มีการวางแผนงานและแบ่งความรับผิดชอบ

ทีมงานอย่างชัดเจน รวมถึงการประชุมหารือแนวทาง

การด�าเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารข้อมูล

ระหว่างกัน เหล่าน้ีจึงท�าให้สามารถคลี่คลายแก้ไข

ปัญหาลดข้อจ�ากดัต่าง ๆ  ลงไปได้ และท�าให้การด�าเนนิ

งานโครงการบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

แนวทำงและวิธีกำรขยำยผล : เน้นบูรณำกำรสู่แผนปฏิบัติงำนปกติ
ของสภำเด็กและเยำวชน

จากความส�าเร็จและประสบการณ์ท�างานท่ีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามได้รับจากด�าเนินงาน

โครงการ ท�าให้คณะท�างานโครงการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะขยายผลการด�าเนินงานต่อ โดยจะ

บรรจุแผนกิจกรรมพัฒนากลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ไว้ในแผนงาน และแผน 

งบประมาณพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามในปีงบประมาณหน้า ซ่ึงจะมีผลให้การด�าเนินงาน

โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเบื้องต้นไว้ ดังนี้
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 กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักของการด�าเนินงาน ยังคงเน้นกลุ่มนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาเช่นเดิม เพราะถือเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มใหญ่ที่มีความเสี่ยงจาการใช้สื่อออนไลน ์

มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้ที่แวดล้อมเด็กและเยาวชน เช่น คุณครู ผู้ปกครอง  

ผู้น�าชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และส่ือมวลชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความรู ้

ความเข้าใจและร่วมปกป้องคุ้มครองบุตรหลานจากภัยออนไลน์

 พื้นที่การด�าเนินงาน จะมีการขยายพื้นที่การด�าเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 3 อ�าเภอของจังหวัด

สมุทรสงคราม คือ อ�าเภอเมือง อ�าเภอบางคนที และ อ�าเภออัมพวา 

 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ยังคงเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ แต่การผลิตสื่อ

รณรงค์จะมีการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะจากการผลิตคลิปสั้น ไปสู่การผลิตหนังสั้น ซึ่งได้มี

การประสานงานกบัทางทีมงานแหลมใหญ่ฟิล์ม และองค์การบรหิารส่วนต�าบลแหลมใหญ่มาร่วมเป็น

วิทยากรให้ความรู้ โดยรูปแบบกิจกรรมอาจเป็นทั้งค่ายส่งเสริมความรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ซึ่งจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตามล�าดับต่อไป

 ภาคีร่วมด�าเนินงาน จะมีการขยายภาคีหลักที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน จากเดิม คือ 

บ้านพักเด็กและครอบครัว ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ  

สถานศึกษาในพื้นที่ ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ครอบคลุมการด�าเนินงานในทุกด้าน ได้แก่ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมาช่วยให้ความรู ้ด้านผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากใช้ 

สื่อออนไลน์ ทั้งการติดโซเชียลมีเดีย ติดเกม และ การพนันออนไลน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่อาจมาช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากรการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์ และส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดที่มาช่วยสนับสนุนข้อมูลวิชาการและการประสานงานกับสถานศึกษาในพื้นที่ 

เป็นต้น รวมถึงจะขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ช่วยสนับสนุนข้อมูลวิชาการ 

และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลางมาร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานของสภา 

เด็กและเยาวชนฯ ด้วย
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ : หนทำงยังอยู่อีกไกล 
ต้องใช้บทเรียนน�ำทำง

การด�าเนินงานโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ของสภาเด็กและเยาวชน 

จังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นโครงการน�าร่องเล็ก ๆ แต่ก็ประสบผลส�าเร็จในระดับที่น่าพอใจ  

เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ และมีความเท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้ง 

ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกทางความคิดผ่านการผลิตสื่อรณรงค์ นอกจากน้ียังเป็น 

การจุดประกายให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานราชการภายในพื้นท่ีตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของภัยจากการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมเฝ้าระวังและหาทางคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยดังกล่าว ดังนั้น  

จึงควรมีการสนับสนุนให้มีด�าเนินการโครงการลักษณะนี้ต่อไปในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

และเยาวชนน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันทั้งการสื่อสาร การศึกษา และการจัดการป้องกันตนเอง 

เม่ือประสบปัญหา รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อน ๆ ครอบครัว หรือคนใกล้ชิดให้มีความรู้เท่าทัน 

สื่อออนไลน์ต่อไป 

อย่างไรกต็ามบทเรยีนส�าคญับางประการท่ีสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดัสมทุรสงครามค้นพบ และอยากสือ่สาร

แลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย คือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในลักษณะนี้จะต้องค�านึงถึงความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ และบริบทกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน กล่าวคือ ในด้านกลุ่มเป้าหมายควรเป็นเด็กและ

เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้สื่อออนไลน์ มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์สื่อสารได้ด ี

ในระดบัหนึง่ ทีส่�าคญัการจดักจิกรรมแต่ละคร้ัง ไม่ควรมผู้ีเข้าร่วมจ�านวนทีม่ากเกนิไป เพราะอาจไม่สามารถดูแล

คุณภาพการให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ด้านกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ไม่ควรเน้นเนื้อหาวิชาการผ่านการบรรยาย 

เป็นหลัก แต่ควรมีรูปแบบการน�าเสนอความรู้ที่น่าสนใจ รวมถึงจะต้องเป็นกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาส

แสดงออกความคดิสร้างสรรค์ และมกีารฝึกปฏบิตัจิากโจทย์ข้อมลูสถานการณ์หรอืประสบการณ์จรงิทีพ่บ รวมถงึ

ควรแบ่งผูเ้ข้าร่วมเป็นกลุม่ย่อย ๆ  และ จดัพีเ่ลีย้งทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาคอยดแูลให้ค�าแนะน�าด้วย สดุท้าย

ด้านอปุกรณ์การอบรมให้ความรู ้เนือ่งจากเป็นกจิกรรมทีม่เีรือ่งเทคโนโลยเีข้ามาเกีย่วข้อง จึงต้องมกีารตรวจสอบ

ความพร้อมด้านอปุกรณ์สือ่สารของกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และจดักจิกรรมเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัอปุกรณ์

ที่กลุ่มเป้าหมายใช้อยู่ เช่น เน้นการผลิตสื่อผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ไม่ใช่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น หรือถ้าจ�าเป็น ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส�ารองไว้ให้ยืมส�าหรับการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้วยจะเป็นการดี
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พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมเด็กและเยำวชน

การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึง 

ได้ทุกที่ ทุกเวลา สิ่งจ�าเป็นคือจะท�าอย่างไรให้การเสพสื่อเหล่านี้ให้เกิดความรู้เท่าทัน

พฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เนต็ของคนไทย มอีตัราการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารใช้งานอนิเทอร์เนต็

เฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาที ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 41 นาที ต่อวัน ซึ่งเด็กรุ่นใหม ่

หรือกลุ่ม Gen Y ถือเป็นแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ติดต่อกันมาถึงปีที่ 4 (ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2561)

นครนำยก :  

ประสานกลไกจังหวัดและบรูณาการภาคีเครือข่าย 
ป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยสื่อออนไลน์

125



การขยายตัวของสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ 

ท�าให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือท�ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ หากเด็ก

และเยาวชนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตไปในทางที่ ไม ่เหมาะสม 

อินเทอร์เน็ตจะกลับกลายเป็นช่องทางของปัญหาอย่างหนึ่ง 

ต่อกระบวนการเรียนรู้โดยท่ีเด็กไม่รู้ตัว จากข้อมูลของกรม

สขุภาพจติ (2561) พบว่า ปัญหาจติเวชเด็กและวยัรุ่นท่ีพบบ่อย

ในอายุระหว่าง 6–18 ปี มีความสัมพันธ์กับชนิดของเกม

ประเภทมกีารต่อสูท้างออนไลน์แบบมผีูล้งแข่งเป็นทมีเป็นหลกั 

และเกิดโรคร่วมทางจิตเวช เช่น โรคสมาธิส้ัน วิตกกังวล  

ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน โรคติดสารเสพติด โรคจิต และ 

โรคลมชัก โดยเฉลี่ยเด็กและวัยรุ ่นจะใช้เวลาเล่นเกมนาน  

5 ชั่วโมง ต่อวัน และเล่นเกมแข่งขันต่อสู้ออนไลน์ 1–4 เกม 

สลบักนัไป ซึง่เกนิระดับความปลอดภยัในการเล่นเกม 9 ชัว่โมง 

ต่อสปัดาห์ เดก็มกัแสดงอาการหงดุหงดิ ก้าวร้าว เมือ่ให้เลกิเล่น 

และมักไม่ท�าหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนเอง ก่อให้เกิด

ผลกระทบตามมา ได้แก่ ปัญหาการเรียน สอบตก ไม่ยอมไป

โรงเรยีน เรยีนซ�า้ชัน้หรอืเรยีนไม่จบ จากการเล่นนานเกนิ 4 ชัว่โมง 

ต่อวันข้ึนไป และน�ามาซึ่งปัญหาพฤติกรรมอื่นติดตามมา เช่น 

ปัญหาการเตมิเงนิ การซือ้ขายและการพนนั พฤติกรรมก้าวร้าว

ทางวาจา เช่น การด่าทอด้วยภาษาหยาบคาย พฤติกรรม

ก้าวร้าวทางกาย เช่น การทุบตีคนอื่น อาละวาดท�าลายของ 

คกุคามคนใกล้ชดิ รงัแกกนัทางสือ่สงัคมออนไลน์ ใช้สารเสพติด 

ฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการกระท�าความผิด ลักขโมยเงิน และ 

ย่องเบา เพื่อให้ได้สมาร์ตโฟน การข่มขู ่เพ่ือให้ได้เงินและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในวัยรุ ่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตในการเสพเว็บลามกที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

เช่นกัน ท�าให้เกิดความอยากรู้อยากลอง และพฤติกรรมเลียน

แบบ ในช่วงความเป็นเด็กและเยาวชนจะก่อให้เกิดปัญหา

ติดตามมา เช่น การรุมโทรมหรือการข่มขืน จนเป็นเหตุให้ 

ถูกจับด�าเนินคดี และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุด
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สุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อ�านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก กล่าวว่า

จังหวัดนครนายกได้วิเคราะห์ปัญหาภัยจากออนไลน์ของเด็กเยาวชน คือ 
การถูกรังแกทางออนไลน์และถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์ การถูกติดต่อ
สือ่สารเรือ่งเพศทีไ่มเ่หมาะสม การเลน่พนันออนไลน์ เสพตดิเกมและอินเทอรเ์น็ต 
การใช้สือ่โดยทีอ่ายุยงัไมถ่งึเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มูลสว่นตวัจนอาจเกดิอนัตราย 
จากนัน้จึงได้ก�าหนดเป็นข้อบ่งช้ีปัญหา เพือ่จะได้น�าไปวางแผนกิจกรรม โดยให้
ความส�าคญักบัประเดน็การถกูรงัแกทางออนไลนเ์ป็นเนือ้หา ซ่ึงเป็นประเดน็ทีเ่ดก็
เยาวชนมีประสบการณ์ตรงจากกลุ่มเพือ่นของตนเอง

 ผู้อ�านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

 พื้นที่การด�าเนินการโครงการในจังหวัดนครนายกถือเป็นจังหวัดขนาดเล็กประกอบไปด้วย 4 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี และองครักษ์ ซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่สูง เมื่อเทียบกับจังหวัดขนาดใหญ่ จึงท�าให้งานการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการใช ้

สื่อออนไลน์ภายในพื้นที่ยังไม่มีการด�าเนินงาน จึงใช้วิธีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ส่ือออนไลน์ภายใน

พื้นที่ร ่วมกับกลุ ่มเด็กและเยาวชน หลังจากนั้นจึงได้น�าสถิติการส�ารวจสภาพปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ 

ในระดับประเทศ น�ามาวิเคราะห์ร่วมกันและได้น�ามาเป็นแผนในการด�าเนินงานเชิงรุก โดยเน้นการป้องกันและ 

งานด้านการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและ

แผนการด�าเนินงานของโครงการ
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กลุ่มเป้ำหมำยต้องตอบโจทย์กำรป้องกันเด็กเยำวชน 
จำกสื่อออนไลน์

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน

โครงการและเป็นแกนน�าในการร่วมผลักดันงานโครงการ ถือเป็นหัวใจ 

ที่ส�าคัญ กลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนงาน จะต้องเป็นเครือข่ายที่ต้อง 

ตอบโจทย์ มคีวามหลากหลาย และมทีรพัยากรทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นงาน 

เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายรองที่เป็น

ผู้ได้รับผลลัพธ์จากการด�าเนินกิจกรรม 

ในการด�าเนินงานของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด

นครนายก ได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายในการเข้าร ่วมโครงการ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายในการร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยมีการขยายเครือข่ายทั้งในด้านนโยบาย

ของหน่วยงาน และขยายด้านประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่าง ๆ 

การคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ จึงคัดสรรหน่วยงานราชการที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ 

แผนงานและนโยบาย เพือ่ให้สามารถบรรจโุครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์ หรอื ตระหนกัให้เหน็ถงึปัญหาของ

สื่อออนไลน์ให้อยู่ในแผนด�าเนินงานตามปีงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เช่น ส�านักงานการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการในเชิงนโยบายและให้ส่วนงานในสังกัดลงพ้ืนที่ปฏิบัติการต่อเนื่องได้ อันเป็นการ

ขยายเครอืข่ายในชัน้ถดัไป ทัง้ยงัสามารถบรรจุในแผนงานในระดับจังหวดั ซ่ึงอาจจะท�าให้เกดิเป็นงานขับเคล่ือนที่

ชัดเจนโดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัด นอกเหนือจากหน่วยงานที่สถานพินิจฯ ได้เชิญเข้าร่วมเป็น

เครอืข่าย จะได้รบันโยบายจากจังหวดัในการขบัเคลือ่นต่อ ซึง่เป็นการขยายเครือข่ายในวงกว้างและมคีวามหลากหลาย

ผู้อ�านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก กล่าวเสริมอีกว่า

การขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในด้านองค์ความรู้ สถานพินิจฯ  
ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายและทั่วถึงทัง้จังหวัดได้  

จงึเลือกใช้วิธกีารจัดแกนน�าในการประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูต้อ่จากหลากหลาย
เครือข่าย ใช้หลักการ “มอบหนึ่งได้ถึงร้อย” หมายถึงการอบรมแกนน�า 
เพยีงคนเดยีว สามารถน�าเป็นขยายตอ่ใหก้ลุม่เป้าหมายรองฯ อืน่ ๆ  ไดอี้กจ�านวน
หลักร้อย
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ในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อ สถานพินิจฯ ได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายร่วม ซึ่งเป็นผู้ได้รับ

ผลลัพธ์จากการด�าเนินกิจกรรม คือ เด็กเยาวชนที่มีช่วงอายุที่พบปัญหาเด็กติดสื่อออนไลน์ สถานะทางการศึกษา

ว่าอยู่ในหรือนอกระบบการศึกษา ท�าให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่พบกับปัญหาโดยตรง และ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เปลี่ยนไปได้

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ทัง้กลุม่เป้าหมายหลกัและรอง 
จะช่วยให้สถานพินิจฯ สามารถขับเคลือ่นงานได้ตรงกับตัวปัญหาและสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กเยาวชนได้เริ่มต้นจากสถานพินิจฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบ

โครงการ คือ การวางแผน ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการท�างาน รวมทั้งการให้ภาคีเครือข่าย

ในจงัหวดัได้เข้าร่วมกจิกรรม เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็และเสนอแผนงานการด�าเนนิงานผ่านการจัดประชมุ 

เพื่อยกร่างแผนการด�าเนินงานของแต่ละเครือข่าย โดยมีคณะท�างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายช่วยกันพิจารณา 

ร่างแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้แผนงานสามารถด�าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

สภุาวี ศรวีรนนัท์ ผูร้บัผดิชอบโครงการ สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันครนายก กล่าวว่า

จะเชิญเครือข่ายไหนบ้างทีเ่ข้ามาร่วมท�าโครงการนี ้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ผู้น�าชุมชน มีการอบรมโดยการเชิญวิทยากรสือ่ออนไลน์
มาให้ความรู้แก่แกนน�าสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึง 
สือ่ออนไลน ์ดา้นการผลติสือ่ น้อง ๆ จากสภาเดก็และเยาวชนไดเ้สนอความคิดเหน็ 
รวบรวมองค์ความรู้ ออกแบบรูปแบบสื่อ ผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

อินโฟกราฟิก มีการจัดกจิกรรมเสยีงตามสายในหมู่บา้น เพือ่ใหผู้ป้กครองสังเกต
พฤติกรรมของบุตรหลาน และ สรุปถอดบทเรียนอีกหนึง่ครัง้

129



บูรณำกำรท�ำงำนผ่ำนเครือข่ำยจังหวัด : หลอมรวมภำคีเครือข่ำย 
เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

สถานพินิจฯ ได้วางแผนการท�างานที่ขับเคลื่อน

งานผ่านภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานเชิงนโยบาย เช่น 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ภาคีเครือข ่ายการด�าเนินงานในภาคปฏิบัติ เช ่น 

วทิยาลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน์ สภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั 

ผู้น�าชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน บ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัด ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และ

สถานีต�ารวจภูธร ภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานด้าน 

การประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ

สถานีวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ โดยบูรณาการขั้นตอน 

การท�างานออกเป็น 3 ขั้นตอนส�าคัญ คือ

1. ขัน้ตอนเริ่มตน้

เป็นการเร่ิมต้นการด�าเนินงานสถานพนิิจฯ ในฐานะผูร้บัผดิชอบโครงการและเป็นคณะท�างานในการด�าเนนิงาน 

เหน็ว่าสิง่ทีส่�าคญัทีท่�าให้การด�าเนนิงานสามารถเข้าถงึเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้อย่างเป็นระบบ จดุเริม่ต้น

จะเริ่มจากการประชุม เพื่อวางแผนการด�าเนินงานและพิจารณาเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้แต่ละ 

ในงานภาคีเครือข่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและน�าเสนอพิจารณาแผนการในการด�าเนินงาน ซึ่งจะท�าให้

สามารถตอบโจทย์ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ จงึได้การก�าหนดการจัดประชมุ

ก่อนที่จะมีการด�าเนินการในภาคปฏิบัติ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  

การประชุมคณะท�างานของสถานพินิจฯ เพื่อยกร่างแผนการด�าเนินงาน

ส�าหรับให้เครือข่ายได้พิจารณา และกิจกรรมที่ 2 คณะท�างานร่วมกับภาคี

เครือข่ายพิจารณาร่างแผนการด�าเนินงานและพิจารณาเครือข่ายท่ีเห็น

ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม เมื่อมีการประชุมวางแผนในการ

ด�าเนินงานและก�าหนดแผนการด�าเนินงานของโครงการที่ชัดเจน จะท�าให้

สามารถด�าเนินการตามแผนงานได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. ขัน้ตอนการด�าเนนิการ

คณะท�างานร่วมกับเครือข่ายวางแผนการด�าเนินงานในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การขยายเครือข่ายในด้านการเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ 

ในเด็กและเยาวชน และการผลิตสื่อเพ่ือรณรงค์การใช้ส่ือออนไลน์และสร้างสรรค์ จึงมีการวางแผนร่วมกันใน 

ภาคปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเด็กและ

เยาวชน (สภาเด็กฯ) และหน่วยงานในจังหวัดนครนายก เพ่ือพัฒนากลุ่มแกนน�าและขยายเครือข่ายงานด้าน 

การเฝ้าระวงัและส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่ออนไลน์ โดยการให้องค์ความรูเ้กีย่วกบัด้านสือ่ออนไลน์แก่ผูแ้ทนวทิยากร
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จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อได้ กิจกรรมที่ 2 สร้างความตระหนักรู้

และเข้าใจเพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมบรรยายให ้

ความรู้เก่ียวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาน�าร่องเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ 

และสามารถน�าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน และ กิจกรรมที่ 3 จัดท�าสื่อเพื่อรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็น

ประโยชน์และปลอดภัย เพื่อป้องกันอาชญากรรมในสังคม โดยเป็น 

การท�างานของสภาเด็กฯ ในการรวบรวมแนวคิดในการผลิตส่ือจาก

หน่วยงานภาคีเครือข่ายและนักศึกษาในวิทยาลัยน�าร่อง ในการน�ามา

ผลิตสื่อส�าหรับใช ้ ในการรณรงค ์การใช ้สื่ อออนไลน ์ ในพื้น ท่ี 

จังหวัดนครนายก การด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้ในส่วนของภาพ 

การด�าเนินงาน ด้านการปฏิบัติพบว่า หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย 

มีการน�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อและมีผลการด�าเนินงาน 

ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3. ขัน้ตอนสรุปผล

การจดัประชุมเพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานของกิจกรรมและถอดบทเรยีนในพืน้ท่ีการปฏบัิตงิาน โดยหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานจนเสร็จครบตามแผนที่วางไว้ ทั้งยังมีแผนการด�าเนินงานเพื่อ 

ขบัเคลือ่นงานด้านการเฝ้าระวงัการใช้สือ่ออนไลน์ให้ต่อเนือ่งจากโครงการในคร้ังนี ้โดยมข้ีอเสนอแนะและแนวทาง

ในการด�าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อออนไลน์ 

ในเด็กและเยาวชน มีแผนการบรรจุโครงการขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวงการใช้สื่อออนไลน์เข้าในแผนการ

ด�าเนินงานประจ�างบปีประมาณในระดับจังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนท่ี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

ส�านกังานวฒันธรรมจังหวดั พร้อมวางแผนการเขยีนโครงการเพือ่ขอรบัการจัดสรรงบประมาณในการจดัโครงการ 

รวมทัง้หน่วยงานสนบัสนนุทีเ่ป็นหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมให้การสนบัสนนุผลการด�าเนนิงาน ประชาสัมพนัธ์ 

และลงพื้นที่ปฏิบัติด�าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
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แนวทำงปฏิบัติเพื่อบูรณำกำรเฝ้ำระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยำวชนจำกกำรใช้สื่อออนไลน์ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์มีขั้นตอน 

ต่าง ๆ ดังนี้ 

ก�าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ประชุมวางแผนในการด�าเนินงานและพิจารณาเครือข่าย 
ที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมกับเป้าหมายที่วางไว้

บูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

แกนน�าวิทยากรเครือข่ายได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์

เครือข่ายน�าองค์ความรู้ที่ได้รับเข้าที่ประชุม
หน่วยงานเพ่ืองางแผนการขับเคลื่อน 

งานด้านการเฝ้าระวังฯ
ผลิตสื่อส�าหรับใช้ในการรณรงค ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์

ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ

แกนน�าวิทยากรน�าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ต่อ ตามบทบาท

ภารกิจของหน่วยงาน
เครือข่ายน�าแผนงานเกี่ยวกับสื่ออนไลน์

บรรจุลงในแผนระดับหน่วยงาน

น�าสื่อที่ผลิตจากแนวคิดของเครืองข่าย
และนักศึกษา น�าไปประชสัมพันธ์ต่อตาม

วัตถุประสงค์ของสื่อแต่ละชนิด
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1. ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�าเนนิงาน

การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน โดยการท�างานของ 

สถานพินิจฯ คณะท�างานได้ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายแกนน�าเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการ 

เฝ้าระวังและการใช้ส่ือออนไลน์ และสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับการใช ้

สือ่ออนไลน์ในกลุม่เดก็และเยาวชน ดงันัน้ เมือ่มเีป้าหมายท่ีชดัเจนจะท�าให้

สามารถวางแผนในการด�าเนินงานและคัดเลือกภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามา 

ร่วมขับเคลื่อนในแผนการด�าเนินงานได้ชัดเจน การด�าเนินงานในส่วนของ

ขยายแกนน�าเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานด้านการเฝ้าระวังและการใช้ 

สื่อออนไลน์ คณะท�างานได้คัดเลือกหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องและแวดล้อม 

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จึงท�าให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่คัดเลือกเข้ามา สามารถร่วม

ด�าเนินงานในการจัดท�าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่วนงานด้านการ

ตระหนักถึงปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ คณะท�างานมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักเห็นถึง

ผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม จึงได้เลือกด�าเนินการในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในระบบ 

การศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการน�าร่องการด�าเนินโครงการ เมื่อมีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะท�าให้มี 

การก�าหนดแผนการด�าเนินงานง่ายขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้

2.   คดัเลอืกภาคีเครอืขา่ยในการรว่มด�าเนนิการ

คณะท�างานของสถานพินิจฯ ได้วางแผนด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย  

ในกิจกรรมที่ 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่จะมาเข้าร่วมโครงการ

โดยเลือกบุคคลท่ีแวดล้อมและเก่ียวข้องในการด�าเนินงานเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชนและการใช้สื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งใน 

การด�าเนินงานในส่วนของนโยบายและแผน รวมถึงการลงพื้นที่ในการ

ปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์มากที่สุด 

ต่อการขับเคลื่อนงานของโครงการ

3.  ท�างานแบบบูรณาการ

การท�างานแบบบูรณาการของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครนายก เป็นการ

ท�างานบูรณาการร่วมกันในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแวดล้อมกับเด็กและ

เยาวชน จ�านวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงานด้วยกัน แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ 

ในการขับเคลื่อนโครงการแตกต่างกันไปตามบทบาท และภารกิจหลักของหน่วยงาน

ท่ีจะท�าให้โครงการด�าเนินมาจนกระท่ังส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

เริม่ต้นจากมกีารประชมุหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยงานในการขบัเคลือ่นโครงการ 

หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายได้น�าแผนการขับเคลื่อนงาน 

เข้าประชุมต่อในส่วนหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้มีการขยายงานและขับเคลื่อนงาน 
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อย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของแผนงานนโยบายในการบรรจุกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ท่ีจะมีการขับเคลื่อนต่อ 

ในอนาคต แล้วน�าเข้าสู่ในส่วนงานภาคปฏิบัติได้มีการลงพื้นที่ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ 

วางไว้ตามบทบาทภารกจิของแต่ละหน่วยงาน จงึท�าให้มผีลการด�าเนนิงานของโครงการสมัฤทธิผ์ลตามทีไ่ด้วางไว้

4. ผลติสื่อที่มคีวามหลากหลายและครอบคลมุตอ่กลุม่เป้าหมาย

ผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีการด�าเนินการผลิตออกมาใน 4 รูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์

กบักลุม่เป้าหมายทกุประเภท โดยมเีนือ้หาครอบคลมุ 4 หวัข้อ ได้แก่ เกมออนไลน์ สือ่ลามกออนไลน์ การกลัน่แกล้ง

กันผ่านโซเชียล และพนันออนไลน์ ได้แก่ 1) แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์ความรู ้

เก่ียวกับสื่อออนไลน์ทั้ง 4 หัวข้อ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในสถานศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการ 

ในหน่วยงานราชการ 2) อินโฟกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ทั้ง 4 หัวข้อ เน้นกลุ่ม

เป้าหมายคือประชาชนทัว่ไป นกัเรยีน นกัศกึษาทีม่สีมาร์ตโฟน และมกีารใช้สือ่ออนไลน์ในชวีติประจ�าวนั 3) มอบ

องค์ความรู้ผ่านเสยีงตามในหมูบ้่านแต่ละต�าบลในเขตพืน้ทีน่ครนายก โดยเน้นแนวทางป้องกนัและเฝ้าระวงับตุรหลาน

ที่มีความเสี่ยงต่อการเสพสื่อออนไลน์ท่ีไม่เหมาะสม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง หรือ ปู่ย่าตายาย 

ที่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน หรือ หมู่บ้านของตนเองเป็นหลัก ซึ่งมีโอกาสได้รับฟังองค์ความรู้

ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน และชุมชน
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กล่าวได้ว่า หน่วยงานสนับสนุนการด�าเนินงานในภาคปฏิบัติทั้งสถานศึกษา สถานีต�ารวจภูธร เครือข่าย 

ภาคประชาชน บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก สภาเด็กและเยาวชนฯ ส�านักงานอัยการฯ ผู้น�าชุมชน

โดยมแีผนการน�าองค์ความรูไ้ปเผยแพร่ต่อในพืน้ทีจั่งหวดั เพือ่ให้เกดิการขบัเคล่ือนงานเชงิประจักษ์ เช่นเดียวกับ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อวิทยุท้องถิ่น 

พร้อมสนับสนุนน�าองค์ความรู้ไปประชาสัมพันธ์ต่อ เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ สร้างการตระหนักรู้ และขยาย

การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

สภุาวี ศรีวรนนัท ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ได้ม ี

ข้อเสนอแนะว่า

สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ในพืน้ที่จังหวัดนครนายก ควรมีการ
วิเคราะห์หรือส�ารวจสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ในพืน้ที่ เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มเป้าหมาย  
รวมถึงช่วงอายุทีม่ีความเสีย่ง และความต้องการของชุมชน หรือ ผู้ปกครอง 
เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่การวางแผนในการด�าเนินงานตอ่ไปในอนาคต ใหต้รงกบั
สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายทีแ่ท้จริง แนวทางในการแก้ไขคือ การใช้แบบ
ส�ารวจสถานการณ์ปัญหา การใช้สือ่ออนไลน์ในกลุ่มเป้าหมายทีมี่ความแตกตา่ง
กนั โดยมกีารส�ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง ทัง้ในสถานศกึษาและนอกระบบการศกึษา 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีอ่ยู่ในชุมชน หรือทีอ่ยู่ในการควบคุมของสถานพินิจ 
เมื่อได้ข้อมูลจะท�าให้สามารถประเมินได้ว่า ควรจะมีการด�าเนินแผน หรือจัด
กิจกรรมออกมาในรูปแบบใด ใหต้รงกบัสภาพปัญหาและจะไดเ้กดิประโยชน์สงูสดุ

ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการนั้น เนื่องจากการด�าเนินโครงการมีระยะเวลาในการด�าเนินงานสั้น 

จึงควรมีการบรรจุการด�าเนินงานเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ลงในแผน ทั้งแผนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับ

จังหวัด และในระดับหน่วยงานราชการภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติจริง 

ตามแผนการด�าเนนิงานในเชิงประจักษ์ ส่วนปัญหาการเข้าถึงองค์ความรูเ้รื่องการใช้สือ่ออนไลน์ในกลุ่มเป้าหมาย 

จะต้องให้ครอบคลุมทุกระดับ ท้ังในส่วนประชาชน ในชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ในด้านการน�า 

สื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้จริง ควรมีการวางแผนในการส�ารวจประเภทการเข้าถึงสื่อออนไลน์และความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตามบริบทต่าง ๆ เพื่อให้การรณรงค์เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์สามารถครอบคลุม 

กลุ ่มเป้าหมายให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อที่ผลิต ซ่ึงจะสามารถน�าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและขยำยผล

1.  การจดัท�าต้นแบบการด�าเนนิงานเกีย่วกบัส่ือออนไลน์ เพ่ือน�าไปใช้ในกระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน 

แต่ละหน่วยงานควรมีต้นแบบ แผนการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีแผนการด�าเนินงาน 

ทีเ่ป็นรปูธรรมส�าหรบัไปใช้ตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน เช่น สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

จังหวัดนครนายก จัดท�าต้นแบบส�าหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ส่ือออนไลน์ในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่กระท�าความผิด โดยน�าต้นแบบดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือก�าหนดเป็นนโยบายและ

แผนการด�าเนินงานส�าหรบัสถานพนิจิฯ ทีอ่ยูภ่ายใต้สงักัดกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวน จ�านวน 

77 จงัหวดัทัว่ประเทศ หรอืในส่วนของหน่วยงานสถานศกึษา ควรมแีผนในการบรรจหุลกัสตูรเกีย่วกับ

การปกป้องคุ้มครองตนเอง จากการได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ลงในแผนการเรียน 

การสอน เพื่อน�าไปใช้ในการสอนนักเรียนในสถานศึกษา 

2.  การน�าแผนการด�าเนินงานไปบรรจุในยุทธศาสตร์หรือแผนงานของจังหวัด เพื่อให้มีการขับเคลื่อน 

ในวงกว้าง

3.  ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการใช้ส่ือออนไลน์ในพ้ืนที่จังหวัด ควรมีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที ่

ด�าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการขับเคล่ือนการใช้ส่ือออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดด้วย เพ่ือเป็น 

การเฝ้าระวงัการใช้สือ่ออนไลน์ และประสมัพนัธ์การขับเคลือ่นงานด้านการเฝ้าระวงัฯ เช่น ให้ส�านกังาน

วัฒนธรรมจังหวัดซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดูแลงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์โดยตรงเป็นหน่วยงานหลัก 

เพื่อการอ�านวยการ ประสาน ก�ากับ และติดตาม เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นในการ

ด�าเนินงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
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คนงึ ไขล่อืนาม ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวว่า

โครงการต้นแบบที่จะเป็นกลไกการท�างานขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัย
ระดับจังหวดั แต่ขณะนีย้งัไมค่รอบคลมุทุกพืน้ที ่ครัง้นีถ้อืเป็นครัง้แรกทีไ่ดท้�างาน
กับ มสช. อยากให้บรรจุเรือ่งนีล้งในแผนพัฒนาจังหวัดในโอกาสถัดไป สภาเด็ก
และเยาวชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่จะน�าความรู้ที่ได้รับมาสู่เพื่อน

 

คนอื่น ๆ รวมทัง้จังหวัดและโรงเรียนระดับประถมศึกษา สิ่งที่ส�าคัญที่สุด
 

ในการท�างานให้ส�าเร็จครัง้นี ้ คือ ภาคเครือข่ายภาคีทัง้จากผู้ใหญ่สู่เด็ก  
เด็กสู่ผู้ใหญ่ เป็นการประสานงานให้สภาเด็กและเยาวชนมาร่วมท�างานด้วยกัน 
ผ่านมุมมองเด็กและผู้ใหญ่ทีผ่สานเข้าด้วยกัน

พิทักษ์ ทองแสง ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก  

ได้กล่าวปิดท้ายว่า

กุญแจแห่งความส�าเร็จทีค้่นพบ คือ การพูดคุยแลกเปลีย่น บูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญเกี่ยวกับ 

การใช้สือ่ออนไลน์ พร้อมทัง้ให้การสนับสนุนการด�าเนินทุกกิจกรรม และลงมือ
ปฏิบัติจริงตามแผนการด�าเนินงาน จึงจะท�าให้โครงการส�าเร็จลุล่วงไปด้วย 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีว่างไว้
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กลุ่มกาวันกีตอ เป็นกลุ่มที่ด�าเนินการกิจกรรมด้าน
เดก็และเยาวชน ในโรงเรียนสอนศาสนา ในจังหวดัสงขลา 
ได้ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด�าเนินโครงการพัฒนา
เยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย โดยมี นุรดี ลาเตะ  

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

สงขลา :  

ถักทอเครือข่ายโรงเรียนสอนศาสนา ส่งเสรมิเยาวชน
นักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 

จากสถติกิารส�ารวจสถานการณ์การใช้สือ่ออนไลน์

ระดับชาติ จะเห็นได้ชัดเจนว่า เด็กและเยาวชนเป็น 

กลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคม

ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์มีกระบวนการท�างาน

ที่ซับซ้อนและยากต่อการควบคุม นอกจากจะต้อง 

พึงระวังในการใช้สื่อออนไลน์แล้ว เด็กและเยาวชน 

ยังเป็นผู้ที่ผลิตสื่อต่าง ๆ และน�าเข้าในระบบออนไลน์ 

ไปพร้อม ๆ  กนัด้วย จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องฝึกให้เด็ก

และเยาวชน ให้มีทักษะในการผลิตและใช้สื่อออนไลน์

ไปในทางท่ีถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง และ

ไม่ส่งผลเสยีต่อผูอ้ืน่ เพราะสือ่ออนไลน์เป็นท้ังเครือ่งมอื

ในการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญของเด็กและ

เยาวชนในยุคปัจจุบัน หากใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็จะ

สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้อย่าง

เตม็ที ่ดงัน้ัน การพฒันาและเสรมิสร้างเดก็และเยาวชน

ให้มีทักษะในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัย  

จะเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน 

และเป็นการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยร้ายที ่

แฝงมากับส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ 

ได ้อีกด ้วย ดังที่มีการก�าหนดในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 

ก�าหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา

และหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องด�าเนินการฝ ึกทักษะ 

กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชญิสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่านและ

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564)  

ท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์ “มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้ 

คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
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ส�าหรับการส�ารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 คน  

จากโรงเรยีนสอนศาสนาใน 5 พืน้ท่ี (สตูล สงขลา ปัตตาน ียะลา นราธวิาส) พบว่า เป้าหมายของการใช้อนิเทอร์เนต็ 

6 อันดับแรก คือ 1) เป้าหมายของการใช้อินเทอร์เน็ต คือ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพักผ่อน เช่น  

ดูหนัง ฟังเพลง มากที่สุด อันดับที่ 2) หาความรู้ และใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ล�าดับที่ 3)  

เพื่อติดตามข่าวสาร ล�าดับที่ 4) ซื้อของออนไลน์ ล�าดับท่ี 5) ใช้เพ่ือท�างาน เช่น ตอบอีเมล ล�าดับที่ 6) คือ  

เล่นเกมออนไลน์ 

 ส�าหรับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์ 5 อันดับแรก ได้แก่  

เคยแชร์ Location 
หรือ Check in  
สถานที่ต่าง ๆ

เคยพูดคุยกับ 
คนที่ไม่รู้จัก 

ผ่านสื่อออนไลน์

เคยให้ข้อมูลส่วนตัว 
เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ วันเดือนปี
เกิด ภาพถ่ายของ 

ตัวเองหรือครอบครัว 
ผ่านสื่อออนไลน์

เชื่อ หรือไม่เชื่อ 
และแชร์ข่าวสารข้อมูล
จากเพ่ือนทางออนไลน์

เคยโพสต์ข้อความ 
หรือรูปภาพโดยไม่ทัน
ยั้งคิด และกลับมาคิด

ได้ว่าไม่ควรโพสต์ 

พฤติกรรมท่ีแสดงการรู้เท่าทันในการใช้ส่ือออนไลน์ 1) ที่ยังไม่เชื่อข่าวสารทางออนไลน์ จะต้องตรวจสอบ

ก่อน หรืออาจแจ้งเตือนคนอื่นหรือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ลบออก หากพบข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่เหมาะสม 

(2) จะบอกเพือ่นหากมีการนดัพบเพือ่นออนไลน์ (3) จะบอกพ่อแม่หรอืผูป้กครองหากมกีารนดัพบเพือ่นออนไลน์ 

(4) เมื่อได้รับข่าวสารทางออนไลน์ จะอ่านแล้วเฉย ๆ ไม่ท�าอะไร 
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ภำคีร่วมขับเคลื่อนงำน 

1)  กลไกการจัดกระบวนการในพื้นที่ คือ เจ้าหน้าท่ีจากส�านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มนีโอมายด์

2)  กลุ่มในการท�างานเครือข่ายพื้นที่ที่ร่วมท�างานกับ การพัฒนาเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย 

ประกอบไปด้วย คณุครแูละนกัเรยีนนกัศกึษา ของโรงเรียนสอนศาสนา ใน 5 จังหวดั ได้แก่ สตูล สงขลา 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จ�านวน 20 โรงเรียน เช่น โรงเรียนดารุสสาลาม โรงเรียนดีนนียะห ์ 

อิสลามียะห์ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา เป็นต้น

3)  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ กลุ่มนีโอมายด์ ปัตตานี ร่วมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เอกสาร  

สื่อชุดความรู้การปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับ

การขับเคลื่อน 

กลไกกำรด�ำเนินงำน

1) การด�าเนินงานเกิดแกนน�าเด็กและเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

จ�านวน 70 คน ที่มาจากโรงเรียนสอนศาสนา ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

2) สื่อรณรงค์ให้ความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ด้วยฝีมือเด็กและเยาวชน

ทั้งสิ้นจ�านวน 9 คลิป ทีมเยาวชนได้แบ่งเวลาจากการเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน  

และครูพ่ีเลี้ยง ท่ีอนุญาตให้มีการถ่ายท�า และน�าอุปกรณ์มาใช้ (บางโรงเรียนมีกฎห้ามน�าโทรศัพท์มือถือ 

มาโรงเรียน) ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการคิดเรื่องที่ทางคณะท�างานชวนระดมความคิดและสิ่งที่ทีมเยาวชน

สนใจ จากนั้นแลกเปลี่ยน และหาตัวอย่างสื่อที่ดีและเป็นประโยชน์ รวมถึงเทคนิค และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ที่จ�าเป็นในการถ่ายท�า สื่อสารทางไลน์กลุ่ม และลงพื้นที่ไปที่โรงเรียน ส�าหรับบางทีมที่ขอความช่วยเหลือ  

ซึง่การนดัหมายส่งครัง้แรก พบว่า หลายคลปิวดีโิอยงัต้องแก้ไขหลายส่วนเพือ่เผยแพร่สูส่าธารณะ คณะท�างาน

ส่งข้อพจิารณาทีจ่ะต้องปรบัแก้ไปให้ เช่น การตรวจสอบค�าผิด การใช้ภาพท่ีไม่เหมาะสม จะต้องปิดหรือเบลอ 

และจะต้องมีค�าเตือนต่าง ๆ บางคลิปทีมเยาวชนเริ่มแก้โดยเขียนบทใหม่ ถ่ายท�า ลงเสียงใหม่ เพื่อให้เป็น

คลิปที่สร้างสรรค์และปลอดภัย ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ จ�านวน 19 คลิป 

3) การเผยแพร่สื่อได้เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage ของกลุ่ม Kawankita เป็นเวลา 13 วัน พบว่า 

มีการมีส่วนร่วมถึง 15,869 คน โดยร่วมแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือแชร์วีดิโอ 
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ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ “เกิดแกนน�ำเยำวชน 
นักสร้ำงสรรค์สื่อออนไลน์”

การจดัท�าโครงการ “พฒันาเยาวชนนักสร้างสรรค์

สื่อปลอดภัย จังหวัดสงขลาและเครือข่าย” ได้เป็น

กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีทักษะ

ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย เกิดความ

ตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และ

ปลอดภัย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม น�าไปสู่

การน�าไปใช้และเสนอสูพ่ืน้ท่ีสือ่ออนไลน์ ซึง่ใช้กระบวนการ

เรียนรูผ่้านการปฏบิตัจิรงิ และถอดความรูจ้ากประสบการณ์

ที่เยาวชนได้รับ มาสื่อสาร ส่งต่อองค์ความรู้อย่างมี 

ความหมาย และผลลัพธ์ที่ส�าคัญอีกหนึ่งประการ คือ 

การสร้างความตระหนักสาธารณะเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ 

และการปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ 

ส่ือออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน  

ผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ 

141



ข้อมูลสถำนกำรณ์ เป็นเครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน

กลุม่กาวนักตีอได้รวบรวมข้อมลู จดัท�าแบบส�ารวจ

การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อ ท�าความเข้าใจ

ต่อสถานการณ์ และค้นหาวิธีการและแนวทางที่

สร้างสรรค์ในเสริมสร้างความตระหนักสาธารณะเรื่อง

การรู ้เท่าทันสื่อ และการปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

ในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (สตลู สงขลา ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส) ประกอบด้วย 1) นักเรียน เด็กและ

เยาวชน จากสถานศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) ตัวแทนครู นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ ภาคประชา

สังคม ผู้ปกครอง และ 3) ตัวแทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

ตัวแทนจากสื่อต่าง ๆ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 

เห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวม 

เพราะช่วยท�าให้ผ่อนคลายความเครียด สร้างความสุข

ความบันเทิงทางใจ เช่น เล่นเกม สามารถค้นหาความรู้

ได้มากมาย ใช้ในการเรียนรู้ ง่ายต่อการค้นหาในสิ่งท่ี

อยากรู ้เช่น ใช้ในการแปลภาษา เพือ่หาความหมายของ

ค�าที่อยากรู้ ท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 

หรอืคลงัหนังสอืมหาศาล ค้นหาสิง่ท่ีต้องการได้ สามารถ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้รวดเร็วและสะดวก รู้ทัน

ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถใช้ใน

การท�างาน ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม สามารถ

เผยแพร่สิง่ทีด่ ีๆ  ประหยดัเวลาในการซือ้ของ ท�าให้เกดิ

ความสะดวกสบายในชีวติประจ�าวนั ทัง้นี ้กลุม่เป้าหมาย

ยังสะท้อนว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้จะต้องรู้จักแบ่งเวลา สามารถกลั่นกรองข่าวสาร 

ควบคุมการพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง มีทักษะรู้

เท่าทัน ระมดัระวงั รอบคอบ ใช้ในทางท่ีดี ทางทีถู่กต้อง 

และไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ ในประเดน็เกีย่วกบัโทษของ

สื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตนั้น กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า

มีโทษหากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ผิดต่อกฎหมาย  

ใช้มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น มีผลต่อ

สายตา อาจเกิดภาวะสมาธิสั้น อาจเสพติดจนเสีย 

การเรียน หรือเสียเวลาการท�างาน ใช้ไปในลักษณะ 

ที่ละเมิดสิทธิของผู ้อื่น อาจเป็นภัยต่อตัวเอง เสีย

ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตสูง ใช้อย่างไม่มีสติ 

ผิดวัตถุประสงค์ ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะเสียหาย 

หากไม่มีการป้องกนั หรือเปิดสือ่ทีแ่ฝงไวรัส ขโมยข้อมลู

ส่วนบุคคล เช่น เลขประจ�าตัวประชาชน ข้อมูลบัตร

เครดิต 
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กลุม่เป้าหมายยงัสะท้อนถงึสือ่ทีด่แีละปลอดภยัว่า 

เป็นสื่อที่ท�าให้เกิดความคิดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู ้ใช้  

เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง สามารถระบุได้ว่าเหมาะกับ

วัยใด เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต มีสาระ 

ไม่สร้างความแตกแยก ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  

ไม่ละเมิดทางเพศ ไม่ผิดกฎหมาย เนื้อหาสาระที ่

ไม่ล่อแหลม ใช้ภาษา ใช้ภาพที่เหมาะสม ไม่ใช้ความ

รุนแรง ไม่เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคในทุกช่วงวัย  

ไม่อนาจาร ไม่โกง สะท้อนสังคมและส่งผลทางบวก  

มีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาของสื่อ สื่ออย่างเป็นกลาง  

ใช้ค�าที่เหมาะสมดูแล้วให้แง่คิดต่าง ๆ สอดแทรกด้วย

เนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ ท�าให้คนดสูือ่มคีวามสขุ ทนัสมยั

และสร้างสรรค์ เป็นสื่อที่น�าเสนอในแนวใหม่ ๆ ตาม

สงัคมนยิม  มกีารรบัรองถกูต้องตามความจรงิ น�าเสนอ

ข้อเทจ็จรงิสือ่ท่ีสามารถท�าให้คนดเูข้าใจง่าย รบัรู้ได้ง่าย 

มีข ้อคิดแทรกในเนื้อเร่ืองเป็นสื่อที่น ่าสนใจสื่อที่ดี 

ส่งผลลัพธ์ในทางบวก น�าเสนอเร่ืองราวจรรโลงสังคม  

มีหลักฐานอ้างอิงข ้อมูล ผ ่านการตรวจสอบจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับ มีประโยชน์และ 

แฝงแง่คิดต่าง ๆ และสามารถเป็นแนวทางในการปรับ

ใช้ชีวิตในสังคมได้ ส่ือที่ให้ข้อมูลสารสนเทศในทางที่ดี 

เชิญชวนให้ผู ้รับสื่อได้ท�าความดีและไม่เสียดสีใคร  

ไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน สื่อที่ให้ความรู้พร้อมแนะน�า  

สื่อที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลความรู้ข่าวสารที่ก่อให้เกิด

พัฒนาการท่ีดีขึน้ในสังคม ส่ือสารในทศิทางทีดี่ มกีารน�า

เสนอท่ีน่าสนใจ ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการ  

ใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ และเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับ

สังคมและวัฒนธรรม ไม่ขัดแย้งกับหลักการของศาสนา 

ให้ข้อคิดและคติเตือนใจแก่ผู้รับชม 

การป้องกันที่ท�าให้กลุ ่มเป ้าหมายปลอดภัย 

จากสื่อร้าย คือ ควรตรวจสอบว่าสื่อนั้นเป็นจริงหรือไม่ 

ชัดเจน ตรวจสอบได้ ก่อนที่จะตัดสินหรือแชร์ เช็กให้ดี

ก่อนตัดสนิใจซ้ือ ไม่ควรเช่ือโฆษณามากเกนิไป ตรวจสอบ

ข้อมูล ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล ทุกคน

ช่วยกัน ไม่แชร์สื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ห้ามแชร์ภาพ หรือ

อะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีไม่มีที่มา 
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บทเรียนที่ส�ำคัญเพื่อขยำยผล  

1.  ต้องใช้การปฏิบัติจริง การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการเข้าถึง

สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ จ�าเป็นต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติจริงและเกิดผลงานอย่างทันท่วงที ซ่ึงท�าให้เด็กและเยาวชน 

เห็นคุณค่าและมีความรู้สึกอยากท�าให้ส�าเร็จ จนได้ผลงานที่พิสูจน์  

ให้ผูใ้หญ่ได้ปรบัทัศนคตมิาส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถงึสือ่ออนไลน์

อย่างถูกต้อง มากกว่าการบังคับไม่ให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งหมายถึง 

การจ�ากัดสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนที่จะได้เรียนรู้ตามความสนใจ 

......................................................................................................................................................................

2.  สื่อส�าหรับเยาวชนต้องท�าโดยเยาวชน การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสร้างสื่อวีดิโอ  

เป็นกระบวนการท่ีสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มเด็กหลังห้อง) พัฒนามา

เป็นเด็ก เยาวชนแกนน�าดึงเพื่อน ๆ ออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยสื่อออนไลน์ 

............................................................................................................................................

3.  ครูพี่เลี้ยงที่จะให้ค�าแนะน�าเด็กและเยาวชน ต้องมีทักษะ ต้องพัฒนาครู

ให้มีทักษะการออกแบบการสอนพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่าง

สร้างสรรค์ และขบัเคลือ่นให้ทางโรงเรยีนก�าหนดมาตรการพฒันานกัเรยีน

ให้มีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

บทบำทของ มสช. ในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนของเครือข่ำย 

1)  จุดประกายให้เห็นสถานการณ์ปัญหาในระดับประเทศ และในพื้นที่ ได้ส�ารวจปัญหาของพื้นที่  

เพื่อให้เห็นสถานการณ์ปัญหาเด็กกับส่ือออนไลน์ในระดับพ้ืนที่ และเห็นว่าจะต้องจัดการกับปัญหา 

ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนอันไหนก่อน ในกรณีของโครงการจังหวัดเห็นว่า ภัยออนไลน์ ที่ส่ง 

ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน คือ เรื่องการกลั่นแกล้งออนไลน์ และ Fake News ในพื้นที่ 

2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ทั้งจากช่องทางการสื่อสาร การด�าเนินงานของพื้นที่ 

ต่าง ๆ  ผ่านกลุ่มไลน์ ซึ่งช่วยเติมเต็มและเห็นว่ามีเครือข่ายที่ร่วมด�าเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ  ไม่ได้ท�างาน

โดดเดี่ยว

3) การสนับสนุนด้านวิชาการ การเสริมก�าลังใจในการท�างาน การกระตุ้นคนท�างานในพื้นที่ให้ท�างาน  

โดยการส่งข้อมูลวิชาการ นโยบายจากส่วนกลาง แนวปฏิบัติ และชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงการท�างาน

ของพื้นที่ กับการขับเคลื่อนในระดับนโยบายในส่วนกลาง  
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4) แนวทางการสนับสนุนการท�างานที่ท�าให้ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ และกลไกเครือข่ายของพื้นที่ 

รูส้กึเป็นเจ้าของโครงการ ชีใ้ห้เหน็ถงึการหนนุเสรมิกลไกในพืน้ที ่ในการขบัเคลือ่นการพฒันานกัสือ่สาร

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะท�าให้สามารถขยายผลการท�างานกับกลไกในพื้นที่ได้ 

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงานของโครงการ คือ  

1)  การส่งเสริมให้เยาวชนได้ลงมือท�าด้วยตนเอง เริ่มต้นจากสิ่งที่เขาสนใจ ชวนคุยชวนคิดแบบเป็นเพื่อน 

ให้เยาวชนได้เรยีนรูผ่้านการปฏบัิต ิหรอืประสบการณ์จรงิ จะท�าให้เยาวชนสามารถพฒันาตนเอง และ

เกิดความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องใช้เวลาในการท�ากิจกรรม

มากกว่าการนั่งฟังบรรยาย แต่ความคุ้มค่าสูง เพราะช่วงวัยนี้ชอบที่จะเรียนรู้ ทดลองท�าด้วยตนเอง ฅ

ไม่ชอบท�าตามค�าสั่ง แต่การเข้าถึงโดยการสร้างความเป็นเพื่อน และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน จะท�าให้

เด็กและเยาวชนเปิดใจ รับฟัง และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสม

2)  ใช้กลไกโรงเรียนในการส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนได้ด�าเนินกิจกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม  

การส่งเสรมิความรูใ้ห้กบัเยาวชนท่ีเป็นนกัเรยีนในเครอืข่ายโรงเรยีนสอนศาสนา 5 จงัหวดัชายแดนใต้ได้ 

3)  มีกลไกคณะท�างาน ที่มีองค์ประกอบไปด้วย ทีมงานกลุ่มกาวันกีตอ ที่มีความประสบการณ์การท�างาน

เรื่องสื่อสร้างสรรค์ในพื้นท่ี และครูพี่เลี้ยง ซึ่งเข้าใจบริบทของพื้นที่ ร่วมวางแผนการด�าเนินกิจกรรม 

และเป็นโค้ชให้กบักลุ่มนกัเรยีนในการผลติสือ่รณรงค์อย่างใกล้ชดิทุกขัน้ตอน และหนนุเสรมิให้สามารถ

ได้ด�าเนินการได้ทันเวลา 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือการขยายผลโครงการต่อใน
อนาคต กิจกรรมส่งเสริม และปกป้องเด็กและเยาวชนในการเข้าถึง 

สือ่ออนไลน์ในกลุม่โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาในพ้ืนทีจั่งหวดั สงขลา สตูล 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3-5 ปี 

ข้อค้นพบทีส่�าคญัจากการท�าโครงการ ทีเ่ป็นกระบวนการให้กลุม่เป้าหมาย

ได้เรยีนรู้เท่าทันภยัสือ่ออนไลน์ ผ่านการปฏิบตัโิดยก�าหนดบทบาทให้เป็น

ผู้ผลิตสื่อเอง โดยใช้เกณฑ์ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นตัวตั้ง และ

มคีรแูละคณะท�างานโครงการเป็นโค้ช ท�าให้กลุม่เป้าหมายได้ตระหนกัถงึ

ความส�าคญัในการใช้สือ่ออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การพัฒนาหรือ

การขยายผลโครงการต่อในอนาคต คือ ควรให้โอกาสเยาวชนทุกคนได้มี

บทบาท และฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริง โดยผู้ใหญ่คอยหนุนเสริมและ

เป็นพีเ่ลีย้งอย่างจรงิจงั ทีค่อยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ และเชือ่มโยง

กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เอือ้อ�านวยให้เยาวชนได้เข้าถงึโอกาส และรับฟัง

เสยีงเยาวชนให้มากท่ีสดุ เพราะเขาจะสามารถส่ือสารกบัเพือ่นวยัเดยีวกนั 

จะท�าให้การสร้างความตระหนักขยายไปในวงกว้าง โดยผู้ใหญ่หรือ 

ผูแ้วดล้อมจะต้องเช่ือม่ันในความคดิของเด็กและเยาวชนว่า เขาจะสามารถ

สร้างสรรค์สังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อภัยสื่อออนไลน์ 

และไม่เป็นภัยทางออนไลน์เสียเอง
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กลุ่ม NM Neo-Mind เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่อง
 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานบันการศึกษา จังหวัด
ปัตตานี ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนความ

 

ร่วมมือในการปกป้องเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์  
ในจงัหวดัปัตตานี ภายใตโ้ครงการ Save Online World to 
Young โดยมี นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ปัตตำนี :  

เสียงเยาวชนในสถานศึกษา  
ปลุกเท่าทันสื่อออนไลน์

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ 

ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากสถานการณ์ความ 

ไม่สงบ ยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณา 

ในเชิงต้นทุนทางสังคมถือเป็นพื้นท่ีที่ผู ้คนมีความ 

หลากหลายทางสงัคม วฒันธรรม (Multicultural) ท้ังนี้ 

ในภาวะความรุนแรงของสถานการณ์ ผู ้คนในพ้ืนที่ 

ล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 

ซึ่งนอกเหนือจะเผชิญภาวะความเสี่ยงและได้รับ 

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพ้ืนที ่การด�ารงอยูใ่นวถิแีห่งการปรับตวั

ให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการใช้ 

การส่ือสารทางเทคโนโลย ีสังคมออนไลน์ ล้วนเป็นสิง่ที่

มีด�าเนินอย่างคู ่ขนานกับการเผชิญสภาพปัญหา 

จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 
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จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับจ�านวนสถิติเด็กและเยาวชน พบว่า ในปี 2559  

มีเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 0-25 ปี ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ�านวนทั้งสิ้น 314,104 คน (ที่มา : รายงาน

บรรยายสรุปจังหวัดปัตตานี ปี 2561) ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนประชากรที่มีจ�านวนมาก ที่สมควรได้รับการดูแล 

ที่เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งในการให้ความรู้ ความตระหนักสาธารณะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และการปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับเด็ก เยาวชน บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้ใช้สื่อ  

ผู้ผลิตสื่อ ทั้งนี้ การใช้สื่อออนไลน์ยังมีความเชื่อมโยงทั้งในเรื่องข่าวปลอม (Fake News) เพื่อล่อลวงให้เกิด 

ความหลงเชื่อซื้อสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพ การแชร์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

หรือการตกเป็นเหยื่อ IO หรือ Information Operation อันเป็นยุทธการทางข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้โครงข่าย

อินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้าม โดยการควบคุมข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้สามารถสามารถถูกชักจูงไปในทางที่เสียหาย ฯลฯ 
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นอกจากนี้การถูกล่อลวง หรือการน�าเสนอสื่อ 

ที่เป็นภัย เช่น การโฆษณาแฝงต่าง ๆ ที่น�าเยาวชนไปสู่

วงจรการรู้จักและเล่นการพนันออนไลน์ ถือเป็นอีก 

สิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบแก่เยาวชน  

โดยผลการส�ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์จากเด็ก

และเยาวชนในจังหวัดปัตตานี ปี 2562 พบว่า เด็กและ

เยาวชนร้อยละ 68.9 รู้จักพนันออนไลน์ และร้อยละ 

21.7 รู้จักการพนันออนไลน์ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์และ

แอปพลเิคชนั (ท่ีมา : โครงการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะและ

แนวทางปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการขับเคลื่อนกลไก และ 

ลดกระทบจากการพนนัออนไลน์ในสถานศกึษาจงัหวดั

ปัตตานี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

โครงการฯ ได้จัดให้การส�ารวจข้อคิดเห็นของจาก

เด็กและเยาวชน ท่ีเข้าร่วมสัมมนาในโครงการ ถึง

สถานการณ์ปัญหาสื่อออนไลน์ในพื้นที่ พบว่าปัญหา 

การได้รับข้อมูล ข่าวเท็จ ข่าวลวง (IO) เป็นปัญหาใน

ล�าดับที่ 1 คิด ล�าดับที่ 2 สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหากับเด็ก

เเละเยาวชนมีน้อย ล�าดับท่ี 3 เนื้อหาสื่อออนไลน์ที่

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรมหาได้ยาก  

ล�าดับที่ 4 ปัญหาเคยได้รับการกลั่นแกล้งในโลก

ออนไลน์ (Cyberbullying) ล�าดับท่ี 5 ปัญหาถูกชกัชวน

เล่นการพนนัออนไลน์ และล�าดับที ่6 คอื ปัญหาเคยถกู

คุกคามทางเพศ 

จากข้อมูลสภาพปัญหาเกี่ยวสถานการณ์และ

สภาพปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับเด็ก เยาวชนในการใช ้

สือ่ออนไลน์ในยคุปัจจบุนั โครงการฯ จงึเหน็ความส�าคัญ

ในการให้ความรู ้สร้างความตระหนกัสาธารณะเรือ่งการ

รู้เท่าทันสื่อ และการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในสถานศกึษา ชมุชน ในการใช้สือ่ออนไลน์ให้กบับุคคล

แวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ รวมทั้งการ

พัฒนากลไกและเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถใช้ 

สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย

การพัฒนาส่ือที่สอดคล้องกับวิถี วัฒนธรรมของผู้คน 

และความต้องการของเยาวชนในพ้ืนท่ีอนัน�าไปสูก่ารน�า

ไปใช้ในการรณรงค์ และเสนอสู่พ้ืนท่ีสื่อออนไลน์อย่าง

ปลอดภัยต่อไป
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กำรด�ำเนินงำนของโครงกำร

โครงการ Save Online World to Young ได้มกีารด�าเนนิกิจกรรมการขับเคล่ือนการปกป้องเด็กและเยาวชน 

ในการใช้สื่อออนไลน์ ดังนี้ 

1)  คณะท�างานขับเคลื่อนโครงการ โดยมีองค์ประกอบมาจาก ผู้แทนคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสอนศาสนา  กลุ่มองค์กรที่ท�างานกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถประเมิน

สถานการณ์ ประเด็นสื่อออนไลน์กับเด็กและเยาวชน และสามารถก�าหนดกิจกรรมที่สอดคล้อง 

ในการด�าเนินงานในโรงเรียนได้ รวมถึงการคัดเลือกกลุ ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกวด 

การจัดท�าสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

2)  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ให้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ใน 3 ภาษา 

และการโต้วาท ีในประเดน็เดก็และเยาวชนกับส่ือออนไลน์ ซ่ึง คณะท�างานประเมนิว่า เด็กและเยาวชน

ในพื้นที่ สนใจกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว และเป็นโอกาสที่ให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมประกวด  

ได้เรียนรู้ปัญหาภัยออนไลน์ ผ่านศึกษาข้อมูล ประกอบการประกวด  

3)  ส�ารวจสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนกับสื่อออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสื่อสาร 

และสร้างความตระหนักในการท�างาน ให้กับเด็กและเยาวชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

4)  เวทีกิจกรรม Save Online World to Young โดยมีเป้าหมายเพื่อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 

ซึง่ก�าหนดจดัในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีโดยม ีรองผูว่้าราชการจงัหวดัปัตตานี 

มาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาภัยออนไลน์ กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับ  

เจ้าของเพจ Yes I Go เพจวยัรุน่ยอดนยิมในจังหวดัปัตตาน ีและมกีารมอบรางวลั ประกาศเกยีรติบตัร 

ให้กับแกนน�าเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ 94 คน 
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ผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร 

1)  เครอืขา่ยการท�างานการปกป้องเดก็และเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ 
ในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย หน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานรัฐ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ส�านักงานการศึกษาเขตพื้นที่

จงัหวดัปัตตาน ีส�านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัปัตตาน ีคณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีสถานศกึษา

ในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตาน ีสภาเดก็และเยาวชนพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีและตวัแทน

จากส�านักสื่อต่าง ๆ จ�านวน 5 หน่วยงาน 23 สถานศึกษา จ�านวน 72 คน  

2)  แกนน�านักเรียน เยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ จากสถานศึกษาในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี จ�านวน 94 คน 

3)  สื่อส�าหรบัการสรา้งความตระหนกัตอ่สื่อออนไลน์ ทีส่อดคล้องกับบรบิท

ของพื้นที่ เช่น คลิปวีดิโอสุนทรพจน์ที่ชนะการแข่งขัน (ภาษาไทยและมลายู) 

ผู ้ชนะการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา (ไทย มลายู อังกฤษ)  

เพ่ือน�าไปเผยแพร่ต่อในยูทูบ จ�านวน 9 คลิป บทความข่าวเผยแพร่ 

ผลการด�าเนินงาน 4 ข่าว ชุดนิทรรศการประโยคเด็ดเพื่อการรณรงค์  

โดยคัดเลือกจากสุนทรพจน์ท่ีชนะการแข่งขัน และจากผู้เข้าร่วมโครงการที่

เขียนบนป้ายรณรงค์ในงาน จ�านวน 12 ประโยค เป็นต้น
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บทเรียนกำรด�ำเนินงำน

1.  การเตรียมงาน การวางแผนงาน และคัดเลือกคณะท�างานโครงการ การเตรียมงาน  

การวางแผนงาน และคดัเลอืกคณะท�างานโครงการ เป็นปัจจัยเบือ้งต้นในการท�าให้โครงการฯ สามารถ

ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น เนื่องจากโครงการต้องมีการวางแผน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และแก้ไขปัญหา

ร่วมกันอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาหรือความท้าทาย การมีคณะท�างานหรือทีมงานที่เข้าใจ ทุ่มเท  

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ โดยคณะท�างานโครงการที่คัดเลือกนั้นเป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ 

ในการท�างานร่วมกันในประเด็นการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนนัออนไลน์ ซ่ึงถอืว่า มพืีน้ฐาน

ในการท�างานกับเยาวชนและการท�างานด้านส่ือมาแล้วในระดับหนึ่ง รวมทั้งการก�าหนดเป้าหมาย 

ร่วมกันของคณะท�างาน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดียว และด�าเนินงานให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน 

2.  ทุนเดิมในการท�างาน โดยเฉพาะเครือข่าย คณะท�างาน ที่ได้มีการท�างานกันมาแล้วเป็นต้นทุน

ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความเข้าใจในการท�างาน 

และก่อให้เกิดความส�าเร็จในการท�างาน 

3. ช่วงเวลาในการรับสมัคร ทั้งนี้ การคัดเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมเป็นส่ิงส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึง  

โดยเฉพาะหากท�างานร่วมกนักบัเครอืข่ายสถานศกึษา ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรมควรเลอืก

ช่วงวันราชการ ไม่ติดกับช่วงปิดเทอมหรือสอบ เพื่อความสะดวกแก่ครู นักเรียน เยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการ 

4. การวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยการวางเป้าหมาย กลไกในการขับเคลื่อน 

เรือ่งการงานป้องกนัเด็กและเยาวชน ในการใช้ส่ือออนไลน์อย่างเป็นระบบ รูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือ

จากภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส�าคัญ ที่ต้องค�านึงถึงเพื่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของการท�างาน 

5. การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการหนุนเสริมเรื่องข้อมูลด้านวิชาการ การสนับสนุน 

ด้านงบประมาณ และการหนุนเสริมเรื่องข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งทุนท่ีเกี่ยวข้องเป็นสิ่งส�าคัญ  

โดยเฉพาะสื่อเพ่ือการรณรงค์ คู่มือเพ่ือการท�างานในพ้ืนท่ี ๆ มีความเปราะบางและหลากหลาย 

ทางวฒันธรรม เนือ่งจากปัจจบุนัยงัมีหน่วยงาน องค์กรทีท่�างานในประเด็นการป้องกนัเดก็ เยาวชนใน

การใช้สื่อออนไลน์ท่ีปลอดภัยไม่มากนัก การหนุนเสริมในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในระยะต้น 

ทั้งนี้ สื่อที่ได้รับการหนุนเสริมจากแหล่งทุนเป็นสิ่งส�าคัญที่จะเป็นแนวทางในการใช้ และประยุกต ์

ปรับใช้ เพื่อรณรงค์ในการปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ในพ้ืนท่ี เนื่องจากในปัจจัย 

หน่วยงาน องค์กร ที่ท�างานในประเด็นนี้ยังมีน้อยและยังขาดสื่อในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน

เพือ่การท�างานในเรือ่งการปกป้องเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
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6. ความโปรง่ใส รวดเรว็ในการจดัการแขง่ขนั โดยเฉพาะการประกาศผลทนัทเีมือ่เสรจ็สิน้การแข่งขนั

สุนทรพจน์ คือ จุดเด่นในเรื่องความโปร่งใส รวดเร็ว ที่สร้างความชัดเจนและเชื่อมั่นต่อเครือข่าย 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

7. การเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้แก่สถานศึกษา เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยไม่จ�ากัด
เฉพาะกลุ่ม เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้มีสถานศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ 

8. รูปแบบกจิกรรมท่ีใช้ในโครงการ เช่น การ Talk Show การประกวดสนุทรพจน์ 3 ภาษา สอดคล้อง 

เหมาะสมกับความถนัด บริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังกิจกรรม Talk Show สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

ความสนใจที่เป็นเด็ก เยาวชน โดยการน�าเยาวชนเช่นเดียวกันมาร่วมพูดคุย สะท้อนประสบการณ ์

การใช้สื่อออนไลน์จากประสบการณ์ตรง 

9. รูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีความหลากหลายทั้งสื่อเอกสาร การบอกปากต่อปาก  

การท�าสื่อโปสเตอร์ โพสต์ทางออนไลน์ สื่อวิทยุ เฟซบุ๊ก การกระจายข้อมูลผ่านทางไลน์ เป็นต้น
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กุญแจแห่งควำมส�ำเร็จ (Tip and Trick) เทคนิคดี ๆ ที่ค้นพบ 

และต้องกำรเปลี่ยน 

1.  ทีมงานที่เข้าใจ และมีเป้าหมายและใจในการท�างาน 

2.  สื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย 

ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทวิถี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาของพื้นที่ 

3.  เครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งและพร้อมขับเคลื่อนการท�างานในการปกป้องเด็กและเยาวชนจาก 

การใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย 

4.  กองหนุนในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน 

5.  การเชื่อมโยงงานฯ โครงการในระดับยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืน และชัดเจน

ในการขับเคลื่อนงานในอนาคต 

6.  การร่วมลงขัน ลงทุน เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่ือออนไลน์ให้ปลอดภัยร่วมกันของ 

เครือข่าย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการท�างาน 

7.  ความต่อเนื่องในการท�างานในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย  

ทั้งในรูปแบบการรับการหนุนเสริมงบประมาณ หรือการบูรณาการเช่ือมโยงกับกิจกรรม โครงการ 

ที่เป็นต้นทุนเดิม 

8.  ประชาสมัพนัธ์ และขบัเคลือ่นประเด็นการท�างานในการปกป้องเด็กและเยาวชน จากการใช้ส่ือออนไลน์

ให้ปลอดภัยผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อความประหยัด รวดเร็ว และกระจายในระดับวงกว้างมากขึ้น 

9.  การพัฒนาหลักสูตร คู่มือเพื่อการใช้งานในสถานศึกษา หรือ กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำน

1. ควรมีการพัฒนาคู่มือ หลักสูตร หรือสื่อต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยการน�าข้อมูลสู่โซเชียลมีเดีย เพื่อให้สะดวกแก่

การน�าไปใช้งาน 

2. ข้อมูล เอกสาร สื่อ หรือคู่มือต่าง ๆ ควรท�าในลักษณะมีชีวิต คือ เป็นการท�างานร่วมกันของผู้ใช้งาน  

ที่สามารถร่วมโพสต์ พัฒนาข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดการท�าข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

เพื่อให้ผู้ร่วมใช้งานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 

3. Node ปัตตานี ควรเป็นศนูย์กลางในการขบัเคลือ่น ข้อมลู อพัเดทสถานการณ์เก่ียวกบังานการใช้สือ่ออนไลน์

ของเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ 

4. ควรจัดท�าศูนย์กลางข้อมูลในรูปแบบอีเลิร์นนิง เพ่ือสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และน�าข้อมูลอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนที่เกี่ยวข้องมาน�าเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เช่น ข้อมูลสิทธิเด็ก 

5. ควรมกีารส�ารวจสถานการณ์ใช้สือ่ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนทีเ่ป็นระยะ เพ่ือน�าไปสู่วางแผนการขบัเคลือ่น

งานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

6. ควรมีการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนครอบครัว โดยการน�าองค์ความรู้ หลักการศาสนาเข้ามาในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

7. ในอนาคตควรมีการขยายเครือข่ายการท�างานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

8. ควรมีการสนับสนุนการจัดท�าสื่อสร้างสรรค์ที่รังสรรค์จากความสนใจของเด็ก และเยาวชน ในรูปแบบที่ 

หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

9. ควรมกีารจดัท�าค่ายอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะเยาวชนทีจ่ะเข้าร่วมการแข่งขนัการประกวดสนุทรพจน์ก่อนการ

แข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

10. ควรมีการจัดท�าหลักสูตร หรือ คู่มือการใช้สื่อออนไลน์ ที่ปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชนที่สอดคล้องกับบริบท 

ของพื้นที่ 
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ขอขอบคุณ

1. มูลนิธิพัฒนาลุ่มน�้าแม่ค�า  จังหวัดเชียงราย

2. ART FARM โรงนาบ้านไร่ จังหวัดสุโขทัย

3. องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด  จังหวัดพิจิตร 

4. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

5. มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

6. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

7. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

9. กลุ่มกาวันกีตอ  จังหวัดสงขลา

10. องค์กรหัวใจดวงใหม่ (NM Neo-Mind)  จังหวัดปัตตานี






