


เด็กรุ่นหลังปี “2003” แอลฟ่าเบบี ้

DIGITAL BORN NATIVES 





สาเหตุของสภาพปัญหาเด็กกับอินเทอร์เน็ต 

การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่สังคมไทย/ เด็กไทย รับมือไม่ทัน 

1. การปฏิวัติทางเทคโนโลยี : เร็วและโอบล้อมไหลบ่าสู่ประเทศด้วยโลกาภิวัฒน ์

2. รุ่นคนที่เปลี่ยนแปลง : สัดส่วนประชากร ลักษณะแวดล้อมและโลกทัศน์ 

3. การศึกษา : ขาดการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สภาพครอบครัว : ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แตกแยกและตัดขาดชนบท 

5. ช่องว่างระหว่างสังคม ความไม่เท่าเทียมทางเทคโนโลยี : digital divide 

6. ค่านิยมสังคม : เน้นความสะดวกสบาย ซื้อ/ใช้/มี/จัดหา เทคโนโลยี 

7. นโยบายของภาครัฐ : ขาดการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลคุ้มครองเด็ก 

8. บทบาทของสื่อ : ที่สร้าง-ส่ง-เสริม ภาพการใช้เทคโนโลยีและไม่สร้างความรู้เท่าทัน 

9. หน่วยงานก ากับดูแล : ขาดกฎหมายป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์ 

ธาม เช้ือสถาปนศิร ิ























































13 สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

1. ถือ/ครอบครองอุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้น 

2. ความสามารถที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่เหมาะสมกับวัย 

3. ทักษะภาษาการใช้สื่อใหม่ที่ผิดเพี้ยนแปลกแยก 

4. ปริมาณเวลาที่ใช้กับสื่อมากขึ้นจนเสพติด 

5. วัตถุปะสงค์การใช้สื่อเพื่อชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม 

6. ระดับความเข้มข้นจริงจังกับความจริงเสมือน (virtuality) 

7. การถูกขโมยตัวตนอัตลักษณ์ออนไลน ์(identity theift) 

8. การแยกไม่ออกระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ 

9. การขาดมารยาททางสังคมบนพื้นที่สื่อออนไลน์  

10. กระโจนร่วมวงกระแสสังคมอารมณ์ (drama) 

11. สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ 

12. เสพติดเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และเป็นทาสสื่อสังคม 

13. ผลกระทบทางการเรียน สังคม สุขภาพและโรคภัยจากเทคโนโลยี 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ 







Above all, the acquisition of these 

abilities should be rooted in 

desirable human values such as 

respect, empathy and prudence. 

These values facilitate the wise and 

responsible use of technology – an 

attribute which will mark the future 

leaders of tomorrow. Indeed, 

cultivating digital intelligence 

grounded in human values is 

essential for our kids to become 

masters of technology instead of 

being mastered by it. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-plan-for-teaching-them/ 

Digital Citizenship 



Digital 

intelligence  

or “DQ” 



เวิลด์อิโคโนมิคฟอรั่ม ระบุดังนี้ 

1.ทักษะในการรักษา อัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) : ความสามารถในการสร้าง และบริหาร

จัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั้งในโลกออนไลน์ และโลกความจริง 

2.ทักษะในการจัดสรรเวลาหนา้จอ (Screen Time Management) : ความสามารถในการบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุค

ดิจิตอล และสามารถท างานที่หลากหลายในเวลาเดียวกันได้ 

3.ทักษะในการรับมอืกับการคกุคามทางโลกออนไลน ์(Cyberbullying Manage-ment) : ความสามารถในการรับรู้ 

และรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลกออนไลน์ ได้อย่างชาญฉลาด 

4.ทักษะในการรักษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์(Cybersecurity Management) : ความสามารถใน

การป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีออนไลน์ได้ 

5.ทักษะในการรักษาข้อมลูส่วนตัว (Privacy Management) : มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว 

โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์ เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัว ทั้งของตนเองและผู้อื่น 

6.ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณทีด่ี(Critical Thinking) : ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูล

ที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลติดต่อออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและ

น่าเชื่อถือได้ 

7.ทักษะในการบริหารจัดการข้อมลูทีผู่้ใช้งานมีการทิง้ไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints) : ความสามารถในการ

เข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจ

เกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ 

8.ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมจีริยธรรม (Digital Empathy) : ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นบนโลก

ออนไลน์ 

8 ทักษะที่เด็กเยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/ 

เลี่ยงภาวะ 'เด็กเสมือน‘โดย กมลทิพย์ ใบเงิน 

เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 







แนวทางส าหรับการก ากับตัวเองของผู้ประกอบการสื่อออนไลน์  

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ช่ อ ง ท า ง  ( แ พ ล ท ฟ อ ร์ ม )  

หากเป็นการใช้งาน “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 

1. จ ากัดอายุผู้ใช้งาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ไม่ควรให้เด็กอายุต่ ากว่า 

13 ปีเข้าร่วม 

2. มีระบบคัดกรองอนุญาตจากผู้ปกครอง การลงทะเบียนผู้ใช้ของเด็ก ต้องมีระบบ

คัดกรองและยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และหรือมีข้อมูลเช่ือมโยงกับ

ผู้ปกครอง 

3. การส่งรหัสพาสเวิร์ด ในการเข้าลงทะเบียนใช้งาน จะต้องมีระบบส่งไปให้

ผู้ปกครองทราบ 

4. รักษาข้อมูลส่วนตัวของเด็กเป็นความลับ จะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของ

เด็กมากเป็นกรณีพิเศษ 

5. จัดส่งส่งข้อมูลบันทึกการเข้าใช้ ชื่นชอบ ให้ผู้ปกครองทราบทุกสัปดาห์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (แอดมิน) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1. จัดให้มีแอดมินเฉพาะท าหน้าที่ดูแลก ากับควบคุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องส าหรับเด็ก 

2. สื่อสารกับผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก ให้ทราบถึง กฎระเบียบ การใช้งาน กฎหมาย และ

ข้อพึงระวัง อย่างเข้าใจได้ง่าย สม่ าเสมอ และก าหนดบทลงโทษการใช้งานที่

ผิดกฎเกณฑ์มารยาท 

3. สอดส่องเนื้อหา พฤติกรรม รูปแบบการใช้งานของสมาชิก ที่เข้าลักษณะ

คุกคาม ล่อลวง ด้วยวิธีการที่ไม่น่าไว้วางใจและเหมาะสม  

4. เข้าสกัด แทรกแซง ปิดกั้น แก้ไข ลบข้อความ เนื้อหา ที่มีลักษณะละเมิดเด็ก 

(เรื่องการรังแก เพศ อาชญากรรม)  

5. ทันทีที่เกิดปัญหา ให้ระงับการเข้าใช้งานบัญชีของเด็กโดยอัตโนมัติ และส่ง

ข้อมูลไปยังผู้ปกครองให้ทราบและเจ้าหน้ารัฐที่เกี่ยวข้อง 

นักพัฒนาซอฟแวร์ (เดเวลอปเปอร์) 

1. พัฒนาโปรแกรมร้องเรียน แจ้งความเตือนภัย ท่ีเด็กและผู้ปกครองสามารถติดตั้งใช้งานได้

ง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือป้องกันเด็กจากการถูกคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 

2. พัฒนาระบบโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต “ท่ีปกปิด/จ ากัด” การใช้งานบางอย่าง เช่น การปิด

ก้ันธุรกรรมการเงิน ปิดแจ้งสถานท่ีต าแหน่ง และ คัดกรองผู้เข้าร่วมสนทนาติดต่อกับเด็ก

จากคนแปลกหน้า 

3. การพัฒนาเกมส์และสื่อออนไลน์ จ าเป็นต้องมีระบบคัดกรองอายุผู้ เน และมี เรตระบุก ากับ

เน้ือหา และค าเตือนลงไปในเกม และติดเรตก ากับ 

ผู้ให้บริการแพลทฟอร์ม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

นักพัฒนาโปรแกรม 
ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต 

1. เข้มงวดกับกฎหมาย ระเบียบ การเข้าใช้ของเด็กและเยาวชน ตามก าหนดเวลาท่ีใช้ อายุของผู้ใช้ 

ระยะเวลาท่ีใช้ติดต่อกัน 

2. ติดประกาศ ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการใช้งาน ท้ังในเชิงเน้ือหาท่ีห้ามรับส่งเข้าดูเข้าชม (เน้ือหาลบ) และ

การห้ามเด้กท าธุรกรรมการเงิน 

3. ติดต้ังระบบป้องกันเน้ือหาอันตราย เว็บไซต์อันตราย และห้ามเด็กเยาวชนติดต้ังโปรแกรมต่างๆ 

ด้วยตนเอง 

4. ท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท้องท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง หม่ันสังเกตเม่ือเด็กใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากเกินไป

และไม่ปลอดภัย 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตาเฟ่/ร้านเกม 



แนวทางส าหรับการก ากับตัวเองของผู้ประกอบการสื่อออนไลน์  

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบฟิกซ์ไลน์ผ่านสายโทรทัศน์ และ

ผ่านระบบโมบายล์ดาต้า ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

1. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ (ไอซีที) ในการป้องกัน 

ปิดกั้น และปราบปรามเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาภาพลามกอนาจาร

ของเด็กและเยาวชน เว็บไซต์การพนันออนไลน์ เว็บที่มี

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสาธิต หรือแสดงพฤติกรรม

ต่อต้านสังคมและยั่วยุหรือสร้างความรุนแรงด้วยการ

เลียนแบบ 

2. ให้บริการข้อมูลผู้ ใช้ที่ตกเป็นเหยื่อ หรือ ผู้ต้องหา แก่

เ จ้ า หน้ า ที่ สื บ สวน  กรณีที่ มี ปัญหาอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ อย่างปกปิดและเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไป

ยังสาธารณะ 

3. ติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะ

มาตรฐานการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การดักจับโปรแกรม

มัลแวร์ต่างๆ 

4. ติดตั้งระบบ Parental Control ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

สมาคมผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิต

ข่าวออนไลน ์

1. รวมตัวจัดตั้งองค์กรให้มีแนวทางการ

ก ากับดู แลกัน เองทั้ ง ใน เชิงปกป้อง

ผลป ร ะ โ ย ช น์ ส ม า ชิ ก  ก า กั บ เ ชิ ง

จริยธรรม แล ะการด า เนินงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อปกป้องคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน ์

2. มีมาตรการรับเรื่องราวท างานเชิงรุกใน

การปกป้องคุ้มครองผู้ใช้งานเด็กและ

เยาวชน 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP สมาคมผู้ประกอบการ 











MEDIA EVOLUTION IN 200 YEARS 
ยุคตลาดสด - ยุคสิ่งพิมพ์ - ยุควิทยุ – ยุคโทรทัศน์ - ยุคเว็บไซต์ - ยุคเว็บบล็อก – ยุคสื่อสังคม – ยุคข่าวสังคม – ยุคเกม - ยุคพอดคาสต ์ - ยุคสื่อบุคคลเป้าหมาย 

LABNOL.ORG 



TECHNOLOGY DETERMINISM 

“เทคโนโลยีมีพลังอ านาจเปลี่ยนแปลงสังคมและพฤติกรรมมนุษย์” 









Pokemon Go 





The Mom Contract 

http://www.huffingtonpost.com/janell-burley-hofmann/iphone-contract-from-your-mom_b_2372493.html 











ยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ 3   การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 4   การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 5  การสร้างความตระหนักสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ฯ  มี 5 ยุทธศาสตร์ 








