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เปดตัว iSafe Family Game ตนแบบเกมออนไลนสงเสรมิความปลอดภยั  

เสรมิสรางความสัมพันธในครอบครัว 

  

 
 

 มูลนิธิสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร างสรรค เปดตัว iSafe 

Family Game ตนแบบเกมออนไลน สงเสริมความปลอดภัยและเสริมสร างความสัมพันธในครอบครัว พรอมประกาศรางวัลนัก

แคสตเกม iSafe สรางสรรค 

 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร างสรรค กลาวเปดงานวา เมื่อพูดถึงเด็กและเกม เรา

มักจะนึกวา เกมเปนสิ่งท่ีไมดี และสรางความหนักใจใหพอแมผูปกครอง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ใหความสำคัญ

ในเรื่องนี้ เนื่องจากเห็นวา เปนประเด็นปญหาที่ตองไดรับการแกไขและรับมือกับสถานการณดังกลาว จึงเปนท่ีมาของ iSafe 

Family Game ท่ีทั้งเด็กและพอแมสามารถเลนเกมรวมกันได รวมทั้งยังเปนเกมที่สรางสรรค และสอนทักษะการใชชีวิตไปในตัว

ดวย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนงัสอืพมิพผจูดัการออนไลน ฉบบัประจำวนัที่ 28 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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 โดยในสวนของที่มาของการผลิต iSafe Family Game รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ  ประธานมูลนิธิสร างเสริม

ความปลอดภยัในเดก็ และผูอำนวยการ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล ไดกลาวถึงปญหา

ใหญที่เด็กไทยตองเผชิญ คือ แมในปจจุบันนี้ทุกๆ ครอบครัว จะเริ่มตระหนักถึงการเจ็บปวยและโรคระบาดแลว แตวาในแตละป

ประเทศไทยเรายังสญูเสียเด็กๆ ไปกับอุบัติเหตุเปนอัตราสวนมากที่สุด ไมวาจะเปนการจมน้ำ การพลัดตกจากการเลนปนปาย การ

เขาถึงสารพิษ การถูกไฟหรือความรอน ไปจนถึงการเลนของเลนรุนแรง เชน ปนอัดลม และอุบัติเหตุระหวางการเดินทางท้ัง

รถยนต มอเตอรไซค หรือรถรบัสงนักเรียน เปนตน  

 “อุบัติเหตุในเด็กจำนวนไมนอยเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูใหญท่ีจัดสรรสภาพแวดลอมใหเด็ก เชน เปนผใูหญเองที่ไม

ยอมซื้อหมวกกันน็อกใหเด็กๆ ใส หรือเปนผูใหญเองที่ติดตั้งเครื่องเลนไมไดมาตรฐานในสนามเด็กเลน แตอยางไรก็ตาม เด็กๆ ก็

สามารถเปนกระบอกเสียงท่ีจะชวยบอกผูใหญใหไดวา เด็กๆ ก็ตองการที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเชนกัน”   

โดยท่ีผานมา ทางมูลนิธิสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก ไดจัดโครงการเพ่ือใหความรูกับเด็กๆ มาอยางตอเนื่อง โดยลาสุดนี้ ทาง

มูลนิธิฯ ไดคิดคนนวัตกรรมการอบรมใหเกิดการเรียนรูผานความสนุก โดยเด็กๆ สามารถมาเรียนรูไดที่ “The Safety Hunter 

ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในศูนยเรียนรู Safety 

Hunter นี้ จะมีลักษณะเหมือนสนามเด็กเลนที่เด็กๆ จะไดทำภารกิจเพื่อการรักษาความปลอดภัยใหตัวเอง แตนาเสียดายท่ีเปด

ใหบริการไดไมนาน ก็เกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำใหเด็กๆ และผูปกครองจำนวนมากไมสามารถออกนอกบานได ทำใหขาด

โอกาสที่จะไดมาเรียนรูไป 

 เพ่ือที่จะแกปญหาการเรียนรูที่ขาดชวงนี้ มูลนิธิฯ จึงไดจับมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค รวมกับ

ผูเชี่ยวชาญในดานการผลิตเกมและการเรียนรูของเด็ก ในการพัฒนาเกมเพ่ือพัฒนาทักษะความปลอดภัยในเด็กข้ึนมา โดยที่เด็กๆ 

สามารถเขาถึงไดไมวาจะอยูท่ีไหนในประเทศ และสามารถเลนไปพรอมๆ กันทั้งครอบครัวไดอยางสนุกสนาน โดยควบคไูปกับการ

เรียนรใูนโลกแหงความเปนจริง  ในสวนของเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรูผานเกม นางสาวทิพากร สอนจันทร ผูแทนบริษัท นี

โอเทคบิสซิเนส โซลูชั่นส  จำกัด (Neo Tech) ไดเลาถึงการใชเทคนิค Gamification ผสมผสานกับการใหทำภารกิจซ้ำๆ เพื่อให

เกิดการซึมซับเขาไปในความทรงจำของเด็ก ดังนั้น ตัวเกมจึงตองเลนซ้ำได บนฐานคิดที่วา เมื่อเด็กๆ เจอสถานการณจำลองในเกม

แลว จะสามารถนำความรูไปใชไดในชีวิตจริงหากมีเหตุเกิดข้ึน  

 ดาน นางจณิน วัฒนปฤดา ผูแทนบริษัท วิสดอม ออฟ บัตเตอรฟลาย จำกัด (WisB) หนึ่งในทีมพัฒนาเกมไดเลาถึง

แนวคิดหลักในออกแบบ  iSafe Family Game ท่ีเนนการมีสวนรวมของเด็กๆ และสงเสริมการใชเวลาคุณภาพรวมกันของ

ครอบครวั 

 “เราเชื่อวาเกมตองสนุกกอน และเนื้อหาที่เด็กๆ ไดเรียนรจูะตองถูกตอง ซึ่งก็ไดรับการยืนยันและตรวจสอบจากมูลนิธิฯ 

รวมถึงเมื่อไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อฯ ผลลัพธที่ออกมาก็ตองปลอดภัยและสรางสรรค ดังนั้น เพ่ือใหตอบโจทยเรื่องของ

ความส นุก จึ งสำคัญ มาก ท่ีจะตองเปด พ้ืนที่ ให เด็กๆ มีสวนรวมในการออกแบบตลอดกระบวนการพัฒนาเกม”  

“ในทางเนื้อหา ทีมงานไดคัดประเด็นรวมกับมูลนิธิฯ วาประเด็นอุบัติเหตุที่พบบอยๆ ในเด็กวัยประถมมีอะไรบาง ซึ่งไดสะทอน

ออกมาเปน 5 หัวขอในเกม ไดแก ความปลอดภัยบนทองถนน ความปลอดภัยจากการเลน ความปลอดภัยในบานและละแวกบาน 

ความปลอดภัยจากคนแปลกหนา และความปลอดภัยจากการใชงานออนไลน ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกเขามาเลนในแตละหัวขอได 

ซึ่งจะมีการเดินเรื่องคลายนิทาน มีภารกิจหรือดานยอยๆ ที่เด็กจะไดทั้งความสนุกสนานและไดเรยีนรเูรื่องความปลอดภัยไปพรอม

กัน โดยแตละหัวขอจะใชเวลาเลนไมนาน    

 นอกจากนี้ เกม iSafe Family ยังใสใจรายละเอียดทางภาษา ที่ใชภาษาที่เด็กจดจำเขาใจไดงาย เชน “ถาจมน้ำ 

ใหหงายเปนปลาดาว” ในแงภาพกราฟฟคและอนิเมชันในเกม นอกจากความสวยงามแลว ยังคำนึงถึงความสอดคลองกับโลกความ
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เปนจริง ทั้งสัดสวน รายละเอียด และสีสัน เพ่ือใหเด็กๆ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได รวมถึงหลักสำคัญเรื่อง “เลนเกมกับลูก” ที่

เอ้ือใหผูปกครองและครอบครัวเขามารับบท “ฮีโร” เพื่อชวยเด็กๆ ใหผานภารกิจในเกมไปได 

 อีกทั้ งภายในงาน ยังมีการประกาศผลรางวัลนักแคสต  iSafe สรางสรรค โดยมีรายชื่อผูไดรับรางวัล ดั งนี้ : 

รนุอายุ 6-9 ป  

 1. เด็กชาย ปณณวิชญ เจริญเกียรติตรัย จากโรงเรียนกรุงเทพครสิเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 2 .เด็กหญิง ปุญญิศา อรุณมงคล จากโรงเรยีนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร 

 3. เด็กชาย อาชวิน จิตตั้งตรง จากโรงเรยีนรุงอรุณ กรุงเทพมหานคร 

 4. เด็กหญงิ พิชญาภัคิ สุทธิ จากโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

 5. เด็กชาย กวิน ขำกลอม จากโรงเรยีนกองฟาวัฒนาวิทย จังหวัดปทุมธานี 

 รนุอายุ 10–14 ป  

 1. เด็กชาย ปาณัส ประดิษฐ จากโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 

 2. เด็กชาย ณฐนน เกษแกว จากโรงเรียนศรีชัยวิทยา จังหวัดพะเยา 

 รางวัล Popular Vote จากคณะกรรมการ 

 1. เด็กชาย จรณญาณ ศิริวรรณ จากโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร   และ 

 2. เด็กชาย ณดล บุญลอ จากโรงเรียนเทศบาล 3 (บานบอ) จังหวัดกาญจนบุรี 

 สดุทายนี้ นางสาวกรวิการ บุญตานนท หัวหนาโครงการ iSafe Family Game ไดกลาวถึงกาวตอไปของโครงการวา ใน

อนาคต โครงการจะขยายเครือขายความรวมมือกับองคกรที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน ในการเผยแพรเนื้อหาและจัดกิจกรรม อีก

ทั้งรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในการนําสื่อสรางสรรคและผลงานจากโครงการไปขยายผล และเปนตนแบบในการจัดทําสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรคดานการเรียนรูสำหรับครอบครัวเด็กวัยประถม โดยมุงที่จะนําผลการเรียนรูของเด็กและครอบครัวท่ีเขา

รวมโครงการฯ ไปใชประกอบการวางแผนงานสรางความรูความเขาใจกับเด็กและครอบครัวในประเด็นอื่นๆ รวมถึงจัดเวทีถอด

บทเรียน/องคความรูในการพัฒนา “เกมออนไลน” ใหเปนสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสำหรับเด็กและครอบครัว สำหรับผูผลิตสื่อ

อ่ืนๆ  

 “ในอนาคต อยากใหเลนซ้ำได เพ่ิมความทาทาย และชวนผูปกครองใหมาเปนผเูลนรวมกัน และเห็นโอกาสในการสงตอ

รุนตอรุน เชน พี่สอนนอง หรือเพ่ือนสอนเพื่อน ซึ่งเปนการสงตอที่ทรงพลัง” - กรวิการ บุญตานนท หัวหนาโครงการ iSafe 

Family Game Project กลาวปดทาย 

 iSafe Family Game ตนแบบเกมออนไลนเพื่อสงเสริมความปลอดภัยและเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค รวมกับ มูลนิธิสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก เปนเกมบน Web 

browser เลนไดท้ังมือถือและ PC ท่ีใหผูเลนเรียนรูเรื่องความปลอดภัยผานภารกิจตางๆ ไดแก Party Mission (ความปลอดภัย

บนทองถนน) Fun Fun Play (ความปลอดภัยจากการเลน) Home Alone (ความปลอดภัยในบานและละแวกบาน) Hello (ความ

ปลอดภัยจากคนแปลกหนา) และ Click Click (ความปลอดภัยจากการใชงานออนไลน) สามารถเลนเกมไดที่ www.isafe-

family.com 
  


