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บทนำ

อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ  และเทคโนโลยี 
การสื่อสารต่าง  ๆ  ได้กลายเป็นสิ่งคุ้นเคยในชีวิตของเด็ก 
ทุกวันนี้   เด็ก  ๆ  สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่าง 
คล่องแคล่ว  และอาจนึกไม่ออกว่าคนรุ่นพ่อแม่ของเขา 
ติดต่อกับเพื่อน  ๆ  ได้อย่างไรหากไม่มีโซเชียลมีเดีย 
อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสในการเติมเต็มสิทธิเด็กใน 
หลาย  ๆ  ด้าน  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า  เด็ก 
มีสิทธิในการได้รับการศึกษา  ในการได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ  รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
และมีคนรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้น  อินเทอร์เน็ต 
สามารถนำครูและสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นไปสู่เด็ก 
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด  และช่วยให้เด็ก  ๆ  กลุ่มที่ 
เข้าไม่ถึงบริการสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงฐานความรู้ได้ 
เช่นเดียวกับเด็กอื่น  ๆ

ในขณะเดียวกัน  เมื่อความเหลื่อมล้ ำทาง 
เทคโนโลยีระหว่างเด็กและพ่อแม่มีมากขึ้น  ความเสี่ยง 
ต่าง  ๆ  ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  พ่อแม่มักจะไม่รู้ว่าลูก 
ของตนกำลังทำอะไรบนอินเทอร์เน็ต  การขาดความรู้ 
และความเข้าใจทำให้พ่อแม่ไม่สามารถแนะนำลูกอย่าง 
เพียงพอ  โลกออนไลน์ก็เหมือนกับโลกในชีวิตจริง 
ที่มีสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  ความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกดิขึน้  รวมถงึการกลัน่แกลง้รงัแกในโลกออนไลน์ 

การแชร์รูปเด็กที่ไม่เหมาะสม  และการถูกตะล่อม 
หรือล่อลวงโดยผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ 
ถึงแม้เด็กอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถในการใช้ 
อินเทอร์เน็ต  แต่ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ 
ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้ 
เสมอไป

นีค่อืเหตผุลวา่  ทำไมเราถงึตอ้งสง่เสรมิใหพ้อ่แม่ 
หรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจ  ได้พูดคุยกับเด็กและแนะนำ 
เพ่ือให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  ภาคธุรกิจเอง 
ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ 
และการบริการของบริษัทมีความปลอดภัยสำหรับลูกค้า 
โดยเฉพาะเด็ก  ๆ  นอกจากนั้นภาคธุรกิจยังมีความ 
เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ในการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้  จึงเป็นเรื่องดีที่บริษัทด้าน 
โทรคมนาคมอย่างดีแทค  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครื่องมือที่ผู้ปกครอง 
และตัวเด็กสามารถนำมาใช้ได้  องค์การยูนิเซฟหวังว่า 
คู่มือพ่อแม่เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และ 
ใช้ได้จริง  ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นการ 
พูดคุยกับเด็ก  ๆ  เพ่ือให้เด็กใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

โธมัส  ดาวิน
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ  ประเทศไทย
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บทที ่ 1

ยินดีต้อนรับสู่โลกอินเทอร์เน็ต
‘คลิกเดียว  ย่อโลกทั้งใบ’

ทันทีที่โลกรู้จักประสิทธิภาพของ  ‘อินเทอร์เน็ต’ 
ว่าสามารถติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ถึงกัน 
ทั่ ว โลก  นับจากนั้นโลกก็ ไม่มีพรมแดน  ชีวิตก็  
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

บางประเทศรู้จักอินเทอร์เน็ตมานานกว่า  20  ปี 
จนกลายเป็นเพื่อนสนิทกับคนทุกเพศทุกวัย  เป็น 
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว  นำมาใช้อำนวยความ 
สะดวกให้กับชีวิตประจำวันได้ในทุก  ๆ  มิติ  ตั้งแต่ 
หาข้อมูลการเรียน  เรียนรู้สูตรอาหารจานโปรด  หรือ 
ทำธุรกิจ  ช่วยบริหารจัดการด้านการเงิน  ติดต่อส่ือสาร 
กับเพื่อนฝูง  เติมเต็มช่องว่างระหว่างวัย  สนุกกับการ 
ดูหนัง  ฟังเพลง  เป็นพื้นที่ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าจาก 
ต่างประเทศโดยไม่ต้องเดินทาง  ตลอดจนค้นหาแผนที ่

ในยามหลงทาง  เป็นพ้ืนท่ีแบ่งปันความคิด  ความสนใจ 
ผ่านรูปและเรื่องราวใน  “บล็อก”  ส่วนตัว  เปิดโอกาสให้ 
เรียนรู้เรื่องต่าง  ๆ  ที่ไม่คิดว่าจะได้รู้มาก่อน  แม้ตกงาน 
อินเทอร์ เน็ตยังเป็นอีกหนึ่งความหวังให้ได้สืบค้น 
ตำแหน่งงาน  สำหรับเด็ก  ๆ  อินเทอร์เน็ตช่วยเปิดโลก 
ทั้งด้านความคิด  จินตนาการ  และมิตรภาพ  ให้ 
กว้างไกล  เพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความหลากหลายที่อยู่ 
บนโลกใบนี้  รวมถึงช่องทางอื่น  ๆ  ที่สามารถจะใช้เป็น 
โอกาสให้กับตัวเอง

นี่คือตัวอย่างอันแสนจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
พลังของ  ‘อินเทอร์เน็ต’   ที่สามารถย่อโลกทั้งใบด้วย 
เพียงปลายนิ้ว
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ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ชาญฉลาด

บทที่ 1

เพื่อเรียนรู้และค้นหาข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อถึงกัน
ทุกวันน้ีอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมูลท่ีอยากรู้ 

ได้อย่างง่ายดาย  ตั้งแต่พยากรณ์อากาศ  ราคาน้ำมัน 
เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  พร้อมภาพ- 
ประกอบที่สมบูรณ์  ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
แค่พิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในเว็บไซต์ 
Google  หรือ  Bing  เช่น  แม่บ้านอยากเรียนรู้วิธีการ 
ทำอาหาร  ก็พิมพ์คำว่า  ‘ทำอาหารง่าย  ๆ’  เพียงเท่านั้น 
รายละเอียดเกี่ยวกับการทำอาหารจะปรากฏมากมาย 
ให้ได้เลือกนำไปใช้อย่างตรงใจที่สุด  นี่ยังไม่รวมวิดีโอ 
คลิปต่าง  ๆ  ที่อยู่ในเว็บไซต์   YouTube  แม้กระทั่ง 
ความเป็นไปในโลกปัจจุบันก็สามารถบอกชาวโลก 
ด้วยการส่งผ่านกล้องดิจิทัลที่ติดอยู่กับโทรศัพท์  เท่านี้ 
เหตุการณ์ต่าง  ๆ  บนโลกใบนี้ก็เรียกว่าอยู่ในกำมือ

ไม่ว่าอยู่มุมไหนในโลก  อินเทอร์เน็ตสามารถ 
เชื่อมโยงทุกคนให้ติดต่อถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน 
โดยผ่านช่องทางหลากหลาย  ทั้งอีเมล  เครือข่าย 
สังคมออนไลน์  กลุ่มสนทนา  จนถึงห้องสนทนา 
ในเว็บไซต์ต่าง  ๆ  อย่างเช่นในประเทศบังกลาเทศ 
และเมียนมาร์ที่ เปิดห้องเรียนออนไลน์   เพื่ อให้  
นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเรียนจากอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนกับนักเรียนที่ เรียนอยู่ในเมือง 
เช่นเดียวกับเปิดโอกาสให้คนไข้ในพื้นที่ห่างไกลได้รับ 
การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกที่ในโลกผ่าน 
ทางวิดีโอออนไลน์  จะเห็นได้ว่าพลังของอินเทอร์เน็ต 
ทำให้ทุกคน  ไม่ว่ายากดีมีจน  อยู่ท่ีใดบนโลก  ก็สามารถ 
ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน
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เพื่อช่วยเหลือสังคม  

เพื่อความบันเทิง เพื่อสร้างโอกาส
โทรทัศน์  วิทยุ  เกม  และอินเทอร์เน็ต  4  สิ่ง 

ที่ ไม่ เคยรวมอยู่ ในที่ เดี ยวกันมาก่อน   แต่ วั นนี้  
ด้วยความมหัศจรรย์ของอินเทอร์เน็ตสามารถรวม 
ความบันเทิงเหล่านี้เข้าเป็นหนึ่ง  จนเราสามารถเลือก 
รื่นรมย์กับรูปแบบความบันเทิงได้ตามรสนิยม  โดย 
ผ่านจากช่องทางหลากหลาย  เช่น  เว็บไซต ์ YouTube 
หรือโปรแกรมบันเทิงอย่าง  Windows  Media  Player 
กับ  iTunes  ตลอดจนสนุกกับเกมออนไลน์ผ่านทาง 
อุปกรณ์ต่าง   ๆ  เช่น  Apple  TV,  Xbox  และ 
Playstation  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแล 
ของพ่อแม่  ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ในยุคดิจิทัล  เราสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ 
ต้องการสื่อสารให้โลกได้รับรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ผ่าน  Facebook  หรือ  Blog  ติดต่อเครือข่ายการ 
ทำงานผ่าน  LinkedIn  หรือซื้อ  -  ขายสินค้าออนไลน์ 
(E-Commerce)  ผ่านทางเว็บไซต์  อย่าง  Kaidee.com 
หรือแม้แต่เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง  Facebook 
หรือ  Instagram  หรือการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
อย่าง  LINE   Shop  โดยเปิดโอกาสให้เราสามารถ 
เป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าทุกอย่างบนโลกนี้ได้อย่าง 
ง่ายดาย  ผู้ขายไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้าน  เพียงแค่ 
ถ่ายรูปสินค้าแล้วโพสต์ขึ้นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 
ขณะท่ีคนซ้ือก็ไม่ต้องเดินทาง  คลิกเดียวสามารถส่ังของ 
และให้มาส่งถึงบ้านได้เลย

นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นช่องทางส่งผ่าน 
ความคิด  เป็นพื้นที่สร้างฝันให้กับชาวโลกในทาง 
สร้างสรรค์  เช่น  ‘dtac & Telenor  Youth  Forum’ 
ที่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิด 
และพลังในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 
ให้ดีขึ้น  เช่น  เด็กสาวมุสลิมเปิดเพจ  wo-manis 
ขายผ้าฮิญาบเพื่อหารายได้ให้กับหญิงหม้ายที่เป็นเหยื่อ 
ของความไม่สงบใน  3  จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย 
หรือนักศึกษาไทยที่คิดค้นเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนวิทยาศาสตร์ 
เหมือนคนปกติ  รวมถึงกลุ่มที่เรียกว่า  Tech  Startup 
ย่อมาจาก  Technology   Startup  คือการทำธุรกิจ 
รูปแบบใหม่บนโลกอินเทอร์เน็ต  ที่ทำได้ทั้งขายไอเดีย 
แล้วหาผู้ร่วมทุน  หรือพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวเอง 
เช่น  www.skootar.com  เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 
ให้บริการเมสเซนเจอร์ออนไลน์  จุดเด่นอยู่ที่สะดวก 
และปลอดภัย  ค่าบริการไม่แพง  จึงเป็นหนึ่งใน 
แอพพลิเคชั่นน้องใหม่ที่มาแรง

อินเทอร์เน็ตมีชุมชนของผู้ท่ีอยากช่วยเหลือสังคม 
อยู่มากมาย  ด้วยพลังอำนาจของอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ 
เจาะถึงคนทุกกลุ่ม  ทุกชนชั้น  และทุกพื้นที่ในโลก 
จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็น 
ปัญหาสังคม  ความขาดแคลน  ความไม่เท่าเทียมกัน 
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือ  ความ 
รับผิดชอบร่วมกัน  เช่น  การระดมเงินผ่านเพจใน 
เฟซบุ๊กเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด  เพจรับสมัครจิตอาสา 
ไปช่วยสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส  การสร้างแคมเปญ 
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
หรือแม้แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติ  คนที่ประสบภัยก็สามารถ 
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อระบุว่าตนเองปลอดภัย
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ทำไมต้องสอนลูก
ให้รู้จักอินเทอร์เน็ต

ภัยออนไลน์กระจายอยู่ใกล้ตัว
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ยิ่งรู้มาก  ยิ่งได้เปรียบ
โลกเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จนรู้สึกได้เลยว่า 

เด็กสมัยนี้  ‘โต’  เร็วกว่าสมัยก่อนเยอะมาก  เช่นนั้นแล้ว 
พ่อแม่จึงควรเตรียมรับมือกับภัยต่าง  ๆ  ที่แฝงมากับ 
โลกออนไลน์  โดยการศึกษา  ทำความเข้าใจ  เพื่อให้รู้ 
เท่าทันกับความเป็นไปบนอินเทอร์เน็ต  อย่างน้อย 
จะไดแ้นะนำ  ตกัเตอืนลกูใหต้ดิตอ่กบัโลกกวา้งไดอ้ยา่ง 
ปลอดภัย  และปกป้องเขาจากอันตรายของการออนไลน์ 
อย่างผิดวิธี

มหันตภัยคนแปลกหน้า 
การที่เด็กติดต่อกับคนแปลกหน้าผ่านทางสื่อ 

สังคมออนไลน์  เป็นที่มาของการเกิดอาชญากรรม 
บนโลกออนไลน์อันดับต้น  ๆ  เลยทีเดียว  เพราะเรา 
ไม่อาจทราบได้ว่า  ตัวตนที่ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ 
ของบุคคลนั้นเป็นจริงตามที่แอบอ้างหรือไม่  ซึ่งอายุ 
ของเด็กที่สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นั้น  ขึ้นอยู่กับ 
การตัดสินใจของพ่อแม่  เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตาม 
ที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต  จึงควร 
เตรียมความพร้อม  ทั้งตนเองและลูก  ด้วยการ 
ติดตามสังเกตพฤติกรรมการออนไลน์ของลูกว่า  มีใคร 
เป็น  ‘เพื่อน’  ในโซเชียลมีเดียของเขาบ้าง  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง  หากคนนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้อง  หรือเกี่ยวข้อง 
กับครอบครัว  หรือในชุมชน  พ่อแม่ยิ่งต้องสังเกต 
มากขึ้น  เมื่อรู้สึกว่าการติดต่อมีความไม่ชอบมาพากล 
ต้องรีบพูดคุยกับลูก  เพื่อแยกเขาออกห่างจากคนร้าย 
หรือมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเร็ว 
ที่สุด  ขณะเดียวกัน  พ่อแม่จะต้องสั่งสอนลูกว่า 
อันตรายในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องจริงจัง  ไม่ใช่เรื่อง 
ที่ควรนำมาล้อเล่น  หรือใช้ด้วยความคึกคะนอง

จำให้ขึ้นใจ...ออนไลน์แล้ว  ลบไม่ได้
แม้ดูเหมือนว่าเราจะสามารถลบข้อความและ 

รูปท่ีอยู่บนโลกออนไลน์ได้  แต่ใครจะรู้ว่า  ก่อนหน้าน้ัน 
ข้อความหรือรูปต่าง  ๆ  ได้ถูกโอนย้ายข้อมูล  (download) 
บันทึก  หรือส่งต่อกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า 
เพราะข้อความและรูปท่ีคิดว่าลบแล้วยังคงอยู่ตลอดกาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลสำรวจพบว่า  เด็กและวัยรุ่น 
สว่นใหญช่อบเปดิเผยความเปน็สว่นตวัใหค้นแปลกหนา้ 
ได้รับรู้  ขณะเดียวกันก็ไม่ตรวจสอบตัวตนท่ีแท้จริง 
ของบุคคลท่ีติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ดังน้ันพ่อแม่ 
จึงควรสอนลูกว่า  ก่อนจะนำรูปถ่ายหรือข้อความ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  หรือน่าอับอายออกสู่โลก 
อินเทอร์เน็ต  พึงระลึกอยู่เสมอว่า  ไม่สามารถลบออก 
จากอินเทอร์เน็ตให้หมดสิ้นไปได้  ยิ่งกว่านั้นรูปภาพ 
หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและ 
ผู้อื่นที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์  เมื่อถูกเผยแพร่ 
ออกไปในวงกว้างแล้ว  เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ถูกส่งไป 
ยังเครือข่ายที่ไม่เหมาะสม  อาจเป็นต้นเหตุของการเกิด 
อาชญากรรม  จนนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย 
ในที่สุด
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Cyberbullying กลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์
รศ.  นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล  หัวหน้าสาขา 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  รองประธานโครงการ 
เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล  (HealthyGamer)  อธิบาย 
ถึงความหมายของ  Cyberbullying  ว่า  “เป็นการ 
กลั่นแกล้งกันอย่างรุนแรงในโลกไซเบอร์  มักพบใน 
กลุ่มเด็กวัยเรียน  ในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยเดียวกัน 
โดยมีเจตนาต้องการแกล้งให้เพื่อนอับอาย  เสียหน้า 
เสียชื่อเสียง  เสียเพื่อน  ไม่ได้รับการยอมรับ  ถูก 
อัปเปหิออกจากกลุ่ม”  ซึ่งพบว่ามีการทำหลายวิธี  เช่น 
สร้างเพจปลอมและใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงของเพื่อน 
เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิด  หรือการตัดต่อภาพอย่าง 
ไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ทัศนคติของครูก็อาจช่วย 
ซ้ำเติมเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้ง  เพราะ 
ครูอาจมองว่า  เด็กคนนี้คงไปทำอะไรผิดจึงเป็นเหตุให้ 
โดนแกล้ง  สุดท้าย  ผลร้ายก็ตกอยู่กับเด็ก  เพราะ 
เด็กขาดที่พึ่ง  ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะคุยกับใคร 

ไม่ได้  จนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  บางราย 
หันเข้าหายาเสพติด  ซึมเศร้า  หรือถึงขั้นทำร้ายตัวเอง 
และฆ่าตัวตาย

ในปี  2558  ประเทศมาเลเซียได้สำรวจพฤติกรรม 
การใช้อิน เทอร์ เน็ตของเด็ก เอ เชีย   พบข้อมูลที่  
น่าเป็นห่วงว่า  เด็กจำนวนมากกว่าคร่ึงท่องโลกออนไลน์ 
โดยไม่มีผู้ ใหญ่ดูแล  จึงตามมาด้วยรายงานที่ว่ า 
1   ใน  4  ของเด็กวัยเรียนถูกกลั่นแกล้งรังแกในโลก 
ออนไลน์  โดยเฉพาะกลุ่มอายุระหว่าง   13   -   15   ปี  
โดนหนักที่สุด  ขณะที่งานวิจัยของ  Harvard  School 
of  Health  สหรัฐอเมริกา  ปี  2554  พบว่า  เด็กที่มี 
พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกกันทางออนไลน์มากที่สุด 
คือ  นักเรียนชั้นมัธยมต้นอายุระหว่าง  11   -   14  ปี  
ในประเทศไทย  รศ.  นพ.ชาญวิทย์ยังได้พบข้อมูล 
ท่ีน่ากลัวกว่าน้ันคือ  เด็กท่ีเป็นท้ังผู้ท่ีกล่ันแกล้งและ 
ตกเป็นเหยื่อจะมีอายุน้อยลงเรื่อย   ๆ   จนถึงระดับ 
ชั้นอนุบาลเลยทีเดียว
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ตัวอย่าง  การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์
Amanda

Amanda  Todd  เด็กสาวชาวแคนาดาวัย  15  ปี 
เล่นเว็บแคม  แล้วถูกชายคนหนึ่งใช้คารมเกลี้ยกล่อม 
ให้เธอเปลือยหน้าอกโชว์  และบันทึกภาพหน้าอก 
ของเธอเก็บไว้  ก่อนเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก  ไม่ว่าเธอย้าย 
ท่ีอยู่หรือโรงเรียนหนีก่ีคร้ัง  เขาก็ตามไปเผยแพร่ภาพน้ัน 
ให้กับเพื่อนในโรงเรียนใหม่จนไม่มีใครคบเธอ  ทำให้ 
คนรอบตัวเกลียดชังเธอ  เธอตัดสินใจกินน้ำยาฟอกขาว 
ฆ่าตัวตาย  โชคดีที่ช่วยชีวิตได้ทัน  แต่หลังจากนั้น 
เธอก็ยังได้รับข้อความเกลียดชังรุนแรงกว่าเดิม  เช่น 
ด่าว่า  “สมควรตายแล้ว”  “ตายเสียดีกว่าอยู่”  ในที่สุด 
เธอรับแรงกดดันจากสังคมและถูกกลั่นแกล้งรังควาน 
โดยไม่สิ้นสุดไม่ไหว  จึงทำคลิประบายทุกข์  ระบาย 
ความในใจ  ความเจ็บปวดที่ถูกแกล้ง  ก่อนจะผูกคอ 
ตายในวนัที ่ 10  ตลุาคม  2555  เรือ่งราวทีน่า่เศรา้ของเธอ 
มีส่วนทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ 
กลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ปุยฝ้าย
ปุยฝ้าย  (นามสมมุติ)  เป็นเด็กเรียนดีจนถูก 

เพื่อนในห้องอิจฉา  ตอนเธออยู่ชั้น  ม.3  เธอตกใจ 
เมื่อพบว่าคำบรรยายภาพในเฟซบุ๊กของเธอถูกเปลี่ยน 
คำบรรยายภาพส่อไปในทางเพศ  พร้อมเบอร์ติดต่อ 
ผลที่ตามมาคือ  เธอถูกเพื่อนล้อและแกล้ง  รวมถึง 
อาจารย์ก็ไล่ไม่ให้เข้าห้องเรียน  เธอเริ่มเก็บตัวเงียบ 
ผลการเรียนของเธอตกฮวบ  มีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คน 
ที่รู้ปัญหาของเธอ  เมื่อหลายอย่างรุมเร้า  เธอก็คิดว่า 
ชีวิตน่าเบื่อ  ไม่มีใครต้องการ  อยู่ไปก็ไร้ค่า  หนำซ้ำ 
ยังนำปัญหามาให้พ่อแม่อีก  และใช้คัตเตอร์กรีด 
ข้อมือตัวเอง  โชคดีที่เพื่อนมาช่วยไว้ทัน

เมื่อถูกแกล้งหนักขึ้น  เธอตัดสินใจปรึกษาพ่อ 
ซึ่งเป็นตำรวจ  โดยแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน  แล้ว 
พยายามตามสืบ  โดยพุ่งไปท่ีเพ่ือนท่ีรู้เบอร์โทรศัพท์เธอ 
จนรู้ตัวคนทำ  วันหนึ่งเธอพูดขึ้นในห้องเรียนว่ารู้ตัว 
คนแกล้งและมีหลักฐานครบ  จะแจ้งความ  ปรากฏว่า 
วันรุ่งขึ้นเพจเจ้าปัญหานั้นก็ถูกปิดไป

ทุกวันน้ี  ปุยฝ้ายเรียนอยู่ช้ัน  ม.6  ท่ีโรงเรียนเดิม 
อย่างมีความสุขขึ้น  เธอตั้งใจว่าต้องผ่านเหตุการณ์นี้ 
ไปให้ได้  พยายามเปล่ียนตัวเองจากท่ีเคยเก็บตัวก็เร่ิม 
คุยกับเพื่อน  ปุยฝ้ายได้เข้าร่วมค่าย  ‘ดิจิทัลดีท็อกซ์’ 
ที่จัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  ซึ่งช่วยให้เธอรู้ว่ายังมีคนอื่นที่มีปัญหา 
เหมือนกันอยู่

ในประเทศนอร์เวย์  บริษัทเทเลนอร์  นอร์เวย์ 
และพันธมิตร  ได้สร้างสรรค์โครงการระดับชาติ  เพื่อ 
ต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแกกันในโลกออนไลน์  โดยมี 
โรงเรียนเป็นร้อยแห่ง  และเด็กนักเรียนหลายหมื่นคน 
เข้าร่วมโครงการนี้  ให้ข้อมูลความรู้กับเด็ก  ๆ  พ่อแม่ 
และอาจารย ์ เกีย่วกบัการปอ้งกนัการกลัน่แกลง้รงัแกกนั 
ในโลกออนไลน์  ได้รับการตอบรับท่ีดี  เด็ก  3  ใน  4  คน 
ที่ เข้าร่วมในโครงการบอกว่า  พวกเขาได้เรียนรู้วิธี 
หลีกเลี่ยงการถูกรังแกผ่านทางโทรศัพท์มือถือและ 
อินเทอร์เน็ต  ดังนั้น  พ่อแม่และครูบาอาจารย์ควร 
พูดคุยทำความเข้าใจกับเด็ก  ๆ  ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน 
สร้างเกราะคุ้มภัยให้เด็กรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อ 
ของการถูกกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์
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อย่าเชื่อ...
กลโกงบนธุรกิจออนไลน์ 

แม้สินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์มีเทคนิควิธีการ 
นำเสนอท่ีเร้าใจและราคาถูกใจ  แต่ไม่สามารถรับประกัน 
ได้ว่าจะได้สินค้าที่ถูกต้องเรียบร้อยดังใจ  การสอน 
ตัวเองและลูกหลานให้รู้ เท่าทันกลโกงจะช่วยให้พ้น 
จากการถูกฉ้อโกง  เสียเงิน  และไม่ต้องเครียด 
ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาให้ดีว่า  เว็บไซต์หรือ 
แอพพลิเคชั่นนั้นน่าเชื่อถือพอให้เราเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนตัว  รูปถ่าย  บัตรเครดิต  และหมายเลขบัญชี 
ธนาคารหรือไม่  อย่างน้อยก็หลีกเลี่ยงการถูกผู้อื่น 
สวมรอยดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้  โปรดจำไว้ว่า  บัญชี 
โปรแกรมโซเชียลมีเดียใด  ๆ  ก็ตามที่มีการผูกติดกับ 
บัญชีเงินสด  หรือบัตรเครดิต  ย่อมเป็นที่หมายปอง 
ของมิจฉาชีพในปัจจุบัน  อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับ 
วัยรุ่นไทยวัย  17  ปี  ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น  หลอก 
ขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ไอดีเฟซบุ๊ก  และรหัส 
พร้อมกับไอดีเกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์ไปหลอกขาย 
ให้กับผู้หลงเชื่อทางอินเทอร์เน็ตรายอื่น  จนผู้เสียหาย 
โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย  เรียกค่าเสียหายนับหมื่นบาท 
ทำให้วัยรุ่นผู้นี้ไม่ใช่เพียงแต่ผู้เสียหาย  แต่กลายเป็น 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าโกงด้วย

ไม่เว้นแม้แต่โปรแกรมไลน์ที่มีการผูกกับบัตร 
เครดิต  หรือผูกกับระบบบัญชีของผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
ก็อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำไปใช้หาผลประโยชน์ 
เช่น  นำเหรียญในโปรแกรมไลน์ไปซื้อสินค้าและบริการ 
แม้ราคาสินค้าในการซื้อแต่ละครั้งอาจเป็นเงินไม่มาก 
แต่เมื่อทำบ่อยอย่างต่อเนื่องย่อมได้เงินเป็นกอบเป็นกำ

ระวัง...ไวรัส  มัลแวร์จู่โจม
การเข้าเว็บไซต์ที่สุ่มเสี่ยง  เช่น  เว็บดูหนัง 

ออนไลน์  หรือเว็บดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี  โดย 
ปราศจากความตระหนักถึงความเส่ียงและการป้องกัน 
ตัวเอง  เช่น  การติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมป้องกัน 
มัลแวร์  (Malware)  ท่ีย่อมาจาก  Malicious  Software 
จะเสี่ยงต่อความเสียหายที่ เกิดกับคอมพิว เตอร์  
โปรแกรมต่าง  ๆ  และไฟล์งานสำคัญ  ทั้งโดยเจตนา 
คือ  เข้าไปเพื่อลักลอบดูดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต  หรือโดยไม่เจตนาคือ  ถูกจู่โจมโดยไวรัส 
มัลแวร์  ซึ่งหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 
ที่ เป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จะแฝงตัวมาเงียบ  ๆ  กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกันใน 
โซเชียลมีเดีย  เพราะฉะนั้นก่อนเข้าเว็บไซต์ใดควร 
เรียนรู้ให้ดี  อย่าเข้าสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
การลักลอบเข้าถึงข้อมูลบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง  ๆ  จาก 
การถูกจู่โจมโดยไวรัสมัลแวร์  จะได้ทำงานได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ...ข้อมูลให้เหมาะสมกับวัย
เป็นที่ทราบกันดีว่า  ธรรมชาติของเด็กคืออยากรู้ 

อยากเห็น  ฉะนั้นพ่อแม่ควรประเมินตัวเองก่อนจะ 
อนุญาตให้ลูกเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตว่า  เนื้อหาอะไร 
จัดอยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสม  เพราะแค่เพียงคลิกเดียว 
ลูกสามารถเสพข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นได้   ดังนั้น 
พ่อแม่จึงควรทำความเข้าใจกับลูกถึงการเข้าถึงข้อมูล 
เนื้อหาว่าอะไรที่ไม่เหมาะสม  และอะไรยอมรับได้  
ทั้งในอินเทอร์เน็ต  เกม  สื่อสังคมออนไลน์  และ 
แอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม 
มึนเมา  ยาเสพติด  และเรื่องลามกอนาจาร
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แอพพลิเคชั่นสุดฮิต  เว็บไซต์ยอดนิยม
ที่พ่อแม่ต้องระวัง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก 
อินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้งานทั่วโลก  สามารถแบ่งปันเรื่องราว 
ข่าวสาร  รูปภาพ  ตลอดจนช็อปป้ิงหรือค้าขายออนไลน์ 
ได้  เป็นช่องทางที่เยี่ยมยอดในการติดตามอัพเดต 
เรื่องราวความเป็นไปของเพื่อนฝูงและครอบครัว 
มีประโยชน์ในการกระชับมิตร  และรวมญาติได้ทั่วโลก 
เฟซบุ๊กจึงได้รับความนิยมอย่างมาก  ขณะเดียวกัน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างง่ายดายก็อาจมีอันตราย 
มากต่อเด็กและเยาวชนเช่นกัน  ดังเช่นข่าวหนุ่ม 
อายุ   18   ปีลวงเด็กหญิงอายุ   14  ปีไปข่มขืน  หลัง 
รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กแค่   4   วัน  นอกจากนี้ยังมีเพจ 
เฟซบุ๊กที่ เยาวชนหญิงโพสต์รูปตัวเองโชว์หน้าอก 
รูปร่าง  เพื่อแลกกับการกดไลค์  ซึ่งการกระทำเช่นนี้ 
นอกจากจะเสี่ยงต่อการถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ 
และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตการเรียนหรือการทำงาน 
ในอนาคตแล้ว  ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และ 
ผิดกฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศอีกด้วย

Facebook
สังคมออนไลน์

แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้เฟซบุ๊ก 
โดยเฉพาะในเมืองไทย  โดยสามารถถ่ายภาพและ 
แต่งภาพบนสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคที่สวยงาม  แล้ว 
แบ่งปันในสังคมออนไลน์  ซ่ึงผู้ติดตามสามารถกด  ‘ไลค์’ 
ถึงแม้ว่า   Instagram  จะห้ามโพสต์รูปโป๊  แต่ผู้ใช้  
บางคนก็ยังโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำ  ชุดชั้นใน 
จนถึงโป๊เปลือย  เมื่อเด็กโพสต์ภาพแล้วได้รับยอดไลค์ 
สูง  ๆ  อาจทำใหเ้กดิความรูส้กึอยากแสวงหาความมัน่ใจ 
ด้วยการเอาชนะจากยอดไลค์และเสียงชื่นชม  ทั้ง 
จากเพื่อน  ๆ  และคนแปลกหน้า  ส่งผลให้ขาดความ 
มั่นใจและขาดการนับถือตนเองหากรูปที่โพสต์ไม่ได้ 
ยอดไลค์สูง  ๆ

Instagram
อัลบั้มรูปออนไลน์
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เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยจับคู่คนที่อยู่ในละแวก 
ใกล้เคียง  เป็นช่องทางหาคู่สำหรับออกเดท  จนไปถึง 
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง  แม้รูปจากข้อมูลส่วนบุคคล 
จะสื่อให้เข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่  
17  ปีขึ้นไป  แต่  Tinder  ก็มีนโยบายให้เด็กอายุ  13  ปี 
ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อ  ‘สนุกกับการ 
ติดต่อสื่อสาร’  ได้  ดังนั้นพ่อแม่จึงควรติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด  เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีแอบแฝงอยู่ได้  เช่น 
กรณีที่   Tinder   จับคู่ผู้หญิงคนหนึ่งให้กับผู้ชายอายุ 
28  ปี  ที่ระบุในประวัติว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ 
แต่อีก  2   เดือนต่อมา  ผู้หญิงคนนี้ต้องตกใจ  เมื่อ 
พบว่าผู้ชายที่เธอคุยด้วยเคยฆ่าคนและโกหกข้อมูล 
ของตัวเองทั้งหมด

Tinder
แม่สื่อออนไลน์

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
12   ปีขึ้นไป  สำหรับแชตกับเพื่อนด้วยรูปภาพหรือ 
วิดีโอ  และรูปภาพจะทำลายตัวเองภายใน  10  วินาที 
หลังจากที่ผู้รับเปิดดูรูปภาพหรือวิดีโอนั้น  จึงทำให้ 
แอพพลิเคชั่นนี้มักถูกใช้ในการส่งภาพหรือวิดีโอโป๊ 
เปลือย  และภาพที่ไม่เหมาะสม  เพราะผู้ใช้เข้าใจว่า 
จะไม่มีการบันทึกซ้ำหรือส่งต่อ  อย่างไรก็ดีรูปภาพ 
หรือคลิปวิดีโอเหล่านั้นแม้หายจากสายตา  แต่ไม่ได้ 
สูญสลายจากอุปกรณ์สื่อสารแต่อย่างใด  เพราะ 
Snapchat  ให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นซ้ำรูปภาพหรือวิดีโอ 
ท่ีส่งมาได้โดยการเสียค่าใช้จ่าย  หรือในกรณีของผู้ใช้งาน 
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก็สามารถติดต้ัง 
แอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอของ  Snapchat 
มาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของตนเองได้

Snapchat
แชตด้วยภาพ
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เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากไฟล์และรับชมวิดีโอคลิป 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอัพโหลด  แชร์  หรือดูวิดีโอคลิป 
ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นยูทูบได้  ไม่ว่าจะเป็น 
หนัง  ละคร  มิวสิควิดีโอ  หรือการโชว์ความสามารถ 
ต่าง  ๆ  จากทางบ้าน  แต่ละนาทีมีการอัพโหลดวิดีโอ 
ความยาวกว่า  300   ชั่วโมงเข้ามายังเว็บไซต์  ทำให้ 
YouTube   มีเนื้อหามากมาย  และกลายเป็นหนึ่งใน 
เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก  แต่ขณะเดียวกัน 
ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย  จึงทำให้มีบางส่วนที่เป็น 
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน  แต่ก็เป็น 
ที่น่ายินดีว่า  YouTube  ยังแสดงความห่วงใยเด็กและ 
เยาวชน  เปิด  YouTube  Kids  รวมคลิปวิดีโอที่เด็ก 
สามารถชมได้  แบ่งเป็น  4  หมวด  ได้แก่  Shows, 
Music,  Learning  และ  Explore  โดยไม่มีเนื้อหา 
ล่อแหลม  ปิดกั้นสื่อลามก  และปิดกั้นคำหยาบคาย 
ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้น

ทวิตเตอร์คือบริการที่ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความ 
ยาวไม่เกิน  140  ตัวอักษร  เพื่อบอกเพื่อนสมาชิกว่า 
กำลังทำอะไรอยู่ในขณะน้ัน  ทุกวันน้ีทวิตเตอร์กลายเป็น 
ช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ 
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  บริษัทใหญ่  ๆ  ดารา  นักร้อง 
นักการเมือง  หรือสำนักข่าวต่าง  ๆ  ก็หันมาใช้ทวิตเตอร์ 
เพื่อสื่อสารถึงผู้ที่สนใจ  หรือแม้แต่นักบินอวกาศ 
ที่ประจำอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติ  ก็ส่งภาพและ 
ข้อความผ่านทวิตเตอร์มาให้ประชาชนบนพื้นโลกได้รับรู ้
แต่เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นอื่น  ๆ  อาจมีผู้ไม่หวังดี 
บางคนหรือบางกลุ่มที่ใช้ทวิตเตอร์เพื่อล่อลวงเด็กและ 
เยาวชนได้  นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ เด็กและเยาวชน 
บางคนใช้พื้นที่บนทวิตเตอร์ในการโพสต์ข้อความ 
แสดงความเห็นหรือความรู้สึกในทางที่รุนแรง  หรือ 
แชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง  ซึ่งอาจเสี่ยงต่อคดีประเภท 
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา  หรือผิดพระราชบัญญัต ิ
คอมพิวเตอร์อีกด้วย
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WeChatLINE
แอพพลิเคช่ันท่ีครองใจผู้ใช้งานท่ัวโลกเป็นจำนวน 

300   ล้ านคน  ลูกเล่นการติดต่อสื่อสารโดยรวม 
คล้ายกับ  LINE  แต่สิ่งที่ทำให้  WeChat  อาจถูกนำ 
ไปใช้ในทางล่อแหลมและเป็นช่องทางของพวกมิจฉาชีพ 
คือ  สามารถค้นหาเพื่อนทั้งที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อนใน 
WeChat  และคนอื่นในเครือข่ายรอบ  ๆ  ได้ไกลถึง 
10  กิโลเมตร  และสามารถเลือกได้ด้วยว่า  อยากได้ 
เพื่อนใหม่เป็นชายหรือหญิง  สามารถเล่นวิดีโอคอลล์ 
เหน็หนา้ไดด้ว้ย  ซึง่ทำใหต้ดิตอ่สือ่สารกบัคนแปลกหนา้ 
ได้ง่ายดาย

แอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการการส่งข้อความ 
และการโทร.ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกัน  สามารถ 
แชต  สร้างกลุ่ม  ส่งข้อความ  โพสต์รูปต่าง  ๆ  หรือ 
โทร.คุยแบบเสียงได้  LINE  มีลูกเล่นที่สติ๊กเกอร์น่ารัก 
จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนกว่า  230  ล้านคนทั่วโลก 
ในประเทศไทย  คนทุกเพศทุกวัยกว่า  18   ล้านคน 
ใช้  LINE  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมที่ครูสั่งงานทาง 
LINE  จนถึงการประชุมสำคัญที่ต้องการการตัดสินใจ 
จากสมาชิกทั้งหมด  แต่ขณะเดียวกัน  การใช้เงินซื้อ 
สต๊ิกเกอร์หรือเหรียญสำหรับ  LINE  หรือเกมท่ีเช่ือมต่อ 
กับ  LINE  ก็อาจเป็นเหตุให้เด็กใช้เงินจำนวนมาก 
โดยที่กว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้ก็เมื่อเจอกับบิลค่าบริการ 
จำนวนมาก  ดังที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตกันมาแล้ว
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สอนลูกอย่างไร...
ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด

การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย  ทำให้การเป็นพ่อแม่สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
พ่อแม่จึงควรเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับการออนไลน์ตั้งแต่เนิ่น  ๆ
และสอนให้ลูกรู้เท่าทันอันตรายต่าง  ๆ  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 

และการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นของลูก
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ตั้งกฎกติกาในการออนไลน์
พ่อแม่ควรตั้งกฎกติกาในการออนไลน์ขึ้นเพื่อ 

ให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น  ให้ลูกขออนุญาตพ่อแม่ก่อนจะดาวน์โหลด 
แอพพลเิคชัน่ลงในโทรศพัทม์อืถอื  หรอืหากลกูตอ้งการ 
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด  ๆ  ต้องให้พ่อแม่มีส่วนใน 
การคัดเลือก  และร่วมตั้งข้อมูลส่วนตัว  รวมถึงค่า 
ความเป็นส่วนตัว  และค่าความปลอดภัยด้วยกัน

เปิดใจคุยกัน
พ่อแม่คือบุคคลที่รู้จักลูกของตนเองดีกว่าคนอื่น 

จึงควรนั่งคุยกับลูกถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ  ไม่ว่าเพื่อความบันเทิง 
เช่น  ดูหนัง  ฟังเพลง  หรือการใช้สร้างโอกาสต่าง  ๆ 
เปิดใจ  สนุกกับการเรียนรู้โลกกว้างผ่านอินเทอร์เน็ต 
ไปด้วยกัน  ขณะเดียวกันควรคุยถึงอันตรายต่าง  ๆ  ที่ 
แอบแฝงมากับอินเทอร์เน็ต  ด้วยคำพูดง่าย  ๆ  สบาย  ๆ 
ให้เหมาะสมกับช่วงวัยและอุปนิสัยของลูก

หากลูกใช้อินเทอร์ เน็ตอยู่ก่อนแล้ว  พ่อแม่  
ควรทราบว่า  ลูกเข้าเว็บไซต์อะไร  ใช้แอพพลิเคชั่น 
อะไรบ้าง  จำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ 
แอพพลิเคชั่นนั้นด้วยว่า  มีคุณสมบัติอะไร  มีความ 
เสี่ยงหรือไม่  เช่น  ลูกติดต่อกับคนแปลกหน้า  หรือ 
โดนกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์บ้างหรือไม่  พยายาม 
บอกลูกว่า  หากมีใครทำให้ลำบากใจ  หรือพูดอะไร 
ที่ เป็นการทำร้าย  หรือทำให้ เจ็บปวดอับอายทาง 
ออนไลน์  ให้บอกพ่อแม่รู้ทันที  และให้การรับรองว่า 
พ่อแม่จะไม่ต่อว่าซ้ำเติม  เพื่อให้ลูกอุ่นใจว่า  หากเกิด 
อะไรขึ้นลูกสามารถเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ทุกเรื่อง  จะได้ 
ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

ห้ามเปิดเผย...‘รหัสผ่าน’
พ่อแม่ควรสอนลูกว่า  ‘รหัสผ่าน’  หรือ  ‘พาสเวิร์ด’ 

เป็นความลับสุดยอด  เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ควรบอก 
ให้พ่อแม่รู้  แต่ไม่ให้คนอื่นรู้  แม้กระทั่งเพื่อนสนิท 
หรือแฟนก็ตาม  เพราะเมื่อคนอื่นรู้รหัสผ่าน  ก็จะ 
สามารถเจาะเข้ามาในข้อมูลส่วนตัวของเราได้  เสี่ยง 
ต่อการถูกมิจฉาชีพสวมรอยนำไปใช้ในทางไม่ดีใน 
โลกออนไลน์ได้

คิด...ก่อนเข้าสู่สังคมออนไลน์
นอกเหนือจากการมีมารยาทในการเข้าสังคมท่ัวไป 

การเข้าสู่สังคมออนไลน์ก็ต้องมีมารยาทด้วยเช่นกัน 
ง่าย  ๆ  แค่เร่ิมต้นถามตนเองก่อนว่า  ‘เราควรเขียนข้อความ 
(หรือรูปภาพ)  พวกนี้จริงหรือ’  แล้วถามต่อว่า  ‘มีใคร 
ต้องเจ็บปวดเสียหายจากสิ่งนั้นหรือไม่’  การใช้เวลา 
เพียงแค่  10  หรือ  30  วินาทีเพื่อทบทวนก่อนตัดสินใจ 
เขียนอะไรลงไปในโลกออนไลน์  ถือเป็นมารยาทและ 
ความรับผิดชอบอย่างยิ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  หาก 
ข้อความหรือรูปภาพที่เราส่งต่อในสังคมออนไลน์นั้น 
เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้คนในครอบครัวรับรู้   ก็ขอให้ 
ตระหนักเลยว่า  เรื่องนั้นคงไม่เหมาะที่จะเขียนหรือ 
ส่งต่อไป  และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ  เมื่อโพสต์อะไร 
ไปแล้วก็ยากที่จะลบให้หมดสิ้น  เพราะอาจมีคนอื่น 
เอาไปส่งต่อแล้ว
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จำกัดอายุผู้ ใช้ไว้ ในอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด 
พ่อแม่ควรจำกัดอายุผู้ใช้ไว้ในโทรศัพท์มือถือ 

สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต  และคอมพิวเตอร์  เพื่อให้  
เหมาะสมกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของลูก  ดังนี้

  เด็กอายุต่ำกว่า  3  ปีไม่ควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 
และการสื่อสารทุกชนิด

  เด็กอายุต่ำกว่า  6  ปีไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ต 
ตามลำพัง

  เด็กอายุ  6  -  12  ปีควรใช้อินเทอร์เน็ตภายใต้ 
การดูแลของผู้ปกครอง

  เด็กอายุต่ำกว่า  13  ปีไม่ควรใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์

เนื่องจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหลายใน 
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยน  หรืออัพเดตอยู่ตลอด 
ฉะน้ันพ่อแม่จึงควรทำความเข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์ 
สื่อสารต่าง  ๆ  อยู่เสมอ  เพื่อจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
และปกป้องลูกให้ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

ดูแลด้วยแอพพลิเคชั่น
มีหลายแอพพลิเคชั่นที่จะเป็นตัวช่วยพ่อแม่ 

ดูแลลูกในการท่องโลกออนไลน์  เช่น
Life 360  แสดงตำแหน่งของครอบครัวอย่าง 

มีประสิทธิภาพ  เปิดให้ใช้งานฟรีในระบบ  Android 
และ  IOS

TimeAway  ใช้ในระบบ  Android  ที่ทำให้ 
พอ่แมส่ามารถปดิกัน้  จำกดัแอพพลเิคชัน่  และตดิตาม 
ตำแหน่งที่อยู่ของลูก  และจัดตารางเวลาการใช้งาน 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกได้

MamaBear  ในระบบ  Andriod  และ  IOS 
ช่วยให้พ่อแม่สามารถติดตามกิจกรรมสังคมออนไลน์ 
ของลูก  จัดการการใช้แอพพลิเคชั่น  รับทราบตำแหน่ง 
ที่อยู่ของลูก  และแจ้งเตือนให้พ่อแม่รู้เวลาที่ลูกเพิ่ม 
รายชื่อผู้ติดต่อ  ใช้คำต้องห้าม  หรืออัพโหลด  และ 
แท็กรูปภาพในสังคมออนไลน์

mSpy  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีค่าบริการรายเดือน 
ใช้สำหรับสอดส่องพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของลูก 
ติดตามประวัติการเข้าเว็บ  หารูปภาพ  วิดีโอ  อีเมล 
และเอสเอ็มเอสเก็บข้อมูลการพิมพ์  สามารถใช้งาน 
กับอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้  และ 
มีผู้ใช้งานกว่าล้านคนทั่วโลก

วิธีการสอดส่องดูแลด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ เป็น 
เพียงแค่มาตรการหนึ่ งในการคุ้มครองลูก   ๆ   จาก 
ภัยคุกคามบนโลกออนไลน์เท่านั้น  และหากนำไปใช้ 
อย่างไม่เหมาะสม  จนกลายเป็นเหมือนความพยายาม 
ในการควบคุมพวกเขา  อาจส่งผลสะท้อนกลับใน 
รูปแบบของการต่อต้านได้  วิธีที่จะสร้างความปลอดภัย 
ให้ลูก  ๆ  ได้ดีที่สุด  คือการพูดคุยกันประสาพ่อแม่ลูก 
แบบดั้งเดิม  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  ซึ่งจะช่วย 
สร้างความไว้วางใจระหว่างพ่อแม่และลูก  และความ 
ร่วมมือจากลูก  ๆ  ในการแบ่งปันให้พ่อแม่ได้ดูอุปกรณ์ 
สื่อสารและเล่าเรื่องราวที่ลูกได้พบหรือกังวลใจให้ฟัง

ตั้งค่าในแอพพลิเคชั่นยอดนิยม
พ่อแม่ท่ีลูกอายุต่ำกว่า  13  ปี  ก่อนท่ีจะให้ลูกเล่น 

เฟซบุ๊กหรือแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  ควรตั้งค่าความเป็น 
ส่วนตัว  และควรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามจริง  เพื่อ 
ป้องกันการขอเป็นเพื่อนที่ ไม่ เหมาะสม  หรือใน 
YouTube   จะมีฟังก์ชันตั้งค่าความปลอดภัย  เช่น 
ต้องอายุ  13   ปีจึงจะเข้าไปใช้งานได้  หรือบล็อกการ 
เข้าถึง  รวมถึงตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองบน 
Google   Play  ที่จำกัดเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลด 
หรือสั่ งซื้อสินค้าออนไลน์ได้   พ่อแม่สามารถเปิด 
หรือปิดการควบคุมได้เมื่อต้องการ  วิธีนี้จะช่วยให้ 
ทุกคนในครอบครัวใช้แอพพลิเคชั่นที่ตัวเองต้องการ 
บนอุปกรณ์เดียวกันได้
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ไม่โพสต์ภาพและข้อมูลส่วนตัวของลูก 
นอกจากที่พ่อแม่ควรเตือนลูกเกี่ยวกับการโพสต์ 

ภาพข้อมูลส่วนตัวแล้ว  พ่อแม่เองก็ต้องไม่ทำสิ่งที่ 
อาจเกิดความเสี่ยงแก่ลูก  เช่น  ไม่โพสต์ภาพและ 
ข้อมูลส่วนตัวของลูกในวัยที่ยังไม่รู้เดียงสาจนถึงยังไม่ 
บรรลุนิติภาวะในทุกกรณี  รวมถึงภาพลูกที่ทำอะไร 
เปิ่น  ๆ  หรือภาพโป๊ของลูก  เพราะเมื่อเขาโตขึ้นคง 
ไม่ชอบ  หรืออย่างน้อยควรตั้งค่าการแชร์ในโซเชียล 
มีเดียให้เห็นเฉพาะในกลุ่มเพื่อน  ครอบครัว  หรือ 
ส่ วนตั ว   นอกจ ากนี้ พ่ อ แม่ ค ว รหลี ก เ ลี่ ย งก า ร 
“Check  in”  หรือแสดงสถานที่ที่อยู่   (เช่นที่ร้านค้า 
หรือร้านอาหาร)  เพราะจะเป็นเบาะแสให้โจรหรือ 
คนที่ตั้งใจจ้องจะล่าเหยื่อรู้ว่า  ตอนนี้เด็กกำลังทำอะไร 
อยู่ที่ไหน

บังคับตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ เกี่ยวข้องกับ 

กฎหมายในการใช้อินเทอร์เน็ต  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก 
กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  กฎหมายที่สำคัญ 
ได้แก่  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2550  เช่น

มาตรา  14  ผู้ใดให้ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล 
อันเป็นเท็จ  ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง 
หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  หรือ 
ข้อมูลที่มีลักษณะลามก  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  หรือท้ังจำท้ังปรับ

มาตรา  16  ผู้ใดนำภาพของผู้อื่นและเป็นภาพ 
ที่เกิดจากการตัดต่อ  ดัดแปลง  โดยอาจทำให้ผู้นั้น 
เสียหาย  เสียชื่อเสียง  หรือได้รับความอับอาย  ต้อง 
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกิน  60,000 
บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

แจ้งความออนไลน์
‘จา่ฮกู  สถานตีำรวจออนไลน’์  (www.tcsd.in.th) 

ทำหน้าที่เหมือนกับสถานีตำรวจทั่วไป  เพียงแต่ตั้งอยู่ 
บนพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น  โดยรับแจ้งเบาะแสของเว็บ 
ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม  แจ้งเหตุการกระทำผิดออนไลน์ 
และให้คำปรึกษาในเรื่องที่อาจเกี่ยวกับความผิดด้าน 
คอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังมีการนำระบบสนทนา 
ออนไลน์หรือแชต  และการสนทนาผ่านกล้องวิดีโอ 
เข้ามาเพื่อให้ประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ตลอด 
24  ชั่วโมง
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คำถามเจาะใจ...
เข้าใจลูก...เข้าใจความเสี่ยง

เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสาร 
และทำความเข้าใจกับลูกเกี่ยวกับแนวทางการใช้  
อินเทอร์เน็ตของลูกคือ  การตั้งคำถาม  เพื่อให้สามารถ 
เห็นจากมุมมองและสถานการณ์ที่ลูกเผชิญอยู่  ซึ่ง 
จะนำไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เกิดความเข้าใจ 
ในตัวลูก  รวมถึงการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 
และแนวทางการจัดการรับมือได้อย่างเหมาะสม

ในบทนีม้หีวัขอ้คำถามทีพ่อ่แมส่ามารถใชเ้พือ่ชวน 
ลูกคุยเกี่ยวกับอันตรายในโลกไซเบอร์ได้  นอกจากนั้น 
รศ.   นพ.ชาญวิทย์   พรนภดล  หัวหน้าสาขาวิชา 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะ 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ยังได้ให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ในแต่ละหัวข้อไว้  
บางส่วน  โดยเน้นย้ำว่าพื้นฐานที่สำคัญในการพูดคุย 
คือการมีสัมพันธภาพที่ดี  พ่อแม่ลูกต้องใกล้ชิดกัน 
คุยกัน  จนเด็กรับรู้ได้ถึงความหวังดี  เจตนาดีของ 
พ่อแม่ที่จะไม่ตัดสิน  หรือไม่ซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิดพลาด 
ให้ความรักเพื่อให้เด็กรู้สึกมีตัวตนในครอบครัว  เพื่อ 

เขาจะไม่ต้องแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนหรือบุคคล 
ภายนอก  ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ  ช่วยงาน 
บ้าน  มีกฎกติกาก่อนที่จะหยิบยื่นสมาร์ทโฟนให้ว่า 
อะไรทำได้หรือไม่ได้  กำหนดเวลาชัดเจน  ส่งเสริม 
กิจกรรมในครอบครัว  เพื่อเป็นเกราะป้องกันหรือ 
ภูมิต้านทานให้กับลูก  เขาจะมีความมั่นคงทางจิตใจ 
ควบคุมตัวเองดี  เกิดความรู้สึกอดกลั้นและรอคอย 
ซึ่งในระหว่างการพูดคุยซักถามนั้น  พ่อแม่ต้องระวัง 
ที่จะไม่ตัดสินข้อมูลหรือพฤติกรรมของลูก  แต่ควร 
เปิดใจเพื่อรับฟัง  เพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผย 
ข้อมูลตามความเป็นจริง  ที่จะนำไปสู่การประเมิน 
สถานการณ์ความเสี่ยงที่ถูกต้อง

ตัวอย่างคำถามท่ีพ่อแม่สามารถใช้ในการพูดคุย 
เพื่อเช็กภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตของลูก  อาจ 
แบ่งได้เป็น  4  หัวข้อ  ซึ่งพ่อแม่สามารถเลือกใช้ได้ตาม 
ความเหมาะสม  หรือตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่ลูก 
เผชิญอยู่  โดยอาจเลือกใช้เฉพาะบางข้อที่คิดว่าจะเป็น 
ประโยชน์
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คำถามเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป
1.  ลูกชอบเข้าเว็บไซต์อะไรมากท่ีสุด?  แล้วเข้าไป 

ทำอะไร?

2.  ตอนนี้เพื่อน  ๆ  กำลังนิยมเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง?

3.  เคยมีคนแปลกหน้าขอพูดคุยกับลูกทางโซเชียล 
มีเดียบ้างไหม?  คุยกันเรื่องอะไร?  มีเรื่องที่ทำให ้
รู้สึกไม่สบายใจบ้างหรือไม่?  หรือมีการขอให้ทำ 
ในสิ่งที่ลูกไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมบ้างหรือเปล่า? 
เขาบอกให้ลูกทำอะไร?  แล้วลูกตอบว่าอย่างไร?

4.  เคยมีใครส่งข้อความมาป่วนหรือกวนใจลูกบ้างไหม? 
แล้วลูกทำอย่างไร?

คำถามเกี่ยวกับ Cyberbullying  การกลั่นแกล้งรังแกกันทางออนไลน์
1.  ลูกรู้จักคำว่า  Cyberbullying  หรือการกลั่นแกล้ง 

กันบนโลกออนไลน์บ้างไหม?  เข้าใจว่ามันคืออะไร? 
เคยพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง 
รูปแบบนี้บ้างไหม?  รู้สึกอย่างไร?

2.  ลูกเคยต้องลบข้อความ  รูป  หรือความคิดเห็นที่ 
คนอื่นเขียนถึงลูกในทางที่ไม่ดีบนหน้าเพจของลูก 

บ้างหรือไม่?  เคยมีคนที่กวนใจหรือทำให้ลูกเสียใจ 
ด้วยถ้อยคำไม่ดีบนหน้าเพจของลูก  หรือบนเว็บไซต์ 
อื่น  ๆ  บ้างหรือไม่?  ลูกทำอย่างไร  (เช่น  โต้ตอบ 
ลบทิ้ง  บล็อก  ฯลฯ)?  เพราะอะไรถึงเลือกทำ 
เช่นน้ัน?  เกิดอะไรข้ึนตามมา?  แล้วลูกรู้สึกอย่างไร 
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น?

5.  ลูกมีวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ 
ต่าง  ๆ  ให้ปลอดภัยได้อย่างไร? 

6.  ลูกคิดอย่างไรกับคำพูดที่ว่า  ในโลกออนไลน์ 
ทุกคนมีสิทธิ์นำข้อมูลไปบิดเบือนหรือแต่งเติมใหม่ 
เพื่อให้คนอื่น  ๆ  เชื่อว่านั่นคือเรื่องจริง?  ลูกเคย 
พบเหน็กรณเีหลา่นัน้บา้งไหม?  เคยมใีครนำขอ้มลู  / 
เรื่องของลูกไปบิดเบือนหรือแต่งเติม  แล้วทำให้ 
คนอื่น  ๆ  เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงบ้างไหม?  สิ่งเหล่านั้น 
ส่งผลกระทบต่อลูกอย่างไร?

คำแนะนำ :

	 สำหรับคำถามข้อ 3 และ 4	 หากลูก ‘ตอบรับ’ มากกว่า ‘ปฏิเสธ’	 และในการตอบรับก็ไม่สามารถให้คำอธิบายได้ 
พ่อแม่ควรตั้งข้อสงสัยว่า	 ลูกอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงผ่านอินเทอร์เน็ต
	 พ่อแม่	 ครูอาจารย์	 ควรเตรียมความพร้อมให้เด็กตั้งแต่เริ่มเข้าสู่โลกไซเบอร์	 ให้รู้จักกฎ	 กติกา	 มารยาท 
และศีลธรรม	 เพ่ือท่ีเด็กจะได้แยกแยะวัตถุประสงค์ให้ออก	 และรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ (Media Literacy) ว่าข้อมูลน้ี 
แชร์โดยใคร	 แชร์เพื่ออะไร	 อะไรคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่	 มีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
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3.  (หากเคยถูกกลั่นแกล้ง)  ลูกเคยบอกคุณครูหรือ 
ใครท่ีโรงเรียนไหมว่า  โดนกล่ันแกล้งทางออนไลน์? 
พอบอกแล้ว  พวกเขาทำอย่างไรบ้าง?  ลูกรู้สึก 
อย่างไร?  (โรงเรียนใส่ใจไหม?  รู้สึกว่าได้รับการ 
ดูแลช่วยเหลือหรือเปล่า?)

4.  ที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนแจ้งเรื่องการกลั่นแกล้ง 
รังแกกันทางออนไลน์แบบไม่เปิดเผยชื่อหรือไม่? 
ที่โรงเรียนมีวิธีการจัดการปัญหาเหล่านี้หรือไม่? 
อย่างไร?

5.  หากเล่าให้เพื่อนฟังว่า  ลูกโดนกลั่นแกล้งรังแก 
ทางออนไลน์  ลูกคิดว่า  เพื่อนน่าจะให้กำลังใจ 
หรือซ้ำเติม?

6.  ลูกเคยถูกขู่ด้วยคำหยาบคายขณะเล่นเกมออนไลน์ 
บ้างไหม?

7.  ลูกเคยออกจากเกมออนไลน์กลางคัน  เพราะ 
ถูกคนแปลกหน้าคุกคามบ้างไหม?

8.  ลู ก เคยตกเป็น เป้ าซุบซิบนินทาของ เพื่ อน   ๆ 
ในโรงเรียน  ด้วยประเด็นที่คุยกันทางออนไลน์ 
บ้างไหม?  ลูกรู้ตัวคนปล่อยข่าวไหม?  แล้วลูก 
ทำอย่างไร?

9.  ลูก เคยถูกคุกคามในโลกออนไลน์จนรู้สึกไม่  
ปลอดภัย  ต้องปิดกั้นคนคนนั้นไปเลยไหม? 
แล้วสามารถหยุดพฤติกรรมนั้นได้หรือไม่?

คำแนะนำ : 

	 หากสำหรับคำถามข้างต้น	 ลูก ‘ตอบรับ’ มากกว่า ‘ปฏิเสธ’	 ให้พ่อแม่สงสัยไว้ก่อนว่า	 ลูกอาจกำลังร่วมอยู่ 
ในเหตุการณ์	 ทั้งตกเป็นเหยื่อ	 ผู้เฝ้ามอง	 หรืออาจเป็นผู้กระทำเสียเอง	
	 หากเด็กพบเห็นหรือเป็นผู้กล่ันแกล้ง	 พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักเห็นอกเห็นใจด้วยการไม่กดแชร์	 หรือกดไลค์ 

หรือมีส่วนร่วมในการซ้ำเติมการกลั่นแกล้งเพื่อน	 สอนไม่ให้มีส่วนร่วมในการกระจายความเจ็บปวดของคนอื่น 
โดยบอกลกูถงึผลลพัธท์ีต่ามมาจากการกลัน่แกลง้เพือ่น	 รวมถงึความผดิตามพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร	์ และ 
กฎหมายอื่นๆ ที่อาจมีโทษตั้งแต่ถูกปรับจนถึงติดคุก	 และรีบแจ้งให้ครูหรือผู้ปกครองของผู้ที่เป็นเหยื่อทราบ 
เพื่อช่วยเหลือเหยื่อและป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
	 หากพบว่าเด็กตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้ง Cyberbullying จะต้องรีบแจ้งครูให้ทราบทันที	 และให้การ 
ช่วยเหลือ	 พูดคุยกับเด็ก	 เพื่อให้เด็กรู้ว่ามีที่พึ่งและช่วยกันแก้ไขปัญหา	 สิ่งสำคัญคือต้องอย่าทน	 นอกจากนี้ 
สามารถบันทึกภาพหน้าจอและเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน	 ควรแนะนำลูกว่าอย่าโต้ตอบ	 เพราะเด็ก 

จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลายเป็นคู่ต่อสู้ทันที	 ซึ่งอาจทำให้ถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งคู่
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คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม Sexting
(ส่งหรือรับรูปและข้อความแบบ “ติดเรต”)

1.  ลูกเคยส่งรูปให้ใครทางออนไลน์บ้างไหม?  หรือ 
มีใครเคยส่งรูปมาให้บ้างหรือเปล่า?

2.  เพื่อน  ๆ  ที่โรงเรียนชอบเซลฟี่กันไหม?  (หมายถึง 
การถ่ายภาพตนเอง)  แล้วนำรูปเซลฟี่ไปทำอะไร?

3.  ลูกเคยคุยกับเพื่อน   ๆ   ผ่านทาง  Skype  หรือ 
Facetime  บ้างหรือเปล่า?

4. ลูกเคยใช้แอพพลิเคชั่น   Snapchat  บ้างไหม? 
เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร?  ลูกเชื่อว่าสามารถ 
ลบภาพตัวเองในออนไลน์ได้จริงหรือ?

5.  เคยมีใครใช้คำพูดไม่ดีกับลูกตอนคุยทาง  Skype 
หรือ  Snapchat  บ้างไหม?

6.  ลูกรู้ จักคำว่ า   Sexting  หรือ   Webcam  ใน 
โลกออนไลน์ไหม?  คุณครูเคยคุยกับลูกเรื่องนี้ 
บ้างหรือเปล่า?

7.  เคยมีคนแปลกหน้า  หรือเพื่อนส่งข้อความ  หรือ 
รูปถ่ายที่ส่อไปในทางลามกอนาจารให้ลูกบ้างไหม?

8.  ลกูทราบไหมวา่  การสง่รปูภาพคนอืน่ทีส่อ่ไปในทาง 
ลามกอนาจาร  มีความผิดฐานล่วงละเมิดสิทธิเด็ก 
เลยนะ?

คำแนะนำ : 

	 หากสำหรับคำถามข้อที่ 1 - 5	 และ 7	 ลูก ‘ตอบรับ’ มากกว่า ‘ปฏิเสธ’	 ให้พ่อแม่สงสัยไว้ก่อนว่า	 ลูก 

กำลังเสี่ยงกับการถูกล่อลวงทางเพศ
	 พ่อแม่ควรสอนหรือพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับอันตรายจากการถูกล่อลวงทางเพศออนไลน์	 อาจหาหนังที่เป็น 
กรณีศึกษามาเปิดดูกับลูก	 แล้วชวนคุยให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 หรือเกิดอันตรายอะไรจากการใช้ 
อินเทอร์เน็ตในชีวิตจริงมีอะไรบ้าง
	 ในแงข่องการตดิตามพฤตกิรรมของลกู	 อาจพจิารณาใชโ้ปรแกรมสำหรบัการตดิตามการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

ของลูก	 ซ่ึงประเทศไทยมี Parental Control Software ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้	 เช่น	 ICT Housekeeper ของ 
กระทรวงไอซีที	 และ www.Saijai.net	 เสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 100 บาท	 ส่วนในโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ 

จะมีแอพพลิเคช่ัน Kid Mode ท่ีพ่อแม่สามารถเซตโปรแกรมด้วยตัวเอง	 เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเข้าเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม 
โปรแกรมเหล่านี้จะใช้ได้ผลเฉพาะกับเด็กเล็ก	 เนื่องจากเด็กโตอาจสามารถแก้ไขหรือลบค่าที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้ได้
	 หากเด็กตกเป็นเหย่ือควรแจ้งเจ้าหน้าท่ี	 ซ่ึงสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบไว้สำหรับหลอกล่อ 

คนร้ายให้เชื่อว่ากำลังแชตกับเด็ก	 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจับกุมต่อไปได้
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บทที ่ 3

คำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าสังคมออนไลน์
1.  ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทไหนท่ีลูกใช้งานบ่อยท่ีสุด? 

มีเพื่อนหรือผู้ติดตามกี่คน?

2.  ลูกเขียนข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างบนโลกออนไลน์? 

3.  คนที่เป็นเพื่อนใน  Instagram  หรือ  Facebook 
เป็นใครบ้าง?  มีเฉพาะคนที่รู้จัก  หรือติดต่อกับ 
คนทั่วโลก?

4.  มคีนแปลกหนา้มาขอเปน็เพือ่น  หรอืขอตดิตามลกู 
เยอะไหม?  ลูกกดรับเลยหรือเปล่า?

5.  ลูกใช ้ Twitter  หรอืเปลา่?  ตดิตามใครเปน็พเิศษ 
และมีใครขอติดตามลูกบ้าง?

6.  ลูกรู้จักการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน  Instagram, 
Facebook  หรือ  Twitter  ไหม?

7.  ลูกตั้งค่าความเป็นส่วนตัว  โดยอนุญาตเฉพาะ 
เพื่อนที่รู้จักที่สามารถเห็นในสิ่งที่ลูกเขียนหรือ 
รูปใช่ไหม?

8.  มีใครที่รู้รหัสผ่านของลูกในเว็บไซต์  หรือแอพ- 
พลิเคชั่นอื่น  ๆ  รวมถึงรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ 
หรือโทรศัพท์มือถือของลูกบ้าง?

9.  เคยมใีครตดิชือ่ลกูไปกบัรปู  เพือ่ตอ้งการปว่นหรอื 
กวนใจลูกบ้างไหม?

10.  ลูกรู้จักวิธีการลบแท็กชื่อของตนเองออกจาก 
รูปภาพหรือไม่?

11.  ลูกรู้สึกว่าสังคมออนไลน์  น่าจะใช้เป็นที่สำหรับ 
ระบายอารมณ์ของลูกหรือไม่?

12.  เพื่อน  ๆ  ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่ระบายอารมณ์ 
กันไหม?  แล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น 
อย่างไรบ้าง?

13.  คลิปวิดีโอประเภทไหนท่ีลูกเข้าไปดูใน  YouTube? 
แล้วลูกเคยอัดคลิปวิดีโอของตัวเองโพสต์ในสังคม 
ออนไลน์บ้างหรือเปล่า?

14.  ลูกเคยแจ้งเรื่องคลิปวิดีโอไม่เหมาะสมที่ลูกเห็น 
ใน  YouTube  หรือในเว็บไซต์อื่น  ๆ  บ้างหรือไม่?

คำแนะนำ : 

	 จากคำตอบของลูก	 พ่อแม่ควรวิเคราะห์ 

ว่า	 พฤติกรรมในการออนไลน์ของลูกมี 
ความปลอดภัยในระดับใด	
	 พ่อแม่อาจสอนหรือสร้างความเข้าใจ 
กับลูก	 ด้วยการดูคลิปสถานการณ์สมมุติ 
ที่แสดงให้เห็นว่าการล่อลวงในเฟซบุ๊กหรือ 

อินเทอร์เน็ตนั้นทำได้ง่ายดาย	 จากตัวอย่าง 
คลิปในเฟซบุ๊ก	 ที่ผู้ผลิตรายการปลอมตัว 
เป็นคนแปลกหน้าแชตกับเด็ก	 และนัดออกมา 
เจอกัน	 โดยบอกพ่อเด็กไว้ก่อน	 พ่อแอบดู 
อยู่ในรถด้วยความโมโหที่ลูกออกมาทั้งที่ 
สอนแล้ว	 แต่สุดท้ายพ่อลูกก็กอดกันด้วย 
ความเข้าใจ
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บทที ่ 4

ชีวิตจริงของพ่อแม่ยุคดิจิทัล
เมื่ออ่านมาถึงบทนี้  คนเป็นพ่อแม่คงเริ่มไม่มั่นใจว่า

ตัวเองพร้อมกับการเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัลหรือยัง  จนเกิดคำถามว่า
‘ครอบครัวเราจะปรับตัวให้เข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?  ’

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวไทย  ที่พวกเขาจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในโลกอินเทอร์เน็ต
รวมถึงบทบาทของอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นสิ่งสำคัญในครอบครัว
ขณะเดียวกันก็มีปัญหา  พร้อมทั้งคำแนะนำที่พวกเขานำมาปรับใช้ในชีวิตจริง



29

อรัญญา  ห้าวหาญ
คุณแม่วัย 46 ปี  ธุรกิจส่วนตัว 

อรัญญาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกสาววัย  14  ปี 
ที่ติดอินเทอร์เน็ตมาก  จนเธอต้องพาไปเข้าค่าย  ‘ดิจิทัล 
ดีท็อกซ์’  ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

“ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตสำหรับดิฉันคือ 
ไว้ศึกษาหาความรู้และอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่พึงรู้  
แค่นั้นดีกว่า  เพราะหากไม่คุมเวลาในการใช้งานจะ 
มีโทษมากกว่า  ยิ่งเด็ก  วุฒิภาวะ  การควบคุมอารมณ์ 
การมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตยิ่งน้อย  ดิฉันซื้อ 
โทรศัพท์มือถือให้ลูกสาวเป็นรางวัลท่ีเขาสอบเข้า  ม.1  ได้ 
ตอนปิดเทอมลูกใช้มือถือเยอะมาก  วันละ  8   -   10 
ช่ัวโมง  เล่นเกม  แชตกับเพ่ือน  อ่านบล็อก  อ่านเร่ือง 
อ่านนิยายบนมือถือ  ดูยูทูบ  พอติดมือถือ  เขาก็ไม่ทำ 
กิจวัตรประจำวันที่ควรทำตามเวลา  ผัดผ่อน  พอเรา 
เรียกซ้ำ  เขาหงุดหงิด  เราก็หงุดหงิด  จนนำไปสู่การ 
ทะเลาะกันในที่สุด

“ดิฉันพยายามตั้งกฎกติกาในการออนไลน์อย่าง 
เคร่งครัด  เช่น  ทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยเล่นอินเทอร์- 
เน็ต  วันเสาร์อาทิตย์เล่นได้รอบละชั่วโมง  3   รอบ 

ห้ามเล่นบนรถและในห้องน้ำ  กฎพวกนี้ก็ทำได้บ้าง 
ไม่ได้บ้าง  ครั้งหนึ่งดิฉันพบภาพที่ไม่เหมาะสมใน 
โทรศัพท์ของลูก  ก็เรียกมาคุย  เขาก็ขอโทษ  บอกว่า 
เพื่อนแชร์มาให้  หลังจากนั้นก็ไม่เห็นรูปพวกนี้อีก

“พอทราบข่าวว่าคุณหมอชาญวิทย์เปิดค่ายดิจิทัล 
ดีท็อกซ์  ดิฉันก็สมัครให้ลูก  แรก  ๆ  เขาไม่อยากไป 
แต่ตอนหลังเขาแฮ็ปปี้  ดิฉันก็ต้องเข้าค่ายฝึกอบรม 
ผู้ปกครองด้วย  เขาดีขึ้นประมาณ  75   เปอร์เซ็นต์ 
คุยง่าย  เล่นอยู่ในเวลาที่เราตั้งไว้  แม้หลุดบ้าง  แต่ 
อยู่ในระดับที่พอใจ

“ดิฉันคิดว่าอย่าให้ลูกใช้สมาร์ทโฟนจะดีที่สุด 
อย่าคิดว่าจะคุมทีหลัง  เพราะกฎกติกาท่ีต้ังไว้พร้อม 
ถูกฉีกทิ้งได้เสมอ  ถ้าจะริบโทรศัพท์ก็ทำไม่ได้เพราะ 
บางทีครูสั่งงานทางไลน์บ้าง  ทางเฟซบุ๊กบ้าง  รวมถึง 
มอบหมายให้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  ครูใหญ่เคยพูด 
ตอนปฐมนิเทศว่า  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะคุม 
เด็กเอง  แต่เวลาอยู่ที่โรงเรียน  เด็กกลับไม่ได้รับการ 
เอาใจใส่เท่าที่ควร  พ่อแม่ไม่สามารถตามไปคุมได้ด้วย”

อรัญญากล่าวปิดท้ายอย่างเซ็ง  ๆ
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ดาริน  ขยันตาม
คุณแม่วัย 49 ปี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดารินเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกชายวัย  15  ปี 
ที่เป็นเด็กสมาธิสั้น  และติดเกมมาก  จนเธอต้องพาไป 
เข้าค่ายดิจิทัล  ดีท็อกซ์  ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย 
มหิดล

“อินเทอร์เน็ตสำหรับดิฉัน  มีไว้เป็นความบันเทิง 
ของลูก  ไว้ให้เขาหาข้อมูลประกอบการเรียน  แต่ด้วย 
ความจำเป็นที่ดิฉันต้องไปทำงานต่างจังหวัด  แล้วเรา 
อยู่กันแค่สองคนแม่ลูก  สามีเสียตั้งแต่ลูกอายุ  4  ขวบ 
ดิฉันจึงมาซื้อคอนโดอยู่ใกล้  ๆ  โรงเรียนลูก  พร้อมกับ 
ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เขาตอนขึ้น   ม.1  ช่วงที่ดิฉันไป 
ทำงานต่างจังหวัด  เขาก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง 
ช่วงนั้นละเขาเริ่มเล่นเกม  ครั้งหนึ่งอากงไปหาหลาน 
โทร.มาเล่าให้ฟังว่า  ลูกเล่นเกมถึงตี  1   -  2  พอดิฉัน 
กลับบ้านก็พบความเปลี่ยนแปลง  จากเด็กที่พูดจา 
สุภาพเรียบร้อย  กลายเป็นก้าวร้าว  กระโชกโฮกฮาก 
หงุดหงิด  เวลาที่ถูกขัดจังหวะการเล่นเกม  และได้ยิน 
เขาสบถบ่อยตอนที่ เล่นเกมกับเพื่อน  และมีการ 
อดขนมเพื่อไปเติมเงินในบัตรเก็บไว้ซื้ออาวุธมาใช้ 
ในเกม  ต่อมากลายเป็นเครื่องต่อรองว่า  หากเขาสอบ 
วิชานี้ได้คะแนนดี  แม่ต้องซื้ออาวุธให้เขา  ซึ่งราคา 
ไม่ถูกเลย  ชิ้นละเป็นพันบาท

“ดิฉันเคยทำโทษลูก  โดยจำกัดเวลาเล่นเกม 
ขณะเดียวกันวันหยุดพยายามออกไปทำกิจกรรม 
นอกบ้านกัน  เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอ  แต่ 
ที่สุดแล้วความที่ดิฉันไม่ได้อยู่กับเขาใกล้ชิด  เขาก็กลับ 
มาเล่นได้ตลอดเวลา  ไหนจะอุปกรณ์ครบ  ท้ังโทรศัพท์ 
มือถือรุ่นล่าสุด  แท็บเล็ต  เครื่องคอมพิวเตอร์  ดิฉัน 
จึงชวนเขามาเข้าค่ายดิจิทัล  ดีท็อกซ์  ของคุณหมอ 
ชาญวิทย์  ซึ่งเขาเป็นคนไข้คุณหมออยู่แล้ว  เขาบอกว่า 
หากเขาเป็นเด็กติดเกม  เพื่อนยิ่งกว่าอีก  ดังนั้นจึง 
ชวนเพื่อนมาเข้าด้วย  3   คน  ตอนออกจากค่ายเขามี 
เป้าหมายในชีวิต  บอกดิฉันว่า  เขารู้แล้วว่าตัวเอง 
เหมาะกับนิเทศศาสตร์  แต่ไม่นานก็กลับไปเหมือนเดิม 
เล่นเกม  ดูหนังในยูทูบ  เวลาอยู่ในรถเขาจะเปิด 
แท็บเล็ตดูหนัง  พร้อม  ๆ  กับเปิดโทรศัพท์ฟังเพลง 
ไปด้วย  แต่หากเปิดเทอม  4  ทุ่มก็จะเข้านอน

“ดิฉันจึงพยายามปรับตัวเองด้วยการอยู่กรุงเทพฯ 
15  วัน  ไปทำงานต่างจังหวัด  15  วัน  อย่างน้อยก็ได้ 
มีเวลาอยู่กับลูก  เพราะข้อสำคัญเลยคือ  การที่พ่อแม่ 
ให้เวลากับลูก  ดูแลใกล้ชิด

“เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด”

บทที ่ 4
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นิธิพงศ์  บุญ-หลง
คุณพ่อวัย 45 ปี

นิธิพงศ์มีลูกชาย  2  คน  วัย  9  ขวบ  และ  12  ปี 
เขามีฐานะดี  เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือสามเครื่อง 
ท่ีบ้านมีไอแพ็ดส่ีเคร่ือง  สมาชิกในบ้านจึงใช้อินเทอร์เน็ต 
กันอย่างหนักหน่วง  ‘ทั้งวัน  ทุกเมื่อที่สะดวก’

“อินเทอร์เน็ตสำหรับครอบครัวผมมีประโยชน์ 
ตรงที่   ‘ค้นคว้าหาความรู้กับเล่นเกม’  ซึ่งลูกชายทั้ง 
สองคนติด เกมออนไลน์ยอดนิยมอย่ า ง   Fa ta l  
Frame  5  และ  Minecraft  ผมมองว่าความกังวล 
ในเรื่องความปลอดภัยของการใช้อินเทอร์เน็ตคือ 
ถูกแอบดูดข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
และถูกโกงเรื่องการเรียกเก็บเงิน  ที่ผู้เล่นเกมออนไลน ์
มักประสบกันอยู่บ่อย   ๆ  ผมเชื่อว่า   การที่ลูกใช้  
อินเทอร์เน็ตอยู่ภายในบ้านทำให้ผมสามารถดูแลได้ 
ใกล้ชิด  แต่เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะอยู่บ้านดูลูก  ๆ  ได้ 
ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงให้ความรู้กับสมาชิกในครอบครัว 

ก่อนเลยว่า  อะไรที่ไม่ควรคลิกเข้าไปดู  อย่างเกม 
ออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีโฆษณาแบบป็อปอัพขึ้นมา 
หรือมีข้อเสนอให้ เติมเงิน  ซึ่ งเย้ายวนใจเด็กมาก 
บางครั้งรูปภาพหรือข้อเสนอเหล่านี้ดูน่ารักและไม่มี 
พิษมีภัยอะไร  แต่พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่าอย่าคลิก 
เข้าไปหากผู้ใหญ่ยังไม่อนุญาต  เพื่อลดความเสี่ยง 
ต่อการโดนดูดข้อมูลส่วนตัว  และลดความเสี่ยงต่อ 
การเสียเงินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

“นอกจากน้ีอุปกรณ์ส่ือสารบางรุ่น  แอพพลิเคช่ัน 
และโปรแกรมบางอย่างยังสามารถตั้งโปรแกรมป้องกัน 
ผู้ใช้ไม่ให้กดเข้าไปที่แบนเนอร์  หรือโฆษณาที่หลอก 
เงิน  พ่อแม่จึงควรอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ 
สื่อสาร  และเรียนรู้เกี่ยวกับเกมต่าง  ๆ  ที่ลูกเล่น  เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้ลูกถูกสวมรอย  กระทั่งขโมยตัวตนทาง 
อินเทอร์เน็ต”
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บทที ่ 4

ผศ. ดร.วิมลทิพย์
มุสิกพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Cyberbullying

สาขาวิชาสังคมศาสตร์  สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยไทยจำนวนไม่มากที่ เห็นความสำคัญ 
เรื่อง  Cyberbullying  จึงขอทุนไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งนับเป็นประเทศที่ประสบ 
ความสำเร็จในการป้องกัน  Cyberbullying  เธอพบ 
ความจริงว่า

“การป้องกันไม่ให้ลูกหลานตกเป็นเหยื่อ  Cyber- 
bullying  ท่ีญ่ีปุ่นทำแล้วประสบความสำเร็จคือ  พ่อแม่ 
ต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นในใจลูก  ช่วงที่สำคัญที่สุด 
คือช่วงปฐมวัยตั้งแต่  0  -  6  ปี  กับช่วง  6  -  12  ปี  ด้วย 
การกอด  แล้วบอกเขาว่าน่ารัก  มีตัวตน  เป็นคนสำคัญ 
ของพ่อแม่  พยายามหาคุณค่าในตัวลูกแล้วชม  เพราะ 
เมื่อเขารู้สึกมีคุณค่าแล้วจะรักตัวเอง

“ในกรณีของเด็กไทยที่ถูก  Cyberbullying  มาก 
ที่สุด  จะพบมากในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายกับ 
อาชีวศึกษา  ส่วนมากเป็นการนำความลับของเพื่อนมา 
เปิดเผย  หรือด่าพ่อแม่  จนถึงรายที่ดิฉันสะเทือนใจ 
ที่สุดคือ  นักเรียนหญิงชั้น  ม.4  ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
เลิกกับแฟนไปหลายเดือนแล้ว  แต่ผู้ชายไม่ยอมเลิก 
จึงนำภาพของนักเรียนหญิงไปตัดต่อโดยใส่เสื้อผ้า 
วาบหวิว  พร้อมให้เบอร์ติดต่อที่บ้านผู้หญิงไว้  ดิฉัน 
ยอมรับเลยว่า  ตอนแรกเราใช้ความคิดแบบผู้ใหญ่ 
ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วไปคิดแทน  จึงรู้สึกว่า 
ก็ไม่เห็นเป็นไร  พอทำเรื่องนี้มากขึ้นจึงเข้าใจ  เพราะ 
เด็กอายุแค่น้ีเม่ือถูกเพ่ือนกีดกันออกจากกลุ่ม  นอกจาก 

จะเจ็บปวดที่ไม่มีใครคบแล้ว  ยังรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน 
หักหลังที่ร่วมมือกับผู้ชายคนนั้น  เมื่อโพสต์นี้ได้รับการ 
แชร์ต่อ  ๆ  กันไป  จิตใจเธอจึงไม่แข็งแกร่งพอจะรับ 
สภาพที่มีคนโทร.มาขอซื้อบริการได้

“จากผลการสำรวจพบว่า  บุคคลแรกที่ เด็ก 
ตกเป็นเหยื่อ  Cyberbullying  จะเปิดเผยความจริง 
คือ  เพื่อนสนิท  ถัดมาคือเพื่อนในกลุ่ม  จากนั้นจึง 
เป็นพี่น้อง  ครู  บุคคลสุดท้ายคือพ่อแม่  เช่นเดียวกับ 
น้องผู้หญิงคนนี้  แล้วความน่ากลัวของโลกออนไลน์ 
คือไม่สามารถลบข้อความได้แม้เปลี่ยนเบอร์มือถือ 
แต่ยังคงมีคนโทร.มาที่บ้านจนเธอเกิดภาวะทางจิต 
นอนไม่หลับ  พ่อแม่จึงพาไปพบแพทย์  หมอต้องให้ 
ยานอนหลับ  ที่สุดก็ลาออกจากโรงเรียน  ระหว่างนั้น 
เธอยงัตอ้งหลอนกบัเสยีงโทรศพัทข์อซือ้บรกิาร  ผา่นไป 
1  ปี  เธอกลับมาสู่ระบบการเรียนใหม่ในโรงเรียนใหม่ 
ดิฉันมีโอกาสคุยกับเจ้าตัวหลายครั้ง   เขาบอกว่า 
ไมเ่หมอืนเดมิ  ดฉินัใหก้ำลงัใจเขาวา่  กห็นเูขม้แขง็ขึน้ไง

“อีกรายเป็นเด็กอาชีวะจากสถาบันแห่งหนึ่ง 
หน้าตาดีและดูอ่อนแอ  ซ่ึงจะตกเป็นเป้าในการกล่ันแกล้ง 
เขาถูกเพื่อนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่า  ขายบริการ 
ไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ถูกล้อยาวนานมา  1  ปี  จนเครียด 
ถึงขั้นกรีดข้อมือตัวเอง  ตอนที่ดิฉันเจอเขา  เขาร้องไห้ 
บอกว่า  ไม่มีใครช่วยได้  จนที่สุดก็หายหน้าไปอย่าง 
ไร้ร่องรอย  ไม่มาเรียนอีกเลย”
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Safe Internet by dtac

เทรนด์ของโลกบ่งชี้การเติบโตของอินเทอร์เน็ต 
และดิจิทัลที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด  สังเกตได้จาก 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  (Active  Internet  Users)  ที่มีกว่า 
3.2  พันล้านคน  คิดเป็น  41  เปอร์เซ็นต์ของประชากร 
ทั่วโลกกว่า  7.2   พันล้าน  เฉลี่ยการเติบโตต่อปีอยู่ที่  
5.5   เปอร์เซ็นต์  (ที่มา  :   www.wearesocial.net) 
สะท้อนให้เห็นว่า  พลังของอินเทอร์เน็ตมีคุณค่ามหาศาล 
สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมาก  ซ่ึงเยาวชนเป็น 
กลุ่มที่เกิดมาในยุคแห่งดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเต็มตัว 
หรือที่เรียกว่า  พลเมืองดิจิทัล  (Digital   Citizen) 
ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลที่มีคุณภาพ  (A  Good   Digital   Citizen) 
เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนในการผลักดัน 
เพื่อสร้างรากฐานและค่านิยมที่ดีให้เยาวชนเกิดการรับรู ้

รู้จักใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ 
ที่สำคัญคือรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล  (Digital  Economy)  ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ประเทศไทยก็เช่นกัน  ที่ผ่านมาบริษัทโทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน)  หรือ 
ดีแทค  ในฐานะผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต  มีแนวคิด 
ที่จะมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตที่ดี  
ควบคู่กับการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน 
เกิดทัศนคติ  และพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์  ขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุน 
นโยบายภาครัฐอย่างเต็มกำลัง  โดยผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ 
ภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัย  (Safe  Internet) 
แบ่งเป็น
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กลุ่มเด็กตั้งแต่อาย ุ 5 - 12 ปี
1)  ดิจิทัลตัวจิ๋ว  (Digikitz  School  Visit)  มุ่ง 

สร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกัน  และรู้เท่าทันภัยของ 
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ  Edutainment  โดยร่วมกับ 
โรงเรียนต้นแบบดิจิทัลนำร่องกว่า   100   โรงเรียน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ให้ความรู้  
พร้อมปลูกฝังเด็กวัยประถมศึกษาให้รู้ถึงการใช้อินเทอร์- 
เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์  พร้อมจัดประกวด 
เรียงความมอบทุนการศึกษารวมกว่า  1  ล้านบาท  และ 
มอบสื่อช่วยสอนในโรงเรียนด้วย

2)  การ์ตูนแอนิเมชั่น  d   Hero  ผู้พิทักษ์โลก 
ออนไลน์จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยมีพี่ 
d  Hero  ฮีโร่ขวัญใจเด็ก  ๆ  พร้อมเดอะแก๊งนำเสนอ 
ผ่านเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง  ๆ  มีท้ังส้ิน  10  ตอน  โดย 
น้อง  ๆ  สามารถเข้าไปชมได้ที่   www.youtube.com 
ค้นหาคำว่า  ผู้พิทักษ์โลกออนไลน์ 

3)   Safe   Internet   Study  การศึกษาวิจัย 
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและ 
เยาวชน  อะไรคือความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนมีโอกาส 
เจอ  อะไรคือผลกระทบที่เด็กและเยาวชนได้รับและ 
ส่งผลถึงตัวเอง  ครอบครัว  และสังคม  เพื่อนำมา 
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาวิธีการป้องกันหรือสร้าง 
ภูมิคุ้มกันได้อย่างตรงจุด

กลุ่มเยาวชนตั้งแต่อาย ุ 13 - 25 ปี
1)  Digital  Citizen  Talk  Show  ทอล์คโชว์ 

เพื่อกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่  ที่จะสร้างการรับรู้และปลูก 
จิตสำนึกในเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นโอกาส 
ของอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและนำพาความสำเร็จได้ 
ซ่ึงจัดข้ึนเป็นปีแรก  ภายใต้หัวข้อ  “เทรนด์ดิจิทัลรุ่นใหม่ 
ใครไม่  Like  สุด  Out!!”  โดยพิธีกรรุ่นใหม่และกูรูด้าน 
ไอทีดิจิทัลชื่อดัง  “หนุ่ย  -  พงศ์สุข”  กับสถานศึกษานำร่อง 
10  จังหวัดทั่วประเทศ

2)  dtac  &  Telenor   Youth   Summit  2015 
เฟ้นหาเยาวชนไทยไปเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วม 
เป็นเกียรติสูงสุดในงานประกาศผลรางวัลสันติภาพ 
โนเบล  2015   (Nobel   Peace   Prize  2014)  และ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและ 
อินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกับเพื่อน 
เยาวชนจากทั่วมุมโลก  โดยมีองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับโลกมาให้ความรู้  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ณ 
กรุงออสโล  ประเทศนอร์เวย์

3)  Safe   Internet   Workshop  กิจกรรมให้ 
ความรู้  และแชร์ไอเดียเรื่องอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลง 
สังคมโลกได้  เพื่อสร้างเยาวชนผู้นำความคิดต่อยอด 
พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ
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กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง
Parent   Guide   Project  คู่มือสำหรับพ่อแม่ 

ยุคใหม่  ที่มุ่งเน้นแนะนำให้พ่อแม่รู้ เท่าทันการใช้ 
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  และสามารถมีวิธีการ 
ในการพูดคุย  เรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตกับลูกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

กลุ่มครูอาจารย์
การอบรมพัฒนาครู   (Teacher   Training) 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ครู  อาจารย์  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
(Digital  Literacy)  รู้เทรนด์ของอินเทอร์เน็ต  และ 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยและ 
สร้างสรรค์  พร้อมด้วยเรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา 
ให้มีความรู้และจิตสำนึกพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลที่มีคุณภาพ
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Further 
reading

www.healthygamer.net

www.Saijai.net

www.inetfoundation.or.th  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

www.nobullying.com

www.connectsafely.org

www.acorn.gov.au

www.cybersafetysolutions.com.au

www.esafety.gov.au

หนังสือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
ของเด็กและวัยรุ่น / เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น 

โดย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงคุณภาพ
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558






