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    เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและการทำ งานของสังคม
ยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ความบนัเทงิในชวีติประจำ วนัของคนเมอืง นอกจากจะทำ ใหก้ารตดิตอ่สือ่สารรวดเรว็ทนัอก
ทันใจแล้วยังใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตคนรุ่นใหม่ 
   แต่ในทางตรงข้าม พบผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ทั้งปัญหาการติด
อินเทอร์เน็ต การถูกกลั่นแกล้ง การถูกหลอกลวง เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้ารู้ไม่ทัน           
โดยเฉพาะเหตกุารณน์า่เศรา้ทีเ่กดิกบัเดก็และวยัรุน่ของเรา ผูซ้ึง่รูไ้มเ่ทา่ทนัผลกระทบดงักลา่ว     
    ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย นำ ทีมโดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 
และคณะ ได้รวบรวมความรู้ สร้างคำ แนะนำ สำ หรับผู้ปกครอง เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตของ
เด็กและวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางสำ หรับผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม และหวังว่าข้อแนะนำ นี้      
ผู้ปกครองจะนำ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป    

                                             (ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์)                                                         
                                      ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
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บทนำ                      1

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่น             2

ผลกระทบด้านลบจากการใช้อินเทอร์เน็ต                 4

สัญญาณบ่งชี้การติดอินเทอร์เน็ต                  5

คำ แนะนำ สำ หรับผู้ปกครอง                  6

• คำ แนะนำ ที่ 1 คำ แนะนำ ทั่วไปสำ หรับผู้ปกครอง ก่อนอนุญาตให้ลูกใช้อุปกรณ์        6 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  
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• คำ แนะนำ ที่ 3 แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลาน           10                  
        ติดอินเทอร์เน็ต 
 
• คำ แนะนำ ที่ 4 แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง เมื่อบุตรหลานติดอินเทอร์เน็ตแล้ว     12 
 



     ว่ า  “อุ ปกรณ์ เ ทค โน โลยี
           สารสนเทศและการสื่อสาร” ใน
คำ แนะนำ นี ้หมายถงึ คอมพวิเตอร ์โนต้บุก๊ 
อัลตราบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั่วไป โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ได้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง อุปกรณ์
เทคโนโลยตีา่งๆ ในปจัจบุนัมคีวามสามารถ
หลากหลายและนำ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
ทั้งต่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษา และ
ความบันเทิง ซึ่งผู้ปกครองอาจมีความ
เข้าใจว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนของเด็ก หรือเช่ือ
ว่ าการใช้ อิน เทอร์ เน็ตที่บ้ านมีความ

บทนำ ปลอดภยัมากกวา่การใชง้านนอกบา้น แต่
หากนำาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ขาดการ
ควบคุมดูแลก็ส่งผลเสียตามมาได้ ซึ่งเด็ก
และวัยรุ่นน้ันเป็นวัยท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารและอนิเทอรเ์นต็
มากท่ีสุดของประเทศไทย จึงมีโอกาสใน
การได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาก ผู้
ปกครองจึงจำ เป็นต้องเรียนรู้และติดตาม
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีของเด็กและวัย
รุ่นอย่างสม่ำ เสมอ
   คำ แนะนำ นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่ใหผู้ป้กครอง
รู้เท่าทันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่น และมีแนวทาง
ในการติ ดตาม ให้ เ ด็ ก แล ะ วั ย รุ่ น ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์
คุ้มค่า และหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ  
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การค้นหาข้อมูล

   เด็กและวัยรุ่นสามารถค้นหาข้อมูลการ
ศึกษาและข้อมูลที่ตนสนใจผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ คือ ข้อมูลใน
อนิเทอรเ์นต็มทีัง้ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์ถกู
ต้องเชื่อถือได้ และข้อมูลท่ีไม่มีประโยชน์ 
ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสีย
ต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ   
วัยรุ่น เช่น ข้อมูลทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
ภาพหรือคลิปที่มีความรุนแรง ข้อมูล
ทางการเมืองที่ทำาให้เกิดความแตกแยก 
เว็บที่มีการเล่นพนันออนไลน์ รวมไปถึง
อาจมีข้อมูลที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
ข้อมูลด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง วิธีการลด
น้ำ หนักที่เป็นอันตราย เป็นต้น ซึ่งเด็กและ
วัยรุ่นนั้นเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย เพราะ
ธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่นมีความอยาก
รู้อยากเห็น จึงเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ 

กิจกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์  

  เช่น Facebook, Line, Skype, 
Twitter และ Camfrog เป็นที่นิยมมาก
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เน่ืองจากเป็นวัยท่ี
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและสังคม 
ต้องการการยอมรับ แต่ก็ต้องการพื้นที่
ส่วนตัวด้วย ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเดก็
และวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 
   เดก็และวยัรุน่ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ในการสือ่สารขอ้มลู หรอืรปูภาพกับเพ่ือน
และคนรู้จัก ทั้งแบบเปิดเผยทั่วไปและแบบ
ปดิเฉพาะสมาชกิในกลุม่ ซึง่ในประเทศไทย
มผีูใ้ชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนม์ากขึน้ มผีู้
ใช้ Facebook ประมาณ 18 ล้านคน 
และมีผู้ใช้ Line ประมาณ 16 ล้านคน 
และบางคนใชจ้นถงึขัน้ตดิเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์
    สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ คือ มีการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ีเ่สีย่งต่อการเกิด
อันตรายได้ เช่น การเผยแพร่คลิปท่ีมี
ความรุนแรง การกลั่นแกล้งให้ร้าย ข่มขู่ 
หรอืทำ ให้เกิดความแตกแยก รวมถึงเสีย่ง
ในการตดิตอ่กบัคนแปลกหนา้ซึง่อาจนำ ไป
สู่การถูกหลอกลวงได้ 

และการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่น
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



   เด็กและวัยรุ่นกลุ่มที่เสี่ยงต่ออันตราย
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทาง
ไม่ดี คือ กลุ่มเด็กและวัยรุ่นท่ีรู้สึกขาด 
ความรกัความอบอุน่ มปีญัหาหรอืเปน็โรค
ทางจติเวชบางอยา่ง หรืออยูใ่นครอบครัว
ที่มีปัญหาความขัดแย้ง และผู้ปกครองไม่
สามารถติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เด็กและวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม 

การเล่นเกม 

    เด็กและวัยรุ่นไทย ร้อยละ 10-15 
เลน่เกมคอมพวิเตอรจ์นถงึขัน้มปีญัหาตดิ
เ ก ม  หมกมุ่ น อ ยู่ กั บ ก า ร เ ล่ น เ ก ม
คอมพิวเตอร์ อยากเล่นเกมตลอดเวลา 
ควบคมุไมไ่ด ้ใชเ้วลาในการเลน่เกมมากขึน้
เรือ่ยๆ และจะรูส้กึหงดุหงดิกระวนกระวาย 
เมื่อถูกขัดขวางไม่ให้เล่นเกม จนกระทั่งมี
ผลกระทบต่อทั้งการเรียน การทำางาน
สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
การเข้าสังคม รวมทั้งมีปัญหาพฤติกรรม
หลายอย่างต่อเนื่องมา เช่น โกหก ขโมย 
กา้วรา้ว หนเีรยีน หนอีอกจากบา้น และตดิ
การพนัน เป็นต้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
“คำ แนะนำ สำ หรับผู้ปกครอง เรื่อง 

การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น”

    การซื้อและการขายสินค้า
   ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  วัยรุ่นนิยมซื้อและขายสิ่งของทาง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองต้อง
รู้ คือ สินค้าท่ีวัยรุ่นนิยมซื้อขายทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่อง
สำ อาง อาหารเสริม อาหารบำ รุงสุขภาพ 
ยาลดความอว้น สนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับเรือ่ง
ทางเพศไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในทางเพศ 
อาวุธ และยาเสพติด เป็นต้น
    ซึง่สนิคา้เหลา่นี ้อาจอวดอา้งสรรพคณุ
เกินจริง ตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยไม่ได้ เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย 
หรอืเสีย่งต่อการถูกหลอกให้โอนเงนิไปให้
แต่ไม่ได้รับสินค้า



   การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม
สามารถก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ ดังนี้

การติดอินเทอร์เน็ต 

  ประมาณร้อยละ 15-30 ของวัยรุ่นมี
ปัญหาติดอินเทอร์เน็ต อาจเป็นการติด 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การติดเกม การ
ติดพนันออนไลน์ หรือการติดเว็บลามก
อนาจาร ทำาให้มี เวลาในการเรียนและ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ลดลง ทักษะ
ทางสังคมลดลง และมีผลต่อสุขภาพ โดย
ผลวิจัยล่ าสุดยังพบว่ า วัยรุ่นที่ติด
อินเทอร์เน็ตมีขนาดของสมองส่วนหน้า
เล็ก และมีการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท
ของสมองสว่นหนา้ลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับวัยรุ่นที่ไม่ติดอินเทอร์เน็ต

การถูกหลอกลวง

    เด็กและวัยรุ่นสามารถถูกหลอกลวง
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่การซื้อสินค้าที่
อ้างสรรพคุณเกินจริง เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ไปจนถึงการหลอกลวงให้มีเพศ
สัมพันธ์หรือบังคับข่มขืน

การถูกกลั่นแกล้งในโลก
ไซเบอร์ (cyberbullying)

    การกลัน่แกลง้ผา่นชอ่งทางอนิเทอรเ์นต็
และเครือข่ายสังคมออนไลน์มีทั้งการ
ใส่ร้ายป้ายสี การใช้ถ้อยคำาหยาบคาย
ต่อว่า หรือการส่งต่อข้อมูลลับทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อทำ ให้เกิดความเสียหาย 
ทำ า ให้ผู้ ที่ ถูกกลั่ นแกล้ง เ จ็บปวดและ
เกิดผลกระทบต่อจิตใจ

การขาดทักษะในด้านอื่นๆ 
  
   ผู้ปกครองมักมีความเชื่อที่ผิดว่าถ้าลูก
ไ ม่ รู้ จั ก ก า ร ใ ช้ อุ ป ก รณ์ เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศตั้งแต่วัยเด็ก ลูกจะมีการ
พัฒนาทางด้านการใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ทันคน
อืน่ ในขณะทีค่วามจรงิแลว้ เดก็ตัง้แตแ่รก
เกิดจนถึงวัยประถมศึกษาต้องการทักษะ
ที่เป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการเรียน เช่น 
การอ่าน การเขียน การคิดคำ นวณ การ
คิดวิเคราะห์ รวมทั้งทักษะทางสังคม และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้
สามารถพัฒนาได้จากการเล่นตามปกติที่
ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใดๆ

    หากศึกษาประวัติผู้ที่ประสบความสำ เร็จทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะพบ
วา่ส่วนใหญไ่มม่ปีระสบการณก์ารใชเ้ทคโนโลยีมา
ตัง้แต่วยัเด็ก และบางคนยังสอนให้ลูกหลานของ
ตนเองอ่านหนังสือมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์

ผลกระทบด้านลบ
จากการใช้อินเทอร์เน็ต 



   สัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กและวัยรุ่นอาจมีปัญหาติดอินเทอร์เน็ต ได้แก่

1. หมกมุ่นอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ต เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต          
    ไม่สนใจกิจกรรมที่เคยชอบ

2. ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ใช้เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือใช้เวลาในการเล่น    
    อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ

3. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หงุดหงิดไม่พอใจ บางคนถึงขั้น                  
    กระสับกระส่าย หรือก้าวร้าว

4. การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อดนอน รับประทานอาหารไม่ถูก    
    สุขลักษณะ ฯลฯ

5. อารมณ์และพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เช่น เก็บตัว แยกตัว ดูเหมือนมีความลับ
    หลบๆ ซ่อนๆ มีความรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวายใจ ซึมเศร้า ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว    
    เมื่อไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

6. ใช้ อิน เทอร์ เน็ตจนมีผลเสียต่อการเ รียน การทำ างาน สุขภาพ และความ
   สัมพันธ์ในครอบครัว หรือหมดเงินไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตจำานวนมาก เช่น 
     ซื้อของออนไลน์ ซื้อเพลง/ซื้อภาพยนตร์ออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ จ่ายเงินเพื่อเข้า      
     ดูเว็บไซต์ลามกต่างๆ เป็นต้น

สัญญาณบ่งชี้
การติดอินเทอร์เน็ต



ควรปร ะ เมิ นความพร้ อมของตั วผู้
ปกครองเอง ในการฝึกวินัยให้ลูกมีความ
สามารถในการควบคุมตนเองในการใช้
อุ ปกรณ์ เทค โน โลยีส ารสน เทศและ
อินเทอร์เน็ต

ควรร่วมกันกับเด็กและผู้ปกครองคน
อื่นในบ้าน ในการกำาหนดกติกาการใช้
อินเทอร์ เน็ต และติดตามควบคุมให้
เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม
โดยผู้ปกครองควรทำ ตัวเป็นแบบอย่างที่
ดี 

ไม่ แนะนำ า ให้ เด็ก ใช้อิน เทอร์ เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์รวมมากกว่า
1 ชั่วโมงต่อวัน ในวันธรรมดา และ 2
ชั่วโมงต่อวัน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์   

ไม่ แนะนำ า ให้ เด็ก ใช้อิน เทอร์ เน็ตและ
เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ใ น ช่ ว ง
1 ชั่วโมงก่อนเข้านอน เนื่องจากอาจ
รบกวนการนอนได้

   3. กิจกรรม

สนับสนุน ให้ลูกทำ ากิ จกรรมที่ มี การ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ก า ร อ อกกำ า ลั ง ก า ย
กิ จ ก ร ร ม อ ดิ เ ร ก  ห รื อ กิ จ ก ร ร ม
สร้ างสรรค์ต่ างๆ มากกว่ าการ ใช้
อินเทอร์เน็ต

ผู้ปกครอง
คำแนะนำสำหรับ

  คำแนะนำท่ี 1 คำแนะนำท่ัวไปสำหรับ
ผูปกครองกอนอนุญาตใหลูกใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต
และเครือขายสังคมออนไลน 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ผู้ปกครองควรพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต



การใช้อินเทอร์เน็ตต้องไม่รบกวนการทำ 
หน้าที่ที่สำ คัญ เช่น การทำ การบ้าน การ
ช่วยงานบ้านต่างๆ เป็นต้น

ไ ม่ แ น ะนำ า ใ ห้ ใ ช้ อุ ปกรณ์ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศทุกชนิด ระหว่ างการทำา
กิจกรรมอย่างอื่น โดยเฉพาะระหว่าง
เดินอยู่บนถนน หรือบนทางสาธารณะ

4. การจำ กัดการเข้าถึง
  
การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของเด็กและวัยรุ่น ควรได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

แ น ะ นำ า ใ ห้ ว า ง อุ ป ก รณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร  ท้ั ง
คอมพิว เตอร์  โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรือไอแพด ในพื้นท่ีส่วนกลาง
ของบ้ า น  ไ ม่ แ น ะนำ า ใ ห้ เ ด็ กมี ไ ว้ ใ น 
ห้องนอนหรือห้องส่วนตัวที่ปิดมิดชิด

ใส่รหัสผ่าน (password) ในอุปกรณ์
ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกชนิด
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ บอก
รหัสผ่านกับเด็ก เมื่อเด็กทำาการบ้าน
หรืองานที่ ได้รับมอบหมายเรียบร้อย
แล้ว

แนะนำาให้ ใช้ โปรแกรมติดตามการใช้
อิน เทอร์ เน็ต และขัดขวางการ เข้ า
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น Parental
control ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรม ICT Housekeeper
ของก ร ะ ท ร ว ง  I CT  โ ป ร แก รม
Gamer Guard ของกระทรวง
วัฒนธรรม  และจาก 
    www.saijai.net เป็นต้น

5. ความปลอดภัย

ควรแนะนำาแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย เช่น ไม่ควรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และไม่ควรนัดพบ
กับคนที่รู้ จักผ่านการใช้อินเทอร์ เน็ต
และต้องบอกผู้ปกครองเมื่อถูกข่มขู่   
คุกคาม หรือพบเหตุการณ์ท่ีไม่น่าไว้ใจ

ควรรู้ จั กสถ านที่ ที่ เ ด็ กออก ไป เ ล่ น
อินเทอร์เน็ตนอกบ้าน และควรมีการ
ตรวจสอบและเฝ้าติดตามระวังอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
  
ควรตรวจสอบและติดตามเรื่องการใช้
จ่ายเงินของเด็กในการใช้อินเทอร์เน็ต
เนื่องจากบางเกมมีการจูงใจให้มีการซื้อ
ขายสิ่งของภายในเกมด้วยเงินจริง
เด็กอาจใช้จ่ายซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่างไม่เหมาะสม และบางเว็บอาจชักจูง
ให้เด็กเล่นการพนันออนไลน์
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1. ข้อมูลส่วนตัว
  
ควรสอนให้เด็กคำานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมาห ลังจาก โพสข้ อมู ลส่ วนตั ว
ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย รูปภาพ ความ
คิดเห็นต่างๆ หรือการเผยแพร่ภาพที่
แ ส ด งตั ว ต น ขอ งตน เ อ ง  ใ ห้ เ ด็ ก
ตระหนักถึงความสำาคัญและส่ิงที่ต้อง
รับผิดชอบหลังการโพส

ควรห้ า ม ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เ ปิ ด เผยชื่ อ จริ ง             
ชื่อ เ ล่น ท่ีอ ยู่ โรงเรียน หมายเลข 
โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน
หมายเลขบัตรเครดิต รหัสบัตรเอทีเอ็ม
และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ แก่เว็บไซต์ใดๆ 
และคนที่ไม่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

ควรแนะนำาเด็กในการเลือกช่ือสำาหรับ
การล็อกอิน (log in) เข้าเว็บไซต์ ห้อง
สนทนา เว็บบอร์ด หรือกิจกรรม
ออนไลน์ที่ต้องมีการล็อกอิน เพื่อไม่ให้
ช่ื อนั้ น ส าม ารถ เชื่ อม โยงกั บข้ อมู ล
ส่วนตัวของเด็กได้

2. การรู้เท่าทันสื่อ

ค ว ร ส อ น ใ ห้ เ ด็ ก รู้ เ ท่ า ทั น ค น ใ น  
อินเทอร์เน็ต ไม่ไว้วางใจใครง่าย และ
ค ว รห้ า ม ไ ม่ ใ ห้ เ ด็ ก นั ดพบกั บ คนที่                      
แปลกหน้า และควรพูดคุยกับเด็กเสมอๆ 
ถึงวิธีการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ ของ
ผู้ประสงค์ร้าย 

ควรสอนให้ เด็กรู้ เ ท่ าทัน เว็บ ไซต์ ใน
อินเทอร์เน็ต รู้ว่าสิ่งที่เด็กอ่าน และเห็น
ทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ใช่ความจริง
ทั้งหมด รูปภาพ และข้อมูลต่างๆ อาจ
มีการบิดเบือนเพ่ือประโยชน์ของผู้โพส
ข้อความนั้นๆ และควรสอนให้เด็กรู้จัก
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ควรสอนให้เด็กรู้จักเลือกเข้าชมเว็บไซต์
ที่ดีมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสม และคอยระมัดระวัง
การทำากิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ของเด็ก เช่น ไม่ควรให้เด็กซื้อขายของ
ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต
แ ล ะ ไ ม่ ค ว ร ใ ห้ เ ด็ ก เ ล่ น พ นั น ท า ง
อินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด

3. มารยาทในการใชอ้นิเทอรเ์นต็
  
ควรสอนให้เด็กรู้จักมารยาทพ้ืนฐานใน
การใช้อินเทอร์เน็ต รู้จักการใช้ภาษาใน
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม

  คำแนะนำท่ี 2 ใชอินเทอรเน็ตอยางไร
ใหปลอดภัย
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ออนไลน์ที่ เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้
ภาษาท่ีหยาบคาย ดูหมิ่น จาบจ้วง         
บุคคลอื่น เคารพความคิดเห็น เคารพ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และให้
เกียรติคนที่เป็นเจ้าของผลงานต่างๆ ที่
โพสในอินเทอร์เน็ต

ควรสอนให้เด็กบอกผู้ปกครองทันที     
เมื่อรู้สึกไม่สบายใจจากข้อความ ข่มขู่
คุกคาม เชิญชวน หรือล่อลวงต่างๆ

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้อินเทอร์เน็ต 

   ควรสอนให้เด็กมีความรู้ เกี่ยวกับ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ใ ช้   
อิน เทอร์ เ น็ต เพื่อป้องกันไม่ ให้ เด็ก
กระทำาความผิดโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
โดยมีกฎหมายที่สำ คัญ ได้แก่

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 เช่น

มาตรา 14 ผู้ใดให้ข้อมูลหรือเผยแพร่
ข้อมูลอันเ ป็นเ ท็จ ที่น่ าจะ เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคง หรือก่อให้เกิด 
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือ
ข้อมูลที่มีลักษณะลามก ต้องระวางโทษ
จำ า คุก ไ ม่ เ กิน ห้ าปี  หรื อปรับ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 16 ผู้ใดนำ ภาพของผู้อื่น และ
เป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อ ดัดแปลง
โดยอาจทำ ให้ผู้นั้นเสียหาย เสียชื่อเสียง
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ซึ่งกล่าวถึงลิขสิทธิ์ของผลงานต่างๆ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ และบทกำ หนดโทษ
เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของ

บุคคลอื่น เช่น

มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอัน
ควรรูว้า่งานใดไดท้ำ ขึน้ โดยละเมดิลขิสทิธิ ์
ของผู้อื่น กระทำาอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่งานนั้น เพื่อหากำา ไร ให้ถือว่ าผู้
นั้นกระทำ การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำ  
ดังต่อไปนี้

(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า
   เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้
     เช่าซื้อ  
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
     ความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4)  นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

  

.
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มาตรา 70 ผู้ ใดกระทำาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวาง
โทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท ถ้าการกระทำาความผิดตาม
วรรคหน่ึงเป็นการกระทำา เพื่อการค้า
ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุก ตั้งแต่
สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ

1. ครอบครัวเข้มแข็ง/
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

ให้ความรัก ความอบอุ่น และเวลาที่มี
คุณภาพกับเด็ก เพื่อเป็นเกราะป้องกัน
ปัญหาติดอินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น 
ผู้ปกครองควรแบ่งเวลาเพื่อใช้ร่วมกับ
คนในครอบครวั และสนบัสนนุกจิกรรมอืน่
ที่เด็กสนใจ

หาโอกาสทำาความรู้ จักกับ เพื่อนและ
ครอบครัวของเพื่อนลูกด้วย เพื่อสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองในการพาเด็กทำา
กิจกรรมยามว่างร่วมกัน เช่น กีฬา
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา 

2. การตั้งกติกา

ควรกำ หนดระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของเด็ก โดยตกลงเป็นกฎกติการ่วมกัน
กับเด็กก่อน เพ่ือระบุวัน เวลา จำ นวน
ช่ัวโมงของการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง 
กำ หนดหน้าที่ ที่เด็กต้องรับผิดชอบก่อน 
การใชอ้นิเทอรเ์นต็ กำ หนดการลงโทษหาก
เด็กไม่สามารถทำาตามกติกาได้ (ซึ่ง
แนะนำาให้ใช้วิธีงดการใช้อินเทอร์ เน็ต
หรือลดเวลาในการใช้ ในครั้ ง ต่อไป)
เพราะการกำาหนดกติกาหลังจากที่เด็ก
ติดอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นเรื่องยาก

ค ว ร จำ า กั ด จำ า น ว น ขอ งอุ ป ก ร ณ์ ที่
ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และควรติดตั้ง
โปรแกรมที่ควบคุมเวลาและเนื้อหาใน
การใช้อินเทอร์ เน็ตของเด็กไว้ หรือ
กำ หนดรหัสผ่านของอุปกรณ์ แท็บเล็ต
สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยในการควบคุมเวลาที่ เด็กใช้
อินเทอร์เน็ต

  คำแนะนำท่ี 3 แนวทางปฏิบัติของ
ผูปกครองเพ่ือปองกันไมให
บุตรหลานติดอินเทอรเน็ต

   ส่ิงท่ีผูปกครองตองปฏิบัติ ไดแก
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ครอบครัวควรมีแนวทางเดียวกันใน 
การเลี้ยงดู เพื่อให้ เด็กเ ช่ือฟังและไม่  
สับสน และต้องมีความสม่ำ เสมอ เอาจริง
กับกติกาในบ้าน

3. คุณลักษณะที่เด็กควรมี

ควรสอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลา และมีวินัย
ในการใช้ เงิน ร่วมกับมอบหมายงาน
บ้านให้เด็กรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึง
เป็นการฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักควบคุม
ตัวเอง

ส่ง เสริม ใ ห้ เด็กมีความภาคภูมิ ใจ ใน
ตนเอง (self-esteem) โดยการมอง
หาและดึงจุดดีของเด็กข้ึนมาช่ืนชมและ
ส่งเสริมสิ่งที่ เด็กทำาได้ดี โดยไม่จำากัด
เฉพาะเรื่องการเรียน เช่น กีฬา ดนตรี
ศิลปะ และหาโอกาสพัฒนาเด็ก เพื่อให้
เด็กภาคภู มิ ใจ ซึ่ งจะ เป็นการ เสริม
ภูมิคุ้มกันในการติดอินเทอร์ เน็ตของ
เด็กได้ นอกจากนี้ผู้ปกครองควรแสดง
ความชื่นชมเด็กเมื่อเด็กทำาตามกติกา
รั ก ษ า เ ว ล า  รู้ ห น้ า ท่ี  รู้ จั ก ค ว า ม
รับผิดชอบ เลิกเล่นอินเทอร์เน็ต เมื่อครบ
กำ หนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ควรส่งเสริมให้เด็กมีงานอดิเรกทำ หลายๆ  
อย่าง ร่ วมกับการสอนให้ เด็กมีวิ ธี
จัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

1. เกี่ยวกับครอบครัว

ล ะ เ ลยก า รทำ า กิ จ ก ร รมร่ ว มกั น ใ น 
ครอบครัว ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็ก
มี กิ จกรรมทำ าย ามว่ า ง  ที่ ใ ห้ คว าม
สนุกสนานไม่แพ้การใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ควร เป็ นกิ จกรรมที่ เ ด็ กชอบ แล ะ
ส ามารถร่ วมกั นทำ ากิ จกรรม ได้ ทั้ ง
ครอบครัว

เอาแต่บ่น แต่ไม่เคยเอาจริง การบ่น
อย่างเดียวไม่เคยได้ผลในการทำาให้เด็ก
เล่นอินเทอร์เน็ตน้อยลง แต่จะส่งผลให้
เด็กรู้สึกต่อต้าน ไม่พอใจ และกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ ผู้ปกครองจึงควรลด
การตำ หน ิแตเ่พิม่ความเอาจรงิเอาจงัตาม
กติกาที่ตั้งไว้ 

ขัดแย้งกันเองระหว่างผู้ปกครอง ทำ ให้
การวางกติกา ไม่ เป็น ไป ในแนวทาง
เดียวกัน และไม่สามารถบังคับใช้ ได้
จริง โดยเด็กจะเลือกเข้าหาฝ่ายที่ ให้
ประ โยชน์กับ เขามากที่สุด และอาจ
กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ ได้ ผู้
ปกครองจึงควรตกลงกันให้ได้ก่อนการ
วางกติกา

2. เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

ซ้ืออุปกรณ์ที่ ใช้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
ให้ โดยที่ไม่ได้วางกติกาการใช้เสียก่อน

ส่ิงท่ีผูปกครอง “ไม” ควรปฏิบัติ ไดแก
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ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนพี่ เ ล้ียงเด็ก
หลายครอบครัวอาจคิดว่า การที่ ให้
เด็กใช้คอมพิวเตอร์ท่ีบ้านหรือท่ีร้านเกม
นั้นปลอดภัย ไม่มีอันตราย ทำาให้ ผู้
ปกครองมีเวลาส่วนตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
ความคิดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมา 

ใจ อ่อน เด็ก ท่ีติดพันอยู่ กั บการ ใช้
อินเทอร์เน็ตมักมีข้อต่อรองอยู่เสมอ ซึ่ง
หากผู้ปกครองขาดความเอาจริงและผ่อน
ผันให้ เด็กจะต่อรองเช่นนี้อีกในครั้งต่อๆ 
ไป ทำ ใหเ้ดก็จะทำ ตามกตกิาทีว่างไวไ้ดย้าก
และจะเป็นผลเสียต่อการฝึกวินัยในระยะ
ยาว

ไม่เสมอต้นเสมอปลาย การเอาจริงเอา
จังกับกติกาแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ด้วย
ค ว า ม ใ จ อ่ อ น ห รื อ ค ว า ม ไ ม่ มี เ ว ล า 
สุดท้ายแล้วจะทำ ให้กติกาไม่มีความหมาย  
ไม่สามารถกำ กับดูแลเด็กได้

1. การสื่อสารและสัมพันธภาพ
ควรตั้ งสติ แล ะรั กษาความสั มพั นธ์
ระหว่างกันให้ดี ไม่ ใช้อารมณ์ หรือ
ตำาหนิเด็กด้วยถ้อยคำารุนแรง ไม่ควร
กล่าวโทษเหมือนว่าเด็กได้ทำาความผิด
ร้ ายแรง แล ะ ไม่ ควรหั กดิ บการ ใช้
อินเทอร์เน็ตของเด็กด้วยวิธีที่แข็งกร้าว

ควรพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับปัญหาการ
ใช้อินเทอร์ เน็ต โดยเปิดการสนทนา
ด้วยคำาพูดเชิงบวก เช่น “แม่เข้าใจว่า
ลูกจำาเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต และแม่
ก็เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลาย
อย่าง ..แต่แม่เป็นห่วงว่าลูกจะใช้เวลา
กบัมนัมากเกินไป  จนเกิดปญัหากับลกู...” 

สือ่สารกับเดก็ให้ชดัเจนวา่ผูป้กครองไมไ่ด ้
ต่อต้านการใช้อินเทอร์เน็ต เพียงแต่
ต้องการให้เด็กรับเอาอินเตอร์เน็ตเข้า
มาเป็น “ส่วนหนึ่งเล็กๆ” ของชีวิตที่ 
เขาควบคุมมันได้ ไม่ใช่รับเอาอินเทอร์เน็ต  
เ ข้ า ม า เ ป็ น  “ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ชี วิ ต ”   
และปล่อยให้ควบคุมชีวิตเขา

2. การเลี้ยงดู

ควรมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น พาเด็ก
ออกนอกบ้านเพื่อไปทำากิจกรรมที่ชอบ 
ทด แทน  เ พื่ อ ส นั บ สนุ น ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้
แสดงออก และแสดงความสามารถ
พิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ทำ อาหาร งาน
ฝีมือ เป็นต้น 

แนะนำาให้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองใน
ห้องเรียนของลูกหรือในชุมชน แล้ว  
ผลัดกันพาเด็กๆ ออกไปทำากิจกรรม
สนุกสนาน ท้าทาย หลังเลิกเรียนหรือ
ในวันหยุด เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำาอาหาร
ปลูกต้นไม้ เดินป่า ถ่ายรูป แข่งกีฬา
เป็นต้น

  คำแนะนำท่ี 4 แนวทางปฏิบัติของ
ผูปกครอง เม่ือบุตรหลาน

ติดอินเทอรเน็ตแลว

.

.

.

.

.

.

.

.



ผู้ ป กค รองคว ร ร่ ว มมื อ กั น ใ นก า ร
แก้ปัญหา โดยใช้กฎเดียวกัน อย่าปัด
ให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบของ
ใครคนใดคนหนึ่ง

ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างของการมี
งานอดิเรก การมีวินัยในตัวเอง และการ
จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม

3. การตั้งกติกาและการจำ กัด
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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ไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง ในวนัธรรมดา และไมเ่กนิ 
2 ชั่วโมงในวันหยุด และคอยให้คำาชม 
เมื่อเด็กทำ ได้

ควรฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักแบ่งเวลาใน
การใช้อินเทอร์เน็ต โดยอนุญาตให้เด็ก
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ต่อเม่ือรับผิดชอบทำา
กิจวัตรประจำาวัน และงานบ้านที่ได้รับ
มอบหมายได้เสร็จเรียบร้อย ผู้ปกครอง
อาจพิจ ารณาการจำ ากัดการ เข้ าถึ ง
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ผูปกครองสามารถหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กไดที่

www.HealthyGamer.net และ
คนหาสถานพยาบาลที่มีจิตแพทยเด็กและ
วัยรุนไดที่เว็บไซต www.capst.net 

และ facebook page ของชมรมจิตแพทยเด็ก
และวัยรุนแหงประเทศไทย

.

.

.

.

.

หากทำ ทุกวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล 
ผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบจิตแพทย์เด็ก 

เนื่องจากเด็กอาจมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ลึกๆ 
เช่น เป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล สมาธิสั้น ฯลฯ

เพื่อรับการวินิจฉัยและบำ บัดรักษาต่อไป
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นางอารีย  ยังใหผล              ผูปกครอง
ด.ช.พีระวศุตม  ยังใหผล เยาวชน
นายพชรพรรษ  ประจวบลาภ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายธนายุทธ  สิงหเสนี เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร
นายรวิศุทธ   คณิตกุลเศรษฐ เยาวชน เครือขายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร

ภาคประชาชน




