แนวทางแนะนำบุตรหลาน

ออนไลนปลอดภัย สรางสรรค รูเทาทัน
หยุดโควิด ไมติดโซเซียล

ในชวงสถานการณ โควิด-19 ที่มีการใชสื่อออนไลนมากกวาปกติ
ควรมีคำแนะนำในการใชงานสื่อออนไลนใหกับบุตรหลาน

1

ใชเวลากับหนาจอแตพอดี กอนที่จะเปนโรคติดอินเทอรเน็ต
หรือ โรคติดเกม และควรพักสายตา ลุกยืดเสนยืดสายบาง
• ต่ำกวา 2 ขวบ ไมควรใชสื่อจอใสใด ๆ เลย
• ปฐมวัย ใชไมเกินวันละ 1 ชั่วโมง โดยพอแมตองเลนกับลูก
• เด็กโต สามารถใชสื่อดวยตนเองไดมากขึ้นตามวัย แตไมควรเกินวันละ 2-3 ชั่วโมง
และพอแมก็ควรพูดคุยถามไถวาใชอะไรอยางไร ชี้แนะในสิ่งที่ไมเหมาะสม

ขาว
ปลอม
ไมแชร

3
A JQK

5

2

เลือกดูและใชขอมูลที่เปนประโยชน ขอมูลที่ไมผิดกฎหมาย
งดขอมูลที่สรางความตื่นตระหนก ขาวปลอม
การกลั่นแกลงรังแก หรือเรื่องที่ทำใหเครียด

ไมแชรขอมูลที่ผิดกฎหมาย ไมแสดงความเห็นในทาง

หมิ่นประมาท ยุแยง ใหราย ใสความ ละเมิดหรือทำรายผูอื่น

4

ไมเลนพนัน เกมรุนแรง สื่อลามกอนาจาร กระทำหรือ
ชักชวนทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย/อันตราย

ไมหลงเชื่อคนแปลกหนาออนไลน ตองตระหนักวารูปโปรไฟล

ชื่อบัญชี หรือตัวตนบนโลกออนไลนนั้นปลอมแปลงกันไดงายมาก
หามนัดพบกับเพื่อนที่รูจักกันทางออนไลนโดยเด็ดขาด
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ไมใชงานในหองสวนตัว

6

โดยเฉพาะการเปดกลองพูดคุยกับเพื่อนออนไลน
มีความเสี่ยงที่จะไดรับสื่อลามกอนาจารหรือถูกโนมนาว
ชักจูงใหสงภาพหรือวิดีโอในลักษณะเดียวกัน

7

เพราะอาจโดนเจาะเขาสูระบบควบคุมกลอง
ใหถายและบันทึกภาพสวนตัวไดตลอด
ควรหากระดาษหรือแผนปดดานหนาเลนสไวเมื่อไมไดใชงาน
ควรแตงตัวใหเรียบรอยเมื่อใชสื่อออนไลนเปนการปองกันไวกอน

REC

8

ไมเปดกลองไวตลอดเวลา

ไมใสขอมูลสวนตัวมากเกินไปบนโลกออนไลน
เพราะอาจมีผูไมประสงคดีนำไปใช

อาจมีการนำภาพใบหนาไปตัดตอใหเสียหาย มาดักพบที่บาน
หรือโรงเรียน โดยใชขอมูลที่เราเคยใสไวเองในสื่อโซเชียล

Settings/ตัง้ คา

9

ประวัติสวนตัว
ชื่อ-สกุลจริง
ที่อยู
โรงเรียน
เบอรโทรศัพท
เลขบัตรประชาขน

ไมแชร

ไมควรตั้งคาสื่อโซเชียลเปนสาธารณะ (public)
เพื่อคัดคนที่จะเขามาอานหรือนำขอมูลไปใช
ใหเปนเฉพาะคนรูจัก

ควรเลือกรับเพื่อนออนไลน(add/accept friend) เฉพาะคนที่รูจักกันจริง ๆ

10

ควรรักษารหัสผานเปนความลับ และเปลี่ยนรหัสผานทุก 3 เดือน
เพื่อปองกันคนอื่นแอบเขามาใชระบบของเราไปกระทำเรื่องที่ไมดี
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คำแนะนำ...สำหรับผูป
 กครอง

นอกจากจะตองสอดสองดูแลและใหคำแนะนำแกบุตรหลาน
ในการออนไลนอยางปลอดภัยสรางสรรคและรูเทาทันแลว
พอแมผูปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลานและมองหาความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

1. หมั่นสังเกตบุตรหลานวามีพฤติกรรม
สุมเสี่ยง ลับๆ ลอๆ แปลกๆ ไปหรือไม
แอบคุยโทรศัพทหรือใชคอมพิวเตอร มีขาวของราคาแพง มีเงินทองใชจายมากขึ้น
โดยไมบอกเหตุผล (เขาอาจเลนพนัน ขายภาพลับสวนตัว กระทำผิดกฎหมาย
ไดเงินมาโดยมิชอบ) เปนหนี้หรือเงินไมพอใชโดยไมทราบสาเหตุ (เขาอาจเสียพนัน
ติดเกม หรือสั่งซื้อของทางออนไลน ฯลฯ) เก็บตัว ซึมเศรา หวาดกลัว
(เขาอาจโดนกลั่นแกลงรังแก ถูกละเมิดทางเพศ หรือถูกกระทำความรุนแรง)

2. เมื่อเกิดเหตุโดนละเมิดทางออนไลน ไมควรตำหนิหรือ
กลาวโทษวาเปนความผิดของเด็ก เนื่องจากเด็กมักถูก
ลอลวงแสวงหาประโยชนไดงาย ควรสงเสริมใหบอก
พอแมหรือครูเพื่อหาทางชวยเหลือฟนฟูเยียวยา
สภาพจิตใจและรางกาย
ติดตอขอความชวยเหลือ
บานพักเด็กและครอบครัวประจำจังหวัด
หรือโทร สายดวน พม. 1300, มูลนิธิสายเด็ก 1387,
สายดวนกรมสุขภาพจิต 1323
สื่อลามกและการละเมิดทางเพศเด็ก แจง
คณะทำงานปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศ
เด็กทางอินเทอรเน็ต สายดวน 1559
หรือที่ เฟซบุก TICAC2016
หรือแจง ไทยฮอตไลน www.thaihotline.org
upload
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แนวทางการเลีย
้ งลูก
...ยุคดิจท
ิ ลั
1. ใหความรักและเวลาคุณภาพ

เลนหรือทำกิจกรรมรวมกับลูก พูดคุยกับลูกไดทก
ุ เรือ่ ง
ใหกำลังใจและอภัยเมื่อลูกทำผิด เพื่อสรางเสริมใหบาน
เปนสถานทีป
่ ลอดภัยและพึง่ พิงไดเสมอ

3. ชวยลูกสรางทักษะชีวิต
2. รับฟงมากกวาสั่งสอน

ใช ค ำพู ดที ่ ด ี ภ ายในครอบครัว ชื่นชมเมื่อ ลูก ทำได ด ี
ใหอภัยและชี้แนะเมื่อลูกทำผิดพลาด ควรใสใจรับฟง
ปญหาหรือเรื่องราวของลูกใหจบกอนที่จะเริ่มสอนสั่ง
เพราะบางครั้งลูกอาจจะแคตองการคนเขาใจ เห็นใจ
ปลอบโยน การอบรมชี ้ แ นะควรกระทำในเวลาที ่ เ ด็ ก
รับฟง และเปดใจรับเทานั้น

4. ฝกระเบียบวินัย การควบคุมตนเอง
และความรับผิดชอบตั้งแตลูกยังเล็ก

มอบหมายหน า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบงานบ า นให ล ู ก ทำตาม
ชวงวัย กำหนดกติกาใชสื่อออนไลนอยางเปนรูปธรรม
เชน 1-2 ชัว่ โมงตอวัน อะไรทีท
่ ำไดและทำไมได ชีแ้ จงเรือ่ ง
ภัยออนไลน และการปองกัน เมื่อเกิดเหตุแลวจะตอง
ทำอยางไรบาง พอแมตอ งบังคับใชกฎกติกาอยางเขมแข็ง
แตออนโยน และเปนตัวอยางที่ดีในการใชสื่อ

6.สอนใหมท
ี ก
ั ษะรูเ ทาทันสือ่ และความฉลาด
ทางดิจิทัล
สอนใหลูกตั้งคำถามกับขาวสารที่ไดรับ ตรวจสอบ
กอนที่จะเชื่อ หรือแชรออกไป รักษาตัวตน และชื่อเสียง
บนโลกออนไลน เพราะทุ ก สิ ่ ง ที ่ ท ำล ว นมี ห ลั ก ฐาน
ใหติดตามได รับมือกับภัยออนไลน และการกลั่นแกลง
รังแก ไมละเมิดผูอ น
่ื ไมทำผิดกฎหมายและเห็นอกเห็นใจ
เพื่อนผูประสบภัยออนไลน

ปลอยใหลูกแกไขปญหาเองบาง ไมเลี้ยงลูกแบบตามใจ
พอแมทำใหทก
ุ สิง่ อยาง ควรใหลก
ู เรียนรู ลองผิดลองถูก
ไดแกไขปญหาเองบาง สำเร็จบางผิดหวังบาง เพื่อฝก
ความมานะอดทน ตอสูกับปญหา ไมยอมแพงาย ๆ
กาวเล็ก ๆ ที่สำเร็จจะนำพาสูกาวที่ใหญและแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น

5. ลดโอกาสในการเขาถึงโทรศัพทมือถือ
อินเทอรเน็ตและเกม
ในบานจะตองมีพน
้ื ทีป
่ ลอดมือถือ หรือกำหนดชวงเวลา
ปลอดจากเทคโนโลยี เพือ่ ใหกลับมาอยูก บ
ั สังคมคนรอบขาง
จริงๆ ลดการคิดคำนึงถึงสื่อโซเชียล เชน หามใชบน
โตะกินขาว ในหองนอน หรือเวลาไปเยี่ยมญาติ ใหลูก
มีสว นรวมในคาใชจา ยอินเทอรเน็ตและเกม เปนตน

7. มีทางออกเชิงสรางสรรคอื่นๆ

เพือ่ ใหลก
ู คนพบความถนัดของตนเองทีท
่ ำใหเขาประสบ
ความสำเร็จ พอแมควรมีกจิ กรรมอืน
่ ๆ ใหลก
ู ดวย ยังมี
ดนตรี กีฬา ศิลปะ สิง่ ประดิษฐ หรืออืน
่ ๆ ทีล่ ก
ู อาจสนใจ
อัจฉริยภาพของคนเรามีหลากหลายดานไมเหมือนกัน
ในเด็กแตละคน พอแมควรสรางเสริมใหลก
ู นับถือตนเอง
คนพบตัวเอง เพือ่ ใชชวี ต
ิ อยางมีความสุข พอแมยค
ุ ดิจท
ิ ลั
เลี้ยงลูกที่ใชเทคโนโลยีอยางมีกรอบกติกา
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