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เราสามารถ

ใช้ประโยชน์จากสื่อ

ออนไลน์ด้านใดอีกบ้าง?

กอนอืนเลย  

ฉันขอบอกทุกๆ คนกอนเลยวา

ทําไมฉันจึงชอบใช้อินเตอร์เน็ต
กรุณาเขียนประโยชน 

ของการใชอินเตอรเน็ต

เพ่ิมเติม

ฉันชอบใชอินเตอรเน็ตเพ่ือ

คนหาเร่ืองท่ีฉันสนใจ

ติดตอกับเพ่ือน

คุยกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

โพสตภาพถาย จากการ

ผจญภัยของผม

ดูวีดีโอจากท่ัวโลก

เรียนรูทักษะเพ่ิมเติม

ติดตามขาวและกระแส

นิยมตาง ๆ

เลนเกม

ทำาไมพวกเราถึงชอบ 

ใชอินเตอรเน็ต? 



กรุณาระบุถึง

ขออันตราย ที่เกิดจาก

การใชอินเตอรเน็ต

54

ทุกคนอาจถูกอินเตอรเน็ตทำรายได เชน

การใช้อินเตอร์เน็ตนั้นมีข้อดี

หลายอยางด้วยกันนะ 

แตยังไงก็แล้วแต เราก็ต้อง

รู้จักใช้อยางระมัดระวังด้วย

เธอนึกถึงอันตราย 

จากการใช้อินเตอร์เน็ตที่

ไมถูกต้องเรื่องอื่นๆ

ได้อีกไหม ?

มีการหลอกลอใหเรา 

ทำ ในสิ่งที่เราไมตองการ

นำ เสนอภาพหรือวีดีโอ 

ที่มีความรุนแรง 

นำ ไปสูขอมูลที่เป็น

สื่อลามก

การเผยแพรขอมูล, 

รูปภาพหรือวีดีโอสวน

ตัวของเรา

เปดเผยขอมูลลับ 

และความลับของเรา

ใชคำ พูดรายๆ และเลา

เรื่องเท็จของเรา

นำ เราไปสูการนิยม

ใชความรุนแรง 

นำ ไปสูขอมูลที่เป็นอัน

ตราย และไมปลอดภัย

อินเตอรเน็ตจะทำาราย 

เราไดอยางไรบาง ?



76

n เราควรตระหนักถึงกฎทองอยูเสมอ

       เราควรปฏิบัติตอผูอื่น ในสิ่งที่เราคิดวาอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา 

เราจะตองรูจักเคารพตอผูอื่น เมื่อมีการติดตอกันผานทางโทรศัพท 

คอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีอื่นๆ

n เราควรชวยกันสงเสริมการใชขอความเชิงสรางสรรค             

     ในอินเตอรเน็ต

เราตองเป็นผูใชเทคโนโลยี

ที่มีความรับผิดชอบ n  เราจะตองระมัดระวังใหมากในการใชอุปกรณเสริมหรือแกดเจ็ตตางๆ

เราตองรูจักระมัดระวังในการใชแกดเจ็ต ใหเหมาะสมกับสถานที่และเวลา

      ในความคิดของคุณ คุณจะใชอุปกรณเสริมหรือแกดเจ็ตของคุณเมื่อ

n  เราตองรูจักควบคุมเวลาในการใชอินเตอรเน็ต

รูตัวเสมอวา เรายังมีหนาที่รับผิดชอบอื่นๆนอกจากอินเตอรเน็ต

Having dinner with friends?
Walking down the street?
Watching a movie or play?

Yes
☐

☐

☐

No
☐

☐

☐

Maybe
☐

☐

☐

n เราควรคิดใหรอบคอบกอนที่จะพิมพหรือเผยแพรขอมูล ,
ความคิดเห็น รูปภาพ และวีดีโอ

เราสามารถปองกันอันตราย
จากการใชอินเตอรเน็ต
ไดอยางไร?

ถึงแม้วา 

การใช้อินเตอร์เน็ตจะ

ทําให้เกิดผลเสียได้ในบางครั้ง 

แตเราก็สามารถปองกัน 

ไมให้เกิดกับพวกเราได้นะ

คุณคิดวาเราควรใช้เวลา

กับคอมพิวเตอร์ ของพวกเรานานแคไหน? 

การใช้โทรศัพท์มือถือละ ? แท็ปเล็ต และ

รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารชนิดอื่น ๆ ด้วย 

ชวยบอกหนอยสิ

และจงจําไว้ให้ดีวา  

อะไรก็ตามที่เราได้แบงปนในโลกออนไลน์

แล้วนั้น ไมเพียงแตเพื่อนของเราเทานั้น 
 แตมันจะถูกเผยแพรตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด  

และยากที่จะลบทิ้งในภายหลัง

ในรูปนี้คุณดูนารักจังเลยนะ ! 

คุณพูดไดอยางเฉลียวฉลาดเลยนะ

กินอาหารเย็นกับเพื่อน 

เดินบนถนน 

ดูหนังหรือละคร

ใช           ไมใช      บางครั้ง
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n เราสามารถปดกั้นหรือยกเลิกการเป็นเพื่อนกับบุคคล , เพจ หรือบริษัทหนวยงาน

บางหนวยงานที่เรารูสึกไมดีได 

n เราควรตั้งรหัสผานที่ยากตอการสืบคน

n เราตองจำ ไวเสมอวาตองลงชื่อออกทุกครั้ง

n เราสามารถตั้งคาสวนบุคคลในการลงทะเบียนบัญชีได

n เราตองระมัดระวังเป็นอยางมากในแสดงขอมูลสวนตัว
 โพสตประเภทไหนที่ควรเผยแพรสูสาธารณะ?

n ขาวที่นาเชื่อถือ

n การรณรงคเรื่องตาง ๆ

n และขอมูลตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอสังคมและชุมชนของเรา

โพสตชนิดไหนที่ควรเผยแพรเฉพาะกลุมเพื่อนและกลุมครอบครัวเทานั้น?

n ภาพและวีดีโอสวนบุคคล

n ที่กำ ลังอยูในปจจุบัน

n และขอมูลตาง ๆ ที่เป็นขอมูลสวนบุคคลซึ่งจะเป็นอันตรายหากมีการเผยแพรออกไป

n ในโลกออนไลนนั้น เราจะตองเลือกรับเป็นเพื่อนเฉพาะคนที่เรารูจักเทานั้น

เราควรระมัดระวังทุกครั้ง 

ที่มีการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต

เราสามารถปองกันอันตรายที่เกิดจาก
การใช้อินเตอรเน็ตไดอยางไร ? 

การปองกันคาความเปนสวนตัว

ของเราเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด

เมื่อเราทองโลกออนไลน์

ถ้ามีบางคนหรือบางเพจที่ทําให้

เรารู้สึกกลัว, ไมชอบ, ไมสบายใจในอินเตอร์เน็ต

สามารถหลีกหนีจากกลุมเหลานี้ได เพียงแคเลือก

ที่คําวา “บล็อก” ในชองพื้นที่เครือขายใช้งาน และ

อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์
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n เราสามารถจัดการกับกลุมคนที่ชอบกลั่นแกลงในโลกออนไลนได โดยการนิ่งเฉยและไมใสใจ 

ไมโตตอบดวยถอยคำ รุนแรง 

n เราสามารถหยุดความเชื่อผิดๆที่เกิดจากการกลั่นแกลงเราได 

n เราสามารถบล็อกบัญชี หรือขอความตางๆ ของคนเหลานั้นได 

n เราสามารถชวยเหลือคนที่โดนกลั่นแกลงในโลกออนไลนได  

n เราสามารถขอความชวยเหลือเพื่อนๆ,พอแมและบุคคลอื่นๆที่เราใหความนับถือได

เรียนรูวิธีรับมือกับการกลั่นแกลงในโลกออนไลน

n ใหเราแสดงใหดูถึงวิธีการใชอินเตอรเน็ตอยางปลอตภัยแกเด็กๆ 
       เราจะแจกคูมือการใช อินเตอรเน็ตอยางถูกวิธีเลมนี้ใหแกเพื่อนๆ และครอบครัว

n เราควรที่จะเสนอความเห็นขอความชวยเหลือเมื่อจำ เป็น
      เมื่อใดที่เรารูสึกอึดอัดหรือไมสบายใจเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต 

      เราก็สามารถแจงและขอความชวยเหลือจากผูใหญ

เป็นตนแบบที่ดีและ 

การขอความชวยเหลือเมื่อจำ เป็น   

                 สถานการณ เราสามารถทำ อยางไรได

เห็นรูปภาพหรือวีดีโอท่ีเด็กถูกทำ ราย แชรลิงกไปยังเครือขายของตำ รวจหรือ 

หนวยงานใหความคุมครองสวัสดิภาพ 

ทางสังคมท่ีรูจัก
เห็นรูป หรือวีดีโอท่ีใหเด็กเปลือยกายหรือ

แสดงออกไมเหมาะสม

เห็นโพสที่มีคำ พูดลอแหลมอันตราย รายงานไปยังบริษัทเจาของเครือขาย

เม่ือมีผูใหญขอใหคุณทำ บางอยาง

ท่ีคุณไมตองการ โทรหาสายดวนเพ่ือขอความชวยเหลือ

รายงานไปยังบริษัทเจาของเครือขายมีผูใหญ ขอใหเพ่ือนคุณทำ บางอยาง  

แตพวกเขาไมตองการทำ 

คุณไดทำ การเผยแพรรูปหรือวีดีโอ 

ท่ีไมเหมาะสมของตัวคุณเอง

ลบรูปหรือวีดีโอทันที

รายงานเกี่ยวกับภาพหรือวีดีโอที่ไม

เหมาะสมไปยังเครือขายเพื่อใหลบออก

โทรหาสายดวนเพ่ือขอความชวยเหลือ

มีบางคนนำ ภาพของคุณไปดัดแปลงจน

ทำ ใหคุณรูสึกไมสบายใจและอับอาย

รายงานขอมูลของบุคคลไปยัง

เจาของเครือขาย 

โทรหาสายดวนเพ่ือขอความชวยเหลือ

เพ่ือนของเราถูกคนอ่ืนขมขู โทรหาสายดวนเพ่ือขอความชวยเหลือ

พบบางคนท่ีโดนกล่ันแกลง รายงานขอมูลของบุคคลไปยังเจาของ

เครือขาย 

เราสามารถปองกันอันตรายที่เกิดจาก วิธีการขอความชวยเหลือ

ทำาได้อย่างไรบ้าง
การใช้อินเตอรเน็ตไดอยางไร ? 

ถ้าคุณหรือบางคนมีประสบการณ์โดนกลั่นแกล้ง

ในโลกออนไลน์ จงจําไว้อยางหนึ่งวา 

คุณควรทําสิ่งตางๆดังตอไปนี้

เราสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆได้ ไมวาจะเปน พอ แม ครู 

หรือผู้ใหญที่นับถือ เมื่อเรารู้สึกไมปลอดภัยหรือไมสบายใจ เกี่ยวกับบางเรื่อง

ในโลกออนไลน์ เราสามารถแจ้งเรื่องไมดีที่เราพบตอหนวยงาน ผานสายดวน

หรือชองทางอื่นๆที่ให้ความชวยเหลือได้
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สายดวน คือ การใหบริการที่เด็ก

สามารถโทรมาพูดคุยปญหาตางๆ

หรือขอความชวยเหลือได

นี่คือสายดวนบางสายที่คุณสามารถโทรติดตอไดตลอดเวลา

สายดวนคืออะไร 

ชื่อหนวยงาน หมายเลขติดตอ    ชื่อในสื่อออนไลน เวลาทำ งาน

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะวา

วิธีการที่เด็กๆจะเลนอินเตอร์เน็ต 

ให้ปลอดภัยมีอะไรบ้าง

เป็นผูใชเทคโนโลยี

ที่มีความรับผิดชอบ

ตองระวังตัวทุกๆครั้งที่มี

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

เรามาชวยเด็กๆ คนอื่นๆ กันเถอะนะ ! 

แชร์ข้อมูลที่คุณได้รับรู้จากเนื้อหาที่เราคุยกัน 

แคนี้เราก็สามารถชวยเพื่อน ๆ ให้เด็ก ๆ 

ปลอดภัย จากอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

เราจะรู้สึกดีมากเลยนะ

ที่พวกเรา, เด็กๆทุกคนสามารถ

ดูแลตัวเองได้เมื่อใช้อินเตอร์เน็ต

เรียนรูวิธีที่จะจัดการกับ

กลุมที่ชอบกลั่นแกลงใน

โลกออนไลนอยางดี 

เป็นแบบอยางที่ดี 

และการขอความชวยเหลือ

เมื่อจำ เป็น

วิธีการขอความชวยเหลือ

ทำาได้อย่างไรบ้าง
บทสรุป

ศูนยประชาบดี
มูลนิธิสายเด็ก

ศูนยประชาบดี
Child line

24 ชั่วโมง 

24 ชั่วโมง 

1300  
1387  



CRC Asia 

คือเครือขายการทำ งานกับกลไกสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน ระดับภูมิภาค (เอเชีย) 

เนนการผลักดันโลกาภิวัตนและเสนอประเด็นสำ คัญเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

ในกระบวนการรณรงค ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติของทัศนคติหลัก

เกี่ยวกับสิทธิเด็ก, ประเด็นหลักของแตละภูมิภาคและกระบวนการ

รณรงคระหวางประเทศ

www.crcasia.org

UNICEF 

องคการยูนิเซฟ ทำ งานในการสงเสริมใหเด็กสามารถเขาถึงสิทธิได 

ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ซึ่งทุกประเทศในเอเชียตะวันออกและ 

ภูมิภาคแปซิฟคไดรวมรับรอง  เราทำ งานใน 27 ประเทศ ในภูมิภาค 

และเปลี่ยนขอสัญญามาสูการปฏิบัติใชจริง  โดยเนนไปที่การเขาถึง 

กลุมเด็กเปราะบาง หรืออยูในภาวะยากลำ บาก

www.unicef.org/eapro

Plan International

กอตั้งมากวา 77 ป เป็นหนึ่งในองคกรพัฒนาเด็กที่เกาแกและใหญที่สุดของโลก เรา

ทำงานพัฒนาใน 51 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วทั้งทวีป แอฟริกา , เอเชียและอเมริกา

เพื่อสงเสริมสิทธิเด็ก  และชวยเหลือเด็กหลายลานคนที่ผจญความยากจน เป็น

องคกรอิสระ ไมเกี่ยวของกับศาสนา  

การเมืองหรือหนวยงานรัฐบาล 

www.plan-international.org/asia

Save the Children

ทำงานในกวา 120  ประเทศ ทั่วโลก เราทำหนาที่ชวยชีวิตเด็กๆ ตอสูเพื่อสิทธิ ของ

เด็กและ สงเสริมการพัฒนาเด็กอยางเต็มตามศักยภาพ 

www.savethechildren.org.ph

มูลนิธิรักษเด็ก 

เป็นองคกรพัฒนาเอกชนที่มุงทำงานดานเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว เพื่อที่

เด็กจะไดรับประโยชนสูงสุด  ไดรับความรู ไดรับการพัฒนาและการปกปอง

คุมครอง ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

http://www.rakdek.or.th




