
แบ่ง�นกับเพื�อนรว่มงาน เพื�อนฝูง และครอบครัว ช่วยกันบอกต่อเพื�อปกป ้องเด็กบนโลกออนไลน์

ปกป้องลูกของคุณ
ด้วยการพูดคุยกัน
อย่างเปิดกวา้ง 
บอกลูกของคณุวา่หากมีประสบการณ์
ออนไลน์ที�ทําให้พวกเขารูสึ้กอารมณ์เสีย 
ไม่สบายใจ หรอืกลัว ให้บอกคณุได้
ตลอดเวลา โดยคณุจะไม่ โกรธหรอื
ลงโทษพวกเขา

คอยสังเกตอาการที�เป็นสัญญาณผิดปกติ 
ต่าง ๆ ของลูกของคุณ เ ช่น เ ก็บตัว 
หงุดหงิด ปกปิดมีความลับ หรือหมกมุ่น 
อยู่บนโลกออนไลน์
คอยสนับสนุนและใหก้ําลังใจ
แก่ลูกของคุณเพื�อเสริมสร้าง
ความสัมพันธท์ี�อยูบนพื�นฐาน
ของความเชื�อใจและการสื�อสารที�เปิดกว้าง
ตระหนักว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันและ
อาจมีวิธีการสื�อสารที�แตกต่างกัน ให้เวลา
กับการปรับเนื�อหาของข ้อความ
ที�ต้องการสื�อสารให้เหมาะกับลูกของคุณ
เช ่น เ ด็กที�บกพร่องทางการเรียนรู้  
อาจต้องการข้อมูลในรูปแบบที�เรียบงา่ยที�สุด

เด็กและวยัรุน่สมัยนี� ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์  อินเตอรเ์น็ตเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 
เพราะช่วยให้เด็กและวยัรุน่ยังทํากิจกรรมตา่ง ๆ ได ้ แตข่ณะเดยีวกันก็มีความเสี�ยงและอันตราย

การกลั�นแกล้งบนโลกออนไลน์
โดยเพื�อนหรอืคนแปลกหน้า 

สร้างนิสัย
การใช้สื�อออนไลน์
ที�ปลอดภัย
ให้เด็กมีส่วนรว่มในการกําหนด 
กฎเกณฑ์ในครอบครัว
เพื�อส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้อุปกรณ์สื�อสารที�เหมาะสม

กําหนดพื �นที�และช่วงเวลาปลอด
จากอุปกรณ์สื�อสารในครอบครวั 
(เช่น เวลารบัประทานอาหาร เวลานอน 
เวลาเล่น และเวลาทําการบ้าน)

สอนให้เด็กรูจ้ักวธิีการเก็บรกัษา
ข้อมูลส่วนตวั โดยเฉพาะจาก
คนแปลกหน้า ที�มักจะปิดบังตวัตน
ที�แท้จรงิบนโลกออนไลน์ 

ยํ�าเตือนให้เด็กตระหนักว่าอะไร 
ที�หลุดไปสูู่โลกออนไลนแลว้
จะอยู่บนโลกออนไลนตลอดไป 
(เ ช่น ข้อความ ร ูปภาพ และวิดีโอ)
ดแูลการใช้เวลาของเด็กบนโลก
ออนไลน์อย่างใกล้ชิด 
รวมถึงเวลาที�เด็กใช้คอมพิวเตอร ์ 
โทรศัพท์มือถือ และเท็ปเล็ท

ใช้เวลาบนโลกออนไลน์
รว่มกับลูกเล็กและวยัรุน่

เปิดดขู้อมูลบนเวบ็ไซต ์
สื�อสังคมออนไลน์ เกมส์ และ
แอพพลิเคชั�นตา่ง ๆ รว่มกัน 

พูดคยุกับลูกที�เป็นวยัรุน่
เกี�ยวกับวธิีการรายงานเนื�อหา
ที� ไม่เหมาะสม (ดขู้างล่าง)
Common Sense Media 
มีคาํแนะนําที�เป็นประโยชน์
เกี�ยวกับแอพพลิเคชั�น เกมส์ และ
ความบันเทิง สําหรบัเด็กในวยัตา่ง ๆ 

เทคโนโลยี
เพื�อปกป้องเด็ก
บนโลกออนไลน์

ตั �งคา่การควบคมุโดยผู้ปกครอง

เปิดโหมดการคน้หาที�ปลอดภัย
บนเบราวเ์ซอรข์องคณุ

ตั �งคา่ความเป็นส่วนตวัที�เข้มงวด
บนแอพพลิเคชั�นและเกมออนไลน์

ปิดเวบ็แคมเมื�อไม่ ใช้งาน

ความเสี�ยงบนโลกออนไลน์ 

เด็กตกเป็นเป้าหมาย
ของผู้ตอ้งการแสวงประโยชน์ทางเพศ
โดยผ่านสื�อสังคมออนไลน์ เกมส์ และ
แพลตฟอรม์การตดิตอ่สื�อสารตา่งๆ 

โลกออนไลน์เต็มไปดว้ยเนื�อหาที� ไม่เหมาะสม  
เช่น ความรนุแรง อคตติอ่เพศหญิง  
ความหวาดระแวงคนตา่งเชื �อชาต ิ 
การปลุก�� นให้ฆ่าตวัตายและทํารา้ยตวัเอง  
ข้อมูลที� ไม่ถูกตอ้ง  เป็นตน้ 

การแชรข์้อมูลส่วนตวัและรปู
หรอืวดิี โอทางเพศของวยัรุน่ 

การรายงานความรนุแรงตอ่เด็กบนโลกออนไลน์:   
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The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. 
Research on Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the 
Global Alliance for Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, CIDA, the National 
Research Foundation of South Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

การปกป้องเด็กให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 
การดูแลเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

แหล่งข้อมูลอื�นๆ:           
ศนูย์ช่วยเหลือสังคม      มูลนิธิสายเด็ก 13871300        มูลนิธิสายเด็ก       เอกสารคูม่ือ UNICEF ภาษาอื�นๆ งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง ความปลอดภัย

https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-01/Our%20Family%20Tech%20Agreement_0.pdf
https://www.childnet.com/ufiles/Family-Agreement.pdf
https://www.commonsensemedia.org/app-reviews
https://www.internetmatters.org/parental-controls/
https://www.internetmatters.org/blog/parental-controls/entertainment-search-engines/
https://www.internetmatters.org/blog/parental-controls/social-media/
https://thaihotline.org/report/
https://www.childhelplineinternational.org/
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-03/eSafety-global-parent-online-safety-advice.pdf
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://report.iwf.org.uk/thai



