
สถานการณ์และภารกิจป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 
ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้สำรวจ
สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ปี 2561 พบว่าเด็กไทยอายุระหว่าง 6 – 18 ปี 
ร้อยละ 83 มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน สำหรับการพักผ่อนและ
ความบนัเทงิ เชน่ ดหูนงั ฟงัเพลง และเลน่เกมเปน็หลกั และมากกวา่รอ้ยละ 67 พบวา่
เดก็มกีารใชอ้นิเทอรเ์นต็จำนวน 6 – 10 ชัง่โมง/วนั รวมทัง้ รอ้ยละ 38 เลน่เกมออนไลน์
มากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน ซึ่งการใช้งานในจำนวนที่มากเกินไป จะส่งผลกระทบปัญหา
สุขภาพจิตต่อการเสพติดเกมและอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าเด็กร้อยละ 3 เคยเล่น
พนนัทายผลฟตุบอลออนไลน ์ รวมทัง้ เดก็รอ้ยละ 31 เคยถกูกลัน่แกลง้รงัแกทางออนไลน ์
และร้อยละ 34 ของเด็กที่เคยถูกแกล้งเคยแกล้งคนอื่นทางออนไลน์มาก่อนด้วย ซึ่งถือ
เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลมาถึงตัวเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พฤติกรรมเสี่ยง
ทางออนไลนย์งัประกอบดว้ย การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากเพือ่นทางออนไลนแ์ลว้มคีวามเชือ่
และแชร ์การนดัพบกบัเพือ่นใหมท่างออนไลน ์การถา่ยทอดสดหรอื Live ผา่นสือ่ออนไลน ์
การระบุสถานที ่ (Location) การเคยพบหรือครอบครองสื่อลามกอนาจารออนไลน์ 
และการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์

ลักษณะภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน

ลกัษณะภยัออนไลนต์อ่เดก็และเยาวชน มดีงันี ้ (มลูนธิอินิเทอรเ์นต็
ร่วมพัฒนาไทย. 2562) 

1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ (Cyber Bullying) 
การถูกล้อเลียน กลั่นแกล้ง แฉ ประจาน  ทำให้อับอาย เสียใจ 
และถูกกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 

2. ถูกติดตามคุกคามออนไลน์ (Cyber Stalking) 
การถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโชเซียล เช่น เฟสบุ๊กหรือ
อินสตาแกรม ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัว คุกคาม 
ไม่ปลอดภัย หรือไม่สบายใจ 

3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ ไม่ เหมาะสม 
(Cyber Sexting) การได้รับการติดต่อพูดคุย รับส่งเนื้อหา
เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ถูกกระทำอาจไม่มีความสนใจ
หรือไม่ได้ร้องขอ และไม่ต้องการ 

4. ถกูแบลก็เมลทางเพศ (Cyber Sextortion) การถกูขม่ขู่
เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้กระทำใช้ภาพ
หรือวีดิโอทางเพศของเด็ก 

5. ถูกล่อลวงทางเพศ (Cyber Grooming) การที่เด็ก
ถกูผูใ้หญต่ดิตอ่พดูคยุสรา้งสมัพนัธใ์หเ้กดิความไวว้างใจ เพือ่แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ 

6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/อันตราย เด็กอาจเข้าถึงสื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน สารเสพติด อาวุธ ความรุนแรง ลัทธิ
ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กอาจเลียนแบบ 
ครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 

7. เลน่พนนัออนไลน ์ การพนนัออนไลนใ์นรปูแบบทีเ่ขา้ถงึงา่ย 
เช่น พนันบอล พนันในเกม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับ
ของรางวัล ทำให้คุ้นชินกับการพนันและการเสี่ยงโชค 

8. เสพตดิเกมและอนิเทอรเ์นต็ การทีเ่ดก็หมกมุน่เลน่วดีโิอเกม
มากเกินไป โดยปราศจากการกำกับดูแล ก่อปัญหาสุขภาพจิต 
สญูเสยีคา่ใชจ้า่ย หนัเหจากเปา้หมายดา้นการเรยีน และอาจนำไปสู่
ปญัหาอืน่ๆ การใชเ้วลาออนไลนม์ากเกนิไปจนกระทบกบัหนา้ที่
การงาน สุขภาพ การเข้าสังคม หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ ล้มเหลว
ในการลดเวลาออนไลน์ นั่นคือเสพติดอินเทอร์เน็ต 

9. ใช้ส่ือโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อ
ออนไลน์เร็วเกินไป ขาดการดูแลชี้แนะ อาจทำให้เกิดผลเสีย 
เช่น เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ ซน สมาธิสั้น ก้าวร้าว นอนไม่หลับ 
พัฒนาการล่าช้า เด็กอายุยังไม่ถึง 13 ขวบ ยังขาดวิจารณญาณ
ในการจำแนกขา่วสารขอ้มลู การเลอืกคบเพือ่นออนไลน ์อาจเชือ่
ข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวง หรือนัดพบแล้วเกิดอันตราย 

10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป การเปิดเผยข้อมูล
สว่นตวั อาจทำใหต้กอยูใ่นภาวะอนัตราย เชน่ ถกูวพิากษว์จิารณ ์
ถกูนำรปูไปตดัตอ่ใหเ้สยีหาย ถกูนำขอ้มลูไปแอบอา้งหรอืใชใ้นทาง
ทีไ่มเ่หมาะสมถกูตดิตอ่หรอืรบกวนจากคนแปลกหนา้ เด็กเล็กอาจ
ถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 

การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตรฯ์ 3) สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้เีครอืขา่ยภาคประชาสงัคมทีท่ำงานเชือ่มประสานและ
บูรณาการทำงานของภาคประชารัฐและผู้ประกอบการ 4) กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 
5) พัฒนาเชื่อมโยง Hotline และ Helpline และ 6) พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติ  

ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังนี้ 

1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน   
1) ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

และร่วมมือกับภาคีทุกภาคเพื่อการมีส่วนร่วมในการผลักดันการป้องกันเด็กและเยาวชน 
จากการใช้สื่อออนไลน์ 

2) สนับสนุนการเกิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (Child Online Protection Action Thailand : COPAT) 
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก และเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงาน  

2. สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่เป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง  

ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบ พฤติกรรม 
สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงาม พรอ้มทัง้ดำเนนิการแจง้เตอืนสงัคม 
ให้รู้เท่าทันภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

3. กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สนบัสนนุและกระตุน้สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ สรา้งนวตักรรมสือ่แบบตา่งๆ เพือ่เพิม่

เนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่จำเป็นและขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์      
สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ในด้านต่าง ๆ 

4. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
เป็นกลไกประสานงานและดำเนินการพัฒนาความร่วมมือเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

จากการพนันออนไลน์ การสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันเด็กและเยาวชน 
จากการพนันออนไลน์โดยกลไกในระดับพื้นที ่ และผลักดันมาตรการหรือนโยบายสาธารณะ 
เพื่อลดผลกระทบจากพนันออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) สร้างความตระหนัก 

ใหส้งัคม เรือ่ง การรูเ้ทา่ทนัสือ่ออนไลน ์2) สง่เสรมิการผลติ
สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ 3) สนบัสนนุสือ่มวลชนใหต้ระหนกั
ถึงความสำคัญของการกระทำรุนแรงระหว่างเด็กด้วย
กันเองบนอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่วิธีการแก้ไขปัญหา 
4) สร้างกลไกการติดตามสถานการณ์สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปกป้องคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิตสื่อและสาธารณชน 
ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 มีดังนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) 

จดัทำแอปพลเิคชัน่ NetCare เพือ่เปน็เครือ่งมอืใหผู้ป้กครองใชด้แูลการใชอ้นิเทอรเ์นต็
ของลูกจนทำให้เกิดภาวะ “เด็กติดจอ” ซึ่งส่งกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิด
ปญัหาดา้นตา่งๆ ตดิตามมา เชน่ ซมึเศรา้ ไมม่สีงัคม ตลอดจนไมท่ำกจิกรรมรว่มกบัคนอืน่ 

จนกลายเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม 

2. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

จัดทำผลการสำรวจพฤติกรรมของเด็กกับภัยทางออนไลน์ และจัดทำ 
“แนวทางปกปอ้งคุม้ครองเดก็จากภยัออนไลน”์ หรอื Child Online Protection Guideline 

ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนัก รูปแบบของภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน 
การรบัมอืกบั Cyber bullying การปอ้งกนัเดก็ตดิเกมและแนวทางการเลีย้งลกูยคุดจิทิลั 

3. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

สำรวจข้อมูล “การพนันและทายผลบอลออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน”  
(โพล ยรูพีอรต์: มนีาคม 2561) เพือ่ทำความเขา้ใจกบัปญัหา วางแผนและดำเนนิกจิกรรม

ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน การร่วมจัดเวทีเรื่องการพนันกับเยาวชน  
ในระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค และการร่วมจัดทำประกาศเจตนารมณ์ลดการพนันออนไลน์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

4. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

สำรวจข้อมูล การติดตามสื่อออนไลน์ และโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์การ
พนัน การสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับสังคม จัดการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อ
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การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม

การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการปกป้องคุ้มครอง ประกอบด้วย 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้แทนของกระทรวงฯ ในการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์
ในชว่งฟตุบอลโลกและไดม้หีนงัสอืสัง่การใหห้นว่ยงานในสงักดัใหด้ำเนนิการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก โดยดำเนินการ

ตามมาตรการห้ามเล่นการพนันในสถานศึกษา  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กำหนดมาตรการปอ้งกนัการเลน่พนนัฟตุบอลในสถานศกึษา ในชว่ง

การแข่งขันฟุตบอลโลก โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ 

กอ่นเริม่การแขง่ขนั ระหวา่งการแขง่ขนั หลงัการแขง่ขนั และสรปุผลการปฏบิตั ิ
รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามมาตราการอย่างเคร่งครัด 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

กำหนดใหส้ถานศกึษาแจง้ผูป้กครองกวดขนั ดแูล นกัเรยีนนกัศกึษา
อย่างใกล้ชิด ทั้งกวดขันการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบเหมาะสม รวมถึงเฝ้าระวัง
การใช้โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นช่องทางการเล่นพนันทายผลพนัน 

1.4  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
การดำเนินงานแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้ามการเล่นพนัน 

และแจ้งผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 

2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ดำเนนิการใหเ้ดก็ เยาวชน และครอบครวั ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการพนนั 

สามารถขอคำแนะนำและคำปรกึษาเบือ้งตน้ไดท้างสายดว่นศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม 
โทร. 1300 และติดต่อขอรับบริการช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดทุกแห่ง การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนในทกุระดบัและเครอืขา่ยเดก็และเยาวชน ในการเปน็เครอืขา่ยเฝา้ระวงั 

แจ้งเบาะแสและจัดกิจกรรมการป้องกันปัญหาการพนันและประเด็น 
ความเสี่ยงอื่น ๆ ของสังคม 

3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
สง่เสรมิใหป้ระชาชนเกดิความรูแ้ละมทีกัษะเทา่ทนัสือ่ เทา่ทนัตนเอง 

มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม สามารถใชส้ือ่เปน็เครือ่งมอืดแูลตนเองและนำไปสู่
การเปลีย่นแปลงสงัคมใหม้สีขุภาวะทีด่แีละการพฒันาองคค์วามรูง้านวจิยัเชงิลกึ
อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาข่าวลวง 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมไทย

ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 
1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ดำเนินการให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการกับพนัน

ทกุประเภท ตรวจสอบแหลง่เสีย่งตอ่การพนนั พจิารณาแนวทางการปอ้งกนั
และปราบปรามเดก็และเยาวชนจากการพนนัและประชาสมัพนัธแ์จง้เบาะแส
การเล่นพนัน 

2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผล

การแขง่ขนัฟตุบอล กำหนดภารกจิใหเ้ปน็ศนูยอ์ำนวยการสัง่การ ในการขบัเคลือ่น
การป้องกันเหตุและการจับกุมผู้กระทำผิดตามนโยบายของรัฐบาล 

3. สํานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กสทช.) 

ประสานความรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการวทิยแุละโทรทศัน ์ ใหป้ฏบิตัติาม
ดังนี้ 1) ห้ามออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่มีลักษณะทายผลการแข่งขัน
ฟตุบอลโลก 2) หา้มออกอากาศรายการขา่วกฬีาและวเิคราะหก์ฬีาในลกัษณะ

สง่เสรมิ ชีน้ำ 3) ไมค่วรใชค้ำพดูในการนำเสนอขา่วกฬีาหรอืรายการวเิคราะห์
ขา่วกฬีาทีเ่ปน็การใหค้วามเหน็วา่ทมีใดไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ และ 4) ไมค่วรให ้  
ผูป้ระกาศขา่วหรอืพธิกีรใชห้รอือา้งองิบรษิทัพนนัถกูกฎหมายของตา่งประเทศ
ในการนำเสนอขา่ว  

4. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประสานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กองปราบปราม กองบงัคบัการ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิด
และปิดกั้นข้อมูลเว็บไซต์การกระทำความผิดเกี่ยวการพนันออนไลน์อย่าง

ใกล้ชิดและการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ตามนโยบายการส่งเสริมความมั่นคง
ทางดิจิทัลมุ่งเน้นด้านการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและจัดตั้งหน่วยงาน 
ศนูยเ์ฟคนวิสเ์ซน็เตอร ์ เนน้สือ่สารขา่วการเตอืนภยัทีก่ระทบตอ่ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินและหาแนวทางการพัฒนาการใช้สื่อ Social Media  

ที่มีคุณภาพและพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม 

5. สํานกังานคณะกรรมการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
ดำเนินการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาถือเป็นนโยบายการป้องกัน

และปราบปรามมิให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลหรือการพนันอื่นใดใน

สถานศึกษาโดยเด็ดขาด และมีกลไกการรายงานประสานข้อมูลแจ้งเบาะแส
การพนันบอลออนไลน์ 

6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
ได้ออกมาตรการการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ 

มิให้มีการเล่นพนัน

กำหนดมาตรการ ดงันี ้1) กำหนดและผลกัดนัประเดน็การรูเ้ทา่ทนั

สื่อออนไลน์ให้เป็นประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยใน
ระดับประเทศ 2) จัดหาและรวบรวมข้อมูลแหล่งเงินทุนสนับสนุน
และ 3) สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิการนำองคค์วามรูจ้ากการวจิยั  
ไปสูก่ารปฏิบัติ 

ภารกจิของหนว่ยงานการปอ้งกนัเดก็และเยาวชนจากการใช้
สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีดังนี้ 

1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาฟรี

ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจ สายด่วน
สุขภาพจิต 1323 เลิกพนัน (@GamblingCounseling1323) ฟรี 
พร้อมทั้งเปิดให้บริการปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาติดการพนันใน    
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทั่วประเทศ 

2. กระทรวงวัฒนธรรม 

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
โทร. 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) สนับสนุนให้เกิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนฯ 2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ผูป้ระกอบการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น เชน่ บคุลากร ผูป้ระสานงาน ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติ วทิยากรแกนนำ 
3) สร้างมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคลและองค์กรในการรู้เท่าทันสื่อและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 

ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มีดังนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ดำเนินการให้ความสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กในด้านการเจริญเติบโตตามพัฒนาการและการเรียนรู้ 
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 

2. สมาคมวิทยุและส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชน 
จดัทำโครงการคลนิกิเทา่ทนัสือ่สรา้งพลงัพลเมอืงตืน่รู.้..สูว่ถิสีขุภาวะ พลงัคดิ พลงัคดิส ์ เพือ่เปน็กระบอกเสยีง

ให้ความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่น อันเป็นวัยเปราะบางแต่มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 2) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ สรา้งและพฒันากลไกทางกฎหมาย มกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย ปรบัปรงุและพฒันาคูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่

3) สง่เสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการ 4) ชว่ยเหลอืคุม้ครองเยยีวยา เชน่ จดัใหม้รีะบบชว่ยเหลอื

คุม้ครองเยยีวยาผูก้ระทำผดิทีเ่ปน็เดก็และเยาวชน กำหนดมาตรการจดัการผูก้ระทำผดิ  

ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี้


