ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความตระหนักสาธารณะ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กรุงเทพมหานคร 10400
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กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) สร้างความตระหนัก
ให้สงั คม เรือ่ ง การรูเ้ ท่าทันสือ่ ออนไลน์ 2) ส่งเสริมการผลิต
สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3) สนับสนุนสือ่ มวลชนให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการกระทำรุนแรงระหว่างเด็กด้วย
กันเองบนอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่วิธีการแก้ไขปัญหา
4) สร้างกลไกการติดตามสถานการณ์สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิตสื่อและสาธารณชน
ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 มีดังนี้
1. สํ านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํ านักงาน กสทช.)

จัดทำแอปพลิเคชัน่ NetCare เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้ผปู้ กครองใช้ดแู ลการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ของลูกจนทำให้เกิดภาวะ “เด็กติดจอ” ซึ่งส่งกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิด
ปัญหาด้านต่างๆ ติดตามมา เช่น ซึมเศร้า ไม่มสี งั คม ตลอดจนไม่ทำกิจกรรมร่วมกับคนอืน่
จนกลายเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม
2. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

จั ด ทำผลการสำรวจพฤติ ก รรมของเด็ ก กั บ ภั ย ทางออนไลน์ และจั ด ทำ
“แนวทางปกป้องคุม้ ครองเด็กจากภัยออนไลน์” หรือ Child Online Protection Guideline
ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนัก รูปแบบของภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน
การรับมือกับ Cyber bullying การป้องกันเด็กติดเกมและแนวทางการเลีย้ งลูกยุคดิจทิ ลั
3. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6
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สำรวจข้อมูล “การพนันและทายผลบอลออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน”
(โพล ยูรพี อร์ต: มีนาคม 2561) เพือ่ ทำความเข้าใจกับปัญหา วางแผนและดำเนินกิจกรรม
ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน การร่วมจัดเวทีเรื่องการพนันกับเยาวชน
ในระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค และการร่วมจัดทำประกาศเจตนารมณ์ลดการพนันออนไลน์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
4. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

สำรวจข้อมูล การติดตามสื่อออนไลน์ และโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์การ
พนัน การสื่อ สารและสร้ า งความตระหนักให้กับ สั ง คม จัดการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์

บรรณานุกรม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2560). ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560 – 2564. เอกสารรูปเล่ม.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
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สถานการณ์และภารกิจป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้ส่อ
ื ออนไลน์
ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้สำรวจ
สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ปี 2561 พบว่าเด็กไทยอายุระหว่าง 6 – 18 ปี
ร้อยละ 83 มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน สำหรับการพักผ่อนและ
ความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมเป็นหลัก และมากกว่าร้อยละ 67 พบว่า
เด็กมีการใช้อนิ เทอร์เน็ตจำนวน 6 – 10 ชัง่ โมง/วัน รวมทัง้ ร้อยละ 38 เล่นเกมออนไลน์
มากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน ซึ่งการใช้งานในจำนวนที่มากเกินไป จะส่งผลกระทบปัญหา
สุขภาพจิตต่อการเสพติดเกมและอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าเด็กร้อยละ 3 เคยเล่น
พนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ รวมทัง้ เด็กร้อยละ 31 เคยถูกกลัน่ แกล้งรังแกทางออนไลน์
และร้อยละ 34 ของเด็กที่เคยถูกแกล้งเคยแกล้งคนอื่นทางออนไลน์มาก่อนด้วย ซึ่งถือ
เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลมาถึงตัวเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พฤติกรรมเสี่ยง
ทางออนไลน์ยงั ประกอบด้วย การได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากเพือ่ นทางออนไลน์แล้วมีความเชือ่
และแชร์ การนัดพบกับเพือ่ นใหม่ทางออนไลน์ การถ่ายทอดสดหรือ Live ผ่านสือ่ ออนไลน์
การระบุสถานที่ (Location) การเคยพบหรือครอบครองสื่อลามกอนาจารออนไลน์
และการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพั ฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มเี ครือข่ายภาคประชาสังคมทีท่ ำงานเชือ่ มประสานและ
บูรณาการทำงานของภาคประชารัฐและผู้ประกอบการ 4) กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
5) พัฒนาเชื่อมโยง Hotline และ Helpline และ 6) พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานการป้ อ งกั น เด็ ก และเยาวชนจากการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ต าม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังนี้
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1) ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
และร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ทุ ก ภาคเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการผลั ก ดั น การป้ อ งกั น เด็ ก และเยาวชน
จากการใช้สื่อออนไลน์
2) สนับสนุนการเกิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (Child Online Protection Action Thailand : COPAT)
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก และเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงาน
2. สํ านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่เป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบ พฤติกรรม
สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทัง้ ดำเนินการแจ้งเตือนสังคม
ให้รู้เท่าทันภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. (2562). รายงานวิเคราะห์ Stakeholders Mapping
ภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์.
เอกสารรูปเล่ม.

สนับสนุนและกระตุน้ สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสือ่ แบบต่างๆ เพือ่ เพิม่
เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ทางเลื อ กในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น และขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์
สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ในด้านต่าง ๆ

มูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย. (2562). แนวทางป้องกันคุม้ ครองเด็กจากภัยออนไลน์.
กรุงเทพฯ : เอกสารเผยแพร่.

เป็นกลไกประสานงานและดำเนินการพัฒนาความร่วมมือเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน์ การสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน์โดยกลไกในระดับพื้นที่ และผลักดันมาตรการหรือนโยบายสาธารณะ
เพื่อลดผลกระทบจากพนันออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

4. มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ

ลักษณะภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน
ลักษณะภัยออนไลน์ตอ่ เด็กและเยาวชน มีดงั นี้ (มูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ต
ร่วมพัฒนาไทย. 2562)
1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ (Cyber Bullying)

การถูกล้อเลียน กลั่นแกล้ง แฉ ประจาน ทำให้อับอาย เสียใจ
และถูกกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน
2. ถู กติ ดตามคุกคามออนไลน์ (Cyber Stalking)

การถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโชเซียล เช่น เฟสบุ๊กหรือ
อินสตาแกรม ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัว คุกคาม
ไม่ปลอดภัย หรือไม่สบายใจ
3. ถู ก ล่ อ ลวงให้ พู ดคุ ย เรื่ อ งเพศที่ ไ ม่ เ หมาะสม
(Cyber Sexting) การได้รั บการติดต่อพูดคุย รับส่งเนื้ อหา

เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม โดยที่ผู้ถูกกระทำอาจไม่มีความสนใจ
หรือไม่ได้ร้องขอ และไม่ต้องการ
4. ถูกแบล็กเมลทางเพศ (Cyber Sextortion) การถูกข่มขู่
เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้กระทำใช้ภาพ
หรือวีดิโอทางเพศของเด็ก
5. ถูกล่อลวงทางเพศ (Cyber Grooming) การที่เด็ก
ถูกผูใ้ หญ่ตดิ ต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/อันตราย เด็กอาจเข้าถึงสื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน สารเสพติด อาวุธ ความรุนแรง ลัทธิ
ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กอาจเลียนแบบ
ครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
7. เล่นพนันออนไลน์ การพนันออนไลน์ในรูปแบบทีเ่ ข้าถึงง่าย
เช่น พนันบอล พนันในเกม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับ
ของรางวัล ทำให้คุ้นชินกับการพนันและการเสี่ยงโชค
8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ต การทีเ่ ด็กหมกมุน่ เล่นวีดโิ อเกม
มากเกินไป โดยปราศจากการกำกับดูแล ก่อปัญหาสุขภาพจิต
สูญเสียค่าใช้จา่ ย หันเหจากเป้าหมายด้านการเรียน และอาจนำไปสู่
ปัญหาอืน่ ๆ การใช้เวลาออนไลน์มากเกินไปจนกระทบกับหน้าที่
การงาน สุขภาพ การเข้าสังคม หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ ล้มเหลว
ในการลดเวลาออนไลน์ นั่นคือเสพติดอินเทอร์เน็ต
9. ใช้ส่ื อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อ
ออนไลน์เร็วเกินไป ขาดการดูแลชี้แนะ อาจทำให้เกิดผลเสีย
เช่น เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ ซน สมาธิสั้น ก้าวร้าว นอนไม่หลับ
พัฒนาการล่าช้า เด็กอายุยังไม่ถึง 13 ขวบ ยังขาดวิจารณญาณ
ในการจำแนกข่าวสารข้อมูล การเลือกคบเพือ่ นออนไลน์ อาจเชือ่
ข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวง หรือนัดพบแล้วเกิดอันตราย
10. เปิดเผยข้อมูลส่ วนตัวมากเกินไป การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว อาจทำให้ตกอยูใ่ นภาวะอันตราย เช่น ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
ถูกนำรูปไปตัดต่อให้เสียหาย ถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทาง
ทีไ่ ม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้า เด็กเล็กอาจ
ถู ก ลั ก พาตั ว หรื อ ถู ก นำภาพไปใช้ เ พื่ อ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน

การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 2) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น สร้างและพัฒนากลไกทางกฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนาคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
3) ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการ 4) ช่วยเหลือคุม้ ครองเยียวยา เช่น จัดให้มรี ะบบช่วยเหลือ
คุม้ ครองเยียวยาผูก้ ระทำผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน กำหนดมาตรการจัดการผูก้ ระทำผิด
ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี้
ด้านการปกป้องคุ้มครอง ประกอบด้วย

ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย

1. กระทรวงศึกษาธิการ

1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น ผู้ แทนของกระทรวงฯ ในการร่วมลงนามในบันทึก ข้ อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์
ในช่วงฟุตบอลโลกและได้มหี นังสือสัง่ การให้หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก โดยดำเนินการ
ตามมาตรการห้ามเล่นการพนันในสถานศึกษา
1.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กำหนดมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในช่วง
การแข่งขันฟุตบอลโลก โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ
ก่อนเริม่ การแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน หลังการแข่งขัน และสรุปผลการปฏิบตั ิ
รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กำหนดให้สถานศึกษาแจ้งผูป้ กครองกวดขัน ดูแล นักเรียนนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด ทั้งกวดขันการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบเหมาะสม รวมถึงเฝ้าระวัง
การใช้ โ ทรศั พ ท์ บ้ า น โทรศั พ ท์ เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ ตและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นช่องทางการเล่นพนันทายผลพนัน
1.4 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
การดำเนินงานแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้ามการเล่นพนัน
และแจ้งผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดำเนินการให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน
สามารถขอคำแนะนำและคำปรึกษาเบือ้ งต้นได้ทางสายด่วนศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม
โทร. 1300 และติดต่อขอรับบริการช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดทุกแห่ง การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับและเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้ ง เบาะแสและจั ด กิ จ กรรมการป้ อ งกั น ปั ญ หาการพนั น และประเด็ น
ความเสี่ยงอื่น ๆ ของสังคม
3. สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรูแ้ ละมีทกั ษะเท่าทันสือ่ เท่าทันตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้สอื่ เป็นเครือ่ งมือดูแลตนเองและนำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงสังคมให้มสี ขุ ภาวะทีด่ แี ละการพัฒนาองค์ความรูง้ านวิจยั เชิงลึก
อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาข่าวลวง
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมไทย

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) กำหนดและผลักดันประเด็นการรูเ้ ท่าทัน
สื่อออนไลน์ให้เป็นประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยใน
ระดับประเทศ 2) จัดหาและรวบรวมข้อมูลแหล่งเงินทุนสนับสนุน
และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรูจ้ ากการวิจยั
ไปสูก่ ารปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้
สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีดังนี้
1. กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข

ดำเนิ น การให้ น ายอำเภอและเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจจั ด การกั บ พนั น
ทุกประเภท ตรวจสอบแหล่งเสีย่ งต่อการพนัน พิจารณาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามเด็กและเยาวชนจากการพนันและประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแส
การเล่นพนัน

เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจ สายด่วน
สุขภาพจิต 1323 เลิกพนัน (@GamblingCounseling1323) ฟรี
พร้ อ มทั้ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาแก่ ผู้ ที่ มี ปั ญ หาติ ด การพนั น ใน
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทั่วประเทศ

2. สํ านักงานตํารวจแห่งชาติ

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผล
การแข่งขันฟุตบอล กำหนดภารกิจให้เป็นศูนย์อำนวยการสัง่ การ ในการขับเคลือ่ น
การป้องกันเหตุและการจับกุมผู้กระทำผิดตามนโยบายของรัฐบาล
3. สํ านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (สํ านักงาน กสทช.)

ประสานความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการวิทยุและโทรทัศน์ ให้ปฏิบตั ติ าม
ดังนี้ 1) ห้ามออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่มีลักษณะทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2) ห้ามออกอากาศรายการข่าวกีฬาและวิเคราะห์กฬี าในลักษณะ
ส่งเสริม ชีน้ ำ 3) ไม่ควรใช้คำพูดในการนำเสนอข่าวกีฬาหรือรายการวิเคราะห์
ข่าวกีฬาทีเ่ ป็นการให้ความเห็นว่าทีมใดได้เปรียบเสียเปรียบ และ 4) ไม่ควรให้
ผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี รใช้หรืออ้างอิงบริษทั พนันถูกกฎหมายของต่างประเทศ
ในการนำเสนอข่าว

2. กระทรวงวัฒนธรรม

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
โทร. 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม

4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม

ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กองปราบปราม กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิด
และปิดกั้นข้อมูลเว็บไซต์การกระทำความผิดเกี่ยวการพนันออนไลน์อย่าง
ใกล้ชิดและการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ตามนโยบายการส่งเสริมความมั่นคง
ทางดิจิทัลมุ่งเน้นด้านการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและจัดตั้งหน่วยงาน
ศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ เน้นสือ่ สารข่าวการเตือนภัยทีก่ ระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและหาแนวทางการพัฒนาการใช้สื่อ Social Media
ที่มีคุณภาพและพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
5. สํ านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาถือเป็นนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามมิให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลหรือการพนันอื่นใดใน
สถานศึกษาโดยเด็ดขาด และมีกลไกการรายงานประสานข้อมูลแจ้งเบาะแส
การพนันบอลออนไลน์
6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ได้ออกมาตรการการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
มิให้มีการเล่นพนัน

กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1) สนับสนุนให้เกิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนฯ 2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เช่น บุคลากร ผูป้ ระสานงาน ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต วิทยากรแกนนำ
3) สร้างมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคลและองค์กรในการรู้เท่าทันสื่อและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
ภารกิจของหน่วยงานการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มีดังนี้
1. สํ านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ

ดำเนินการให้ความสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กในด้านการเจริญเติบโตตามพัฒนาการและการเรียนรู้
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม
2. สมาคมวิทยุและสื่ อเพื่อเด็กและเยาวชน

จัดทำโครงการคลินกิ เท่าทันสือ่ สร้างพลังพลเมืองตืน่ รู.้ ..สูว่ ถิ สี ขุ ภาวะ พลังคิด พลังคิดส์ เพือ่ เป็นกระบอกเสียง
ให้ความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่น อันเป็นวัยเปราะบางแต่มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อออนไลน์

