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อินเทอร์เน็ตเป็นสือ่ ทีม่ ปี ระโยชน์และได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีส่ ามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ทุกชนิด และยังเป็นสื่อที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลก หากแต่อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมที่หากไม่ระมัดระวังก็
อาจน�ำภัยอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสู่ผู้ใช้และครอบครัวได้ ทั้งในทางที่ตั้งใจและพลัดหลงเข้าไปใช้บริการที่ไม่สร้างสรรค์
อย่างสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ลามก การติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ (Social
Network) การสนทนาออนไลน์ การดาวน์โหลดคลิปลามกและภาพลามก การอ่านการ์ตนู ลามก และการอ่านเรือ่ งเล่าทางเพศ โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีความต้องการและมีความสนใจในเรื่องเพศตามพัฒนาการในการเรียนรู้ และยังเป็นวัยที่มีอายุน้อยจึงเป็น
วัยทีเ่ สีย่ งต่อการใช้อนิ เทอร์เน็ตทีไ่ ม่เหมาะสม อาจพบเจอประสบการณ์หรือถูกล่อลวงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศในทางทีไ่ ม่ถกู
ไม่ควร และอาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตามสื่อที่ได้พบเห็นจนกลายเป็นปัญหาต่อสังคมได้ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในสังคมควรเข้ามามี
บทบาทในการป้องกันและแก้ไขทั้งสิ้น 4 บทบาทด้วยกัน ได้แก่ บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บทบาทของสถาบันการศึกษา บทบาท
ของหน่วยงานรัฐบาล และบทบาทของสื่อมวลชน เพื่อช่วยสอดส่องดูแลและให้ความรู้ในการรู้เท่าทันสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตแก่เด็กและ
เยาวชนไทย
Abstract

Internet is a very useful medium that has gained a major popularity amongst consumers in Thai society. Not only
does it enable users to research and penetrate any information imaginable, it also empowers their connection with people
around the globe. However, like many other great inventions, the internet serves as the two-edged sword. Without careful
utilization, it can bring great harm and damage, both physically and emotionally, to us and our loved ones. One example
of false utilization many people, either intentionally or accidentally, encounter on the internet is pornography. Internet
users can find pornography on any online format; website, social network messaging, online chatting, image and video
downloading, or even online animation and story blogging. Children and teenagers have often become victims of internet
pornography, as they are in a transitional stage of physical development which urges them to explore and be interested
in the area of sexuality. With their young age and lack of life experience, there are some risks that come with improper
use of internet. They may encounter various online seductions which can encourage them to develop dangerous sexual
attitudes and behaviors. Also, they may begin to imitate what they have seen in the media, which can develop into a
serious issue for society. In order to prevent and solve sucha problem, this article suggests that all parties step in and be
part in one of 4 roles; Parenting role, Education role, Government role, and Media role. This is an effort to supervise and
equip our children and young teens with knowledge and wisdom of internet use.
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท�ำให้สื่อ
ต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากยิ่ ง ขึ้ น สภาพสั ง คมเปลี่ ย นแปลงเข้ า สู ่ สั ง คมสารสนเทศ
(Information Society) อันเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
มีอัตราการผลิตและบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
จนกระทั่งข้อมูลข่าวสารกลายเป็นอ�ำนาจ และกลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ�ำวันที่ผู้คนต่างปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่าง
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารทุกเพศทุกวัยและทุก
ชนชั้น แต่อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแต่ประโยชน์เสมอไป หากใช้ในทาง
ที่ผิดก็จะได้รับโทษมหันต์ได้เช่นกัน สิ่งที่น่าห่วงคือเยาวชนหรือวัย
รุ่นจ�ำนวนไม่น้อยที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักตกเป็นเหยื่อของการ
ใช้อินเทอร์เน็ตผิดประเภทได้บริโภคเนื้อหาทางเพศหรือสื่อลามก
บนอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอย่างคาดไม่ถงึ
พัฒนาการด้านความต้องการของวัยรุ่น

เยาวชนหรือวัยรุ่นเป็นวัยที่เชื่อมระหว่างการเป็นเด็กกับ
การเป็นผูใ้ หญ่ มีอายุระหว่าง 13-21 ปี เป็นวัยทีต่ อ้ งปรับพฤติกรรม
แบบเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่สังคมนั้นยอมรับ (พรพิมล
เจียมนาครินทร์, 2539) เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึง
เป็นเหตุให้วยั นีเ้ ปราะบางจากสิง่ เร้าต่างๆ ทีม่ ากระตุน้ โดยเฉพาะ
เรื่องเพศที่วัยรุ่นเกิดความต้องการและสนใจตามพัฒนาการ ดัง
บุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ เด็กวัยรุ่นจะมี
ความสนใจในเรื่องเพื่อนต่างเพศ เมื่อวัยรุ่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระอย่างรวดเร็ว จึงมีผลท�ำให้เด็กวัยรุ่นแสดงพฤติกรรม
ทางเพศในรูปแบบต่างๆ เช่น สนใจเพศตรงข้าม ต้องการมีเพศ
สัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ต้องการความอิสระจากบิดามารดา ซึ่ง
ในวัยนีเ้ ด็กวัยรุน่ จะเลิกติดตามบิดามารดาหรือผูป้ กครอง แต่จะยึด
ติดเพือ่ นเป็นหลัก ซึง่ มักมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน (สุชา
จันทน์เอม, 2541) นอกจากนี้วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข้อมูลต่างๆ ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ ยิง่ ในยุคสังคมทีเ่ จริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ท�ำให้วัยรุ่นมีการแสวงหาข้อมูลต่างๆ
ทีเ่ ขาต้องการได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ย่อมส่งผลต่อทัศนคติและค่านิยม
ของวัยรุ่น เพราะเด็กวัยรุ่นที่ได้รับรู้เรื่องราวทางเพศ อาจมีโอกาส
ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมในสิ่งที่รับรู้มาได้อย่างไม่รู้ตัว (จริญญา
นิลแพทย์, 2541)
วัยรุน่ เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากเด็กเป็นผูใ้ หญ่
โดยจะเริ่มตั้งแต่มีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วในวัย
แตกเนือ้ หนุม่ แตกเนือ้ สาว ซึง่ เกิดจากการกระตุน้ ของฮอร์โมนเพศ
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แรงผลักดันทางเพศทีถ่ กู กระตุน้ จะรุนแรงจนยากจะเก็บกดไว้ได้ จึง
หันเข้าหาคนที่ตนรักในครอบคัว แต่จะถูกขวางด้วยความถูกต้อง
และการยอมรับจากสังคม ความกลัวและความรู้สึกผิดต่อความ
รู้สึกทางเพศที่มีต่อบิดาหรือมารดาที่เป็นเพศตรงข้าม จึงหันออก
ไปสู่บุคคลภายนอกครอบครัว โดยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ (สุวัทนา อารีพรรค, 2540)
1. วัยรุ่นตอนต้น จะยังไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง
เท่าใดนัก เพราะยังอยูใ่ นกลุม่ เพือ่ นเพศเดียวกัน และยังมีบา้ นเป็น
ศูนย์กลางของชีวิต
2. วัยรุ่นตอนกลาง เริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีอารมณ์
หวั่นไหว และลังเล แม้ว่าวัยรุ่นระยะนี้จะสามารถกระท�ำกิจกรรม
ที่พ่อแม่ไม่ยอมรับ แต่ก็ลังเลถ้าการกระท�ำนั้นต้องเสี่ยงต่อการ
ถูกเพื่อนต�ำหนิหรือแยกออกจากกลุ่ม การมีความรักกันอย่างเปิด
เผยจะด�ำเนินไปช้าๆ แรกๆ กลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงจะไปพบกัน
ที่สาธารณะ แต่ต่อมากลุ่มจะเล็กลงและแยกเป็นคู่ มีการกอดจูบ
ลูบคล�ำเพื่อส�ำรวจความรู้สึกของกันและกัน
3. วัยรุ่นตอนปลาย เป็นช่วงที่ใกล้เข้ามาสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ จะเริ่มหันมาสนใจอนาคตของตน และมีความสามารถที่
จะสนิทกับเพศตรงข้าม ยอมรับขอบเขตของตนเองและยอมรับค�ำ
แนะน�ำจากผู้อื่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตช้าเร็วแตกต่างกัน
ในช่วงเวลานี้จะท�ำให้วัยรุ่นต้องมีการพูดคุยปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การคบเพื่อนต่างเพศ และ
การมีคู่รัก ประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาดูแล
บุตร ท�ำให้วัยรุ่นบางกลุ่มมีเสรีในการพบปะนัดหมายเพื่อน แลก
เปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ รวมถึงเรือ่ งราวทางเพศ
กับเพื่อน การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผย เช่น การ
จับมือถือแขน เดินโอบกันไปตามถนน หรือการกอดจูบกันในที่
สาธารณะ เป็นต้น ตลอดจนการแสวงหาข้อมูลเรือ่ งเพศด้วยตนเอง
โดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ใหญ่อย่างที่ถูกที่ควร ซึ่งพัฒนาการ
ด้านความต้องการและความสนใจของวัยรุ่นเป็นแนวทางในการ
ศึกษาถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพัฒนาการทางด้าน
ความคิด เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีความซับซ้อนในตนเองสูง เป็น
วัยที่มีหลากหลายอารมณ์ทั้งอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว วิตกกังวล
อารมณ์รัก และความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งอาจท�ำให้เด็กวัยรุ่นได้
แสวงหาค�ำตอบต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องความรักและเนื้อหาทาง
เพศจากสื่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งหากเด็กวัยรุ่นไม่มีการรู้เท่าทันสื่อ
ลามกบนอินเทอร์เน็ต ก็อาจส่งให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาได้
เช่น ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศในทางทีไ่ ม่เหมาะสม และอาจ
ส่งผลไปถึงปัญหาสังคมต่างๆ อย่างเช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

สมควร การท�ำแท้ง และการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา เป็นต้น
ความหมายของสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต

พล.ต.ต.อรุ ณ เนตรบุ ต ร อดี ต ผบก.อก.บชน.
กองบั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาลได้ ใ ห้ ค วามหมายสื่ อ ลามก
(Pornography) ไว้ คือ วัตถุอันมีลักษณะที่ท�ำให้ผู้พบเห็นมี
ความรู้สึกทางกามารมณ์และความก�ำหนัด โดยมีลักษณะให้เห็น
ภาพอวัยวะลับบางอย่างหรือกิจกรรมในกามารมณ์หรือการร่วม
ประเวณี (“เว็บลามก”, 2553, 1 กันยายน) ดังนั้นสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ต จึงหมายถึงสือ่ ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ตอบสนองและกระตุน้
อารมณ์ความต้องการทางเพศของผูเ้ สพสือ่ โดยมีภาพโป๊เปลือยทัง้
ที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือถูกแอบถ่ายถูก
น�ำมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ลามก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน
สามารถแสวงหาข้อมูลได้ ส�ำนักข่าวรอยเตอร์ส (www.reuters.
com) ได้รายงานไว้ในเดือนมิถุนายน 2553 ว่าทั่วโลกมีเว็บไซต์
ลามกประมาณ 370 ล้านเว็บ และหากค้นหาค�ำภาษาอังกฤษว่า
“SEX” ใน “กูเกิล” (www.google.com) จะพบผลการค้นหากว่า
3,900 ล้านรายการ และหากค้นหาด้วยค�ำภาษาไทยว่า “เซ็กซ์”
จะพบกว่า 1.4 ล้านรายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของการค้นหาบน
อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงสิ่ง
ลามกอนาจารทั้งหลายได้ง่าย (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2553)
สาเหตุของการมีเว็บโป๊หรือสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต
มากมายขนาดนี้ เนื่องมาจากรายได้อันมหาศาลที่ได้จากธุรกิจ
ลามกออนไลน์ที่เก็บจากค่าสมาชิก การจ�ำหน่ายสื่อลามกและ
อุปกรณ์ทางเพศ การให้บริการดาวน์โหลดคลิปแบบจ่ายเงิน และ
ให้บริการห้องแชต (Chat) เป็นต้น โดยเว็บ “ออนไลน์เอ็มบีเอ”
(www.onlinemba.com) รายงานว่าอุตสาหกรรมสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีมูลค่าต่อปีกว่า 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
หรือประมาณ 155,700 ล้านบาท (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2553) ดัง
นัน้ จึงท�ำให้สอื่ ลามกบนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั
ความนิยมในการลงทุน
สถิติการเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต

ส�ำหรับประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนจ�ำนวนไม่น้อย
ที่มีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงาน
ผลการส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือนปี พ.ศ. 2551 มีจ�ำนวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง
6-24 ปีในประเทศไทยจ�ำนวน 19,309,537 คน พบว่ามีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ�ำนวน 6,768,042 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 โดยเพศ

ชายและเพศหญิงมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 36.0 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
นอกจากนี้สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (2553: 5) ได้กล่าวว่ามี
การวิจยั เรือ่ ง “การเปิดรับสือ่ ลามกทางอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุน่ ” พบว่าวัยรุน่ ส่วนใหญ่เปิดรับสือ่ ลามก
บนอินเทอร์เน็ต มีความถี่เฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์และมีระยะ
เวลาในการเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งเฉลี่ยครั้งละ
1 ชั่วโมง รู้จักเว็บไซต์ลามกบนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยประมาณ 1-3
เว็บไซต์ โดยเหตุผลหลักคือการอยากรู้อยากลอง ต้องการปลด
ปล่อยอารมณ์ทางเพศ และว่างไม่มีอะไรท�ำตามล�ำดับ อายุเฉลี่ย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 16-19 ปี และมีความสัมพันธ์ทาง
เพศครั้งแรกกับแฟนเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเคยเปลี่ยนคู่นอน
ร้อยละ 15 เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าร้อยละ 11 เคยมี
เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คนร้อยละ 11 และเคยมีเพศสัมพันธ์กับ
คนที่เพิ่งรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 7 แต่สิ่งที่น่าตกใจ
คือวัยรุน่ ส่วนใหญ่รจู้ กั การป้องกันแต่ไม่ได้ปอ้ งกันทุกครัง้ ถึงร้อยละ
44 นอกจากนี้ยังพบอีกว่าหากเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตแล้ว
มีอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นมากกว่าครึ่งจะต้องระบายออกทาง
เพศทันที โดยจะต้องส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเองร้อยละ 30 และมี
เพศสัมพันธ์กับแฟนร้อยละ 24
จากสถิตแิ ละข้อมูลดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นได้วา่ เด็ก
วัยรุ่นและเยาวชนในสังคมไทยอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง อันเนื่อง
มาจากผลของการเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้า
ถึงได้ง่ายและสะดวกทุกเวลา ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
ที่ยังขาดวิจารญาณในการรับสื่อ โดยอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรม
การเลียนแบบจนกลายเป็นอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งสามารถที่จะ
เป็นทั้งผู้ต้องหาและผู้ถูกกระท�ำในเวลาเดียวกัน โลกแห่งความรู้
จึงเต็มไปด้วยเว็บไซต์ลามก การล่อลวงทางเพศและความรุนแรง
จึงท�ำให้เด็กและเยาวชนอาจตกเป็นเหยื่ออันตรายจากสื่อลามก
บนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ (ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา และคณะ, 2548)
อันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็กและเยาวชน

อินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
อย่างไม่มีวันสิ้นสุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์รวมความคิดเห็น
เรื่องต่างๆ จากทุกมุมโลก เป็นการสื่อสารในแบบ “Interactivity”
(Pavlik, 1995) ซึ่งหมายถึงการสื่อสารสองทางหรือเป็นการแลก
เปลีย่ นข่าวสาร โดยจุดเด่นทีส่ ำ� คัญของอินเทอร์เน็ต คือ “เสรีภาพ”
ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดคอยตรวจสอบ (Censorship) เรื่องราวหรือ
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ข้อมูลที่ถูกน�ำเสนอ (“สื่อข้อมูล”, 2543) จึงท�ำให้มีข้อมูลที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ ค่านิยมผิดๆ
ในเรื่องเพศ การล่อลวงในวงสนทนา และเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วย
เนื้อหาลามกต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
มีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้และความสุขทางเพศในรูปแบบที่
แตกต่างกัน โดยพื้นที่ของอินเทอร์เน็ตไม่จ�ำเป็นต้องแสดงออกถึง
ตัวตนที่แท้จริงจริงในสังคม จึงท�ำให้ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใคร ซึ่ง
เรื่องรุนแรงต่างๆ เหล่านี้ยากต่อการควบคุมและตรวจสอบได้ จึง
ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตซึง่ จะเป็นอันตรายมากพอที่
จะก�ำหนดเส้นทางอนาคตของเด็กและเยาวชนได้ ดังนัน้ พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองควรท�ำความเข้าใจอันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคแห่งความเจริญทางเทคโนโลยี เพื่อจะ
ได้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวเอง พร้อมกับตัง้ รับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยปกป้องและน�ำพาให้บุตรหลานเดินไป
ในทิศทางทีถ่ กู ทีค่ วรอย่างไม่ไขว้เขว (โรจนศักดิ์ แสงศิรวิ ไิ ล, 2553)
หากเด็กและเยาวชนไม่มีการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตก็เสมือนขาด
ภูมิคุ้มกันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้
อันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่เด็กวัยรุ่นได้นำ� ไปใช้ในทาง
ที่ไม่ถูกไม่ควรนั้น ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT Watch) ได้
ประมวลสถานการณ์ภัยเทคโนโลยีปี พ.ศ. 2551 ที่ได้คุกคามเด็ก
และเยาวชนโดยสรุปได้ 3 ประเภท ดังนี้ คือ ("ภัยคุกคาม”, 2552,
13 มกราคม)
1. คลิปหลุดและคลิปแอบถ่าย ซึ่งมีสถิติระบุค�ำว่า
“แอบถ่าย” เป็นค�ำที่ใช้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ล้านครั้ง
ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2550 ยิง่ คลิปหลุดและคลิปแอบถ่ายจ�ำนวนมาก
ถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ยิ่งเป็นการสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรม
ทางเพศมากยิ่งขึ้น
2. การสนทนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Chat Line) ได้
ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ ได้ใช้โปรแกรมการสนทนาผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตล่อลวงมาเพือ่ กระท�ำทางเพศ โดยใช้อบุ ายการซือ้ ของ
แพงๆ ให้เหยื่อหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ เพียงเพราะได้มีการพูดคุย
กันสักระยะหนึ่งจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
3. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social
Network) ในปี พ.ศ. 2551 นายเบรต ฟิงเคลสไตล์ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายของไฮไฟว์ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนสมาชิก
มากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีสมาชิกสูง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยช่วงอายุที่มีการเล่นมากที่สุดอยู่ระหว่าง 18-24
ปี นอกจากนี้ยังมีสังคมออนไลน์ใหม่อย่างเฟซบุ๊คที่ปัจจุบันเป็นที่
นิยมของเด็กและเยาวชนไทยกันทั่วไป ซึ่งภัยแฝงที่น่ากลัวคือการ
ที่บุคคลบางกลุ่มน�ำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยท�ำการล่อลวงเพื่อ
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กระท�ำทางเพศ
ยิ่งนับวันอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งมีรูปแบบและช่องทางในการ
ติดต่อข่าวสารและการให้ข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคสื่อมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบและอิทธิพลต่างๆ ตามมา
อย่างมากมาย โดยเฉพาะเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่มีมากยิ่งขึ้น ก็อาจเกิดภาวการณ์บริโภคข่าวสาร
มากเกินไป (Information Overload) จนเกิดผลกระทบตามมา
และยากต่อการดูแลได้ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้และความคิดของ
เด็กและเยาวชน อาจมีผลต่อเนื่องไปถึงทัศนคติและพฤติกรรม
บางประการ เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นทั้งชาย
และหญิงมีอิสระและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
สื่อเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการแสวงหาข้อมูล โดยเฉพาะสื่อหรือ
เนื้อหาทางเพศบนโลกอินเทอร์เน็ต (Pavlik, 1995) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เรือ่ งทีว่ ยั รุน่ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัยทีม่ คี วาม
อยากรู้อยากเห็น และอยากทดลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ
วัยรุน่ จึงสามารถรับเอาแบบอย่างทีต่ นได้พบเห็น จนอาจท�ำให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบทางเพศทีไ่ ด้รบั จากสือ่ อินเทอร์เน็ตด้วยวัยและ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จากอั น ตรายของสื่ อ ลามกบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ดั ง กล่ า ว
ครูหยุยจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้สรุปถึงปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่
มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้ (“เยาวชน ท้อง แท้ง ทิ้ง”,
2553: 6)
1. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยการส�ำรวจ
ของเอแบคโพลล์พบว่า เด็กวัยรุ่นร้อยละ 19.7 ยอมรับว่ามีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกเพราะดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต
2. แม่วัยเด็กในสังคมไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยมี
แม่ที่เป็นวัยเด็กมากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและเป็นอันดับที่ 4
ของโลก และมีแนวโน้มวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
3. สังคมไทยมีวัยรุ่นตั้งครรภ์แล้วไปท�ำแท้งกันมาก
โดยมีมากกว่า 2 แสนคนในแต่ละปีและมีการท�ำแท้งซ�้ำอยู่ร้อยละ
10 และจากการส�ำรวจของเอแบคโพลล์พบว่าร้อยละ 30 ของผู้
ท�ำแท้งมีอายุตำ�่ กว่า 20 ปี และร้อยละ 29 มีการท�ำแท้งทีไ่ ม่ปลอดภัย
เนือ่ งจากค่ารักษาเฉลีย่ ประมาณ 21,024 บาท นอกจากนีน้ ายแพทย์
พยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษาคณะท�ำงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งภรรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกล่าวว่า ใน 1 วันจะมีเด็ก
วัยรุ่นประมาณ 700 คนที่ตั้งครรภ์ และมีวัยรุ่นประมาณ 400
คนที่ท�ำแท้งเนื่องจากไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเป็นแม่ได้
(“2 ใน 3”,  2553, 30 พฤจิกายน, 10) โดยสิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นว่า
สื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และ
ตัวแบบของเด็กและเยาวชน

4. การขายบริ ก ารทางเพศและการเปลี่ ย นคู ่ น อน
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร จึงน�ำเอาเทคโนโลยี
ทีน่ ำ� สมัยมาใช้สอื่ สารและรวมกลุม่ กัน ท�ำให้เด็กวัยรุน่ เกิดการขาย
บริการและมีการแลกเปลี่ยนคู่นอนในลักษณะสวิ้งกิ้งได้ง่าย ซึ่งใน
ปัจจุบนั นีป้ ระเทศไทยมีเว็บบอร์ดเกีย่ วกับการติดต่อแลกคูน่ อนนับ
สิบแห่ง และมีบางแห่งพัฒนารูปแบบไปสูก่ ารจัดเก็บค่าสมาชิก จึง
ท�ำให้เรือ่ งทีเ่ คยด�ำเนินการแบบลับๆ ไม่ลบั อีกต่อไป และท�ำให้เด็ก
และเยาวชนไทยเข้าไปลองมีสว่ นร่วมในรูปแบบดังกล่าวมากยิง่ ขึน้
("สวิงกิ้ง”, 2553, 8 มีนาคม, 34)
นอกจากนี้ส�ำนักวิจัยเอแบคโพลล์ได้ท�ำการส�ำรวจเรื่อง
“เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตหาคู่” พบว่าวัยรุ่นชายร้อยละ 38.8 นัด
พบคนรู้จักผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนวัยรุ่นหญิงมีจ�ำนวนร้อยละ 22.4
ขณะที่วัยรุ่นชายร้อยละ 26.6 เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักทาง
อินเทอร์เน็ต ส่วนวัยรุ่นหญิงมีร้อยละ 8.2 อีกทั้งส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำ� การส�ำรวจพฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตของกลุม่ เยาวชน กรณีศกึ ษาประชาชนทัว่ ไปอายุ
ระหว่าง 15 -24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าวัยรุน่ ชายร้อยละ
20.8 และวัยรุน่ หญิงร้อยละ 12.2 เคยประกาศหาคูท่ างอินเทอร์เน็ต
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต
พบว่าเด็กและเยาวชนร้อยละ 53.2 เคยดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต
โดยมีผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต อันดับ 1 คือ
การมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรจ�ำนวน 39.9 เปอร์เซ็นต์
(“โพลชี้”, 2550, 20 พฤศจิกายน)
จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ตเป็นสือ่ ทีแ่ อบแฝงความอันตรายให้กบั เด็กและเยาวชน
ไทยอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นชาย อาจเป็นเพราะว่าเพศ
หญิงจะถูกเลี้ยงหรือถูกอบรมมาในเรื่องของความรักนวลสงวนตัว
มากกว่าเพศชาย และอาจมีความเสียหายในเรื่องเพศมากกว่า
เพศชาย จึงท�ำให้เพศหญิงเข้าไปเปิดรับสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต
น้อยกว่าเพศชาย ส�ำหรับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มาจากความต้องการของเด็กเองเป็นส่วน
ใหญ่ และมาจากเพื่อนมีส่วนกระตุ้นและเร่งเร้าให้เปิดรับสื่อลามก
บนอินเทอร์เน็ต ส่วนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ส่วน
ใหญ่วัยรุ่นหรือเยาวชนไทยก�ำลังตกอยู่ในปัญหาของการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน การเปลี่ยนคู่
นอน การขายบริการทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต การโชว์โป๊เปลือย
หรือมีเพศสัมพันธ์ผา่ นโปรแกรมแคมฟร็อก และการมีเพศสัมพันธ์
แบบสวิงกิ้งตามล�ำดับ (สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, 2553)

รูปแบบของสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางเพศ
หรือสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและง่ายดายทุกเวลา
โดยรูปแบบของการเปิดรับสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั มีดงั
ต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ลามกเป็นเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
ทางเพศ มีความคาบเกี่ยวระหว่างเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงทั่วไป
กับเว็บไซต์ลามก ซึ่งภาพที่เห็นภายนอกไม่มีความแตกต่างจาก
เว็บไซต์เพือ่ ความบันเทิงทัว่ ไป ทีม่ ลี กั ษณะของข่าวบันเทิง ฟังเพลง
ออนไลน์ ดาวน์โหลดเกมส์ หาเพือ่ นทางอินเทอร์เน็ต และเว็บบอร์ด
โพสต์รูป แต่เมื่อเข้าไปดูในบางพื้นที่ของเว็บไซต์เหล่านี้ จะมีส่วน
ของการแสดงเรือ่ งราวและเนือ้ หาทางเพศอย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็น
เว็บบอร์ดทีใ่ ห้คนทัว่ ไปเขียนและส่งเรือ่ งราวต่างๆ ก็ปรากฏเนือ้ หา
ของเรื่องเล่าทางเพศ (Sex Story) แกลลอรี่หรือห้องแสดงภาพแอบ
ถ่าย (X Gallery) ภาพลามก และกระดานข่าว (Webboard) หรือ
กระทูท้ แี่ สดงความต้องการหาเพือ่ น หาแฟน และเรือ่ งเซ็กซ์ ตลอด
จนการเขียนข้อความเสนอขายบริการทางเพศ มีการให้แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องเพศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ขายสินค้าอุปกรณ์ที่ใช้
ตอบสนองอรรถรสทางเพศ เช่น หนังลามกทีม่ ที งั้ ของไทยและต่าง
ประเทศ เป็นต้น (ชายไทย รักษาชาติ, 2548)
2. การติดต่อสือ่ สารเครือข่ายสังคม (Social Network)
เป็นการติดต่อสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมมาก
ในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากผู้ใช้ชอบน�ำภาพส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว
ประเภทลับเฉพาะ ขึ้นไปโพสต์บนเว็บอย่างเปิดเผย เพราะเชื่อว่า
คนนอกกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมจะไม่มีวันอ่านพบ เช่น
เฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่วัยรุ่นในประเทศไทย
นิยมมากทีส่ ดุ โดยข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์เฟซบุก๊ ดอทคอม เมือ่ วัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2553 ระบุวา่ ประเทศไทยมีจ�ำนวนผูใ้ ช้เฟซบุค๊ อยูท่ ี่
3.21 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก และเมื่อแบ่งตามช่วงอายุ
พบว่าช่วงอายุ 16-24 ปี เป็นช่วงอายุที่มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42 โดยพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 56 ส่วนแพศชายร้อยละ 44 (ชณ เศรษฐสาคร, 2553,
16 พฤษภาคม) นอกจากนีย้ งั มีเว็บไซต์ไฮไฟว์ (Hi5) และทวิตเตอร์
(Twitter) ที่มีการติดต่อสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลกทั้งที่รู้จักและไม่รู้
จัก โดยมีการส�ำรวจพบว่าปัจจุบนั เว็บไซต์ไฮไฟว์ (www.hi5.com)
เป็นเว็บไซต์ที่วัยรุ่นนิยมเข้าชมมาก คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา
คือกูเกิ้ล (www.google.com) คิดเป็นร้อยละ 20 และเมื่อส�ำรวจ
ถึงพฤติกรรมของการเข้าเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของวัยรุ่น พบว่า
เป้าหมายอันดับแรกคือต้องการหาเพื่อนเพื่อพูดคุยสนทนา (“กรม
สุขภาพจิต”, 26 ตุลาคม 2552) นอกจากนีน้ ายแพทย์วศิน บ�ำรุงชีพ
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จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุราและยาเสพติด โรงพยาบาลมนารมย์
กล่าวเพิม่ เติมว่าปัจจุบนั พบวัยรุน่ กว่าร้อยละ 90 จะต้องมีไฮไฟว์ เฟ
ซบุ๊ค หรือไม่ก็ต้องมีอีเมล์ส่วนตัวเกือบทุกคน จึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลก
หากวัยรุน่ ปัจจุบนั จะมีความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในทางไอที แต่สงิ่
ทีน่ า่ ห่วงน่าจะเป็นเรือ่ งการใช้งาน โดยเฉพาะในห้องสนทนาต่างๆ
จะพบว่ามีการโพสต์ข้อความที่ลามกอนาจาร ชวนมีเพศสัมพันธ์
เป็นจ�ำนวนมาก (วศิน บ�ำรุงชีพ, 2552) ดังจะเห็นได้วา่ แม้การติดต่อ
สือ่ สารในสังคมออนไลน์จะมีขอ้ ดีคอื ท�ำให้การติดต่อสือ่ สารได้งา่ ย
ขึ้น ทันสมัย และสนุกสนาน แต่ข้อเสียคือหากใช้ในทางที่หมกมุ่น
ก็อาจน�ำไปสู่ความเดือดร้อน อาจมีภัยคุกคามจากการหลอกลวง
ในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งหากเด็กวัยรุ่นเล่นแบบหมกมุ่นก็จะน�ำไป
สู่ความเดือดร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง กลุ่มวัยเรียน หรือ
กลุม่ ทีข่ าดการดูแลเขาใจใส่จากพ่อแม่ผปู้ กครอง จะน�ำไปสูป่ ญั หา
ต่างๆ ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ การหายออกจากบ้าน การติดต่อคบ
กันในเชิงชู้สาวและการนัดพบเจอกัน อันน�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้ง
การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือการถูกล่อลวงไปกระท�ำช�ำเรา การขายบริการทางเพศ และ
ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น
3. การสนทนาออนไลน์ (Chat Line) คือ การที่คู่
สนทนาสามารถสนทนาแบบกลุม่ และสามารถส่งข้อความตัวอักษร
ภาพเคลือ่ นไหว และเสียงของคูส่ นทนา รวมไปถึงการสนทนาผ่าน
กล้อง (Web Camera) ทีส่ ามารถเห็นภาพเคลือ่ นไหวของคูส่ นทนา
ได้ ผู้ที่เข้ามาใช้โปรแกรมการสนทนาออนไลน์มีวัตถุประสงค์ด้วย
กัน 3 ประการ คือ 1. เข้าไปเล่นเพื่อต้องการหาเพื่อนคุย เพื่อ
ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว 2. เข้าไปเล่นเพื่อต้องการหาคู่
หรือหาเซ็กซ์ และ 3. เข้าไปเล่นเพื่อต้องการหาเพื่อนเสพยาเสพ
ติด แต่จะเน้นหนักไปที่เรื่องการหาคู่หรือการหาเซ็กซ์มากกว่า ซึ่ง
ถือว่าเป็นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่ผิดประเภทและผิดวัตถุประสงค์
(วศิน บ�ำรุงชีพ, 2552, น. 43) โดยปัจจุบันมีโปรแกรมการสนทนา
ออนไลน์อยูห่ ลากหลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น
(MSN Messenger) โปรแกรมเพิร์ช 98 (Pirch 98) และโปรแกรม
แคมฟรอก (Camera Frog) เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมการสนทนา
หรือการพูดคุยสดๆ ที่มีการชักชวนและพูดคุยถึงเรื่องเซ็กซ์ มีการ
สนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายบริการทางเพศ การเผยแพร่สื่อลามก
อนาจารทัง้ ในรูปแบบภาพนิง่ และเปิดกล้องโชว์เรือนร่าง การส�ำเร็จ
ความใคร่ด้วยตนเอง และการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยการหา
คู่สนทนาส่วนใหญ่ใช้วิธีการหาอีเมล์ที่โพสต์ค�ำพูดในลักษณะเชิญ
ชวนให้ร่วมท�ำกิจกรรมทางเพศ จากนั้นเมื่อได้คู่สนทนาก็จะมีการ
เล้าโลมโดยใช้การสือ่ สารผ่านตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ในลักษณะปลุก
อารมณ์ ก่อนจะเปลือ้ งผ้าโชว์สรีระในส่วนทีค่ วรปิดบังและปฏิบตั กิ จิ
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ทางเพศให้คสู่ นทนาดู ซึง่ คูส่ นทนาก็จะปฏิบตั ติ ามเช่นเดียวกัน ซึง่
พฤติกรรมเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดปัญหาทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั อย่าง
มากมาย (ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ, 2543)
4. คลิปโป๊ คลิปลามกที่นับวันจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
บนสื่ออินเทอร์เน็ต และสามารถกระท�ำการดาวน์โหลดเก็บไว้ดูใน
ภายหลังได้อย่างง่ายดาย ซึง่ คลิปลามกพวกนีม้ ที งั้ คลิปทีไ่ ด้รบั การ
ยินยอมและไม่ยินยอมให้เผยแพร่ หากแต่เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่น
หรือเยาวชนทัง้ หลาย จึงท�ำเกิดการระบาดหนักเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จาก
ข้อมูลในปี 2551 พบว่าในเว็บไซต์ “กูเกิ้ล” (www.google.com)
พบค�ำค้นว่า “คลิปเซ็กซ์” ประมาณ 4,150,000 รายการ “คลิปแอบ
ถ่าย” ประมาณ 1,470,000 รายการ “คลิปโป๊” ประมาณ 1,530,000
รายการ และ “คลิปข่มขืน” มีประมาณ 645,000 รายการ (อาชญา
ข่าวสด, 2552, 97) นอกจากนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีหมวดคลิป
โป๊มีเพิ่มมากซึ่ง ซึ่งในเดือนมกราคม 2552 มีจ�ำนวนเกือบ 5 แสน
ไอพี และมีการคลิกเข้าไปดูคลิปถึงเกือบ 4 ล้านครั้ง (บล๊อกบล๊อก, 2552, 60) ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าคลิปลามกเป็นสื่อลามก
หรือเนือ้ หาทางเพศบนสือ่ อินเทอร์เน็ตอีกประเภทหนึง่ ทีว่ ยั รุน่ นิยม
ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตกันอย่างเป็นจ�ำนวนมาก
5. การ์ตูนลามกเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเผยแพร่
ภาพลามกอนาจารและแสดงท่าทางการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทาง
สื่ออินเทอร์เน็ตกันอย่างโจ่งแจ้ง และพบว่ามีการแลกเปลี่ยนภาพ
ลามกและภาพการร่วมเพศอย่างไม่ปิดบังในเว็บไซต์มากกว่า 250
เว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งภาพขาวด�ำ ภาพสี และภาพเคลื่อนไหว ที่ส�ำคัญ
มีเด็กและเยาวชนได้เข้าไปดูวันละประมาณหมื่นคน เพราะดูได้
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลาไปหาซื้อ และ
ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยการแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งต้นฉบับของ
การ์ตูนลามกเหล่านี้มีให้ดาวน์โหลดมากมาย ทั้งในเว็บไซต์ของ
ไทยและต่างประเทศ ท�ำให้มีเด็กและเยาวชนจ�ำนวนไม่น้อยหมก
มุ่นอยู่กับการ์ตูนลามกจนกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความเข้าใจผิด
ในเรื่องเพศ ซึ่งการ์ตูนลามกได้มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมา
นานแล้ว แต่มาดังขึ้นเพราะเกิดคดีกับเด็กชายวัย 13 ขวบ ข่มขืน
เด็กหญิงวัย 7 ขวบ เพราะมีสาเหตุมาจากได้ดูการ์ตูนลามกทาง
อินเทอร์เน็ตจึงท�ำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น (“การ์ตูนโป๊”, 2552,
4-10 พฤษภาคม)
6. เรื่องเล่าทางเพศ (Sex Story) โดยเนื้อหาของเรื่อง
เล่าทางเพศนี้ คือการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ที่ผู้บริโภค
สื่อสามารถเขียนส่งเข้ามายังเว็บไซต์ โดยไม่อาจหาข้อสรุปได้
ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่ชายไทย รักษาชาติ (2548, 186)
ผู้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การค้าหญิง มิติเรื่องเพศวิถี และสื่อลามกใน
อินเทอร์เน็ต” ได้ตงั้ ข้อสังเกตคือ เนือ้ หาทีถ่ กู ส่งเข้ามา ถูกท�ำให้เชือ่

ว่าเป็นเรือ่ งจริง ซึง่ เนือ้ หาทีถ่ กู น�ำเสนอเข้ามาถือว่าเป็นต้นแบบให้ผู้
อ่านเรือ่ งเล่าทางเพศมีพฤติกรรมการเลียนแบบและกระตุน้ อารมณ์
ความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ น นอกจากนีห้ ากเรือ่ งทีเ่ ขียนส่งมาเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ
ศีลธรรมจรรยา เช่น การล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืน ก็จะ
ท�ำให้เกิดปัญหาสังคมที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วตามมาอีกด้วย
ด้วยรูปแบบของสื่อลามกที่มีอย่างมากมายแฝงอยู่ใน
สื่ออินเทอร์เน็ต ท�ำให้เด็กวัยรุ่นเข้าไปแสวงหาข้อมูลทางเพศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของตนได้อย่างสะดวก
และง่ายดาย ประกอบกับสื่อลามกดังกล่าวมีความตื่นตาตื่น
ใจ มีทั้งภาพและเสียงพร้อมเนื้อหาประกอบ จึงท�ำให้สื่อลามก
บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกันในหมู่วัยรุ่น หากเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอในการวิเคราะห์วิพากษ์
วิจารณ์สาระหรือเนื้อหาสารที่มากับสื่อ ก็อาจจะยอมรับสิ่งที่สื่อ
อินเทอร์เน็ตน�ำเสนอไว้ และคิดเอาเองว่าสิง่ ทีส่ อื่ น�ำเสนอนัน้ เป็นสิง่
ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมทีส่ ดุ ซึง่ การบริโภคสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ต
ในลักษณะดังกล่าวนี้มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพราะถ้าพบสือ่
ลามกบนสือ่ อินเทอร์เน็ตทีส่ ร้างไปในท�ำนองของความส�ำส่อนต่างๆ
ในเรื่องทางเพศ เด็กวัยรุ่นก็อาจจะคล้อยตามหรือน�ำมาปฏิบัติใน
ชีวิตจริงได้ (วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2526) และอาจก่อให้เกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมตามมาและอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควร การ
ล่วงละเมิดทางเพศ และการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา

สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นสังคมที่
มีฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) โดยการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดผลดี คือ ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ
และสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวต่างๆ ในสังคม ใน
ขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อาจท�ำให้เด็กและเยาวชน
ไทยมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีการสอดแทรกค่านิยมที่ไม่
พึงประสงค์อย่างเช่นสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นในการหามาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาในการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ต
ของเด็กและเยาวชนไทย (บุปผา เมฆศรีทองค�ำ, 2552) โดยหน่วย
งานต่างๆ ของสังคมควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขและ
ป้องกัน 4 บทบาทด้วยกัน คือ
1. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
สถาบันครอบครัว คือ สถาบันแรกและเป็นสถาบันที่
ส�ำคัญที่สุดในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่าง

มีคุณภาพ ดังนั้นการรู้ให้เท่าทันลูกหรือบุตรหลานเรื่องการรับสื่อ
เว็บไซต์หรือสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง พ่อแม่
หรือผู้ปกครองต้องติดตามเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันให้ทันและควร
หาความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการใช้อนิ เทอร์เน็ตทีไ่ ม่เหมาะสมหรือ
การเปิดเนือ้ หาลามกบนอินเทอร์เน็ตให้มากขึน้ ซึง่ จากงานวิจยั ของ
วรพจน์ ช่างปั้น (2551) พบว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมากกว่าครึ่ง
(ร้อยละ 71.8) ไม่เคยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
อินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่เหมาะสม ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ และยังตาม
บุตรหลานไม่ทนั ในเรือ่ งของการใช้อนิ เทอร์เน็ต โดยผูป้ กครองควร
พูดคุย แนะน�ำถึงอันตรายทีแ่ ฝงอยูใ่ นอินเทอร์เน็ต ซึง่ จะเป็นการดี
หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างบุตรหลาน
และผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีวิธีจัดการที่เหมาะสม
เพื่อช่วยให้เด็กห่างไกลภัยจากสื่อดังกล่าว ซึ่งมีวิธีการป้องกันอยู่
7 วิธีด้วยกัน คือ (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2553)
1.1 ต้องเข้าใจวัยและพัฒนาการของลูก เพราะเมื่อ
ถึงวัยที่เขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศ ก็ต้องให้ความรู้กับลูกด้วย
อย่าให้ลูกเกิดความเข้าใจผิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องลี้ลับ เป็นเรื่อง
น่าเกลียดไม่ควรพูดถึง เพราะจะท�ำให้ลูกหลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้า
พูด ไม่กล้าถาม และถ้าลูกมีค�ำถามก็พยายามตอบค�ำถามให้เป็น
เรื่องปกติธรรมดา
1.2 สังเกตความเปลี่ยนแปลงของลูก ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และควรหมั่นถามถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
โดยให้ลูกได้สังเกตด้วยตัวเองด้วย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการ
พูดคุยให้เป็นเรือ่ งธรรมดาเหมือนเรือ่ งปกติทพี่ ดู คุยเรือ่ งอืน่ ๆ ทัว่ ไป
ก็จะท�ำให้ลกู หรือเด็กเกิดความไว้วางใจทีจ่ ะพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้
ปกครอง
1.3 สร้างสัมพันธภาพด้วยการเป็นเพื่อน บอกลูกหรือ
เด็กในปกครองแบบตรงไปตรงมาว่าสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้
ทุกเรื่อง โดยอาจจะบอกความในใจหรือเล่าเรื่องราวเมื่อสมัยพ่อ
แม่เป็นวัยรุ่น เพื่อให้ลูกหรือเด็กได้เข้าใจว่าทุกคนก็มีความอยากรู้
อยากเห็นเรื่องเพศ เพียงแต่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งบอก
ให้ลูกเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมาก
พ่อแม่กังวลใจว่าอินเทอร์เน็ตบางครั้งก็เป็นภัยร้ายได้ หากลูกเปิด
รับสารหรือเปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
1.4 ชวนลูกพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของอินเทอร์เน็ตและ
ภาพที่ไม่เหมาะสมว่าเป็นอย่างไร และลองถามว่าถ้าไม่เหมาะสม
ลูกมีความคิดเห็นอย่างไร การหมัน่ ตัง้ ค�ำถามจะท�ำให้พอ่ แม่และผู้
ปกครองเข้าใจว่าลูกคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างไร และสามารถให้ค�ำ
แนะน�ำแก่ลูกได้อย่างถูกต้อง
1.5 ตั้งกฎกติกาให้สมาชิกในครอบครัวสามารถคุยกัน
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ได้ทุกเรื่อง โดยบอกลูกว่าเมื่อลูกอยู่ในวัยที่โตเพียงพอ สามารถ
เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้เอง แต่เมื่อมีอะไรก็ขออย่าได้ปิดบังพ่อ
แม่ มีอะไรก็สามารถถามไถ่หรือปรึกษาหารือได้ทุกเรื่อง ซึ่งนั่น
หมายความว่าพ่อแม่และผู้ปกครองก็ควรท�ำได้ตามนั้นจริงๆ ด้วย
เพราะมิฉะนั้นแล้วลูกหรือเด็กในปกครองก็จะไม่ไว้วางใจในครั้ง
ต่อไป
1.6 ควรมี โ ปรแกรมป้ อ งกั น เว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
เพราะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมการป้องกันเข้าเว็บไซต์ลามกหรือเว็บไซต์
ผิดกฎหมายได้ อย่างน้อยก็สามารถคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง หรือ
อาจเข้าไปหาข้อมูลได้จาก Cybersitters
1.7 อย่าจัดให้มีคอมพิวเตอร์หรือให้ลูกสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ในห้องนอนหรือห้องส่วนตัว ควรจัดไว้ในที่ที่ทุก
คนในบ้านสามารถพบเห็นได้ อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามได้
หากในกรณีที่เด็กในปกครองติดหรือเข้าไปเปิดรับสื่อ
ลามกบนอินเทอร์เน็ตไปแล้ว ก็ควรจะพูดคุยกับเด็กดีๆ และค่อยๆ
เริม่ ตัง้ กฎกติกาใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างจริงจัง อย่าใช้วธิ ดี ดุ า่ เพราะยิง่
ห้ามเหมือนยิง่ ยุ หากพ่อแม่และผูป้ กครองเข้าใจพืน้ ฐานความอยาก
รูอ้ ยากเห็นตามวัย ก็จะสามารถยอมรับและใจกว้างพอทีเ่ ข้าให้เด็ก
ในปกครองได้เรียนรู้ แต่หนทางที่ดีที่สุดคือการเอาตัวของพ่อแม่
เข้าไปแก้ปญั หา ด้วยการชวนลูกท�ำกิจกรรมร่วมกัน ควรสนับสนุน
ให้ลกู เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือความสามารถพิเศษอืน่ ทีล่ กู หรือบุตร
หลานสนใจ พร้อมกับชักจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
สม�่ำเสมอ (ปริมา อภิโชติกร, 2551) ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัวอย่างจริงจังและสม�ำ่ เสมอก็จะสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศให้กบั บุตรหลานได้อกี ระดับหนึง่
2. บทบาทของสถาบันการศึกษา
สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กและ
เยาวชน ดังนั้น นักเรียนหรือนักศึกษาก็เปรียบเสมือนบุตรหลาน
ของครูและอาจารย์ ซึง่ ต่อไปเด็กและเยาวชนเหล่านีก้ จ็ ะต้องเติบโต
ขึน้ เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติตอ่ ไป ดังนัน้ สถาบันการศึกษา
จะเป็นหน่วยงานหรือสถาบันอีกหนึ่งสถาบันที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ต่อการอบรมให้ความรู้และสอดส่องต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในทาง
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ควรมีมาตรการดูแลการใช้อนิ เทอร์เน็ตของเด็กและ
เยาวชนที่ได้ผลจริง รวมถึงควรอบรมเกี่ยวกับภัยของอินเทอร์เน็ต
และการใช้อนิ เทอร์เน็ตไปในทางทีเ่ หมาะสม และในวิชาทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่
สร้างความรูเ้ ท่าทันในการใช้อนิ เทอร์เน็ต และต้องสอนในเรือ่ งของ
ทักษะชีวิตที่ไม่มีในต�ำราเรียน ปลูกฝังหรือสร้างจิตส�ำนึกให้เด็ก
มองวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อปรับเปลี่ยนให้พฤติกรรม
เด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมด�ำเนินชีวิตอย่าง
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มีสติ พร้อมทั้งเข้าใจการเปิดรับความหลากหลายของวัฒนธรรม
(วรพจน์ ช่างปัน้ , 2551) เนือ่ งจากมีเด็กและเยาวชนจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ทีเ่ รียนดี มาจากครอบครัวทีด่ ี แต่ตอ้ งมาเสียคนในรัว้ มหาวิทยาลัย
เพราะไม่ทนั เพือ่ นผูช้ ายหรือเพือ่ นผูห้ ญิงเพศตรงข้าม ดังนัน้ สถาบัน
การศึกษาจึงควรมีกจิ กรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้สมั ผัสกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง ไม่ใช่ให้เด็กเอาแต่เรียนในต�ำราเพียงอย่างเดียว จึง
ท�ำให้อาจไม่ทันคนและอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย นอกจากนี้ควรมี
การสอนเรื่องเพศศึกษาในทุกระดับชั้น ให้เด็กและเยาวชนมีความ
รู้และทัศนคติต่อเรื่องเพศในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการช่วยสถาบัน
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง หากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่มีเวลา
หรือไม่พร้อมในการอธิบายหรือดูแลบุตรหลานให้มีความเข้าใจใน
เรือ่ งเพศได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พอ่ แม่หรือผูป้ กครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนสอดส่องสภาพ
แวดล้อมภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะร้านบริการอินเทอร์เน็ตที่
มักจะถูกพบใกล้บริเวณสถาบันการศึกษา เพราะมีกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (ปริมา อภิโชติกร, 2551)
นอกจากการสอนที่เน้นการสอนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
3. บทบาทของหน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานของรัฐบาลเป็นหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจและมีหน้า
ที่ในการดูแลความสงบและความเรียบร้อยของประเทศชาติ ดัง
นั้น รัฐบาลไทยควรพัฒนากฎหมายคุ้มครองและพัฒนาเยาวชน
ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างอินเทอร์เน็ต ส�ำหรับประมวลกฎหมายอาญาก็อาจจะปรับปรุง
แก้ไขให้ครอบคลุมธุรกิจสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ต โดยมีบทลงโทษที่
ชัดเจนในการลงโทษผูก้ ระท�ำผิด เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ วบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงสื่อ
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้หน่วยงานรัฐบาล
ควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานหลัก เช่น สถาบันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตส�ำหรับครอบครัว เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วกับการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ต
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น
การสร้างแนวปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดี การรับทราบปัญหา
และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต การจัดอบรม
และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตลอดจนเด็กและเยาวชน รวมทั้งการจัด
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งรณรงค์การใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นปัญหาอันเกิด
จากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (บุปผา เมฆศรีทองค�ำ, 2552) ตลอด
จนควรมีมาตรการควบคุมดูแลร้านบริการอินเทอร์เน็ต เช่น จัด

โครงการร้านอินเทอร์เน็ตสีขาว และควรจะปราบปรามร้านบริการ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างจริงจัง และควรสนับสนุนร้าน
บริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าร่วมโครงการทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันปัญหา
เช่น ให้สิทธิพิเศษในการซื้อซอฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในราคาถูก หรือ
ให้เงินสนับสนุนหรือลดหย่อนภาษี เป็นต้น (วรพจน์ ช่างปัน้ , 2551)
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการเว็บไซต์ โดยอาจมีการ
จัดกิจกรรมเพือ่ มอบรางวัลให้แก่ผปู้ ระกอบการเว็บไซต์ทมี่ กี ารผลิต
เนื้อหาที่คุณภาพในเว็บไซต์ซึ่งมุ่งให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อเด็กและเยาวชนไทย (บุปผา เมฆศรีทองค�ำ, 2552) ซึ่งการ
ด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างก�ำลังใจในการ
ท�ำงานแก่ผปู้ ระกอบการเว็บไซต์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาในด้านการผลิตเนื้อหา
ที่มีคุณภาพในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในระยะยาวต่อไป
4. บทบาทของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อสังคม
และประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล
และเผยแพร่ขา่ วสารความเป็นจริง ดังนัน้ บทบาทของสือ่ มวลชนทีม่ ี
ต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ต
ต่อเด็กและเยาวชนไทยนั้น ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ตว่าเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้เรื่องเพศ ต้องแยกให้
ออกระหว่างสื่อทางเพศที่สอนความรู้ และสื่อลามกที่ยั่วยุกระตุ้น
และล่อลวงให้เด็กและเยาวชนหลงเข้าสู่เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม
พร้อมกับรณรงค์ให้มีการเผยแพร่สื่อทางเพศที่เหมาะสม และ
รณรงค์ในการก�ำจัดสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม (ปริ
มา อภิโชติกร, 2551) พร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและ
เข้าใจ นอกจากนี้สื่อมวลชนต้องมีพื้นที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารใน
การรู้เท่าทันสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในเรื่องเพศที่เหมาะสมต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
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อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากโดย
เฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ผูร้ บั สารหลักต่อการ
ใช้สอื่ อินเทอร์เน็ต ซึง่ จากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าอินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อที่มีทั้งผลดีในการเป็นสังคมที่มีฐานแห่งความรู้และการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั่วทุกมุมโลก แต่ในขณะเดียวกันสื่อ
อินเทอร์เน็ตก็ได้แฝงไปด้วยภัยอันตรายที่น่ากลัว หากผู้รับสาร
อย่างเด็กและเยาวชนขาดวิจารณญาณ ไม่มีความรู้เท่าทันสื่อ ก็
อาจจะหลงไปกับความสนุกความเพลิดเพลินทีแ่ ฝงมาในรูปของสือ่
ลามกบนอินเทอร์เน็ตทีเ่ ด็กและเยาวชนนิยมเปิดรับเพือ่ คลายความ
เหงา เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและเพื่อนฝูง จึงท�ำให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเพาะปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศที่
เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
ความคิดในค่านิยมที่ผิดๆ กล่าวคือ มีเสรีภาพในการใช้ในการ
แสดงออกและไม่มีกรอบในการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ต
ได้กลายเป็นสื่อที่ประทุษร้ายต่อตนเองและสังคม ได้แก่ ในเรื่อง
ของความรุนแรงทางเพศ การละเมิดสิทธิของผู้อื่น การล่อลวง
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจน�ำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมทางเพศได้ง่าย
ดังนัน้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาของสือ่ ลามกบนอินเทอร์เน็ต
จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบทบาททาง
ครอบครัวอย่างพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา หน่วย
งานรัฐบาล และสื่อมวลชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ต
ในทางที่เหมาะสม และจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมและประเทศ
ชาติอีกต่อไป
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