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ดีที่ได้ทราบ

สื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่อยู่ทั่วไปในโลกทุกวันนี้ - เช่นกันสำาหรับเด็ก
พวกเขาจะเรียนรู้ว่าผู้ใหญ่สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
รับข้อมูลทางออนไลน์ และใช้สื่อดิจิทัลเพื่อความบันเทิงอย่างไร
แต่พวกเขาบริโภคเนื้อหาออนไลน์ด้วยตนเองเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นใน
เวลา
ว่างหรือส�าหรับที่โรงเรียน ผู้ปกครองถามตัวเองด้วยค�าถามมากมายเกี่ยว
กับการจัดการกับสื่อ
สิง
่ หนึง
่ ทีแ
่ น่นอนคือ: เพือ
่ ให้เด็กเรียนรูว
้ ธ
ิ ใ
ี ช้สอ
ื่ ดิจท
ิ ล
ั อย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบพวกเขาต้องการการกำากับดูแลและการสนับ
สนุน - เช่นเดียวกันกับโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์และลองใช้
ประสบการณ์เหล่านัน
้ ในสภาพแวดล้อมทีไ
่ ด้รบ
ั การป้องกันด้วยตัวเอง
เด็กแต่ละคนแตกต่างกัน การพัฒนาของพวกเขาแตกต่างกัน ดังนั้นกฎ
และข้อจ�ากัดที่ขึ้นอยู่กับอายุเท่านั้นมักจะไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามยัง
มีขีดจำากัดที่ผู้ปกครองและผู้ดูแลสามารถใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับ
ชีวิตประจ�าวันได้
ด้วยคำาแนะนำาของเรา เราขอแนะนำาให้คุณถามคำาถามเกี่ยวกับ
การใช้สื่อเชิงบวกและสร้างสรรค์ ส�ารวจเนื้อหาด้วยกันกับเด็ก ๆ ตกลง
กฎระเบียบด้วยกัน และออกแบบวิธีการใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีสติ

คำาแนะนำา

ให้ใส่ใจต่อการสร้างสมดุลของเวลาว่างที่มี
คอยระมัดระวังว่าเยาวชนไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับสื่อดิจิทัลเท่านั้น แต่
ยังควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ด้วย เช่น การออกก�าลัง
กายกลางแจ้ง การเล่นกีฬา หรือการพบปะกับเพื่อนฝูง การใช้สื่อหน้า
จอก่อนนอนท�าให้นอนหลับยาก

กำาหนดระยะเวลาในการดูหน้าจอร่วมกันให้ชัดเจน
หากเป็นไปได้ให้ท�างานกับเด็ก ๆ เพื่อก�าหนดเวลาที่พวกเขา
สามารถใช้หน้าจอได้ต่อวันหรือต่อสัปดาห์ (ตัวอย่างเช่น
ซีรีส์หนึ่งตอนหรือเกมหนึ่งตา) ก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนและตรวจสอบ
ว่าถูกปฏิบัติตาม จะต้องทราบผลที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ตั้งแต่เริ่มต้น

ช่วยเหลือดูแลเด็กในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตน�าเสนอโอกาสและความเสี่ยง ช่วยเด็ก ๆ ในการปรับตัว
ในโลกอินเทอร์เน็ต คอยก�ากับดูแลพวกเขา และพูดคุยกับ
พวกเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา

โปรดใส่ใจในการเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก
ผู้ปกครองและผู้ดูแลอื่น ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับเด็กในการใช้งานสื่อ
ดังนั้นให้ตรวจสอบนิสัยการใช้สื่อของคุณเอง

โปรดใส่ใจการจัดอันดับตามอายุ
พึงระวังการจัดอันดับอายุส�าหรับภาพยนตร์ (FSK ฯลฯ ) และเกม (PEGI, USK
ฯลฯ ) และพิจารณาด้วยว่าเนื้อหานั้นเหมาะส�าหรับเด็กหรือไม่

สื่อไม่ได้ทำาหน้าที่ในการดูแลเด็ก
ไม่ควรใช้สื่อดิจิทัลในการท�าให้เด็กสงบหรือในการดึงดูดความ
สนใจ การกระท�าดังกล่าวท�าให้เด็กสงบลงทางร่างกายเท่านั้น ในขณะที่
เนื้อหาสื่อจะต้องถูกประมวลผลทางจิตใจอยู่ หากเป็นไปได้ ให้เด็ก ๆ มี
ส่วนร่วมในงานประจ�าวัน

การพูดคุยอย่างเปิดใจสำาคัญกว่าซอฟต์แวร์กรองเนื้อหา
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในลักษณะที่เหมาะสมกับวัย วางทีวี
คอมพิวเตอร์/แล็ปท็อป และแท็บเล็ตในห้องเด็กให้น้อยที่สุด ซอฟต์แวร์
ตัวกรองมีประโยชน์ แต่ไม่รับประกันการป้องกันที่สมบูรณ์

โปรดระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวและคนรู้จักทางออนไลน์
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและรูปภาพของตัว
เองและคนอื่น ๆ อาจเป็นปัญหาได้ เด็ก ๆ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับคุณก่อน ในการพบปะกับคนรู้จักทาง
ออนไลน์ ควรมีการก�ากับดูแลจากผู้ใหญ่

โปรดระมัดระวังการใช้งานรูปภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คนทุกคนมีสท
ิ ธิในรูปภาพของตัวเอง ก่อนทีจ
่ ะโพสต์หรือส่งภาพถ่าย
และ
วิดีโอควรได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่ายและ
วิดีโอดังกล่าว

กฎการใช้งานซึ่งแสดงความเคารพยังมีผลทางออนไลน์เช่นกัน
ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนอย่างสุภาพให้เกียรติผอ
ู้ น
ื่ เมือ
่ ส่งความคิดเห็น
และข้อความ หากเด็กรู้สึกว่าถูกโจมตีทางออนไลน์ควรด�าเนินการ
อย่างจริงจัง ในกรณีของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cybermobbing)
ค�าพูดเชิงเกลียดชัง และการเลือกปฏิบัติอาจจ�าเป็นต้องขอความช่วย
เหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

สนับสนุนการคิดเชิงวิพากษ์
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับข่าวปลอม («Fake News») และวิธีการรับรู้ อธิบาย
เด็กว่าโฆษณาท�างานอย่างไร เช่น โฆษณาในเกมหรือการจัด
วางสินค้าในวิดีโอต่าง ๆ

กระตุ้นการใช้สื่อในเชิงบวกและสร้างสรรค์
ส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายดิจิทัล วิดีโอ และเพลงอย่างสร้างสรรค์ มีเกม
และวิดีโอที่ดีมากมายที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงที่สนุกสนาน
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังมีเนื้อหาการเรียนรู้และสื่อการสอนให้เลือก
มากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เยาวชนและสือ
่ เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติสา� หรับการส่งเสริมทักษะด้าน
สื่อ เราต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและ
มีความรับผิดชอบ ดังนั้นเราจึงน�าเสนอข้อมูล เคล็ดลับ และค�าแนะ
น�าส�าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลตลอดจนครูและผู้เชี่ยวชาญ:
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แผ่นพับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 และ 13 ปี (อายุระดับประถมศึกษา)
มีแผ่นพับอีกสองแผ่น แผ่นหนึ่งมีค�าแนะน�าส�าหรับกลุ่มอายุถึง 7 ปี
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เว็บไซต์ของเรา
ในเว็บไซต์ของเราคุณจะพบข้อมูลลิงก์และค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับ
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www.youthandmedia.ch/recommendations
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