คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้งำนสื่ อดิจิทลั
เด็ก ๆ ได้ สัมผัสกับสื่ อดิจิทัลตั้งแต่ เนิ่น ๆ ส่ วนหนึ่งนั้นเพราะสมาร์ ทโฟน
ทีวีและแท็บเล็ตเป็ นวัตถุสาคัญในชีวิตประจาวันสาหรั บผู้ปกครองและผู้ดูแลของพวกเขา อุปกรณ์ เหล่ านีด้ ึงดูดเด็ก ๆ และกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น
และอีกไม่ นานผู้ปกครองก็จะตั้งคาถามว่ า
ลูกของฉั นสามารถดูรูปภาพหรื อทดลองเล่ นเกมในมือถือของฉั นได้ หรื อไม่ ? เด็กนักเรี ยนจะสะสมประสบการณ์ ครั้ งแรกของตัวเองจากในอิ นเทอร์ เน็ต
ซึ่ งพวกเขาต้ องการช่ วยเหลือและการสนับสนุน
สุดท้ ายแล้ วเยาวชนควรเรี ยนรู้ ว่าโอกาสและความเสี่ยงใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สื่อด้ วยตนเองและควรระวังสิ่ งใดเมื่อเริ่ มต้ นชีวิต การเป็ นผู้ใหญ่ ในโลกออน
ไลน์
คาแนะนาของเรามุ่งเน้ นไปที่ผ้ ปู กครอง รวมถึงผู้ดูแลคนอื่ น ๆ อย่ างเช่ น ผู้เชี่ยวชาญที่ทางานกับเด็กและวัยรุ่ น เราต้ องการสนุบสนุนพวกเขา
ช่ วยเหลือคนหนุ่มสาวในการใช้ งานสื่ อดิจิทัลอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ บนแผ่ นพับมีคาแนะนาสาหรั บกลุ่มอายุเด็ก ๆ สามกลุ่ม
ซึ่ งคุณสามารถสั่งซื ้อหรื อดาวน์ โหลดได้ โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย ได้ แก่ เด็กเล็กอายุถึง 7 ปี เด็กระหว่ าง 6 และ 13 ปี วัยรุ่ นระหว่ าง 12 และ 18 ปี
แผ่ นพับนีม้ ีให้ บริ การใน 16 ภาษา
คุณสามารถอ่ านคาอธิ บายและข้ อมูลเพิ่มเติมจากบทเสริ มของคาแนะนาในเอกสารฉบับนี ้

คำอธิบำยเพิ่มเติมของคำแนะนำสำหรับกำรใช้งำนสื่ อดิจิทลั - สำหรับผูป้ กครองเด็กเล็กอำยุถึง 7 ปี

โปรดกำกับดูแลเด็กในกำรใช้ งำนสื่ อ

สื่ อดิจิทลั ทำให้เด็กมีควำมประหลำดใจตั้งแต่อำยุยงั น้อย เด็กจะดูวธิ ี กำรใช้งำนอุปกรณ์จำกผูป้ กครอง พี่สำวหรื อพี่ชำย และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทดสอบสิ่ งต่ำง ๆ มำกมำยด้วยตัวเอง เพรำะฉะนั้น
จึงเป็ นเรื่ องสำคัญที่ผใู ้ หญ่จะดูแลเด็กเรื่ องกำรบริ โภคสื่ ออย่ำงใกล้ชิดและใส่ใจปฏิกิริยำของพวกเขำอย่ำงจริ งจัง
เหนื่อสิ่ งอื่นใดเด็กอำยุต่ำกว่ำสำมขวบควรได้มีโอกำสเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมจริ ง ๆ และจำเป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นและสิ่ งของต่ำง ๆ โดยตรง
สำมำรถใช้สื่อดิจิทลั เสริ มได้ ตัวอย่ำงเช่น เพื่อดูรูปภำพด้วยกันหรื อกำรสนทนำทำงวิดีโอกับญำติ
ปลอบโยนและทำให้เด็กสบำยใจ เมื่อเนื้อหำของสื่ อทำให้พวกเขำเศร้ำหรื อหวำดกลัว หำกมีสญ
ั ญำณของควำมตึงเครี ยด ให้หยุดกำรใช้สื่อ

โปรดใส่ ใจในกำรเป็ นตัวอย่ ำงให้ แก่ เด็ก

เด็กสำมำรถรับรู ้ได้เมื่อให้ควำมสนใจกับมือถือมำกกว่ำพวกเขำ อีกทั้งกำรวิจยั แสดงให้เห็นว่ำ เด็กจะเรี ยนรู ้กำรใช้งำนสื่ ออย่ำงสมเหตุสมผล
หำกตั้งกฎเกี่ยวกับกำรบริ โภคสื่ อภำยในครอบครัว และผูป้ กครองประพฤติตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดี
ดังนั้น จัดกำรกับนิสยั ควำมเคยชินสื่ อของตัวเอง และแสดงเป็ นตัวอย่ำง เช่น หำกเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเวลำที่เลิกดูหน้ำจอ
คุณต้องดูแลให้มือถืออยูใ่ นโหมดปิ ดเสี ยงระหว่ำงอำหำรมื้อค่ำ ในกิจกรรมช่วงวันหยุดสุ ดสัปดำห์หรื อในระหว่ำงกำรสนทนำให้มำกที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
กำรทำเช่นนี้พวกเขำจะเสี ยสมำธิ นอ้ ยลงและให้ควำมสนใจอย่ำงเต็มที่กบั สิ่ งที่กำลังทำอยูแ่ ละบุคคลที่อยูร่ ่ วมด้วย

ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ำได้เก็บสมำร์ทโฟนให้พน้ มือเด็ก ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ตหรื อแล็บท็อปเช่นกัน

สร้ ำงกำรใช้ งำนสื่ อดิจิทลั อย่ ำงมีสติ

เด็กต้องกำรควำมเอำใจใส่โดยตรงเป็ นอันดับแรก ทำรกจำเป็ นต้องดูใบหน้ำ ฟังเสี ยง และกำรสัมผัสของจริ งเพื่อให้ตวั เองรู ้สึกได้ถึงภำพสะท้อนของตนเอง
ดังนั้น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรื อโทรทัศน์จึงไม่เหมำะสมสำหรับพวกเขำ
เด็กโตกว่ำควรจะมีกิจกรรมเช่นกัน อย่ำงเช่น กำรเคลื่อนไหว กำรเล่น กำรทำหัตถกรรมหรื อกำรอ่ำนหนังสื อมำเป็ นอันดับแรก
สื่ อดิจิทลั สำมำรถเตืมเต็มประสบกำรณ์เหล่ำนี้ได้ ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะสร้ำงพิธีกำร เช่น กำรอนุญำตให้เด็กดูวิดีโอสั้น ๆ
เพียงสำมเรื่ องทุกวันหลังอำหำรกลำงวัน กำรทำเช่นนั้นคุณไม่ตอ้ งตัดสิ นในแต่ละสถำนกำรณ์และสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรโต้แย้งกันได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น
เด็กจะเรี ยนรู ้กำรบริ โภคเนื้อหำสื่ ออย่ำงมีสติดว้ ยวิธีกำรนี้
รวมทั้งคำถำมเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษสำมำรถสร้ำงโอกำสเพื่อที่จะหำคำตอบเรื่ องเว็บไซต์ที่เหมำะสมสำหรับเด็กร่ วมกันได้
ไม่แนะนำอย่ำงยิ่งให้ดูสื่อหน้ำจอก่อนเข้ำนอน เนื่องจำกอำจทำให้เด็กหลับได้ยำก

กำหนดระยะเวลำในกำรดูหน้ ำจอให้ ชัดเจน

เด็ก ๆ สำมำรถดูโทรทัศน์ เล่นแท็บเล็ต หรื อดูวิดิโอได้นำนเท่ำไร? และเมื่อไรที่นบั ว่ำดูหรื อใช้งำนมำกเกินไป? คำถำมเหล่ำนี้มีคำตอบที่ชดั เจน
แต่ไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ เด็ก ๆ นั้นแตกต่ำงกัน บำงสิ่ งอำจมำกเกินสำหรับเด็กคนหนึ่ง แต่อำจจะพอดีสำหรับอีกคนหนึ่ง
ดังนั้นให้สงั เกตพฤติกรรมของเด็ก เด็กดูมีควำมสมดุลหรื อดูกระวนกระวำย - เด็กได้ทุ่มเทให้กบั กิจกรรมต่ำง ๆ หรื อต้องกำรนัง่ อยูห่ น้ำจอเท่ำนั้นหรื อไม่?
คุณเป็ นคนกำหนดเองว่ำอนุญำตให้มีเวลำดูหน้ำจอได้นำนแค่ไหน ตัวอย่ำงเช่น: ซีรีส์กำร์ตูนที่โปรดปรำนหนึ่งตอนต่อหนึ่งวันหรื อเล่นเกมหนึ่งรอบ
กำรทำซ้ ำ ๆ เป็ นสิ่ งที่ดีในวัยทำรก เพรำะส่วนมำกเด็กจะไม่เข้ำใจกำรดำเนินกำรในครั้งแรก เนื้อหำที่ตื่นเต้นหรื อตลกเหมำะสมสำหรับเด็ก
ตัวละครที่โด่งดังและนิทำนที่จบแบบมีควำมสุ ข
สิ่ งสำคัญที่คุณต้องใส่ใจคือ กำรรักษำระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอที่ตกลงกันไว้ ส่วนมำกแล้วจะดีกว่ำ ถ้ำไม่จำกัดเวลำอย่ำงเด็ดขำด
เพื่อให้เด็กไม่ถูกขัดจังหวะในช่วงกลำงของวิดีโอหรื อในระหว่ำงรอบเกม แต่จะให้มีสมำธิ อยูก่ บั ซีรีส์ รอบกำรเล่นเกม เป็ นต้น

โปรดใส่ ใจกำรจัดอันดับตำมอำยุ

กำรจัดอันดับตำมอำยุให้กำรช่วยเหลือในกำรกำหนดเป้ำหมำยว่ำ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์
หรื อแอปพลิเคชันเหมำะสมกับอำยุหรื อเนื้ อหำไม่เหมำะสมหรื อไม่ อย่ำงไรก็ดี กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็ นประโยชน์
เนื่องจำกเด็กมีปฏิกิริยำตอบสนองแตกต่ำงกัน ซึ่งหมำยควำมว่ำเนื้อหำที่จดั ว่ำเหมำะสมกับอำยุสำมำรถปลุกเร้ำหรื อทำให้เกิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ได้
ในวิดีโอเกมจะมีสญ
ั ลักษณ์ PEGI ที่เหมือนกันทัว่ ยุโรป ซึ่งจะระบุกลุม่ อำยุที่เหมำะสมสำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18)
นอกจำกนี้สญ
ั ลักษณ์ภำพบนบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงให้เห็นว่ำเกมมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรุ นแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบตั ิ กำรแสดงออกที่หยำบคำย
เนื้อหำที่น่ำกลัวหรื อองค์ประกอบกำรพนันหรื อไม่
คณะกรรมำธิ กำรแห่งสวิตเซอร์แลนด์สำหรับกำรคุม้ ครองผูเ้ ยำว์ในภำพยนตร์ (JIF)
กำหนดคำแนะนำสำหรับช่วงอำยุที่อนุญำตสำหรับภำพยนตร์และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ บำงครั้งนอกเหนือจำกช่วงอำยุที่อนุญำตแล้ว จะระบุอำยุที่แนะนำ
(ที่สูงกว่ำ) เพิ่มเติม ภำพยนตร์ที่นำเข้ำจำกประเทศเยอรมนีมกั จะได้รับกำรจัดอันดับตำมอำยุของ FSK
(กำรกำกับตนเองโดยสมัครใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมัน)

สื่ อไม่ ได้ ทำหน้ ำทีใ่ นกำรดูแลเด็ก

กำรใช้สื่อดิจิทลั เพื่อทำให้เด็กสงบหรื อดึงควำมสนใจเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจ
โดยเฉพำะเมื่อจำเป็ นต้องจัดกำรบำงสิ่ งบำงอย่ำงให้เสร็ จสิ้นหรื อต้องกำรควำมสงบสักครู่ ควำมผิดพลำดในที่นี่คือ
ร่ ำงกำยของเด็กจะอยูน่ ิ่งเมื่อพวกเขำดูทีวีหรื อเล่นเกมเท่ำนั้น เนื้อหำสื่ อจะต้องได้รับกำรจัดกำรทำงจิตใจ ซึ่งอำจนำไปสู่ควำมกระวนกระวำยภำยใน ฉะนั้น
ในสถำนกำรณ์เช่นนี้เด็กควรได้รับแท็บเล็ตหรื อสมำร์ทโฟนเป็ นกรณี พิเศษเท่ำนั้น
พยำยำมให้เด็กมีส่วนร่ วมในกิจวัตรประจำวันให้มำกที่สุดแทน (กำรไปจ่ำยตลำด กำรเก็บกวำด กำรทำอำหำร กำรทำควำมสะอำด เป็ นต้น)
ด้วยวิธีน้ ีจะทำให้ควำมสนใจของคุณอยูก่ บั เด็ก ท้ำทำยเขำและมอบควำมรับผิดชอบสำหรับภำรกิจเล็ก ๆ ด้วยวิธีกำรละเล่นอย่ำงสนุกสนำน
สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ หรื อเครื่ องเล่นเกมไม่เหมำะสมเพื่อใช้เป็ นวิธีกำรในกำรลงโทษหรื อกำรให้รำงวัล
กำรกระทำดังกล่ำวจะทำให้อุปกรณ์เหล่ำนี้ มีควำมสำคัญมำกขึ้นและจะเป็ นกำรยำกที่จะสอนเด็ก ๆ ให้ใช้สื่ออย่ำงสมเหตุสมผล

กำรพูดคุยอย่ ำงเปิ ดใจสำคัญกว่ ำซอฟต์ แวร์ กรองเนื้อหำ

ทันทีที่เด็กสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์ เน็ตได้โดยไม่มีคนดูแล (ตัวอย่ำงเช่น ดูวดิ ีโอ YouTube ตำมลำพัง)
จำเป็ นจะต้องตั้งค่ำโปรแกรมกรองเนื้อหำที่กีดกันกำรเข้ำถึงเนื้อหำที่ไม่เหมำะกับอำยุ
อย่ำงไรก็ตำม โปรแกรมกรองเนื้อหำไม่รับประกันกำรป้องกันแบบเต็มร้อยเปอร์ เซ็นต์
สิ่ งสำคัญที่สุดคือ กำรที่เด็กทรำบว่ำสำมำรถพึ่งพำคุณได้เมื่อเด็กเลื่อนบำงสิ่ งหรื อมีบำงอย่ำงที่แปลกประหลำดปรำกฏขึ้น
ให้คุณใส่ใจปฏิกิริยำและสภำพอำรมณ์อย่ำงจริ งจัง พูดคุยกับเด็กถึงสิ่ งที่เขำประสบพบเจอหรื อเห็น
ด้วยภำษำอย่ำงง่ำยที่เหมำะสมสำหรับเด็กและแสดงควำมเข้ำใจต่อควำมอึดอัดใจหรื อควำมกลัวของเด็ก
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่นเกมหรื อแท็บเล็ตจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรเอำไว้ในห้องของเด็ก หำกอุปกรณ์อยูใ่ นพื้นที่อำศัยที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
จะง่ำยต่อกำรควบคุมระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอ

โปรดระมัดระวังข้ อมูลส่ วนตัวและรูปภำพในเครื อข่ ำย

ทุกคนมีสิทธิ ในภำพของตัวเอง กล่ำวคือ ตั้งแต่แรกเกิด ฉะนั้น ในฐำนะที่เป็ นผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลที่เป็ นผูใ้ หญ่ควรจะตระหนักเสมอว่ำ
รู ปถ่ำยหรื อวิดีโอใดของเด็กที่คุณจะเผยแพร่ เช่น โซเยลเน็ตเวิร์กหรื อส่งผ่ำน WhatsApp เรื่ องที่ตลกขบขันในวันนี้
อำจเป็ นเรื่ องที่น่ำอำยในอีกสองสำมปี คุณสำมำรถตั้งคำถำมให้กบั ตัวเองหำกมีขอ้ สงสัยว่ำ
คุณต้องกำรเห็นรู ปถ่ำยหรื อวิดีโอดังกล่ำวของตัวเองบนอินเทอร์เน็ตหรื อไม่
มันเป็ นเรื่ องยำกหรื ออำจเป็ นไปไม่ได้ที่จะลบบำงอย่ำงที่เคยออนไลน์ออกจำกอินเทอร์เน็ต จำกรู ปถ่ำยที่โพสต์สำมำรถทำ อย่ำงเช่น สกรี นช็อตได้
สำมำรถดำวน์โหลดวิดีโอหรื อรู ปภำพแล้วแชร์ต่อได้ โดยที่คุณไม่เห็นภำพรวมหรื อทำกำรควบคุมได้เลย
อย่ำงน้อยไม่ควรที่จะแสดงใบหน้ำของเด็กบนรู ปถ่ำยและในวิดีโอที่คุณต้องกำรเปิ ดเผยในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ตัวอย่ำงเช่น
คุณสำมำรถถ่ำยภำพเด็กได้จำกด้ำนหลัง ปกปิ ดใบหน้ำด้วยอิโมจิหรื อเบลอด้วยโปรแกรมแก้ไขภำพ

สนับสนุนควำมเข้ ำใจในสื่ อ

เด็กเล็กไม่สำมำรถประเมินได้วำ่ รู ปถ่ำยหรื อวิดีโอเป็ นของจริ งหรื อไม่ กลยุทธ์กำรโฆษณำของบริ ษทั ก็ไม่เป็ นที่รู้จกั สำหรับคุ ณเช่นเดียวกัน
ชี้แจงให้เด็กทรำบว่ำบริ ษทั จะลงโฆษณำเพื่อที่จะให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ของพวกเขำ ตัวอย่ำงเช่น ในเกมหรื อแอปพลิเคชัน พูดคุยกับเด็กว่ำ
ไม่ใช่ทุกสิ่ งที่สำมำรถดูได้ในโทรทัศน์หรื อบน YouTube นั้นที่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ ง
และคนยังสำมำรถแก้ไขสิ่ งเหล่ำนั้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิเศษได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น รู ปถ่ำย หำกคุณรู ้วิธีใช้งำนโปรแกรมดังกล่ำว
คุณสำมำรถแสดงตัวอย่ำงด้วยรู ปถ่ำยของตัวเองได้

กระตุ้นกำรใช้ สื่อในเชิงบวกและสร้ ำงสรรค์

สื่ อดิจิทลั มีโอกำสที่ดีมำกมำย ถ้ำใช้อย่ำงรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial (วิดีโอบทช่วยสอน) และวิดีโอที่เรี ยกว่ำ «How to»
คำแนะนำเป็ นขั้นเป็ นตอนมำกมำย อย่ำงเช่น สำหรับโปรเจคงำนหัตถกรรม
นอกจำกนี้บนอินเทอร์เน็ตยังมีแม่แบบระบำยสี สำหรับพิมพ์และเกมจำนวนมำกที่ไม่เพียงแต่สนุก แต่ยงั มีแง่มุมกำรเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ำ
คำนึงถึงเว็บไซต์ของเด็กว่ำทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็กนั้นยังไม่พฒั นำเต็มที่ และเด็ก ๆ เชื่อมโยงควำมรู ้ เกม
และองค์ประกอบควำมบันเทิงที่สร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมกับอำยุ แอปพลิเคชันสำหรับเด็กที่ดีจะเข้ำใจง่ำยและชัดเจน
ซึ่งกระตุน้ ให้เกิดควำมอยำกทดลองและปลุกเร้ำควำมอยำกรู ้อยำกเห็น
นอกจำกนั้น เด็ก ๆ ชอบเลียนแบบตัวละครจำกภำพยนตร์หรื อเกมที่พวกเขำโปรดปรำน
สิ่ งนี้จะเป็ นโอกำสในกำรเล่นแบบสร้ำงสรรค์ร่วมกันกับเด็กในวัยเดียวกัน

คำอธิบำยเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำในกำรใช้งำนสื่ อดิจิทลั - สำหรับผูป้ กครองเด็กอำยุระหว่ำง 6 และ 13 ปี

ให้ ใส่ ใจต่ อกำรสร้ ำงสมดุลของเวลำว่ ำงทีม่ ี

กำรใช้เวลำอยูห่ น้ำจอมำกเกินไป - ไม่วำ่ จะเป็ นโทรทัศน์ มือถือ หรื อแท็บเล็ตจะทำให้เกิดกำรขำดแคลนกำรเคลื่อนไหว
ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงสำหรับเด็ก เช่น ควำมผิดปกติในกำรทรงตัวหรื อน้ ำหนักเกิน
สมดุลที่ดีระหว่ำงกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์จึงเป็ นสิ่ งสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับพัฒนำกำรทำงร่ ำงกำยและจิตใจของเด็ก เล่นกับเพื่อน เล่นกีฬำ
หรื อทำกิจกรรมครอบครัวร่ วมกันควรเป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเวลำว่ำงอย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่จำเป็ นต้องขจัดควำมเบื่อหน่ำยในทันทีดว้ ยสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื อเครื่ องเล่นเกม ทุกวันนี้เรำรู ้วำ่ กำรไม่ทำอะไรเลยช่วยกระตุน้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำส่วนบุคคลให้สำมำรถทนต่อควำมเบื่อหน่ำยได้ยงั เป็ นสิ่ งสำคัญ
รวบรวมไอเดียสำหรับกิจกรรมออฟไลน์ร่วมกันหรื อดำเนินกำรแข่งขันว่ำใครสำมำรถทนต่อกำรไม่ใช้มือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่ องเล่นเกมได้นำนกว่ำกัน
หำกเด็กดูสื่อบนหน้ำจอก่อนเข้ำนอน จะทำให้นอนหลับยำกขึ้น กำหนดพิธีกำรอื่น ๆ สำหรับเวลำเข้ำนอน เช่น พูดคุยเกี่ยวกับวันร่ วมกัน ฟังบทละครวิทยุ
อ่ำนนิทำนให้ฟัง หรื ออ่ำนหนังสื อด้วยตัวเอง

กำหนดระยะเวลำในกำรดูหน้ ำจอร่ วมกันให้ ชัดเจน

เด็กสำมำรถดูโทรทัศน์ เล่นเกม ท่องอินเทอร์เน็ต หรื อใช้งำนมือถือได้นำนเท่ำไร? และเมื่อไรที่นบั ว่ำดูหรื อใช้งำนมำกเกินไป?
คำถำมเหล่ำนี้มีคำตอบที่ชดั เจน แต่ไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ เด็กแต่ละคนนั้นแตกต่ำงกัน: บำงสิ่ งอำจมำกเกินสำหรับเด็กคนหนึ่ง
แต่อำจจะพอดีสำหรับอีกคนหนึ่ง ดังนั้นให้สงั เกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมนั้นไม่สมดุลหรื อดูกระวนกระวำยหรื อไม่?
ระยะเวลำในกำรใช้เวลำสำหรับกิจกรรมอื่นสั้นเกินไป เนื่องจำกกำรบริ โภคสื่ อหรื อไม่?
โปรดตรวจสอบเมื่อทำกำรตกลงให้แน่ใจว่ำ ได้กำหนดระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอทั้งหมดเสมอ นัน่ หมำยถึง กำรดูโทรทัศน์ กำรเล่นเกม
กำรใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต กำหนดขอบเขตที่ชดั เจนและควบคุมให้ปฏิบตั ิตำมสิ่ งที่พูดคุยตกลงร่ วมกัน
นอกจำกนี้ให้พิจำรณำตั้งแต่เริ่ มแรกว่ำมีผลลัพธ์อะไรบ้ำงหำกไม่เป็ นไปตำมที่ตกลงกัน และ: ห้ำมให้หอ้ งของเด็กมีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่นเกม
เป็ นต้น หำกอุปกรณ์อยูใ่ นพื้นที่อำศัยที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ จะง่ำยต่อกำรควบคุมระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอที่ตกลงกันไว้

ช่ วยเหลือดูแลเด็กในกำรใช้ งำนอินเทอร์ เน็ต

อินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจ ฉะนั้นเด็กจึงได้สมั ผัสเร็ วขึ้นอยูเ่ สมอ เพรำะมันมีบทบำทสำคัญในชีวิตประจำวันของครอบครัวและในโลกของผูใ้ หญ่
เรื่ องสำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะคือ ผูใ้ หญ่ตอ้ งดูแลเด็กในขณะที่พวกเขำใช้อินเทอร์ เน็ต ให้กำกับดูแลพวกเขำให้ใช้งำนในทำงที่ถูกต้อง
และแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำต้องระวังเรื่ องอะไร กล่ำวคือ เมื่อใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลและรู ปภำพหรื อเมื่อทำกำรแชท
เด็กไม่ควรดำวน์โหลดเกมหรื อแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ กครองโดยเด็ดขำด
ตำมเงื่อนไขกำรใช้งำนกำรลงทะเบียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้น โดยทัว่ ไปอนุญำตให้ใช้ได้ต้ งั แต่อำยุ 13 เท่ำนั้น
เว็บไซต์สำหรับเด็กช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ครั้งแรกที่เหมำะสมกับอำยุบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงหน้ำให้ควำมรู ้ เครื่ องมือค้นหำสำหรับ
เด็กหรื อข่ำวสำรสำหรับเด็ก หน้ำดังกล่ำวเหมำะสมสำหรับใช้เป็ นหน้ำแรกสำหรับโปรไฟล์เบรำว์เซอร์ของเด็ก
ตรวจสอบว่ำหน้ำไหนเหมำะสมและสำรวจด้วยกัน

โปรดใส่ ใจในกำรเป็ นตัวอย่ ำงให้ แก่ เด็ก

ในเรื่ องรำวหลำย ๆ อย่ำงเด็กจะขอคำแนะนำจำกผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลคนอื่น ๆ เช่นเดียวกับกำรใช้งำนสื่ อดิจิทลั
กำรวิจยั แสดงให้เห็นว่ำเด็กเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่ออย่ำงสมเหตุสมผล หำกพฤติกรรมของผูป้ กครองป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้กบั พวกเขำและมีกำรตั้งกฎในครอบครัว
ดังนั้น จัดกำรกับนิสยั ควำมเคยชินสื่ อของตัวเอง และแสดงเป็ นตัวอย่ำง เช่น หำกเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับช่วงเวลำที่เลิกดูหน้ำจอหรื อเลิกเล่นมือถือ
แสดงให้เห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็ นต้องออนไลน์อยูเ่ สมอและมีกิจกรรมออฟไลน์สนุก ๆ มำกมำยเช่นกัน
คุณต้องดูแลให้มือถืออยูใ่ นโหมดปิ ดเสี ยงระหว่ำงอำหำรมื้อค่ำ ในกิจกรรมช่วงวันหยุดสุ ดสัปดำห์หรื อในระหว่ำงกำรสนทนำให้มำกที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
กำรทำเช่นนี้จะไม่ทำให้พวกเขำเสี ยสมำธิและให้ควำมสนใจอย่ำงเต็มที่กบั สิ่ งที่กำลังทำอยูแ่ ละบุคคลที่อยูร่ ่ วมด้วย
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ำเด็กไม่สำมำรถเข้ำถึงสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์ของคุณได้

โปรดใส่ ใจกำรจัดอันดับตำมอำยุ

กำรจัดอันดับตำมอำยุให้กำรช่วยเหลือในกำรกำหนดเป้ำหมำยว่ำ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์
หรื อแอปพลิเคชันเหมำะสมกับอำยุหรื อเนื้ อหำไม่เหมำะสมหรื อไม่ อย่ำงไรก็ดี กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็ นประโยชน์
เนื่องจำกเด็กมีปฏิกิริยำตอบสนองแตกต่ำงกัน ซึ่งหมำยควำมว่ำเนื้อหำที่จดั ว่ำเหมำะสมกับอำยุสำมำรถปลุกเร้ำหรื อทำให้เกิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ได้
ในวิดีโอเกมจะมีสญ
ั ลักษณ์ PEGI ที่เหมือนกันทัว่ ยุโรป ซึ่งจะระบุกลุม่ อำยุที่เหมำะสมสำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18)
นอกจำกนี้สญ
ั ลักษณ์ภำพบนบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงให้เห็นว่ำเกมมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรุ นแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบตั ิ กำรแสดงออกที่หยำบคำย
เนื้อหำที่น่ำกลัวหรื อองค์ประกอบกำรพนันหรื อไม่
คณะกรรมำธิ กำรแห่งสวิตเซอร์แลนด์สำหรับกำรคุม้ ครองผูเ้ ยำว์ในภำพยนตร์กำหนดคำแนะนำสำหรับอำยุที่อนุญำตสำหรับภำพยนตร์และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์
บำงครั้งนอกเหนือจำกช่วงอำยุที่อนุญำตแล้ว จะระบุอำยุที่แนะนำ (ที่สูงกว่ำ) เพิ่มเติม
ภำพยนตร์ที่นำเข้ำจำกประเทศเยอรมนีมกั จะได้รับกำรจัดอันดับตำมอำยุของ FSK (กำรกำกับตนเองโดยสมัครใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมัน)

สื่ อไม่ ได้ ทำหน้ ำทีใ่ นกำรดูแลเด็ก

กำรใช้สื่อดิจิทลั เพื่อทำให้เด็กสงบหรื อดึงควำมสนใจเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจ
โดยเฉพำะเมื่อจำเป็ นต้องจัดกำรบำงสิ่ งบำงอย่ำงให้เสร็ จสิ้นหรื อต้องกำรควำมสงบสักครู่ ควำมผิดพลำดในที่นี่คือ
ร่ ำงกำยของเด็กจะอยูน่ ิ่งเมื่อพวกเขำดูทีวีหรื อเล่นเกมเท่ำนั้น เนื้อหำสื่ อจะต้องได้รับกำรจัดกำรทำงจิตใจ ซึ่งอำจนำไปสู่ควำมกระวนกระวำยภำยใน

พยำยำมให้เด็กมีส่วนร่ วมในกิจวัตรประจำวันให้มำกที่สุดแทน (กำรจ่ำยตลำด กำรเก็บกวำด กำรทำอำหำร กำรทำควำมสะอำด เป็ นต้น)
สำหรับเด็กหมำยถึงควำมท้ำทำยและควำมรับผิดชอบที่มอบให้พวกเขำ
สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ หรื อเครื่ องเล่นเกมไม่เหมำะสมเพื่อใช้เป็ นวิธีกำรในกำรลงโทษหรื อกำรให้รำงวัล
กำรกระทำดังกล่ำวจะทำให้อุปกรณ์เหล่ำนี้ มีควำมสำคัญมำกขึ้นและจะเป็ นกำรยำกที่จะสอนเด็ก ๆ ให้ใช้สื่ออย่ำงสมเหตุสมผล ตัวอย่ำงเช่น
ภัยคุกคำมและกำรลงโทษอำจไม่สร้ำงสรรค์และอำจนำไปสู่กำรปกปิ ดต่อผูป้ กครองว่ำได้เห็นสิ่ งที่น่ำตกใจบนอินเทอร์เน็ต
เมื่อพวกเขำไม่ได้รับอนุญำตให้ออนไลน์เลย

กำรพูดคุยอย่ ำงเปิ ดใจสำคัญกว่ ำซอฟต์ แวร์ กรองเนื้อหำ

จำเป็ นต้องตั้งค่ำโปรแกรมกำรกรองที่ไม่บล็อคเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมกับอำยุออกสำหรับเด็ก
โปรแกรมกรองเนื้อหำไม่รับประกันกำรป้ องกันแบบเต็มร้อยเปอร์ เซ็นต์ สิ่ งสำคัญคือเด็กเข้ำใจว่ำมีควำมเสี่ ยงในกำรท่องอินเทอร์เน็ต แชท
หรื อโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้ำง
อธิ บำยสิ่ งต่ำง ๆ ในภำษำที่ง่ำยที่เหมำะสมสำหรับเด็ก อย่ำงเช่น พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเช่นควำมรุ นแรงและควำมรู ้สึกเรื่ องเพศ
ทำไมถึงเป็ นไปได้ที่จะเจอเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้ งั ใจ ซึ่งอำจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ทำให้ตื่นเต้นหรื อหวำดกลัวได้
เด็กควรทรำบว่ำสำมำรถพึ่งพำคุณได้เมื่อเด็กเลื่อนบำงสิ่ งหรื อมีบำงอย่ำงที่แปลกประหลำดปรำกฏขึ้น
หำกผูใ้ หญ่และเด็กใช้คอมพิวเตอร์เครื่ องเดียวกัน ให้สร้ำงบัญชีผใู ้ ช้งำนที่แตกต่ำงกัน และโปรดจำไว้วำ่
เด็กไม่เพียงแต่สำมำรถออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ได้เท่ำนั้น: ยังมีสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สำมำรถใช้ WiFi ได้ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์ เน็ตได้
อย่ำง iPod แท็บเล็ต หรื อเครื่ องเล่น

โปรดระมัดระวังข้ อมูลส่ วนตัวและคนรู้จักทำงออนไลน์

เด็กควรทรำบว่ำต้องใช้ควำมระมัดระวังเมื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ควรให้ชื่อเต็ม ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์หรื อวันเกิด
ควรเลือกชื่อเล่นสำหรับโปรไฟล์และชื่อผูใ้ ช้ อีกทั้งสำหรับอีเมลด้วย กำกับดูแลเด็กในกำรตั้งค่ำโปรไฟล์และบัญชีอีเมลของพวกเขำ
สำหรับบริ กำรสื่ อโซเชียลมีเดีย เช่น Snapchat, Instagram, TikTok หรื อ WhatsApp อำยุข้ นั ต่ำตำมข้อกำหนดกำรใช้งำนคือ 13
ปี เด็กที่อำยุนอ้ ยกว่ำที่ระบุไว้ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ กครองอย่ำงเป็ นทำงกำร

อธิ บำยให้เด็กเข้ำใจว่ำจะไม่สำมำรถรู ้ได้เลยว่ำกำรเผยแพร่ โพสต์ รู ปภำพ
หรื อวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งครั้งสำมำรถแพร้กระจำยต่อไปและบ่อยครั้งที่ไม่สำมำรถลบสิ่ งนั้น ๆ ได้อย่ำงไร
ด้วยควำมตระหนักรู ้ในสิ่ งที่จะเกิดขึ้นควรจะพิจำรณำกำรเผยแพร่ เนื้อหำทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะโพสต์
ชี้แจงให้เด็กทรำบด้วยว่ำมีโปรไฟล์ปลอมเช่นเดียวกัน (Fake-Profile)
บุคคลที่มีควำมสนใจทำงเพศในผูเ้ ยำว์มกั ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและกำรแชทเพื่อติดต่ออยูเ่ สมอ หำกเด็กต้องกำรพบเจอคนรู ้จกั ทำงออนไลน์
ควรพบเจอกันภำยใต้กำรดูแลของผูด้ ูแลอยูเ่ สมอ

โปรดระมัดระวังกำรใช้ งำนรูปภำพทีถ่ ูกต้ องตำมกฎหมำย

คนทุกคนมีสิทธิ ในรู ปภำพของตัวเอง
ฉะนั้น ในฐำนะที่เป็ นผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลที่เป็ นผูใ้ หญ่ควรจะตระหนักเสมอว่ำ รู ปภำพหรื อวิดีโอใดของเด็กที่คุณจะเผยแพร่ ตัวอย่ำงเช่น
บนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรื อส่งผ่ำน WhatsApp เรื่ องที่ตลกขบขันในวันนี้ อำจเป็ นเรื่ องที่น่ำอำยในอีกสองสำมปี
พูดคุยกับเด็กว่ำพวกเขำยินยอมให้คุณโพสต์หรื อส่งรู ปถ่ำยได้หรื อไม่ รวมทั้งให้ระลึกว่ำ อำจเป็ นเรื่ องที่ยำกที่จะประเมินเรื่ องดังกล่ำวนี้ โดยเฉพำะเด็กเล็ก
หำกมีขอ้ สงสัยให้คุณสอบถำมตัวเองว่ำ คุณต้องกำรเห็นรู ปถ่ำยหรื อวิดีโอดังกล่ำวของตัวเองบนอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่
กำรลบบำงสิ่ งที่เผยแพร่ ทำงออนไลน์หนึ่งครั้งแล้วมักจะเป็ นเรื่ องที่ยำกหรื อเป็ นไปไม่ได้เลย อีกทั้งวิดีโอและรู ปถ่ำยที่โพสต์
(หรื อสกรี นช็อตของภำพเหล่ำนี้) สำมำรถส่งต่อได้โดยที่คุณไม่มีภำพรวมหรื อไม่สำมำรถควบคุมได้
ลิขสิ ทธิ์ ยังเกี่ยวข้องกับรู ปภำพ วิดีโอ และเนื้อหำสื่ ออื่น ๆ ของบุคคลที่สำม
สำมำรถใช้สิ่งเหล่ำนี้ในโรงเรี ยนและเป็ นกำรส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเองได้ ไม่อนุญำตให้ส่งต่อเนื้อหำดังกล่ำวหำกไม่มีขอ้ มูลแหล่งที่มำ
และไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ ห้ำมแอบอ้ำงว่ำเป็ นเจ้ำของ

กฎกำรใช้ งำนซึ่งแสดงควำมเคำรพยังมีผลทำงออนไลน์ เช่ นกัน

เมื่อมีใครบำงคนถูกเปิ ดเผยอย่ำงเป็ นระบบและถูกกลัน่ แกล้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรื อแชท จะเรี ยกกำรกระทำดังนี้วำ่ กำรระรำนทำงไซเบอร์
(Cybermobbing) อีกทั้งกำรดูหมิ่น กำรเลือกปฏิบตั ิ และกำรเป็ นปรปักษ์ต่อผูอ้ ื่นไม่ใช่เรื่ องผิดปกติบนอินเทอร์เน็ต
ส่วนมำกมักเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับถิ่นที่มำ สี ผิว ศำสนำ เพศ หรื อรสนิยมทำงเพศของผูค้ น

อธิ บำยให้เด็กเห็นว่ำกำรใช้งำนออนไลน์ซ่ ึ งแสดงควำมเคำรพมีควำมสำคัญ ทันทีที่พวกเขำมีใช้งำนอินเทอร์เน็ตเป็ นครั้งแรก
ซึ่งสิ่ งนี้ยงั รวมไปถึงกำรส่งข้อควำมและอีเมล ตลอดจนกำรแสดงควำมคิดเห็นในเนื้อหำทำงสื่ อหรื อกำรป่ ำวประกำศเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของตนเอง
เด็กควรตระหนักด้วยว่ำอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็ นพื้นที่ที่ไร้กฎหมำย ผูใ้ ดก็ตำมที่ทำให้ผอู ้ ื่นเจ็บปวดหรื อเรี ยกร้องให้มีกำรใช้กำลังก็มีบทลงโทษตำมกฎหมำย
และแม้วำ่ กำรระรำนทำงไซเบอร์จะไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำอย่ำงชัดเจน ผูก้ ระทำผิดก็ตอ้ งแสดงควำมรับผิดชอบ
หำกเด็กกลำยเป็ นเหยื่อของกำรระรำนทำงไซเบอร์ เจอคำพูดที่เกลียดชัง หรื อกำรเลือกปฏิบตั ิ สิ่ งสำคัญคือต้องทำสกรี นช็อตเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐำน
นอกจำกนี้ อย่ำลังเลที่จะขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ

สนับสนุนกำรคิดเชิงวิพำกษ์

หนึ่งในควำมท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกำรตัดสิ นว่ำข้อควำมแจ้งเตือนเป็ นจริ งหรื อไม่ และรู ปถ่ำยหรื อวิดีโอนั้นตรงกับควำมเป็ นจริ งหรื อไม่
ช่วยให้เด็กพัฒนำกลยุทธ์เพื่อทบทวนเนื้อหำสื่ ออย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
พูดคุยว่ำไม่ใช่ทุกสิ่ งที่ดูเหมือนว่ำเตรี ยมไว้อย่ำงมืออำชีพและปรำกฏอย่ำงจริ งจังแล้วจะเป็ นเรื่ องจริ งทั้งหมด
อีกทั้งเด็กควรเข้ำใจกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำที่ปรำกฏในเกมหรื อแอปพลิเคชันหรื อกำรจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์บนช่อง
YouTube และช่องทำงสื่ อโซเชียลของไอดอลพวกเขำ สนทนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ทำงกำรตลำดที่อยูเ่ บื้องหลังข้อตกลงกำรโฆษณำดังกล่ำว
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับผูม้ ีอิทธิ พล (Influencer) และนอกจำกนี้ในธุ รกิจโฆษณำยังเกี่ยวกับคุณค่ำ ตัวอย่ำง และอุดมคติของควำมงำมด้ำนสื่ อ
สนทนำเรื่ องนี้กบั เด็กและแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำรู ปถ่ำยและวิดีโอที่แสดงส่วนใหญ่แล้วได้รับกำรแก้ไข ผิวที่ไร้ที่ติ หุ่นที่สมบูรณ์แบบ
และกล้ำมเนื้อเป็ นมัด ๆ ซึ่ง Photoshop และโปรแกรมอื่น ๆ ทำให้กำรรี ทชั ภำพและกำรบันทึกวิดีโอเป็ นเรื่ องง่ำย

กระตุ้นกำรใช้ สื่อในเชิงบวกและสร้ ำงสรรค์

สื่ อดิจิทลั มีโอกำสที่ดีมำกมำย ถ้ำใช้อย่ำงรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial หรื อวิดีโอบทช่วยสอนมำกมำย
ซึ่งถือว่ำเป็ นตัวช่วยในกำรเรี ยนและทำกำรบ้ำนให้เสร็ จ และเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะต้องค้นหำแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือและวิดีโอที่ได้รับกำรจัดเตรี ยมอย่ำงดี
ที่สื่อเนื้อหำกำรเรี ยนรู ้อย่ำงถูกต้อง วิดีโอที่เรี ยกว่ำ «How to» แสดงคำแนะนำเป็ นขั้นเป็ นตอน เช่น ในงำนหัตถกรรม วำดรู ป หรื อแต่งเพลง
อีกทั้งเกมจำนวนมำกที่ไม่เพียงแต่สนุก แต่ยงั มีแง่มุมกำรเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ำ
สื่ อดิจิทลั สำมำรถใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ในรู ปแบบที่แตกต่ำงกันมำก สตอรี่ รูปถ่ำยหรื ออัลบั้ม บล็อก วิดีโอบล็อก และภำพยนต์ที่ผลิตเอง
หรื อแม้แต่เวิร์คช้อปกำรเขียนโปรแกรม ซึ่ งมีหลำกหลำยวิธีที่เด็กสำมำรถใช้งำนและพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทลั ได้ดว้ ยวิธีที่สนุกสนำน

ตัวอย่ำงเช่น Geocaching เหมำะสำหรับเป็ นกิจกรรมครอบครัว ซึ่งใช้สมำร์ ทโฟนสำหรับกำรล่ำสมบัติดิจิทลั

คำอธิบำยเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำในกำรใช้งำนสื่ อดิจิทลั – สำหรับผูป้ กครองของวัยรุ่ น

ยินยอมให้ อสิ ระมำกขึน้ ทีละขั้นตอน

วัยรุ่ นมักใช้สื่อดิจิทลั เป็ นหลักอย่ำงแน่นอน ติดต่อสื่ อสำรกับเพื่อนและลองใช้แอปพลิเคชันใหม่ ๆ โดยไม่มีควำมเกรงกลัว
ในแง่ทำงเทคนิคพวกเขำตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว
สมรรถนะของสื่ อมีเนื้อหำโดยเฉพำะกำรใช้งำนเชิงวิพำกษ์และมีควำมรับผิดชอบกับเนื้อหำทำงสื่ อและควำมสำมำรถเชิงเทคโนโลยี ในเรื่ องนี้
ประสบกำรณ์ชีวิต (ซึ่งคุณนำติดตัวมำด้วยในฐำนะผูใ้ หญ่) มีควำมสำคัญเฉกเช่นเดียวกับควำมสำมำรถทำงเทคนิค
ให้สงั เกตวัยรุ่ น พูดคุยอยูส่ ม่ำเสมอและค่อย ๆ ให้อิสระมำกขึ้นทีละขั้นตอน โดยให้สนใจกำรสำรวจทำงสื่ อของคุณอยูเ่ สมอ:
ถำมอย่ำงกระตือรื อร้นถึงสิ่ งที่พวกเขำกำลังทำอยู่ แนะนำให้ดูซีรีส์ดว้ ยกันหรื อเล่นเกมโปรดด้วยกัน แล้วแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้
พูดคุยกับวัยรุ่ นเกี่ยวกับควำมจริ งที่วำ่ กำรมีอิสรภำพมำกขึ้นหมำยถึงควำมรับผิดชอบที่เพิม่ มำกขึ้น เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสมำชิก
รวมถึงแง่มุมควำมปลอดภัย ประเด็นที่ละเอียดอ่อน หรื อมุมมองพฤติกรรมที่เหมำะสมในโลกดิจิทลั

ให้ ใส่ ใจต่ อกำรสร้ ำงสมดุลของเวลำว่ ำงทีม่ ี

สมดุลที่ดีระหว่ำงกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์จึงเป็ นสิ่ งสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับพัฒนำกำรทำงร่ ำงกำยและจิตใจของเด็กและผูเ้ ยำว์
กำรเคลื่อนไหวมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ในทุกช่วงอำยุ ส่วนหนึ่งนั้นเพรำะชีวิตประจำวันมักเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยเล็กน้อยตั้งแต่เป็ นวัยรุ่ น
ไม่จำเป็ นต้องขจัดควำมเบื่อหน่ำยในทันทีดว้ ยสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื อเครื่ องเล่นเกม ทุกวันนี้เรำรู ้วำ่ กำรไม่ทำอะไรเลยช่วยกระตุน้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำส่วนบุคคลให้สำมำรถทนต่อควำมเบื่อหน่ำยได้ยงั เป็ นสิ่ งสำคัญ
รวบรวมไอเดียสำหรับกิจกรรมออฟไลน์ร่วมกันกับผูเ้ ยำว์หรื อดำเนินกำรแข่งขันว่ำใครสำมำรถทนต่อกำรไม่ใช้มือถือ
คอมพิวเตอร์และเครื่ องเล่นเกมได้นำนกว่ำกัน
วัยรุ่ นหลำยคนมักจะใช้สมำร์ทโฟนของพวกเขำเพื่อผ่อนคลำย ซึ่งจุดนี้กค็ ุม้ ค่ำที่จะพิจำรณำด้วยกันว่ำตัวเลือกออฟไลน์ใดที่มีผลเหมือนกัน

กำหนดระยะเวลำทีใ่ ช้ ร่วมกันห่ ำงจำกหน้ ำจอให้ ชัดเจน

วัยรุ่ นควรได้รับอนุญำตให้ใช้สมำร์ทโฟน ใช้อินเทอร์ เน็ต ดูโทรทัศน์ หรื อเล่นเกมต่อวันได้นำนเท่ำไร? และเมื่อไรที่นบั ว่ำดูหรื อใช้งำนมำกเกินไป?
คำถำมเหล่ำนี้มีคำตอบที่ชดั เจน แต่ไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ สิ่ งที่สำคัญคือบริ โภคเนื้อหำสื่ อประเภทไหนและอะไรคือเหตุผลที่อยูเ่ บื้องหลัง
นอกจำกนี้วยั รุ่ นยังมีควำมแตกต่ำงกันในแง่ของควำมสนใจ บุคลิกภำพของพวกเขำ เช่นเดียวกันกับควำมสำมำรถในกำรไตร่ ตรองตัวเอง
ซึ่งเป็ นเหตุผลว่ำทำไมกำรระบุระยะเวลำใช้งำนที่ไม่ชดั เจนจึงไม่มีประโยชน์ บำงสิ่ งอำจมำกเกินสำหรับเด็กคนหนึ่ง แต่อำจจะพอดีสำหรับอีกคนหนึ่ง
สิ่ งสำคัญคือยังมีกิจกรรมอื่น ๆ และกิจกรรมในช่วงเวลำว่ำง
กำรสำรวจแสดงให้เห็นว่ำวัยรุ่ นจำนวนมำกตั้งกฎเอง เพื่อใช้เวลำบนสมำร์ทโฟนให้นอ้ ยลง ตัวอย่ำงเช่น กำรชำร์จแบตเตอรี่ หนึ่งครั้งต่อวันจะต้องเพียงพอ
กำหนดข้อจำกัดเรื่ องระยะเวลำกำรใช้งำนหรื อวำงโทรศัพท์มือถือเมื่อทำกำรบ้ำน รับประทำนอำหำรเย็นหรื อหลังจำกเวลำใดเวลำหนึ่งในตอนเย็น
อย่ำงไรก็ตำม วัยรุ่ นยังยอมรับว่ำเป็ นกำรยำกที่พวกเขำจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎเหล่ำนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
ในฐำนะที่เป็ นผูใ้ หญ่จึงเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอจริ ง

โปรดใส่ ใจในกำรเป็ นตัวอย่ ำงให้ แก่ เด็ก

ในฐำนะที่เป็ นผูด้ ูแลคุณจึงสำมำรถเป็ นตัวอย่ำงให้ดูวำ่ เวลำใดที่ไม่ดูหน้ำจอหรื อไม่เล่นมือถือ
คุณต้องดูแลให้มือถืออยูใ่ นโหมดปิ ดเสี ยงระหว่ำงกำรร่ วมทำนอำคำรค่ำ ในกิจกรรมช่วงวันหยุดสุ ดสัปดำห์หรื อในระหว่ำงกำรสนทนำ
กำรทำเช่นนี้จะไม่ทำให้พวกเขำเสี ยสมำธิและให้ควำมสนใจอย่ำงเต็มที่กบั สิ่ งที่กำลังทำอยูแ่ ละบุคคลที่อยูร่ ่ วมด้วย เพื่อให้ทุกคนรักษำกฏเกณฑ์ เช่น
ให้กำหนดสถำนที่วำงโทรศัพท์มือถือทั้งหมดสำหรับช่วงเวลำของกำรรับประทำนอำหำรร่ วมกันหรื อในกิจกรรมออฟไลน์อื่น ๆ ที่ทำร่ วมกัน

ดังนั้น จัดกำรกับนิสยั ควำมเคยชินกับสื่ อของตัวเองและใช้โอกำสที่เหมำะสมในกำรตั้งคำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำสื่ อเชิงวิพำกษ์ เช่น
โดยกำรดูรำยกำรค้นหำนักแสดงที่ชื่นชอบหรื อละครโทรทัศน์กบั วัยรุ่ นอย่ำงละเอียด: ภำพลักษณ์ของผูส้ มัครและตัวละครหลักเป็ นอย่ำงไร?
สิ่ งนี้มีผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง?

โปรดระมัดระวังข้ อมูลส่ วนตัวและคนรู้จักทำงออนไลน์

ไม่วำ่ จะในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรื อเมื่อซื้อของออนไลน์: เรำถูกขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทุกที่ นอกจำกนี้ยงั มีอุปกรณ์ เช่น สมำร์ทวอทช์ที่รวบรวมข้อมูล
- หรื อบริ กำรคลำวด์ที่อนุญำตให้เข้ำถึงรู ปถ่ำย วิดีโอ และเนื้อหำอื่น ๆ ที่จดั เก็บไว้ของคุณได้จำกทุกที่
กฎหมำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในทำงที่ผิด อย่ำงไรก็ตำม
บ่อยครั้งเป็ นกำรยำกที่จะบังคับใช้บนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ วและกว้ำงขวำง (ส่วนหนึ่งนั้นเพรำะส่วนมำกผูใ้ ห้บริ กำรอยูต่ ่ำงประเทศ)
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ วัยรุ่ นที่เคลื่อนไหวเชิงดิจิทลั ต้องระวังว่ำกำรโพสต์และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและรู ปถ่ำยของตัวเองหรื อผูอ้ ื่นอำจเป็ นปัญหำได้
ส่วนมำกแล้วสิ่ งที่ออนไลน์ไปแล้วหนึ่งครั้งจะไม่สำมำรถลบได้อีกต่อไป หรื อสิ่ งดังกล่ำวถูกเผยแพร่ โดยที่คุณไม่สำมำรถควบคุมมันได้เอง
หำกใครที่เปิ ดใช้งำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณควรดำเนินกำรตั้งค่ำควำมเป็ นส่วนตัวและตรวจสอบค่ำเหล่ำนี้เป็ นประจำ
ด้วยวิธีน้ ีวยั รุ่ นสำมำรถกำหนดได้อย่ำงมีสติวำ่ ใครสำมำรถดูวำ่ โพสต์ รู ปถ่ำยและวิดีโอใดได้บำ้ ง
อีกทั้งไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยรำยชื่อเพื่อนและไลค์ของตัวเองแบบสำธำรณะ
ในกำรทำควำมรู ้จกั กับคนรู ้จกั ทำงออนไลน์ควรทรำบด้วยว่ำมีโปรไฟล์ปลอมเช่นเดียวกัน (Fake-Profile)
บุคคลที่มีควำมสนใจทำงเพศในผูเ้ ยำว์มกั ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและกำรแชทเพื่อติดต่ออยูเ่ สมอ ควำมไม่ไว้วำงใจและกำรลังเลที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(ชื่อ ที่อยู่ เป็ นต้น) และรู ปถ่ำยเป็ นเรื่ องที่สำคัญ

โปรดระมัดระวังกำรใช้ งำนรูปภำพทีถ่ ูกต้ องตำมกฎหมำย

คนทุกคนมีสิทธิ ในรู ปภำพของตัวเอง นั้นหมำยควำมว่ำ เรำสำมำรถตัดสิ นใจเองว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับรู ปถ่ำยหรื อวิดีโอที่มีอยูใ่ นนั้นได้
ก่อนที่เรำโพสต์รูปถ่ำยหรื อวิดีโอที่สร้ำงด้วยตัวเองที่มีบุคคลที่สำมในนั้นลงออนไลน์ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกพวกเขำก่อน
ข้อยกเว้นคือกิจกรรมสำธำรณะ เช่น คอนเสิ ร์ตหรื อกิจกรรมที่ผเู ้ ข้ำร่ วมโพสต์ท่ำอย่ำงมีสติ (เช่น ในงำนแต่งงำน)
แม้วำ่ จะได้รับควำมสนใจของสำธำรณชน แต่รูปถ่ำยก็สำมำรถถูกเผยแพร่ ได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งเป็ นกรณี ที่รูปถ่ำยนั้นถูกใช้เพื่อกำรสื บหำของบุคคลที่ตอ้ งกำรได้

ลิขสิ ทธิ์ ยังเกี่ยวข้องกับรู ปภำพ วิดีโอ และเนื้อหำสื่ ออื่น ๆ ของบุคคลที่สำม
สำมำรถใช้สิ่งเหล่ำนี้ในโรงเรี ยนและเป็ นกำรส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเองได้
ห้ำมเผยแพร่ เนื้อหำดังกล่ำวหำกไม่ระบุแหล่งที่มำหรื อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของอย่ำงถูกกฎหมำย และไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ ห้ำมแอบอ้ำงว่ำเป็ นเจ้ำของ
อย่ำงไรก็ตำมยังมีเนื้อหำที่เรี ยกว่ำเนื้อหำเปิ ด (ภำษำอังกฤษ free/open contents) ที่สำมำรถใช้งำนได้ฟรี
สิ่ งสำคัญที่สุดคือกำรตรวจสอบสิ ทธิ์ กำรใช้งำนในทุกกรณี

พูดคุยเกีย่ วกับกำรแสดงควำมรุนแรงและสื่ อลำมก

กำรเข้ำถึงเนื้ อหำที่มีควำมรุ นแรงหรื อลำมกอนำจำรนั้นง่ำยกว่ำด้วยสื่ อดิจิทลั และแม้แต่โปรแกรมป้องกันเยำวชนก็ไม่รับประกันควำมปลอดภัยอย่ำงสมบูรณ์
บ่อยครั้งที่มีกำรแข่งขันในโรงเรี ยนอย่ำงจริ งจังว่ำใครที่พบและส่งวิดีโอที่บำ้ ที่สุด วัยรุ่ นชอบที่จะยัว่ ยุหรื อต่อต้ำนควำมคิดทำงจริ ยธรรมแบบดั้งเดิม
กฏและข้อห้ำมมีผลน้อยมำก กำรสนทนำกันเป็ นเรื่ องที่ดีกว่ำ: อะไรคือแรงจูงใจเมื่อมีกำรบริ โภคและส่งต่อเนื้อหำที่มีควำมรุ นแรงหรื อลำมกอนำจำร
ผูเ้ ยำว์รู้สึกอย่ำงไร? เนื้อหำอะไรที่กระตุน้ พวกเขำ?
และวัยรุ่ นรู ้หรื อไม่วำ่ พวกเขำสำมำรถทำให้ตวั เองถูกลงโทษได้?
ถ้ำหำกตำรวจพบวิดีโอของควำมรุ นแรงที่น่ำกลัวหรื อสื่ อลำมกอย่ำงมำกบนโทรศัพท์มือถือ?
กำรครอบครองและส่งต่อเนื้อหำสื่ อที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ่ งต้องห้ำม สื่ อลำมกที่ผิดกฎหมำยหมำยถึงกำรละเมิดทำงเพศกับเด็ก
สัตว์หรื อกำรใช้ควำมรุ นแรง โดยทัว่ ไปแล้ว เนื้อหำลำมกอนำจำรต้องปิ ดกั้นไม่ให้เด็กที่อำยุต่ำกว่ำ 16 ปี เข้ำถึงได้
ซึ่งหมำยควำมว่ำห้ำมแสดงหรื อส่งเนื้อหำเหล่ำนี้ให้กบั พวกเขำ
โดยพื้นฐำนแล้ว คุณควรแนะนำวัยรุ่ นไม่ให้ส่งรู ปถ่ำยหรื อวิดีโอที่แสดงภำพเปลือยของพวกเขำหรื อท่ำทำงที่น่ำรังเกียจ
ภำพเซลฟี ที่เร้ำอำรมณ์ถูกส่งเพื่อเป็ นหลักฐำนของควำมรัก เพื่อกำรจีบกัน หรื อเพื่อทดสอบควำมกล้ำหำญที่เรี ยกว่ำ «Sexting» หำกสิ่ งดังกล่ำวนี้เกิดขึ้น
ไม่มีประโยชน์ที่จะประณำมพฤติกรรมดังกล่ำว พยำยำมเข้ำใจในเหตุผลที่พวกเขำทำลงไป รำยงำนเมื่อได้ทดสอบแรงกดดัน
หำกผูเ้ ยำว์ถ่ำยภำพตัวเองเปลือยกำยหรื อ อย่ำงเช่น ถ่ำยวิดิโอขณะช่วยตัวเอง พวกเขำจะถูกกล่ำวหำว่ำผลิตสื่ อลำมกอนำจำรเด็ก

กฎกำรใช้ งำนซึ่งแสดงควำมเคำรพยังมีผลทำงออนไลน์ เช่ นกัน

เนื่องจำกคุณไม่ได้เผชิญหน้ำกันในอินเทอร์เน็ตจริ ง ๆ และมักไม่เปิ ดเผยตัวตน ผูใ้ ช้บำงคนจึงลืมสิ่ งที่เหมำะสม
น่ำเสี ยดำยที่เหตุกำรณ์เชิงลบไม่ใช่เรื่ องแปลก เมื่อมีใครบำงคน เช่น ถูกทำให้เสื่ อมเสี ยเป็ นเวลำนำนและถูกกลัน่ แกล้งในเครื อข่ำยสังคมหรื อแชท
จะเรี ยกกำรกระทำดังนี้วำ่ กำรระรำนทำงไซเบอร์ (Cybermobbing) นอกจำกนี้ยงั มีกำรดูหมิ่น กำรเลือกปฏิบตั ิ
กำรเป็ นปรปั กษ์และคำพูดแสดงควำมเกลียดชัง (Hate Speech) เนื่องจำกแหล่งกำเนิด สี ผิว เพศ รสนิยมทำงเพศ กำรนับถือศำสนำหรื ออุดมกำรณ์
เตือนให้วยั รุ่ นแสดงควำมเคำรพในโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่ งนี้ยงั รวมไปถึงกำรส่งข้อควำมและอีเมล
ตลอดจนกำรแสดงควำมคิดเห็นในเนื้อหำทำงสื่ อหรื อกำรป่ ำวประกำศเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของตนเอง
ผูเ้ ยำว์จะต้องตระหนักด้วยว่ำอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็ นพื้นที่ที่ไร้กฎหมำย
ผูใ้ ดก็ตำมที่ทำให้ผอู ้ ื่นเจ็บปวดหรื อเรี ยกร้องให้มีกำรใช้กำลังก็มีบทลงโทษตำมกฎหมำย
และแม้วำ่ กำรระรำนทำงไซเบอร์จะไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำอย่ำงชัดเจน ผูก้ ระทำผิดต้องแสดงควำมรับผิดชอบเช่นกัน เนื่องจำกกำรหมิ่นประมำท
คำพูดให้ร้ำย หรื อกำรแบล็กเมล
หำกวัยรุ่ นตกเป็ นเหยื่อจำกกำรระรำนทำงไซเบอร์ ควรบันทึกสกรี นช็อตของคำพูดเกลียดชังหรื อกำรเลือกปฏิบตั ิไว้เป็ นหลักฐำน นอกจำกนี้
อย่ำลังเลที่จะขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ

สนับสนุนกำรคิดเชิงวิพำกษ์

ช่วยให้ผเู ้ ยำว์พฒั นำกลยุทธ์เพื่อทบทวนเนื้ อหำสื่ ออย่ำงมีวิจำรณญำณ
พูดคุยว่ำไม่ใช่ทุกสิ่ งที่ดูเหมือนว่ำเตรี ยมไว้อย่ำงมืออำชีพและปรำกฏอย่ำงจริ งจังแล้วจะเป็ นเรื่ องจริ งทั้งหมด แสดงแรงจูงใจใดที่อยูเ่ บื้องหลังข่ำวปลอม
(Fake News) และสิ่ งที่ถือว่ำเป็ นแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
อีกทั้งวัยรุ่ นควรเข้ำใจกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่นกัน ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำที่ปรำกฏในเกมหรื อแอปพลิเคชัน หรื อกำรจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์บนช่อง
YouTube และช่องทำงสื่ อโซเชียลของผูม้ ีอิทธิ พลและไอดอลคนอื่น ๆ
สนทนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ทำงกำรตลำดที่อยูเ่ บื้องหลังข้อตกลงกำรโฆษณำดังกล่ำว
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับผูม้ ีอิทธิ พล (Influencer) และนอกจำกนี้ในธุ รกิจโฆษณำและผูม้ ีชื่อเสี ยงยังเกี่ยวกับคุณค่ำ
ตัวอย่ำงและอุดมคติของควำมงำมด้ำนสื่ อ
สนทนำเรื่ องนี้กบั วัยรุ่ นและแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำรู ปถ่ำยและวิดีโอที่แสดงส่วนใหญ่ลว้ นบิดเบือนควำมเป็ นจริ ง ผิวที่ไร้ที่ติ ผมที่เงำงำม
หุ่นที่สมบูรณ์แบบ และกล้ำมเนื้อเป็ นมัด ๆ ซึ่ง Photoshop และโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ ทำให้กำรรี ทชั ภำพและกำรบันทึกวิดีโอเป็ นเรื่ องง่ำย

โปรดใส่ ใจกำรจัดอันดับตำมอำยุ

กำรจัดอันดับตำมอำยุให้กำรช่วยเหลือในกำรกำหนดเป้ำหมำยว่ำ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์
หรื อแอปพลิเคชันเหมำะสมกับอำยุหรื อมีเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมหรื อไม่ อย่ำงไรก็ดี กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็ นประโยชน์
เนื่องจำกผูเ้ ยำว์มีปฏิกิริยำแตกต่ำงกัน ซึ่งหมำยควำมว่ำเนื้อหำที่จดั ว่ำเหมำะสมกับอำยุสำมำรถกระตุน้ อำรมณ์และทำให้เกิดปฏิกิริยำได้
ในวิดีโอเกมจะมีสญ
ั ลักษณ์ PEGI ที่เหมือนกันทัว่ ยุโรป ซึ่งจะระบุกลุม่ อำยุที่เหมำะสมสำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18)
นอกจำกนี้สญ
ั ลักษณ์ภำพบนห่อบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงให้เห็นว่ำเกมมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรุ นแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบตั ิ กำรแสดงออกที่หยำบคำย
เนื้อหำที่น่ำกลัวหรื อองค์ประกอบกำรพนันหรื อไม่
คณะกรรมำธิ กำรแห่งสวิตเซอร์แลนด์สำหรับกำรคุม้ ครองผูเ้ ยำว์ในภำพยนตร์กำหนดคำแนะนำสำหรับอำยุที่อนุญำตสำหรับภำพยนตร์และสื่ อโสตทัศนูปกรณ์
ภำพยนตร์ที่นำเข้ำจำกประเทศเยอรมนีมกั จะได้รับกำรจัดอันดับตำมอำยุของ FSK (กำรกำกับตนเองโดยสมัครใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมัน)

กระตุ้นกำรใช้ สื่อในเชิงบวกและสร้ ำงสรรค์

สื่ อดิจิทลั มีโอกำสที่ดีมำกมำย ถ้ำใช้อย่ำงรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial หรื อวิดีโอบทช่วยสอนมำกมำย
ซึ่งถือว่ำเป็ นตัวช่วยในกำรเรี ยนและทำกำรบ้ำนให้เสร็ จ และเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะต้องค้นหำแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือและวิดีโอที่ได้รับกำรจัดเตรี ยมอย่ำงดี
ที่สื่อเนื้อหำกำรเรี ยนรู ้อย่ำงถูกต้อง วิดีโอที่เรี ยกว่ำ «How to» มีไว้เพื่ออธิ บำยคำแนะนำเป็ นขั้นเป็ นตอนในกิจกรรมสร้ำงสรรค์ อย่ำงเช่น
กำรวำดรู ปหรื อกำรแต่งเพลง กำรแต่งหน้ำหรื อทำผม กำรทำหัตถกรรมหรื อกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเกมจำนวนมำกที่ไม่เพียงแต่สนุก
แต่ยงั มีแง่มุมกำรเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ำ
สื่ อดิจิทลั สำมำรถใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ในรู ปแบบที่แตกต่ำงกันมำก สตอรี่ รูปถ่ำยหรื ออัลบั้ม บล็อก วิดีโอบล็อก
และภำพยนต์ที่ผลิตเองหรื อแม้กระทัง่ เวิร์คช้อปกำรเขียนโปรแกรม
ซึ่งมีหลำกหลำยวิธีที่ผเู ้ ยำว์สำมำรถใช้งำนและพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทลั ได้ดว้ ยวิธีที่สนุกสนำน
ตัวอย่ำงเช่น Geocaching เหมำะสำหรับเป็ นกิจกรรมครอบครัว ซึ่งใช้สมำร์ ทโฟนสำหรับกำรล่ำสมบัติดิจิทลั

