
 
 

ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรใชง้ำนส่ือดิจิทลั  
เดก็ ๆ ได้สัมผัสกับส่ือดิจิทัลตั้งแต่เน่ิน ๆ ส่วนหน่ึงน้ันเพราะสมาร์ทโฟน 
ทีวีและแทบ็เลต็เป็นวัตถสุ าคัญในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลของพวกเขา อุปกรณ์เหล่านีดึ้งดูดเดก็ ๆ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
และอีกไม่นานผู้ปกครองกจ็ะตั้งค าถามว่า 
ลกูของฉันสามารถดูรูปภาพหรือทดลองเล่นเกมในมือถือของฉันได้หรือไม่?   เดก็นักเรียนจะสะสมประสบการณ์คร้ังแรกของตัวเองจากในอินเทอร์เนต็ 
ซ่ึงพวกเขาต้องการช่วยเหลือและการสนับสนุน 
สุดท้ายแล้วเยาวชนควรเรียนรู้ว่าโอกาสและความเส่ียงใดบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือด้วยตนเองและควรระวังส่ิงใดเม่ือเร่ิมต้นชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ในโลกออน
ไลน์ 
ค าแนะน าของเรามุ่งเน้นไปท่ีผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลคนอ่ืน ๆ อย่างเช่น ผู้ เช่ียวชาญท่ีท างานกับเดก็และวัยรุ่น เราต้องการสนุบสนุนพวกเขา 
ช่วยเหลือคนหนุ่มสาวในการใช้งานส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ บนแผ่นพับมคี าแนะน าส าหรับกลุ่มอายุเดก็ ๆ สามกลุ่ม 
ซ่ึงคุณสามารถส่ังซ้ือหรือดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ เดก็เลก็อายุถึง 7 ปี เดก็ระหว่าง 6 และ 13 ปี วยัรุ่นระหว่าง 12 และ 18 ปี 
แผ่นพับนีม้ีให้บริการใน 16 ภาษา 
 
คุณสามารถอ่านค าอธิบายและข้อมูลเพ่ิมเติมจากบทเสริมของค าแนะน าในเอกสารฉบับนี ้ 
  



 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมของค ำแนะน ำส ำหรับกำรใชง้ำนส่ือดิจิทลั - ส ำหรับผูป้กครองเด็กเลก็อำยถึุง 7 ปี 

 
 
โปรดก ำกบัดแูลเดก็ในกำรใช้งำนส่ือ 
 

 
 
ส่ือดิจิทลัท ำใหเ้ด็กมีควำมประหลำดใจตั้งแต่อำยยุงันอ้ย เด็กจะดูวธีิกำรใชง้ำนอุปกรณ์จำกผูป้กครอง พี่สำวหรือพี่ชำย และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และทดสอบส่ิงต่ำง ๆ มำกมำยดว้ยตวัเอง เพรำะฉะนั้น 
จึงเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีผูใ้หญ่จะดูแลเด็กเร่ืองกำรบริโภคส่ืออยำ่งใกลชิ้ดและใส่ใจปฏิกิริยำของพวกเขำอยำ่งจริงจงั  
 
เหน่ือส่ิงอ่ืนใดเด็กอำยุต  ่ำกวำ่สำมขวบควรไดมี้โอกำสเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มจริง ๆ และจ ำเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นและส่ิงของต่ำง ๆ โดยตรง 
สำมำรถใชส่ื้อดิจิทลัเสริมได ้ตวัอยำ่งเช่น เพื่อดูรูปภำพดว้ยกนัหรือกำรสนทนำทำงวิดีโอกบัญำติ 
 
ปลอบโยนและท ำใหเ้ด็กสบำยใจ เม่ือเน้ือหำของส่ือท ำใหพ้วกเขำเศร้ำหรือหวำดกลวั หำกมีสญัญำณของควำมตึงเครียด ใหห้ยุดกำรใชส่ื้อ 
 
 
โปรดใส่ใจในกำรเป็นตวัอย่ำงให้แก่เดก็ 
 

 
 
เด็กสำมำรถรับรู้ไดเ้ม่ือใหค้วำมสนใจกบัมือถือมำกกวำ่พวกเขำ อีกทั้งกำรวิจยัแสดงใหเ้ห็นวำ่ เด็กจะเรียนรู้กำรใชง้ำนส่ืออยำ่งสมเหตุสมผล 
หำกตั้งกฎเก่ียวกบักำรบริโภคส่ือภำยในครอบครัว และผูป้กครองประพฤติตนเป็นตวัอยำ่งท่ีดี  
ดงันั้น จดักำรกบันิสยัควำมเคยชินส่ือของตวัเอง และแสดงเป็นตวัอยำ่ง เช่น หำกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเวลำท่ีเลิกดูหนำ้จอ 
คุณตอ้งดูแลใหมื้อถืออยูใ่นโหมดปิดเสียงระหวำ่งอำหำรม้ือค ่ำ ในกิจกรรมช่วงวนัหยุดสุดสปัดำห์หรือในระหวำ่งกำรสนทนำใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
กำรท ำเช่นน้ีพวกเขำจะเสียสมำธินอ้ยลงและใหค้วำมสนใจอยำ่งเตม็ท่ีกบัส่ิงท่ีก ำลงัท ำอยูแ่ละบุคคลท่ีอยูร่่วมดว้ย  



 
 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่ไดเ้กบ็สมำร์ทโฟนใหพ้น้มือเด็ก ซ่ึงรวมถึงแทบ็เลต็หรือแลบ็ทอ็ปเช่นกนั 
 
 
สร้ำงกำรใช้งำนส่ือดจิิทลัอย่ำงมสีต ิ
 

 
 
เด็กตอ้งกำรควำมเอำใจใส่โดยตรงเป็นอนัดบัแรก ทำรกจ ำเป็นตอ้งดูใบหนำ้ ฟังเสียง และกำรสมัผสัของจริงเพื่อใหต้วัเองรู้สึกไดถึ้งภำพสะทอ้นของตนเอง 
ดงันั้น สมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ คอมพิวเตอร์ หรือโทรทศันจึ์งไม่เหมำะสมส ำหรับพวกเขำ  
 
เด็กโตกวำ่ควรจะมีกิจกรรมเช่นกนั อยำ่งเช่น กำรเคล่ือนไหว กำรเล่น กำรท ำหตัถกรรมหรือกำรอ่ำนหนงัสือมำเป็นอนัดบัแรก 
ส่ือดิจิทลัสำมำรถเตืมเตม็ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีได ้ดงันั้นจึงมีเหตุผลท่ีจะสร้ำงพิธีกำร เช่น กำรอนุญำตใหเ้ด็กดูวิดีโอสั้น ๆ 
เพียงสำมเร่ืองทุกวนัหลงัอำหำรกลำงวนั กำรท ำเช่นนั้นคุณไม่ตอ้งตดัสินในแต่ละสถำนกำรณ์และสำมำรถหลีกเล่ียงกำรโตแ้ยง้กนัได ้ยิ่งไปกวำ่นั้น 
เด็กจะเรียนรู้กำรบริโภคเน้ือหำส่ืออยำ่งมีสติดว้ยวิธีกำรน้ี 
รวมทั้งค  ำถำมเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษสำมำรถสร้ำงโอกำสเพื่อท่ีจะหำค ำตอบเร่ืองเวบ็ไซตท่ี์เหมำะสมส ำหรับเด็กร่วมกนัได ้ 
 
ไม่แนะน ำอยำ่งยิ่งใหดู้ส่ือหนำ้จอก่อนเขำ้นอน เน่ืองจำกอำจท ำใหเ้ด็กหลบัไดย้ำก 
 
 
ก ำหนดระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอให้ชัดเจน 
 

 
 
เด็ก ๆ สำมำรถดูโทรทศัน ์เล่นแท็บเลต็ หรือดูวิดิโอไดน้ำนเท่ำไร? และเม่ือไรท่ีนบัวำ่ดูหรือใชง้ำนมำกเกินไป? ค ำถำมเหล่ำน้ีมีค  ำตอบท่ีชดัเจน 
แต่ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้เด็ก ๆ นั้นแตกต่ำงกนั บำงส่ิงอำจมำกเกินส ำหรับเด็กคนหน่ึง แต่อำจจะพอดีส ำหรับอีกคนหน่ึง 
ดงันั้นใหส้งัเกตพฤติกรรมของเด็ก เด็กดูมีควำมสมดุลหรือดูกระวนกระวำย - เด็กไดทุ่้มเทใหก้บักิจกรรมต่ำง ๆ หรือตอ้งกำรนัง่อยูห่นำ้จอเท่ำนั้นหรือไม่?  

คุณเป็นคนก ำหนดเองวำ่อนุญำตใหมี้เวลำดูหนำ้จอไดน้ำนแค่ไหน ตวัอยำ่งเช่น: ซีรีส์กำร์ตูนท่ีโปรดปรำนหน่ึงตอนต่อหน่ึงวนัหรือเล่นเกมหน่ึงรอบ 
กำรท ำซ ้ ำ ๆ เป็นส่ิงท่ีดีในวยัทำรก เพรำะส่วนมำกเด็กจะไม่เขำ้ใจกำรด ำเนินกำรในคร้ังแรก เน้ือหำท่ีต่ืนเตน้หรือตลกเหมำะสมส ำหรับเด็ก 
ตวัละครท่ีโด่งดงัและนิทำนท่ีจบแบบมีควำมสุข  
ส่ิงส ำคญัท่ีคุณตอ้งใส่ใจคือ กำรรักษำระยะเวลำในกำรดูหนำ้จอท่ีตกลงกนัไว ้ส่วนมำกแลว้จะดีกวำ่ ถำ้ไม่จ ำกดัเวลำอยำ่งเด็ดขำด 
เพื่อใหเ้ด็กไม่ถูกขดัจงัหวะในช่วงกลำงของวิดีโอหรือในระหวำ่งรอบเกม แต่จะใหมี้สมำธิอยูก่บัซีรีส์ รอบกำรเล่นเกม เป็นตน้ 
 
 
 



 
 

โปรดใส่ใจกำรจัดอนัดบัตำมอำยุ 
 

 
 
กำรจดัอนัดบัตำมอำยุใหก้ำรช่วยเหลือในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวำ่ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทศัน ์
หรือแอปพลิเคชนัเหมำะสมกบัอำยุหรือเน้ือหำไม่เหมำะสมหรือไม่ อยำ่งไรกดี็ กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็นประโยชน ์
เน่ืองจำกเด็กมีปฏิกิริยำตอบสนองแตกต่ำงกนั ซ่ึงหมำยควำมวำ่เน้ือหำท่ีจดัวำ่เหมำะสมกบัอำยุสำมำรถปลุกเร้ำหรือท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ได ้ 
 
ในวิดีโอเกมจะมีสญัลกัษณ์ PEGI ท่ีเหมือนกนัทัว่ยุโรป ซ่ึงจะระบุกลุ่มอำยุท่ีเหมำะสมส ำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18) 

นอกจำกน้ีสญัลกัษณ์ภำพบนบรรจุภณัฑแ์สดงใหเ้ห็นวำ่เกมมีเน้ือหำเก่ียวกบัควำมรุนแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบติั กำรแสดงออกท่ีหยำบคำย 
เน้ือหำท่ีน่ำกลวัหรือองคป์ระกอบกำรพนนัหรือไม่  
 
คณะกรรมำธิกำรแห่งสวิตเซอร์แลนดส์ ำหรับกำรคุม้ครองผูเ้ยำวใ์นภำพยนตร์ (JIF) 

ก ำหนดค ำแนะน ำส ำหรับช่วงอำยุท่ีอนุญำตส ำหรับภำพยนตร์และส่ือโสตทศันูปกรณ์ บำงคร้ังนอกเหนือจำกช่วงอำยุท่ีอนุญำตแลว้ จะระบุอำยุท่ีแนะน ำ 
(ท่ีสูงกวำ่) เพิ่มเติม ภำพยนตร์ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนีมกัจะไดรั้บกำรจดัอนัดบัตำมอำยุของ FSK 

(กำรก ำกบัตนเองโดยสมคัรใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมนั) 
 
 
ส่ือไม่ได้ท ำหน้ำทีใ่นกำรดูแลเดก็ 
 

 
 
กำรใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อท ำใหเ้ด็กสงบหรือดึงควำมสนใจเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจ 
โดยเฉพำะเม่ือจ ำเป็นตอ้งจดักำรบำงส่ิงบำงอยำ่งใหเ้สร็จส้ินหรือตอ้งกำรควำมสงบสักครู่ ควำมผิดพลำดในท่ีน่ีคือ 
ร่ำงกำยของเด็กจะอยูน่ิ่งเม่ือพวกเขำดูทีวีหรือเล่นเกมเท่ำนั้น เน้ือหำส่ือจะตอ้งไดรั้บกำรจดักำรทำงจิตใจ ซ่ึงอำจน ำไปสู่ควำมกระวนกระวำยภำยใน ฉะนั้น 
ในสถำนกำรณ์เช่นน้ีเด็กควรไดรั้บแทบ็เล็ตหรือสมำร์ทโฟนเป็นกรณีพิเศษเท่ำนั้น  
 
พยำยำมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจวตัรประจ ำวนัใหม้ำกท่ีสุดแทน (กำรไปจ่ำยตลำด กำรเกบ็กวำด กำรท ำอำหำร กำรท ำควำมสะอำด เป็นตน้) 
ดว้ยวิธีน้ีจะท ำใหค้วำมสนใจของคุณอยูก่บัเด็ก ทำ้ทำยเขำและมอบควำมรับผิดชอบส ำหรับภำรกิจเล็ก ๆ ดว้ยวิธีกำรละเล่นอยำ่งสนุกสนำน  
 
สมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ โทรทศัน ์หรือเคร่ืองเล่นเกมไม่เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นวิธีกำรในกำรลงโทษหรือกำรใหร้ำงวลั 
กำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำใหอุ้ปกรณ์เหล่ำน้ีมีควำมส ำคญัมำกข้ึนและจะเป็นกำรยำกท่ีจะสอนเด็ก ๆ ใหใ้ชส่ื้ออยำ่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 



 
 

กำรพดูคุยอย่ำงเปิดใจส ำคญักว่ำซอฟต์แวร์กรองเน้ือหำ 
 

 
 
ทนัทีท่ีเด็กสำมำรถเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยไม่มีคนดูแล (ตวัอยำ่งเช่น ดูวดีิโอ YouTube ตำมล ำพงั) 
จ ำเป็นจะตอ้งตั้งค่ำโปรแกรมกรองเน้ือหำท่ีกีดกนักำรเขำ้ถึงเน้ือหำท่ีไม่เหมำะกบัอำยุ  
อยำ่งไรกต็ำม โปรแกรมกรองเน้ือหำไม่รับประกนักำรป้องกนัแบบเตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ 
 
ส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือ กำรท่ีเด็กทรำบวำ่สำมำรถพึ่งพำคุณไดเ้ม่ือเด็กเล่ือนบำงส่ิงหรือมีบำงอยำ่งท่ีแปลกประหลำดปรำกฏข้ึน 
ใหคุ้ณใส่ใจปฏิกิริยำและสภำพอำรมณ์อยำ่งจริงจงั พูดคุยกบัเด็กถึงส่ิงท่ีเขำประสบพบเจอหรือเห็น 
ดว้ยภำษำอยำ่งง่ำยท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็กและแสดงควำมเขำ้ใจต่อควำมอึดอดัใจหรือควำมกลวัของเด็ก  
 
โทรทศัน ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นเกมหรือแทบ็เลต็จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีควรเอำไวใ้นหอ้งของเด็ก หำกอุปกรณ์อยูใ่นพื้นท่ีอำศยัท่ีทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงได ้
จะง่ำยต่อกำรควบคุมระยะเวลำในกำรดูหนำ้จอ 
 
 
โปรดระมดัระวงัข้อมูลส่วนตวัและรูปภำพในเครือข่ำย 
 

 
 
ทุกคนมีสิทธิในภำพของตวัเอง กล่ำวคือ ตั้งแตแ่รกเกิด ฉะนั้น ในฐำนะท่ีเป็นผูป้กครองหรือผูดู้แลท่ีเป็นผูใ้หญ่ควรจะตระหนกัเสมอวำ่ 
รูปถ่ำยหรือวิดีโอใดของเด็กท่ีคุณจะเผยแพร่ เช่น โซเยลเน็ตเวิร์กหรือส่งผำ่น WhatsApp เร่ืองท่ีตลกขบขนัในวนัน้ี 
อำจเป็นเร่ืองท่ีน่ำอำยในอีกสองสำมปี คุณสำมำรถตั้งค  ำถำมใหก้บัตวัเองหำกมีขอ้สงสยัวำ่ 
คุณตอ้งกำรเห็นรูปถ่ำยหรือวิดีโอดงักล่ำวของตวัเองบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
มนัเป็นเร่ืองยำกหรืออำจเป็นไปไม่ไดท่ี้จะลบบำงอยำ่งท่ีเคยออนไลนอ์อกจำกอินเทอร์เน็ต จำกรูปถ่ำยท่ีโพสตส์ำมำรถท ำ อยำ่งเช่น สกรีนช็อตได ้
สำมำรถดำวนโ์หลดวิดีโอหรือรูปภำพแลว้แชร์ต่อได ้โดยท่ีคุณไม่เห็นภำพรวมหรือท ำกำรควบคุมไดเ้ลย  
 
อยำ่งนอ้ยไม่ควรท่ีจะแสดงใบหนำ้ของเด็กบนรูปถ่ำยและในวิดีโอท่ีคุณตอ้งกำรเปิดเผยในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ตวัอยำ่งเช่น 
คุณสำมำรถถ่ำยภำพเด็กไดจ้ำกดำ้นหลงั ปกปิดใบหนำ้ดว้ยอิโมจิหรือเบลอดว้ยโปรแกรมแกไ้ขภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สนับสนุนควำมเข้ำใจในส่ือ 
 

 
 
เด็กเลก็ไม่สำมำรถประเมินไดว้ำ่รูปถ่ำยหรือวิดีโอเป็นของจริงหรือไม่ กลยุทธ์กำรโฆษณำของบริษทักไ็ม่เป็นท่ีรู้จกัส ำหรับคุณเช่นเดียวกนั 
ช้ีแจงใหเ้ด็กทรำบวำ่บริษทัจะลงโฆษณำเพื่อท่ีจะใหซ้ื้อผลิตภณัฑข์องพวกเขำ ตวัอยำ่งเช่น ในเกมหรือแอปพลิเคชนั  พูดคุยกบัเด็กวำ่ 
ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีสำมำรถดูไดใ้นโทรทศันห์รือบน YouTube นั้นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริง 
และคนยงัสำมำรถแกไ้ขส่ิงเหล่ำนั้นดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์พิเศษไดอ้ยำ่งง่ำยดำย เช่น รูปถ่ำย หำกคุณรู้วิธีใชง้ำนโปรแกรมดงักล่ำว 
คุณสำมำรถแสดงตวัอยำ่งดว้ยรูปถ่ำยของตวัเองได ้
 
 
กระตุ้นกำรใช้ส่ือในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์  

 

 
 
ส่ือดิจิทลัมีโอกำสท่ีดีมำกมำย ถำ้ใชอ้ยำ่งรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial (วิดีโอบทช่วยสอน) และวิดีโอท่ีเรียกวำ่ «How to» 

ค ำแนะน ำเป็นขั้นเป็นตอนมำกมำย อยำ่งเช่น ส ำหรับโปรเจคงำนหตัถกรรม 
นอกจำกน้ีบนอินเทอร์เน็ตยงัมีแมแ่บบระบำยสีส ำหรับพิมพแ์ละเกมจ ำนวนมำกท่ีไม่เพียงแต่สนุก แตย่งัมีแง่มุมกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำ  
 
ค ำนึงถึงเวบ็ไซตข์องเด็กวำ่ทกัษะกลำ้มเน้ือมดัเลก็ของเด็กนั้นยงัไมพ่ฒันำเตม็ท่ี และเด็ก ๆ เช่ือมโยงควำมรู้ เกม 
และองคป์ระกอบควำมบนัเทิงท่ีสร้ำงสรรคท่ี์เหมำะสมกบัอำยุ แอปพลิเคชนัส ำหรับเด็กท่ีดีจะเขำ้ใจง่ำยและชดัเจน 
ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดควำมอยำกทดลองและปลุกเร้ำควำมอยำกรู้อยำกเห็น  
 
นอกจำกนั้น เด็ก ๆ ชอบเลียนแบบตวัละครจำกภำพยนตร์หรือเกมท่ีพวกเขำโปรดปรำน 
ส่ิงน้ีจะเป็นโอกำสในกำรเล่นแบบสร้ำงสรรคร่์วมกนักบัเด็กในวยัเดียวกนั 
  



 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมส ำหรับค ำแนะน ำในกำรใชง้ำนส่ือดิจิทลั - ส ำหรับผูป้กครองเด็กอำยรุะหวำ่ง 6 และ 13 ปี 
 

 
 
ให้ใส่ใจต่อกำรสร้ำงสมดุลของเวลำว่ำงทีม่ ี
 

 
 
กำรใชเ้วลำอยูห่นำ้จอมำกเกินไป - ไม่วำ่จะเป็นโทรทศัน ์มือถือ หรือแทบ็เลต็จะท ำใหเ้กิดกำรขำดแคลนกำรเคล่ือนไหว 
ซ่ึงท ำใหเ้กิดผลกระทบร้ำยแรงส ำหรับเด็ก เช่น ควำมผิดปกติในกำรทรงตวัหรือน ้ำหนกัเกิน 
สมดุลท่ีดีระหวำ่งกิจกรรมออนไลนแ์ละออฟไลนจึ์งเป็นส่ิงส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับพฒันำกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจของเด็ก เล่นกบัเพื่อน เล่นกีฬำ 
หรือท ำกิจกรรมครอบครัวร่วมกนัควรเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมเวลำวำ่งอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ไม่จ ำเป็นตอ้งขจดัควำมเบ่ือหน่ำยในทนัทีดว้ยสมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรือเคร่ืองเล่นเกม ทุกวนัน้ีเรำรู้วำ่กำรไม่ท ำอะไรเลยช่วยกระตุน้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
นอกจำกน้ี กำรพฒันำส่วนบุคคลใหส้ำมำรถทนต่อควำมเบ่ือหน่ำยไดย้งัเป็นส่ิงส ำคญั 

รวบรวมไอเดียส ำหรับกิจกรรมออฟไลนร่์วมกนัหรือด ำเนินกำรแข่งขนัวำ่ใครสำมำรถทนต่อกำรไม่ใชมื้อถือ คอมพวิเตอร์ และเคร่ืองเล่นเกมไดน้ำนกวำ่กนั  
หำกเด็กดูส่ือบนหนำ้จอก่อนเขำ้นอน จะท ำใหน้อนหลบัยำกข้ึน ก ำหนดพิธีกำรอ่ืน ๆ ส ำหรับเวลำเขำ้นอน เช่น พูดคุยเก่ียวกบัวนัร่วมกนั ฟังบทละครวิทยุ 
อ่ำนนิทำนใหฟั้ง หรืออ่ำนหนงัสือดว้ยตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดระยะเวลำในกำรดูหน้ำจอร่วมกนัให้ชัดเจน  

 

 
 
เด็กสำมำรถดูโทรทศัน ์เล่นเกม ท่องอินเทอร์เน็ต หรือใชง้ำนมือถือไดน้ำนเท่ำไร? และเม่ือไรท่ีนบัวำ่ดูหรือใชง้ำนมำกเกินไป? 

ค ำถำมเหล่ำน้ีมีค  ำตอบท่ีชดัเจน แต่ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้เด็กแต่ละคนนั้นแตกต่ำงกนั: บำงส่ิงอำจมำกเกินส ำหรับเด็กคนหน่ึง 
แต่อำจจะพอดีส ำหรับอีกคนหน่ึง ดงันั้นใหส้งัเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมนั้นไม่สมดุลหรือดูกระวนกระวำยหรือไม?่ 

ระยะเวลำในกำรใชเ้วลำส ำหรับกิจกรรมอ่ืนสั้นเกินไป เน่ืองจำกกำรบริโภคส่ือหรือไม?่  

โปรดตรวจสอบเม่ือท ำกำรตกลงใหแ้น่ใจวำ่ ไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรดูหนำ้จอทั้งหมดเสมอ นัน่หมำยถึง กำรดูโทรทศัน ์กำรเล่นเกม 
กำรใชมื้อถือและอินเทอร์เน็ต ก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจนและควบคุมใหป้ฏิบติัตำมส่ิงท่ีพูดคุยตกลงร่วมกนั 
นอกจำกน้ีใหพ้ิจำรณำตั้งแต่เร่ิมแรกวำ่มีผลลพัธ์อะไรบำ้งหำกไม่เป็นไปตำมท่ีตกลงกนั และ: หำ้มใหห้อ้งของเด็กมีโทรทศัน ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นเกม 
เป็นตน้ หำกอุปกรณ์อยูใ่นพื้นท่ีอำศยัท่ีทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงได ้จะง่ำยต่อกำรควบคุมระยะเวลำในกำรดูหนำ้จอท่ีตกลงกนัไว ้
 
 
ช่วยเหลือดูแลเดก็ในกำรใช้งำนอนิเทอร์เน็ต 
 

 
 
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจ ฉะนั้นเด็กจึงไดส้มัผสัเร็วข้ึนอยูเ่สมอ เพรำะมนัมีบทบำทส ำคญัในชีวิตประจ ำวนัของครอบครัวและในโลกของผูใ้หญ่  

 
เร่ืองส ำคญัอยำ่งยิ่งโดยเฉพำะคือ ผูใ้หญ่ตอ้งดูแลเด็กในขณะท่ีพวกเขำใชอิ้นเทอร์เน็ต ใหก้ ำกบัดูแลพวกเขำใหใ้ชง้ำนในทำงท่ีถูกตอ้ง 
และแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ตอ้งระวงัเร่ืองอะไร กล่ำวคือ เม่ือใชง้ำนขอ้มูลส่วนบุคคลและรูปภำพหรือเม่ือท ำกำรแชท 
เด็กไม่ควรดำวนโ์หลดเกมหรือแอปพลิเคชนัโดยไมไ่ดรั้บควำมยินยอมจำกผูป้กครองโดยเด็ดขำด 
ตำมเง่ือนไขกำรใชง้ำนกำรลงทะเบียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้น โดยทัว่ไปอนุญำตใหใ้ชไ้ดต้ั้งแต่อำยุ 13 เท่ำนั้น  
 
เวบ็ไซตส์ ำหรับเด็กช่วยสร้ำงประสบกำรณ์คร้ังแรกท่ีเหมำะสมกบัอำยุบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงรวมถึงหนำ้ใหค้วำมรู้ เคร่ืองมือคน้หำส ำหรับ 
เด็กหรือข่ำวสำรส ำหรับเด็ก หนำ้ดงักล่ำวเหมำะสมส ำหรับใชเ้ป็นหนำ้แรกส ำหรับโปรไฟลเ์บรำวเ์ซอร์ของเด็ก 
ตรวจสอบวำ่หนำ้ไหนเหมำะสมและส ำรวจดว้ยกนั 
 
 
โปรดใส่ใจในกำรเป็นตวัอย่ำงให้แก่เดก็ 
 

 



 
 

 
ในเร่ืองรำวหลำย ๆ อยำ่งเด็กจะขอค ำแนะน ำจำกผูป้กครองหรือผูดู้แลคนอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบักำรใชง้ำนส่ือดิจิทลั 
กำรวิจยัแสดงใหเ้ห็นวำ่เด็กเรียนรู้ท่ีใชส่ื้ออยำ่งสมเหตุสมผล หำกพฤติกรรมของผูป้กครองป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหก้บัพวกเขำและมีกำรตั้งกฎในครอบครัว 
 
ดงันั้น จดักำรกบันิสยัควำมเคยชินส่ือของตวัเอง และแสดงเป็นตวัอยำ่ง เช่น หำกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัช่วงเวลำท่ีเลิกดูหนำ้จอหรือเลิกเล่นมือถือ 
แสดงใหเ้ห็นวำ่ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งออนไลนอ์ยูเ่สมอและมีกิจกรรมออฟไลนส์นุก ๆ มำกมำยเช่นกนั 
คุณตอ้งดูแลใหมื้อถืออยูใ่นโหมดปิดเสียงระหวำ่งอำหำรม้ือค ่ำ ในกิจกรรมช่วงวนัหยุดสุดสปัดำห์หรือในระหวำ่งกำรสนทนำใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
กำรท ำเช่นน้ีจะไม่ท ำใหพ้วกเขำเสียสมำธิและใหค้วำมสนใจอยำ่งเตม็ท่ีกบัส่ิงท่ีก ำลงัท ำอยูแ่ละบุคคลท่ีอยูร่่วมดว้ย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่เด็กไม่สำมำรถเขำ้ถึงสมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรือคอมพวิเตอร์ของคุณได ้
 
 
โปรดใส่ใจกำรจัดอนัดบัตำมอำยุ 
 

 
 
กำรจดัอนัดบัตำมอำยุใหก้ำรช่วยเหลือในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวำ่ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทศัน ์
หรือแอปพลิเคชนัเหมำะสมกบัอำยุหรือเน้ือหำไม่เหมำะสมหรือไม่ อยำ่งไรกดี็ กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็นประโยชน ์
เน่ืองจำกเด็กมีปฏิกิริยำตอบสนองแตกต่ำงกนั ซ่ึงหมำยควำมวำ่เน้ือหำท่ีจดัวำ่เหมำะสมกบัอำยุสำมำรถปลุกเร้ำหรือท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ได ้ 
 
ในวิดีโอเกมจะมีสญัลกัษณ์ PEGI ท่ีเหมือนกนัทัว่ยุโรป ซ่ึงจะระบุกลุ่มอำยุท่ีเหมำะสมส ำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18) 

นอกจำกน้ีสญัลกัษณ์ภำพบนบรรจุภณัฑแ์สดงใหเ้ห็นวำ่เกมมีเน้ือหำเก่ียวกบัควำมรุนแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบติั กำรแสดงออกท่ีหยำบคำย 
เน้ือหำท่ีน่ำกลวัหรือองคป์ระกอบกำรพนนัหรือไม่  
 
คณะกรรมำธิกำรแห่งสวิตเซอร์แลนดส์ ำหรับกำรคุม้ครองผูเ้ยำวใ์นภำพยนตร์ก ำหนดค ำแนะน ำส ำหรับอำยุท่ีอนุญำตส ำหรับภำพยนตร์และส่ือโสตทศันูปกรณ์ 
บำงคร้ังนอกเหนือจำกช่วงอำยุท่ีอนุญำตแลว้ จะระบุอำยุท่ีแนะน ำ (ท่ีสูงกวำ่) เพิ่มเติม 
ภำพยนตร์ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนีมกัจะไดรั้บกำรจดัอนัดบัตำมอำยุของ FSK (กำรก ำกบัตนเองโดยสมคัรใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมนั) 
 
 
ส่ือไม่ได้ท ำหน้ำทีใ่นกำรดูแลเดก็ 
 

 
 
กำรใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อท ำใหเ้ด็กสงบหรือดึงควำมสนใจเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจ 
โดยเฉพำะเม่ือจ ำเป็นตอ้งจดักำรบำงส่ิงบำงอยำ่งใหเ้สร็จส้ินหรือตอ้งกำรควำมสงบสักครู่ ควำมผิดพลำดในท่ีน่ีคือ 
ร่ำงกำยของเด็กจะอยูน่ิ่งเม่ือพวกเขำดูทีวีหรือเล่นเกมเท่ำนั้น เน้ือหำส่ือจะตอ้งไดรั้บกำรจดักำรทำงจิตใจ ซ่ึงอำจน ำไปสู่ควำมกระวนกระวำยภำยใน 
 



 
 

พยำยำมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจวตัรประจ ำวนัใหม้ำกท่ีสุดแทน (กำรจ่ำยตลำด กำรเกบ็กวำด กำรท ำอำหำร กำรท ำควำมสะอำด เป็นตน้) 
ส ำหรับเด็กหมำยถึงควำมทำ้ทำยและควำมรับผิดชอบท่ีมอบใหพ้วกเขำ 
  
สมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ โทรทศัน ์หรือเคร่ืองเล่นเกมไม่เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นวิธีกำรในกำรลงโทษหรือกำรใหร้ำงวลั 
กำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำใหอุ้ปกรณ์เหล่ำน้ีมีควำมส ำคญัมำกข้ึนและจะเป็นกำรยำกท่ีจะสอนเด็ก ๆ ใหใ้ชส่ื้ออยำ่งสมเหตุสมผล ตวัอยำ่งเช่น 
ภยัคุกคำมและกำรลงโทษอำจไม่สร้ำงสรรคแ์ละอำจน ำไปสู่กำรปกปิดต่อผูป้กครองวำ่ไดเ้ห็นส่ิงท่ีน่ำตกใจบนอินเทอร์เน็ต 
เม่ือพวกเขำไมไ่ดรั้บอนุญำตใหอ้อนไลนเ์ลย 
 
 
กำรพดูคุยอย่ำงเปิดใจส ำคญักว่ำซอฟต์แวร์กรองเน้ือหำ 
 

 
 
จ ำเป็นตอ้งตั้งค่ำโปรแกรมกำรกรองท่ีไม่บลอ็คเน้ือหำท่ีไม่เหมำะสมกบัอำยุออกส ำหรับเด็ก 
โปรแกรมกรองเน้ือหำไม่รับประกนักำรป้องกนัแบบเตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ส่ิงส ำคญัคือเด็กเขำ้ใจวำ่มีควำมเส่ียงในกำรท่องอินเทอร์เน็ต แชท 
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบำ้ง  
อธิบำยส่ิงต่ำง ๆ ในภำษำท่ีง่ำยท่ีเหมำะสมส ำหรับเด็ก อยำ่งเช่น พูดคุยเก่ียวกบัหวัขอ้เช่นควำมรุนแรงและควำมรู้สึกเร่ืองเพศ 
ท ำไมถึงเป็นไปไดท่ี้จะเจอเน้ือหำท่ีไม่เหมำะสมบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจ ซ่ึงอำจท ำใหรู้้สึกไม่ปลอดภยั ท ำใหต่ื้นเตน้หรือหวำดกลวัได ้
เด็กควรทรำบวำ่สำมำรถพึ่งพำคุณไดเ้ม่ือเด็กเล่ือนบำงส่ิงหรือมีบำงอยำ่งท่ีแปลกประหลำดปรำกฏข้ึน 
 
หำกผูใ้หญ่และเด็กใชค้อมพวิเตอร์เคร่ืองเดียวกนั ใหส้ร้ำงบญัชีผูใ้ชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนั และโปรดจ ำไวว้ำ่ 
เด็กไม่เพียงแต่สำมำรถออนไลนบ์นคอมพวิเตอร์ไดเ้ท่ำนั้น: ยงัมีสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีสำมำรถใช ้WiFi ได ้ซ่ึงสำมำรถเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้
อยำ่ง iPod แทบ็เลต็ หรือเคร่ืองเล่น 
 
 
โปรดระมดัระวงัข้อมูลส่วนตวัและคนรู้จักทำงออนไลน์ 
 

 
 
เด็กควรทรำบวำ่ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัเม่ือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและไม่ควรใหช่ื้อเตม็ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัทห์รือวนัเกิด 
ควรเลือกช่ือเล่นส ำหรับโปรไฟลแ์ละช่ือผูใ้ช ้อีกทั้งส ำหรับอีเมลดว้ย ก ำกบัดูแลเด็กในกำรตั้งค่ำโปรไฟลแ์ละบญัชีอีเมลของพวกเขำ   
 
ส ำหรับบริกำรส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น Snapchat, Instagram, TikTok หรือ WhatsApp อำยุขั้นต ่ำตำมขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนคือ 13 

ปี เด็กท่ีอำยุนอ้ยกวำ่ท่ีระบุไวต้อ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกผูป้กครองอยำ่งเป็นทำงกำร  
 



 
 

อธิบำยใหเ้ด็กเขำ้ใจวำ่จะไม่สำมำรถรู้ไดเ้ลยวำ่กำรเผยแพร่โพสต ์รูปภำพ 
หรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตหน่ึงคร้ังสำมำรถแพร้กระจำยต่อไปและบ่อยคร้ังท่ีไม่สำมำรถลบส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยำ่งไร 
ดว้ยควำมตระหนกัรู้ในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนควรจะพจิำรณำกำรเผยแพร่เน้ือหำทั้งหมดอีกคร้ังก่อนท่ีจะโพสต ์ 
 
ช้ีแจงใหเ้ด็กทรำบดว้ยวำ่มีโปรไฟลป์ลอมเช่นเดียวกนั (Fake-Profile) 

บุคคลท่ีมีควำมสนใจทำงเพศในผูเ้ยำวม์กัใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์กและกำรแชทเพื่อติดต่ออยูเ่สมอ หำกเด็กตอ้งกำรพบเจอคนรู้จกัทำงออนไลน์ 
ควรพบเจอกนัภำยใตก้ำรดูแลของผูดู้แลอยูเ่สมอ 
 
 
โปรดระมดัระวงักำรใช้งำนรูปภำพทีถู่กต้องตำมกฎหมำย 
 

 
 
คนทุกคนมีสิทธิในรูปภำพของตวัเอง   
 
ฉะนั้น ในฐำนะท่ีเป็นผูป้กครองหรือผูดู้แลท่ีเป็นผูใ้หญ่ควรจะตระหนกัเสมอวำ่ รูปภำพหรือวิดีโอใดของเด็กท่ีคุณจะเผยแพร่ ตวัอยำ่งเช่น 
บนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือส่งผำ่น WhatsApp เร่ืองท่ีตลกขบขนัในวนัน้ี อำจเป็นเร่ืองท่ีน่ำอำยในอีกสองสำมปี 
พูดคุยกบัเด็กวำ่พวกเขำยินยอมใหคุ้ณโพสตห์รือส่งรูปถ่ำยไดห้รือไม่ รวมทั้งใหร้ะลึกวำ่ อำจเป็นเร่ืองท่ียำกท่ีจะประเมินเร่ืองดงักล่ำวน้ี โดยเฉพำะเด็กเลก็ 
หำกมีขอ้สงสยัใหคุ้ณสอบถำมตวัเองวำ่ คุณตอ้งกำรเห็นรูปถ่ำยหรือวิดีโอดงักล่ำวของตวัเองบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
กำรลบบำงส่ิงท่ีเผยแพร่ทำงออนไลนห์น่ึงคร้ังแลว้มกัจะเป็นเร่ืองท่ียำกหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลย อีกทั้งวิดีโอและรูปถ่ำยท่ีโพสต ์
(หรือสกรีนช็อตของภำพเหล่ำน้ี) สำมำรถส่งต่อไดโ้ดยท่ีคุณไมมี่ภำพรวมหรือไม่สำมำรถควบคุมได ้  
  
ลิขสิทธ์ิยงัเก่ียวขอ้งกบัรูปภำพ วิดีโอ และเน้ือหำส่ืออ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีสำม 
สำมำรถใชส่ิ้งเหล่ำน้ีในโรงเรียนและเป็นกำรส่วนตวัเพื่อวตัถุประสงคข์องตวัเองได ้ไม่อนุญำตใหส่้งต่อเน้ือหำดงักล่ำวหำกไมมี่ขอ้มูลแหล่งท่ีมำ 
และไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำ้มแอบอำ้งวำ่เป็นเจำ้ของ 
 
 
กฎกำรใช้งำนซ่ึงแสดงควำมเคำรพยงัมผีลทำงออนไลน์เช่นกนั 
 

 
 
เม่ือมีใครบำงคนถูกเปิดเผยอยำ่งเป็นระบบและถูกกลัน่แกลง้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแชท จะเรียกกำรกระท ำดงัน้ีวำ่กำรระรำนทำงไซเบอร์ 
(Cybermobbing) อีกทั้งกำรดูหม่ิน กำรเลือกปฏิบติั และกำรเป็นปรปักษต์่อผูอ่ื้นไม่ใช่เร่ืองผิดปกติบนอินเทอร์เน็ต 
ส่วนมำกมกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัถ่ินท่ีมำ สีผิว ศำสนำ เพศ หรือรสนิยมทำงเพศของผูค้น   
 



 
 

อธิบำยใหเ้ด็กเห็นวำ่กำรใชง้ำนออนไลน์ซ่ึงแสดงควำมเคำรพมีควำมส ำคญั ทนัทีท่ีพวกเขำมีใชง้ำนอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงส่ิงน้ียงัรวมไปถึงกำรส่งขอ้ควำมและอีเมล ตลอดจนกำรแสดงควำมคิดเห็นในเน้ือหำทำงส่ือหรือกำรป่ำวประกำศเก่ียวกบัควำมคิดเห็นของตนเอง  
 
เด็กควรตระหนกัดว้ยวำ่อินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ีไร้กฎหมำย ผูใ้ดกต็ำมท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเจ็บปวดหรือเรียกร้องใหมี้กำรใชก้ ำลงักมี็บทลงโทษตำมกฎหมำย 
และแมว้ำ่กำรระรำนทำงไซเบอร์จะไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำอยำ่งชดัเจน ผูก้ระท ำผิดกต็อ้งแสดงควำมรับผิดชอบ  
 
หำกเด็กกลำยเป็นเหยื่อของกำรระรำนทำงไซเบอร์ เจอค ำพูดท่ีเกลียดชงั หรือกำรเลือกปฏิบติั ส่ิงส ำคญัคือตอ้งท ำสกรีนช็อตเกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำน 
นอกจำกน้ี อยำ่ลงัเลท่ีจะขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ช่ียวชำญ 

 
 
สนับสนุนกำรคดิเชิงวพิำกษ์ 
 

 
 
หน่ึงในควำมทำ้ทำยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือกำรตดัสินวำ่ขอ้ควำมแจง้เตือนเป็นจริงหรือไม ่และรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นตรงกบัควำมเป็นจริงหรือไม่ 
ช่วยใหเ้ด็กพฒันำกลยุทธ์เพื่อทบทวนเน้ือหำส่ืออยำ่งมีวจิำรณญำณ 

พูดคุยวำ่ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีดูเหมือนวำ่เตรียมไวอ้ยำ่งมืออำชีพและปรำกฏอยำ่งจริงจงัแลว้จะเป็นเร่ืองจริงทั้งหมด  
อีกทั้งเด็กควรเขำ้ใจกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่นกนั ตวัอยำ่งเช่น โฆษณำท่ีปรำกฏในเกมหรือแอปพลิเคชนัหรือกำรจดัต ำแหน่งผลิตภณัฑบ์นช่อง 
YouTube และช่องทำงส่ือโซเชียลของไอดอลพวกเขำ สนทนำเก่ียวกบัผลประโยชนท์ำงกำรตลำดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัขอ้ตกลงกำรโฆษณำดงักล่ำว  
 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบัผูมี้อิทธิพล (Influencer) และนอกจำกน้ีในธุรกิจโฆษณำยงัเก่ียวกบัคุณค่ำ ตวัอยำ่ง และอุดมคติของควำมงำมดำ้นส่ือ 
สนทนำเร่ืองน้ีกบัเด็กและแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่รูปถ่ำยและวดีิโอท่ีแสดงส่วนใหญ่แลว้ไดรั้บกำรแกไ้ข ผวิท่ีไร้ท่ีติ หุ่นท่ีสมบูรณ์แบบ 
และกลำ้มเน้ือเป็นมดั ๆ ซ่ึง Photoshop และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท ำใหก้ำรรีทชัภำพและกำรบนัทึกวิดีโอเป็นเร่ืองง่ำย 
 
 
กระตุ้นกำรใช้ส่ือในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์ 
 

 
 
ส่ือดิจิทลัมีโอกำสท่ีดีมำกมำย ถำ้ใชอ้ยำ่งรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial หรือวิดีโอบทช่วยสอนมำกมำย 
ซ่ึงถือวำ่เป็นตวัช่วยในกำรเรียนและท ำกำรบำ้นใหเ้สร็จ และเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะตอ้งคน้หำแหล่งขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือและวิดีโอท่ีไดรั้บกำรจดัเตรียมอยำ่งดี 
ท่ีส่ือเน้ือหำกำรเรียนรู้อยำ่งถูกตอ้ง วิดีโอท่ีเรียกวำ่ «How to» แสดงค ำแนะน ำเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ในงำนหตัถกรรม วำดรูป หรือแต่งเพลง 
อีกทั้งเกมจ ำนวนมำกท่ีไม่เพียงแต่สนุก แต่ยงัมีแงมุ่มกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำ  
 
ส่ือดิจิทลัสำมำรถใชอ้ยำ่งสร้ำงสรรคใ์นรูปแบบท่ีแตกต่ำงกนัมำก สตอร่ีรูปถ่ำยหรืออลับั้ม บลอ็ก วิดีโอบลอ็ก และภำพยนตท่ี์ผลิตเอง 
หรือแมแ้ต่เวิร์คชอ้ปกำรเขียนโปรแกรม ซ่ึงมีหลำกหลำยวิธีท่ีเด็กสำมำรถใชง้ำนและพฒันำทกัษะดำ้นดิจิทลัไดด้ว้ยวิธีท่ีสนุกสนำน  



 
 

 
ตวัอยำ่งเช่น Geocaching เหมำะส ำหรับเป็นกิจกรรมครอบครัว ซ่ึงใชส้มำร์ทโฟนส ำหรับกำรล่ำสมบติัดิจิทลั 
  



 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมส ำหรับค ำแนะน ำในกำรใชง้ำนส่ือดิจิทลั – ส ำหรับผูป้กครองของวยัรุ่น 
 

 
 
ยนิยอมให้อสิระมำกขึน้ทลีะขั้นตอน 
 

 
 
วยัรุ่นมกัใชส่ื้อดิจิทลัเป็นหลกัอยำ่งแน่นอน ติดต่อส่ือสำรกบัเพื่อนและลองใชแ้อปพลิเคชนัใหม่ ๆ โดยไม่มีควำมเกรงกลวั 
ในแง่ทำงเทคนิคพวกเขำตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว 
สมรรถนะของส่ือมีเน้ือหำโดยเฉพำะกำรใชง้ำนเชิงวิพำกษแ์ละมีควำมรับผิดชอบกบัเน้ือหำทำงส่ือและควำมสำมำรถเชิงเทคโนโลยี ในเร่ืองน้ี 
ประสบกำรณ์ชีวิต (ซ่ึงคุณน ำติดตวัมำดว้ยในฐำนะผูใ้หญ่) มีควำมส ำคญัเฉกเช่นเดียวกบัควำมสำมำรถทำงเทคนิค   

ใหส้งัเกตวยัรุ่น พูดคุยอยูส่ม  ่ำเสมอและค่อย ๆ ใหอิ้สระมำกข้ึนทีละขั้นตอน โดยใหส้นใจกำรส ำรวจทำงส่ือของคุณอยูเ่สมอ: 
ถำมอยำ่งกระตือรือร้นถึงส่ิงท่ีพวกเขำก ำลงัท ำอยู ่แนะน ำใหดู้ซีรีส์ดว้ยกนัหรือเล่นเกมโปรดดว้ยกนั แลว้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

พูดคุยกบัวยัรุ่นเก่ียวกบัควำมจริงท่ีวำ่กำรมีอิสรภำพมำกข้ึนหมำยถึงควำมรับผิดชอบท่ีเพิ่มมำกข้ึน เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรสมคัรสมำชิก 
รวมถึงแงมุ่มควำมปลอดภยั ประเด็นท่ีละเอียดอ่อน หรือมุมมองพฤติกรรมท่ีเหมำะสมในโลกดิจิทลั 
 
 
ให้ใส่ใจต่อกำรสร้ำงสมดุลของเวลำว่ำงทีม่ ี
 

 
 



 
 

สมดุลท่ีดีระหวำ่งกิจกรรมออนไลนแ์ละออฟไลนจึ์งเป็นส่ิงส ำคญัอยำ่งยิ่งส ำหรับพฒันำกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจของเด็กและผูเ้ยำว ์
กำรเคล่ือนไหวมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ในทุกช่วงอำยุ ส่วนหน่ึงนั้นเพรำะชีวิตประจ ำวนัมกัเก่ียวขอ้งกบักำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยเลก็นอ้ยตั้งแต่เป็นวยัรุ่น  

ไม่จ ำเป็นตอ้งขจดัควำมเบ่ือหน่ำยในทนัทีดว้ยสมำร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรือเคร่ืองเล่นเกม ทุกวนัน้ีเรำรู้วำ่กำรไม่ท ำอะไรเลยช่วยกระตุน้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
นอกจำกน้ี กำรพฒันำส่วนบุคคลใหส้ำมำรถทนต่อควำมเบ่ือหน่ำยไดย้งัเป็นส่ิงส ำคญั 

รวบรวมไอเดียส ำหรับกิจกรรมออฟไลนร่์วมกนักบัผูเ้ยำวห์รือด ำเนินกำรแข่งขนัวำ่ใครสำมำรถทนต่อกำรไม่ใชมื้อถือ 
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองเล่นเกมไดน้ำนกวำ่กนั 

วยัรุ่นหลำยคนมกัจะใชส้มำร์ทโฟนของพวกเขำเพื่อผอ่นคลำย ซ่ึงจุดน้ีกคุ็ม้ค่ำท่ีจะพจิำรณำดว้ยกนัวำ่ตวัเลือกออฟไลนใ์ดท่ีมีผลเหมือนกนั 
 
 
ก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้ร่วมกนัห่ำงจำกหน้ำจอให้ชัดเจน 
 

 
 
วยัรุ่นควรไดรั้บอนุญำตใหใ้ชส้มำร์ทโฟน ใชอิ้นเทอร์เน็ต ดูโทรทศัน ์หรือเล่นเกมต่อวนัไดน้ำนเท่ำไร? และเม่ือไรท่ีนบัวำ่ดูหรือใชง้ำนมำกเกินไป? 

ค ำถำมเหล่ำน้ีมีค  ำตอบท่ีชดัเจน แต่ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้ส่ิงท่ีส ำคญัคือบริโภคเน้ือหำส่ือประเภทไหนและอะไรคือเหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั 
นอกจำกน้ีวยัรุ่นยงัมีควำมแตกต่ำงกนัในแง่ของควำมสนใจ บุคลิกภำพของพวกเขำ เช่นเดียวกนักบัควำมสำมำรถในกำรไตร่ตรองตวัเอง 
ซ่ึงเป็นเหตุผลวำ่ท ำไมกำรระบุระยะเวลำใชง้ำนท่ีไม่ชดัเจนจึงไมมี่ประโยชน ์บำงส่ิงอำจมำกเกินส ำหรับเด็กคนหน่ึง แต่อำจจะพอดีส ำหรับอีกคนหน่ึง 
ส่ิงส ำคญัคือยงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ และกิจกรรมในช่วงเวลำวำ่ง  

กำรส ำรวจแสดงใหเ้ห็นวำ่วยัรุ่นจ ำนวนมำกตั้งกฎเอง เพื่อใชเ้วลำบนสมำร์ทโฟนใหน้อ้ยลง ตวัอยำ่งเช่น กำรชำร์จแบตเตอร่ีหน่ึงคร้ังต่อวนัจะตอ้งเพียงพอ 
ก ำหนดขอ้จ ำกดัเร่ืองระยะเวลำกำรใชง้ำนหรือวำงโทรศพัทมื์อถือเม่ือท ำกำรบำ้น รับประทำนอำหำรเยน็หรือหลงัจำกเวลำใดเวลำหน่ึงในตอนเยน็ 
อยำ่งไรกต็ำม วยัรุ่นยงัยอมรับวำ่เป็นกำรยำกท่ีพวกเขำจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎเหล่ำน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ในฐำนะท่ีเป็นผูใ้หญ่จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะตอ้งแน่ใจวำ่มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงเก่ียวกบัระยะเวลำในกำรดูหนำ้จอจริง 
 
 
โปรดใส่ใจในกำรเป็นตวัอย่ำงให้แก่เดก็ 
 

 
 
ในฐำนะท่ีเป็นผูดู้แลคุณจึงสำมำรถเป็นตวัอยำ่งใหดู้วำ่เวลำใดท่ีไมดู่หนำ้จอหรือไม่เล่นมือถือ 
คุณตอ้งดูแลใหมื้อถืออยูใ่นโหมดปิดเสียงระหวำ่งกำรร่วมทำนอำคำรค ่ำ ในกิจกรรมช่วงวนัหยดุสุดสปัดำห์หรือในระหวำ่งกำรสนทนำ 
กำรท ำเช่นน้ีจะไม่ท ำใหพ้วกเขำเสียสมำธิและใหค้วำมสนใจอยำ่งเตม็ท่ีกบัส่ิงท่ีก ำลงัท ำอยูแ่ละบุคคลท่ีอยูร่่วมดว้ย เพื่อใหทุ้กคนรักษำกฏเกณฑ ์เช่น 
ใหก้ ำหนดสถำนท่ีวำงโทรศพัทมื์อถือทั้งหมดส ำหรับช่วงเวลำของกำรรับประทำนอำหำรร่วมกนัหรือในกิจกรรมออฟไลนอ่ื์น ๆ ท่ีท ำร่วมกนั  



 
 

ดงันั้น จดักำรกบันิสยัควำมเคยชินกบัส่ือของตวัเองและใชโ้อกำสท่ีเหมำะสมในกำรตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัเน้ือหำส่ือเชิงวิพำกษ ์เช่น 
โดยกำรดูรำยกำรคน้หำนกัแสดงท่ีช่ืนชอบหรือละครโทรทศัน์กบัวยัรุ่นอยำ่งละเอียด: ภำพลกัษณ์ของผูส้มคัรและตวัละครหลกัเป็นอยำ่งไร? 

ส่ิงน้ีมีผลกระทบอยำ่งไรบำ้ง? 

 
 
โปรดระมดัระวงัข้อมูลส่วนตวัและคนรู้จักทำงออนไลน์ 
 

 
 
ไมว่ำ่จะในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเม่ือซ้ือของออนไลน:์ เรำถูกขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทุกท่ี นอกจำกน้ียงัมีอุปกรณ์ เช่น สมำร์ทวอทชท่ี์รวบรวมขอ้มูล 
- หรือบริกำรคลำวดท่ี์อนุญำตใหเ้ขำ้ถึงรูปถ่ำย วิดีโอ และเน้ือหำอ่ืน ๆ ท่ีจดัเกบ็ไวข้องคุณไดจ้ำกทุกท่ี  
กฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในทำงท่ีผิด อยำ่งไรกต็ำม 
บ่อยคร้ังเป็นกำรยำกท่ีจะบงัคบัใชบ้นอินเทอร์เน็ตท่ีมีกำรเคล่ือนไหวอยำ่งรวดเร็วและกวำ้งขวำง (ส่วนหน่ึงนั้นเพรำะส่วนมำกผูใ้หบ้ริกำรอยูต่่ำงประเทศ)  
  
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ วยัรุ่นท่ีเคล่ือนไหวเชิงดิจิทลัตอ้งระวงัวำ่กำรโพสตแ์ละแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลและรูปถ่ำยของตวัเองหรือผูอ่ื้นอำจเป็นปัญหำได ้
ส่วนมำกแลว้ส่ิงท่ีออนไลนไ์ปแลว้หน่ึงคร้ังจะไม่สำมำรถลบไดอี้กต่อไป หรือส่ิงดงักล่ำวถูกเผยแพร่โดยท่ีคุณไม่สำมำรถควบคุมมนัไดเ้อง   
 
หำกใครท่ีเปิดใชง้ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณควรด ำเนินกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตวัและตรวจสอบค่ำเหล่ำน้ีเป็นประจ ำ 
ดว้ยวิธีน้ีวยัรุ่นสำมำรถก ำหนดไดอ้ยำ่งมีสติวำ่ ใครสำมำรถดูวำ่โพสต ์รูปถ่ำยและวดีิโอใดไดบ้ำ้ง 
อีกทั้งไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยรำยช่ือเพื่อนและไลคข์องตวัเองแบบสำธำรณะ 
 
ในกำรท ำควำมรู้จกักบัคนรู้จกัทำงออนไลนค์วรทรำบดว้ยวำ่มีโปรไฟลป์ลอมเช่นเดียวกนั (Fake-Profile) 

บุคคลท่ีมีควำมสนใจทำงเพศในผูเ้ยำวม์กัใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์กและกำรแชทเพื่อติดต่ออยูเ่สมอ ควำมไม่ไวว้ำงใจและกำรลงัเลท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
(ช่ือ ท่ีอยู ่เป็นตน้) และรูปถ่ำยเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั 

 
 
โปรดระมดัระวงักำรใช้งำนรูปภำพทีถู่กต้องตำมกฎหมำย 
 

 
 
คนทุกคนมีสิทธิในรูปภำพของตวัเอง นั้นหมำยควำมวำ่ เรำสำมำรถตดัสินใจเองวำ่จะเกิดอะไรข้ึนกบัรูปถ่ำยหรือวิดีโอท่ีมีอยูใ่นนั้นได ้
ก่อนท่ีเรำโพสตรู์ปถ่ำยหรือวิดีโอท่ีสร้ำงดว้ยตวัเองท่ีมีบุคคลท่ีสำมในนั้นลงออนไลน ์จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกพวกเขำก่อน 
ขอ้ยกเวน้คือกิจกรรมสำธำรณะ เช่น คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมท่ีผูเ้ขำ้ร่วมโพสตท่์ำอยำ่งมีสติ (เช่น ในงำนแต่งงำน) 
แมว้ำ่จะไดรั้บควำมสนใจของสำธำรณชน แต่รูปถ่ำยกส็ำมำรถถูกเผยแพร่ไดอ้ยำ่งง่ำยดำย ซ่ึงเป็นกรณีท่ีรูปถ่ำยนั้นถูกใชเ้พื่อกำรสืบหำของบุคคลท่ีตอ้งกำรได ้  
 



 
 

ลิขสิทธ์ิยงัเก่ียวขอ้งกบัรูปภำพ วิดีโอ และเน้ือหำส่ืออ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีสำม 
สำมำรถใชส่ิ้งเหล่ำน้ีในโรงเรียนและเป็นกำรส่วนตวัเพื่อวตัถุประสงคข์องตวัเองได ้
หำ้มเผยแพร่เน้ือหำดงักล่ำวหำกไม่ระบุแหล่งท่ีมำหรือไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของอยำ่งถูกกฎหมำย และไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำ้มแอบอำ้งวำ่เป็นเจำ้ของ 
อยำ่งไรกต็ำมยงัมีเน้ือหำท่ีเรียกวำ่เน้ือหำเปิด (ภำษำองักฤษ free/open contents) ท่ีสำมำรถใชง้ำนไดฟ้รี 
ส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือกำรตรวจสอบสิทธ์ิกำรใชง้ำนในทุกกรณี 

 
 
พดูคุยเกีย่วกบักำรแสดงควำมรุนแรงและส่ือลำมก 
 

 
 
กำรเขำ้ถึงเน้ือหำท่ีมีควำมรุนแรงหรือลำมกอนำจำรนั้นง่ำยกวำ่ดว้ยส่ือดิจิทลั และแมแ้ต่โปรแกรมป้องกนัเยำวชนกไ็ม่รับประกนัควำมปลอดภยัอยำ่งสมบูรณ์ 

บ่อยคร้ังท่ีมีกำรแข่งขนัในโรงเรียนอยำ่งจริงจงัวำ่ใครท่ีพบและส่งวิดีโอท่ีบำ้ท่ีสุด วยัรุ่นชอบท่ีจะยัว่ยุหรือต่อตำ้นควำมคิดทำงจริยธรรมแบบดั้งเดิม  

กฏและขอ้หำ้มมีผลนอ้ยมำก กำรสนทนำกนัเป็นเร่ืองท่ีดีกวำ่: อะไรคือแรงจูงใจเม่ือมีกำรบริโภคและส่งต่อเน้ือหำท่ีมีควำมรุนแรงหรือลำมกอนำจำร 
ผูเ้ยำวรู้์สึกอยำ่งไร? เน้ือหำอะไรท่ีกระตุน้พวกเขำ?  

และวยัรุ่นรู้หรือไม่วำ่พวกเขำสำมำรถท ำใหต้วัเองถูกลงโทษได?้ 
ถำ้หำกต ำรวจพบวิดีโอของควำมรุนแรงท่ีน่ำกลวัหรือส่ือลำมกอยำ่งมำกบนโทรศพัทมื์อถือ? 

กำรครอบครองและส่งต่อเน้ือหำส่ือท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงตอ้งหำ้ม ส่ือลำมกท่ีผิดกฎหมำยหมำยถึงกำรละเมิดทำงเพศกบัเด็ก 
สตัวห์รือกำรใชค้วำมรุนแรง โดยทัว่ไปแลว้ เน้ือหำลำมกอนำจำรตอ้งปิดกั้นไม่ใหเ้ด็กท่ีอำยุต  ่ำกวำ่ 16 ปีเขำ้ถึงได ้
ซ่ึงหมำยควำมวำ่หำ้มแสดงหรือส่งเน้ือหำเหล่ำน้ีใหก้บัพวกเขำ 

โดยพื้นฐำนแลว้ คุณควรแนะน ำวยัรุ่นไม่ใหส่้งรูปถ่ำยหรือวิดีโอท่ีแสดงภำพเปลือยของพวกเขำหรือท่ำทำงท่ีน่ำรังเกียจ 
ภำพเซลฟีท่ีเร้ำอำรมณ์ถูกส่งเพื่อเป็นหลกัฐำนของควำมรัก เพื่อกำรจีบกนั หรือเพื่อทดสอบควำมกลำ้หำญท่ีเรียกวำ่ «Sexting» หำกส่ิงดงักล่ำวน้ีเกิดข้ึน 
ไม่มีประโยชนท่ี์จะประณำมพฤติกรรมดงักล่ำว พยำยำมเขำ้ใจในเหตุผลท่ีพวกเขำท ำลงไป รำยงำนเม่ือไดท้ดสอบแรงกดดนั 

หำกผูเ้ยำวถ่์ำยภำพตวัเองเปลือยกำยหรือ อยำ่งเช่น ถ่ำยวิดิโอขณะช่วยตวัเอง พวกเขำจะถูกกล่ำวหำวำ่ผลิตส่ือลำมกอนำจำรเด็ก 
 
 
กฎกำรใช้งำนซ่ึงแสดงควำมเคำรพยงัมผีลทำงออนไลน์เช่นกนั 
 

 
 



 
 

เน่ืองจำกคุณไม่ไดเ้ผชิญหนำ้กนัในอินเทอร์เน็ตจริง ๆ และมกัไม่เปิดเผยตวัตน ผูใ้ชบ้ำงคนจึงลืมส่ิงท่ีเหมำะสม 
น่ำเสียดำยท่ีเหตุกำรณ์เชิงลบไม่ใช่เร่ืองแปลก เม่ือมีใครบำงคน เช่น ถูกท ำใหเ้ส่ือมเสียเป็นเวลำนำนและถูกกลัน่แกลง้ในเครือข่ำยสงัคมหรือแชท 
จะเรียกกำรกระท ำดงัน้ีวำ่กำรระรำนทำงไซเบอร์ (Cybermobbing) นอกจำกน้ียงัมีกำรดูหม่ิน กำรเลือกปฏิบติั 
กำรเป็นปรปักษแ์ละค ำพูดแสดงควำมเกลียดชงั (Hate Speech) เน่ืองจำกแหล่งก ำเนิด สีผิว เพศ รสนิยมทำงเพศ กำรนบัถือศำสนำหรืออุดมกำรณ์  
 
เตือนใหว้ยัรุ่นแสดงควำมเคำรพในโลกออนไลน ์ซ่ึงส่ิงน้ียงัรวมไปถึงกำรส่งขอ้ควำมและอีเมล 
ตลอดจนกำรแสดงควำมคิดเห็นในเน้ือหำทำงส่ือหรือกำรป่ำวประกำศเก่ียวกบัควำมคิดเห็นของตนเอง  
 
ผูเ้ยำวจ์ะตอ้งตระหนกัดว้ยวำ่อินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ีไร้กฎหมำย 
ผูใ้ดกต็ำมท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเจ็บปวดหรือเรียกร้องใหมี้กำรใชก้ ำลงักมี็บทลงโทษตำมกฎหมำย 
และแมว้ำ่กำรระรำนทำงไซเบอร์จะไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำอยำ่งชดัเจน ผูก้ระท ำผิดตอ้งแสดงควำมรับผิดชอบเช่นกนั เน่ืองจำกกำรหม่ินประมำท 
ค ำพูดใหร้้ำย หรือกำรแบลก็เมล  
 
หำกวยัรุ่นตกเป็นเหยื่อจำกกำรระรำนทำงไซเบอร์ ควรบนัทึกสกรีนช็อตของค ำพูดเกลียดชงัหรือกำรเลือกปฏิบติัไวเ้ป็นหลกัฐำน นอกจำกน้ี 
อยำ่ลงัเลท่ีจะขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ช่ียวชำญ 

 
 
สนับสนุนกำรคดิเชิงวพิำกษ์ 
 

 
 
ช่วยใหผู้เ้ยำวพ์ฒันำกลยุทธ์เพื่อทบทวนเน้ือหำส่ืออยำ่งมีวิจำรณญำณ 

พูดคุยวำ่ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีดูเหมือนวำ่เตรียมไวอ้ยำ่งมืออำชีพและปรำกฏอยำ่งจริงจงัแลว้จะเป็นเร่ืองจริงทั้งหมด แสดงแรงจูงใจใดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัข่ำวปลอม 
(Fake News) และส่ิงท่ีถือวำ่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือ  
 
อีกทั้งวยัรุ่นควรเขำ้ใจกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่นกนั ตวัอยำ่งเช่น โฆษณำท่ีปรำกฏในเกมหรือแอปพลิเคชนั หรือกำรจดัต ำแหน่งผลิตภณัฑบ์นช่อง 
YouTube และช่องทำงส่ือโซเชียลของผูมี้อิทธิพลและไอดอลคนอ่ืน ๆ 
สนทนำเก่ียวกบัผลประโยชนท์ำงกำรตลำดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัขอ้ตกลงกำรโฆษณำดงักล่ำว  
 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบัผูมี้อิทธิพล (Influencer) และนอกจำกน้ีในธุรกิจโฆษณำและผูมี้ช่ือเสียงยงัเก่ียวกบัคุณค่ำ 
ตวัอยำ่งและอุดมคติของควำมงำมดำ้นส่ือ 
สนทนำเร่ืองน้ีกบัวยัรุ่นและแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่รูปถ่ำยและวิดีโอท่ีแสดงส่วนใหญ่ลว้นบิดเบือนควำมเป็นจริง ผวิท่ีไร้ท่ีติ ผมท่ีเงำงำม 
หุ่นท่ีสมบูรณ์แบบ และกลำ้มเน้ือเป็นมดั ๆ ซ่ึง Photoshop และโปรแกรมแกไ้ขอ่ืน ๆ ท ำใหก้ำรรีทชัภำพและกำรบนัทึกวิดีโอเป็นเร่ืองง่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรดใส่ใจกำรจัดอนัดบัตำมอำยุ 
 

 
 
กำรจดัอนัดบัตำมอำยุใหก้ำรช่วยเหลือในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวำ่ เกม ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทศัน ์
หรือแอปพลิเคชนัเหมำะสมกบัอำยุหรือมีเน้ือหำท่ีไม่เหมำะสมหรือไม่ อยำ่งไรกดี็ กำรประเมินรำยบุคคลนั้นเป็นประโยชน ์
เน่ืองจำกผูเ้ยำวมี์ปฏิกิริยำแตกต่ำงกนั ซ่ึงหมำยควำมวำ่เน้ือหำท่ีจดัวำ่เหมำะสมกบัอำยุสำมำรถกระตุน้อำรมณ์และท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำได ้  
 
ในวิดีโอเกมจะมีสญัลกัษณ์ PEGI ท่ีเหมือนกนัทัว่ยุโรป ซ่ึงจะระบุกลุ่มอำยุท่ีเหมำะสมส ำหรับเกม (3, 7, 12, 16, 18) 

นอกจำกน้ีสญัลกัษณ์ภำพบนห่อบรรจุภณัฑแ์สดงใหเ้ห็นวำ่เกมมีเน้ือหำเก่ียวกบัควำมรุนแรง เพศ ยำเสพติด กำรเลือกปฏิบติั กำรแสดงออกท่ีหยำบคำย 
เน้ือหำท่ีน่ำกลวัหรือองคป์ระกอบกำรพนนัหรือไม่   

คณะกรรมำธิกำรแห่งสวิตเซอร์แลนดส์ ำหรับกำรคุม้ครองผูเ้ยำวใ์นภำพยนตร์ก ำหนดค ำแนะน ำส ำหรับอำยุท่ีอนุญำตส ำหรับภำพยนตร์และส่ือโสตทศันูปกรณ์ 

ภำพยนตร์ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนีมกัจะไดรั้บกำรจดัอนัดบัตำมอำยุของ FSK (กำรก ำกบัตนเองโดยสมคัรใจของอุตสำหกรรมภำพยนตร์เยอรมนั)  
 
 
กระตุ้นกำรใช้ส่ือในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์ 
 

 
 
ส่ือดิจิทลัมีโอกำสท่ีดีมำกมำย ถำ้ใชอ้ยำ่งรับผิดชอบ YouTube มี Tutorial หรือวิดีโอบทช่วยสอนมำกมำย 
ซ่ึงถือวำ่เป็นตวัช่วยในกำรเรียนและท ำกำรบำ้นใหเ้สร็จ และเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะตอ้งคน้หำแหล่งขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือและวิดีโอท่ีไดรั้บกำรจดัเตรียมอยำ่งดี 
ท่ีส่ือเน้ือหำกำรเรียนรู้อยำ่งถูกตอ้ง วิดีโอท่ีเรียกวำ่ «How to» มีไวเ้พื่ออธิบำยค ำแนะน ำเป็นขั้นเป็นตอนในกิจกรรมสร้ำงสรรค ์อยำ่งเช่น 
กำรวำดรูปหรือกำรแต่งเพลง กำรแต่งหนำ้หรือท ำผม กำรท ำหตัถกรรมหรือกำรใชง้ำนคอมพวิเตอร์ อีกทั้งเกมจ ำนวนมำกท่ีไม่เพียงแต่สนุก 
แต่ยงัมีแงมุ่มกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำ  
 
ส่ือดิจิทลัสำมำรถใชอ้ยำ่งสร้ำงสรรคใ์นรูปแบบท่ีแตกต่ำงกนัมำก สตอร่ีรูปถ่ำยหรืออลับั้ม บลอ็ก วิดีโอบลอ็ก 
และภำพยนตท่ี์ผลิตเองหรือแมก้ระทัง่เวิร์คชอ้ปกำรเขียนโปรแกรม 
ซ่ึงมีหลำกหลำยวิธีท่ีผูเ้ยำวส์ำมำรถใชง้ำนและพฒันำทกัษะดำ้นดิจิทลัไดด้ว้ยวิธีท่ีสนุกสนำน 

ตวัอยำ่งเช่น Geocaching เหมำะส ำหรับเป็นกิจกรรมครอบครัว ซ่ึงใชส้มำร์ทโฟนส ำหรับกำรล่ำสมบติัดิจิทลั 


