
คำ�แนะนำ�สำ�คัญที่ควรทร�บในก�รใช้สื่อ 
สันทน�ก�รดิจิตอลในชีวิตประจำ�วัน
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เด็กและสื่อสันทน�ก�ร 

สำ�หรับทุกๆคน 

ที่มีส่วนเกี่ยว 

ข้องกับเด็กๆ

โครงก�รแห่งช�ติเพื่อสนับสนุน
คว�มส�ม�รถในก�ร
ใช้สื่อสันทน�ก�ร



ส่ือสันทน�ก�รดิจิตอลเป็นส่ิงปก 
ติในชีวิตประจำ�วัน
เด็ก และเยาวชนเติบโตในโลก 
ที่เต็มไปด้วยสื่อสันทนาการ การเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์ หาข้อมูล และเข้ากลุ่มสังคม 
ทางอินเทอร์เน็ต  
ใช้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อเป็นเรื่องปกต 
ปัจจุบันเยาวชนอายุระหว่าง 12- 19 ป 
มีสมาร์ทโฟนเที่หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ได้ร้อยละ 95 เด็กก่อนวัยเรียนสมัยน้ีก็มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับสื่อสันทนาการเพิ่มมากขึ้น 

สื่อสันทน�ก�รไม่เพียงแต่ให้ 
ประโยชน์ อ�จมีโทษได
ส่ือสันทนาการก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นในชีวิต 
- ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ อาจมีโทษคือ
เด็กและเยาวชนทำาให้ติดได้ อาจถูกแกล้ง
ในกลุ่มสังคม หรืออาจถูกนำาเอาข้อมูล
ส่วนตัวไปใช้ในทางท่ีผิดได้ อาจถูกล่อลวง
จนถูกละเมิดทางเพศได้  
 
พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบดูแลเด็ก
มักจะตั้งคำาถามว่า
« ทำาอย่างไรจึงจะปกป้องคุ้มครองเด็กของ 
เราจากอันตรายผ่านเน็ตส่ือสันทนาการชนิด 
ใดเหมาะสมกับวัยของเด็ก »
นั่นก็ถูกต้องแล้ว 

ก�รคุ้มครองดูแลเด็กหม�ยรวม 
ถึงก�รเป็นเพื่อนไปกับเด็กใน 
โลกของสื่อฯดิจิตอล
เด็กๆควรเรียนท่ีจะใช้ส่ือสันทนาการดิจิตอล 
โดยใช้ความคิดและระมัดระวัง
ที่แน่นอนก็คือ การห้ามไม่ได้เด็ก 
รับรู้สื่อสันทนาการเป็นส่ิงเป็นไปไม่
ได้ มันปรากฏทั่วไปตามปกติ ไม่ว่าใน
โรงเรียน ที่ทำางานเพื่อช่วยแบ่ง 
เบาภาระ และยังมีส่วนช่วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาการอีกด้วย  

จึงจำาเป็นที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะ 
ตัดสินอย่างมีความคิด มองเห็น รับรู้ถึง
ช่องทางอันตราย และเรียนรู้ท่ีจะป้อง 
กันได้ พ่อแม่ และครูมีความสำาคัญท่ีจะเป็น 
เพื่อนไปพร้อมกันในการเรียนรู้ถึงช่อ 
งทางอันตราย และหาทางท่ีจะป้องกัน– โดย 
การรับฟังและให้ความสนใจที่จะเรียนไป 
พร้อม ที่เด็กวางใจได้  

เด็กจำ�เป็นต้องมีเพื่อนที่จะเรียน 
รู้ก�รใช้ส่ือสันทน�ก�รไปพร้อม 
กันอย่�งกระตือรือร้น 
เราต้องการให้พ่อแม่ และครูเป็นเพ่ือนท่ีจะ 
เรียนไปพร้อมกับเด็กในการที่จะใช้ส่ือสัน 
ทนาการดิจิตอลอย่างถูกต้อง สมกับวัย 
แผ่นพับนี้เสนอคำาแนะนำาในการปฏิบัติใน
ชีวิตประจำาวันที่ควรทราบ 

สำาหรับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆ



หลักปฏิบัติที่สำ�คัญ

หลักก�รนี้สำ�คัญโดยฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับพ่อแม่ที่มีบุตรในวัย 0 -13 ปี
แต่ในก�รชีวิตประจำ�วันร่วมกับเย�วชนวัยรุ่นก็มีหลักก�รที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง

เป็นเพ่ือนไปพร้อมกันดีกว่�ห้�มปร�ม
เด็กจำาเป็นต้องมีพ่อเป็นเพื่อนไปพร้อมด้วย 
เมื่อเข้าสู่โลกดิจิตอล คุยกับลูกเพื่อรับรู้ถึง 
ประสบการณ์ของเขาในสื่อสันทนาการ
ดิจิตอล  

เด็กจำ�ต้องได้เห็นแบบอย่�งท่ีมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รใช้ส่ือสันทน�ก�ร
คนท่ีดูแลเขาเป็นแบบอย่างสำาหรับเด็กและเยาว 
ชนในการใช้สื่อสันทนาการ ควรจะตรวจ 
สอบความเคยชินของตัวเอง ในฐานะเป็น 
แบบอย่าง 
 

หลักก�ร 3-6-9-12
ห้ามดูโทรทัศน์ สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี 
ห้ามมีคอนโซลเล่นเกมส์ของตนเองก่อน
อายุ 6 ปี เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้หลังอายุ 9 ปี 
และเข้าสู่เครือข่ายสังคมได้หลังอายุ 12 ป ี

โปรดรัปฏิบัติต�มกฏเพ่ือคุ้มครองเย�วชน
สำาหรับภาพยนตร์ (jugendundmedien.ch) 
และเกมส์คอมพิวเตอร์ (pegi.ch). 

ทำ�คว�มตกลงเวล�ในก�รใช้ส่ือร่วมกัน
กำาหนดเวลาในการใช้สื่อร่วมกันด้วยการ 
ทำาความตกลงกับเด็ก ว่าควรจะใช้เวลานั่ง 
อยู่หน้าจอวันละ หรืออาทิตย์ละกี่ชั่วโมง 
โดยกำาหนดอย่างชัดเจน แนนอน และ
ระมัดระวังให้รักษากฏอย่างเคร่งครัด 
 

คว�มสมดุลระหว่�งกิจกรรมย�มว่�งกับส่ือและ
โดยไม่มีส่ือสันทน�
ควรหากิจกรรมอื่นๆที่เด็กเล่นได้โดยไม่มีสื่อ
สันทนาการดิจิตอล 
 

โทรทัศน์ คอม และเกมส์
คอนโซลไม่ควรต้ังอยู่ในห้องเด็ก
ตั้งเครื่องใช้เหล่านี้ไว้ในที่ที่มองเห็นได้ร่วมกัน 
ระวังดูให้  สมาร์ทโฟน (Smartphone) และ 
แท็บเล็ท (Tablets) ให้อยู่ในสายตา

เฝ้�มองอย่�งใกล้ชิดเม่ือเด็กแช๊ท
การพบปะกับเพื่อนที่ทำาความรู้จักแบบออนไลน์
ควรจะต้องมีผู้ใหญ่ไปเป็นเพื่อนเสมอ 

คว�มลับข้อมูลส่วนบุคคลในเน็ต
แจ้งให้เด็กรับรู้ว่า ข้อมูลสำาคัญส่วนตัว เช่นช่ือ 
อายุ ท่ีอยู่ รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ควรบอก 
ให้ใครๆในเน็ตรู้ นอกจาก  
 

ก�รคุยอย่�งเปิดเผยดีกว่�ซอฟท์แวร์เคร่ือง 
กรอง
คุยกับลูกของคุญในเรื่องต่างๆเช่น เรื่องการใช้
กำาลัง ความรุนแรง และเรื่องเพศ 
ให้สมกับวัยของเขา ซอฟท์แวร์เครื่องกรอง 
(Filter-Software) ก็สมควรใช้ แต่ไม่ได้หมาย
ถึงการคุ้มครองโดยสิ้นเชิง



ข้อมูลเพิ่มเติม

• ใน อินเทอร์เน็ต:  
www.jugendundmedien.ch

• หาข้อมูล และหาท่ีให้คำาปรึกษาท่ีใกล้บ้าน 
คุณได้ท่ี: www.jugendundmedien.ch/ 
beratung-und-angebote

• แผ่นพับ « ความสามารถในการใช้ส่ือสัน
ท นาการ – คำาแนะนำาสำาคัญที่ควรทราบ 
ในการใช้ส่ือสันทนาการดิจิตอลในชีวิต
ประจำาวัน »:

 นี้สามารถดาวน์โหลดได้ ที่   
www.jugendundmedien.ch ใน
ฟอร์ม PDF หรือขอได้ท่ี โดยไม่เสีย ค่า
ใช้จ่ายโดยทางอีเมล์ / E-Mail:  
verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
(หมายเลขเพื่อการส่ัง 318.850 d, f, i) 

ในกรณีฉุกเฉิน
• สายด่วนสำาหรับผู้ปกครอง/

Elternnotruf,  
โทรศัพท์ 0848 35 45 55,  
www.elternnotruf.ch

• www.147.ch – ให้คำาปรึกษา โดยไม่
เสียสตางค์ นิรนาม ทางโทรศัพท์, SMS 
และ แช๊ท สำาหรับเด็กและเยาวชน ตลอด 
24 น.

เย�วชน และสื่อสันทน�ก�ร 
เด็กและส่ือสันทนาการเป็นโครงการแห่ง 
ชาติ เพื่อสนับสนุนความสามารถใน  
การใช้ส่ือสันทนาการ ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและ 
เยาวชนมีความสามารถในการใช้ส่ือสันท 
นาการดิจิตอล ได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
ม่ันใจ พ่อแม่ และครู และบุคลากรท่ีเ  
ก่ียว ข้องเสนอโครงการเพื่อสนับสนุน 
และแนะนำาในการปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน
ท่ีควรทราบ เพ่ือเป็นเพ่ือนไปพร้อมกับเด็บ 
ให้รู้หลักการใช้

กระทรวงการประกันสังคม รับหน้าที่ดำา 
เนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากวุฒิสภา 
ร่วมมือกับสำานักงานเพื่อการสื่อสันทนา 
การ บ. Swisscom AG และมูลนิธิ  
Jacobs Foundation

หลักปฏิบัติที่สำาคัญได้จัดทำาโดยทีมงานฝ่ายวิชาการเพื่อประ 
ยุกต์ใช้ ม.ซูริค (ZHAW),ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.ดาเนียล ซืส 
(Daniel Süss) 
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