• สนุกและไม่จำ� เจ
• ความรู้ และโอกาสเรียนรู้
• ความคิดสร้างสรรค์
• ความเข้าใจเรือ่ งเทคนิค
• การสือ่ สารติดต่อและการแลกเปลีย่ น
• ทักษะความช�ำนาญ และมีปฏิกริ ยิ าว่องไว

ความเสี่ยงที่ เกิ ดจากสื่อดิ จิทลั
• ความเครียดเกินไปและความกลัว
• การตืน่ เต้นมากเกินไป
• ไม่สนใจเรือ่ งอืน่ ๆ
• ขาดการเคลือ่ นไหวออกก�ำลัง
• การติดจนขาดไม่ได้

เว็บไซต์ที่ขอแนะน�ำ
สื่อทุกอย่าง

• ผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแก่บดิ ามารดา (ส�ำหรับทุกระดับ
อายุ): jugendundmedien.ch > Medienkompetenz
fördern > Eltern & Familie

• ผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแก่บดิ ามารดา: schau-hin.info

ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

• ค�ำแนะน�ำรายการทีวสี �ำหรับบิดามารดา:
flimmo.tv

• การแจ้งระดับอายุ ภาพยนตร์: filmrating.ch >
K inofilme

• การแจ้งระดับอายุ วิดโี อ: filmrating.ch >
Bildtonträger

แอป และ เกมส์

• ข้อมูลเรือ่ งแอปส�ำหรับเด็ก:

datenbank-apps-für-kinder.de

ที่ ปรึกษา
ถ้าคุณมีคำ� ถามเกีย่ วกับการใช้สอ่ื ของลูกคุณ คุณไม่
แน่ใจว่าลูกคุณใช้เวลาหน้าจอนานเกินไปหรือไม่ คุณ
ั
มีปญหาเรื
อ่ งการบังคับให้ทำ� ตามกฎ หน่วยงานผู้
ั
เชีย่ วชาญเหล่านี้สามารถช่วยคุณหาวิธแี ก้ปญหาได้
• ทีป่ รึกษาส�ำหรับบิดามารดา:

elternberatung.projuventute.ch
058 261 61 61 (24 ชัวโมง
่ )

• โทรศัพท์ฉุกเฉินส�ำหรับบิดามารดา:
0848 35 45 55 (24 ชัวโมง
่ )
• หน่วยงานให้คำ� ปรึกษาอืน่ ๆ:
lotse.zh.ch
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โอกาสที่ ได้รบั จากสื่อดิ จิทลั

• การแจ้งระดับอายุ เกมส์: pegi.info

อิ นเทอร์เน็ ต

• สรุปรายการเว็บไซต์ส�ำหรับเด็ก:
enfk.de > Kinderwebsites

• เว็บไซต์ทแ่ี นะน�ำอืน่ ๆ:

internet-abc.de, seitenstark.de

• ข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันด้านเทคนิค:
jugendundmedien.ch > Themen >
Sicherheit & Datenschutz

โทรทัศ น์ แท็บ เล็ต
และโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ

สือ่ ดิจิทลั :
หลีกเลีย่ งการติดสือ่

การสัง่

ค�ำแนะน� ำส�ำหรับพ่อแม่
เด็กอายุตำ�่ กว่า 10 ปี

เอกสารแผ่นพับนี้และข้อมูลส�ำหรับบิดามารดาทีม่ ี
บุตรอายุมากกว่านี้ สามารถสังได้
่ ที่
suchtpraevention-zh.ch

เอกสารใบปลิ วนี้ ยงั จัดท�ำในภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา
Thailändisch

บิดามารดาท�ำอะไรได้บา้ ง

โทรทัศน์ แท็บเล็ตและมือถือ ให้ความบันเทิงและความตื่นเต้นแก่เด็ก เชิญ
ชวนให้เด็กสือ่ สารและเรียนรู้ แต่ว่า ก็อาจท�ำให้เด็กเครียดเกินไปและติดได้
ขอให้ทำ� ตัวเป็ นแบบอย่าง

เด็กเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้สอ่ื จากคนในครอบครัว ดังนัน้ ขอ
ให้คณ
ุ ถามตัวเองว่า ตัวฉันเอง ใช้ประโยชน์ /ใช้สอย
ทีว ี แท็บเล็ต มือถือ ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างไร
ถ้าเป็นไปได้ ขอให้คณ
ุ
«หยุดพักการใช้สอ่ื »
เสมอ เวลาทีค่ ณ
ุ อยูก่ บั ลูก เรือ่ งใช้นไ้ี ด้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก

ขอให้อยู่เคียงข้างลูกคุณ

แม้แต่เด็กเล็กสามารถเปิดเครือ่ งโทรทัศน์ แท็บเล็ต
และมือถือได้เองแล้ว แต่คณ
ุ ไม่ควรปล่อยให้ลกู ใช้คน
เดียว
เพราะว่าในโทรทัศน์และแท็บเล็ตมีเนื้อหา
มากมายทีท่ �ำให้เด็กเครียดเกินไปหรือท�ำให้เด็กกลัว
ได้ สือ่ ดิจทิ ลั ไม่ใช่ของส�ำหรับในห้องเด็ก

ควรใช้เวลาอยู่หน้ าจอนานเท่าไร
0–3 ปี :
3–5 ปี :
6–9 ปี :
10 ปี :

ไม่ใช้สอ่ื ดิจทิ ลั เลย
สูงสุดวันละ 30 นาที
สูงสุดวันละ 45 นาที
สูงสุดวันละ 1 ชัวโมง
่

ส�ำคัญ: เวลาทีแ่ นะน�ำนี้ ใช้ได้เฉพาะกับเวลาว่าง
เท่านัน้ บางครัง้ อาจจะนานกว่านี้กไ็ ด้ แต่วา่ ในอีก
วันอาจสัน้ กว่า ถ้าเป็นการท�ำการบ้านสามารถ
เพิม่ เวลาออกไปอีกได้
ค�ำแนะน�ำ: คุณและลูกอาจไม่ใช้สอ่ื ดิจทิ ลั ทัง้ วัน
เลยสักครัง้

• ไม่มสี อ่ื ดิจทิ ลั ส�ำหรับเด็กอายุ 0–3 ปี

คุ ณ ค ว ร เ ลื อ กเนื้ อ ห าส า ร ะในโท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
อินเทอร์เน็ตทีเ่ หมาะสมกับอายุของลูกแล้วเปิ ดใช้
ร่วมกัน

ต้องสังคมกับเด็กคนอืน่ และการวิง่ เล่นในธรรมชาติ
นอกบ้านยังคงเป็ นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาให้
เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ กายและใจ

อายุตำ�่ กว่า 3 ปี
ห้ามใช้สื่อดิ จิทลั

7–10 ปี

เด็กต้องการติดต่อกับผูค้ น สิง่ ของจริง และธรรมชาติ
โดยตรง เพือ่ เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ การออกไป
วิง่ เล่นนอกบ้านก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญด้วย
ดังนัน้ จึงควรถือเป็นกฎทัวไปว่
่ า เด็กอายุต่ำ� กว่า
สามปี ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้สอ่ื ดิจทิ ลั เลย โดยเฉพาะ
ั
อย่างยิง่ ภาพยนตร์ แต่ไม่เป็นปญหาอะไรถ้
าเด็กจะดู
รูปถ่ายสองสามรูปด้วยกัน หรือคุยทางโทรศัพท์
ออนไลน์กบั ญาติ แต่คณ
ุ อย่าให้โทรศัพท์มอื ถือหันเห
ความสนใจของคุณเวลาอยูก่ บั ลูก ลูกต้องการความ
สนใจ ความรักทัง้ หมดของคุณ และการพูดคุยกับ
คุณ เพื่อให้พ ฒ
ั นาเติบโตได้อ ย่ า งอย่ า งสมบู ร ณ์ ม ี
สุขภาพดีทงั ้ กายและใจ
3–7 ปี

ประสบการณ์ ครัง้ แรกกับสื่อดิ จิทลั

ตัง้ แต่ลกู อายุสามปีขน้ึ ไป คุณสามารถดูภาพยนตร์
สัน้ ๆ เล่นเกมส์ หรือใช้แอปร่วมกับลูกได้ แต่ตอ้ งคอย
ระวังดูวา่ เนื้อเรือ่ งนัน้ เหมาะสมกับอายุและการพัฒนา
ของลูกคุณ อย่าเปิดโทรทัศน์ทง้ิ ไว้ตลอดเวลาแม้ไม่ม ี
คนดู และอย่าใช้สอ่ื แทนคนเลีย้ งเด็ก สังเกตปฏิกริ ยิ า
ของลูกและตอบสนองต่อปฏิกริ ยิ านัน้
ถามลูกคุณว่าลูกเห็นเรือ่ งอะไรดี หรือดีน้อยกว่า
บอกลูกคุณว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร บอก
เหตุผลให้ลกู รู้ ซึง่ จะช่วยให้ลกู รูจ้ กั สร้างความคิดของ
ตนเอง เด็กในวัยนี้กเ็ ป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญเหมือนกันที่

การแนะนำ�เข้าสู่อินเทอร์เน็ต

«อูฐมีอะไรอยูใ่ นหนอก นกเพนกวินบินได้มย»
ั ๊ ตัง้ แต่
วัยเข้าเรียน ค�ำถามของลูกจะเปิดทางให้คณ
ุ กับลูก
ค้นหาค�ำตอบด้วยกันในอินเทอร์เน็ตเป็นครังแรก
้
ที่
ลิงค์ คุณจะหาเว็บไซต์ทเ่ี หมาะสมได้
คอยถามตัวเองอยูเ่ สมอว่าลูกคุณดูอะไรทีไ่ ม่เข้าใจ
หรือไม่ชอบใจ บอกลูกคุณว่าคุณจะช่วยลูกคุณเสมอ
ถ้าลูกพบเห็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ไม่สบายใจทางออนไลน์ ไม่วา่
จะเป็นอะไรก็ตาม
เป็ น เรื่ อ งส� ำ คัญ ที่ ลู ก คุ ณไม่ใ ช้ ส่ื อ เพื่อ ความ
เพลิดเพลินเท่านัน้ แต่ให้ลกู ใช้สอ่ื แบบสร้างสรรค์ดว้ ย
(เช่น ถ่ายรูป และตัดแต่ง)
ลูกคุณพร้อมทีจ่ ะใช้อนิ เทอร์เน็ตแต่ล�ำพังได้เมือ่ ไร
ผู้เชี่ย วชาญแนะน� ำ ว่ าเด็กเข้าใช้อิน เทอร์เน็ ตด้วย
ตนเองได้ตงั ้ แต่อายุ 12 ปีขน้ึ ไป ดังนัน้ เด็กอายุน้อย
กว่านีจ้ งึ ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งของตนเอง

จ�ำกัดเวลาการใช้สื่อ

คุณ ผูเ้ ป็ นพ่อแม่ขอให้ตกลงกับลูกคุณในเรื่องระยะ
เวลาการใช้อย่างชัดเจน และคอยดูวา่ ลูกท�ำตามข้อ
ตกลงนีห้ รือไม่ เพราะว่าการใช้อย่างมีการจ�ำกัดจะ
เป็นทางป้องกันการติดสือ่ ได้
การห้ามใช้ส่อื จะมีค วามหมายต่อเมื่อไม่มกี าร
รักษากฎการใช้สอ่ื ทีต่ กลงกันไว้เท่านัน้ อย่าใช้ เวลา
ของสือ่ /เวลาการใช้สอ่ื
เป็นรางวัลหรือเป็นการ
ท�ำโทษส�ำหรับเรือ่ งอืน่

• อย่าให้ความสนใจกับสือ่ มากกว่าลูกของคุณ
• ค�ำนึงถึงเรือ่ งอายุทแ่ี จ้งไว้
และหาความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาของสือ่
• ค้นหาสือ่ ร่วมกับลูกของคุณ
พูดคุยกับลูกถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้
• จ�ำกัดเวลาการใช้สอ่ื และควบคุมการท�ำตาม
ข้อตกลง
• อย่าให้มโี ทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ในห้องเด็ก
• อย่าให้เด็กอายุต่�ำกว่า 12 ปี
มีโทรศัพท์มอื ถือหรือคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
• ปิดสือ่ ดิจทิ ลั เป็นครัง้ คราว ซึง่ จะให้โอกาสคุณ
ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวโดยไม่มกี ารใช้สอ่ื
• ถ้าคุณเกิดความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับพ่อแม่คนอืน่ อาจช่วยคุณได้
คุณสามารถขอความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำ
จากหน่วยงานให้คำ� ปรึกษาได้เ้ ช่นเดียวกัน

