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สำำ�รวจ YouTube 
อย่�่งมั่่�นใจ:
คำำ�แนะนำ�สำำ�หรับัคำรัอบคำรัวัเก่ี่�ยวกัี่บปรัะสำบกี่�รัณ์์
กี่�รัใช้ง้�นภ�ยใต้้กี่�รัคำวบคำุมดููแล
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สำ�รบัญ่

คำำ�อธิบิั�ย่

=

       3 ประสำบัก�รณ์์ก�รใช้ง้�นภ�ย่ใต้้	
	 ก�รคำวบัคำมุั่ดูแูลคืำออะไร

4 ก�รค้ำนพบัริ�มั่ต้้นท่ี่�น่�

4 หล่กเกณ์ฑ์์ของชุ้มั่ช้น	YouTube

5  สำงสำย่่เมั่ื�อไร	ก็ถ�มั่ไดู้เลย่

7 ไมั่ต่้กหลมุั่พร�งกลลวง

7 ก�รเห็นโฆษณ์�เปน็คำร่�งคำร�ว	
	 ไมั่ใ่ช้เ่รื�องแย่เ่สำมั่อไป

    8 เปน็คำนดู่เท่ี่จะต้�ย่ 

8 คำวบัคำมุั่ก�รใช้อุ้ปกรณ์์ดิูจท่ิี่ล

10 เก็บัขอ้มูั่ลไวเ้ปน็คำว�มั่ล่บั

10  คิำดูก่อนแช้ร์

11 อภิธิ�นศ่ัพท์ี่

ดูคูำำ�ท่ี่�ไฮไลต์้ไดู้ในสำว่นอภิธ�นศััพท์ี่
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ประสบการณ์ก์ารใช้ง้าน YouTube ท่ี่�จัดัการโดย
คุณุ์มีไ่ว้ส้ำาหรบัผู้้ป้กคุรองท่ี่�ตััดสนิใจัว้า่บุตัร
หลานของตันพรอ้มีท่ี่�จัะสำารว้จัว้ด่ิโออันมีากมีาย
มีหาศาลบน YouTube แล้ว้ โดยประสบการณ์์
การใช้ง้านภายใต้ัการคุว้บคุมุีดแ้ลน่�มีาพรอ้มี
การตัั�งคุ่าเน้�อหาสำาหรบัเด็กช้ว่้งก่อนว้ยัรุน่ข้�น
ไป รว้มีถ้ึงมีฟ่ีเีจัอรท่์ี่�จัำากัดและฟีเีจัอรท่์ี่�ช้ว่้ย
สรา้งพฤติักรรมีท่ี่�ด่บนโลกดิจัทัิี่ลด้ว้ย

ดูขู้อ้มูลเพิ�มเติ้มไดูท่้ี่� youtube.com/myfamily 

	ประสำบัก�รณ์ก์�รใช้ง้�นภ�ย่ใต้้ก�รคำวบัคำมุั่ดูแูลคืำออะไร

https://www.youtube.com/myfamily/
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เมื่่�อสำำ�รวจโลกของวดิีีโอออนไลน์ บุุตรหล�นจะไดี้พบุกับุสำิ�งทีี่�ตนเองสำนใจ เรยีนร้จ้�กมุื่มื่มื่อง
ต่�งๆ และเสำรมิื่สำร�้งทัี่กษะก�รอย้ร่ว่มื่กับุผู้้้อ่�น ทัี่�งยงัจะไดี้เพลิดีเพลินกับุวดิีีโอจำ�นวนมื่�ก
จ�กครเีอเตอรทั์ี่�วโลก ซึ่่�งมื่ตัี�งแต่บุที่แนะนำ�, เพลง, เน่�อห�เพ่�อก�รเรยีนร้,้ DIY, เกมื่, ก�ร
แสำดีง และอ่�นๆ อีกมื่�กมื่�ย ผู้้้ปกครองมื่บีุที่บุ�ที่สำำ�คัญในก�รช่ว่ยใหบุุ้ตรหล�นเรยีนร้ก้ฎ
ทีี่�ที่กุคนต้องปฏิิบุติัต�มื่ รวมื่ถ่ึงแนะนำ�สำิ�งทีี่�ควรที่ำ�ห�กต้องก�รคว�มื่ช่ว่ยเหล่อ เพ่�อใหบุุ้ตร
หล�นไดี้รบัุประโยช่น์สำง้สำดุีจ�กโลกออนไลน์

เมื่่�อเติบุโตข่�น คว�มื่สำนใจทีี่�มื่ก็ีหล�กหล�ยข่�น บุุตรหล�นต้องก�รอิสำระ ทัี่�งยงัมื่องห�วธิีี
ใหมื่่ๆ  ในก�รเรยีนร้แ้ละสำร�้งสำรรค์ ซึ่่�งคว�มื่ต้องก�รทีี่�จะเติบุโตอย�่งอิสำระบุนโลกดีิจทัิี่ล
นั�นอ�จเป็นสำ�เหตทุี่ำ�ใหผู้้้้ปกครองร้ส้ำก่วติกกังวลไดี้ เร�จง่ต้องก�รช่ว่ยใหผู้้้้ปกครองและ
ผู้้้ดีแ้ลรว่มื่มื่อ่กับุบุุตรหล�นของตนเพ่�อสำร�้งทัี่กษะทีี่�จำ�เป็นในก�รสำำ�รวจ YouTube อย�่ง
ปลอดีภััยและมื่ั�นใจผู้่�นประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ล โดียเร�ไดี้ที่ำ�ง�นรว่มื่
กับุเจ�้หน้�ทีี่�จ�กองค์กร PTA, Parent Zone และ Net Safety Collaborative เพ่�อสำร�้ง
คำ�แนะนำ�นี�ใหค้ณุ์ไดี้อ่�นรว่มื่กับุบุุตรหล�นก่อนทีี่�จะใหส้ำทิี่ธีิ�เข�้ถ่ึง YouTube ในบุญัช่ทีีี่�มื่กี�ร
ควบุคมุื่ดีแ้ลแก่บุุตรหล�น โปรดีใช่ค้ำ�แนะนำ�นี�เป็นจุดีเริ�มื่ต้นในก�รช่ว่ยใหบุุ้ตรหล�นเรยีนร้ ้
วธิีเีรยีกดีแ้ละรบัุช่มื่เน่�อห�วดิีีโออย�่งมื่คีว�มื่รบัุผู้ิดีช่อบุ แต่ในขณ์ะเดีียวกัน คณุ์ก็ต้องคอย
ตรวจสำอบุและพ้ดีคยุกับุบุุตรหล�นอย�่งสำมื่ำ��เสำมื่อดี้วย

หลักเกณ์ฑ์์ของชุ่มื่ช่นเป็นตัวกำ�หนดีว�่เน่�อห�ใดีทีี่�ไดี้รบัุอนุญ�ตและไมื่ไ่ดี้รบัุอนุญ�ตใหแ้สำดีง
บุน YouTube (ไมื่ใ่ช่แ่ค่ในประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ลเท่ี่�นั�น) ทัี่�งนี�เพ่�อ
ปกป้องชุ่มื่ช่นของเร� หลักเกณ์ฑ์์นี�มื่ผีู้ลกับุเน่�อห�ที่กุประเภัที่บุนแพลตฟอรม์ื่ ซึ่่�งรวมื่ถ่ึง
วดิีีโอ ลิงก์ และภ�พขน�ดูย่อ่ ทัี่�งยงัครอบุคลมุื่ถ่ึงสำว่นอ่�นๆ เช่น่ เน่�อห�ทีี่�เป็นสำแปมื่และมื่ี
ก�รหลอกลวง คว�มื่ปลอดีภััยของเดี็ก คว�มื่เกลียดีช่งัและก�รล่วงละเมื่ดิี เน่�อห�ทีี่�มื่คีว�มื่
รุนแรงและเป็นอันตร�ย และอ่�นๆ คลิกทีี่�นี�เพ่�อดีข้อ้ม้ื่ลเพิ�มื่เติมื่เกี�ยวกับุวธิีกี�รที่ำ�ง�นของ 
YouTube

เจ�้หน้�ทีี่�ตรวจสำอบุของเร�ที่ำ�ง�นรว่มื่กับุระบุบุแมั่ช้ช้น่เลิรน์นิงเพ่�อตรวจห�และนำ�เน่�อห�
ทีี่�เป็นอันตร�ยออกจ�ก YouTube อย�่งไรก็ต�มื่ เร�อ�จที่ำ�ง�นผู้ิดีพล�ดีไดี้และอ�จมื่ี
เน่�อห�ไมื่เ่หมื่�ะสำมื่บุ�งร�ยก�รปร�กฏิข่�น ห�กคณุ์พบุเน่�อห�ทีี่�คิดีว�่ละเมื่ดิีหลักเกณ์ฑ์์ของ
ชุ่มื่ช่น ใหใ้ช่ฟ้เีจอรก์�รร�ย่ง�นในเมื่น้ 3 จุดีใต้วดิีีโอเพ่�อสำง่เน่�อห�ดีังกล่�วใหเ้จ�้หน้�ทีี่�ของ 
YouTube ตรวจสำอบุ ซึ่่�งจะช่ว่ยให ้YouTube เป็นแพลตฟอรม์ื่ทีี่�ดีียิ�งข่�นสำำ�หรบัุที่กุคน

ห�กคณุ์ตัดีสำนิใจว�่บุุตรหล�นพรอ้มื่ทีี่�จะสำำ�รวจเน่�อห�มื่�กมื่�ยมื่ห�ศ�ลบุน YouTube ผู้่�น
ประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ลแล้ว โปรดีดีแ้นวคิดีสำำ�หรบัุก�รพ้ดีคยุเร่�อง
หลักเกณ์ฑ์์ดี้�นคว�มื่ปลอดีภััยกับุบุุตรหล�นก่อนทีี่�จะใหพ้วกเข�เริ�มื่ต้นใช่ง้�น

	หล่กเกณ์ฑ์์ของชุ้มั่ช้น	
YouTube:	วธิิท่่ี่�เร�ปกป้อง
ชุ้มั่ช้นจ�กเนื�อห�ท่ี่�เปน็
อ่นต้ร�ย่

	ก�รค้ำนพบัริ�มั่ต้้นท่ี่�น่�

https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=en&ref_topic=6151248
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/?utm_campaign=1008960&utm_source=paidsearch&yt_product=ytgen&yt_goal=eng&utm_medium=googlesearch&utm_content=txt&yt_campaign_id=hyw&yt_creative_id=&utm_keyword=how%20youtube%20works&utm_matchtype=e
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/?utm_campaign=1008960&utm_source=paidsearch&yt_product=ytgen&yt_goal=eng&utm_medium=googlesearch&utm_content=txt&yt_campaign_id=hyw&yt_creative_id=&utm_keyword=how%20youtube%20works&utm_matchtype=e
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เร�ร้ว้�่ผู้้้ปกครองแต่ละคนมื่แีนวที่�งก�รเลี�ยงดีที้ี่�ต่�งกัน และเดี็กที่กุคนก็ไมื่เ่หมื่อ่นกัน รวมื่
ถ่ึงมื่รีะดีับุพัฒน�ก�รทีี่�แตกต่�งกันในแต่ละช่ว่งเวล� ดี้วยเหตนีุ� คณุ์จง่มื่ตัีวเล่อกในก�รตั�ง
ค่�เน่�อห�ถ่ึง 3 ประเภัที่เมื่่�อตั�งค่�ประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ลใหแ้ก่บุุตร
หล�น ซึ่่�งไดี้แก่ สำำ�รวจ สำำ�รวจเพิ�มื่เติมื่ และเน่�อห�สำว่นใหญ่ของ YouTube

โดียทัี่�วไปแล้ว ก�รตั�งค่�เหล่�นี�จะสำอดีคล้องกับุก�รจดัีประเภัที่เน่�อห�ต�มื่อ�ยุ รวมื่ถ่ึงจะ
ใหส้ำทิี่ธีิ�เข�้ถ่ึงวดิีีโอ YouTube มื่�กข่�นเร่�อยๆ ในหวัขอ้และประเภัที่เน่�อห�ต่�งๆ เพิ�มื่ข่�น
ต�มื่ระดีับุ เช่น่ วดิีีโอบุล็อก, บุที่แนะนำ�, วดิีีโอเกมื่, มื่วิสำกิวดิีีโอ, ข�่ว, เน่�อห�ดี้�นก�รศ่กษ�, 
DIY, ศิลปะและง�นฝีีมื่อ่, ก�รเต้นรำ� และอ่�นๆ นอกจ�กนี�ยงัใหส้ำทิี่ธีิ�เข�้ถ่ึงวดิีีโอทีี่�มื่ปีระเดี็น
เกี�ยวกับุผู้้้ใหญ่มื่�กข่�น เช่น่ เร่�องเพศ อัตลักษณ์์ที่�งเพศหรอ่เพศสำภั�พ คว�มื่รุนแรง หรอ่
หวัขอ้ทีี่�มื่คีว�มื่ละเอียดีอ่อนอย�่งภั�พลักษณ์์ สำขุภั�พจติ หรอ่เร่�องร�วเกี�ยวกับุก�รฟ้� นตัว
จ�กก�รที่ำ�ร�้ยตนเอง โปรดีที่ร�บุว�่ก�รตั�งค่�นี�เป็นสำว่นเพิ�มื่เติมื่จ�กหลักเกณ์ฑ์์ของชุ่มื่ช่น 
YouTube

แมื่เ้ร�จะที่ำ�ง�นอย�่งเต็มื่ทีี่�เพ่�อสำร�้งประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นทีี่�เหมื่�ะสำมื่ แต่ระบุบุของเร�ก็
ไมื่ไ่ดี้สำมื่บุ้รณ์์แบุบุและอ�จที่ำ�ง�นผู้ิดีพล�ดีไดี้ บุ�งครั�งบุุตรหล�นอ�จเหน็วดิีีโอทีี่�ไมื่เ่หมื่�ะ
สำมื่หรอ่เน่�อห�ทีี่�ที่ำ�ใหเ้กิดีคว�มื่ไมื่ส่ำบุ�ยใจ ดีังนั�น ไมื่ว่�่จะเล่อกก�รตั�งค่�เน่�อห�เป็น "สำำ�รวจ" 
"สำำ�รวจเพิ�มื่เติมื่" หรอ่ "เน่�อห�สำว่นใหญ่ของ YouTube" คณุ์ก็ควรหมื่ั�นตรวจสำอบุประเภัที่
ของวดิีีโอทีี่�บุุตรหล�นรบัุช่มื่และคอยสำอบุถึ�มื่บุุตรหล�นว�่ร้ส้ำก่อย�่งไรกับุวดิีีโอเหล่�นั�น

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• พ้ดีคยุกับุสำมื่�ช่กิในครอบุครวัเร่�องกฎและคว�มื่ค�ดีหวงัในก�รรบัุช่มื่เน่�อห�วดิีโีอ ลองที่ำ�ขอ้ตกลง
เกี�ยวกับุก�รใช่ส้ำ่�อภั�ยในครอบุครวัเพ่�อกำ�หนดีเวล�และสำถึ�นทีี่�ทีี่�บุุตรหล�นจะดี ้YouTube ไดี้

• อธีบิุ�ยใหช้่ดัีเจนถ่ึงประเภัที่เน่�อห�ทีี่�บุุตรหล�นไมื่ค่วรรบัุช่มื่เมื่่�อใช่ง้�น YouTube และกำ�หนดี
แผู้นก�รดีำ�เนินก�ร เช่น่ ข�้มื่ ปิดี และพ้ดีคยุกับุคณุ์ ในกรณี์ทีี่�พบุเหน็เน่�อห�ประเภัที่นี�

• บุอกใหบุุ้ตรหล�นที่ร�บุว�่ห�กมื่วีดิีโีอทีี่�ที่ำ�ใหร้้ส้ำก่ไมื่ส่ำบุ�ยใจ ไมื่ป่ลอดีภััย หรอ่มื่ขีอ้สำงสำยั พวกเข�
จะที่ำ�คว�มื่เข�้ใจและจดัีก�รกับุคว�มื่ร้ส้ำก่เหล�่นั�นไดีห้ล�กหล�ยวธิี ีลองแนะนำ�ใหบุุ้ตรหล�นพ้ดี
คยุกับุคณุ์หรอ่บุุคคลอ่�นทีี่�ไวใ้จ เช่น่ เพ่�อน พี� และคณุ์คร้ เป็นต้น เน่�องจ�กก�รที่ำ�เช่น่นี�มื่กัดีกีว�่
ก�รเก็บุคว�มื่ร้ส้ำก่เหล�่นั�นไวกั้บุตนเอง

• คณุ์อ�จถึ�มื่คำ�ถึ�มื่ต่�งๆ กับุบุุตรหล�น เช่น่ "ก�รดีว้ดิีโีอเคยที่ำ�ใหห้น้ร้ส้ำก่กลวั เครยีดี เหน่�อย 
หรอ่เศร�้ไหมื่ ห�กเคย หน้เคยคิดีทีี่�จะเปลี�ยนไปที่ำ�กิจกรรมื่อ่�นสำกัพกัหรอ่ไมื่ ่หน้ที่ำ�อะไรเพ่�อใหตั้ว
เองร้ส้ำก่ดีขี่�น มื่อีะไรทีี่�พอ่กับุแมื่พ่อจะช่ว่ยไดีบุ้�้งไหมื่ แลว้วดิีโีอไหนทีี่�ที่ำ�ใหร้้ส้ำก่ดี ีต่�นเต้น หรอ่มื่ี
แรงบุนัดี�ลใจ พอ่กับุแมื่ก็่อย�กร้เ้กี�ยวกับุวดิีโีอเหล�่นั�นดีว้ย"

	สำงสำย่่เมั่ื�อไร	ก็ถ�มั่ไดู้เลย่



พูดูคำยุ่ก่บัสำมั่�ช้กิใน
คำรอบัคำรว่เรื�องกฎและ
คำว�มั่คำ�ดูหวง่ในก�รรบ่ั

ช้มั่เนื�อห�วด่ิูโอ



สำำ�รวจ YouTube อย่�่งมั่่�นใจ 7

ก�รอธีบิุ�ยใหเ้ดีก็เข�้ใจว�่ผู้้้คนและสำถึ�นก�รณ์์ต่�งๆ ในวดิีโีออ�จไมื่ไ่ดีเ้ป็นอย�่งทีี่�เหน็เสำมื่อ
ไปนั�นเป็นสำิ�งสำำ�คัญ ก�รแยกแยะระหว�่งเน่�อห�ทีี่�เกิดีข่�นจรงิกับุทีี่�สำร�้งข่�นบุนโลกออนไลน์
เป็นทัี่กษะสำำ�คัญทีี่�เดีก็ๆ ควรมื่เีมื่่�อดีว้ดิีโีอออนไลน์และใช่ง้�นอินเที่อรเ์น็ต

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• สำง่เสำรมิื่ใหบุุ้ตรหล�นใช่ก้�รคิดีวเิคร�ะหเ์มื่่�อดีว้ดิีโีอและเช่่�อสำญัช่�ตญ�ณ์ของตนเอง ห�กเหน็เร่�อง
ร�วทีี่�ดีเีกินไปหรอ่แปลกมื่�กจนไมื่น่่�จะเกิดีข่�นจรงิ ก็แสำดีงว�่สำิ�งนั�นไมื่น่่�ใช่เ่ร่�องจรงิ

• สำอนใหบุุ้ตรหล�นค้นห�แหลง่ขอ้ม้ื่ลทีี่�เช่่�อถ่ึอไดีเ้มื่่�อเรยีนร้เ้กี�ยวกับุเหตกุ�รณ์์ปัจจุบุนั บุุคคลใน
ประวติัศ�สำตร ์หรอ่หวัขอ้ยอดีนิยมื่อ่�นๆ บุุตรหล�นอ�จเหน็แผู้งขอ้ม้ื่ลใต้วดิีโีอ ซึ่่�งมื่ขีอ้ม้ื่ลจ�ก
แหลง่ทีี่�มื่�ทีี่�น่�เช่่�อถ่ึอและใหบุ้รบิุที่เพิ�มื่เติมื่เกี�ยวกับุวดิีโีอและผู้ลก�รค้นห�บุ�งร�ยก�ร

• บุอกใหบุุ้ตรหล�นระมื่ดัีระวงั URL, โลโก้ หรอ่ช่่�อทีี่�น่�สำงสำยั รวมื่ถ่ึงช่่�อเน่�อห�ทีี่�เกินจรงิ ซึ่่�งบุ�ง
ครั�งเรยีกว�่ "คำลิกเบัต้"

• สำง่เสำรมิื่ใหบุุ้ตรหล�นพ้ดีคยุกับุผู้้้ปกครองหรอ่ผู้้้ใหญ่อย้เ่สำมื่อห�กพบุขอ้ม้ื่ลทีี่�คิดีว�่ไมื่ถ่ึก้ต้องหรอ่
ไมื่ต่รงกับุแหลง่ขอ้ม้ื่ลอ่�นๆ ทีี่�ตนเองเช่่�อถ่ึอ 

• ห�กวดิีโีอมื่กี�รแสำดีงผู้�ดีโผู้น ก�รแกลง้กัน หรอ่ก�รท้ี่�ในลกัษณ์ะทีี่�ดีเ้หมื่อ่นจะเป็นอันตร�ย 
โปรดีที่ร�บุว�่วดิีโีอเหล�่นี�มื่กัสำร�้งข่�นโดียทีี่มื่ง�นมื่อ่อ�ช่พีและไดีร้บัุก�รถ่ึ�ยที่ำ�อย�่งปลอดีภััย 
วดิีโีอเหล�่นี�ต้องอ�ศัยผู้้้เช่ี�ยวช่�ญหล�ยคนในก�รถ่ึ�ยที่ำ� ทัี่�งยงัถ่ึ�ยที่ำ�หล�ยครั�งและผู้่�นตัดีต่อ
มื่�แลว้ อย�่งไรก็ต�มื่ เร�เพยีงต้องก�รทีี่�จะบุอกว�่ "อย�่ลองที่ำ�กิจกรรมื่เหล�่นี�ทีี่�บุ�้น" เน่�องจ�ก
อ�จเกิดีอันตร�ยร�้ยแรงไดี้

ก�รเป็นครเีอเตอร ์YouTube อ�จเป็นง�นประจำ� และช่อ่งยอดีนิยมื่จำ�นวนมื่�กก็มื่ทีีี่มื่ทีี่�
คอยสำนับุสำนุนก�รพฒัน�และก�รสำร�้งวดิีโีอ ผู้้ส้ำนับุสำนุน โฆษณ์� และก�รเป็นพ�รท์ี่เนอร์
เป็นตัวอย�่งของช่อ่งที่�งทีี่�ครเีอเตอรใ์ช่ใ้นก�รสำร�้งร�ยไดีเ้มื่่�อสำร�้งเน่�อห�ทีี่�ยอดีเยี�ยมื่บุน 
YouTube คณุ์จง่ควรอธีบิุ�ยใหบุุ้ตรหล�นเข�้ใจว�่ครเีอเตอรอ์�จไดีร้บัุสำนิค้�หรอ่บุรกิ�รเป็นค่�
ตอบุแที่นสำำ�หรบัุก�รโปรโมื่ต รวมื่ถ่ึงสำอนใหบุุ้ตรหล�นแยกคว�มื่แตกต่�งระหว�่งวดิีโีอทีี่�มื่กี�ร
รบัุรองและก�รแสำดีงผู้ลติภััณ์ฑ์แ์บุบุช่ำ�ระเงินกับุวดิีโีอทีี่�ไมื่ม่ื่เีน่�อห�ดีงักล�่วใหไ้ดี ้อย�่งไรก็ต�มื่ 
ระบุบุจะแสำดีงขอ้คว�มื่เปิดีเผู้ยไวอ้ย�่งช่ดัีเจนในเน่�อห�ทีี่�มื่กี�รโปรโมื่ตแบุบุเสำยีค่�ใช่จ้�่ย

เคำล็ดูล่บัและเคำร่ืองมืั่อท่่ี่เร�อย่�กแนะนำ�

• พ้ดีคยุกับุบุุตรหล�นเร่�องก�รโปรโมื่ตแบุบุเสำยีค่�ใช่จ้�่ยในวดิีโีอ และสำอนใหส้ำงัเกตสำญัลกัษณ์์ทีี่�
บุอกว�่มื่กี�รโปรโมื่ตแบุบุเสำยีค่�ใช่จ้�่ยในวดิีโีอ ลองดีว้ดิีโีอสำั�นๆ นี� แลว้ขอใหบุุ้ตรหล�นระบุุสำิ�งทีี่�
ที่ำ�ใหร้้ว้�่เน่�อห�ทีี่�รบัุช่มื่อย้นั่�นมื่กี�รโปรโมื่ตแบุบุเสำยีค่�ใช่จ้�่ยหรอ่ไมื่่

• พ้ดีคยุถ่ึงครเีอเตอรที์ี่�บุุตรหล�นช่่�นช่อบุ และอธีบิุ�ยใหฟ้งัว�่มื่คีรเีอเตอรห์ล�ยคนสำร�้งเน่�อห�
สำำ�หรบัุ YouTube เป็นง�นประจำ�และใช่ช้่อ่งของตนเองในก�รที่ำ�ธุีรกิจ ซึ่่�งหมื่�ยคว�มื่ว�่ครเีอเตอร์
เหล�่นี�ที่ำ�ง�นรว่มื่กับุธุีรกิจและพ�รท์ี่เนอรร์�ยอ่�นๆ เพ่�อห�เงินที่นุมื่�บุรหิ�รช่อ่ง

• มื่องห�วลอีย�่ง "สำนับุสำนุนโดีย" "รว่มื่มื่อ่กับุ" หรอ่ #ad ซึ่่�งเป็นขอ้คว�มื่บุง่บุอกว�่บุรษัิที่จ�่ยเงิน
ใหค้รเีอเตอรน์ำ�เสำนอผู้ลติภััณ์ฑ์์ของตนเพ่�อโปรโมื่ตผู้ลติภััณ์ฑ์์นั�นแก่ผู้้้ช่มื่

	ไมั่ต่้กหลมุั่พร�งกลลวง

	ก�รเห็นโฆษณ์�เปน็คำร่�งคำร�ว
ไมั่ใ่ช้เ่รื�องแย่เ่สำมั่อไป

แผู้งขอ้ม้ื่ล

https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=Xx7tcILnD6w


สำำ�รวจ YouTube อย่�่งมั่่�นใจ 8

วดิีโีอออนไลน์อ�จมื่เีน่�อห�ทีี่�น่�ต่�นเต้นและขอ้คว�มื่ในวดิีโีอก็เผู้ยแพรไ่ดีอ้ย�่งรวดีเรว็ ซึ่่�ง
เป็นสำิ�งทีี่�ดีสีำำ�หรบัุเดีก็ๆ ในก�รเรยีนร้ท่้ี่�เต้นใหมื่ที่ี่�ช่่�นช่อบุหรอ่ศ่กษ�เหตกุ�รณ์์สำำ�คัญต่�งๆ 
อย�่งไรก็ต�มื่ ขอ้คว�มื่เช่งิลบุก็แพรก่ระจ�ยไดีอ้ย�่งรวดีเรว็เช่น่กัน คณุ์จง่ควรสำง่เสำรมิื่ให้
บุุตรหล�นพจิ�รณ์�ว�่บุุคคลในวดิีโีอทีี่�พวกเข�รบัุช่มื่ปฏิิบุติัต่อผู้้้อ่�นในแบุบุทีี่�พวกเข�ต้องก�ร
ใหผู้้้้อ่�นปฏิิบุติัต่อตนเองหรอ่ไมื่ ่ห�กไมื่ ่ใหถ้ึ�มื่เหตผุู้ลทีี่�เลอ่กดีเ้น่�อห�นั�น

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• สำอนบุุตรหล�นใหห้ยุดีเผู้ยแพรว่ดิีโีอทีี่�มื่เีน่�อห�ไมื่เ่หมื่�ะสำมื่โดียก�รไมื่ส่ำง่ต่อใหบุุ้คคลอ่�น

• อธีบิุ�ยวธิีรี�ยง�นวดิีโีอทีี่�แสำดีงคว�มื่เกลยีดีช่งั มื่กี�รลว่งละเมื่ดิี หรอ่มื่เีน่�อห�ไมื่เ่หมื่�ะสำมื่ 
นอกจ�กนี� คณุ์ยงัปิดูวดิีโีอและช่อ่งไดีโ้ดียก�รคลกิ "ไมื่ส่ำนใจ" ในเมื่น้ 3 จุดีใต้วดิีโีอ ซึ่่�งจะที่ำ�ให้
ระบุบุไมื่แ่นะนำ�วดิีโีอและช่อ่งเหล�่นั�นแก่คณุ์อีก

• บุอกใหบุุ้ตรหล�นที่ร�บุว�่พวกเข�ควรพ้ดีคยุกับุผู้้้ใหญ่ทีี่�ไวใ้จ ห�กครเีอเตอรพ้์ดีถ่ึงหวัขอ้ทีี่�ที่ำ�ให้
ตนเองหรอ่ผู้้้อ่�นร้ส้ำก่ไมื่ส่ำบุ�ยใจหรอ่อ่ดีอัดีใจ

• พ้ดีคยุเกี�ยวกับุครเีอเตอรห์รอ่ช่อ่ง YouTube ทีี่�สำร�้งผู้ลกระที่บุเช่งิบุวกแก่ผู้้้อ่�นและไมื่ส่ำนับุสำนุน
ก�รกระที่ำ�ทีี่�เป็นก�รกลั�นแกลง้

ไลฟส์ำไตลด์ีจิทัิี่ลช่ว่ยใหเ้ร�มื่ั�นใจไดีว้�่ก�รใช่เ้ที่คโนโลยจีะไมื่ส่ำง่ผู้ลเสำยีต่อสำขุภั�พจติ ร�่งก�ย 
สำงัคมื่ หรอ่อ�รมื่ณ์์ของเร� ซึ่่�งรวมื่ถ่ึงสำภั�พคว�มื่เป็นอย้ ่สำขุภั�วะที่�งก�ยและที่�งใจของเดีก็ๆ 
ดีว้ยเช่น่กัน คณุ์ภั�พช่วีติของเร�ยงัข่�นอย้กั่บุอุปกรณ์์ สำ่�อ แอป และเที่คโนโลยอ่ี�นๆ ดีว้ย ซึ่่�ง
แน่นอนว�่แตกต่�งกันไปในแต่ละคน ทัี่�งนี� ก�รใช่เ้คร่�องมื่อ่ของเร�เพ่�อปรบัุแต่งประสำบุก�รณ์์
ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ลจะช่ว่ยสำนับุสำนุนก�รใช่ง้�นเที่คโนโลยอีย�่งเหมื่�ะสำมื่ไดี้

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• พ้ดีคยุกับุสำมื่�ช่กิในครอบุครวัเกี�ยวกับุกฎพ่�นฐ�นในก�รใช่ส้ำ่�อดีจิทัิี่ล ตั�งเป�้หมื่�ยรว่มื่กัน และสำอนให้
บุุตรหล�นระมื่ดัีระวงัเป็นพเิศษเมื่่�อใช่เ้วล�อย้ห่น้�จอ ทัี่�งนี� ก�รช่ว่ยเต่อนใหเ้ข�้นอนและก�รช่ว่ยเต่อน
ใหพ้กัสำ�ยต�ของ YouTube จะเปิดีโดียอัตโนมื่ติัในประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ล

• สำง่เสำรมิื่ใหบุุ้ตรหล�นดีเ้น่�อห�ทีี่�กระตุน้ก�รเคล่�อนไหว เช่น่ ก�รเต้น โยคะ หรอ่ก�รฝึีกศิลปะปอ้งกัน
ตัว รวมื่ถ่ึงสำนับุสำนุนใหพ้วกเข�พกัยด่ีเสำน้ยด่ีสำ�ยหลงัจ�กทีี่�ใช่เ้วล�บุนโลกออนไลน์เป็นเวล�น�น

• กำ�หนดีเวล�สำง้สำดุีสำำ�หรบัุก�รใช่ง้�น YouTube ต่อสำปัดี�ห ์และบุอกใหบุุ้ตรหล�นตรวจสำอบุ
โปรไฟลเ์วล�ทีี่�ใช่ใ้นก�รรบัุช่มื่ของตนเองเพ่�อดีว้�่ใช่เ้วล�ออนไลน์มื่�กเกินไปหรอ่ไมื่่

• เปิดีก�รตั�งค่�ช่ว่งเวล�ปิดีเสำยีงก�รแจง้เต่อนเพ่�อไมื่ใ่หแ้อปสำง่ก�รแจง้เต่อนทีี่�มื่เีสำยีงและก�รสำั�น
ทัี่�งหมื่ดีช่ั�วคร�วในช่ว่งเวล�ทีี่�เลอ่ก

• ตั�งค่�เน่�อห�โดียรวมื่ของก�รแจง้เต่อนเพ่�อรบัุก�รแจง้เต่อนทัี่�งหมื่ดีเพยีงครั�งเดียีวในแต่ละวนั

• เมื่่�อใช่ป้ระสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นภั�ยใต้ก�รควบุคมุื่ดีแ้ลบุน YouTube ระบุบุจะปิดีก�รเลน่อัตโนมื่ติั
โดียค่�เริ�มื่ต้น คณุ์จง่อ�จพ้ดีคยุกับุสำมื่�ช่กิในครอบุครวัถ่ึงประโยช่น์ของก�รไมื่ใ่ช่ฟ้เีจอรนี์� มื่ชี่ว่ง
เวล�ไหนบุ�้งทีี่�คณุ์ต้องก�รเปิดีก�รเลน่อัตโนมื่ติั (คำ�ใบุ:้ เพลยล์สิำต์เพลงไง)

	เปน็คำนดู่เท่ี่จะต้�ย่

	คำวบัคำมุั่ก�รใช้อุ้ปกรณ์ดิ์ูจท่ิี่ล

https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/9052667?hl=en&utm_source=wellbeing.google&utm_medium=referral&utm_campaign=wellbeing
https://support.google.com/youtube/answer/9012950?hl=en&utm_source=wellbeing.google&utm_medium=referral&utm_campaign=wellbeing
https://support.google.com/youtube/answer/9012820?hl=en&utm_source=wellbeing.google&utm_medium=referral&utm_campaign=wellbeing


สำอนบุัต้รหล�นให้หยุ่ดู
เผย่แพรว่ด่ิูโอท่ี่�มั่เ่นื�อห�
ไมั่เ่หมั่�ะสำมั่โดูย่ก�รไมั่ส่ำง่

ต่้อให้บุัคำคำลอื�น
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คว�มื่เป็นสำว่นตัวและคว�มื่ปลอดีภััยสำว่นบุุคคลบุนโลกออนไลน์นั�นสำำ�คัญไมื่แ่พกั้บุในช่วีติ
ออฟไลน์ กิจกรรมื่บุน YouTube ของบุุตรหล�นของคณุ์ถ่ึอเป็นกิจกรรมื่สำว่นตัว (ยกเวน้ใน
กรณี์ทีี่�คณุ์ลงช่่�อเข�้สำ้ร่ะบุบุดีว้ยบุญัช่ขีองบุุตรหล�น) โดียเร�จะนำ�ขอ้ม้ื่ลดีงักล�่วมื่�ใช่เ้พ่�อ
ปรบัุปรุงประสำบุก�รณ์์ก�รใช่ง้�นของบุุตรหล�นเท่ี่�นั�น เช่น่ ก�รช่ว่ยเต่อนสำิ�งทีี่�เคยรบัุช่มื่ 
รวมื่ถ่ึงเพ่�อแสำดีงวดิีโีอแนะนำ�และผู้ลก�รค้นห�ทีี่�เกี�ยวขอ้งมื่�กข่�น

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• สำอนใหบุุ้ตรหล�นใช่เ้คร่�องมื่อ่ทีี่�มื่เีพ่�อล�้ง ดี ้และหยุดีประวติัก�รดีแ้ละประวติัก�รค้นห�ช่ั�วคร�ว

• ช่ว่ยบุุตรหล�นตั�งรหสัำผู้่�นทีี่�มื่คีว�มื่รดัีกมุื่เมื่่�อสำร�้งบุญัช่ ี

•  -  ใช่ร้หสัำผู้่�นทีี่�จดีจำ�ไดีง่้�ย แต่หลกีเลี�ยงก�รใช่ข้อ้ม้ื่ลสำว่นบุุคคล เช่น่ ช่่�อหรอ่วนัเกิดี

•  -  ใช่ทั้ี่�งตัวอักษรพมิื่พใ์หญ่ พมิื่พเ์ลก็ สำญัลกัษณ์์ และตัวเลขคละกัน

•  -  lnนnี�ตั2อัnษsดีว้Eสำญัลnั8ณ์์llล=ต*วlลullUUu

•  -  อย�่ใช่ร้หสัำผู้่�นเดียีวกันในหล�ยเวบ็ุไซึ่ต์

เพร�ะก�รแช่รว์ดิีโีอออนไลน์ที่ำ�ไดีอ้ย�่งรวดีเรว็และง่�ยดี�ย เดีก็ๆ จง่อ�จร้ส้ำก่ค่กคะนองและ
ตกอย้ใ่นสำถึ�นก�รณ์์ย�กลำ�บุ�กในท้ี่�ยทีี่�สำดุี เดีก็ทีี่�ใช่บุ้ญัช่ทีีี่�มื่กี�รควบุคมุื่ดีแ้ลจะใช่เ้คร่�อง
มื่อ่สำร�้งวดิีโีอไดี ้แต่ระบุบุจะลอ็กวดิีโีอไวเ้ป็นแบุบุสำว่นตัว ซึ่่�งหมื่�ยคว�มื่ว�่เดีก็ๆ จะเผู้ยแพร่
วดิีโีอเป็นสำ�ธี�รณ์ะบุน YouTube ไมื่ไ่ดี ้แต่จะดี�วน์โหลดีวดิีโีอของตนลงในอุปกรณ์์หรอ่คัดี
ลอก URL ของวดิีโีอทีี่�เคยดีบุ้น YouTube แลว้แช่รกั์บุบุุคคลอ่�นนอกแพลตฟอรม์ื่ไดี ้(เช่น่ 
ผู้่�นโซึ่เช่ยีลมื่เีดียี อีเมื่ล หรอ่ SMS)

เคำล็ดูล่บัและเคำรื�องมั่อืท่ี่�เร�อย่�กแนะนำ�

• วดิีโีอก็เปรยีบุเสำมื่อ่นก�รสำนที่น�แบุบุเหน็หน้�กัน ห�กเน่�อห�ในวดิีโีอเป็นสำิ�งทีี่�ไมื่ค่วรพ้ดี ก็ไมื่ค่วร
แช่รกั์บุผู้้้อ่�น

• พ้ดีคยุกับุสำมื่�ช่กิในครอบุครวัเกี�ยวกับุกฎเกณ์ฑ์์ในก�รแช่ร ์เดีก็ๆ ไดีร้บัุอนุญ�ตใหแ้ช่รว์ดิีโีอไหมื่ 
แช่รผ์ู้่�นแอปใดี และแช่รกั์บุใครไดีบุ้�้ง

• อย�่ลม่ื่ว�่ก�รแช่รว์ดิีโีอทีี่�มื่เีน่�อห�แสำดีงคว�มื่เกลยีดีช่งัหรอ่เป็นอันตร�ยเป็นก�รกระที่ำ�ทีี่�ไมื่เ่หมื่�ะ
สำมื่พอๆ กับุก�รสำร�้งวดิีโีอเหล�่นั�น ดีงันั�น ใหร้ะมื่ดัีระวงัเป็นอย�่งมื่�ก โดียไมื่เ่ข�้ไปยุง่เกี�ยวกับุ
ก�รกลั�นแกลง้บุนโลกออนไลน์ดีว้ยก�รแช่รส์ำิ�งทีี่�ไมื่ด่ีหีรอ่ไมื่เ่ป็นคว�มื่จรงิ

	คิำดูก่อนแช้ร์

	เก็บัขอ้มูั่ลไวเ้ปน็คำว�มั่ล่บั

https://support.google.com/youtube/answer/9315727?hl=en&ref_topic=9386940
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	อภิธิ�นศ่ัพท์ี่

สำร�้งข้�นรว่มั่ก่บัองค์ำกรต่้อไปน่�

คำลิกเบัต้
ผู้้้เผู้ยแพรโ่ฆษณ์�โพสำต์พ�ดีหวัทีี่�จงใจที่ำ�ใหเ้ข�้ใจผู้ิดีหรอ่เกินจรงิ
เพ่�อใหผู้้้้ใช่ค้ลกิเข�้ไปยงัหน้�เวบ็ุหรอ่วดิีโีอ

ที่ฤษฎ่สำมั่คำบัคิำดู
คำ�อธีบิุ�ยทีี่�แต่งข่�นสำำ�หรบัุเหตกุ�รณ์์ ซึ่่�งเช่่�อมื่โยงไปยงักลุม่ื่หรอ่
บุุคคลอย�่งไมื่ถ่ึก้ต้อง โดียมื่กัจะกระตุ้นใหเ้กิดีก�รละเมื่ดิีหรอ่คว�มื่
เกลยีดีช่งัต่อกลุม่ื่เป้�หมื่�ย

ฟองสำบูัจ่�กก�รกรองขอ้มูั่ล 
ระบุบุจะแนะนำ�เน่�อห�ต�มื่ก�รโต้ตอบุและประวติัก�รค้นห�บุน
อินเที่อรเ์น็ตทีี่�ผู้่�นมื่�ใหแ้ก่ผู้้้ใช่ ้เมื่่�อเวล�ผู้่�นไปก็จะแยกผู้้้ใช่อ้อก
จ�กมุื่มื่มื่องหรอ่คว�มื่สำนใจทีี่�แตกต่�งจ�กตัวผู้้้ใช่ไ้ดี ้ในระยะย�ว 
ก�รดีำ�เนินก�รนี�อ�จเป็นก�รจำ�กัดีคว�มื่เข�้ใจของผู้้้คนต่อหวัขอ้
หรอ่เหตกุ�รณ์์ทีี่�ซึ่บัุซึ่อ้น และยงัลดีคว�มื่เหน็อกเหน็ใจตลอดีจนก�ร
สำนที่น�ระหว�่งกลุม่ื่ต่�งๆ ดีว้ย

ก�รร�ย่ง�น	(หรอื	"ก�รแจง้ว�่ไมั่เ่หมั่�ะสำมั่") 
ผู้้้ใช่ร้�ยง�นวดิีโีอใหเ้จ�้หน้�ทีี่�ของ YouTube ตรวจสำอบุไดีโ้ดียก�ร
คลกิไอคอนธีงทีี่�อย้ด่ี�้นล�่งวดิีโีอ YouTube เจ�้หน้�ทีี่�จะตรวจสำอบุ
วดิีโีอต�มื่หลกัเกณ์ฑ์์ของชุ่มื่ช่น YouTube และพจิ�รณ์�ว�่วดิีโีอ
เหมื่�ะสำมื่กับุแพลตฟอรม์ื่หรอ่ไมื่่

ก�รปิดู 
ห�กเหน็วดิีโีอทีี่�ไมื่ต้่องก�รดีอี้ก คณุ์ปิดีวดิีโีอดีงักล�่วไดีโ้ดียก�รคลกิ 
"ไมื่ส่ำนใจ" ในเมื่น้ 3 จุดีใต้วดิีโีอ ระบุบุจะไมื่แ่นะนำ�วดิีโีอนี�ใหค้ณุ์อีก

ภ�พขน�ดูย่อ่
ภั�พขน�ดียอ่ค่อตัวอย�่งร้ปภั�พของแต่ละวดิีโีอซึ่่�งจะช่ว่ยใหผู้้้้ช่มื่
เหน็ภั�พรวมื่ของเน่�อห�แต่ละสำว่นขณ์ะใช่ ้YouTube

แมั่ช้ช้น่เลิรน์นิง
ก�รประมื่วลผู้ลขอ้ม้ื่ลจำ�นวนมื่�กทีี่�จะช่ว่ยใหก้�รตัดีสำนิใจและก�ร
แนะนำ�วดิีโีอดียีิ�งข่�นในอน�คต 
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