
หน่วยงานให้ค�าปรึกษา
ถา้คุณมคี�าถามเกีย่วกบัการใชส้ื่อต่างๆ  

ถา้คุณมปีญัหาเรื่องการวางกฎและการจดัการใหท้�าตามกฎ  

หน่วยงานเหล่าน้ีสามารถช่วยเหลอืคุณต่อไปได:้

• หน่วยงานใหป้รกึษาแก่บดิามารดา Pro Juventute:  

elternberatung.projuventute.ch,  

058 261 61 61 (24 ชม.)

• โทรศพัทฉุ์กเฉินส�าหรบับดิามารดา: 0848 35 45 55 (24 ชม.)

• หน่วยงานใหป้รกึษาอื่นๆ: lotse.zh.ch

ถา้คุณกลวัว่า ลูกคุณใชอ้นิเทอรเ์น็ตบ่อยเกนิไปและก�าลงัจะตดิสื่อ: 

กรุณาตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญในเขตทีคุ่ณอาศยัอยู่:

• www.suchtpraevention-zh.ch/ueber-uns/ 

regionale-stellen, 044 634 49 99

• ศูนยส์�าหรบัผูต้ดิการพนันและผูต้ดิพฤตกิรรมอื่นๆ ซูรกิ:  

www.spielsucht-zh.ch, 044 360 41 18

เวบ็ไซต์ท่ีแนะน�า
ส่ือทุกชนิด
• ทีป่รกึษาส�าหรบับดิามารดา: jugendundmedien.ch 

> Jugendschutz > Elterliche Begleitung 

• ทีป่รกึษาส�าหรบับดิามารดา: schau-hin.info

การแจ้งเรื่องก�าหนดอายุ
• การแจง้เรื่องก�าหนดอายุ ภาพยนตร:์ filmrating.ch > Kinofilme

• การแจง้เรื่องก�าหนดอายุ วดีโีอ: filmrating.ch > Bildtonträger

• การแจง้เรื่องก�าหนดอายุ เกมส:์ pegi.info

การติด
• การทดสอบดว้ยตนเอง เรื่อง การตดิสื่อออนไลน์: 

www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest

การสัง่
เอกสารแผ่นพบัฉบบัน้ีและรายละเอยีดขอ้มลูต่างๆ  

ส�าหรบัพ่อแม่ทีม่ลีูกอายุน้อยกว่าน้ี สามารถสัง่ไดท้ี:่ 

suchtpraevention-zh.ch > Publikationen  

> Informationsmaterial > Familie

ฉบ
ับพ

ิมพ
์คร

ั้งท
ี่ 6

 ม
ีนา

คม
 2

01
7

รายการตรวจสอบ:  
ความเส่ียงเรื่องการติดอินเทอรเ์น็ต

สญัญาณทีพ่่อแม่ควรคอยระวงัดู:

• คอมพวิเตอรห์รอืเกมสค์อนโซลเปิดอยู่สีช่ ัว่โมงต่อวนั

หรอืนานกว่านัน้

• โทรศพัทม์อืถอือยู่ตรงหน้าตลอดเวลา  

และไม่สามารถปิดหรอืไม่สนใจได ้ 

แมเ้พยีงระยะเวลาสัน้ๆ

• ลูกคุณแทบจะไม่พบปะเพื่อนๆ หรอืไม่พบปะเพื่อนเลย

• ลูกคุณไม่สนใจกจิกรรมหรอืงานอดเิรกอื่นๆ อกีเลย

• ผลการเรยีนในโรงเรยีนหรอืในการฝึกหดัอาชพีแย่ลงไป

เรื่อยๆ

• ลูกคุณไม่สนใจใยดกีบัเรื่องการดูแลรกัษาร่างกายของตวั

เองและไม่อยากอาหาร  

มกัจะง่วงนอนในตอนกลางวนัดว้ย

• ลูกคุณมปีฏกิริยิากา้วรา้วและหดหู่ไม่มคีวามสุข  

ถา้ไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้อมพวิเตอรห์รอืถา้ไม่ได้

โทรศพัทม์อืถอื

ถา้คุณเหน็สญัญาณเหล่าน้ีเกดิขึน้หลายอย่างพรอ้มกนัและ

เป็นเวลานานตดิต่อกนัหลายสปัดาห ์อาจชีใ้หเ้หน็ไดว้่า

ก�าลงัจะตดิสื่อ

หลกัเกณฑป์ฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัจากการ
ถกูรงัควาน

• อย่าบอกขอ้มลูส่วนตวัใหแ้ก่คนแปลกหน้า (ชื่อ  

ทีอ่ยู่ทีบ่า้นและของโรงเรยีน หมายเลขโทรศพัท ์ฯลฯ) 

และอย่าส่งรูปถ่าย

• อย่านัดพบกบัคนแปลกหน้าทีรู่จ้กักนัทางอนิเทอรเ์น็ต

เป็นการส่วนตวั

• บนอนิเทอรเ์น็ตแพลตฟอรม์ เช่น Facebook หรอื 

Instagram เปิดทางใหเ้ฉพาะคนรูจ้กัและเพื่อนทีม่คีวาม

เกรงใจเขา้ถงึรูปภาพและสิง่อื่นๆ ไดเ้ท่านัน้

• ขอค�าปรกึษาเมื่อรูส้กึไม่แน่ใจ

อินเทอรเ์น็ต และส่ือดิจิทลั
หลีกเล่ียงการติด

ค�าแนะน�าส�าหรบับิดามารดาของผูมี้อาย ุ 

11 ถึง 16 ปี

Thailändisch



โอกาส

• อนิเทอรเ์น็ตสื่อสารขอ้มลูความรูใ้หแ้ละช่วยเตรยีมตวัในเรื่องชวีติการประกอบอาชพีการงาน

• สื่อดจิทิลัช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรื่องต่างๆ กบัคนอื่นๆ

• อนิเทอรเ์น็ตเสนอเรื่องราวทีน่่าตื่นเตน้ และใหค้วามเขา้ใจโลกอื่นๆ

• อนิเตอรเ์น็ต / สื่อดจิทิลั ใหค้วามบนัเทงิและช่วยคลายเครยีด

ความเส่ียง

• ในอนิเทอรเ์น็ต เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ และสามารถหลงเพลนิอยู่ในนัน้ได ้ถา้ใชอ้ย่างหมกมุ่นแลว้  

จะพลาดโอกาสในการตดิต่อทางสงัคมกบัโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่การเล่นเกมสแ์ละการแชทจะท�าใหต้ดิได้

• ในอนิเทอรเ์น็ตมเีน้ือเรื่องทีเ่ป็นปญัหา อย่างเช่น การน�าเสนอการใชก้�าลงัรุนแรง หรอืสื่อลามก  

ซึง่เป็นเรื่องเกนิความสามารถทีเ่ดก็และวยัรุ่นจะรบัได ้และท�าใหเ้กดิความกลวัได้

• การหมกมุ่นกบัการใชส้ื่อดจิทิลัมากเกนิไปอาจท�าใหผ้ลการเรยีนตกลงได ้

• สิง่ใดทีเ่ผยแพร่ครัง้หน่ึงในอนิเทอรเ์น็ตแลว้แทบจะไม่สามารถลบออกไปไดอ้กี อย่างเช่น รูปภาพส่วนตวั ทีอ่ยู ่ 

หรอืหมายเลขโทรศพัท์

• เครอืขา่ยสงัคม เช่น Facebook หรอื Instagram สามารถถูกใชเ้พื่อรงัควานหรอืประจานใส่รา้ยเดก็ (Cybermobbing, Sexting)

• บุคคลแปลกหน้าสามารถใชป้ระโยชน์จากความอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็และวยัรุ่น  

และการปิดบงัชื่อในอนิเทอรเ์น็ตเพื่อคอยตามก่อกวนรงัควานเดก็และวยัรุ่น

เป็นเรื่องส�าคญัท่ีต้องคอยติดตามเป็นเพ่ือนลูก
เน่ืองจากอนิเทอรเ์น็ตและสื่อดจิทิลัมคีวามเสีย่งแอบแฝงอยู่ คุณผูเ้ป็นพ่อแม่จงึควรท�าความรูจ้กัคุน้เคยกบัการใชส้ื่อของลูก  

แสดงความสนใจ คอยถามไถ่ในเรื่องน้ี ตดิตามเป็นเพื่อนลูก และตกลงกนัในเรื่องกฎเกณฑก์ารใช ้ 

คุณไม่จ�าเป็นตอ้งเขา้ใจรายละเอยีดดา้นเทคนิคทุกอย่างเพื่อช่วยสนับสนุนลูกคุณ  

แต่คุณควรบอกลูกคุณอย่างชดัเจนว่าคุณเหน็ว่าอะไรดแีละอะไรไม่ด ีอธบิายเหตุผลใหลู้กฟงั เช่น  

ท�าไมคุณถงึปฏเิสธเกมสท์ีม่กีารใชก้�าลงัรุนแรง  

หรอืเพราะเหตุใดคุณถงึไม่อยากใหลู้กสาวคุณน�ารูปถ่ายของตวัเองช่วงพกัรอ้นทีใ่ส่ชุดว่ายน�้าไปลงใหค้นอื่นดูในอนิเทอรเ์น็ต

อินเทอรเ์น็ตและส่ือดิจิทลัเสนอโอกาสมากมายให้แก่เดก็และวยัรุ่นเช่นกนั แต่กเ็หมือนกบัส่ิงอ่ืนๆ  

ทัง้หมดท่ีมีอนัตรายซ่อนเร้นอยู่ด้วย อย่างเช่น ท�าให้เกิดการติดได้

วยัรุ่นส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างไม่มปีญัหาและบ่อย วยัรุ่นจ�านวนมากใชอ้นิเตอรเ์น็ต / สื่อดจิทิลั  

อย่างหมกมุ่นมาก ในช่วงเวลาหน่ึง ซึง่ไม่จ�าเป็นว่าจะท�าใหต้ดิ ส่วนใหญ่จะเป็นความนิยมชัว่ขณะ แต่กระนัน้กต็าม  

มเีดก็วยัรุ่นส่วนน้อยทีพ่ฒันาการใชต่้อไปจนกลายเป็นปญัหาอย่างจรงิจงั

ส่ิงท่ีพ่อแม่ท�าได้

• หาขอ้มลูความรูใ้หแ้ก่ตวัเอง ลองคดิไตร่ตรองเรื่องสื่อดจิทิลั

และการใชส้ื่อเหล่าน้ีของตวัคุณเอง

• ท่องโลกบนอนิเทอรเ์น็ตร่วมกบัลูกคุณ  

พดูคุยกบัลูกว่าลูกท�าอะไรในอนิเทอรเ์น็ต  

ใหลู้กอธบิายใหคุ้ณฟงัว่าลูกเล่นเกมสอ์ะไรบา้ง

• อธบิายใหค้วามรูแ้ก่ลูกในเรื่องอนัตรายต่างๆ  

ทีอ่าจมใีนอนิเทอรเ์น็ต

• ท�าความตกลงกบัลูกในเรื่องกฎการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส์

ต่างๆ ว่าจะใหใ้ชไ้ดบ้่อยแค่ไหนและแต่ละครัง้นานเท่าไร 

คุณตอ้งคอยระวงัว่ามกีารท�าตามขอ้ตกลงเรื่องน้ีหรอืไม่

• จูงใจลูกใหใ้ชเ้วลาอย่างเพยีงพอกบักจิกรรมอื่นๆ  

และกบัเพื่อนๆ นอกเหนือไปจากการใชก้บัสื่อ

• คอยระวงัใหลู้กเลอืกเกมสแ์ละภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกบัวยั

ของลูก

• อธบิายชีแ้จงใหลู้กรูถ้งึการกระท�าสิง่ใดในอนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะ

เป็นความผดิใหถู้กลงโทษตามกฎหมายอาญาได ้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์ 

และการดาวน์โหลดเน้ือหารุนแรง

• ถา้คุณรูส้กึไม่แน่ใจ อาจช่วยไดม้ากถา้คุณไดพ้ดูคุยแลก

เปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัพ่อแม่คนอื่นๆ คุณขอความช่วยเหลอื

และค�าแนะน�าจากหน่วยงานทีใ่หค้�าปรกึษาต่างๆ ไดด้ว้ย

เช่นเดยีวกนั

 

เอกสารแผ่นพับนี้ ยังจัดพิมพ์ในภาษาอื่นๆ อีกด้วย

เดก็และวยัรุ่นท�าอะไรในอินเทอรเ์น็ต
สื่อทางจอภาพจะใชส้�าหรบัความบนัเทงิและสื่อสารตดิต่อเป็น

ส่วนใหญ่ สิง่ทีท่�าบ่อยทีสุ่ด คอื ดูวดีโีอ ฟงัเพลง  

แลกเปลีย่นขา่วสาร (แชท) นอกจากนัน้แลว้เดก็ผูช้ายยงัเล่น

เกมสอ์กีดว้ย 

ค�าอธิบายศพัท์บางค�าอย่างย่อๆ

เครือข่ายสงัคม / ส่ือสงัคม  

(Soziale Netzwerke / Social Media)
ในเครอืขา่ยสงัคม เช่น Facebook หรอื Instagram สามารถ 

«โพสต์» (เผยแพร่) แชท รูปถ่าย วดีโีอ ความคดิเหน็ ฯลฯ  

และใหข้อ้คดิเหน็ต่อสิง่ทีค่นอื่นเสนอเขา้มาได ้ในการตดิต่อน้ี  

ขอ้มลูทีร่ะบุถงึตวัตนทีแ่ทจ้รงิได ้อาจถูกปิดบงั (การปิดบงัชื่อ)

การกลัน่แกล้งทางไซเบอร ์(Cybermobbing)
การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร ์เป็นการกลัน่แกลง้ในอนิเทอรเ์น็ต 

โดยการกลัน่แกลง้ทางไซเบอรน์ัน้ บุคคลหน่ึงจะถูกกลัน่แกลง้

หรอืถูกประจานใส่รา้ยผ่านทางสื่อดจิทิลัเป็นเวลานาน  

มกีารกระจายขา่วลอื เรื่องโกหก หรอืภาพแสดงความสนิทสนม

ทางเพศดว้ย (ส่วนใหญ่กระท�าโดยคนทีรู่จ้กั)

การล่อหลอกเดก็ทางไซเบอร ์(Cybergrooming)
เดก็หรอืวยัรุ่นจะไดร้บัการตดิต่อทางอนิเทอรเ์น็ตจากผูใ้หญ่ทีม่ ี

เจตนาทางเพศ

การส่งข้อความเรื่องเซก็ซ์ (Sexting)
การแลกเปลีย่นภาพแสดงความสนิทสนมทางเพศทีผ่ลติดว้ย

ตนเองหรอืโดยบุคคลอื่นผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืสมารท์โฟน 

ซึง่บางครัง้เดก็วยัรุ่นท�าโดยขาดสตเิพราะถูกแรงผลกัดนัจากกลุ่ม

ชกัน�าไปหรอืถูกบบีคัน้ใหท้�า




