สัญญาณทีพ่ ่อแม่ควรคอยระวังดู:

•

คอมพิวเตอร์หรือเกมส์คอนโซลเปิ ดอยู่สช่ี วโมงต่
ั่
อวัน
หรือนานกว่านัน้

•

โทรศัพท์มอื ถืออยู่ตรงหน้าตลอดเวลา
และไม่สามารถปิ ดหรือไม่สนใจได้
แม้เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ

•
•
•
•
•

ลูกคุณแทบจะไม่พบปะเพื่อนๆ หรือไม่พบปะเพื่อนเลย
ลูกคุณไม่สนใจกิจกรรมหรืองานอดิเรกอื่นๆ อีกเลย
ผลการเรียนในโรงเรียนหรือในการฝึ กหัดอาชีพแย่ลงไป
เรื่อยๆ

ถ้าคุณมีค�ำถามเกีย่ วกับการใช้ส่อื ต่างๆ
ถ้าคุณมีปญั หาเรื่องการวางกฎและการจัดการให้ท�ำตามกฎ
หน่ วยงานเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคุณต่อไปได้:

• หน่วยงานให้ปรึกษาแก่บดิ ามารดา Pro Juventute:
elternberatung.projuventute.ch,
058 261 61 61 (24 ชม.)

• โทรศัพท์ฉุกเฉินส�ำหรับบิดามารดา: 0848 35 45 55 (24 ชม.)
• หน่วยงานให้ปรึกษาอื่นๆ: lotse.zh.ch
ถ้าคุณกลัวว่า ลูกคุณใช้อนิ เทอร์เน็ตบ่อยเกินไปและก�ำลังจะติดสื่อ:
กรุณาติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญในเขตทีค่ ุณอาศัยอยู่:

•

www.suchtpraevention-zh.ch/ueber-uns/
regionale-stellen, 044 634 49 99

ลูกคุณไม่สนใจใยดีกบั เรื่องการดูแลรักษาร่างกายของตัว
เองและไม่อยากอาหาร
มักจะง่วงนอนในตอนกลางวันด้วย

• ศูนย์สำ� หรับผูต้ ดิ การพนันและผูต้ ดิ พฤติกรรมอื่นๆ ซูรกิ :

ลูกคุณมีปฏิกริ ยิ าก้าวร้าวและหดหู่ไม่มคี วามสุข
ถ้าไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่ได้
โทรศัพท์มอื ถือ

เว็บไซต์ท่ี แนะน� ำ

ถ้าคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้เกิดขึน้ หลายอย่างพร้อมกันและ
เป็ นเวลานานติดต่อกันหลายสัปดาห์ อาจชีใ้ ห้เห็นได้ว่า
ก�ำลังจะติดสื่อ

หลักเกณฑ์ปฏิ บตั ิ เพื่อความปลอดภัยจากการ
ถูกรังควาน

•

หน่ วยงานให้คำ� ปรึกษา

อย่าบอกข้อมูลส่วนตัวให้แก่คนแปลกหน้า (ชื่อ
ทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ นและของโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)
และอย่าส่งรูปถ่าย

•

อย่านัดพบกับคนแปลกหน้าทีร่ ูจ้ กั กันทางอินเทอร์เน็ต
เป็ นการส่วนตัว

•

บนอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม เช่น Facebook หรือ
Instagram เปิ ดทางให้เฉพาะคนรูจ้ กั และเพื่อนทีม
่ คี วาม
เกรงใจเข้าถึงรูปภาพและสิง่ อื่นๆ ได้เท่านัน้

•

ขอค�ำปรึกษาเมื่อรูส้ กึ ไม่แน่ ใจ

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

อินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทลั

สื่อทุกชนิ ด

• ทีป่ รึกษาส�ำหรับบิดามารดา: jugendundmedien.ch

หลีกเลี่ยงการติด

> Jugendschutz > Elterliche Begleitung

• ทีป่ รึกษาส�ำหรับบิดามารดา: schau-hin.info
การแจ้งเรื่องก�ำหนดอายุ

• การแจ้งเรื่องก�ำหนดอายุ ภาพยนตร์: filmrating.ch > Kinofilme
• การแจ้งเรื่องก�ำหนดอายุ วีดโี อ: filmrating.ch > Bildtonträger
• การแจ้งเรื่องก�ำหนดอายุ เกมส์: pegi.info
การติ ด

• การทดสอบด้วยตนเอง เรื่อง การติดสื่อออนไลน์:
www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับบิดามารดาของผูม้ ีอายุ
11 ถึง 16 ปี

การสัง่
เอกสารแผ่นพับฉบับนี้และรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
ส�ำหรับพ่อแม่ทม่ี ลี ูกอายุน้อยกว่านี้ สามารถสังได้
่ ท:่ี
suchtpraevention-zh.ch > Publikationen
> Informationsmaterial > Familie

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 มีนาคม 2017

รายการตรวจสอบ:
ความเสี่ยงเรื่องการติ ดอิ นเทอร์เน็ ต

Thailändisch

อิ นเทอร์เน็ ตและสื่อดิ จิทลั เสนอโอกาสมากมายให้แก่เด็กและวัยรุ่นเช่นกัน แต่กเ็ หมือนกับสิ่ งอื่นๆ
ทัง้ หมดที่ มีอนั ตรายซ่อนเร้นอยู่ด้วย อย่างเช่น ท�ำให้เกิ ดการติ ดได้
วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างไม่มปี ญั หาและบ่อย วัยรุ่นจ�ำนวนมากใช้อนิ เตอร์เน็ต / สื่อดิจทิ ลั
อย่างหมกมุ่นมาก ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ ไม่จ�ำเป็ นว่าจะท�ำให้ตดิ ส่วนใหญ่จะเป็ นความนิยมชัวขณะ
่
แต่กระนัน้ ก็ตาม
ั
มีเด็กวัยรุ่นส่วนน้อยทีพ่ ฒ
ั นาการใช้ต่อไปจนกลายเป็ นปญหาอย่างจริงจัง

โอกาส

•
•
•
•

อินเทอร์เน็ตสื่อสารข้อมูลความรูใ้ ห้และช่วยเตรียมตัวในเรื่องชีวติ การประกอบอาชีพการงาน
สื่อดิจทิ ลั ช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรื่องต่างๆ กับคนอื่นๆ
อินเทอร์เน็ตเสนอเรื่องราวทีน่ ่ าตื่นเต้น และให้ความเข้าใจโลกอื่นๆ
อินเตอร์เน็ต / สื่อดิจทิ ลั ให้ความบันเทิงและช่วยคลายเครียด

ความเสี่ยง

•
•
•
•
•
•

ในอินเทอร์เน็ต เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และสามารถหลงเพลินอยู่ในนัน้ ได้ ถ้าใช้อย่างหมกมุ่นแล้ว
จะพลาดโอกาสในการติดต่อทางสังคมกับโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล่นเกมส์และการแชทจะท�ำให้ตดิ ได้
ในอินเทอร์เน็ตมีเนื้อเรื่องทีเ่ ป็ นปญั หา อย่างเช่น การน� ำเสนอการใช้ก�ำลังรุนแรง หรือสื่อลามก
ซึง่ เป็ นเรื่องเกินความสามารถทีเ่ ด็กและวัยรุ่นจะรับได้ และท�ำให้เกิดความกลัวได้
การหมกมุ่นกับการใช้ส่อื ดิจทิ ลั มากเกินไปอาจท�ำให้ผลการเรียนตกลงได้
สิง่ ใดทีเ่ ผยแพร่ครัง้ หนึ่งในอินเทอร์เน็ตแล้วแทบจะไม่สามารถลบออกไปได้อกี อย่างเช่น รูปภาพส่วนตัว ทีอ่ ยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Instagram สามารถถูกใช้เพื่อรังควานหรือประจานใส่รา้ ยเด็ก (Cybermobbing, Sexting)
บุคคลแปลกหน้าสามารถใช้ประโยชน์จากความอยากรูอ้ ยากเห็นของเด็กและวัยรุ่น
และการปิ ดบังชื่อในอินเทอร์เน็ตเพื่อคอยตามก่อกวนรังควานเด็กและวัยรุ่น

เป็ นเรื่องส�ำคัญที่ ต้องคอยติ ดตามเป็ นเพื่อนลูก

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจทิ ลั มีความเสีย่ งแอบแฝงอยู่ คุณผูเ้ ป็ นพ่อแม่จงึ ควรท�ำความรูจ้ กั คุน้ เคยกับการใช้ส่อื ของลูก
แสดงความสนใจ คอยถามไถ่ในเรื่องนี้ ติดตามเป็ นเพื่อนลูก และตกลงกันในเรื่องกฎเกณฑ์การใช้
คุณไม่จ�ำเป็ นต้องเข้าใจรายละเอียดด้านเทคนิคทุกอย่างเพื่อช่วยสนับสนุ นลูกคุณ
แต่คุณควรบอกลูกคุณอย่างชัดเจนว่าคุณเห็นว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี อธิบายเหตุผลให้ลูกฟงั เช่น
ท�ำไมคุณถึงปฏิเสธเกมส์ทม่ี กี ารใช้ก�ำลังรุนแรง
หรือเพราะเหตุใดคุณถึงไม่อยากให้ลูกสาวคุณน� ำรูปถ่ายของตัวเองช่วงพักร้อนทีใ่ ส่ชุดว่ายน�้ ำไปลงให้คนอื่นดูในอินเทอร์เน็ต

เด็กและวัยรุ่นท�ำอะไรในอิ นเทอร์เน็ ต

สื่อทางจอภาพจะใช้สำ� หรับความบันเทิงและสื่อสารติดต่อเป็ น
ส่วนใหญ่ สิง่ ทีท่ �ำบ่อยทีส่ ุด คือ ดูวดี โี อ ฟงั เพลง
แลกเปลีย่ นข่าวสาร (แชท) นอกจากนัน้ แล้วเด็กผูช้ ายยังเล่น
เกมส์อกี ด้วย

ค�ำอธิ บายศัพท์บางค�ำอย่างย่อๆ
เครือข่ายสังคม / สื่อสังคม

(Soziale Netzwerke / Social Media)
ในเครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Instagram สามารถ

«โพสต์» (เผยแพร่) แชท รูปถ่าย วีดโี อ ความคิดเห็น ฯลฯ
และให้ขอ้ คิดเห็นต่อสิง่ ทีค่ นอื่นเสนอเข้ามาได้ ในการติดต่อนี้
ข้อมูลทีร่ ะบุถงึ ตัวตนทีแ่ ท้จริงได้ อาจถูกปิ ดบัง (การปิ ดบังชื่อ)

การกลันแกล้
่
งทางไซเบอร์ (Cybermobbing)
การกลันแกล้
่
งทางไซเบอร์ เป็ นการกลันแกล้
่
งในอินเทอร์เน็ต
โดยการกลันแกล้
่
งทางไซเบอร์นัน้ บุคคลหนึ่งจะถูกกลันแกล้
่
ง
หรือถูกประจานใส่รา้ ยผ่านทางสื่อดิจทิ ลั เป็ นเวลานาน
มีการกระจายข่าวลือ เรื่องโกหก หรือภาพแสดงความสนิทสนม
ทางเพศด้วย (ส่วนใหญ่กระท�ำโดยคนทีร่ ูจ้ กั )
การล่อหลอกเด็กทางไซเบอร์ (Cybergrooming)
เด็กหรือวัยรุ่นจะได้รบั การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตจากผูใ้ หญ่ทม่ี ี
เจตนาทางเพศ
การส่งข้อความเรื่องเซ็กซ์ (Sexting)
การแลกเปลีย่ นภาพแสดงความสนิทสนมทางเพศทีผ่ ลิตด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน
ซึง่ บางครัง้ เด็กวัยรุ่นท�ำโดยขาดสติเพราะถูกแรงผลักดันจากกลุ่ม
ชักน� ำไปหรือถูกบีบคัน้ ให้ท�ำ

เอกสารแผ่นพับนี้ ยังจัดพิมพ์ในภาษาอื่นๆ อีกด้วย

สิ่ งที่ พ่อแม่ทำ� ได้
• หาข้อมูลความรูใ้ ห้แก่ตวั เอง ลองคิดไตร่ตรองเรื่องสื่อดิจทิ ลั
และการใช้ส่อื เหล่านี้ของตัวคุณเอง

• ท่องโลกบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับลูกคุณ

พูดคุยกับลูกว่าลูกท�ำอะไรในอินเทอร์เน็ต
ให้ลูกอธิบายให้คุณฟงั ว่าลูกเล่นเกมส์อะไรบ้าง

• อธิบายให้ความรูแ้ ก่ลูกในเรื่องอันตรายต่างๆ
ทีอ่ าจมีในอินเทอร์เน็ต

• ท�ำความตกลงกับลูกในเรื่องกฎการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ ว่าจะให้ใช้ได้บ่อยแค่ไหนและแต่ละครัง้ นานเท่าไร
คุณต้องคอยระวังว่ามีการท�ำตามข้อตกลงเรื่องนี้หรือไม่

• จูงใจลูกให้ใช้เวลาอย่างเพียงพอกับกิจกรรมอื่นๆ
และกับเพื่อนๆ นอกเหนือไปจากการใช้กบั สื่อ

• คอยระวังให้ลูกเลือกเกมส์และภาพยนตร์ทเ่ี หมาะสมกับวัย
ของลูก

• อธิบายชีแ้ จงให้ลูกรูถ้ งึ การกระท�ำสิง่ ใดในอินเทอร์เน็ตทีจ่ ะ
เป็ นความผิดให้ถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการกลันแกล้
่
งทางไซเบอร์
และการดาวน์โหลดเนื้อหารุนแรง

• ถ้าคุณรูส้ กึ ไม่แน่ใจ อาจช่วยได้มากถ้าคุณได้พดู คุยแลก

เปลีย่ นข้อคิดเห็นกับพ่อแม่คนอื่นๆ คุณขอความช่วยเหลือ
และค�ำแนะน� ำจากหน่ วยงานทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาต่างๆ ได้ดว้ ย
เช่นเดียวกัน

