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“พอ่แมค่ะ หนตูดัสนิใจแล้วที8

จะไปใช้ชีวิตด้วยตวัเอง!”

พอ่แมภ่มิูใจในตวัลกูมาก !

“กระเป๋าเสื Gอผ้าอยูห่น้าบ้าน

แล้วนะ”

พอ่แม:่ “อาย ุ18 เมื8อไหร่ 

ลกูจะทําอะไรก็เชิญ”

.... เมื8อฉนัอาย ุ18

พอ่แม:่ “ตราบใดที8ยงัอยู่

ใต้ชายคาบ้านนี G ลกูก็ต้อง

ทําตามกฎ”

ตอ่ให้ลกูจะปีกกล้าขาแข็งแล้ว พอ่แม่

ยงัคงต้องชว่ย

เมื=อลกูบินลงสูพื่ Bน
(Liisa Hyttinen)
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Digitale Medien
Schweizer Schule Bangkok

10 มนีาคม 2023

Daniele Lenzo
ดาเนยีลเล เลนโซ
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Daniele Lenzo

• Notfallpsychologe/Fachexperte
• Seit 30 Jahren im Thema unterwegs
• Mitgründer neuemedien.ch
• Gesamtleiter eines Schulinstitutes
• Ehemaliger Leiter versch. Jugend- und Sozialberatungsstellen in SG, BE, 

TG und ZH
• Fachgebiete: Darknet, Digitale Medien, Medienpädagogik, Rechtliche

Grundlagen, Jugendarbeit, Elternbildung, Erziehung, “Rechtliches”, 
• Ich nutze: Threema, SpeakUp, Swisscows, LinkedIn, Vimeo, Twitter
• Ich nutze kaum: WhatsApp (nur eingeschränkt), Facebook und 

Instagram via Darknet
• Vater von vier Jungs…heute Männer
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ดาเนียลเล เลนโซ
• นักจติวทิยาฉุกเฉิน/ผู้เชี4ยวชาญเฉพาะทาง

• ประสบการณ์กว่า 30 ปี

• ผู้ร่วมก่อตั Eง neumedien.ch

• ผู้จดัการทั4วไปของสถาบนัการศกึษา

• อดีตผู้บริหารหน่วยงานให้คาํแนะนําด้านเยาวชนและสังคมใน St. Gallen, Bern, 

Thurgau,& Zurich

• สาขาเชี4ยวชาญ: Darknet, สื4อดจิทิลั. การศกึษาด้านสื4อ. กฎหมายพื Eนฐาน,หน้าที4ของ

เยาวชน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง, การศกึษา, สทิธิ

• ใช้: Threema, SpeakUp, Swisscows, LinkedIn, Vimeo, Twitter

• ใช้น้อย: WhatsApp (จาํกัดมาก), Facebook & Instagram ผ่าน Darknet

• คุณพ่อของเดก็ผู้ชาย 4 คน ... ตอนนี Eเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว



หวัขอ้วนันี)
• เกริ%นนํา
• การปรับขอ้มลูดจิทิลั (Digitalization)
• ผลการสํารวจ
• เกม
• อนิเตอรเ์น็ต
• คําแนะนํา
• ลงิคข์อ้มลู
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การเปลี(ยนแปลงโดยการปรับข้อมูลดจิทิลั

อดตี                         ปัจจุบนั

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที4เราควรระวัง สัญลักษณ์ที4เราคอยระวัง
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การเปลี(ยนแปลงโดยการปรับข้อมูลดจิทิลั
อดตี                       ปัจจุบนั
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ถ้าคุณไม่เข้าใจความสัมพนัธ์ของสองสิ8งนี : 

คุณอยู่ในกลุ่ม ดจิทิลัตวัจริง!



เรายังรู้จกัพวกนี ;อยู่ไหม?
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🙃 ชื,อ
🙃 ที,อยู่

🙃 หมายเลขโทรศัพท์

🙃 โรงเรียน

🙃 ชมรมกีฬา

🙃 เพื,อนสนิท

🙃 ครูสุดโปรด

🙃 อาชีพในฝัน

🙃 งานอดเิรก

🙃 อื,นๆ
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ทาํไมลูกๆของเราแต่กร็วมถงึเราด้วยถงึใช้เวลาอย่างมากในโลก
โซเชียลมีเดยี?

ตอบง่ายมาก เพราะแพลตฟอร์มฉลาดกว่าเราน่ะส!ิ มันรู้ว่าเราอยากเหน็อะไร เข้าใจว่า

เวลาไหนของวันเราอยากอ่านเนื Gอหาแบบไหน และทนัททีีIเราต้องการปิด มันกจ็ะเสนอ

เนื GอหาทีIทาํให้เราอยู่บนแพลตฟอร์มได้นานขึ Gน ดงันั Gนความรู้เท่าทนัสืIอจงึมีความสาํคัญ

มากในปัจจุบนั และเราต้องฉลาดกว่าเทคโนโลยีและกาํหนดขอบเขตการใช้สืIอของตนเอง

ให้ชัดเจน

ป.ล. คนบนโลกจาํนวน 45% ใช้โซเชียลมีเดยี! มันเป็นเป็นเรืIองปกตทิีIสุดไปแล้ว และเรา

ต้องรู้เท่าทนัสืIอให้ได้



เสมอืน: จรงิ = 0 : 1
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แนวคดิเบื :องต้น

• «สื$อดจิติลัเป็นเรื$องปกตแิละมีประโยชน์ต่อโลก»

• «ที$ใดมีโอกาส ที$นั$นมีความเสี$ยง»

• «ผู้ใหญ่มีหน้าที$สาํคัญในการอยู่ใกล้ชดิและเป็นตวัอย่าง»

• «เงื$อนไข: ต้องรู้จกัแพลตฟอร์มให้หลากหลาย»

• «การกาํหนดแนวทางที$ชัดเจนสามารถช่วยเราทกุคนได้!»
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การปรับขอ้มลูดจิทิลัไมม่าหรอก
เราอยูต่รงกลางนั9นแลว้ตา่งหาก!!

การปรับข้อมูลดจิทิลั
Digitalization
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การปรับข้อมูลหรือกระบวนการ

แบบอนาลอ็กไปเป็นรูปแบบดจิทิลั
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การปรับข้อมูลดจิทิลั
Digitalization



ALTE BERUFE WERDEN VERSCHWINDEN

อาชีพแบบเดมิกาํลังจะสาบสูญ
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NEUE BERUFE WERDEN ENTSTEHEN

อาชีพใหม่ๆกาํลังปรากฏตวัขึ 7น
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สัตวแพทย์

นักบนิ แพทย์

ตาํรวจ

วศิวกร

นักดบัเพลิง
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นักบนิ
โดรน

นักบําบดัลา้ง
พษิดจิทิลั

ที1ปรกึษา
การผลติ

แฮ็กเกอร์
ชวีภาพอสิระ

ผูเ้ชี5ยวชาญ
การระดมทนุ



60% ของเดก็รุ่นใหม่จะมีอาชีพทีJปัจจุบนัยังไม่มี
LCH 2020
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คาํถามของเดก็ๆ
• digital footprint คืออะไร?

• อัลกอริทึUมและปัญญาประดษิฐ์มีบทบาทอะไรบ้าง?

• มีเวบ็มืดจริงหรือไม่?

• เวบ็สตรีมมิUงทีUผิดกฎหมาย (illegal) สาํหรับเธอมัน ilegal หรือไม่?

• "Cookies"สามารถทาํอะไรได้บ้าง?

• VPN ซ่อน ip address ของเราจากหน่วยงานรัฐได้หรือไม่?
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อนุญาต?
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เธอรู้ไหม อะไรที$ได้รับและไม่ได้รับอนุญาตบนอนิเตอร์เน็ต?

คาํตอบ จาํนวน ร้อยละ

รู้ (A1) 40 63.49%

รู้บางส่วน (A2) 22 34.92%

ไม่รู้ (A3) 0 0.00%

ไม่สนใจ (A4) 0 0.00%



กฎหมายพื :นฐาน

Erlaubt
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เป็นเจ้าของภาพ

อนาจาร ?

อนญุา
ต

เป็นเจ้าของ/แสดง/

เผยแพร่ภาพอนาจาร

ไมอ่นุญาต!

แสดง/เผยแพร่ภาพ

อนาจาร

อายุ 16 ปี ขึEนไป

อายตํุ1ากวา่ 16 ปี
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กฎหมายพื :นฐาน

เป็นเจ้าของ/แสดง/

เผยแพร่คลิปความรุนแรง ไมอ่นุญาต!



การใช้อย่างสร้างสรรค์
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คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

ฉันแก้ไขรูปภาพ (SQ001) 16 30.19%

ฉันแก้ไขและตดัต่อวดิโีอ (SQ002) 18 33.96%

ฉันแตเพลงบนคอมพวิเตอร์หรือมือถือ (SQ003) 6 11.32%

ฉันเขียนโปรแกรม (SQ004) 9 16.98%

ฉันมีโฮมเพจ/บล็อก (SQ005) 1 1.89%

ไม่มี (SQ006) 24 45.28%

อืYนๆ 6 11.32%

ID คาํตอบ

82 ฉันวาดรูปบนคอมพวิเตอร์และมือถือ

84 สร้างโมเดล

85 สร้างความบนัเทงิ

97 วาดรูปดจิทิลั

99 ฉันวาดรูปบนไอแพด

109 ฉันคอยดขู้อความ

เธอใช้คอมพวิเตอร์อย่างสร้างสรรค์?



จากเวร์ิคชอป

เกรด 6

เธอรู้จกั

แพลตฟอร์ม

ไหนบ้าง?
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Eigenen 
Account
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เธอมีแอคเคานท์ของตวัเองทีIไหนบ้าง

ปี 2016 WhatsApp ได้ปรับลดอายุขั dนตํ,าของผู้ใช้งานจาก 16 ปี เป็น 13 ปี 

แต่วันที, 25/4/2018 ได้ปรับอายุขั dนตํ,าของผู้ใช้งานในยุโรปกลับเป็น 16 ปี 

อีกครัdง ผู้ใช้งานปัจจุบนัต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี

• อายุตํ,าสุดจากเกณฑ์ผู้ให้บริการ ตั dงแต่ 16 ปี (j3 ปี โดยการอนุญาต

จากผู้ปกครอง), เดก็เล็ก: YouTube Kids

• ระวัง:  เนื dอหาและความเสี,ยงในการรับชมวดิโีอหรือความเหน็ที,ไม่

เหมาะสมกับอายุ



Wie sicher ist dein Passwort?
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พาสเวร์ิดของเธอปลอดภยัแค่ไหน?

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/


นําไปปฏบิตัไิด้?

ค่าชีวติ โดย «Nuggi» ควบคุมต้นไม้
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อนิเตอร์เน็ต
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ที(บ้านมีกฎว่าเธอใช้อนิเตอร์เน็ตได้นานแค่ไหนหรือไม่?

คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

มี 21 33.33%

ไม่มี 42 66.67%



การควบคุมอนิเตอร์เน็ต
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คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

มี 21 33.33%

ไม่มี 42 66.67%

ที8บ้านของเธอพ่อแม่หรือมีใครควบคุมการใช้อนิเตอร์เน็ตหรือไม่?



Von wem etwas über Digitale Medien gelernt?
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เธอเรยีนรูเ้รื7องสื7อดจิทิลัจากใคร?
เธอเรยีนรูเ้รื+องสื+อดจิทิลัจากใคร?

คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

แม่ของฉัน(SQ001) 23 40.35%

พ่อของฉัน(SQ002) 22 38.60%

พีYน้องของฉัน(SQ003) 8 14.04%

เพืYอนของฉัน(SQ004) 37 64.91%

ครูของฉัน(SQ005) 10 17.54%

คนอืYน(SQ006) 8 14.04%

เรียนด้วยตวัเอง(SQ007) 24 42.11%

อืYนๆ 4 7.02%

ID คาํตอบ

101 เพืYอน

119 ครู

123 ผู้เชีYยวชาญไอทจีาก

อนิเดยีบนยูทปู

140 อนิสตาแกรม
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So einiges
ผลสรุปสาํหรับ q11 (มือถือหรือสมาร์ทโฟน (WhatsApp, Roblox, Internet, TV, เกมส์, 

SMS อืIนๆ) เธอใช้สื$อพวกนี ]นานแค่ไหนต่อวัน?
คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

0 นาที (A1) 3 4.55%

1 – 30 นาที (A7) 10 15.15%

30 – 60 นาที (A2) 6 9.09%

1-2 ชั,วโมง (A3) 18 27.27%

2-3 ชั,วโมง (A4) 14 21.21%

3-4 ชั,วโมง (A5) 8 12.12%

มากกว่า 4 ชั,วโมง (A6) 7 10.67%
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คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

ทวีี (SQ001) 7 10.61%

คอมพวิเตอร์ตั Eงโต๊ะ (SQ004) 13 19.70%

แลปทอป (SQ005) 53 80.30%

แทบ็เบลต็ เช่น iPad (SQ006) 24 36.36%

อนิเตอร์เน็ต/W-Lan *SQ007) 43 65.15%

สมาร์ทโฟน/มือถือ (ไอโฟน,ซัมซุง, อื4นๆ) (SQ009) 55 83.33%

คอนโซลเกม (SQ010) 18 27.27%

iPod/MP3 player/MP4 player (SQ019) 7 10.61%

วทิยุ (SQ018) 3 4.55%

ไม่ใช่ทั Eงหมด (SQ020) 6 9.09%

อื4นๆ 4 6.06%

เธอมอีปุกรณอ์ะไรในหอ้งบา้ง?

ID คาํตอบ

99 Kindle

102 สเตริโอ

113 Alexa

115 VR

อุปกรณ์อะไรทีYสามารถอยู่ในห้องข้ามคืนได้?



คาํแนะนํา: ห้องเดก็ที8ปราศจากสื8อต่างๆ

TV:

Smartphone: 

Tablet: 

Computer: 

คอนโซลเกม: 

อืUนๆ.: 

นาฬิกาปลุกอนาลอ็ก: (เป็นดจิทิลัได้ แต่ต้องแบบใช้ถ่าน)
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Apps und Smartphone
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เธอรูอ้ะไรบา้ง?

51



«Smartphone»จริงๆแล้วคืออะไร?

a) โทรศัพท์เครื$องเลก็

b) โทรศัพท์พกพาได้

c) โทรศัพท์ที$ฉลาด

52



a) โทรศัพท์เครื$องเลก็

b) โทรศัพท์พกพาได้

c) โทรศัพท์ที$ฉลาด

53

«Smartphone»จริงๆแล้วคืออะไร?



a) 2001

b) 1992

c) 1988 

SMS มีมาตั ;งแต่เมื(อไหร่?

54



a) 2001

b) 1992

c) 1988 
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SMS มีมาตั ;งแต่เมื(อไหร่?



ทําไมหลายแอพถงึใหใ้ชง้านฟร?ี

a) เพราะผูผ้ลติเป็นคนดแีละอยากใหเ้ราใช ้

b) เพราะผูผ้ลติหวงัวา่วนัหลงัเราจะซื)อแอพซกัอยา่งจากเขา

c) เพราะผูผ้ลติหาเงนิไดจ้ากการเก็บขอ้มลูของเรา
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ทําไมหลายแอพถงึใหใ้ชง้านฟร?ี
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a) เพราะผูผ้ลติเป็นคนดแีละอยากใหเ้ราใช ้

b) เพราะผูผ้ลติหวงัวา่วนัหลงัเราจะซื)อแอพซกัอยา่งจากเขา

c) เพราะผูผ้ลติหาเงนิไดจ้ากการเก็บขอ้มลูของเรา



เกดิอะไรขึ1นกบัขอ้มลูของฉัน?
และทําไมทกุอยา่งไมต่อ้งเสยีเงนิ…?

«สายลบัในกระเป๋ากางเกง»
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ประวตัยิอ่ๆของWhatsapp
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AGB
✔
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ประวตัยิอ่ๆของWhatsapp



ขอ้มลูสว่นตวัของฉันเป็นของ....?
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Ein-
gestellt

ภาพรวมการรักษาขอ้มลูโดยแอพสง่ขอ้มลู
12+ 16+13+Ab 16

https://threema.ch/de/about

70

1. อธบิายการปกป้อง
ขอ้มลูเป็นเยอรมนั

อายุ 16 ปีขึ)นไป

2. 
ขอ้มลู
สว่นตวั
สําหรับ
ลงทะเบี
ยน

ชื6อ

โทรศัพท์

รูปภาพ

สถานะ

สิ6งที6เพิ6ง
พมิพ์

อ่าน

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ใช่

ใช่ ใช่

ใช่ ใช่

ใช่

ไม่

ไม่ ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่ ไม่ ไม่

ไม่

ไม่ ไม่

ไม่ ไม่

ไม่

ไม่

ไม่ ไม่

ตัวเลอืก ตัวเลอืก ตัวเลอืก ตัวเลอืก ตัวเลอืก ตัวเลอืก ตัวเลอืก
ปิดได ้

ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้

ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้

ปิดไม่ได ้ ปิดไม่ได ้มอืถอืปิดไม่ได ้

PC ปิดได ้

ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้ ปิดได ้

ไม่มใีหเ้ลอืก ไม่มใีหเ้ลอืก ไม่มใีหเ้ลอืก

ได ้ตาม
เงื6อนไขการใช ้
งาน

https://threema.ch/de/about


เกมคอมพวิเตอร์
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มแีละ
ใชเ้วลาวา่ง

สรา้งสรรคแ์ละทําให ้
ไอเดยีเป็นจรงิ

จัดการอารมณ์
ปรับใหต้วัเองอารมณ์

ดี

คน้พบความสามารถ
ของตวัเองและทําให ้

เป็นจรงิ
แสดงความสามารถ มวีนัิย
และเตรยีมแขง่ขนั

ประสบความสํารับ
จรงิจังกบัตวัเองและ
ฝึกการใชอํ้านาจและ
การควบคมุ

เกณฑข์องอารมณ์ปลอ่ย
วางความโกรธและ
ความคดิที5ไมส่บายใจ

ใชพ้ืRนที5วา่งและ
ออกแบบบางอยา่ง

ความใสใ่จ
การประเมนิคา่
ความชื1นชอบ
การตดิตอ่



เวลาไหน....
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เธอเลน่เกมเวลาไหนของวนั
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https://pegi.info/de

เขา้ใจชดัเจน!

75

เพศ ความกลวั ความรนุแรง ภาพเปลอืย ยาเสพตดิ คําหยาบคาย การเลอืกปฏบิตั ิ การพนัน

https://pegi.info/de
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เธอเคยทําอะไรแบบนี?บา้งไหม?

77

เคยเกดิเหตกุารณแ์บบนีEกบัเธอบา้งไหม?

คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

เรืMองไม่ดขีองฉันเคยถูกเผยแพร่ทางสาธารณะ (SQ002) 7 13.21%

ฉันเคยถูกล่าวถงึในทางไม่ได้บนอนิเตอร์เน็ตหรือในสมาร์ทโฟนของผู้ใหญ่

(SQ005)

9 19.68%

ฉันเคยได้รับวดิโิอหรือรูปทีMแสดงความรุนแรงและหรือเนื bอหาทางเพศ (SQ007) 14 26.42%

ฉันเคยส่งต่อวดิโิอหรือรูปทีMแสดงความรุนแรงและหรือเนื bอหาทางเพศ (SQ009) 5 9.43%

ฉันเคยถูกกลัMนแกล้งในแชทกลุ่มของห้อง(SQ011) 9 16.98%

ฉันเคยถูกกดดนัในแชทกลุ่มของห้อง (SQ012) 6 11.32%

ฉันเคยถูกข่มขู่ในแชทกลุ่มของห้อง(SQ013) 4 7.55%

ไม่เคยเกิดอะไรขึ bนกับฉัน (SQ008) 30 56.60%

อืMนๆ 4 7.55%

ID คาํตอบ

82 ฉันถูกตราหน้าจากคนบน

หลายแพลตฟอร์มว่าเป็นนาซี

113 cyberbulling

114 เคยถูกรุมกลัYนแกล้งจาก

ความเหน็บนอนิเตอร์เน็ต

120 ไม่ใช่ทั qงหมด



เมื7อเธอกงัวลใจ เธอไปหาใคร?

78

เมื1อเธอมปัีญหาหรอืความกงัวลใจเกี1ยวกบัสื1อดจิทิลั เธอหนัไปหาใคร

คาํตอบ จาํนวน สัดส่วน

แม่ (SQ001) 17 29.82%

พ่อ(SQ002) 20 35.09%

พี@น้อง (SQ003) 7 12.28%

เพื@อนร่วมงาน (SQ004) 14 24.56%

ครู (SQ005) 4 7.02%

คนอื@น เช่น พระเจ้า ลุง (SQ006) 0 0.00%

ไม่หาใคร(SQ007) 20 35.09%

อื@นๆ 5 8.77%

ID Antwort

88 ฉันไมม่ปัีญหา lol
101 เพื5อนผูห้ญงิ
107 เพื5อนผูช้าย = Luca
123 YouTube IT และ

Google
141 Google



Werden wir immer wieder gefragt

Mein Kind muss doch immer erreichbar sein!

Was ist heute Normal?

Ab welchem Alter ein Smartphone??

79

เมื$อไหรถ่งึเริ$มใชส้มารท์โฟนได?้

อะไรที$เป็นปกตสํิาหรับทกุวนันีD?

ฉันตอ้งตดิตอ่ลกูไดต้ลอดเวลา!

• เมื1อลกูรูแ้ละเขา้ใจวา่สมารท์โฟนใชเ้พื1ออะไร (โทรศพัท์ เพื1อ
ตดิตอ่สื1อสารได)้

• เมื1อลกูรูแ้ละเขา้ใจวา่ความรนุแรงและอนาจารหมายถงึสิ1งใด
และเนืEอหาเหลา่นีEตอ้งไมค่น้เรื1องนีEในมอืถอื

• เมื1อลกูรูว้า่ เวลามปัีญหาจะหนัไปพึ1งใครและคนนัEนตอ้งมเีวลา
ใหก้บัปัญหานัEน

• เมื1อลกูรูว้า่เราไมจํ่าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์พื1อนอนหลบั

• ไมรู่เ้หมอืนกนั อนัดบัแรก โรงเรยีน ครอบครัว อาหาร ชมรม ทกุวนัหลงั
เลกิเรยีนกําหนดอะไรใหม่ๆ กบัลกู แตไ่มใ่ชส่ญัญาตายตวั ยกเวน้ ถา้ลกู
จัดการของที+ไปโรงเรยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ลกูจะไดใ้ช.้...

• ถา้มเีวลาเหลอืสําหรับสื+อดจิทิลั
• ระหวา่งเวลาอาหารไมม่อีปุกรณ์ใดๆ (ใชก้ฎนีMสําหรับผูใ้หญด่ว้ย)
• อนัดบัแรกอนุญาตในวนัสดุสปัดาหแ์ละวนัพักผอ่น ระวงั: กอ่นวนั
พักผอ่นตอ้งกําหนดกฎการใชม้อืถอืใหช้ดัเจน

ลกูไปโรงรยีนโดยไมม่สีมารท์โฟนก็ตดิตอ่
ได ้

เราจะถกูถามอยูเ่สมอ



• งดหนา้จอกอ่น 3 ขวบ
• งดใชเ้กมคอนโซลกอ่น 6 ขวบ
• งดใชอ้นิเตอรเ์น็ตโดยไมไ่ดรั้บคําแนะนํากอ่น 12 ขวบ
• เวลาใชส้ื$อ – จะดกีวา่ถา้ «หอ้งนอนเด็กที$ปราศจากสื$อ»!

• เคล็ดลบั Daniele Lenzo: ตดัสนิใจเป็นกรณีไปวา่หลงัเลกิเรยีนเด็กจะใชส้ื$อใดไดบ้า้ง
• การขดัขวางที$ทําไดจ้รงิและมเีหตผุล- ตรงประเด็นและสมัพันธก์บัการกระทําที$ผดิ - จัดการ
ความสมัพันธ์

• ขอ้มลู - การหารอื
• R.K.S (Reaktion การตอบสนอง, Konfrontation การเผชญิหนา้, Sanktion การขดัขวาง)

ขอ้ความสําหรับนํากลบับา้น
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• ไมม่ขีอ้จํากดัที$ไมม่เีหตผุล (กฎมคีวามสําคญั)

• ไมม่คํีาแนะนําหรอืคําสั$งที$ขดัแยง้กนั
• ปราศจากอคตแิละแรงกดดนั (เพราะจะลดความเต็มใจในการรว่มมอื)

• เรยีนจากแบบแผน (ตวัอยา่ง / คําแนะนําสําหรับพฤตกิรรมที$ไมเ่หมาะสม)

• ใสใ่จ
• สรา้งความสมัพันธท์ี$เหมาะสมกบัลกู
• ไมนํ่าปัญหาชวีติคูไ่ปลงที$ลกู
• ไมพ่ดูคยุเกี$ยวกบัพอ่แมคู่อ่ื$น ครู นักสงัคมสงเคราะห์ นักจติวทิยาหรอืเด็กคนอื$นๆ
• ชมเชย
• ไมพ่ดูคยุเมื$อมเีวลาจํากดัหรอืเมื$อเวลาตื$นเตน้
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http://www.schaugenau.ch/ (Recht und Gesetz)

www.handysektor.de/artikel/achtung-straftat-tipps-im-umgang-mit-porno-videos/

www.klicksafe.ch (Infos zu allen Digitalen - Themen)

www.saferinternet.at (Infos zu allen Digitalen - Themen)

www.kobik.ch (Internet Kriminalpolizei - Meldestelle)

www.swisscows.ch (Super Suchmaschine)

www.imageraider.de (Bilderrückwärtssuche)

www.google.de/imghp?gws_rd=ssl#cns=0&gws_rd=ssl (Bilderrückwärtssuche)

www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/

www.hoaxsearch.com/

www.jugendundmedien.ch / Viele wichtigen Informationen

https://kidsdigitalgenial.de/app-check

ลงิคข์อ้มลู
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http://www.schaugenau.ch/
https://www.handysektor.de/artikel/achtung-straftat-tipps-im-umgang-mit-porno-videos/
http://www.klicksafe.ch
http://www.saferinternet.at
http://www.kobik.ch
http://www.swisscows.ch
http://www.imageraider.de
http://www.google.de/imghp?gws_rd=ssl
http://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/
http://www.hoaxsearch.com/
http://www.jugendundmedien.ch
https://kidsdigitalgenial.de/app-check


ขอบคณุ
admin@neuemedien.ch

Daniele Lenzo
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