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º·¤Ñ´Â‹Í
“เด็กไทยกับโลกที่ไรการเลน” คํากลาวนี้นับวามิไดกลาวเกินจริงในการสะทอนภาพของเด็กไทย
ยุคปจจุบัน ดวยเหตุที่วาพอแมไทยปจจุบันไดรับอิทธิพลจากความเจริญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information
technology หรือไอที) ซึ่งแมแตผูใหญเองยังเสพติดสมารทโฟนจนมีคํากลาววาสังคมทุกวันเปนสังคมกมหนา
ความเจริญทางวัตถุดังกลาวไดถูกแทรกซึมเขาสูชีวิตประจําวันของเด็กไทยตั้งแตวัยเยาวอยางหลีกเลี่ยงมิได
เชนกัน เด็กสามารถเลนมือถือ เปดไอแพ็ดเปนตั้งแตยังพูดไมเปน การมีปฏิสัมพันธกับมนุษยรอบขางลดลง การเลน
จึงถูกริดทอนทัง้ ทีเ่ ปนงานหลักของเด็ก บทความนีต้ อ งการสะทอนใหเห็นถึงการใชอปุ กรณทางเทคโนโลยีใหเหมาะสม
และเปนผูควบคุมการใชเพื่อประโยชนตอพัฒนาการเด็ก มิใชหลงหยิบยื่นอุปกรณเหลานี้อยางปลอยปละละเลย
ทําใหเกิดผลเสีย เด็กเกิดการเสพติดอุปกรณทางเทคโนโลยี ซึ่งหากเปนเชนนั้นนับวาเปนการทํารายเด็กและจะ
สงผลกระทบตอเด็กในระยะยาว เกิดเปนปญหาในการปรับตัวและเปนปญหาตอสังคมโดยรวม “รูเ ทาทัน ใชใหเปน”
จึงเปนสิง่ สําคัญทีพ่ อ แมไทยรวมถึงบุคลาการทุกฝายทีม่ สี ว นเกีย่ วของตองใหความสําคัญกับการเลีย้ งดูเด็กในยุค
ปจจุบัน
คําสําคัญ: เด็กไทย ผลกระทบของความเจริญดานเทคโนโลยี

Abstract
“Thai kids and the world without play”. This saying is not exaggeration to reflect the image of Thai
kids today. Nowadays, the parents in Thailand have been influenced by the IT boom. Even adults also
addictive smart phone calling as phubbing society. Material progress has been infiltrated into the daily lives
of children. Children can open the iPad when they are still unable to speak. Human interaction with others
were limited. The play was diminished even though it is the main task for children. This article would to reflect
the proper use of informational technology equipments for kids. Knowing about the benefits and risks of those
to apply appropriate usage for kids is the key point that parents and persons whom working with taking care
of children should concern.
keywords: Thai kid, the effect of progress in technology
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º·¹íÒ
การเลี้ยงดูเด็กในปจจุบันในยุคที่เทคโนโลยี
มีความเจริญอยางรุดหนา กอใหเกิดผลกระทบทัง้ ดาน
บวกและดานลบตอการเลีย้ งดูเด็กของครอบครัวอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ผลกระทบดานบวกอาทิเชนทําใหพอ
แมมีเครื่องอํานวยความสะดวก ชวยในการเลี้ยงดูเด็ก
ในชวงเวลาอันจํากัดที่พอแมตองใชชีวิตอยางเรงรีบ
แขงกับเวลา เปนตนวาอุปกรณตา งๆในการปรุงอาหาร
สําหรับเด็กซึ่งชวยใหพอแมปรุงอาหารใหเด็กไดใน
ระยะเวลาอันสัน้ แท็บเล็ตทีพ่ อ แมใชเปดการตนู ใหลกู
นอยดูในเวลาที่พอแมไมวาง เรียกไดวาเด็กสมัยนี้ใช
เวลาในแตละวันอยูกับแท็บเล็ต โทรศัพทมือถือ หรือ
คอมพิวเตอรมากกวาอยูก บั คนในครอบครัว การเลนที่
จะสรางเสริมจินตนาการของเด็กไทยทุกวันนี้ถูกลด
เลือนลงไป เด็กเสพติดกับสือ่ ดานเทคโนโลยีทพี่ ดู ไมได
เด็กถูกดึงใหอยูลําพัง การติดตอเชื่อมโยงกับคนใน
ครอบครัวหรือเพือ่ นวัยเดียวกันลดนอยลง เด็กไทยทุก
วันนีห้ มกมุน กับโลกทีไ่ รการเลนจนเปนแฟชัน่ ทีร่ ะบาด
ไปแทบทุกบาน

ÅÙ¡¹ŒÍÂ¤ÇÃÍÂÙ‹¡Ñº¨Íä´Œ¹Ò¹à¾ÕÂ§ã´ã¹áμ‹ÅÐÇÑ¹
“เด็กชายเอ (นามสมมุติ) วัย 3 ขวบเศษ
หนาตานารัก ผิวขาวอมชมพู มองโลกดวยแววตาอยาก
รูอยากเห็น เขารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ แตนองไมพูด
เมือ่ คุณครูใหเด็กๆนัง่ ฟงนิทาน เด็กชายตัวนอยนัง่ แถว
หนาสุดจองมองตาไมกระพริบไปยังภาพทีค่ ณ
ุ ครูชขี้ ณะ
เลานิทานดวยนํ้าเสียงที่ชวนฟง เมื่อคุณครูถามคําถาม
ทั้งหอง เด็กชายไมตอบตามเพื่อนเหมือนเขาตกอยูใน
ภวังคตายังเฝามองภาพนิทาน สักพักเมื่อคุณครูเลา
นิทานถึงตอนนับเลข เด็กชายก็เปลงเสียงดังออกมาคน
เดียวนับตามไดอยางคลองแคลว และหยุดฟงนิทานตอ
อยางไมสนใจใครรอบๆกายแมแตนอย และขณะที่
เพื่อนๆกําลังเพลินกับนิทาน เด็กชายรายนี้ก็พูดเลียน
เสียงคุณครูอกี พรอมกับเปลงเสียงหัวเราะชอบใจ ปรบมือ
คนเดียว แลวก็นั่งเงียบฟงตอ เมื่อคุณครูปลอยให
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ลงเลนทีส่ นาม เด็กชายก็จะหลบมุมเลนเงียบๆ หรือวิง่
อยูคนเดียว เมื่อเพื่อนพูดดวย เด็กก็ไมพูด วิ่งหนีไป
หลบอยูมุมตึก”
เด็กรายนีไ้ ดรบั ขอมูลจากผูป กครองวาเนือ่ งจาก
พอแมไมวางในชวงที่เด็กอยูบาน พอแมจึงใหเด็กอยู
กับแท็บเล็ต บางชวงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวไดนั่ง
รวมกันในหองขณะพักผอน พอก็จะงวนกับโทรศัพท
มือถือ ในขณะทีแ่ มจะทํางานบนไอแพ็ด สวนลูกเปดทีวี
หรือเลนแท็บเล็ต มุมของใครของเขา เด็กวัยนีน้ า จะได
มีความสนุกกับการเลนตามวัย ซึ่งสังคมไทยเรามีการ
เลนมาตั้งแตครั้งปูยาตายายที่เรียกกันวาการเลนแบบ
พื้นบาน มีการพัฒนามาจากการถายทอดจากผูเลี้ยงดู
รุนตอรุน1และถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคตาม
สมัย แตในปจจุบันการเลนของเด็กไทยไดถูกเปลี่ยน
รูปแบบอยางนาใจหายดังภาพทีป่ รากฎใหเห็นจากการ
เลนของเด็กชายเอ แมวาการเรียนรูจะระบุวาการไดดู
ดวยภาพทางสายตาจะมีผลตอการเรียนรูข องเด็ก แตก็
มีการศึกษาทีย่ นื ยันวาการเรียนรูข องเด็กผานสือ่ ใดซํา้ ๆ
มากเกินไปยอมมีผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของ
เด็ก ซึ่งพบวาผลกระทบดานลบมีมากกวา โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กที่ไมสามารถควบคุมตัวเองแตตองอยูภาย
ใตการดูแลของผูใหญ เด็กปฐมวัยตํ่ากวา 6 ขวบปแรก
นับเปนกลุมวัยที่ควรไดรับการดูแลใสใจในเรื่องนี้เปน
พิเศษ เนื่องจากการใชสายตาจองมองจอถือเปนการ
สื่อสารทางเดียวนานเกินไปในแตละชวง มีผลใหเซล
ประสาทที่มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษาจะ
ขาดการถูกกระตุน การทีเ่ ด็กดูสอื่ เชนนีจ้ ะมีผลทําใหเด็ก
ขาดปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง2 ขอมูลจากสถาบันกุมาร
แพทยของอเมริกา ในปคศ. 19993,4,5 ระบุวาเด็กอายุ
ตํ่ากวา 2 ขวบปแรกไมควรใหดูทีวี ควรใหเด็กไดเลน
และเด็กที่อายุเกิน 2 ขวบขึ้นไปสามารถใหดูทีวีไดแต
ไม ค วรเกิ น 1-2 ชั่ ว โมงต อ วั น โดยต อ งเป น การดู
รายการที่มีคุณภาพและเหมาะกับวัยเทานั้น แตใน
ปจจุบนั จากงานวิจยั ตางๆพบวาเด็กไทยปจจุบนั ใชเวลา
อยู ห น า จอกั น เป น เวลานาน ดั ง เช น การศึ ก ษาของ
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ขนิษฐา ชวนชื่น6 สํารวจพฤติกรรมการดูโทรทัศนของ
เด็ก พบวา เด็กไทยรอยละ 91 ดูโทรทัศนทุกวัน ชวง
เวลาที่เด็กดูโทรทัศนมากที่สุดในวันธรรมดา คือชวง
เวลา 16.00-20.00 น. พบรอยละ 62 รองลงมาคือ
หลัง 20.00 น. มีรอยละ 17 ถาเปนวันหยุดเด็กจะดู
โทรทัศนในชวงเวลากอน 8.00 น. มีมากที่สุดรอยละ
35 รองลงมาคือ ชวงเวลา8.00-12.00 น. รอยละ 27
รายการที่เด็กชอบดูมากที่สุดคือ รายการการตูน คิด
เปนรอยละ 71 รองลงมาคือ รายการละครคิดเปนรอย
ละ 11 จากขอมูลขางตนจะเห็นภาพของเด็กไทยที่นั่ง
อยูหนาจอมากกวาเวลาที่ควรจะเปน อีกทั้งรายการที่
เด็กดูยังไมเหมาะสมกับวัย และ Tomopoulos, et. al.5
ไดทําการศึกษาในระยะยาวติดตามเด็กทารกจํานวน
259 คน ตั้งแตอายุ 6 เดือนเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการดูโทรทัศนกับพัฒนาการดานการรับรูของ
เด็กเมือ่ อายุเขาสูว ยั เดินทีอ่ ายุ 14 เดือน ผลการวิจยั พบวา
การที่เด็กไดรับสื่อเร็วยิ่งจะมีผลใหระดับการพัฒนา
การดานการรับรูของเด็กอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเด็กเขาสู
วัยเดิน การวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยที่สนับสนุนใหเห็นวา
เด็กเล็กไมควรไดรับการสงเสริมใหดูสื่อตางๆเร็วจน
เกินไป
อยางไรก็ตามในขางตนจะเห็นวาเปนการ
ศึ ก ษาในบริ บ ทประเทศที่ เ จริ ญ แล ว และเป น บริ บ ท
สังคมตะวันตก จึงเกิดคําถามวาหากในบริบทสังคมไทย
จะไดผลที่เหมือนหรือตางกันอยางไร มีการศึกษาใน
บริบทของสังคมไทยที่มีการศึกษายาวนานในชวง 10
ป จากผลการวิจยั เรือ่ งการดูโทรทัศนกบั พัฒนาการทาง
ภาษา สังคมและอารมณของเด็กอายุ 1-3 ป ในระหวาง
ป 2543-25537 การใหเด็กวัยเตาะแตะดูทวีอาจลด
ความเสี่ยงตอพัฒนาการลาชาทางดานภาษา สังคม
อารมณ ของเด็ก โดยเวลาที่เหมาะสมคือ 30 นาที ถึง
2 ชั่ ว โมง และควรเป น รายการที่ เ ป น ประโยชน คื อ
รายการสําหรับเด็ก และสารคดี จากการเก็บขอมูล
พบวาเด็กรอยละ 75 ดูโทรทัศนตั้งแตอายุขวบปแรก
และดูโทรทัศนเกือบทุกคนเมื่ออายุ 3 ป ประเภทรายการที่

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

157

เด็กดูมากที่สุดมักเปนรายการบันเทิง เชน ภาพยนตร
ละคร วาไรตี้ รองลงมาคือการตูน และโฆษณา ผลการ
วิจยั สรุปไดวา การใหเด็กวัย 1-3 ขวบ ดูโทรทัศนวนั ละ
ครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมง อาจลดความเสี่ยงตอการมี
พัฒนาการทางภาษาลาชาไดถงึ รอยละ 21-31 และอาจ
ลดความเสี่ยงของการดอยสมรรถนะทางสังคมและ
อารมณไดถึงรอยละ 43 เมื่อเทียบกับเด็กที่ไมไดดู
โทรทัศน นอกจากนี้การดูรายการที่ใหความรู จะลด
ความเสี่ยงตอการลาชาของพัฒนาการทางภาษา และ
การดอยสมรรถนะทางสังคมและอารมณรอยละ 23
และ 37 ตามลําดับเมือ่ เทียบกับการดูรายการโทรทัศน
ทั่วไป ผูวิจัยเนนวาการใหเด็กดูโทรทัศนไมควรเกิน
วันละ 2 ชัว่ โมง และตองเปนรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะ
กับเด็ก ซึง่ การวิจยั ภายใตบริบทไทยทีเ่ ด็กไทยในปจจุบนั
ถูกใหดูทีวีตั้งแตยังพูดไมเปน ก็ไดสะทอนในสวนที่
แตกต า งจากบทสรุ ป ของสถาบั น กุ ม ารแพทย ข อง
อเมริกา ที่วาไมควรใหเด็กตํ่ากวา 2 ขวบดูทีวี เปนการ
ใหดูไดแตไมควรเกิน 2 ชั่วโมงและตองเปนชวงเวลา
ของการดูรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั ยังเนนถึงความ
สําคัญของการใหเด็กมีปฏิสมั พันธกบั กับมนุษยดว ยกัน
รวมถึงการอานใหเด็กฟง การตั้งกฎกติกาในการเฝา
หนาจอ เหลานี้ลวนเปนเงื่อนไขที่ผูปกครองตองดูแล
เด็กใหใกลชิด

¡ÒÃ»Å‹ÍÂà´ç¡äÇŒ¡Ñº¨ÍÀÒ¾μÒÁÅíÒ¾Ñ§ÁÕ¼Å¡ÑºÅÙ¡
¹ŒÍÂÍÂ‹Ò§äÃ ¶ŒÒ·ÃÒºáÅŒÇÂÑ§μŒÍ§¡ÒÃÍÕ¡ËÃ×Í?
พอแมบางรายมีความตัง้ ใจอยากใชประโยชน
จากเครื่องมือไฮเท็คอยางไอแพ็ด แท็บเล็ต โทรศัพท
มื อ ถื อ ด ว ยความปรารถนาดี ว า ลู ก น อ ยจะได เ รี ย นรู
สิง่ ตางๆจากความลํา้ หนาของเครือ่ งมือเหลานี้ อาทิเชน
หาโปรแกรมภาษาอังกฤษมาเปดใหลูกวัย 2 ขวบฟง
ปลอยใหลกู อยูก บั จอดูซาํ้ ไปซํา้ มาเพียงลําพัง มีเด็กบาง
รายทีพ่ อ แมประสบผลสําเร็จ ลูกไดศพั ทมากมายเรียน
รูไ ดเร็วเมือ่ เทียบกับเด็กวัยเดียวกัน แตกม็ เี ด็กอีกกลุม
ทีพ่ อ แมพบวาลูกกลายเปนเด็กทีม่ ปี ญ
 หาในการสือ่ สาร
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กับคนอืน่ เชนเด็กไมพดู แยกตัว ไมสอื่ สารกับคนรอบขาง
จะกลาววาทีวีหรือสื่อไฮเท็คตางๆจะมีแตโทษหรือ
ประโยชนเพียงดานใดดานเดียวนัน้ มิได แตพอ แมตอ ง
ระลึกเสมอวาเครือ่ งมือหรือสือ่ เหลานีเ้ ปนเพียงแคองค
ประกอบเล็กๆที่เมื่อนํามาใชจะตองใชใหเปนอยาง
เหมาะสมกับลูกนอย มิใชปลอยใหเปนทั้งชีวิตของลูก
แตในชีวิตของลูกควรมีพื้นที่ของพอแมและเด็กเปน
สิ่งสําคัญหลัก
การปลอยใหลูกนอยอยูกับสิ่งเหลานี้ลําพัง
กอใหเกิดสิ่งใดบาง ทางดานกายภาพ “เด็กอวน”
แนนอนการที่เด็กนั่งเฝาหนาจอนานมากกวา 2 ชั่วโมง
มีงานวิจัยที่ชี้วาเด็กที่ใชเวลาดูทีวีมากกวา 4 ชั่วโมง
ต อ วั น จะมี นํ้ า หนั ก ล น เกิ น โดยเด็ ก เหล า นี้ จ ะชอบ
รับประทานอาหารพวกอาหารขยะ ซึ่งสวนหนึ่งมาจาก
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เด็กไดรับ และเด็กมีแนวโนม
จะไดรับอาหารเกินขนาด และขนมที่เปนอาหารวาง
ขณะดูทวี กี เ็ ปนขนมขบเคีย้ วทีไ่ มมคี ณ
ุ คาทางโภชนาการ
ไมวาจะเปนรสหวาน เค็มจนเกินไป เหลานี้ลวนสงผล
ตอสุขภาพของเด็กในวัยตอไป 8,9 ผลจากการนั่งเฝา
หนาจอยังทําใหเด็กขาดการวิ่ง ขาดการไดออกกําลัง
กายตามวัย และยังสงผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อ
ของเด็กตามมา นั่นคือกอผลกระทบ “พัฒนาการไม
สมวัย” และ “ปญหาสุขภาพของเด็กในระยะยาว”
เนือ่ งจากเด็กปฐมวัยเปนชวงของการไดขยับแขนขา แต
การถูกจัดใหเฝาจอทําใหพัฒนาการโดยรวมของเด็ก
ขาดหายไป ความออนแอทางรางกายจึงเขามาแทนที่
ผลกระทบดาน “ภาษา” นับเปนอีกปญหา
ที่พบไดมากในพอแมที่ปลอยใหลูกมีทีวีหรืออุปกรณ
เหลานีเ้ ปนพีเ่ ลีย้ ง พอแมบางรายกลุม ใจทําไมลูกไมพดู
เหมือนเด็กวัยเดียวกัน บางพาไปปรึกษาแพทยและคํา
ตอบที่ไดรับทําใหพอแมยิ่งเครียด เมื่อแพทยบอกวา
“ลูกเปนออทิสติกเทียม” มันคืออะไร พูดใหเขาใจงาย
วา ออทิสติกเทียมเกิดจากการเลี้ยงดูที่ขาดการกระตุน
อยางเหมาะสมโดยเฉพาะใน 6 ขวบปแรก ออทิสติก
เทียมจึงสามารถแกไขและพัฒนาได เพราะสมองเด็ก
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ไมไดลา ชา หากดูแลแกไขโดยการกระตุน จากพอแม จะ
ชวยใหเด็กกลับเปนเด็กปกติได10 ลองสังเกตดูวา เด็กมี
พฤติกรรมตอไปนีห้ รือไม “ไมสบตา ทําอะไรซํา้ ๆ เกือบ
2 ขวบยังไมพูดหรือพูดภาษาตางดาว ไมแสดงทาทาง
หรือสงเสียงเรียก ไมตอบสนองตอแสงสีเสียง ไมสง เสียง
อ อ แอ ร อ งไห ห นั ก แบบไม มี เ หตุ ผ ล ติ ด ผู ก พั น กั บ
วัตถุมากเกินไป ไมสนใจคนรอบขาง ไมสนใจแสดง
ความรัก ไมเลียนแบบทาทางใคร เลนสมมุติไมเปน
ชอบอยูค นเดียว ไมสามารถบอกความตองการของตนได”
หากมีอาการเหลานีต้ อ งพาเด็กพบแพทยเพือ่ แพทยจะ
ไดทําการตรวจประเมินวาเปนออทิสติกแท หรือเทียม
เพือ่ ใหการชวยเหลือทีเ่ หมาะสมตอไป11-15 มีการศึกษา
หลายชิ้นที่แสดงผลวาการใหเด็กในวัยทารกไดดูทีวีมี
ผลเสียมากกวาผลดี ผลกระทบที่สําคัญคือทําใหเกิด
ความลาชาของพัฒนาการดานภาษาและมีผลตอทักษะ
ความพรอมในการเรียนรูเมื่อเด็กเขาสูอนุบาล16,17
ในบางประเทศเชนไตหวัน ไดผา นรางกฎหมาย
ควบคุมการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของเยาวชน
โดยหามไมใหเด็กอายุ 2 ขวบหรือตํา่ กวานัน้ สามารถใช
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได แ ก ไอแพ็ ด โทรศั พ ท
สมารทโฟนและโทรทัศนโดยเด็ดขาด สวนเยาวชนทีม่ อี ายุ
ตํา่ กวา 18 ปจะไมไดรบั อนุญาตใหใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
ตลอดเวลา โดยการเสนอรางนี้มีเปาหมายเพื่อปกปอง
เด็กและเยาวชนไตหวันจากการใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
นานเกินกวาครัง้ ละ 30 นาที โดยมีคา ปรับการฝาฝนไว
ดวย18,19 ผลกระทบทางดาน “อารมณ” มีผลงานวิจัย
ของ University of Bristol20 เรื่องความเชื่อมโยงของ
ระยะเวลาการดูทีวีกับปญหาดานจิตใจในเด็ก ผลการ
ศึ ก ษาพบว า เด็ ก ที่ ใ ช เ วลาหน า จอไม ว า จะเป น จอ
คอมพิวเตอรหรือทีวีมากกวา 2 ชั่วโมงมีความยาก
ลําบากในการปรับอารมณ โดยแสดงออกวามีปญหา
ทางดานอารมณกับกลุมเพื่อน รวมทั้งเด็กกลุมนี้มักมี
สมาธิสนั้ ในทางกลับกัน พบวายิง่ เด็กใชเวลาหนาจอยิง่
นอย ปญหาทางอารมณกลับไมปรากฏ นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่พบวาระยะเวลาการดูทีวีมีผลตอ “สุขภาพ”
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Mistry, Minkovitz, Strobino, & Borzekowski 21 วิจัย
ติดตามตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5.5 ป พบวา
รอยละ 41 ของเด็กมีทีวีไวในหองนอนเมื่ออายุ 5.5 ป
และพบวาการมีทวี ใี นหองนอนมีความเกีย่ วของทีท่ าํ ให
เด็กๆเกิดปญหาในการนอน เชนหลับยาก นอนนอย มี
ผลทําใหเด็กเหนื่อยงายและเพิ่มการรับประทานขนม
มากขึน้ และยังพบเด็กทีม่ ที วี ใี นหองนอน ดูทวี นี านเกิน
2 ชั่วโมง ที่ชวงอายุ 30-33 เดือน และเมื่ออายุ 5.5 ป
รอยละ 16 และรอยละ 15 ตามลําดับ ซึง่ การดูทวี ที มี่ าก
มีผลทําใหเด็กมีการแสดงออกทางอารมณไดนอยใน
ชวงวัยที่โตขึ้น โดยผลการวิจัยบงชี้วา ในเด็กที่เฝาหนา
จอดูทวี นี านเกิน 2 ชัว่ โมง/วัน มีมากกวารอยละ 50 โดย
เด็กเหลานีจ้ ะยิง่ มีพฤติกรรมการดูทวี ใี นชวงวัยตอไปที่
มากขึน้ โดยจะใชเวลาในการดูทวี นี านขึน้ พอแมควรทํา
อยางไรกับลูกในการอยูหนาจอ
เมื่อทราบผลกระทบของการใหเด็กเฝาหนา
จอวามีผลกระทบตอเด็กๆของเรา พอแมควรระลึก
เสมอวาเด็กเล็กความสนใจยังสัน้ การใหเด็กดูทวี ี หรือ
อุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสควรใหดแู ตนอ ย แตสง เสริมให
เด็กมีปฏิสมั พันธกบั คนรอบขางใหมากทีส่ ดุ เพราะ จะ
ชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการทางดานอารมณที่เหมาะสม
สงผลตอพัฒนาการดานอื่นๆอยางสมดุล และยังชวย
ใหเกิดความรักความผูกพันตอกัน Gavin9 ไดแนะแนว
ทางในการปรับใชเพือ่ ใหการดูทวี เี กิดประโยชนแกเด็ก
โดยแนวทางเหลานีก้ ลาวถึง การจํากัดเวลาในการดูทวี ี
หากเปรียบกับการรับประทานยา ก็มีแนวทางเดียวกัน
วารับในปริมาณนอยและเทาทีจ่ าํ เปน ตําแหนงการวาง
ทีวีหรือจอคอมพิวเตอรไมควรมีไวในหองนอน และ
หองนั้นควรมีมุมของเลนหรืออุปกรณอื่นเพื่อชวยดึง
ความสนใจของเด็กออกจากการหมกมุนในทีวี และไม
อนุญาตใหดทู วี ขี ณะรับประทานอาหารหรือขณะทําการ
บาน และใหการดูทวี เี ปนเหมือนสิทธิพเิ ศษเชนเมือ่ หนู
ทําการบานเสร็จ หนูจะไดดกู ารตนู ทีห่ นูชอบในวันศุกร
เพราะหนูไมตอ งตืน่ แตเชา นอกจากนีย้ งั แนะวาพยายาม
ทดลองใหเด็กหยุดดูทวี สี กั ชวงระยะเวลาหนึง่ เชนหยุด
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หนึ่งสัปดาหหรือ 3-5 วันเพื่อดึงเด็กออกจากหนาจอ
และชวนเด็กไปทํากิจกรรมรวมกันเปนตนวา ปลูก
ตนไม รดนํ้าตนไม ลางรถ หรืออานหนังสือในสวน
สาธารณะ อยางไรก็ตามผูป กครองจะตองลดละการให
ความสนใจกั บ พฤติ ก รรมการนั่ ง หน า จอต า งๆของ
ตนเองดวยเชนกัน เนือ่ งจากในสังคมปจจุบนั เรายังมัก
พบเห็นภาพที่เริ่มกลายเปนภาพที่พบเห็นไดในทั่วไป
แมแตในทีส่ าธารณะ นัน่ คือทัง้ ผูใ หญและเด็กตางมีจอ
ขนาดพกพาของแตละบุคคล แมนั่งรวมโตะเดียวกัน
แตก็ไมไดพูดคุยกัน ใชเวลาสวนใหญคุยกับบุคคลอื่น
หรือจองมองจอโดยละเลยคนรอบขาง สิ่งเหลานี้เด็ก
เมื่อเห็นผูใหญกระทํา เด็กๆจะเกิดการเลียนแบบและ
ทําตามจนกลายเปนนิสยั ในตอนโต ดังนัน้ ผูใ หญจงึ ตอง
เปนแบบอยางที่ดี ถอนตัวเองจากการเปนทาสของ
อุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสเหลานีด้ ว ยเชนกัน สิง่ สําคัญอีก
ประการที่พอแมตองระลึกไวนั่นคือการเลือกรายการ
ใหเด็กดูวามีความเหมาะสมกับวัยหรือไม ในปจจุบัน
ทีวีและคอมพิวเตอรมีรายการที่หลากหลายมาก ทั้ง
เหมาะและไมเหมาะกับเด็ก พอแมจึงไมควรปลอยให
เด็กดูทวี เี พียงลําพัง บางครอบครัวพอแมลกู นัง่ รวมกัน
ในหองเดียว ดูผิวเผินเหมือนจะใกลชิดกัน แตเมื่อ
สอบถามพูดคุย พอแมบางรายกลับใหขอ มูลทีน่ า ตกใจ
วาลูกก็ดรู ายการของลูกในไอแพ็ด ขณะทีพ่ อ ก็แช็ทบาง
หรือดูขาวในมือถือ สวนแมนั่งทํางานในโนทบุค เมื่อ
ถามวาไดพูดคุยกับลูกไหมวารายการที่ลูกดู ลูกชอบ
อะไร หรือตัวการตูนตัวนี้นิสัยดีมากเลยนะลูก เขาเก็บ
เงินคืนเจาของ ซึง่ การพูดคุยกับลูกขณะลูกดูทวี ี จะชวย
ใหลกู ไดพฒ
ั นาความคิด และไดสอดแทรกสิง่ ตางๆให
ลูกเชนคุณธรรม จริยธรรม และพอแมกไ็ ดรคู วามชอบ
หรือความคิดของลูกในการดูทีวี รวมถึงไดมีโอกาส
ตรวจสอบความเหมาะสมและใหคาํ แนะนําแกเด็กดวย
ซึ่งในวัยที่เด็กโตขึ้นมีความเสี่ยงตอการไดรับชมสิ่ง
ลอแหลมทางเพศ เชน การกอด จูบ จึงจําเปนมากทีพ่ อ แม
ตองใหคาํ แนะนําเปนแบบอยางแกเด็กวาสิง่ ใดควรและ
ไม ค วร 22 นอกจากนี้ นายกสมาคมจิ ต แพทย แ ห ง
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ประเทศไทย23 แนะนําสําหรับครอบครัวที่ใหเด็กมี
แท็บเล็ตไวโดยใชกฎ “3 ตอง–3 ไม” โดย 3 ตอง คือ
1. ตองกําหนดเวลาในการเลน วาการเลนในแตละวัน
ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง 2. ตองสามารถตกลงโปรแกรม
การเลนกับลูกไดวาในแท็บเล็ตจะมีโปรแกรมใดบาง
และ 3. ตองมีเวลาเลนแท็บเล็ตกับลูก ซึ่งหาก 3 ตองนี้
ทําไมได ก็ไมควรซื้อ สําหรับ 3 ไม คือ 1.ไมเปนแบบ
อยางในการเลนที่ผิด เชน ใชเวลาการเลนมากเกินไป
เลนเกมที่มีความรุนแรงกาวราว หรือทองเว็บโปใหลูก
เห็น 2.ไมใหลกู มีแท็บเล็ตใชในหองนอน ถาจะเขาหอง
นอนต อ งทิ้ ง แท็ บ เล็ ต ไว น อกห อ ง และ 3. ไม ใ ช
อินเตอรเน็ตในเวลาครอบครัว เชนเวลาที่รับประทาน
อาหารหรือมีกิจกรรมนอกบานรวมกัน

º·ÊÃØ»
การใหลกู อยูก บั อุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสอยาง
ไรขีดจํากัด นับเปนการทํารายเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก
การไดรับการดูแลประคับประคองดวยสองมือของผู
ดูแลนับวาเปนชวงทองของเด็กทีจ่ ะไดรบั การฟูมฟกให
เติบโตเปนผูม คี วามมัน่ คงทางอารมณ ดวยเหตุทวี่ า พอ
แมเมือ่ มีโอกาสไดใกลชดิ กับลูกพอแมจะไดมสี ว นชวย
พัฒนาลูกไดอยางเหมาะสม แมวา พอแมบางรายจะให
เหตุผลวาตนไมมคี วามรูแ ละคาดหวังวาสือ่ เหลานีจ้ ะมี
สวนชวยใหลกู ฉลาด แตพอ แมกค็ วรใชสอื่ หรืออุปกรณ
เหลานีใ้ นขณะทีพ่ อ แมเปนผูใ ชรว มกับลูก อยาไดปลอย
หรือผลักหนาที่ใหอุปกรณทําหนาที่แทนตนโดยเด็ด
ขาด โปรดอยาลืมวาลูกของทานไมไดตอ งการสิง่ ใดมาก
ไปกวาการมีพอ แมใหความรัก ความใกลชดิ และอบรม
ดูแล อีกทัง้ อยาทิง้ ใหลกู โดดเดีย่ วควรดูแลลูกของทาน
ใหไดเลนตามวัยอันเปนงานหลักของเด็ก แลวโลกของ
เด็กจะมีคุณพอคุณแมมาชวยเติมเต็มในโลกที่เด็กใน
แตละวัยจะพัฒนาดวยการกาวไปดวยกันของทัง้ ลูกและ
พอแม

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
1. Thanattheerakul C, Tangvoraphonkchai J.
Traditional play: Enhancing for Thai child
development. Journal of Nursing Science and
Health 2015; 38(supplement): 1-6. (in Thai).
2. Jongsakul R, Choojun W, Treetipthikoon Y. TV
and child’s learning. 2016. [online]. Available
from: http://www.karn.tv/math/839 (in Thai).
3. American Academy of Pediatrics. Committee
on Public Education. Media education. Pediatrics
1999; 104(2pt1): 341-3.
4. Rettner R. Kids under 2 should play, Not Watch
TV, Doctors Say. 2016. [online]. Available
from: http://www.livescience.com/16586-tvviewing-young-children-media.html
5. Tomopoulos et al. Infant media exposure and
toddler development. Arch Pediatr Adolesc Med
2010; Available in PMC 2011, May 16.
6. Chuanchuen K. The study of parents’ need on
advertising products movies for children in TV.
2007. Dhurakij Pundit University: Bangkok.
(in Thai).
7. Matichon Online. Suggestions children age 1-3
years old watch TV: decrease the risk of delay
language and emotional development. 2016.
[online]. Available from: http://www.
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=
13026 96649 (in Thai).
8. Mayo Clinic Staff. Children and TV: Limiting
your child’s screen time. 2016. [online].
Available from: http://www.mayoclinic.org/
healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/
children-and-tv/art-20047952
9. Gavin ML. How TV Affects Your Child . 2016.
[online]. Available from: http://kidshealth.org/
en/parents/tv-affects-child.html#a_Violence
»‚·Õè 39 ©ºÑº·Õè 2 (àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 2559
Volume 39 No.2 (April-June) 2016

à´ç¡ä·Â¡ÑºâÅ¡·ÕèäÃŒ¡ÒÃàÅ‹¹

10. Thai Health Info. The power of love won
pseudo autism. 2014. [online]. Available
from: http://healthinfo.in.th/hiso5/healthy/
news.php?names=15&news_id=5008 (in Thai).
11. Baranek GT. Autism during infancy: A retrospective video analysis of sensory-motor and
social behaviors at 9-12 months of age. Journal
of Autism and Developmental Disorders 1999;
29(3): 213–24.
12. Osterling J, & Dawson G. Early recognition of
children with autism: A study of first birthday
home videotapes. Journal of Autism and
Developmental Disorders 1994; 24(3):
247–57.
13. Stone WL, Hoffman EL, Lewis SE, Ousley OY.
Early recognition of autism. Parental reports vs.
clinical observation. Archives of Pediatric and
Adolescent Medicine 1994; 148(2):174–9.
14. Werner E, Dawson G, Osterling J, Dinno N.
Recognition of autism spectrum disorder before
one year of age: A retrospective study based on
home videotapes. Journal of Autism and Developmental Disorders 2000; 30(2):157–62.
15. Wetherby AM, Woods J, Allen L, Cleary J,
Dickinson H, & Lord C. Early indicators of
autism spectrum disorders in the second year of
life. Journal of Autism and Developmental
Disorders 2004; 35(5):473–93.
16. Christakis DA. Audible television and decreased
adult words, infant vocalizations, and conversational turns: a population-based study.
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine
2009. 163(6): 554-8.
17. Zimmerman FJ. & Christakis DA. Children’s
television viewing and cognitive outcomes: a
longitudinal analysis of national data. Archives

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

161

of Pediatrics and Adolescent Medicine 2005.
159(7): 619-25.
18. Dolasia M. Taiwan’s New Law Imposes Fines On
Parents That Allow Kids To Spend “Excessive”
Time On Electronic Devices. 2015. [online].
Available from: http://www.dogonews.
com/2015/2/15/taiwans-new-law-imposes-fines-on-parents-that-allow-kids-tospend-excessive-time-on-electronic-devices
19. Malm S. Does your toddler play on an iPad?
Taiwan makes it ILLEGAL for parents to let
children under two use electronic gadgets... and
under-18s must limit use to ‘reasonable’
lengths.2015. [online]. Available from: http://
www.dailymail.co.uk/news/article- 2929530/
Does-toddler-play-iPad-Taiwan-makes-ILLEGALparents-let-children-two-use-electronic-gadgets18s-limit-use-reasonable-lengths.html
20. Page AS, Cooper AR, Griew P. Jago R. Children’s
screen viewing is related to psychological
difficulties irrespective of physical activity.
Pediartics 2010. 126(5): e1011-7.
21. Mistry KB, Minkovitz CS, Strobino DM,
Borzekowski DLG. Children’s television exposure and behavioral and social outcomes at 5.5
years: Does timing of exposure matter?.
Pediatrics J 2007;120(4):762-9.
22. Siripul P, Sutra P, Jongudomkarn D, Sakdisthanout S. Child rearing dursing adolescence in
Issan Family. Journal of Nursing Science &
Health 2010; 33(4): 50-60 (in Thai).
23. Psychiatric Association of Thailand. 3 must and
3 not: prevent danger from tablet. Jan 8, 2013.
Thairathonline. [online]. Available from:
http://www.thairath.co.th/content/318437
(in Thai).
»‚·Õè 39 ©ºÑº·Õè 2 (àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 2559
Volume 39 No.2 (April-June) 2016

