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การใชสื่อเทคโนโลยี

สําหรับเด็กปฐมวัย
ในยุคนี้ มองไปทางไหนจะเห็นภาพผูค น ทุกเพศ ทุกวัย ลวนใชเวลาอยูก บั สือ่ เทคโนโลยี ซึง่ ใชเพือ่
การติดตอสือ่ สาร การทํางาน การเปนเครือ่ งมือเอือ้ อํานวยความสะดวก และเพือ่ ความ สนุกสนาน
ความบันเทิงใจ กลาวไดวา สือ่ เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวติ ของผูค น และกลายเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตของผูใหญและเด็ก นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยีไดถูกออกแบบใหมีความทันสมัย
และใชงานไดงา ยขึน้ สามารถนํามาใชสง เสริมการเรียนรูไ ด สําหรับเด็กปฐมวัย สือ่ เทคโนโลยี
สามารถใชเพื่อเปดประตูไปสูชองทางการเรียนรูใหมๆ รวมทั้งสามารถใชเพื่อสรางเสริมความ
สัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับผูใหญ และชวยสรางเสริมพัฒนาการและ
ทักษะทางดานตางๆ ได แตทั้งนี้การใชสื่อเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยตองอยูภายใตเงื่อนไข
สําคัญ คือตองไมใชเพื่อทดแทนการเลนหรือการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ไมใชสอื่ เทคโนโลยีมากเกินไปจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพเด็ก เลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่เปน
สือ่ ปฏิสมั พันธทชี่ ว ยสงเสริมการเรียนรู โดยยึดหลักแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สําคัญ เด็กและผูใหญใชสื่อเทคโนโลยีรวมกัน (co-viewing)
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อยางไรก็ตามภาพที่พบเห็นในสังคมไทย การใชสื่อเทคโนโลยีของเด็กปฐมวัยสวนใหญไมไดใช
เพื่อสงเสริมการเรียนรู แตผใู หญใหเด็กใชสอื่ เทคโนโลยีในฐานะของเลน เพือ่ ความสนุกสนาน ความ
บั นเทิง ใจ รวมทั้ง ใช เ ป น เครื่องมือที่ ชว ยใหเด็ก อยูนิ่งๆ ไดน าน ไม ซุ ก ซน ไม ดื้ อ นอกจากนี้
ยัง พบวา เด็กถูกปลอยใหอยูกับสื่อเทคโนโลยีไมวาจะเปนโทรทัศน ดีวีดี สมารทโฟน คอมพิวเตอร
พกพา เครื่องเลนวีดีโอเกม เปนเวลานานและใชตามลําพังอยางเปนอิสระเทาที่ตองการ ซึ่งการ
ใชในลักษณะดังกลาวสงผลเสียตอสุขภาพและสงผลกระทบตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
สือ่ เทคโนโลยีนบั วามีอทิ ธิพลและเกีย่ วของกับชีวติ ประจําวันของเด็กปฐมวัยอยางหลีกเลีย่ งไมได
คําถามสําคัญอยูท วี่ า ถาสือ่ เทคโนโลยียงั อยูแ วดลอมตัวเด็กตลอดเวลา เด็กปฐมวัยควรใช
สือ่ เทคโนโลยีเมือ่ ใดใชทําอะไร ใชอยางไร ใชเพียงใด และผูใหญควรใชสื่อเทคโนโลยีกับ
เด็กปฐมวัยอยางไร เพื่อไมกอใหเกิดอันตราย และเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คูมือ “การใชสื่อเทคโนโลยีสาํ หรับเด็กปฐมวัย” จัดทําขึน้ เพือ่ ใหแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับพอแม
ผูป กครอง ครู ผูด แู ลเด็ก ในการใชสอื่ เทคโนโลยีกบั เด็กปฐมวัยทีเ่ หมาะสมกับวัยและใชเพือ่
สนับสนุนการเรียนรูข องเด็ก ซึง่ คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื เลมนีจ้ ะเปนประโยชน
และชวยใหผูใหญมีแนวทางในการใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
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หากจะใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนและปลอดภัยตอตัวเด็ก ผูใหญรอบตัวเด็กตองเริ่มตน
ดวยการสรางความเขาใจกอนวา สิ่งใดเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย
ทีจ่ ะชวยสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็ก รวมทัง้ เขาใจถึงสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งหรือไมควรทํา เพือ่
ปองกันภยันตรายที่สามารถเกิดไดจากการใชที่ไมเหมาะสม เพื่อชวยใหพอแม ผูปกครอง รวมทั้ง
ครู และผูดูแลเด็ก สามารถใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม คูมือนี้จึงขอนําเสนอ
แนวทาง ดังตอไปนี้

สื่อเทคโนโลยีนาตื่นตา
ตื่นใจ แตถาใชมากเกิน
ไป ก็อันตราย
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“พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรทําอย่างไรดี”
ใชสื่อเทคโนโลยีรวมกับเด็ก ไมควรทิ้ง
ใหเด็กใชหรืออยูกับสื่อเทคโนโลยีตาม
ลําพัง เพราะการใชสื่อเทคโนโลยีในฐานะ
ของเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็กทีต่ อ งอยูภ ายใตเงือ่ นไข
สําคัญ คือ มีผูใหญเปนผูใชสื่อเทคโนโลยี
รวมไปกับเด็ก โดยสามารถปฏิบัติไดดัง
ตัวอยาง เชน
• ขณะที่ เ ด็ ก ดู โ ทรทั ศ น ชี้ ช วนเด็ ก
สังเกตและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาใน
โทรทัศน ขยายความสิง่ ทีเ่ ห็นหนาจอ
เชน “ลูกคิดวา เมือ่ หมีนอ ยเปดประตู
บาน จะเจอใครในบานคะ”
• ขณะที่เด็กเลนแอปพลิเคชั่นสมารท
โฟน ชวนเด็กพูดคุยหรือตั้งคําถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกทํา เชน “ลูกทําอยาง
นี้ไดอยางไรคะ”
ใชสื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อปฏิสัมพันธ
เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชัน ซึง่
เปนสื่อที่เด็กและระบบโปรแกรมสามารถ
โตตอบกันได และเนือ้ หาขอมูลสามารถ
ปรับเปลีย่ นไดตามการเลือกใช

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีตามลําพังอยาง
อิสระ โดยไมกําหนดขอบเขตการใช
เชน ใหดโู ทรทัศนตามลําพัง ใหเลนเกมใน
สมารทโฟนนานเทาที่ตองการ ใหเปดดู
หรือเลนเกมอะไรก็ไดเมือ่ ใชคอมพิวเตอร
หรือสมารทโฟน

ใชสอื่ เทคโนโลยีประเภทสือ่ ไมปฏิสมั พันธ์
เชน โทรทัศน ดีวีดี ซึ่งเปนสื่อที่เด็กไม
สามารถโตตอบกับตัวสื่อ รับรูและสัมผัส
ไดเพียงฝายเดียว
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ใชสื่อเทคโนโลยีใหนอยหรือหลีกเลี่ยง
การใชมากเกินไป และสงเสริมใหเด็กได
เลนกับสื่อที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
การเคลือ่ นไหว เนือ่ งจากเด็กในวัยนีเ้ รียนรู
ไดดที สี่ ดุ ผานการเลน การไดเคลือ่ นไหว ได
สํารวจ และมีปฏิสมั พันธกบั สิง่ ตางๆ รอบตัว
จํากัดเวลาการใช สิ่งสําคัญในการใชสื่อ
เทคโนโลยี คือ หากใชมากเกินไปจะสง
ผลเสียตอเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ
พัฒนาการและการเรียนรู รวมทั้งสงผล
กระทบถึงการพัฒนาสมอง ดวยเด็กใน
วัยนี้ยังไมสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตนเอง
ได พอแม ผูป กครองตองชวยกําหนดระยะ
เวลาการใชใหเหมาะสมกับวัย โดยเด็กที่
มีอายุ 3 ปขึ้นไป ใหใชสื่อเทคโนโลยีทุก
ประเภทรวมกันแลว ไมเกิน 1-2 ชั่วโมง
ตอวัน สําหรับเด็กอายุ 2-3 ป ใหใชนอย
ที่สุดเทาที่จะทําได และสําหรับเด็กอายุตํ่า
กวา 2 ป ไมสนับสนุนใหใชสื่อเทคโนโลยี
ที่เปนสื่อไมปฏิสัมพันธ เชน โทรทัศน สื่อ
จอภาพตางๆ
จัดเวลาสําหรับการพักสายตา ใหเด็ก
ทํ า กิ จ กรรมอื่ น ๆ คั่ น สลั บ กั บ การใช สื่ อ
เทคโนโลยี โดยทุก 1 นาทีทใี่ ชสอื่ เทคโนโลยี
ควรใช 5 นาทีในการทํากิจกรรมอืน่ ๆ

ใหเด็กใชเวลาอยูกับสื่อเทคโนโลยีเปน
สวนใหญ แทนการใหเด็กเลนหรือการทํา
กิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการ
เคลื่อนไหว
ใหเด็กอยูกับสื่อเทคโนโลยีโดยไมมีการ
กําหนดระยะเวลาในการใช แตใหเด็กใชตาม
ความพึงพอใจและความตองการของเด็ก

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีตอเนื่องเปนเวลา
นาน โดยไมมีการสลับเปลี่ยนทํากิจกรรม
อื่นๆ
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กําหนดขอตกลงในการใชสื่อเทคโนโลยี
ควรมีกําหนดวา เด็กจะใชสื่อเทคโนโลยี
อะไรไดบาง ใชไดที่ไหน ใชอยางไร และใช
เวลาเทาใด เชน ใหเด็ก 3 ขวบดูรายการ
โทรทัศนสําหรับเด็กได 10 นาที หลัง
จากนั้นตองสลับทํากิจกรรมอื่นที่ไมใชสื่อ
เทคโนโลยี
เลื อ กใช ส ื ่ อ เทคโนโลยี ท ี่ เ หมาะกั บ วั ย
และส ง เสริ ม การเรี ย นรู เด็กปฐมวัย
ยั ง ไม ส ามารถเลื อ กหรื อ คั ด กรองได ว า
สื่ อ เทคโนโลยี ใ ดที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ของ
ตนเอง พอแม ผูป กครอง จึงมีหนาทีส่ าํ คัญ
ในการเลือกสรรใหแกเด็ก โดยตองคํานึงถึง
วัย พัฒนาการ และความสนใจของเด็ก เชน
ไมเลือกใชเกมหรือแอปพลิเคชันประเภท
แบบฝกหัด เกมที่ใชความรุนแรง มุงที่การ
เอาชนะ แตเลือกแอปพลิเคชันที่สงเสริม
ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและสรางสรรค
สิ่งใหมได รวมทั้งเสริมทักษะดานการคิด

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีอยางอิสระไมมี
การกําหนดขอตกลงการใช หรือมีการตั้ง
ขอตกลง แตละเลย

ใหเด็กใชสอื่ เทคโนโลยีตามความตองการ
และความสนใจ โดยไมเลือกเฟน หรือ
คัดกรอง เชน ใหเด็กเปดโปรแกรมตางๆ โดย
ใชแท็บเล็ต สมารทโฟน เลนเกมตามใจชอบ
หรือใหเด็กเปดใชอินเทอรเน็ตอยางอิสระ
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เปนแบบอยางที่ดีในการใชส่อื เทคโนโลยี
พอแมเปนตัวอยางสําคัญที่จะชวยใหเด็ก
เรี ย นรู พ ฤติ ก รรมการใช สื่ อ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม เชน ปดสื่อเทคโนโลยีระหวาง
ทํากิจกรรมรวมกันกับเด็ก ใชอินเตอรเน็ต
เพื่ อ หาคํ า ตอบเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก สงสั ย
ใชโปรแกรมเสนทาง (GPS) ในสมารทโฟน
เพื่อตรวจสอบเสนทาง
สังเกตการใชสื่อเทคโนโลยีของเด็ก เพื่อ
ตรวจสอบวา เด็กไดใชในลักษณะทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งใหคําแนะนําและความชวยเหลือ
เมื่อเด็กตองการ

ใ ห เ ด็ ก ทํ า ต า ม ข อ ต ก ล ง ก า ร ใช สื่ อ
เทคโนโลยีท่ตี ้งั ไวแตตนเองไมปฏิบัติตาม
เชน สรางขอตกลงกั บ เด็ ก ให มี ก ารงดใช
สือ่ เทคโนโลยีในชวงรับประทานอาหาร แต
พอแมกลับใชแท็บเล็ต

ปลอยใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีโดยไมดูแล
หรือใหความชวยเหลือ
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก
ควรทําอย่างไรดี”
ใชสื่อเทคโนโลยีเปนทางเลือก ไมบังคับ
ใช เชน จัดพื้นที่เปนมุมคอมพิวเตอรให
เด็กใชรวมกันถาตองการ มุมหนังสือมี
คอมพิวเตอรพกพา หรือแท็บเล็ต สําหรับ
อานหนังสืออิเล็กทรอนิคส
ใชสอื่ เทคโนโลยีประเภทสือ่ ปฏิสมั พันธที่
สงเสริมการเรียนรู เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส
แอปพลิเคชันทีส่ ง เสริมการเรียนรู
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสื่อหลัก โดย
บูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนรูห รือ
ประสบการณการเรียนรู และใชเพือ่ กระตุน
ความสนใจของเด็ ก ในการทํ า กิ จ กรรม
การเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ลงมือกระทํา ไดสํารวจสืบคน ไดเลน ได
ฝกแกปญหา ไดคิดอยางมีวิจารณญาณ
และคิดสรางสรรค เชน เมื่อเรียนหนวย
ตนไม ครูตอ งพาเด็กไปดูตน ไมจริง และใช
กลองดิจติ อล เพือ่ บันทึกรูปภาพตนไมชนิด
ตางๆ รอบโรงเรียน ใชเทปอัดเสียงและจด
บันทึกสิ่งที่เด็กสังเกตเกี่ยวกับตนไมหรือ
ใชอินเตอรเน็ตหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตนไม เปนตน

ใช สื่ อ เทคโนโลยี เ หมื อ นกั น ในเวลา
เดียวกันทุกคน เชน ใหเด็กทุกคนเขาเรียน
ในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร และกําหนด
ใหทกุ คนใชคอมพิวเตอรทาํ งานเหมือนกัน
หมด ทัง้ ทีเ่ ด็กมีทกั ษะแตกตางกัน
ใ ช  สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี ป ร ะ เ ภ ท สื่ อ ไ ม 
ปฏิสัมพันธ เชน โทรทัศน ดีวีดี วีดีโอ
ใชสื่อเทคโนโลยีเปนสื่อหลัก เชน เมื่อ
เรียนเรื่องตนไม ไมนําเด็กไปดูตนไมจริง
แต ใ ห เ ด็ ก เรี ย นรู  ผ  า นการดู รู ป ภาพใน
อินเตอรเน็ต หรือวิดีโอ
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ใชสื่อเทคโนโลยีเทาที่จําเปน เด็กปฐมวัย
เรี ย นรู ผ า นการใช ป ระสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า
การเลน การมีปฏิสมั พันธกบั สิง่ ตางๆ รอบ
ตัว การไดลงมือกระทํา ซึ่งประสบการณ
เหลานี้ ไมสามารถทดแทนดวยการใชส่ือ
เทคโนโลยีได ดังนัน้ ควรใชสอ่ื เทคโนโลยีเมือ่
ไมสามารถหาสือ่ จริงไดเชน เมือ่ สอนเรือ่ งการ
เคลือ่ นไหวของสัตว ครูควรเปดคลิปสารคดี
สัตวจากโปรแกรมยูทปู
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียน
รูอยางเหมาะสม เชน ใหเด็กใชกลอง
ดิจิตอล หรือสมารทโฟนบันทึกภาพ อาน
นิ ท านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ร ว มกั น เด็ ก ในมุ ม
หนังสือ
ใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัย และ
ให เ ด็ ก มี ส ว นร ว มในการใช สื่ อ โดยใช
สือ่ เทคโนโลยีประเภทสือ่ ปฏิสมั พันธ ทีเ่ ปน
ปลายเปด ซึ่งเปนสื่อที่เด็กตองใชความคิด
ตองแกปญหาและตัดสินใจ
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ
ทางสังคมโดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การทํางานรวมกัน เชน จัดวางคอมพิวเตอร
เปนมุม ใหเด็กใชและทํางานรวมกัน

ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อถวงเวลา หรือดึงดูด
หรือเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก เชน เปด
ดีวีดีการตูน แทนการจัดกิจกรรม

ให เ ด็ ก ใช สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ ความ
สนุกสนาน ทดแทนการเลน

ใชสอื่ เทคโนโลยีทเี่ ปนสือ่ สําเร็จรูปเด็กเพียง
กดปุม หรือใชสอื่ ทีม่ ลี กั ษณะเปนแบบฝกหัด
ที่มีคําตอบถูกผิด หรือเนนการทองจํา
จํากัดการใชสื่อเทคโนโลยีรวมกัน โดยให
ใชงานเครื่องละ 1 คน ในแตละครั้ง
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คําศัพทนารู
สื่อเทคโนโลยี (Technology Media)

อุปกรณและเครื่องมือประเภทดิจิตอลและอิเลคทรอนิคส ที่ใชในการนําพาหรือสื่อสารขอมูล
และขาวสารดังเชน โทรทัศน คอมพิวเตอร สมารทโฟน โนตบุก แท็บเล็ตพีซี เครื่องเลนวิดีโอเกม
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนเพลง โปรแกรมผานเว็บ เครื่องอานไฟลอิเล็กทรอนิกส กระดานอัจฉริยะ
(interactive whiteboard) กลองถายรูปดิจิตอล เปนตน รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือประเภท
อะนาล็อก เชน เครื่องอัดเสียง เครื่องบันทึกและเลนวิดีโอภาพ (VCRs) เทป VHS เทป โตะไฟ
(light table) เครื่องฉายภาพ (projectors) และกลองไมโครสโคป

สื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Media)

เปนสื่อที่เด็กและระบบโปรแกรมสามารถโตตอบกันในรูปแบบตางๆ ทําใหเนื้อหาหรือขอมูล
ปรับเปลี่ยนตามการเลือกของผูใช ซึ่งอาจอยูในรูปแบบดิจิตอลหรือสื่อทั่วไป เชน ซอรฟแวร
(หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร) แอปพลิเคชัน อินเทอรเน็ต รายการโทรทัศนสําหรับเด็กบางรายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส

สื่อไมปฏิสัมพันธ (Non-Interactive Media)

เปนสือ่ ทีเ่ ด็กรับรูแ ละสัมผัสไดเพียงอยางเดียว ไมสามารถโตตอบกับตัวสือ่ ได เชน รายการโทรทัศน
วิดิทัศน ดีวีดี รวมทั้งสื่อที่ไมสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวางเด็ก
กับเด็ก และเด็กกับผูใหญ
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับพอแม ผูปกครอง ผูเลี้ยงดูเด็ก ครู ผูดูแลเด็ก ที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Common Sense Media เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งมี
การวิจารณและจัดลําดับสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละวัย
(https://www.commonsensemedia.org/)
Best Kids Apps เปนเว็บไซตที่รวบรวมและแนะนํารายการแอปพลิเคชั่นตางๆ ไว โดยจัด
แบงตามอายุ
(http://www.bestkidsapps.com)
Raisingchildren.net.au
เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กตั้งแตวัยปฐมวัย
จนถึงวัยรุน รวมทั้งมีการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร
(http://raisingchildren.net.au/movie_reviews/movies_landing_page.html)

