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ช่้วยให้้ลูกูสื่ามารถเร่ยน้รู้ ได้ี
ด้ีวยประสื่าท่สื่ม้ผส้ื่ท่้ �งห้มดี

เด็ก็เลี่ก็ค�นพบโลี่กโด็ยผ้า่นการเลี่น่ เด็ก็เรยีนร้�ด็�วย

ปีระสาที่สมั่ผ้สัที่ั �งห็ม่ด็จากการฟงั ด็ม่ จบัต�อง ช่มิ่ 

แลี่ะม่องเห็น็ ด็งันั �นการตดิ็ต่อกบัคนอ่�นโด็ยตรง 

สิ�งของที่ี�แที่�จรงิ แลี่ะธรรม่ช่าตจิงึเป็ีนเร่�องที่ี�สำาคญั้

ม่าก การตกีระที่ะด็�วยที่พัพไีม่� ห็ยบิของที่กุอยา่ง

เข�าปีาก สมั่ผ้สัตวัห็อยที่าก ห็รอ่ด็ม่ด็อกไม่� 

ปีระสบการณ์เห็ลี่า่นี� ไม่ม่่แีอปีใด็ที่ี�จะใช่�ที่ด็แที่นได็�

ให้้คุวามเอาใจใส่ื่อย่างเต้ม็ท่่�
ในช่ว่งปีีแรก ๆ ของช่วีติวยัเด็ก็ เป็ีนเร่�องสำาคญั้ที่ี�จะ

ต�องสร�างความ่สมั่พนัธท์ี่ี�ม่ ั �นคงกบัลี่ก้ของคณุ ความ่

สมั่พนัธท์ี่ี�ม่ ั �นคงเกดิ็ขึ�นได็�ถ�าคณุสงัเกตได็�อยา่ง

รวด็เรว็วา่ลี่ก้ต�องการคณุแลี่ะคณุตอบสนองความ่

ต�องการนี� ได็�อยา่งเห็ม่าะสม่ม่ากที่ี�สดุ็ – เช่น่ เม่่�อลี่ก้

คณุต�องการอาห็าร การปีลี่อบโยน การนอน ความ่

ใกลี่�ช่ดิ็ ห็รอ่ผ้�าอ�อม่ให็ม่ ่เด็ก็เลี่ก็ต�องการความ่สนใจ

แลี่ะความ่เอาใจใสอ่ยา่งเตม็่ที่ี�จากพอ่แม่ท่ี่ี�พด้็คยุด็�วย 

ม่องด็ ้แลี่ม่สีว่นรว่ม่กบัลี่ก้ ถ�าคณุถก้ห็นัเห็ความ่

สนใจด็�วยสม่ารท์ี่โฟนบอ่ยครั �ง แลี่�ว จะไม่ส่ง่ผ้ลี่ด็ใีห็�

กบัความ่สมั่พนัธก์บัลี่ก้ของคณุ



ใช้้ส่ื่�อจอภาพให้้น้้อยมาก
เท่่าน้้�น้

ในช่ว่งปีีแรก ๆ ของช่วีติวยัเด็ก็ เด็ก็ยงัไม่ส่าม่ารถ

รบัร้�ภาพวดี็โีอได็�แม่�วา่จะเป็ีนภาพธรรม่ด็าที่ี�สดุ็

เที่า่นั �น เพราะวา่ภาพเปีลี่ี�ยนเรว็เกนิไปี เด็ก็เลี่ก็ไม่่

สาม่ารถเห็น็ความ่แตกตา่งของวดี็โีอกบัความ่เป็ีน

จรงิได็� ส่�อที่างจอภาพไม่ม่่สีว่นช่ว่ยเห็ลี่อ่ในด็�าน

พฒันาการของเด็ก็ที่ารกแลี่ะเด็ก็เลี่ก็เลี่ย ในที่าง

กลี่บักนัเสยีอกี การศึกึษาวจิยัแสด็งให็�เห็น็วา่ การ

ด็โ้ที่รที่ศัึน์ในช่ว่งปีีแรก ๆ ของช่วีติวยัเด็ก็นั �นไม่ด่็ี

สำาห็รบัพฒันาการที่างด็�านการพด้็ เด็ก็นอนห็ลี่บั

ได็�ด็นี�อยกวา่ แลี่ะการแลี่กเปีลี่ี�ยนระห็วา่งพอ่แม่่

แลี่ะเด็ก็ถก้รบกวน เป็ีนต�น ส่�อที่างจอภาพควรยงั

คงเป็ีนข�อยกเว�นสำาห็รบัเด็ก็เลี่ก็ที่ี�ม่อีายตุำ�ากวา่สี�ปีี 

แตถ่�าม่กีารใช่�ส่�อจอภาพนี�เป็ีนครั �งคราว ในแตล่ี่ะ

ครั �งควรอยา่ให็�นานเกนิครึ�งช่ั �วโม่ง

ลูกูคุณุต้้องการการ
เคุลู่�อน้ไห้ว

ให็�ลี่ก้คณุม่โีอกาสออกกำาลี่งัเคลี่่�อนไห็วได็�ม่ากตั �งแต่

ต�น ในแตล่ี่ะช่ว่งอายมุ่คีวาม่สาม่ารถที่ี�จะที่ำาได็�

แตกตา่งกนัออกไปี ไม่ว่า่จะเป็ีนการย่�นม่อ่คว�าจบั

นิ�วห็รอ่ของเลี่น่ ใช่�เที่�าถบีผ้�าห็ม่่ ฝึึกห็ดั็การกลี่บัตวั 

ลี่องฝึึกการเด็นิก�าวแรก กลี่ิ�งตวับนพ่�นห็ญ้�า 

กระโด็ด็ขึ�นลี่ง ปีีนปีา่ยบนก�อนห็นิ ในแตล่ี่ะอายนุั �น

ปีระสบการณ์เรยีนร้�ที่ี�ห็ลี่ายห็ลี่ากเป็ีนสิ�งสำาคญั้ 

ควรให็�ที่ารกสาม่ารถเคลี่่�อนไห็วได็�อสิระวนัลี่ะ

ห็ลี่ายครั �ง เด็ก็เลี่ก็วนัลี่ะห็ลี่ายช่ั �วโม่ง - แลี่ะบาง

สว่นอย้่ในที่ี�ที่ี�ม่อีากาศึบรสิทุี่ธิ �



ขอให้้จด้ีเวลูารบ้ประท่าน้
อาห้ารอย่างผอ่น้คุลูาย

การรบัปีระที่านอาห็ารรว่ม่กนัเสรมิ่สร�างความ่

สมั่พนัธ์ให็�แขง็แกรง่ ปิีด็จอภาพในขณะรบัปีระที่าน

อาห็ารจะที่ำาให็�สาม่ารถพด้็คยุกนัได็� การศึกึษา

ค�นคว�าแสด็งให็�เห็น็วา่คนเราจะร้�สกึได็�ด็กีวา่วา่อิ�ม่

เม่่�อไรแลี่ะรบัปีระที่านอาห็ารอยา่งม่รีสช่าตไิด็�

ม่ากกวา่ถ�าไม่่ใช่�ส่�อในเวลี่าเด็ยีวกนั สำาห็รบัที่ารก

นั �น การให็�ลี่ก้ด็ด้็นม่แม่ห่็รอ่นม่จากขวด็เป็ีนโอกาส

ที่ี�ด็ใีนการสร�างความ่สมั่พนัธ ์ขอให็�คณุให็�ความ่

สนใจแลี่ะเอาใจใสอ่ยา่งเตม็่ที่ี�แกล่ี่ก้ในเวลี่านั �น ถ�า

คณุอา่นห็นงัสอ่ห็รอ่ด็โ้ที่รที่ศัึน์ในระห็วา่งที่ี�ให็�นม่ลี่ก้ 

ขอให็�คณุใสใ่จกบัสญั้ญ้าณของลี่ก้แลี่ะตอบสนอง

ที่นัที่ ีผ้้�เช่ี�ยวช่าญ้แนะนำาวา่เม่่�ออย้่ใกลี่�ช่ดิ็กบัเด็ก็

ที่ารกห็รอ่เด็ก็ ให็�ใช่�อุปีกรณ์ที่ี�ม่กีารสง่คลี่่�นรงัสใีห็�

น�อยที่ี�สดุ็เที่า่ที่ี�เป็ีนได็�

ใช้้ส่ื่�อท่่�เห้มาะกบ้วย้

ห็นงัสอ่ภาพ ห็นงัสอ่เสยีง ห็รอ่ด็นตรทีี่ี�เห็ม่าะกบัวยั

เด็ก็เป็ีนสิ�งที่ี�เห็ม่าะที่ี�สดุ็ในการสร�างปีระสบการณ์

แรกกบัส่�อ อ่านให็�ฟงั ด็ห้็นังสอ่ด็�วยกนั แลี่ะฟงั

เร่�องราวห็รอ่ด็นตรดี็�วยกนั เป็ีนเร่�องที่ี�เด็ก็เลี่ก็ช่อบ

ม่ากที่ี�สดุ็ การพด้็คยุกบัญ้าตพิี�น�องที่าง Skype 

ห็รอ่ด็ร้ป้ีภาพของตวัเองบนสม่ารท์ี่โฟน เป็ีนโอกาส

ที่ี�จะแสด็งอุปีกรณ์ด็จิทิี่ลัี่ให็�เด็ก็เลี่ก็ด็ ้ถ�าคณุเลี่น่

เกม่สห์็รอ่ด็ว้ดี็โีอบนจอภาพสกัครั �งในกรณยีกเว�น 

ขอให็�คณุระวงัด็ว้า่สิ�งนั �นได็�อนุญ้าตให็�เด็ก็ในวยันั �นด็้

ห็รอ่เลี่น่ได็�ห็รอ่ไม่ ่แลี่ะพจิารณาสิ�งนี�อยา่งวพิากษ์

วจิารณ์



คุอยอยูเ่ป็น้เพ่�อน้ลูกูคุณุ

อยา่ปีลี่อ่ยให็�ลี่ก้อย้ต่าม่ลี่ำาพงัห็น�าจอภาพ ถ�าคณุใช่�

ส่�อจอภาพรว่ม่กบัลี่ก้คณุ ขอให็�คณุสงัเกตสญั้ญ้าณ

ของลี่ก้ ถ�าลี่ก้เครยีด็ ขาด็สม่าธ ิห็งดุ็ห็งดิ็ ห็รอ่ถก้

ห็นัเห็ความ่สนใจไปีที่างอ่�น นี�เป็ีนสญั้ญ้าณแสด็งวา่

ให็�ปิีด็อุปีกรณ์ได็�แลี่�ว พด้็คยุกบัลี่ก้ถงึเร่�องที่ี�ลี่ก้ได็�

ปีระสบม่า



ใน้คุวามร่วมม่อกบ้:

พ
ม่พ

ค์ร
ั�งที่

ี� 1
 ปี

 2
02

0 
เอ

กส
าร

แผ้
น่พ

บันี
�จด็

ที่
ำาข

ึ�นโ
ด็ย

ใช่
�เน่

�อห็
าจ

าก
เอ

กส
าร

แผ้
น่พ

บั
ขอ

งก
รม่

สา
ธา

รณ
สขุ

 แ
ห็ง่

เม่
อ่ง

บ
าเ

ซลี่
  

ฝึา่
ยบ

รกิ
าร

ที่
าง

กา
รแ

พ
ที่ย

 ์แ
ผ้น

กก
าร

ปี� อ
งก

นั 
ภ

าพ
 ปี

ระ
กอ

บ:
 S

ar
ah

 W
ei

sh
au

pt
.

ห้น่้วยงาน้ให้้คุำาปรกึษาใน้รฐ้ซููริก

Kinder- und Jugendhilfezentrum kjz – ห็น่วยงานให็�คำาปีรกึษาสำาห็รบั 

ครอบครวัที่ี�ม่บุีตรอายุ 0 ถงึ 18 ปีี: kjz.zh.ch

โที่รศึพัที่ฉุ์กเฉนิสำาห็รบัผ้้�ปีกครอง: 0848 35 45 55 (24 ช่ม่.)

ที่ี�ปีรกึษาสำาห็รบับดิ็าม่ารด็า Pro Juventute: elternberatung.projuventute.ch,  

058 261 61 61 (24 ช่ม่.)

เป็น้ต้ว้อย่างท่่�ด่ีใน้การใช้้
อปุกรณ์เห้ลู่าน่้�

ที่ารกแลี่ะเด็ก็เลี่ก็รบัร้�แลี่�วแตต่�นเลี่ยวา่ในครอบครวั

ม่กีารใช่�โที่รที่ศัึน์ แที่บ็เลี่ต็ แลี่ะสม่ารท์ี่โฟนอยา่งไร 

เน่�องจากเด็ก็เรยีนร้�จากการเลี่ยีนแบบเป็ีนอยา่งม่าก 

จงึเป็ีนสิ�งสำาคญั้ที่ี�ตวัคณุเองต�องที่ำาตวัเป็ีนตวัอยา่ง

โด็ยใช่�ส่�ออยา่งพอปีระม่าณ ในกรณเีด็ก็เลี่ก็ที่ี�สดุ็นั �น 

ม่กีฎที่ี�ใช่�ได็�วา่ถ�าคณุอย้ก่บัลี่ก้ การอุที่ศิึเวลี่าให็�กบั

สม่ารท์ี่โฟนยิ�งน�อยเที่า่ไร กจ็ะยิ�งด็มี่ากเที่า่นั �น ให็�

ความ่สนใจกบัลี่ก้คณุ ไม่่ใช่่ให็�กบัส่�อเห็ลี่า่นี� !

โดียได้ีรบ้คุวามสื่น้้บสื่นุ้น้จาก:


