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การใช้สื่้ อ่�

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูป้ กครองของเด็กที่มอี ายุไม่เกิน 4 ปี

เสริมิ สร้้างจุุดแข็็ง
ให้้แก่่เด็็ก
Thailändisch

ช่่วยให้้ลูกู สามารถเรีียนรู้้�ได้้
ด้้วยประสาทสััมผััสทั้้งหมด
�
เด็็กเล็็กค้้นพบโลกโดยผ่่านการเล่่น เด็็กเรีียนรู้้ด้้� วย
ประสาทสััมผัสั ทั้้�งหมดจากการฟังั ดม จัับต้้อง ชิิม
และมองเห็็น ดัังนั้้�นการติิดต่อ่ กัับคนอื่่น� โดยตรง
สิ่่�งของที่แ�่ ท้้จริิง และธรรมชาติิจึึงเป็็นเรื่่อ� งที่สำ�่ �คั
ำ ญั
มาก การตีีกระทะด้้วยทััพพีีไม้้ หยิิบของทุุกอย่่าง
เข้้าปาก สััมผัสั ตััวหอยทาก หรืือดมดอกไม้้
ประสบการณ์์เหล่่านี้้� ไม่่มีแี อปใดที่จ�่ ะใช้้ทดแทนได้้

ให้้ความเอาใจใส่่อย่่างเต็็มที่่�
ในช่่วงปีีแรก ๆ ของชีีวิติ วััยเด็็ก เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญั ที่่จ� ะ
ต้้องสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่มั่่�่ �นคงกัับลููกของคุุณ ความ
สััมพันั ธ์์ที่มั่่�่ �นคงเกิิดขึ้้น� ได้้ถ้้าคุุณสัังเกตได้้อย่่าง
รวดเร็็วว่่าลููกต้้องการคุุณและคุุณตอบสนองความ
ต้้องการนี้้� ได้้อย่่างเหมาะสมมากที่่สุ� ดุ – เช่่น เมื่่อ� ลููก
คุุณต้้องการอาหาร การปลอบโยน การนอน ความ
ใกล้้ชิิด หรืือผ้้าอ้้อมใหม่่ เด็็กเล็็กต้้องการความสนใจ
และความเอาใจใส่่อย่่างเต็็มที่จ�่ ากพ่่อแม่่ที่พููดคุ
�่ ยุ ด้้วย
มองดูู แลมีีส่ว่ นร่่วมกัับลููก ถ้้าคุุณถููกหัันเหความ
สนใจด้้วยสมาร์์ทโฟนบ่่อยครั้้�ง แล้้ว จะไม่่ส่ง่ ผลดีีให้้
กัับความสััมพันั ธ์์กับั ลููกของคุุณ

ลููกคุุณต้้องการการ
เคลื่่อ� นไหว
ให้้ลููกคุุณมีีโอกาสออกกำำ�ลั ังเคลื่่อ� นไหวได้้มากตั้้�งแต่่
ต้้น ในแต่่ละช่่วงอายุุมีคี วามสามารถที่่จ� ะทำำ�ได้้
แตกต่่างกัันออกไป ไม่่ว่า่ จะเป็็นการยื่่น� มืือคว้้าจัับ
นิ้้ว� หรืือของเล่่น ใช้้เท้้าถีีบผ้้าห่่ม ฝึึกหััดการกลัับตััว
ลองฝึึกการเดิินก้้าวแรก กลิ้้งตัั
� วบนพื้้�นหญ้า้
กระโดดขึ้้�นลง ปีีนป่า่ ยบนก้้อนหิิน ในแต่่ละอายุุนั้้ �น
ประสบการณ์์เรีียนรู้้ที่� หล
�่ ายหลากเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญั
ควรให้้ทารกสามารถเคลื่่อ� นไหวได้้อิิสระวัันละ
หลายครั้้�ง เด็็กเล็็กวัันละหลายชั่่�วโมง - และบาง
ส่่วนอยู่่�ในที่ที่�่ มี�่ อี ากาศบริิสุทธิ์์
ุ �

ใช้้สื่อ่� จอภาพให้้น้อ้ ยมาก
เท่่านั้้น�
ในช่่วงปีีแรก ๆ ของชีีวิติ วััยเด็็ก เด็็กยัังไม่่สามารถ
รัับรู้้ภ� าพวีีดีโี อได้้แม้้ว่่าจะเป็็นภาพธรรมดาที่สุ�่ ดุ
เท่่านั้้�น เพราะว่่าภาพเปลี่่ย� นเร็็วเกิินไป เด็็กเล็็กไม่่
สามารถเห็็นความแตกต่่างของวีีดีโี อกัับความเป็็น
จริิงได้้ สื่่อ� ทางจอภาพไม่่มีส่ี ว่ นช่่วยเหลืือในด้้าน
พััฒนาการของเด็็กทารกและเด็็กเล็็กเลย ในทาง
กลัับกัันเสีียอีีก การศึึกษาวิิจัยั แสดงให้้เห็็นว่่า การ
ดููโทรทััศน์์ ในช่่วงปีีแรก ๆ ของชีีวิติ วััยเด็็กนั้้�นไม่่ดีี
สำำ�หรับั พััฒนาการทางด้้านการพููด เด็็กนอนหลัับ
ได้้ดีีน้้อยกว่่า และการแลกเปลี่ย�่ นระหว่่างพ่่อแม่่
และเด็็กถููกรบกวน เป็็นต้้น สื่่อ� ทางจอภาพควรยััง
คงเป็็นข้้อยกเว้้นสำำ�หรับั เด็็กเล็็กที่มี�่ อี ายุุต่ำ�ำ�กว่่าสี่่ปี� ี
แต่่ถ้้ามีีการใช้้สื่่อ� จอภาพนี้้เ� ป็็นครั้้�งคราว ในแต่่ละ
ครั้้�งควรอย่่าให้้นานเกิินครึ่่งชั่่�วโมง
�

ขอให้้จััดเวลารัับประทาน
อาหารอย่่างผ่่อนคลาย
การรัับประทานอาหารร่่วมกัันเสริิมสร้้างความ
สััมพันั ธ์์ ให้้แข็็งแกร่่ง ปิิดจอภาพในขณะรัับประทาน
อาหารจะทำำ�ให้้สามารถพููดคุุยกัันได้้ การศึึกษา
ค้้นคว้้าแสดงให้้เห็็นว่่าคนเราจะรู้้สึ� กึ ได้้ดีีกว่่าว่่าอิ่่�ม
เมื่่อ� ไรและรัับประทานอาหารอย่่างมีีรสชาติิได้้
มากกว่่าถ้้าไม่่ใช้้สื่่อ� ในเวลาเดีียวกััน สำำ�หรับั ทารก
นั้้�น การให้้ลููกดููดนมแม่่หรืือนมจากขวดเป็็นโอกาส
ที่่ดี� ใี นการสร้้างความสััมพันั ธ์์ ขอให้้คุุณให้้ความ
สนใจและเอาใจใส่่อย่่างเต็็มที่แ�่ ก่่ลููกในเวลานั้้�น ถ้้า
คุุณอ่่านหนัังสืือหรืือดููโทรทััศน์์ ในระหว่่างที่่�ให้้นมลููก
ขอให้้คุุณใส่่ใจกัับสััญญาณของลููกและตอบสนอง
ทัันทีี ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญแนะนำำ�ว่า่ เมื่่อ� อยู่่�ใกล้้ชิิดกับั เด็็ก
ทารกหรืือเด็็ก ให้้ใช้้อุุปกรณ์์ที่มี�่ กี ารส่่งคลื่่น� รัังสีีให้้
น้้อยที่่สุ� ดุ เท่่าที่เ�่ ป็็นได้้

ใช้้สื่อ่� ที่่เ� หมาะกัับวััย
หนัังสืือภาพ หนัังสืือเสีียง หรืือดนตรีีที่เ�่ หมาะกัับวััย
เด็็กเป็็นสิ่่�งที่เ�่ หมาะที่สุ�่ ดุ ในการสร้้างประสบการณ์์
แรกกับสอื่ อ่านให้ฟงั ดูหนังสือด้วยกัน และฟงั
เรอื่ งราวหรอื ดนตรีด้วยกัน เป็นเรอื่ งทีเ่ ด็กเล็กชอบ
มากทีส่ ดุ การพูดคุยกับญาติพน่ี ้องทาง Skype
หรืือดููรููปภาพของตััวเองบนสมาร์์ทโฟน เป็็นโอกาส
ที่จ�่ ะแสดงอุุปกรณ์์ดิจิิ ทัิ ลั ให้้เด็็กเล็็กดูู ถ้้าคุุณเล่่น
เกมส์์หรืือดููวีีดีโี อบนจอภาพสัักครั้้�งในกรณีียกเว้้น
ขอให้้คุุณระวัังดููว่่าสิ่่�งนั้้�นได้้อนุุญาตให้้เด็็กในวััยนั้้�นดูู
หรืือเล่่นได้้หรืือไม่่ และพิิจารณาสิ่่�งนี้้อ� ย่่างวิิพากษ์์
วิิจารณ์์

คอยอยู่่�เป็็ นเพื่่อ� นลููกคุุณ
อย่่าปล่่อยให้้ลููกอยู่่�ตามลำำ�พั ังหน้้าจอภาพ ถ้้าคุุณใช้้
สื่่อ� จอภาพร่่วมกัับลููกคุุณ ขอให้้คุุณสัังเกตสััญญาณ
ของลููก ถ้้าลููกเครีียด ขาดสมาธิิ หงุุดหงิดิ หรืือถููก
หัันเหความสนใจไปทางอื่่น� นี่่�เป็็นสััญญาณแสดงว่่า
ให้้ปิิดอุปุ กรณ์์ ได้้แล้้ว พููดคุุยกัับลููกถึึงเรื่่อ� งที่่ลูู� กได้้
ประสบมา

เป็็ นตััวอย่่างที่่ดี� ีในการใช้้
อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�
ทารกและเด็็กเล็็กรัับรู้้แ� ล้้วแต่่ต้้นเลยว่่าในครอบครััว
มีีการใช้้โทรทััศน์์ แท็็บเล็็ต และสมาร์์ทโฟนอย่่างไร
เนื่่อ� งจากเด็็กเรีียนรู้้จ� ากการเลีียนแบบเป็็นอย่่างมาก
จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญั ที่่ตั� วั คุุณเองต้้องทำำ�ตัวั เป็็นตััวอย่่าง
โดยใช้้สื่่อ� อย่่างพอประมาณ ในกรณีีเด็็กเล็็กที่สุ�่ ดนั้้
ุ �น
มีีกฎที่่�ใช้้ได้้ว่่าถ้้าคุุณอยู่่�กัับลููก การอุุทิศิ เวลาให้้กัับ
สมาร์์ทโฟนยิ่่�งน้้อยเท่่าไร ก็็จะยิ่่�งดีีมากเท่่านั้้�น ให้้
ความสนใจกัับลููกคุุณ ไม่่ใช่่ให้้กัับสื่่อ� เหล่่านี้้!�

หน่่วยงานให้้คำ�ำ ปรึึกษาในรััฐซููริกิ
ครอบครัวที่มบี ตุ รอายุ 0 ถึง 18 ปี: kjz.zh.ch
โทรศัพท์ฉุกเฉินส�ำหรับผู้ปกครอง: 0848 35 45 55 (24 ชม.)
ที่ปรึกษาส�ำหรับบิดามารดา Pro Juventute: elternberatung.projuventute.ch,
058 261 61 61 (24 ชม.)
ในความร่่วมมืือกัับ:

โดยได้้รัับความสนัับสนุุนจาก:

พิิมพ์ค์ รั้้�งที่�่ 1 ปีี 2020 เอกสารแผ่่นพัับนี้้จั� ดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� โดยใช้้เนื้้อ� หาจากเอกสารแผ่่นพัับของกรมสาธารณสุุข แห่่งเมืืองบาเซล
ฝ่า่ ยบริิการทางการแพทย์์ แผนกการป้้องกััน ภาพ ประกอบ: Sarah Weishaupt.
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