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การใชสื่อเทคโนโลยี

สําหรับเด็กปฐมวัย
 
ในยคุนี ้มองไปทางไหนจะเห็นภาพผูคน ทกุเพศ ทกุวยั ลวนใชเวลาอยูกบัส่ือเทคโนโลย ี  ซึง่ใชเพือ่

การตดิตอส่ือสาร การทาํงาน การเปนเครือ่งมอืเอือ้อํานวยความสะดวก และเพือ่ความ สนุกสนาน 
ความบนัเทงิใจ  กลาวไดวาสือ่เทคโนโลยเีขามามบีทบาทในชวีติของผูคน  และกลายเปนสวน

หน่ึงของวิถีชีวิตของผูใหญและเด็ก นอกจากน้ี สื่อเทคโนโลยีไดถูกออกแบบใหมีความทันสมัย

และใชงานไดงายข้ึน สามารถนํามาใชสงเสริมการเรียนรูได  สาํหรบัเด็กปฐมวยั  สือ่เทคโนโลยี
สามารถใชเพ่ือเปดประตูไปสูชองทางการเรียนรูใหมๆ รวมท้ังสามารถใชเพ่ือสรางเสริมความ

สัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก และระหวางเด็กกับผูใหญ และชวยสรางเสริมพัฒนาการและ

ทักษะทางดานตางๆ ได แตทั้งนี้การใชสื่อเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยตองอยูภายใตเงื่อนไข

สําคัญ คือตองไมใชเพ่ือทดแทนการเลนหรือการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบตัว 
ไมใชสือ่เทคโนโลยีมากเกนิไปจนกอใหเกดิอนัตรายตอสุขภาพเดก็ เลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่เปน

สือ่ปฏสิมัพันธทีช่วยสงเสรมิการเรยีนรู โดยยดึหลกัแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะกบัพฒันาการเดก็ปฐมวัย

และหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สําคัญ เด็กและผูใหญใชสื่อเทคโนโลยีรวมกัน (co-viewing)   
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อยางไรก็ตามภาพที่พบเห็นในสังคมไทย การใชสื่อเทคโนโลยีของเด็กปฐมวัยสวนใหญไมไดใช

เพื่อสงเสรมิการเรยีนรู แตผูใหญใหเดก็ใชสือ่เทคโนโลยใีนฐานะของเลน เพือ่ความสนกุสนาน ความ
บันเทิงใจ รวมทั้งใชเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กอยู นิ่งๆ ไดนาน ไมซุกซน ไมดื้อ นอกจากน้ี

ยังพบวา เด็กถูกปลอยใหอยูกับสื่อเทคโนโลยีไมวาจะเปนโทรทัศน ดีวีดี สมารทโฟน คอมพิวเตอร

พกพา เครื่องเลนวีดีโอเกม เปนเวลานานและใชตามลําพังอยางเปนอิสระเทาที่ตองการ  ซึ่งการ
ใชในลักษณะดังกลาวสงผลเสียตอสุขภาพและสงผลกระทบตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

สือ่เทคโนโลยนีบัวามอีทิธพิลและเกีย่วของกบัชวีติประจาํวนัของเดก็ปฐมวยัอยางหลกีเลีย่งไมได  
คําถามสาํคญัอยูทีว่า  ถาสือ่เทคโนโลยยีงัอยูแวดลอมตวัเดก็ตลอดเวลา  เดก็ปฐมวยัควรใช
สือ่เทคโนโลยีเม่ือใดใชทําอะไร ใชอยางไร ใชเพียงใด และผูใหญควรใชสื่อเทคโนโลยีกับ

เด็กปฐมวัยอยางไร เพื่อไมกอใหเกิดอันตราย และเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
คูมือ “การใชสื่อเทคโนโลยีสาํหรบัเดก็ปฐมวยั” จดัทาํขึน้เพือ่ใหแนวทางปฏิบตัสิาํหรบัพอแม 
ผูปกครอง  ครู ผูดแูลเด็ก ในการใชสือ่เทคโนโลยีกบัเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับวัยและใชเพ่ือ

สนบัสนนุการเรยีนรูของเดก็ ซึง่คณะผูจัดทาํหวงัเปนอยางยิง่วา คูมอืเลมนีจ้ะเปนประโยชน
และชวยใหผูใหญมีแนวทางในการใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
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หากจะใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนและปลอดภัยตอตัวเด็ก ผูใหญรอบตัวเด็กตองเริ่มตน

ดวยการสรางความเขาใจกอนวา สิ่งใดเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย     
ทีจ่ะชวยสงเสรมิพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  รวมทัง้เขาใจถงึส่ิงท่ีควรหลกีเลีย่งหรือไมควรทํา เพือ่

ปองกันภยันตรายที่สามารถเกิดไดจากการใชที่ไมเหมาะสม เพื่อชวยใหพอแม ผูปกครอง รวมทั้ง

ครู และผูดูแลเด็ก สามารถใชสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม คูมือนี้จึงขอนําเสนอ
แนวทาง ดังตอไปนี้
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สื่อเทคโนโลยีนาตื่นตา

ตื่นใจ แตถาใชมากเกิน

ไป ก็อันตราย



ใชสื่อเทคโนโลยีรวมกับเด็ก  ไมควรท้ิง
ใหเด็กใชหรืออยูกับสื่อเทคโนโลยีตาม
ลําพัง เพราะการใชสื่อเทคโนโลยีในฐานะ

ของเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรูและ

พฒันาการของเดก็ทีต่องอยูภายใตเงือ่นไข

สําคัญ คือ มีผูใหญเปนผูใชสื่อเทคโนโลยี

รวมไปกับเด็ก โดยสามารถปฏิบัติไดดัง

ตัวอยาง เชน 
• ขณะที่ เด็กดูโทรทัศน ชี้ชวนเด็ก

สังเกตและพูดคุยเก่ียวกับเน้ือหาใน

โทรทัศน ขยายความส่ิงท่ีเห็นหนาจอ 
เชน “ลกูคดิวา เม่ือหมนีอยเปดประตู

บาน จะเจอใครในบานคะ”
• ขณะท่ีเด็กเลนแอปพลิเคช่ันสมารท

โฟน ชวนเด็กพูดคุยหรือตั้งคําถาม

เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกทํา เชน “ลูกทําอยาง

นี้ไดอยางไรคะ”
ใชสื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อปฏิสัมพันธ 

เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส  แอปพลิเคชัน ซึง่
เปนสื่อที่เด็กและระบบโปรแกรมสามารถ

โตตอบกันได  และเน้ือหาขอมูลสามารถ
ปรับเปล่ียนไดตามการเลือกใช

“พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรทําอย่างไรดี”

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีตามลําพังอยาง
อิสระ โดยไมกําหนดขอบเขตการใช  
เชน ใหดโูทรทศันตามลําพงั ใหเลนเกมใน    
สมารทโฟนนานเทาที่ตองการ ใหเปดดู

หรือเลนเกมอะไรก็ไดเม่ือใชคอมพิวเตอร

หรอืสมารทโฟน

ใชสือ่เทคโนโลยปีระเภทสือ่ไมปฏสิมัพนัธ์ 
เชน โทรทัศน ดีวีดี ซึ่งเปนส่ือที่เด็กไม

สามารถโตตอบกับตัวส่ือ รับรูและสัมผัส

ไดเพยีงฝายเดยีว
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ใชสื่อเทคโนโลยีใหนอยหรือหลีกเล่ียง
การใชมากเกินไป และสงเสริมใหเด็กได

เลนกับสื่อที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
การเคล่ือนไหว เนือ่งจากเด็กในวัยนีเ้รยีนรู
ไดดทีีส่ดุผานการเลน การไดเคลือ่นไหว ได
สาํรวจ และมปีฏสิมัพนัธกบัสิง่ตางๆ รอบตวั
จํากัดเวลาการใช สิ่งสําคัญในการใชสื่อ

เทคโนโลยี คือ หากใชมากเกินไปจะสง

ผลเสียตอเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ 
พัฒนาการและการเรียนรู รวมทั้งสงผล 
กระทบถึงการพัฒนาสมอง  ดวยเด็กใน
วัยนี้ยังไมสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตนเอง

ได พอแม ผูปกครองตองชวยกาํหนดระยะ

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

ทํากิจกรรมอื่นๆ คั่นสลับกับการใชสื่อ

เทคโนโลยี โดยทกุ 1 นาททีีใ่ชสือ่เทคโนโลยี 
ควรใช 5 นาทใีนการทาํกจิกรรมอ่ืนๆ

ใหเด็กใชเวลาอยูกับสื่อเทคโนโลยีเปน
สวนใหญ  แทนการใหเด็กเลนหรือการทํา

กิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการ
เคลื่อนไหว

ใหเด็กอยูกับส่ือเทคโนโลยีโดยไมมีการ
กําหนดระยะเวลาในการใช แตใหเด็กใชตาม
ความพึงพอใจและความตองการของเด็ก 

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีตอเน่ืองเปนเวลา

นาน โดยไมมีการสลับเปล่ียนทํากิจกรรม

อื่นๆ
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กําหนดขอตกลงในการใชสื่อเทคโนโลยี 
ควรมีกําหนดวา เด็กจะใชสื่อเทคโนโลยี

อะไรไดบาง ใชไดที่ไหน ใชอยางไร และใช
เวลาเทาใด เชน ใหเด็ก 3 ขวบดูรายการ

โทรทัศนสําหรับเด็กได 10 นาที  หลัง

จากนั้นตองสลับทํากิจกรรมอื่นท่ีไมใชสื่อ

เทคโนโลยี

เลือกใชสื ่อเทคโนโลยีที ่เหมาะกับวัย
และสงเสริมการเรียนรู   เด็กปฐมวัย

ยังไมสามารถเลือกหรือคัดกรองไดวา           
สื่อเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับวัยของ

ตนเอง  พอแม ผูปกครอง จึงมีหนาท่ีสําคัญ
ในการเลือกสรรใหแกเดก็ โดยตองคาํนงึถงึ
วยั พฒันาการ และความสนใจของเด็ก เชน 
ไมเลือกใชเกมหรือแอปพลิเคชันประเภท

แบบฝกหัด เกมที่ใชความรุนแรง มุงที่การ

เอาชนะ แตเลือกแอปพลิเคชันท่ีสงเสริม

ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและสรางสรรค

สิ่งใหมได รวมทั้งเสริมทักษะดานการคิด

ใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีอยางอิสระไมมี
การกําหนดขอตกลงการใช หรือมีการตั้ง

ขอตกลง แตละเลย 

ใหเดก็ใชสือ่เทคโนโลยตีามความตองการ
และความสนใจ     โดยไมเลือกเฟน   หรือ

คดักรอง เชน ใหเดก็เปดโปรแกรมตางๆ โดย
ใชแทบ็เลต็ สมารทโฟน เลนเกมตามใจชอบ 
หรือใหเด็กเปดใชอินเทอรเน็ตอยางอิสระ 
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เปนแบบอยางท่ีดีในการใชส่ือเทคโนโลยี 
พอแมเปนตัวอยางสําคัญท่ีจะชวยใหเด็ก

เรียนรูพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เชน ปดสื่อเทคโนโลยีระหวาง

ทํากิจกรรมรวมกันกับเด็ก ใชอินเตอรเน็ต
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ เด็กสงสัย                       
ใชโปรแกรมเสนทาง (GPS) ในสมารทโฟน 
เพื่อตรวจสอบเสนทาง

สังเกตการใชสื่อเทคโนโลยีของเด็ก เพื่อ

ตรวจสอบวา เด็กไดใชในลักษณะท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังใหคําแนะนําและความชวยเหลือ

เมื่อเด็กตองการ

ให เ ด็ กทํ า ต ามข อตกลงการ ใช สื่ อ
เทคโนโลยีท่ีต้ังไวแตตนเองไมปฏิบัติตาม 
เชน สรางขอตกลงกับเด็กใหมีการงดใช     
สือ่เทคโนโลยใีนชวงรับประทานอาหาร แต
พอแมกลับใชแท็บเล็ต 

ปลอยใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีโดยไมดูแล 
หรือใหความชวยเหลือ
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ใชสื่อเทคโนโลยีเปนทางเลือก ไมบังคับ
ใช เชน จัดพ้ืนท่ีเปนมุมคอมพิวเตอรให

เด็กใชรวมกันถาตองการ  มุมหนังสือมี

คอมพวิเตอรพกพา หรอืแทบ็เลต็ สาํหรบั
อานหนงัสอือเิลก็ทรอนคิส

ใชสือ่เทคโนโลยีประเภทสือ่ปฏสิมัพันธที่   
สงเสรมิการเรยีนรู   เชน หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส 
แอปพลเิคชนัทีส่งเสรมิการเรียนรู 
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสื่อหลัก โดย
บูรณาการเขากบักจิกรรมการเรยีนรูหรอื

ประสบการณการเรยีนรู และใชเพือ่กระตุน

ความสนใจของเด็กในการทํากิจกรรม         
การเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมใหเด็กได

ลงมือกระทํา ไดสํารวจสืบคน ไดเลน ได
ฝกแกปญหา ไดคิดอยางมีวิจารณญาณ

และคิดสรางสรรค  เชน เม่ือเรียนหนวย 
ตนไม ครตูองพาเด็กไปดูตนไมจรงิ และใช
กลองดจิติอล เพ่ือบนัทึกรปูภาพตนไมชนดิ

ตางๆ รอบโรงเรียน ใชเทปอดัเสยีงและจด
บันทึกสิ่งที่เด็กสังเกตเก่ียวกับตนไมหรือ 
ใชอินเตอรเน็ตหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ตนไม เปนตน

“ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ควรทําอย่างไรดี”

ใช สื่อเทคโนโลยีเหมือนกันในเวลา
เดยีวกนัทกุคน เชน ใหเด็กทุกคนเขาเรียน
ในหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร และกาํหนด
ใหทกุคนใชคอมพวิเตอรทาํงานเหมือนกนั

หมด ทัง้ทีเ่ดก็มทีกัษะแตกตางกนั  
ใ ช  สื่ อ เ ทค โน โล ยีป ร ะ เภท ส่ื อ ไม 
ปฏิสัมพันธ เชน โทรทัศน ดีวีดี วีดีโอ 

ใชสื่อเทคโนโลยีเปนส่ือหลัก เชน เม่ือ
เรียนเร่ืองตนไม ไมนําเด็กไปดูตนไมจริง 
แตใหเด็กเรียนรูผ านการดูรูปภาพใน

อินเตอรเน็ต หรือวิดีโอ 
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ใชสื่อเทคโนโลยีเทาที่จําเปน เด็กปฐมวัย

เรียนรูผานการใชประสาทสัมผัสท้ังหา      
การเลน การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบ
ตัว การไดลงมือกระทํา ซ่ึงประสบการณ

เหลาน้ี ไมสามารถทดแทนดวยการใชส่ือ

เทคโนโลยีได ดังน้ัน  ควรใชส่ือเทคโนโลยีเม่ือ
ไมสามารถหาส่ือจริงไดเชน เม่ือสอนเร่ืองการ
เคล่ือนไหวของสัตว ครูควรเปดคลิปสารคดี
สัตวจากโปรแกรมยูทูป

ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียน
รูอยางเหมาะสม  เชน ใหเด็กใชกลอง

ดิจิตอล หรือสมารทโฟนบันทึกภาพ  อาน
นิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกันเด็กในมุม

หนังสือ 
ใชสื่อเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัย และ

ใหเด็กมีสวนรวมในการใชสื่อ โดยใช     
สือ่เทคโนโลยีประเภทส่ือปฏสิมัพนัธ ทีเ่ปน

ปลายเปด ซึ่งเปนสื่อท่ีเด็กตองใชความคิด 
ตองแกปญหาและตัดสินใจ

ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ
ทางสังคมโดยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การทํางานรวมกัน เชน จดัวางคอมพิวเตอร

เปนมุม ใหเด็กใชและทํางานรวมกัน

ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อถวงเวลา หรือดึงดูด 
หรือเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก เชน เปด

ดีวีดีการตูน แทนการจัดกิจกรรม 

ให  เด็ ก ใช สื่ อ เทคโนโล ยี เพื่ อความ
สนุกสนาน ทดแทนการเลน 

ใชสือ่เทคโนโลยีทีเ่ปนส่ือสําเรจ็รูปเดก็เพยีง
กดปุม หรอืใชสือ่ทีม่ลีกัษณะเปนแบบฝกหดั

ที่มีคําตอบถูกผิด หรือเนนการทองจํา

จํากัดการใชสื่อเทคโนโลยีรวมกัน โดยให

ใชงานเครื่องละ 1 คน ในแตละครั้ง
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คําศัพทนารู

สื่อเทคโนโลยี (Technology Media)
อุปกรณและเคร่ืองมือประเภทดิจิตอลและอิเลคทรอนิคส ที่ใชในการนําพาหรือสื่อสารขอมูล

และขาวสารดังเชน โทรทัศน คอมพิวเตอร สมารทโฟน โนตบุก แท็บเล็ตพีซี เคร่ืองเลนวิดีโอเกม 
เครื่องเลนดีวีดี เคร่ืองเลนเพลง โปรแกรมผานเว็บ เครื่องอานไฟลอิเล็กทรอนิกส กระดานอัจฉริยะ        
(interactive whiteboard) กลองถายรูปดิจิตอล เปนตน รวมท้ังอุปกรณและเคร่ืองมือประเภท    
อะนาล็อก เชน เคร่ืองอัดเสียง เครื่องบันทึกและเลนวิดีโอภาพ (VCRs) เทป VHS เทป โตะไฟ       
(light table) เคร่ืองฉายภาพ (projectors) และกลองไมโครสโคป

สื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Media) 
เปนสื่อที่เด็กและระบบโปรแกรมสามารถโตตอบกันในรูปแบบตางๆ ทําใหเนื้อหาหรือขอมูล      
ปรับเปล่ียนตามการเลือกของผูใช ซึ่งอาจอยูในรูปแบบดิจิตอลหรือสื่อท่ัวไป เชน ซอรฟแวร                 
(หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร) แอปพลิเคชัน อินเทอรเน็ต รายการโทรทัศนสําหรับเด็กบางรายการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

สื่อไมปฏิสัมพันธ (Non-Interactive Media)
เปนสือ่ทีเ่ดก็รับรูและสัมผสัไดเพยีงอยางเดียว ไมสามารถโตตอบกับตวัสือ่ได เชน รายการโทรทัศน 
วิดิทัศน ดีวีดี รวมทั้งสื่อที่ไมสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวางเด็ก

กับเด็ก และเด็กกับผูใหญ
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม

สําหรับพอแม ผูปกครอง ผูเลี้ยงดูเด็ก ครู ผูดูแลเด็ก ที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยี

ที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

Common Sense Media เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งมี

การวิจารณและจัดลําดับสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละวัย 
(https://www.commonsensemedia.org/)

Best Kids Apps เปนเว็บไซตที่รวบรวมและแนะนํารายการแอปพลิเคช่ันตางๆ ไว โดยจัด
แบงตามอายุ  
(http://www.bestkidsapps.com)

Raisingchildren.net.au เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กตั้งแตวัยปฐมวัย

จนถึงวัยรุน รวมทั้งมีการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร

(http://raisingchildren.net.au/movie_reviews/movies_landing_page.html)
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