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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบรรณาธิการของฉัน เบนจามิน อาดัมส์ ที่ชวนออกไป 

กินมื้อเที่ยงและคุยเรื่องหนังสือเล่มต่อไป ฉันดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับเขา 

และทีมงานจากพับลิกแอฟแฟร์สเป็นครั้งที่สอง

 จิม เลไวน์ เอเจนต์ที่เยี่ยมที่สุดที่คุณจะหาได้ 

 ขอขอบคุณเพือ่นร่วมทมีท่ีเอน็พอีาร์เอด็ ท้ังเพือ่นร่วมทมีในอดีต 

และปัจจุบัน สตีฟ ดรัมมอนด์, แอลเอ จอห์นสัน, ลอเรน มิงากิ, เอลิสซา  

แนตวอร์นย์ี, คลอดิโอ ซานเชส, คอรี เทอร์เนอร์, เอรกิ เวสเทอร์เวลต์ และ

ซามี เยนิกัน พวกคุณคือแรงบันดาลใจในทุกวันของฉัน ฉันเขียนหนังสือ 

เล่มนี้ส�าเร็จได้เพราะการสนับสนุนของพวกคุณ ขอขอบคุณเป็นพิเศษ

ส�าหรับพาเมลา เฮิร์สต์-เดลลา พีเอตรา และองค์กรของเธอ สถาบันเด็ก

และหน้าจอ: สถาบันเพือ่สือ่ดิจทิลัและพฒันาการเด็ก รวมถงึมหาวทิยาลัย 

คาร์เนกีเมลลอน ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลในครั้งนี้ 

 หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากนักวิจัยและนักคิดแสนมหัศจรรย ์

จ�านวนมาก บังเอิญว่าหลายคนก็เป็นคุณแม่อยู่ด้วย ฉันขอขอบคุณ 

ดานาห์ บอยด์, จสัทนี แคสเซลล์, โซเนยี ลิฟวิงสโตน, อาลเิซยี บลมั-รอสส์,  

มิมิ อโิตะ, มิตเชล เรสนกิ, เคธ ีเฮร์ิช-พาเส็ก และอีกหลายคน รวมถึงคุณแม่ 

ทุกคนในโลกหล้า! 

 ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง อาดัม คู่หูเลี้ยงลูกและคู่ชีวิตของฉัน

 สุดท้าย ขอบคุณลูลู่ ที่เธอเป็นตัวของตัวเอง 







ภาค 1

เด็กๆ และหน้าจอ



1

การเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล
ในโลกแห่งความจริง
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คุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะคุณอยากรู้ และยอมรับเถอะว่า 

คณุแอบกังวลเล็กน้อยเรือ่งลูกๆ และการใช้หน้าจอของพวกเขา ฉนัก็เป็น  

ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะต้องการช่วยให้พวกเราข้ามผ่านความวิตกนี้ 

ไปด้วยกัน เพื่อลดทอนความรู้สึกผิด หร่ีเสียงวิพากษ์ เบาค�าวิจารณ์  

และพิจารณาเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิม เรามาเริ่มวางแผนกันเถอะ  

 แต่ก่อนอื่น มาฟังเรื่องเล่าสักเรื่อง 

 ดึกด่ืนคืนหนึ่งในต้นทศวรรษ 1980 ฉันเป็นเด็กผู้หญิงหัวทอง 

ตวัน้อยในชดุนอนนัง่ตรงปลายเตยีงนอนของพ่อแม่ทีก่�าลังดูทีวอียู่  จอทีวี 

ฉายภาพเด็กผู้หญิงหัวทองตัวน้อยในชุดนอนนั่งอยู่ตรงปลายเตียงนอน 

ของพ่อแม่เธอ และก�าลังดูทีวีอยู่เช่นกัน

 เครดิตจบรายการเล่ือนขึน้ในจอโทรทศัน์ท่ีซ้อนอยูใ่นจอโทรทัศน์ 

อีกที พ่อแม่ที่อยู่ในจอก�าลังผล็อยหลับ พ่อแม่ของฉันก�าลังผล็อยหลับ  

ช่วงเวลาออกอากาศส้ินสุดลงในจอโทรทัศน์ที่ก�าลังแพร่ภาพ เพลงชาติ

ดังขึ้นพร้อมภาพธงชาติอเมริกา เด็กหญิงตัวน้อยเขยิบเข้าใกล้หน้าจอ 

โทรทัศน์ ฉันเขยิบเข้าใกล้หน้าจอโทรทัศน์
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 ในตอนน้ันเอง มวลก้อนวิญญาณสีเขียวสุดสยองก็ทะลุออกมา 

จากจอที่อยู่ในจอโทรทัศน์ของฉันอีกที มันคือภาพยนตร์เร่ือง ผีหลอก 

วิญญาณหลอน (Poltergeist, 1982)

 ความกลัวที่ตามหลอกหลอนฉันทั้งชีวิตเกิดขึ้นในจังหวะนั้น 

 ฉันไม่ได้กลัวผี ฉันชอบมันมากขนาดว่าเคยท�าพิธีเชิญวิญญาณ

สมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น ซึ่งอยู่ละแวกล�าธารทางตอนใต้ของลุยเซียนา 

รัฐท่ีฉันเติบโตขึ้นมา แต่ฉันขยาดกลัวเครดิตท้ายรายการจนขึ้นสมอง 

ต่างหาก ความกลัวค่อยๆ เลือนหายไปตามเวลา ทว่าจนถึงทกุวนันี ้พอหนงั

ฉายจบ ฉนัมักรีบเผ่นแน่บออกไปตรงโถงทางเดินเสียก่อน หรืออย่างตอนที ่

รายการสักตอนก�าลังจะจบ ฉันต้องกดย่อขนาดหน้าต่างรายการนั้นก่อน 

เน็ตฟลิกซ์จะนับถอยหลังเริ่มตอนต่อไป 

 25 ปีต่อมา ลูกสาวคนโตของฉนัได้ดูรายการท่ีเนือ้หาไม่เหมาะสม 

เป็นคร้ังแรกตอนฝึกนัง่กระโถน เราลองมาหมดแล้วทกุกระบวนท่าท่ีคดิได้ 

เพือ่ท�าให้เจ้าตวัเล็กนัง่กระโถนได้นานจนออึอก พ่อแม่หลายคนแนะน�าว่า 

ท่าไม้ตายเดียวที่ได้ผลคือการเปิดวิดีโอสั้นๆ ในมือถือให้ลูกดู

 เราเจอคลิปวิดีโอฝึกนั่งกระโถนจ�านวนมากที่มีเนื้อหาเหมาะ 

ส�าหรับเด็ก อย่างวดีิโอเพลงสัน้ๆ เก่ียวกับการล้างมือของรายการ เพือ่นบ้าน 

ของแดเนียลไทเกอร์ (Daniel Tiger’s Neighborhood) จากช่องพีบีเอส  

(PBS) หรือคลปิสุดน่ารักโดยเอลโม่ รวมถงึคลิปแพนด้าจอมคึกคอยสอนวธิี

นัง่กระโถนเป็นภาษาญีปุ่่น แล้วอยูม่าวันหนึง่ ฉนัดันกดไปเจอคลิปการ์ตนู 

ความยาวห้านาทีที่ชื่อว่า “การฝึกน่ังกระโถน” ซึ่งมียอดคนดูหลักล้าน 

 ปรากฏว่าคลิปนั้นกลายเป็นตอนหนึ่งของซีรีส์เว็บการ์ตูนลามก 

ที่น่ารังเกียจสุดๆ เห็นได้ชัดว่าท�าออกมาให้พวกวัยรุ่นงี่เง่าดู แน่นอนว่า 

ลูกสาวฉันชอบมากและรบเร้าให้ฉันเปิดให้เธอดูซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

 25 ปีต่อจากนี้ ลูกสาวของฉันอาจก�าลังเลี้ยงลูกของพวกเธอเอง 

อยู่ก็ได้ ถ้าเราเชื่อสิ่งที่นักพยากรณ์ท�านายไว้ เราทุกคนก�าลังจะกระโจน 
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เข้าไปในโลกแห่งขบวนตัวอักษรย่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น AR, VR, AI, MR  

และ IoT ซึ่งย่อมาจาก Augmented Reality (ความเป็นจริงเสริม) Virtual 

Reality (ความเป็นจริงเสมือน) Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) 

Mixed Reality (ความเป็นจรงิผสม) และ Internet of Things (อนิเทอร์เนต็ 

แห่งสรรพสิ่ง) เราจะอยู่ในร่างอวตารตลอด 24 ชั่วโมง คอยรับส่ง GIF กับ

ตู้เย็นท่ีสามารถรับรู้และตอบสนองเราได้ และสั่งให้ผู้ช่วยเสมือนของเรา 

ไล่ลบบอตขายสินค้าทางโทรศัพท์ ประสบการณ์ดิจิทัลจะไหลท่วมและ 

แพร่กระจายไปไกลจนอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนมีหน้าตาเหมือน 

ไทม์สแควร์ในปัจจบัุน เม่ือถงึตอนนัน้ การมีอยูข่องหน้าจอโดดๆ ท่ีมีกรอบ

และปุ่มกดปิดจะกลายเป็นเรื่องประหลาดที่เลือนรางจากความทรงจ�า 

 เด็กหญิงตัวน้อยผู้หวาดกลัวภายในตัวฉันถามว่า จริงๆ แล้ว  

เราควรเป็นห่วงลูกๆ และการใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน นี่เราก�าลัง 

มุ่งหน้าไปทางไหนกัน และเราควรจัดการเรื่องนี้อย่างไร ทั้งในตอนนี้และ 

ใน “โลกแห่งความจริง” ซึ่งก็ยังเป็นค�าที่มีนัยส�าคัญอยู่แม้กระทั่งในต้น 

ศตวรรษที่ 21 นี้

 ค�าถามข้างต้นกลายมาเป็นหนังสือท่ีคุณก�าลังอ่าน หนังสือที่ 

ฉนัอยากได้ตอนมีลูกสาวคนแรก หนังสือทีศึ่กษาค้นคว้าเชงิลึกอย่างชดัเจน

และไร้อคติ เพื่ออธิบายประเด็นปัญหาที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันแทบทุกคน 

ต้องเผชิญ ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีส�าหรับคุณ 

ในห้วงที่เราก�าลังพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวท่ามกลางความกลัวและการ

โฆษณาชวนเชื่อ และช่วยกันสะสางปมปัญหาแห่งยุคว่าด้วยบทบาทของ 

สื่อดิจิทัลในชีวิตครอบครัวและชีวิตของพวกเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 ฉันไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้  

ฉันเป็นเพียงผู ้ปกครองคนหนึ่งที่มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการค้นคว้า

ข้อมูลอย่างครบครัน ฉันแค่พยายามตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีที่สุด

เท่าท่ีจะท�าได้ ฉันเขียนเร่ืองการศึกษาและเทคโนโลยีมานานกว่าสิบปี  
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ฉันกลายเป็นแม่คนเม่ือปี 2011 ฉันเป็นพ่อแม่เจเนอเรชั่นแรกท่ีโตมา

กับอินเทอร์เน็ต และตอนนี้ฉันก็ก�าลังเล้ียงดูสมาชิกของเจเนอเรชั่นแรก 

ที่โตมากับหน้าจอที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วมือของพวกเขาจริงๆ

 โดยเฉลีย่เด็กสมัยนีเ้ร่ิมสมัผสัส่ือดิจทิลัคร้ังแรกตอนอายุประมาณ

สี่เดือน หรือแทบจะทันทีที่พวกเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่พ้นปลายจมูกของ 

ตวัเองได้ ขณะทีใ่นช่วงทศวรรษ 1970 อายเุฉล่ียทีเ่ด็กสมัผสักับส่ือคร้ังแรก 

คือสี่ขวบ

 งานวจิยัชิน้หนึง่ของส�านกัวิจยัพวิ (Pew Research Center) ในปี  

2015 ชี้ให้เห็นว่า พ่อแม่ของเด็กวัยเรียนเกือบครึ่งบอกว่า ลูกของตัวเอง 

ใช้เวลาอยูก่บัหน้าจอมากเกินไป โดยเฉล่ียแล้วเด็กในสหรัฐอเมริกาใช้เวลา 

ในแต่ละวันไปกับสือ่ดิจทิลัพอๆ กับเวลาทีใ่ช้ท�ากิจกรรมอืน่ๆ ตอนตืน่นอน  

รวมถึงการไปโรงเรียนด้วย 

 น่าประหลาดใจ แต่ ... แล้วไงล่ะ   

 พ่อแม่อย่างเราๆ พบว่าตัวเองไร้ขนบ ขาดภูมิปัญญาจากคน 

รุ่นก่อน ไม่มีความรู้พื้นถิ่น แถมเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที ่

เกีย่วข้องมากพอจะตอบค�าถามนีไ้ด้ พ่อแม่ทีย่งัขาดความรู้อยูอ่กีหลายขมุ 

ก็เลยต้องท�าตามสิ่งที่ใครต่อใครบอกต่อๆ กันมา

 ฉันคิดว่าบรรดาผู้ที่ประกาศตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายไม่ได ้

ช่วยให้เราท�าความเข้าใจความเป็นจริงใหม่อันเหลือเชื่อนี้ได้ ตลกดีที่ใน 

วนัทีค่�าแนะน�าของคนรุ่นเก่าใช้ไม่ได้และงานวิจยัทีทั่นสมัยก็ยงัขาดแคลน  

แหล่งความรู้ท่ีเราหันไปปรึกษาเพือ่คล่ีคลายความสบัสน และตอบค�าถาม 

หรือปัญหาแทบทุกอย่างในชีวิตลูกและชีวิตเราเองกลับคืออินเทอร์เน็ต  

กูเกิลได้กลายเป็นหมอประจ�าบ้านคนใหม่ของเราไปแล้ว 

 แต่ระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลที่เราท้ังหมดอาศัยอยู ่

ถกูใส่สตีไีข่เพือ่เรียกยอดคลิกจากคนดู นัน่หมายความว่า หนงัสอื บทความ  

คลิปวดีิโอ และบล็อกโพสต์ต่างๆ ท่ีมีเนือ้หาเกีย่วกับเด็กและการใช้หน้าจอ 

ล้วนตีแผ่เหตุการณ์เลวร้ายแบบสุดขั้วเพื่อท�าให้เราตื่นตระหนกจนต้อง 

กดไลก์ กดแชร์ และกดเข้าไปดู
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 ซ่ึงน่ันแปลว่า ค�าถามส�าคัญเก่ียวกับการเล้ียงดูลูกในยุคดิจิทัล

ไม่ใช่ค�าถามเก่ียวกับลูกๆ ของเราเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังเก่ียวข้อง 

กับการใช้ส่ือดิจิทัลของตัวเราเองด้วย คุณโอบรับชุมชนโลกเสมือนหรือ 

รู้สึกถูกคุกคามจากกลุ่มจลาจลในโลกออนไลน์ โทรศัพท์ช่วยสร้างสมดุล 

ระหว่างงานกับชีวิตได้อย่างยอดเย่ียมหรือเป็นตวัส่งเสียงดึงดูดความสนใจ 

ของคุณอยู่ตลอดเวลา 

 ค�าถามทีถ่กเถยีงกันบางข้อไม่ใช่เร่ืองใหม่ กลุ่มคนหวัอนรุกัษนยิม 

เคยออกมาเตอืนถงึภยัอนัตรายของวทิย ุภาพยนตร์ และโทรทศัน์ ซึง่ล้วน 

แต่เป็นส่ือท่ีเปล่ียนโฉมหน้าวัยเด็กของคนในยุคนัน้ พอๆ กับหน้าจอเล็กๆ  

ที่เราใช้กันในยุคนี้ หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้า

 แต่อุปกรณ์สมัยนี้เป็นอุปกรณ์แบบเคล่ือนท่ี ซึ่งหมายถึงเรา

สามารถพกมันติดตัวไปไหนต่อไหนได้ทุกท่ีทุกเวลา และยังมีหน้าจอ 

แบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ง่ายกระทั่งส�าหรับเด็กทารก  

คุณลักษณะใหม่ทั้งสองอย่างท�าให้อิทธิพลของสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์และ

วดีิโอเกมทีน่่าวิตกกงัวลอยูแ่ล้วนัน้หนกัข้อข้ึนไปอกี เจ้าคุณลกัษณะใหม่นี ้

มีอ�านาจในการชักน�า สร้างความหมกมุ่น หรืออย่างที่กุมารแพทย์นามว่า 

ดิมิทร ีคริสทากิส (Dimitri Christakis) ใช้ค�าว่า “เร่งเร้า หรอืก็คือ ... กระตุน้

สมองที่ก�าลังพัฒนาอย่างไม่เหมาะสม” และส่งสารถึงลูกๆ ซึ่งนั่งอยู่ใน 

บ้านเราเอง ในรูปแบบที่พ่อแม่อย่างเราไม่สามารถควบคุมได้

 แทบไม่มีพ่อแม่ในศตวรรษที ่21 คนไหนไม่ค�านงึถึงการใช้หน้าจอ 

ของลูกๆ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของแบบอย่างพ่อแม่ที่ดีและมีจริยธรรม  

ถ้าคณุไม่จ�ากัดและควบคุมเวลาใช้หน้าจอให้เหมือนกับจ�ากัดการอมลูกอม  

อย่างน้อยๆ คุณก็ควรจะรู้สึกผิดบ้าง แต่เวลาในการใช้หน้าจอนั้นเหมือน 

ลูกอมชนิดใหม่จริงๆ น่ะหรือ

 นีคื่อการส�ารวจโลกแห่งความเป็นจริงของการเล้ียงลูกในยคุดิจทิลั  

ฉนัสอบถามพ่อแม่กว่า 500 คนเพือ่ค้นหาว่าพ่อแม่อย่างคณุก�าลังสร้างกฎ 

หรือแหกกฎการใช้หน้าจอกันแน่ และฉันยังได้คุยกับนักวิจัยด้วย ดังน้ัน  

นอกจากจะบอกคุณได้ว่าผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีมีความคิดเหน็อย่างไร พวกเขา 



20     The Art  of  Screen Time

คดิเหมือนกันและต่างกันตรงไหนแล้ว  ฉนัยังบอกได้ด้วยว่าตอนทีพ่วกเขา 

อยูบ้่านและไม่มีคนคอยจบัจ้อง พวกเขาเป็นพ่อแม่แบบไหนเม่ืออยู่กับลูก

ตวัเอง ค�าแนะน�าเก่ียวกับการใช้เวลาหน้าจอจากผูเ้ช่ียวชาญทีโ่ด่งดังทีสุ่ด 

คือกฎ “ห้ามเด็กอายุต�่ากว่าสองขวบดูทีวี” จากสถาบันกุมารเวชศาสตร ์

อเมริกัน (AAP - American Academy of Pediatrics) ซึ่งเพิ่งถูกพูดถึงไป 

เมื่อไม่นานมานี้ ค�าแนะน�าชิ้นนี้แทบไม่มีหลักฐานใดๆ รองรับเลย พ่อแม่

จ�านวน 9 ใน 10 คนไม่ท�าตามกฎนี้ ในปี 2016 ค�าแนะน�าเปลี่ยนไปมาก  

กระนัน้เราก็ยังไม่มีหลักฐานมากมายนักมาสนับสนุนค�าแนะน�าชดุใหม่อยูดี่ 

 เราพบว่างานวิจัยในประเด็นนี้ยังมีช่องว่างอยู่อีกมากและยังมี

การถกเถียงกันอย่างดุเดือด แต่หลักฐานท่ีดีท่ีสุดที่เรามีในตอนนี้บอกว่า  

ถ้าครอบครัวเล้ียงลูกได้ดี แม้ว่าลูกคุณอาจซึมซับรังสีตกค้างจากหน้าจอ 

ได้มาก แต่พวกเขาก็ยังจะรอดปลอดภัยดี ทีวีไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ที่จริงแล้ว  

สภาพความเป็นจริงอันเหล่ือมล�้าในสังคมอเมริกันท�าให้ผลกระทบ 

เชิงลบหลายอย่างที่สังเกตเห็นได้จากการใช้หน้าจอนั้นรุนแรงข้ึนไปอีก  

ที่เห็นได้ง่ายๆ คือ เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ท่ีมีรายได้และการศึกษาต�่ากว่า 

จะสัมผัสกับหน้าจอคร้ังแรกตอนอายุน้อยกว่า และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วย 

โรคภัยอื่นๆ มากกว่า นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาหลายอย่างเรื่องหน้าจอ 

และเด็กท้ังด้านร่างกายและอารมณ์นั้นสามารถสืบสาวย้อนกลับไปได้ถึง 

สมัยที่เราเพิ่งมีหลอดไฟใช้เลยทีเดียว 

 เทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราทุกแห่งหน สัญญาณไวไฟอัดแน่นอยู่ใน 

อากาศทีเ่ราหายใจ นอกจากกลุ่มวัฒนธรรมย่อยขนาดจิว๋สองสามกลุม่แล้ว  

ก็ไม่มีกลุ่มควบคุมส�าหรับการทดลองเลย นี่คือความเป็นจริงของเรา  

ถ้าคณุก�าลงัมองหาหนงัสอืทีข่อให้คุณหนัหลังให้เทคโนโลยีทัง้หมดทีว่่ามา 

และกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ถ�้า หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือส�าหรับคุณ  

(ฉันได้เขียนบอกไปแล้วสองสามคร้ังสินะ) แทนท่ีจะหล่อเลี้ยงความฝัน 

ลมๆ แล้งๆ ฉนัอยากชวนให้ทกุคนลองคดิแบบนกัวทิยาศาสตร์ ตวัฉนัเอง 

อยากรื้อถอนความกลัวแบบไร้เหตุผลและพิจารณามันด้วยความเข้าใจ  
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และฉันหวังว่ามันจะช่วยคุณได้เช่นกัน ฉันจะบอกขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณ 

ออกแบบกลยุทธ์การใช้หน้าจอที่เหมาะกับครอบครัวของคุณ จงอย่ากลัว 

ความลี้ลับที่เราไม่รู้จัก

 ขั้นตอนแรก คุณต้องมองหาหลักฐานของภัยอันตรายที่มากับ 

ความเสี่ยงที่เห็นได้จริงกับตา ทั้งปัญหาด้านสมาธิ ปัญหาด้านน�้าหนักตัว  

ปัญหาการนอนหลับ ปัญหาการเรียนรูท้างวิชาการ หรือปัญหาด้านสภาวะ 

อารมณ์ ปัญหาเหล่านี้อาจมาจากการใช้งานหน้าจอท่ัวไป หรือมาจาก

การรับชมเนื้อหาบางประเภทหรือในบางโอกาสเท่าน้ัน ฉันจะถามคุณว่า 

ลกูของคุณได้สมัผสัหน้าจอเวลาไหนบ้างตอนอยูโ่รงเรียนและอยูก่บัเพือ่น  

และคุณในฐานะทีเ่ป็นพ่อแม่ควรรู้อะไรบ้างเก่ียวกบัเรือ่งความเป็นส่วนตวั  

การตลาด การส่งข้อความลามกส่อไปในทางเพศ การกล่ันแกล้งรังแก และ 

ปัญหาน่ากังวลอื่นๆ ที่พบเจอได้ทั่วไป

 จากนั้น ลองส�ารวจความรู้สึกของคุณเองว่าสื่อมีบทบาทอย่างไร 

ในครอบครัวคุณ คุณอาจให้หน้าจอท�าหน้าที่เป็นพี่เล้ียงของลูก การใช้

อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ อาจท�าให้คุณรู้สึกผิดหรือน�าไปสู่ความขัดแย้งใน

ครอบครัว คุณอาจรู้สึกกระอกักระอ่วนทีจ่ะต่อรองหรอืตัง้กฎเกณฑ์ขึน้มา  

หรือหน้าจออาจท�าให้บ้านทวีความอบอุ่นยิ่งขึ้น เป็นแหล่งที่มาของความ

สนุกสนาน ความแปลกใหม่ และความตื่นเต้น หรือบางทีหน้าจออาจเป็น 

ทั้งหมดที่ว่ามา ฉันเร่ิมแนะน�าให้พ่อแม่รู้จักก�าหนดและยอมรับกฎกติกา 

ที่ท�าได้จริง และปรับเปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผลเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป  

ประเด็นหนึง่ทีจ่ติแพทย์และนักจติบ�าบัดครอบครัวยืนยันตรงกันคอื การตัง้ 

กฎทีห่ย่อนยานหรือการไม่รกัษากฎกตกิาข้อใดก็ตามให้สม�า่เสมอจะท�าให้

เด็กรู้สึกสับสนและโกรธเคืองในบางคร้ัง ซึ่งจะน�าไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆ  

อีกมากมาย

 ในขั้นสุดท้าย คุณต้องจัดการปัญหาการใช้หน้าจอของตัวเอง  

คณุอาจรูส้กึว่าต้องรบัสายหรือตอบข้อความคนอืน่อยู่ตลอดเวลา บางคร้ัง  

คณุอาจรู้สกึว่าถกูรบกวนสมาธหิรือถกูดึงความสนใจ หรือบางทีคู่ของคุณ
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อาจเป็นฝ่ายหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอ อุปกรณ์ดิจิทัลอาจช่วยให้คุณท�างาน 

เสร็จไวข้ึนหรืออาจเป็นช่องทางให้คุณหลีกหนีสภาวะกดดันภายในบ้าน  

โซเชียลมีเดียอาจเป็นแหล่งรวมความรู้และตัวช่วยในการเล้ียงลูกที่

ประเมินค่าไม่ได้ พอๆ กับที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งอื่นที่เพิ่มขึ้นมา  

อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาล

และขาดไม่ได้ส�าหรับพ่อแม่ แต่เม่ือเราเร่ิมเสยีการควบคุม มันก็อาจก่อกวน 

และสร้างความเสียหายได้ไม่แพ้กัน 

 ฉันเป็นพวกใช้ชีวิตกับความคิดเชิงบวก ฉันเคยอยู่กับภาวะ 

มีลูกยากอยู่สองปีก่อนคลอดลูกสาวคนแรก ฉันต้องเข้ารับการรักษาและ

ผ่านกระบวนการต่างๆ อีกหนึ่งปีก่อนจะคลอดลูกคนท่ีสอง ในช่วงนั้น  

บอร์ดข้อความออนไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊กกลายเป็นกลุ่มส�าคญัในโลกเสมือน 

ท่ีมอบก�าลังใจให้ฉัน ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้รับฟังเร่ืองราวที่ไม่น่าฟัง 

ของฉนัอย่างเตม็ที ่เร่ืองราวท่ีฉนัไม่อยากปริปากบอกใครเลย ไม่แม้กระทัง่ 

กับสามี ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ถ้าไม่มีพวกเขา ฉันคงผ่านช่วงเวลา 

ตั้งครรภ์มาไม่ได้ และฉันจะไม่มีทางได้รู้จักชื่อหรือตัวตนท่ีแท้จริงของ 

พวกเขาส่วนใหญ่เลย

 แต่แพลตฟอร์มท่ีเราใช้เชื่อมต่อในลักษณะนี้ไม่ได้ใจดีหรือ 

เป็นกลางเสมอไป ในฐานะที่เป็นนักข่าวสายเทคโนโลยีมานานหลายปี  

ฉนัรู้ดีว่าหนึง่ในอตุสาหกรรมท่ีทรงอทิธพิลทีสุ่ดในโลกต้องการดึงดูดความ

สนใจจากเรา และคอยก�ากับการเลือกของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราเสมอ  

ดังค�ากล่าวที่ว่า ถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้า คุณก็ต้องเป็นสินค้า 

 คุณอาจอยากเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของตัวเอง 

หรือถึงขั้นอยากหยุดใช้ไปเลยก็ได้ เม่ือประเมินแล้ว คุณอาจลองปรับ

พฤติกรรมการใช้ส่ือในครอบครัวอย่างที่พวกเราท�า ด้วยการจ�ากัดการ 

ใช้งานตามเวลา สถานที่ โอกาส เนื้อหา ล�าดับความส�าคัญ และ/หรือ 

กิจกรรมหรือประเภทการใช้งานก็ได้ ฉันอยากน�าเสนอวิธีแก้ปัญหาซึ่ง

ท�าได้จริงโดยอ้างอิงมาจากวิธีการที่ครอบครัวอื่นๆ เลือกใช้ และยังคง 
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ใช้อย่างต่อเนื่องเพราะได้ผลลัพธ์ที่ดี รวมทั้งเป็นวิธีที่สามารถเริ่มท�าตอน 

อายุเท่าไหร่ก็ได้ 

 ขั้นตอนต่อไปดูท้าทายเสียยิ่งกว่า นั่นคือการค้นหาและปล่อยให ้

ตัวเองมีความสุขกับการดูจอกับลูกๆ ใช่ ฉันใช้ค�าว่า ความสุข โดยเฉพาะ 

เม่ือการดูจอด้วยกันกับลูกอาจได้ประโยชน์ทีมี่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์

ด้านความคดิสร้างสรรค์ อารมณ์ และสตปัิญญา ส�าหรับครอบครัวสมัยใหม่ 

ที่อยู่ไกลกันหรือครอบครัวจ�านวนมากท่ีหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ หน้าจอ 

สามารถถักทอสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม  

คณุสามารถเลอืกนสิยัการใช้งานโซเชียลมีเดียและอนิเทอร์เนต็ทีจ่ะช่วยให้ 

คุณเป็นพ่อแม่ในแบบท่ีต้องการได้ด้วยการเพิ่มความใส่ใจเข้าไปเล็กน้อย  

บางส่วนของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิธีจัดการข้อมูลวิจัย และการชั่งน�้าหนัก 

หลักฐานและค�าแนะน�าต่างๆ เม่ือคุณต้องตัดสินใจ ไม่ใช่แค่เร่ืองการใช้

หน้าจอเท่านัน้ แต่ยังรวมถงึเร่ืองอืน่ๆ ส่วนใหญ่ด้วย ความสงสยัใคร่รู้และ 

การคิดวิเคราะห์ถึงท่ีมาของข้อมูลและแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้นั้นส�าคัญ 

ส�าหรับยุคนี้ยิ่งกว่ายุคไหนๆ 

น่ีคือหนังสือที่เหมาะส�าหรับพ่อแม่ คนที่วางแผนจะเป็นพ่อแม่ 

ปู่ย่าตายาย นักการศึกษา และพี่เลี้ยงผู้ให้ค�าปรึกษา ขอให้คุณใช้หนังสือ

เล่มนี้เป็นจุดเร่ิมต้นของการพูดคุยถกเถียงและทบทวนความคิด เพื่อหา 

ค�าตอบว่าคุณรู้สกึอย่างไรและคุณจะตดัสนิใจเลอืกวธิกีารเลีย้งลูกแบบไหน 

ในยุคดิจิทัล 

    

เม่ือลองพจิารณาข้อมูลทีเ่รารูแ้ละข้อมูลอีกมากท่ียงัไม่รู้ การอปุมาแบบไหน 

จะช่วยให้เราท�าความเข้าใจผลกระทบของหน้าจอที่มีต่อเด็กๆ ได้ดีที่สุด

 ฝ่ายหนึ่งจะท�าให้คุณเชื่อว่า การให้เด็กดูหน้าจอก็เหมือนการให ้

เด็กสูบบุหร่ีซึ่งไร้ความปลอดภัยโดยสิ้นเชิง การให้เด็กดูหน้าจอแม้เพียง 

เล็กน้อยก็เป็นอันตรายร้ายแรงได้ คุณพ่อคนหนึ่งสารภาพว่า เขารู้สึกว่า 
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ทุกนาทีที่ปล่อยให้ลูกน้อยหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอ เขาก�าลังเพิ่ม “ตราบาป 

ของคนเป็นพ่อ” ฉันคิดว่าพ่อแม่จ�านวนมากก็รู ้สึกแบบนี้เหมือนกัน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลงัจากค�าแนะน�าของแพทย์ซึง่บอกว่า “ห้ามดูหน้าจอ 

ก่อนอายุสองขวบ” เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ

 ส่วนคนอีกกลุ่มเชื่อว่าหน้าจอเป็นเหมือนอาหาร แน่นอนว่า 

คุณจะเจอปัญหาเร้ือรังถ้าบริโภคในปริมาณที่มากเกินพอดี และแน่นอน 

ว่าเรามีอาหารขยะท่ีทุกคนควรบริโภคแต่น้อย ซึ่งถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งใน 

คนส่วนน้อยที่มีอาการแพ้รุนแรง ฉันว่าออกจะเกินไปสักหน่อยที่คิดว่า 

การกินอาหารขยะเพียงค�าเดียวหรือการดูหน้าจอเพียงครู่เดียวจะเป็น 

พิษภัยร้ายแรง ฉันเชื่อว่าประชากรที่มีอาการแพ้รุนแรงอาจมีอยู่จริง  

โดยเฉพาะกลุ่มที่แพ้ผลิตภัณฑ์สื่อบางประเภท เช่น สื่อหรือวิดีโอเกมที่ม ี

เนื้อหารุนแรง ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักได้ว่าอาหารเป็นสิ่งจ�าเป็น  

และอาหารที่ถูกต้องนั้นสร้างความร่ืนรมย์ บ�าบัดฟื้นฟู และชุบชูชีวิตได ้

อย่างมหาศาล การแสดงพฤติกรรมอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นแบบอย่างให้

ลกูๆ และการแนะน�าอาหารให้พวกเขาด้วยการท�าและรบัประทานอาหาร 

ม้ือเย่ียมด้วยกัน คือการวางรากฐานนิสัยแห่งความสุขที่จะติดตัวเขาไป 

ตลอดชีวิต การใช้สื่อก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน 

 งานวิจัยช่วยให้เราวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น  

นักกิจกรรมก็ “แปะป้าย” ได้ถูกต้องมากขึ้น ภาครัฐสามารถสร้างความ 

เปล่ียนแปลงได้ผ่านการผลักดันและก�าหนดกฎระเบียบด้านการศึกษา  

นสัิยก็สามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างช้าๆ อย่างน้อยก็ส�าหรับคนทีมี่โอกาส

เลือกทางท่ีดีกว่า แต่ย่อมไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะระบบวิวัฒนาการที่ฝังลึก 

ในตัวเราจะทดสอบเจตนาในการเลือกของเรา และโครงสร้างสังคมท่ีไม่ 

เท่าเทียมยังเป็นอุปสรรคที่ท�าให้คนจ�านวนมากเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆ 

 ฉันน�าอุปมาเปรียบการใช้สื่อท้ังสองแบบนี้ไปขอความคิดเห็น 

จากนายแพทย์เดวิด ฮิลล์ (Dr. David Hill) ชายอัธยาศัยดีผู้ชอบผูก 

หกูระต่ายเป็นชวีติจติใจ ฮลิล์รบัผดิชอบเร่ืองการส่ือสารจดุยนืของสถาบัน
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กุมารเวชศาสตร์อเมริกันแก่สื่อมวลชน เขาบอกว่า “ดูเหมือนว่ามาตรการ 

การลดอาหารทีเ่ป็นอนัตรายจะช่วยพลิกสถานการณ์การแพร่กระจายของ 

โรคอ้วนให้ดีข้ึนได้ ในขณะทีก่ารสูบบุหร่ีนัน้ไม่มีความปลอดภยัโดยสิน้เชงิ 

ไม่ว่าคนสูบจะมีอายเุท่าไหร่ก็ตาม ความเหน็ส่วนตวัของผมก็คอืหากเปรยีบ 

การใช้สื่อกับอาหารดูจะเหมาะสมมากกว่า”

 เรายังไม่มีชดุค�าแนะน�าซึง่เป็นหลักฐานเชงิประจกัษ์อนัหนกัแน่น

ทีบ่อกว่า “การใช้งานหน้าจอทีดี่ต่อสขุภาพเป็นแบบนี”้ แต่ฉนัสร้างวธิกีาร 

ของตัวเองจากหลักการอันโด่งดังของไมเคิล พอลลัน (Michael Pollan)  

ซึ่งเป็นนักเขียนด้านอาหาร หลักการที่ว่าก็คือ “จงสนุกกับการใช้หน้าจอ  

อย่าใช้มากเกินไป และขอให้ใช้ด้วยกันให้มาก” 


