่
ขาวประชาสั
มพันธ์
ิ
ิ
ิ
มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับประจําวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า ๑๙
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

กุมารแพทย์ เตือนแจกแท็บเล็ต นร.เป็ นพิษ!

สวนทางพัฒนาการของมนุษย์ วัยเด็กถูกทําลายติดกับดักเทคโนโลยี ไม่ได้ มองโลกแง่ร้าย แต่มีผล
วิจยั บัน่ ทอนสุขภาพไม่กิน ไม่นอน นิ ้ว-คอเคล็ด ด้ าน รร.นําร่อง บอกใช้ ไปสักพักก็เบือ่ ! เพราะเนื ้อหา
หลักอยูใ่ นแบบเรี ยน เหน็บรัฐบาลแจก 9 แสนเครื่ อง ไม่ช่วยปฏิรูปการศึกษา
ที่สมาคมนักข่ าวนักหนังสือพิมพ์ แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ก.พ.55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครื อข่าย ได้ ร่วมกันจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่ อง "แท็บเล็ต
9 แสนเครื่ อง เป็ นเครื่ องมือปฏิรูปการศึกษาได้ จริงหรื อ" โดย พญ.นิตยา คชภักดี ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เด็กอายุ 5-7 ปี ตามสรี ระ
จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้จากโลกแห่งความเป็ นจริ ง จากคน และจากการสัมผัส ดังนัน้ หากจะใช้ แท็บเล็ต
แทนการเรี ยนรู้ของเด็ก จะเป็ นการสวนทางกับพัฒนาการของมนุษย์ ซึง่ หากไม่เตรี ยมพร้ อมครู และ
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ซอร์ ฟแวร์ ที่จะนํามาใช้ ในแท็บเล็ต ก็ไม่ต้องแปลกใจหากเด็กจะใช้ แท็บเล็ต แล้ วทําให้ ไม่อยากไปทาน
ข้ าว วิ่งเล่น เขียนหนังสือ หรื อการสร้ างสรรค์ตา่ งๆ เพราะเด็กจะสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆในแท็บเล็ตแทน
พญ.นิตยา กล่าวต่อไปว่า ทัง้ นี ้ มีการศึกษาวิจัยในต่ างประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยพบว่ า เด็ก
ที่ใช้ แท็บเล็ต จะไม่ กนิ ไม่ นอน นิว้ เคล็ด คอเคล็ด เนื่องจากใช้ อย่ างไม่ ถกวิ
ู ธี ไม่ สร้ างสรรค์
ซึ่งจะต้ องหาวิธีป้องกันไม่ ให้ เกิดสิ่งเหล่ านี ้ เพราะหากแท็บเล็ตใช้ ไม่ ถูก แล้ วก็จะติดลบไป
ตลอด เนื่องจากเด็กเหล่ านีย้ ังไม่ ได้ สร้ างทักษะที่พอเพียงสําหรั บการอ่ าน การเขียน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเรียนร้ ูด้วยตนเอง ซึ่งคนที่จะใช้ แท็บเล็ตต้ องมีทักษะการ
เรี ยนร้ ู และสังเคราะห์ ด้วยตนเองได้ ในระดับหนึ่ง หากเป็ นเช่ นนีแ้ ล้ วเด็กจะเครี ยดมาก
และแท็บเล็ตก็จะกลายเป็ นพิษได้
"หากเราไม่เตรี ยมพร้ อมหรื อช่วยกัน ทังพ่
้ อแม่ และโรงเรี ยน ยืนยันได้ เลยว่าเด็กไทยต้ องเป็ นเหยื่อของ
แท็บเล็ตแน่นอนเหมือนการเสพติดยา การพนัน เกม และเรื่ องเพศ เด็กเหล่านี ้จะถูกบัน่ ทอนโอกาส
ทักษะชีวิตจากโลกจริ งๆและจะกลายเป็ นโรคติดไอทีแทน หากเราอยากเห็นลูกหลานเติบโตและ
พัฒนาอย่างรอบด้ านต้ องเตรี ยมให้ พร้ อม"
พญ.นิตยา กล่าวและว่า หากจะให้ เด็กใช้ แท็บเล็ตนันไม่
้ ควรให้ ใช้ ตลอดเวลาหรื อให้ นํากลับบ้ าน แต่
ควรเก็บไว้ ที่โรงเรี ยน นอกจากนี ้ควรจะต้ องเตรี ยมพร้ อมครู และพ่อแม่ด้วยในการควบคุมการใช้ ของ
เด็ก เช่น อาจจะกําหนดว่าเด็กจะเล่นวันละกี่นาที เพื่อให้ การนําแท็บเล็ตไปใช้ อยูใ่ นร่องในรอย ทังนี
้ ้
คิดว่าแท็บเล็ตคงไม่สามารถไปช่วยเรื่ องการปฏิรูปการศึกษาได้ แต่อาจจะเป็ นเครื่ องมือหนึง่ เท่านัน้
ด้ านนางวราภรณ์ ภาตัง้ ใจจริง รอง ผอ.ราชวินิตประถมศึกษา กล่าวว่า โรงเรี ยนเป็ นตัวแทน
ภาคกลางในการทดลองการใช้ แท็บเล็ต โดยได้ รับมา 100 เครื่ อง ในระดับชัน้ ป.1 และชัน้ ป.4
จํานวน 2 ห้ องเรี ยน ซึง่ ทางสพฐ.ได้ ให้ ไปอบรมครูผ้ สู อนที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว)
จากนันครู
้ ที่ไปอบรม จึงได้ นํามาอบรมให้ ความรู้ นกั เรี ยน และชี ้แจงผู้ปกครอง โดยทางโรงเรี ยนได้ นํา
แท็บเล็ต มาเริ่ มสอนในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ซึง่ แท็บเล็ตที่ได้ มาเป็ นแค่สอื่ การเรี ยนการสอน ที่ทาง
มศว โหลดมาให้ และเมื่อมีการนํามาใช้ สอนจริ ง เนื ้อหาหลักๆ ก็ยงั เป็ นหนังสือแบบเรี ยนที่ใช้ กนั อยู่
เช่น วิชาภาษาอังกฤษมีเรื่ องสวนสัตว์ ครูก็จะให้ นกั เรี ยนไปเปิ ดแท็บเล็ตเรื่ องสวนสัตว์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จากการสอบถามครูผ้ สู อนว่า ได้ ใช้ ประโยชน์อะไรหรื อไม่จากแท็บเล็ต ตนได้ รับคําตอบว่าสื่อที่
นํามาใช้ นนไม่
ั ้ ได้ ใช้ อะไรมากนัก เพราะบริ บทของ โรงเรี ยนราชวินิตอาจจะไม่เหมือนกับโรงเรี ยนอื่นๆ
ดังนันการจะนํ
้
าแท็บเล็ตมาใช้ กบั โรงเรี ยนอื่นทัว่ ประเทศ ควรจะต้ องดูบริ บทของแต่ละโรงเรี ยนด้ วย
เพราะสื่อที่ใส่ในแท็บเล็ตนันเนื
้ ้อหาไม่สามารถใช้ ร่วมกันได้ หมด นอกจากนี ้ ครผู้ ูสอนยังแจ้ งด้ วยว่ า
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นักเรี ยนที่ใช้ แท็บเล็ตไปสักพักก็จะเบื่อ และวันหนึ่งจะใช้ แท็บเล็ตประกอบการสอนไม่ ก่ ี
ชั่วโมงเท่ านัน้
ขณะที่นายครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสมาคมครูเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
รัฐบาลควรจะต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมในทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นการอบรมครู การพัฒนาซอฟท์แวร์
เพื่อให้ การใช้ แท็บเล็ตเกิดประโยชน์มากที่สดุ ทังนี
้ ้การที่ มศว วิจยั เรื่ องการใช้ แท็บเล็ต โดยเลือกวิจยั
กับกลุม่ นักเรี ยนของโรงเรี ยนสาธิต มศว นัน้ ก็ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะหากเปรี ยบเทียบกับเด็กใน
ชนบทที่อยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลกับเด็กใน กทม.ก็เห็นชัดแล้ วว่าพื ้นฐานของเด็กมีความแตกต่างกัน
อย่ างไรก็ตาม มองว่ าแท็บเล็ตไม่ ได้ ช่วยให้ การปฏิรูปการศึกษาดีขึน้ แต่ เป็ นเพียงสื่อรปแบบ
ู
หนึ่งเท่ านัน้ ซึ่งการแจกแท็บเล็ต ก็ไม่ จาํ เป็ นต้ องแจกพร้ อมกันทัง้ หมด 9 แสนเครื่ อง แต่ ควร
เริ่มแจกในกลุ่มเล็กๆ และพัฒนาครให้
ู เก่ งก่ อน จากนัน้ จึงทยอยแจกให้ ครบ
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