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อยางเปนองครวม
 
เด็กปฐมวัยจาํเปนตองไดรบัการพัฒนาอยางเปนองครวมโดยพัฒนาอยางรอบดานและสมดุล ทัง้ดาน

รางกาย ดานอารมณ จติใจ ดานสงัคมและดานสตปิญญา เพือ่ใหเดก็เตบิโตขึน้เปนมนษุยทีส่มบรูณ

และพัฒนาไดอยางเต็มศกัยภาพ  มรีางกายสมบูรณแขง็แรง เคล่ือนไหวไดอยางคลองแคลว มจีติใจ
ทีแ่จมใสเบิกบาน สามารถควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม รูจกัและเขาใจตนเอง เอาใจเขามาใสใจ
เรา ชืน่ชมสิง่รอบตัว ชวยเหลือตนเองได อยูรวมและทํางานกับคนอ่ืนไดอยางมคีวามสุข มคีณุธรรม

จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ มทีกัษะชวีติ ใชภาษาสือ่สารไดเหมาะสมกับวยั มคีวามสามารถใน
การคดิและแกปญหา สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มจีนิตนาการและความคิดสรางสรรค 
สมดงัจดุมุงหมายของการปฏิรปูการศกึษาท่ีตองการใหเดก็เปนทัง้ “คนด ีคนเกง และมคีวามสขุ”  
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แตในปจจบุนัเด็กปฐมวัยถกูกระตุนจากท้ังทางบานและ โรงเรียนมากเกินไป เดก็ถกูเรงใหอานออก
เขยีนได บวกลบเลข ถกูใหทองจาํและทาํสิง่ตางๆเกินวยั ดวยคาดหวังใหเดก็เปนคนเกง  แตแทจรงิ
แลวการเปนคนเกงเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเดก็ประสบความสําเร็จในชีวติและอยูในสังคมได

อยางมคีวามสขุ การมุงสอนวชิาการ ใหเดก็เรยีนจากแบบเรยีน ฝกทกัษะผานการทาํแบบฝกหดั ให
นัง่ฟงครสูอนทัง้วนันัน้ ไมเหมาะสมกับพฒันาการและลกัษณะการเรียนรูของเดก็ปฐมวยั เปนการมุง
พฒันาเฉพาะทางดานสตปิญญา ทาํใหเดก็ขาดโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะสําคญัอืน่ๆ ในชวงเวลาทองท่ี
สมองของเดก็จะเปดรับการเรยีนรูไดดทีีส่ดุ เดก็ไมไดรบัการพฒันาอยางเปนองครวมและไมสามารถ

พฒันาไดอยางเตม็ศกัยภาพ ยิง่ไปกวานัน้การสอนท่ีครเูปนผูบอก อธบิายและออกคําสัง่ เดก็เปนผูรบั
ขอมลู ไมไดลงมอืกระทาํ สาํรวจ ทดลอง และไมไดนาํความรูไปใชในชวีติประจําวนั  ทาํใหเดก็ขาด
โอกาสทีจ่ะพัฒนาทกัษะทีจ่าํเปนในการดําเนนิชวีติในสงัคมอนาคต 

คูมอืการพฒันาเดก็ปฐมวยัอยางเปนองครวมฉบบัน้ี จะชวยใหผูเกีย่วของกบัเดก็ปฐมวยัไดมแีนวทาง
ในการพฒันาเด็กอยางเปนองครวมไดถกูตอง เหมาะสม และสอดคลองกับพฒันาการและการทํางาน

ของสมอง ซึง่เด็กควรไดรบัการพัฒนาทุกดานไปพรอมกัน ไดเรยีนรูอยางอสิระเหมาะสมกับวยั ไดมี
โอกาสเลอืก ไดมปีฏสิมัพนัธกบับุคคลและสิง่แวดลอม มคีวามสขุกบัการไดเลน สาํรวจ ทดลอง และ
ใชประสาทสมัผสัทัง้หา  และควรหลกีเล่ียงการพฒันาแตดานสตปิญญาจนละเลยพฒันาการดานอืน่ 
การจดัประสบการณทีไ่มเหมาะสมกับวยั เรยีนรูตามท่ีผูใหญกาํหนดเพียงฝายเดยีว ขาดโอกาสในการ
เลน  หากพอแม ผูปกครอง คร ูหรอืผูดแูลเดก็ไดปฏบิตัติามแนวทางทีค่วรทาํและหลีกเลีย่งสิง่ทีไ่ม

ควรทาํ จะชวยใหเดก็เตบิโตขึน้เปนมนุษยทีส่มบูรณ พัฒนาไดอยางเตม็ศกัยภาพและเปนกาํลงัสําคญั

ของประเทศชาติตอไป
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การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมจะชวยใหเดก็มีพฒันาการอยางเต็มศักยภาพและนําไปสูการเปนมนุษย

ทีส่มบรูณ ทีเ่ปนทัง้คนด ีคนเกง และมคีวามสขุ  คูมอืนีจ้ะชวยใหพอแม ผูปกครอง คร ูและผูดแูลเดก็ 
มแีนวทางในการพัฒนาเด็กท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จติใจ ดานสงัคมและดานสตปิญญา ดวยวธิี
การทีถ่กูตองและสอดคลองกบัพฒันาการและการทํางานของสมอง เพือ่ใหเดก็เตบิโตขึน้เปนพลเมอืง

ทีด่มีคีณุภาพตอไป ชวยใหพอแม ผูปกครอง รวมท้ังคร ูและผูดแูลเดก็ สามารถพฒันาเดก็อยางเปน

องครวมไดอยางเหมาะสม
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ความเกงอยางเดียวไม
สามารถทําใหเด็กปฐมวัย

เติบโตเปนคนที่มีคุณภาพได



ใหความสาํคญักบัการพฒันาเดก็อยางเปน
องครวม ทัง้ดานรางกาย อารมณ จติใจ 
สงัคมและสตปิญญา เพราะพัฒนาการทุก

ดานตางมคีวามสมัพันธเชือ่มโยงและสงผล

ตอกนัและกนั  

เปดโอกาสใหเดก็ไดเลอืก ไดตดัสนิใจทาํสิง่
ตางๆ ตามความสนใจอยางเหมาะสมกับวยั 
เชน เลอืกเสือ้ผาทีจ่ะใสเอง เลอืกนทิานที่

จะใหอานใหฟง เลอืกสถานทีท่ีจ่ะไปเทีย่ว

ในวนัหยดุ

เปดโอกาสใหเดก็ไดทดลองทําสิง่ตางๆใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสมและไมเปนอนัตรายตอ
ตวัเดก็ โดยเร่ิมจากกจิกรรมงายๆ ใกลตวั
เดก็ เชน ใหแตงตวัเอง ใหชวยเหลอืงานบาน
งายๆ ใหสาํรวจสิง่รอบตวั ซึง่จะชวยใหเดก็
มคีวามม่ันใจและสามารถพ่ึงพาตนเองได 

“พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรทําอย่างไรดี”

เนนใหเด็กอานออกเขียนได คิดเลขได 
มากกวาการพัฒนาดานรางกาย อารมณ 
จติใจ และสงัคม การทีพ่อแม ผูปกครอง 
และผูเล้ียงดูใหความสําคัญกับพฒันาการ

เพยีงบางดาน ทาํใหบางดานถกูละเลยและ
อาจสงผลใหพฒันาการดานอืน่มปีญหา

ตัดสินใจแทนเด็กทุกเรื่อง การท่ีพอแม       
ผูปกครอง และผูเล้ียงดูคิดและตัดสินใจ

แทนเด็กทุกเรื่อง จะทําใหเด็กขาดความ

มั่นใจในตนเอง ไมกลาคิด และไมกลา
ตดัสนิใจ

ไมยอมใหเด็กทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
เนือ่งจากกลัววาเดก็จะเกิดอนัตราย ทาํให
เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรูและทดลองทํา

สิง่ตางๆ
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เขาใจวาเด็กแตละคนมีความแตกตาง
กัน ช่ืนชมส่ิงท่ีเด็กทําไดสําเร็จ พอแม                   
ผูปกครอง และผูเล้ียงดูควรเขาใจและ

ยอมรับในความแตกตางของเด็กแตละคน 
มองเห็นส่ิงดีในตัวเด็ก สนับสนุน และชมเชย
เม่ือเด็กทําส่ิงท่ีดีหรือประสบความสําเร็จ

ใหความสําคัญกับการพัฒนาทุกดานไป
พรอมกัน ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคิด 
การใชเหตุผล จินตนาการ และความคิด
สรางสรรค เพือ่ใหสมองซีกซายและซีกขวา

ไดพัฒนาอยางสมดุล

เปรียบเทียบเด็กกับพ่ีนองหรือเพ่ือนท่ีทําส่ิง
ตางๆ ไดดีกวา ทําใหเด็กไมเห็นคุณคาใน

ตนเอง และไมกลาแสดงออก

ใหเด็กทํากิจกรรมเชิงวิชาการมากกวาการ
ทํากิจกรรมศิลปะ ดนตรี การออกกําลังกาย 
เนื่องจากพอแม ผูปกครอง และผูเล้ียงดู

เชื่อวาความสามารถทางดานวิชาการจะ

ทําใหเด็กเกง จึงละเลยกิจกรรมอื่น
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ดแูลสุขภาพกาย โดยคาํนงึถงึการทํางาน
ของสมอง ดงันี้
• ใ ห  เ ด็ ก รั บประทานอาหา ร ท่ี มี

ประโยชนครบ 5 หมู และมีคุณคา   
ตอสมอง เชน ปลา ไขแดง พชืตระกูล

ถั่ว ขาวกลอง ลูกเดือย ผักใบเขียว 
มะเขือเทศ กลวย สม น้ํามะพราว 
ฯลฯ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม และ
หลากหลาย

• ใหเดก็ด่ืมนํา้สะอาดในปริมาณเพียงพอ 
โดยใหเดก็จิบนํา้บอยๆเพ่ือใหรางกาย

ดูดซึมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและ

ชวยใหสมองมีความชุมชื่นและรับรู

สิ่งตางๆ ไดดี 
• ใหเด็กเขานอนเปนเวลาและนอนวัน

ละอยางนอย 10 - 12 ชั่วโมง ซึ่งจะ
ชวยใหรางกายไดพักผอนและสมอง

ไดจัดลําดับขอมูลที่ไดรับมาตลอดวัน 
นอกจากนี้ในเวลาที่เด็กนอนหลับ

สนิท สมองจะหล่ังฮอรโมนท่ีชวยให

รางกายของเด็กเจริญเติบโตออกมา   

พฒันาเดก็แบบตามใจ โดย

• ใหเด็กรับประทานอาหารขยะ เชน 
แฮมเบอรเกอร ไกทอด พิซซา  ขนม
กรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ 
ขาวโพดอบกรอบ ขาวเกรียบ  อาหาร
ทีม่รีสหวานจัด เชน ลกูอม ชอ็กโกแลต   
อาหารท่ีใส ผงชูรส ของหมักดอง  
ซึ่งทําใหเด็กมีภาวะโภชนาการท่ีไม

เหมาะสม เชน อวน หรือขาดสาร

อาหาร 
• ใหเด็กดื่มนํ้าใสนํ้าตาล นํ้าอัดลม ชา 

กาแฟ ซึ่งทําใหเด็กติดรสหวาน และ
สงผลตอการนอนหลับของเด็ก

• ให เด็กนอนดึก นอนไมเป นเวลา 
หรือพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งสงผลตอ
สุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก
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• ชวนเด็กออกก�ำลังกำยและเคล่ือนไหว 

เช่น ว่ิงเล่น ป่ันจักรยำน อย่ำงน้อย วัน

ละ 30 นำที และควรให้เด็กออกไปเล่น

กลำงแจ้ง ให้ได้รับแสงแดด ในช่วงเช้ำ

และเย็น ได้สัมผัสธรรมชำติและอำกำศ

บริสุทธ์ิ  ซ่ึงช่วยเพ่ิมออกซิเจนและผ่อน

คลำยควำมตึงเครียด ส่งผลให้สมอง

ท�ำงำนได้ดี    

ดูแลสุขภาพใจโดยค�านึงถึงการท�างาน

ของสมอง ดังนี ้

• สร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยทำงจิตใจ

โดยกอดและสมัผสัเดก็  ซ่ึงกำรสมัผัส

ที่อ่อนโยนจะช่วยกระตุ้นกำรสมอง   

เชื่อมโยงกันมำกข้ึนและท�ำงำนได้ดี

ยิง่ขึน้

• พูดจำกับเด็กด้วยน�้ำเสียงที่นุ ่มนวล 

ท�ำให้เดก็รู้สึกอบอุน่และมัน่คง

• ให้อิสระในขอบเขตท่ีเหมำะสมและ

ปลอดภัย เช่น ให้เด็กได้ส�ำรวจและ

เลือกท�ำกิจกรรมตำมควำมสนใจโดย

อยูใ่นสำยตำของผูใ้หญ่ 

• ใช้เหตุผลกับเด็ก อธิบำยเหตุผลให้

เดก็เข้ำใจด้วยภำษำง่ำยๆ เช่น ถ้ำไม่    

แปรงฟัน ฟันจะผุและปวดฟัน

• ให้เด็กน่ังอยู่กับท่ีเฉยๆเป็นเวลำนำน     

เช่น ปล่อยให้น่ังดูโทรทัศน์หรือเล่น

เกม หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลำนำน 

ท�ำให้สมองไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

เหมำะสม

พัฒนาเด็กโดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของเด็ก     

• ไม่กอด สัมผสั หรอืแสดงควำมรกัต่อ

เด็ก ท�ำให้เด็กขำดควำมอบอุ่นมั่นคง

ทำงจติใจ

• พดูเสยีงดงัหรอืตะคอกเด็ก ท�ำให้เด็ก

เกิดควำมกลัวและคุ ้นชินกับควำม

ก้ำวร้ำวทำงวำจำ

• วำงกฎเกณฑ์ให ้เด็กท�ำอย่ำงเข ้ม

งวด เช่น ให้เด็กท�ำตำมส่ิงที่ผู ้ใหญ่

ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ท�ำให้เด็กเกิด

ควำมเครยีดและวิตกกงัวล

• ใช้อำรมณ์กับเด็ก ลงโทษเด็กด้วย

อำรมณ์ หรอืไม่มเีหตผุลสมควร ขู่เดก็ 

เช่น จะไม่รัก จะให้ต�ำรวจจับ ตุ๊กแก

กินตบั ส่งผลให้เดก็กลัวและกงัวล
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เขาใจและยอมรับอารมณความรูสึกของ
เด็กทั้งทางบวกและทางลบ เชน ดีใจ 
เสียใจ พอใจ โกรธ อิจฉา ซ่ึงจะชวยใหเด็ก
สามารถรับรูและเขาใจอารมณความรูสึก

ของตนเอง

ใหคําแนะนําและชวยใหเด็กจัดการกับ
อารมณตางๆไดอยางเหมาะสม เชน สอน
ใหเด็กเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืนและ

รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น สอนใหเขาใจวา 
เด็กมีอารมณโกรธได แตแสดงออกใหเหมาะสม  
เปดโอกาสใหเดก็ไดชวยเหลือตนเองและ
ทาํกจิวตัรประจาํวนัไดอยางเหมาะสมกบั
วัย เชน ใหรับประทานอาหารเอง  ใหนํา
เส้ือผาท่ีใสแลวไปใสตะกราผา เพ่ือใหเด็ก

สามารถ ชวยเหลือตนเองไดและฝกความ

รับผิดชอบ

หาโอกาสใหเดก็ไดพบปะและเลนกบัเดก็
อื่น โดยพาไปเลนกับญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน 
พาไปเลนท่ีสนามเด็กเลนในหมูบาน เพ่ือฝก
ใหเด็กไดเขาสังคมกับเด็กอ่ืน

ไมยอมรับอารมณความรูสกึทางลบของ
เดก็ และสอนใหเด็กปกปดอารมณความ
รูสกึทางลบ เชน เมือ่เดก็หกลมกบ็อกวาไม
เปนไร ไมเจบ็ ไมตองเสยีใจ ไมตองรองไห 
ทาํใหเดก็เกบ็กดอารมณ

ปลอยใหเด็กแสดงอารมณตางๆ ไดตาม
ตองการ แมวาไมเหมาะสมก็ไมหาม
ปราม เชน เมื่อเด็กโกรธก็ปลอยใหเด็ก

ทุบตีผูใหญ เด็กอยากไดอะไรแลวไมไดก็            
กรดีรองโวยวาย

ชวยเด็กทํากิจกรรมทุกอยางในชีวิต
ประจําวันหรือ ไมใหเด็กชวยเหลือ
ตนเอง พอแม ผูปกครอง และผูเล้ียง
ดูทํากิจวัตรประจําวันทุกอยางใหเด็ก 
เนื่องจากกลัววาเด็กทํางานไมเรียบรอย

หรือใชเวลานาน 
เลี้ยงเด็กใหอยู แตกับครอบครัวไมมี
สังคมขางนอกบาน ทําใหเดก็ขาดโอกาส
ในการสรางความสัมพนัธกบัเด็กอืน่ และ       
สงผลตอการปรบัตวัและการเขาสังคม
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สอนใหเดก็รูจกัมารยาททางสังคม เคารพ
กฎกติกา การรอคอย การแบงปน การดูแล
สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัติ ดวย
การเปนแบบอยางที่ดี พอแม ผูปกครอง 
และผูเลี้ยงดูควรเตรียมเด็กใหสามารถอยู

รวมกบับคุคลอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสม 
เชน   สอนใหเด็กขอบคุณ ขอโทษ รูจกัตอควิ       
ผลดักันเลน ซึง่การสอนท่ีดทีีส่ดุ คอื   การเปน
แบบอยางทีด่ใีหแกเดก็

เปดโอกาสใหเดก็ไดเลนทุกวันและไดเลน
อยางหลากหลายลกัษณะตามความสนใจ 
ทัง้เลนในรม   เลนกลางแจง เลนอสิระ เลนเกม
ทีม่กีตกิา เลนบทบาทสมมติ เลนของเลน

จัดหาของ เล นที่ ส ามารถส  ง เส ริม
พัฒนาการไดอยางครอบคลุมและสมดุล 
และเหมาะสมกับวยั พอแม ผูปกครอง และ
ผูเลี้ยงดู ควรจัดหาของเลนท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสมกับวัยของเดก็ เชน ภาพตดั

ตอ ของเลนสรางสรรค ชวยพฒันาทางดาน

สตปิญญา จกัรยาน 3 ลอ ชงิชา ชวยพฒันา

ทางดานรางกาย 

คิดวาเด็กเล็กเกินไปที่จะสอนมารยาท
และกฎกติกา และไมเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกเด็ก พอแม ผูปกครอง และผูเล้ียงดู
ปลอยใหเด็กส่ิงตางๆ ทําตามใจ เน่ืองจาก
เขาใจวาเด็กยังเล็ก ยังไมรูเร่ือง รอใหโต
กอนจึงคอยสอน ซ่ึงแทจริงแลวเด็กควรได
รับการปลูกฝงต้ังแตยังเล็ก

ใหเดก็ทาํกจิกรรมอ่ืนๆ จนไมมเีวลาเลน 
โดยจัดตารางใหเด็กเรียนพิเศษทุกวัน 
ใหเด็กทบทวนเน้ือหาหรือทํากิจกรรมทาง

วิชาการแทนการเลน เน่ืองจากไมเห็นความ
สําคัญของการเลน

ใหเดก็เลนแตของเลนสาํเรจ็รปู ของเลน
ที่ไมสงเสริมการคิดและการเรียนรู เชน 
ของเลนท่ีสงเสียงหรือเคล่ือนไหวไดเองเม่ือ

กดปุมเปด รวมท้ังของเลนท่ีไมเหมาะกับวัย 
เชน ใหเด็กเลนเกมคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
ขาดโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี
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เลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ การใชเวลา
อยางมคีณุภาพกบัเดก็สาํคญักวาระยะเวลา

ในการเลน ดงันัน้  พอแม ผูปกครอง และ              
ผูเลีย้งดจูงึควรใชเวลาเทาทีส่ะดวกเลนกบั

เดก็ดวยความเต็มใจ กระตือรอืรนทีจ่ะเลน 
สรางบรรยากาศท่ีสนุกสนานและมีความสุข 
อ านหนังสือนิทานให  เด็กฟ งอย าง
สม่ําเสมอ ชวนใหเด็กมีสวนรวมในการ
อาน เชน ชวนเดก็อานหนังสอืดวยกัน  ให
เด็กไดเลือกซ้ือหนังสือนิทานท่ีชอบ เพื่อ

สรางประสบการณทางภาษา ปลกูฝงนสิยั
รักการอาน และสรางความสัมพันธที่ดีใน

ครอบครัว 
ประสานความรวมมือกับทางโรงเรียน 
เพื่อใหได แนวทางในการพัฒนาเด็กที่

สอดคลองกันระหวางบานและโรงเรียน 
พอแม ผูปกครอง และผูเลีย้งด ูควรเอาใจใส
ดแูลเด็ก ตดิตอสือ่สารกับทางโรงเรียน และ
นาํแนวทางการพัฒนาเด็กของทางโรงเรียน

มาใชทีบ่าน 

อางวาไมมีเวลาเลนกับเด็ก  พอแม 
ผู ปกครอง และ ผูเลีย้งดจูงึไมเลนกบัเดก็ 
ทาํกจิกรรมอืน่ขณะทีเ่ดก็เลนหรอืปลอยให

เดก็เลนตามลาํพงั 

ใหอานแบบเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม
ความรู และทําแบบฝกหัดแทนการอาน
นิทาน ทําใหเด็กเกิดทัศนคติไมดีตอการ

อานและไมรกัการอาน

ใหครูและผูดูแลเด็กเปนผูทําหนาที่ใน
การอบรมเลีย้งดเูด็กเพยีงฝายเดยีว ทัง้ที่

จริงแลวพอแม ผูปกครอง และผูเล้ียงดูเปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญและใกลชิดกับเด็ก

เปนอยางมาก หากรวมมือกบัทางโรงเรียน
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตองตาม

หลกัวชิาการแลว จะชวยใหการพฒันาเดก็

เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ
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พัฒนาเด็กใหครบทุกดานและเหมาะสม
กบัวยั ครูและผูดแูลเด็กควรพัฒนาเด็ก   ทัง้

ดานสุขภาพอนามัย การควบคุมกลามเนื้อ

ใหญและกลามเนื้อเล็ก การเขาใจอารมณ

ความรูสกึ การแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม 
การมีสุนทรียะ การชวยเหลือตนเอง การ
ทาํงานและอยูรวมกบัผูอืน่ การรบัผดิชอบ

ตอสังคมและ สิ่งแวดลอมรอบตัว การคิด 
การใชภาษาในการสื่อสาร การมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู การมทีกัษะชวีติ โดย
คาํนงึถงึวฒุภิาวะ ความพรอม และลกัษณะ

การเรียนรูของเด็ก เชน ใหเด็กเรียนรูจาก

การเลน เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา

เรงรัดการสอนและการเรียนรูโดยไม
คํานึงถึงวุฒิภาวะและความพรอมของ
เด็ก เชน ใหเด็กน่ังฟงครูสอนเปนเวลานาน 
ทําตามคําส่ังของครู สอนใหเด็กเขียนทั้งที่

กลามเนื้อยังไมพรอม
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ควรทําอย่างไรดี”



สอนเร่ืองท่ีใกลตัว มีความหมายกับเด็ก 
และสามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวันได 
เชน เรือ่งรางกายและการดูแลรกัษารางกาย 
ครอบครัวและการปฏิบตัตินท่ีเหมาะสมใน

การอยูรวมกนั ยานพาหนะและการปฏบิตัิ

ตนทีเ่หมาะสมในการเดินทาง

จดักจิกรรมท่ีพฒันาความฉลาดรอบดาน 
ครูและผูดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมท่ีหลาก

หลาย เชน ดานมิติสัมพันธ ดานภาษา 
ดานดนตรี ดานการเคล่ือนไหวของรางกาย 
ดานการเขาใจธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหเด็ก

ไดรบัการพฒันาความฉลาดอยางครบถวน 
จัดกิจกรรมที่สงเสริมทั้งสมองซีกซาย
และสมองซีกขวาอยางสมดุล เชน ให

เด็กทํากิจกรรมเก่ียวกับจินตนาการและ

ความคดิสรางสรรคควบคูไปกบักจิกรรมที่

สงเสริมการคิด ซึง่เปนการใหสมองท้ังสอง

ซีกไดทํางานและพัฒนาอยางสมดุล

จดักจิกรรมทีห่ลากหลายและคาํนงึถงึรูป
แบบการเรยีนรูของเดก็ ใหเดก็ไดเลอืกทํา

อยางอสิระ ตามความสนใจ ความถนดัและ
ความตองการของตนเอง 

สอนเน้ือหาท่ีเกนิวยัและไกลตัวเด็ก โดย
นําเน้ือหาในระดับประถมศึกษามาสอน 
เชน การสอนอานเขียนสะกดคํา การบวก

ลบเลขโจทก

เนนวิชาการหรือใหเวลากับการพัฒนา
เด็กดานใดดานหนึ่งมากไป เชน มุงให

เด็กอานเขียนหนังสือมากกวาการทํา

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเลนกลางแจง 
เด็กจึงขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา

ความฉลาดดานอ่ืนๆ 
เนนแตกิจกรรมท่ีใชสมองซีกซาย เชน 
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การอาน
และเขียนสะกดคํามากกวากิจกรรมดาน

สุนทรียะท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ 

จัดกิจกรรมอยางเดียวใหเด็กทําเหมือน
กันหมดทั้งหอง  ใหเด็กทํากิจกรรมตาม

ที่ครูกําหนดใหทุกคร้ัง การท่ีครูและ          
ผูดูแลเด็กไมเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํา

กิจกรรมที่เด็กสนใจ ทําใหเด็กเกิดความ

เบื่อหนายและไมสนใจทํากิจกรรม
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จั ด กิ จ ก ร รม โ ดย คํ านึ ง ถึ ง ค า นิ ย ม 
วัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือของ
บริบทที่เด็กอาศัยอยู เชน การนํานิทาน

พื้นบาน ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ 
จัดกิจกรรม

จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ชวย
กระตุนการเรียนรูและพัฒนาการอยาง
หลากหลายและรอบดาน ครูและผูดูแลเด็ก
จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่มีความหลาก

หลาย เพราะส่ือวสัดอุปุกรณแตละชนิดจะ

ชวยพัฒนาเด็กแตกตางกัน เชน แปงโดว

ชวยพัฒนากลามเน้ือเล็กและเสริมสราง

จินตนาการ จิกซอวชวยพัฒนาทางดาน

สติปญญาและความสัมพันธระหวางมือ

และตา เพลงชวยพัฒนาทางดานอารมณ

และสติปญญา

ไมเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมใหเขากับ
ความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมและ
ศาสนาของเด็ก ทั้งที่สามารถทําได เชน 
สอนวันสําคัญทางศาสนาโดยไมเชื่อมโยง

กับประเพณีของทองถิ่น 
เตรียมเฉพาะสื่อกระดาษ ดินสอ หรือ
ใหเด็กทําแตใบงานและแบบฝกหัด         
ซึ่งเปนการพัฒนาเด็กเพียงบางดาน เด็ก
ขาดโอกาสในการพัฒนาดานอื่นอยาง

ครบถวน และทําใหเด็กขาดแรงจูงใจ             
ไมอยากทํากิจกรรม
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จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยค�านึงถึง

การท�างานของสมอง ดังนี้

• จดักจิกรรมทีท่�ำให้สมองส่วนอำรมณ์

เปิด เช่น กำรท�ำสมำธิ เคลื่อนไหว

ประกอบเพลง ปรบมือตำมจังหวะ 

ให้ท�ำกิจกรรมท่ีชอบ สนุกสนำน 

เพลิดเพลิน ท�ำให้เด็กกระตือรือร้น

และสนใจที่จะเรียนรู้ 

• จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระท�ำ 

สังเกต ส�ำรวจ ทดลอง ค้นคว้ำและ

ค้นหำค�ำตอบด้วยตนเอง ได้เรียนรู้

จำกของจรงิผ่ำนประสำทสมัผสัอย่ำง

น้อย 3 ด้ำน เพื่อกระตุ้นให้สมอง

ท�ำงำนหลำยส่วนและสำมำรถจดจ�ำ

ได้ดีขึ้น

• พัฒนำทักษะในช่วงหน้ำต่ำงแห่ง

โอกำสซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เด็กเรียนรู้

ได้ดีที่สุด 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

การท�างานของสมอง โดยจัดบรรยำกำศให้

อบอุน่ มัน่คง ปลอดภยั  ผอ่นคลำย ชมเชย 

ให้ก�ำลังใจ และยอมรับเด็ก ท�ำให้เด็ก

มีควำมสุขและเกิดกำรเรียนรู้ที่ดี

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กเป็น

ฝ่ายรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว

• ให้เด็กน่ังน่ิงอยู่กับที่ ท�ำกิจกรรมที่

ครูก�ำหนดอย่ำงเงียบๆ 

• เน้นกำรฟังครบูรรยำยและกำรท่องจ�ำ 

ซึง่ไม่สอดคล้องกบัลักษณะกำรเรยีน

รู้ที่ดี

• ไม ่ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

ทกัษะทีส่�ำคัญในแต่ละช่วงวยั ท�ำให้

เดก็เสยีโอกำสทีเ่รยีนรูใ้นช่วงเวลำที่

เหมำะสม

คาดหวังกับเด็กมากเกินไป ต�ำหนิเด็ก 

ตะโกนหรือใช้เสียงดังกับเด็ก ลงโทษ

ทำงร่ำงกำย เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นที่

ท�ำงำนไดด้กีวำ่ ท�ำใหเ้ดก็เกดิควำมเครยีด

และกดดันซึ่งไม่ส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้
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จัดสรรเวลาใหเด็กไดเลนท้ังกลางแจง
และในรมทุกวันอยางนอยวันละ 60 
นาที ซึ่งจะชวยใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
กระฉับกระเฉงคลองแคลว มอีารมณราเริง

แจมใส

วางแผน กําหนดจุดมุงหมาย และจัด
กิจกรรมการเลนเพื่อกระตุ นใหเด็กได

เรียนรูผานการสํารวจ สังเกต ทดลองและ

มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว 
มสีวนรวมในการเลนกับเดก็ เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของเด็ก โดยดูแลใหเด็กเลน

ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดูแลการใช
ของเลนใหถูกตองตามวัตถุประสงคของ

การเลน ใหคําแนะนําในการเลน และเปน

แบบอยางที่ดีในการเลน 
จัดหาของเลนและเคร่ืองเลนที่มีความ
หลากหลาย สงเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดาน 
เหมาะสมกับวัย สะอาด ปลอดภัย และมี
จํานวนเพียงพอกับเด็ก

ใหทํากิจกรรมทางวิชาการจนไมมีเวลา
ใหเด็กไดเลน หรือมีเวลาใหเด็กเลนนอย 
ทําใหเด็กขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ

สําคัญตางๆ      

ใหเด็กเลนเพื่อฆาเวลา เชน ใหเด็ก

เลนเพื่อรอกอนเปลี่ยนกิจกรรม ใหเด็ก

เลนเม่ือมีเวลาเหลือ ทําใหเด็กไมไดรับ

ประโยชนจากการเลนอยางเต็มที่

ปลอยใหเด็กเลนตามลําพัง ครูและ
ผูดูแลเด็กทํากิจกรรมอ่ืนขณะท่ีเด็กเลน 
ไมเขาไปดูแลในขณะท่ีเด็กเลน ซึ่งเด็ก
อาจเกิดอันตราย เลนผิดวิธี หรือไมได

รับประโยชนจากการเลนอยางที่ตั้งใจไว

ใชงบประมาณในการซ้ือแบบเรยีน แบบ
ฝกหัด แบบคดัลายมอื มากกวาการซือ้
ของเลนหรือผลิตของเลน  มีของเลน      
ไมเพยีงพอกบัความตองการของเด็ก 
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