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การพัฒนาเด็กปฐมวัย

อยางเปนองครวม
เด็กปฐมวัยจําเปนตองไดรบั การพัฒนาอยางเปนองครวมโดยพัฒนาอยางรอบดานและสมดุล ทัง้ ดาน
รางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญ
 ญา เพือ่ ใหเด็กเติบโตขึน้ เปนมนุษยทสี่ มบูรณ
และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ มีรา งกายสมบูรณแข็งแรง เคลือ่ นไหวไดอยางคลองแคลว มีจติ ใจ
ทีแ่ จมใสเบิกบาน สามารถควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม รูจ กั และเขาใจตนเอง เอาใจเขามาใสใจ
เรา ชืน่ ชมสิง่ รอบตัว ชวยเหลือตนเองได อยูร ว มและทํางานกับคนอืน่ ไดอยางมีความสุข มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีทกั ษะชีวติ ใชภาษาสือ่ สารไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดและแกปญ
 หา สามารถแสวงหาความรูไ ดดว ยตนเอง มีจนิ ตนาการและความคิดสรางสรรค
สมดังจุดมุง หมายของการปฏิรปู การศึกษาทีต่ อ งการใหเด็กเปนทัง้ “คนดี คนเกง และมีความสุข”
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แตในปจจุบนั เด็กปฐมวัยถูกกระตุน จากทัง้ ทางบานและ โรงเรียนมากเกินไป เด็กถูกเรงใหอา นออก
เขียนได บวกลบเลข ถูกใหทอ งจําและทําสิง่ ตางๆเกินวัย ดวยคาดหวังใหเด็กเปนคนเกง แตแทจริง
แลวการเปนคนเกงเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเด็กประสบความสําเร็จในชีวติ และอยูใ นสังคมได
อยางมีความสุข การมุง สอนวิชาการ ใหเด็กเรียนจากแบบเรียน ฝกทักษะผานการทําแบบฝกหัด ให
นัง่ ฟงครูสอนทัง้ วันนัน้ ไมเหมาะสมกับพัฒนาการและลักษณะการเรียนรูข องเด็กปฐมวัย เปนการมุง
พัฒนาเฉพาะทางดานสติปญ
 ญา ทําใหเด็กขาดโอกาสทีจ่ ะพัฒนาทักษะสําคัญอืน่ ๆ ในชวงเวลาทองที่
สมองของเด็กจะเปดรับการเรียนรูไ ดดที สี่ ดุ เด็กไมไดรบั การพัฒนาอยางเปนองครวมและไมสามารถ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ยิง่ ไปกวานัน้ การสอนทีค่ รูเปนผูบ อก อธิบายและออกคําสัง่ เด็กเปนผูร บั
ขอมูล ไมไดลงมือกระทํา สํารวจ ทดลอง และไมไดนาํ ความรูไ ปใชในชีวติ ประจําวัน ทําใหเด็กขาด
โอกาสทีจ่ ะพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนในการดําเนินชีวติ ในสังคมอนาคต
คูม อื การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมฉบับนี้ จะชวยใหผเู กีย่ วของกับเด็กปฐมวัยไดมแี นวทาง
ในการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมไดถกู ตอง เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการและการทํางาน
ของสมอง ซึง่ เด็กควรไดรบั การพัฒนาทุกดานไปพรอมกัน ไดเรียนรูอ ยางอิสระเหมาะสมกับวัย ไดมี
โอกาสเลือก ไดมปี ฏิสมั พันธกบั บุคคลและสิง่ แวดลอม มีความสุขกับการไดเลน สํารวจ ทดลอง และ
ใชประสาทสัมผัสทัง้ หา และควรหลีกเลีย่ งการพัฒนาแตดา นสติปญ
 ญาจนละเลยพัฒนาการดานอืน่
การจัดประสบการณทไี่ มเหมาะสมกับวัย เรียนรูต ามทีผ่ ใู หญกาํ หนดเพียงฝายเดียว ขาดโอกาสในการ
เลน หากพอแม ผูป กครอง ครู หรือผูด แู ลเด็กไดปฏิบตั ติ ามแนวทางทีค่ วรทําและหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม
ควรทํา จะชวยใหเด็กเติบโตขึน้ เปนมนุษยทสี่ มบูรณ พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและเปนกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติตอ ไป
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การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมจะชวยใหเด็กมีพฒ
ั นาการอยางเต็มศักยภาพและนําไปสูก ารเปนมนุษย
ทีส่ มบูรณ ทีเ่ ปนทัง้ คนดี คนเกง และมีความสุข คูม อื นีจ้ ะชวยใหพอ แม ผูป กครอง ครู และผูด แู ลเด็ก
มีแนวทางในการพัฒนาเด็กทัง้ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญ
 ญา ดวยวิธี
การทีถ่ กู ตองและสอดคลองกับพัฒนาการและการทํางานของสมอง เพือ่ ใหเด็กเติบโตขึน้ เปนพลเมือง
ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพตอไป ชวยใหพอ แม ผูป กครอง รวมทัง้ ครู และผูด แู ลเด็ก สามารถพัฒนาเด็กอยางเปน
องครวมไดอยางเหมาะสม

ความเกงอยางเดียวไม
สามารถทําใหเด็กปฐมวัย
เติบโตเปนคนที่มีคุณภาพได
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“พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรทําอย่างไรดี”

ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กอยางเปน
องครวม ทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญ
 ญา เพราะพัฒนาการทุก
ดานตางมีความสัมพันธเชือ่ มโยงและสงผล
ตอกันและกัน

เนนใหเด็กอานออกเขียนได คิดเลขได
มากกวาการพัฒนาดานรางกาย อารมณ
จิตใจ และสังคม การทีพ่ อ แม ผูป กครอง
และผูเ ลีย้ งดูใหความสําคัญกับพัฒนาการ
เพียงบางดาน ทําใหบางดานถูกละเลยและ
อาจสงผลใหพฒ
ั นาการดานอืน่ มีปญ
 หา

เปดโอกาสใหเด็กไดเลือก ไดตดั สินใจทําสิง่
ตางๆ ตามความสนใจอยางเหมาะสมกับวัย
เชน เลือกเสือ้ ผาทีจ่ ะใสเอง เลือกนิทานที่
จะใหอา นใหฟง เลือกสถานทีท่ จี่ ะไปเทีย่ ว
ในวันหยุด
เปดโอกาสใหเด็กไดทดลองทําสิง่ ตางๆใน
ขอบเขตทีเ่ หมาะสมและไมเปนอันตรายตอ
ตัวเด็ก โดยเริม่ จากกิจกรรมงายๆ ใกลตวั
เด็ก เชน ใหแตงตัวเอง ใหชว ยเหลืองานบาน
งายๆ ใหสาํ รวจสิง่ รอบตัว ซึง่ จะชวยใหเด็ก
มีความมัน่ ใจและสามารถพึง่ พาตนเองได

ตัดสินใจแทนเด็กทุกเรื่อง การที่พอแม
ผูปกครอง และผูเลี้ยงดูคิดและตัดสินใจ
แทนเด็กทุกเรื่อง จะทําใหเด็กขาดความ
มั่นใจในตนเอง ไมกลาคิด และไมกลา
ตัดสินใจ
ไมยอมใหเด็กทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง
เนือ่ งจากกลัววาเด็กจะเกิดอันตราย ทําให
เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรูและทดลองทํา
สิง่ ตางๆ
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เข า ใจว า เด็ ก แต ล ะคนมี ค วามแตกต า ง
กัน ชื่น ชมสิ่ง ที่เ ด็ ก ทํ า ได สํา เร็ จ พ อ แม
ผูป กครอง และผูเ ลี้ย งดู ค วรเข า ใจและ
ยอมรับในความแตกตางของเด็กแตละคน
มองเห็นสิง่ ดีในตัวเด็ก สนับสนุน และชมเชย
เมือ่ เด็กทําสิง่ ทีด่ หี รือประสบความสําเร็จ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทุกดานไป
พรอมกัน ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคิด
การใชเหตุผล จินตนาการ และความคิด
สรางสรรค เพือ่ ใหสมองซีกซายและซีกขวา
ไดพัฒนาอยางสมดุล

เปรียบเทียบเด็กกับพีน่ อ งหรือเพือ่ นทีท่ าํ สิง่
ตางๆ ไดดกี วา ทําใหเด็กไมเห็นคุณคาใน
ตนเอง และไมกลาแสดงออก

ใหเด็กทํากิจกรรมเชิงวิชาการมากกวาการ
ทํากิจกรรมศิลปะ ดนตรี การออกกําลังกาย
เนื่องจากพอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดู
เชื่อวาความสามารถทางดานวิชาการจะ
ทําใหเด็กเกง จึงละเลยกิจกรรมอื่น
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ดูแลสุขภาพกาย โดยคํานึงถึงการทํางาน
ของสมอง ดังนี้
• ใ ห  เ ด็ ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี
ประโยชนครบ 5 หมู และมีคุณคา
ตอสมอง เชน ปลา ไขแดง พืชตระกูล
ถั่ว ขาวกลอง ลูกเดือย ผักใบเขียว
มะเขือเทศ กลวย สม นํ้ามะพราว
ฯลฯ ในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสม และ
หลากหลาย
• ใหเด็กดืม่ นํา้ สะอาดในปริมาณเพียงพอ
โดยใหเด็กจิบนํา้ บอยๆเพือ่ ใหรา งกาย
ดูดซึมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและ
ชวยใหสมองมีความชุมชื่นและรับรู
สิ่งตางๆ ไดดี
• ใหเด็กเขานอนเปนเวลาและนอนวัน
ละอยางนอย 10 - 12 ชั่วโมง ซึ่งจะ
ชวยใหรางกายไดพักผอนและสมอง
ไดจัดลําดับขอมูลที่ไดรับมาตลอดวัน
นอกจากนี้ ใ นเวลาที่ เ ด็ ก นอนหลั บ
สนิท สมองจะหลั่งฮอรโมนที่ชวยให
รางกายของเด็กเจริญเติบโตออกมา

พัฒนาเด็กแบบตามใจ โดย
•

•
•

ใหเด็กรับประทานอาหารขยะ เชน
แฮมเบอรเกอร ไกทอด พิซซา ขนม
กรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ
ขาวโพดอบกรอบ ขาวเกรียบ อาหาร
ทีม่ รี สหวานจัด เชน ลูกอม ช็อกโกแลต
อาหารที่ ใ ส ผ งชู ร ส ของหมั ก ดอง
ซึ่งทําใหเด็กมีภาวะโภชนาการที่ไม
เหมาะสม เชน อวน หรือขาดสาร
อาหาร
ใหเด็กดื่มนํ้าใสนํ้าตาล นํ้าอัดลม ชา
กาแฟ ซึ่งทําใหเด็กติดรสหวาน และ
สงผลตอการนอนหลับของเด็ก
ให เ ด็ ก นอนดึ ก นอนไม เ ป น เวลา
หรือพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งสงผลตอ
สุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก
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•

ชวนเด็กออกกำ�ลังกายและเคลือ่ นไหว
เช่น วิง่ เล่น ปัน่ จักรยาน อย่างน้อย วัน
ละ 30 นาที และควรให้เด็กออกไปเล่น
กลางแจ้ง ให้ได้รบั แสงแดด ในช่วงเช้า
และเย็น ได้สมั ผัสธรรมชาติและอากาศ
บริสทุ ธิ์ ซึง่ ช่วยเพิม่ ออกซิเจนและผ่อน
คลายความตึงเครียด ส่งผลให้สมอง
ทำ�งานได้ดี
ดูแลสุขภาพใจโดยคำ�นึงถึงการทำ�งาน
ของสมอง ดังนี้
• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
โดยกอดและสัมผัสเด็ก ซึง่ การสัมผัส
ที่อ่อนโยนจะช่วยกระตุ้นการสมอง
เชื่อมโยงกันมากขึ้นและท�ำงานได้ดี
ยิง่ ขึน้
• พูดจากับเด็กด้วยน�้ำเสียงที่นุ่มนวล
ท�ำให้เด็กรูส้ กึ อบอุน่ และมัน่ คง
• ให้อิสระในขอบเขตที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย เช่น ให้เด็กได้ส�ำรวจและ
เลือกท�ำกิจกรรมตามความสนใจโดย
อยูใ่ นสายตาของผูใ้ หญ่
• ใช้เหตุผลกับเด็ก อธิบายเหตุผลให้
เด็กเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ เช่น ถ้าไม่
แปรงฟัน ฟันจะผุและปวดฟัน

•

ให้เด็กนั่งอยู่กับที่เฉยๆเป็นเวลานาน
เช่น ปล่อยให้น่ังดูโทรทัศน์หรือเล่น
เกม หรือโทรศัพท์มอื ถือเป็นเวลานาน
ทำ�ให้สมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม

พัฒนาเด็กโดยไม่คำ�นึงถึงความรูส้ กึ ของเด็ก
• ไม่กอด สัมผัส หรือแสดงความรักต่อ
เด็ก ท�ำให้เด็กขาดความอบอุ่นมั่นคง
ทางจิตใจ
• พูดเสียงดังหรือตะคอกเด็ก ท�ำให้เด็ก
เกิ ด ความกลั ว และคุ ้ น ชิ น กั บ ความ
ก้าวร้าวทางวาจา
• วางกฎเกณฑ์ ใ ห้ เ ด็ ก ท� ำ อย่ า งเข้ ม
งวด เช่น ให้เด็กท�ำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ท�ำให้เด็กเกิด
ความเครียดและวิตกกังวล
• ใช้ อ ารมณ์ กั บ เด็ ก ลงโทษเด็ ก ด้ ว ย
อารมณ์ หรือไม่มเี หตุผลสมควร ขูเ่ ด็ก
เช่น จะไม่รัก จะให้ต�ำรวจจับ ตุ๊กแก
กินตับ ส่งผลให้เด็กกลัวและกังวล
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เขาใจและยอมรับอารมณความรูสึกของ
เด็ ก ทั้ ง ทางบวกและทางลบ เชน ดีใจ
เสียใจ พอใจ โกรธ อิจฉา ซึง่ จะชวยใหเด็ก
สามารถรับรูและเขาใจอารมณความรูสึก
ของตนเอง
ใหคําแนะนําและชวยใหเด็กจัดการกับ
อารมณตางๆไดอยางเหมาะสม เชน สอน
ใหเด็กเขาใจอารมณความรูส กึ ของผูอ น่ื และ
รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น สอนใหเขาใจวา
เด็กมีอารมณโกรธได แตแสดงออกใหเหมาะสม
เปดโอกาสใหเด็กไดชว ยเหลือตนเองและ
ทํากิจวัตรประจําวันไดอยางเหมาะสมกับ
วัย เชน ใหรบั ประทานอาหารเอง ใหนาํ
เสื้อผาที่ใสแลวไปใสตะกราผา เพื่อใหเด็ก
สามารถ ชวยเหลือตนเองไดและฝกความ
รับผิดชอบ
หาโอกาสใหเด็กไดพบปะและเลนกับเด็ก
อื่น โดยพาไปเลนกับญาติพน่ี อ ง เพือ่ นบาน
พาไปเลนทีส่ นามเด็กเลนในหมูบ า น เพือ่ ฝก
ใหเด็กไดเขาสังคมกับเด็กอืน่

ไมยอมรับอารมณความรูส กึ ทางลบของ
เด็ก และสอนใหเด็กปกปดอารมณความ
รูส กึ ทางลบ เชน เมือ่ เด็กหกลมก็บอกวาไม
เปนไร ไมเจ็บ ไมตอ งเสียใจ ไมตอ งรองไห
ทําใหเด็กเก็บกดอารมณ
ปลอยใหเด็กแสดงอารมณตา งๆ ไดตาม
ตองการ แมวาไมเหมาะสมก็ไมหาม
ปราม เชน เมื่อเด็กโกรธก็ปลอยใหเด็ก
ทุบตีผูใหญ เด็กอยากไดอะไรแลวไมไดก็
กรีดรองโวยวาย
ช ว ยเด็ ก ทํ า กิ จ กรรมทุ ก อย า งในชี วิ ต
ประจํ า วั น หรื อ ไม ใ ห เ ด็ ก ช ว ยเหลื อ
ตนเอง พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยง
ดู ทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น ทุ ก อย า งให เ ด็ ก
เนื่องจากกลัววาเด็กทํางานไมเรียบรอย
หรือใชเวลานาน
เลี้ ย งเด็ ก ให อ ยู  แ ต กั บ ครอบครั ว ไม มี
สังคมขางนอกบาน ทําใหเด็กขาดโอกาส
ในการสรางความสัมพันธกบั เด็กอืน่ และ
สงผลตอการปรับตัวและการเขาสังคม
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สอนใหเด็กรูจ กั มารยาททางสังคม เคารพ
กฎกติกา การรอคอย การแบงปน การดูแล
สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัติ ดวย
การเปนแบบอยางที่ดี พอแม ผูป กครอง
และผูเลี้ยงดูควรเตรียมเด็กใหสามารถอยู
รวมกับบุคคลอืน่ ในสังคมไดอยางเหมาะสม
เชน สอนใหเด็กขอบคุณ ขอโทษ รูจ กั ตอคิว
ผลัดกันเลน ซึง่ การสอนทีด่ ที สี่ ดุ คือ การเปน
แบบอยางทีด่ ใี หแกเด็ก
เปดโอกาสใหเด็กไดเลนทุกวันและไดเลน
อยางหลากหลายลักษณะตามความสนใจ
ทัง้ เลนในรม เลนกลางแจง เลนอิสระ เลนเกม
ทีม่ กี ติกา เลนบทบาทสมมติ เลนของเลน
จั ด หาของเล น ที่ ส ามารถส ง เสริ ม
พัฒนาการไดอยางครอบคลุมและสมดุล
และเหมาะสมกับวัย พอแม ผูป กครอง และ
ผูเลี้ยงดู ควรจัดหาของเลนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก เชน ภาพตัด
ตอ ของเลนสรางสรรค ชวยพัฒนาทางดาน
สติปญ
 ญา จักรยาน 3 ลอ ชิงชา ชวยพัฒนา
ทางดานรางกาย

คิดวาเด็กเล็กเกินไปที่จะสอนมารยาท
และกฎกติกา และไมเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกเด็ก พอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดู
ปลอยใหเด็กสิง่ ตางๆ ทําตามใจ เนือ่ งจาก
เขาใจวาเด็กยังเล็ก ยังไมรเู รื่อง รอใหโต
กอนจึงคอยสอน ซึง่ แทจริงแลวเด็กควรได
รับการปลูกฝงตัง้ แตยงั เล็ก
ใหเด็กทํากิจกรรมอืน่ ๆ จนไมมเี วลาเลน
โดยจัดตารางใหเด็กเรียนพิเศษทุกวัน
ใหเด็กทบทวนเนือ้ หาหรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการแทนการเลน เนือ่ งจากไมเห็นความ
สําคัญของการเลน
ใหเด็กเลนแตของเลนสําเร็จรูป ของเลน
ที่ไมสงเสริมการคิดและการเรียนรู เชน
ของเลนทีส่ ง เสียงหรือเคลือ่ นไหวไดเองเมือ่
กดปุม เปด รวมทัง้ ของเลนทีไ่ มเหมาะกับวัย
เชน ใหเด็กเลนเกมคอมพิวเตอร ทําใหเด็ก
ขาดโอกาสทีจ่ ะไดรบั การพัฒนาอยางเต็มที่
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เลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ การใชเวลา
อยางมีคณ
ุ ภาพกับเด็กสําคัญกวาระยะเวลา
ในการเลน ดังนัน้ พอแม ผูป กครอง และ
ผูเ ลีย้ งดูจงึ ควรใชเวลาเทาทีส่ ะดวกเลนกับ
เด็กดวยความเต็มใจ กระตือรือรนทีจ่ ะเลน
สรางบรรยากาศทีส่ นุกสนานและมีความสุข
อ า นหนั ง สื อ นิ ท านให เ ด็ ก ฟ ง อย า ง
สมํ่าเสมอ ชวนใหเด็กมีสวนรวมในการ
อาน เชน ชวนเด็กอานหนังสือดวยกัน ให
เด็กไดเลือกซื้อหนังสือนิทานที่ชอบ เพื่อ
สรางประสบการณทางภาษา ปลูกฝงนิสยั
รักการอาน และสรางความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว
ประสานความรวมมือกับทางโรงเรียน
เพื่ อ ให ไ ด แ นวทางในการพั ฒ นาเด็ ก ที่
สอดคลองกันระหวางบานและโรงเรียน
พอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดู ควรเอาใจใส
ดูแลเด็ก ติดตอสือ่ สารกับทางโรงเรียน และ
นําแนวทางการพัฒนาเด็กของทางโรงเรียน
มาใชทบี่ า น

อ า งว า ไม มี เ วลาเล น กั บ เด็ ก พ อ แม
ผู  ปกครอง และ ผูเ ลีย้ งดูจงึ ไมเลนกับเด็ก
ทํากิจกรรมอืน่ ขณะทีเ่ ด็กเลนหรือปลอยให
เด็กเลนตามลําพัง
ใหอานแบบเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม
ความรู และทําแบบฝกหัดแทนการอาน
นิทาน ทําใหเด็กเกิดทัศนคติไมดีตอการ
อานและไมรกั การอาน

ใหครูและผูดูแลเด็กเปนผูทําหนาที่ใน
การอบรมเลีย้ งดูเด็กเพียงฝายเดียว ทัง้ ที่
จริงแลวพอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดูเปน
บุคคลที่มีความสําคัญและใกลชิดกับเด็ก
เปนอยางมาก หากรวมมือกับทางโรงเรียน
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการแลว จะชวยใหการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก
ควรทําอย่างไรดี”
พัฒนาเด็กใหครบทุกดานและเหมาะสม
กับวัย ครูและผูด แู ลเด็กควรพัฒนาเด็ก ทัง้
ดานสุขภาพอนามัย การควบคุมกลามเนื้อ
ใหญและกลามเนื้อเล็ก การเขาใจอารมณ
ความรูส กึ การแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม
การมีสุนทรียะ การชวยเหลือตนเอง การ
ทํางานและอยูร ว มกับผูอ นื่ การรับผิดชอบ
ตอสังคมและ สิ่งแวดลอมรอบตัว การคิด
การใชภาษาในการสื่อสาร การมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู การมีทกั ษะชีวติ โดย
คํานึงถึงวุฒภิ าวะ ความพรอม และลักษณะ
การเรียนรูข องเด็ก เชน ใหเด็กเรียนรูจาก
การเลน เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา

เร ง รั ด การสอนและการเรี ย นรู โ ดยไม
คํานึงถึงวุฒิภาวะและความพรอมของ
เด็ก เชน ใหเด็กนัง่ ฟงครูสอนเปนเวลานาน
ทําตามคําสั่งของครู สอนใหเด็กเขียนทั้งที่
กลามเนื้อยังไมพรอม
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สอนเรื่องที่ใกลตัว มีความหมายกับเด็ก
และสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได
เชน เรือ่ งรางกายและการดูแลรักษารางกาย
ครอบครัวและการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมใน
การอยูร ว มกัน ยานพาหนะและการปฏิบตั ิ
ตนทีเ่ หมาะสมในการเดินทาง
จัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาความฉลาดรอบดาน
ครูและผูดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมที่หลาก
หลาย เชน ดานมิติสัมพันธ ดานภาษา
ดานดนตรี ดานการเคลือ่ นไหวของรางกาย
ดานการเขาใจธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหเด็ก
ไดรบั การพัฒนาความฉลาดอยางครบถวน
จัดกิจกรรมที่สงเสริมทั้งสมองซีกซาย
และสมองซีกขวาอยางสมดุล เชน ให
เด็กทํากิจกรรมเกี่ยวกับจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคควบคูไ ปกับกิจกรรมที่
สงเสริมการคิด ซึง่ เปนการใหสมองทัง้ สอง
ซีกไดทํางานและพัฒนาอยางสมดุล
จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายและคํานึงถึงรูป
แบบการเรียนรูข องเด็ก ใหเด็กไดเลือกทํา
อยางอิสระ ตามความสนใจ ความถนัดและ
ความตองการของตนเอง

สอนเนือ้ หาทีเ่ กินวัยและไกลตัวเด็ก โดย
นําเนื้อหาในระดับประถมศึกษามาสอน
เชน การสอนอานเขียนสะกดคํา การบวก
ลบเลขโจทก
เนนวิชาการหรือใหเวลากับการพัฒนา
เด็กดานใดดานหนึ่งมากไป เชน มุงให
เด็ ก อ า นเขี ย นหนั ง สื อ มากกว า การทํ า
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเลนกลางแจง
เด็กจึงขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา
ความฉลาดดานอื่นๆ
เนนแตกิจกรรมที่ใชสมองซีกซาย เชน
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การอาน
และเขียนสะกดคํามากกวากิจกรรมดาน
สุนทรียะที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ
จัดกิจกรรมอยางเดียวใหเด็กทําเหมือน
กันหมดทั้งหอง ใหเด็กทํากิจกรรมตาม
ที่ ค รู กํ า หนดให ทุ ก ครั้ ง การที่ ค รู แ ละ
ผูดูแลเด็กไมเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํา
กิจกรรมที่เด็กสนใจ ทําใหเด็กเกิดความ
เบื่อหนายและไมสนใจทํากิจกรรม
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จั ด กิ จ ก ร ร ม โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ค า นิ ย ม
วั ฒ นธรรม ศาสนาและความเชื่ อ ของ
บริบทที่เด็กอาศัยอยู เชน การนํานิทาน
พื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดกิจกรรม
จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ชวย
กระตุนการเรียนรูและพัฒนาการอยาง
หลากหลายและรอบดาน ครูและผูด แู ลเด็ก
จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่มีความหลาก
หลาย เพราะสือ่ วัสดุอปุ กรณแตละชนิดจะ
ชวยพัฒนาเด็กแตกตางกัน เชน แปงโดว
ชวยพัฒนากลามเนื้อเล็กและเสริมสราง
จินตนาการ จิกซอวชวยพัฒนาทางดาน
สติปญญาและความสัมพันธระหวางมือ
และตา เพลงชวยพัฒนาทางดานอารมณ
และสติปญญา

ไมเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมใหเขากับ
ความคิ ด ความเชื่ อ วั ฒ นธรรมและ
ศาสนาของเด็ก ทั้งที่สามารถทําได เชน
สอนวันสําคัญทางศาสนาโดยไมเชื่อมโยง
กับประเพณีของทองถิ่น
เตรียมเฉพาะสื่อกระดาษ ดินสอ หรือ
ให เ ด็ ก ทํ า แต ใ บงานและแบบฝ ก หั ด
ซึ่งเปนการพัฒนาเด็กเพียงบางดาน เด็ก
ขาดโอกาสในการพั ฒ นาด า นอื่ น อย า ง
ครบถ ว น และทํ า ให เ ด็ ก ขาดแรงจู ง ใจ
ไมอยากทํากิจกรรม
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จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยค�ำนึงถึง
การท�ำงานของสมอง ดังนี้
• จัดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้สมองส่วนอารมณ์
เปิด เช่น การท�ำสมาธิ เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ปรบมือตามจังหวะ
ให้ ท� ำ กิ จ กรรมที่ ช อบ สนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน ท�ำให้เด็กกระตือรือร้น
และสนใจที่จะเรียนรู้
• จั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก ได้ ล งมื อ กระท� ำ
สังเกต ส�ำรวจ ทดลอง ค้นคว้าและ
ค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง ได้เรียนรู้
จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสอย่าง
น้อย 3 ด้าน เพื่อกระตุ้นให้สมอง
ท�ำงานหลายส่วนและสามารถจดจ�ำ
ได้ดีขึ้น
• พั ฒ นาทั ก ษะในช่ ว งหน้ า ต่ า งแห่ ง
โอกาสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กเรียนรู้
ได้ดีที่สุด
สร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับ
การทำ�งานของสมอง โดยจัดบรรยากาศให้
อบอุน่ มัน่ คง ปลอดภัย ผ่อนคลาย ชมเชย
ให้ ก ำ�ลั ง ใจ และยอมรั บ เด็ ก ทำ�ให้ เ ด็ ก
มีความสุขและเกิดการเรียนรู้ที่ดี

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กเป็น
ฝ่ายรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว
• ให้เด็กนั่งนิ่งอยู่กับที่ ท�ำกิจกรรมที่
ครูก�ำหนดอย่างเงียบๆ
• เน้นการฟังครูบรรยายและการท่องจ�ำ
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียน
รู้ที่ดี
• ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ทักษะทีส่ ำ� คัญในแต่ละช่วงวัย ท�ำให้
เด็กเสียโอกาสทีเ่ รียนรูใ้ นช่วงเวลาที่
เหมาะสม

คาดหวังกับเด็กมากเกินไป ตำ�หนิ เ ด็ ก
ตะโกนหรื อ ใช้ เ สี ย งดั ง กั บ เด็ ก ลงโทษ
ทางร่างกาย เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นที่
ทำ�งานได้ดกี ว่า ทำ�ให้เด็กเกิดความเครียด
และกดดันซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้
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จัดสรรเวลาใหเด็กไดเลนทั้งกลางแจง
และในร ม ทุ ก วั น อย า งน อ ยวั น ละ 60
นาที ซึ่งจะชวยใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง
กระฉับกระเฉงคลองแคลว มีอารมณรา เริง
แจมใส
วางแผน กําหนดจุดมุงหมาย และจัด
กิ จ กรรมการเล น เพื่ อ กระตุ  น ให เ ด็ ก ได
เรียนรูผา นการสํารวจ สังเกต ทดลองและ
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
มีสว นรวมในการเลนกับเด็ก เพือ่ สงเสริม
การเรียนรูของเด็ก โดยดูแลใหเด็กเลน
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดูแลการใช
ของเลนใหถูกตองตามวัตถุประสงคของ
การเลน ใหคําแนะนําในการเลน และเปน
แบบอยางที่ดีในการเลน
จัดหาของเลนและเครื่องเลนที่มีความ
หลากหลาย สงเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ดาน
เหมาะสมกับวัย สะอาด ปลอดภัย และมี
จํานวนเพียงพอกับเด็ก

ใหทํากิจกรรมทางวิชาการจนไมมีเวลา
ใหเด็กไดเลน หรือมีเวลาใหเด็กเลนนอย
ทําใหเด็กขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ
สําคัญตางๆ
ให เ ด็ ก เล น เพื่ อ ฆ า เวลา เช น ให เ ด็ ก
เลนเพื่อรอกอนเปลี่ยนกิจกรรม ใหเด็ก
เลนเมื่อมีเวลาเหลือ ทําใหเด็กไมไดรับ
ประโยชนจากการเลนอยางเต็มที่
ปล อ ยให เ ด็ ก เล น ตามลํ า พั ง ครูและ
ผูดูแลเด็กทํากิจกรรมอื่นขณะที่เด็กเลน
ไมเขาไปดูแลในขณะที่เด็กเลน ซึ่งเด็ก
อาจเกิดอันตราย เลนผิดวิธี หรือไมได
รับประโยชนจากการเลนอยางที่ตั้งใจไว
ใชงบประมาณในการซือ้ แบบเรียน แบบ
ฝกหัด แบบคัดลายมือ มากกวาการซือ้
ของเลนหรือผลิตของเลน มีของเลน
ไมเพียงพอกับความตองการของเด็ก

