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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำ�นำ�
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มกี ารจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่
23 – 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย การประชุม
และการสัมมนาทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ด้วยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศที่มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว
ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฮ่องกง การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาไทยกับ
ผู้แทนองค์การ UNESCO และ OECD การนำ�เสนอเส้นทางการพัฒนาครู การพัฒนาผลการประเมิน
PISA ในประเทศไทย การติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนา
การศึกษาด้านนวัตกรรม การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม การบูรณาการการศึกษา และความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ บริติช เคานซิล สถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ�ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน การประชุมทางวิชาการ การวิจยั
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การเสวนากับผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูเ้ ชีย่ วชาญของประเทศไทยและต่างประเทศอีกเป็นจำ�นวนมาก
รวมทั้งนิทรรศการนำ�เสนอนวัตกรรมทางการศึกษาหลายรูปแบบ
เอกสาร “บทบาทพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย”
ฉบับนี้ ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ประกอบการเสวนาในช่วงเวทีเสวนา เรือ่ ง บทบาทพ่อแม่ ครูพเี่ ลีย้ ง และผูด้ แู ลเด็ก
ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในวันจันทร์ที่ 24  มิถุนายน 2556   
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เอกสารฉบับนีจ้ ะประโยชน์แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
และสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และ
ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป
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สภาวการณ์ของการศึกษาระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัย ตามคำ�นิยามของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว
พ.ศ. 2550 – 2559 หมายถึง เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรืออายุตํ่ากว่า  6 ปี (นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559)  ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559
ให้คำ�นิยามเด็กปฐมวัยไว้ว่า  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ครอบคลุม
เด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ รวมถึงเด็กต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย
แม้วา่ ระบบการศึกษาจะไม่จดั ว่าการศึกษาในช่วงนีเ้ ป็นการศึกษาภาคบังคับแต่กม็ หี น่วยงานทีจ่ ดั บริการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี รวมทัง้ การให้ความรูพ้ อ่ แม่ ผูป้ กครอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลีย้ งดูเด็ก ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และองค์กรชุมชน  เนื่องจากการศึกษาระดับปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์  ซึ่งมีความ
สำ�คัญต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ในการดำ�เนินงานพัฒนา/จัดบริการสำ�หรับเด็ก
ปฐมวัย จำ�แนกเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี หรือ 0 – 3 ปี และกลุ่มเด็กอายุ 3 – 5 ปี  ในแต่ละ
กลุ่มจะมีการพัฒนาและจัดบริการดังนี้
1) กลุม่ เด็กอายุตาํ่ กว่า 3 ปี หรือ 0 – 3 ปี  สว่ นใหญ่ได้รบั การเลีย้ งดูและพัฒนาโดยครอบครัว ซึง่ บุคคลสำ�คัญ
คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว  กรณีที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ จะส่งเด็กไปสถานบริการ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการในลักษณะสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือเรียก
เป็นชื่ออื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐทีด่ แู ลรับผิดชอบเด็กอายุตาํ่ กว่า 3 ปี ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงมหาดไทย
2) กลุ่มเด็กอายุ 3 – 5 ปี   ส่วนใหญ่จะเข้ารับบริการการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวในการพัฒนาเด็ก
หน่วยงานภาครัฐทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัย  3 – 5 ปี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
 กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงพ่อแม่และเด็กนับตั้งแต่การบริการให้ข้อมูลความรู้ก่อน
แต่งงาน การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ การดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์ ตลอดจนกระทั่งครอบครัวมีบุตรจนถึงช่วงปฐมวัย มีงาน/
โครงการดำ�เนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวันต่อเนื่องจนเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ขยายศูนย์ให้การศึกษานมแม่ ให้บริการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างสมดุล รอบด้าน กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงาน
ในสังกัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
- กรมสุขภาพจิต : มีภารกิจสำ�คัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำ�หรับครู
ผูป้ กครอง ให้สามารถดูแลเด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องตามเอกสารพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาสติปญ
ั ญาเด็กไทย
แรกเกิด – 5 ปี   จำ�นวน 5 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็ก สำ�หรับครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กสำ�หรับครูโรงเรียนอนุบาล 3) คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็ก สำ�หรับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง  4) คู่มือวิทยากรหลักสูตรการเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี  และ 5) คู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กสำ�หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
- กรมอนามัย : ภารกิจสำ�คัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่
การให้ความรู้และให้คำ�ปรึกษาคู่สมรสที่จะแต่งงานเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร ตลอดจนสร้างความ
อบอุน่ ภายในครอบครัว  การฝากครรภ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพโดยเริม่ ตัง้ แต่ตงั้ ครรภ์ การบริการตรวจสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์และ
สามี   การคัดกรองภาวะเสี่ยงที่จะมีผลต่อบุตรในครรภ์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด  การดูแลสุขภาพตนเอง
การเตรียมความพร้อมพ่อแม่เพื่อให้มีความพร้อมและมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อ
คลอดออกมาจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายและสมองเจริญเติบโตตามวัย มีการดำ�เนินงาน/โครงการที่
สำ�คัญได้แก่ การพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปแบบ “โรงเรียนพ่อแม่” โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้จัดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจำ�นวน 1,091 แห่งทั่วประเทศ
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี
ได้แก่ โครงการบุคลากรต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โครงการขยายศูนย์ให้คำ�ปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขต
กรุงเทพมหานครทางโทรศัพท์ โครงการพัฒนาศักยภาพและดูแลเด็กที่เป็นออทิสติก โครงการพัฒนาทักษะการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษวัยแรกเกิด – 5 ปี  เป็นต้น
- สถาบันราชานุกลู : โครงการเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (กลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กและภาวะปัญญาอ่อน โครงการเครือข่ายพหุภาคี จัดอบรมหลักสูตรการใช้
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี และจัดอบรมหลักสูตรครู พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
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 กระทรวงมหาดไทย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ซึ่งประชากรปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) นับ
ได้ว่าเป็นวัยพึ่งพิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (Setting) ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด จากข้อมูล
ของกระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม 2554 พบว่า  มีประชากรในช่วงอายุ 0 - 5 ปี จำ�นวน 4,624,060 คน โดยใน
ช่วงอายุ 0 - 2 ปี จะอยู่ในความดูแลของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จะส่งเข้าสถานรับเลี้ยง
เด็กปฐมวัยต่าง ๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กในท้องถิ่นจะบริหารจัดการและดูแลโดยกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา และสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทัง่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 จึงได้รบั ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ เหล่านัน้ มาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังนั้น ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จึงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล) ทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจมา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจดำ�เนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก : มีการดำ�เนินงานดังนี้
1.1) พัฒนาบุคลากรผูด้ แู ลเด็กในเรือ่ งการพัฒนาคุณวุฒิ การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ
การพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำ�หลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดำ�เนินการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กเข้ารับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
1.2) การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ : โดยกำ�หนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส่วนราชการใน
เทศบาล พร้อมทั้งกำ�หนดตำ�แหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู ผู้ดูแลเด็กในมาตรฐานตำ�แหน่ง โดยจัดสรร
อัตราและเงินเดือนในตำ�แหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ดูแลเด็กซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.3) จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ : ดำ�เนินการต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน จำ�นวน 2 โครงการ คือ  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2) โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว
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2. การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น : มีการดำ�เนินการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอำ�เภอๆ ละ 1 คน โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
3. การคัดเลือกผู้นำ�เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย : มีการดำ�เนินการคัดเลือกผู้นำ�เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดทุกจังหวัดๆ ละ 1 คน รวม 75 คน เพือ่ เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด ปัจจุบนั ผูน้ �ำ เครือข่ายผูด้ แู ลเด็กดังกล่าว ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดำ�เนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
ปัจจุบันยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกจำ�นวน 99 แห่งที่ไม่ได้ดำ�เนินการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอสำ�หรับดำ�เนินการจัดตัง้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้ด�ำ เนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างอาคารทั้ง 99 แห่ง จากสำ�นักงบประมาณแล้วตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว
- กรุงเทพมหานคร (กทม.)
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 หน่วยงาน คือ
1. สำ�นักพัฒนาสังคม : มีการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 – 6 ปี และดำ�เนินกิจกรรม/
สวัสดิการต่างๆ ด้านเด็ก
2. สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร : ดำ�เนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 4 – 5 ปี ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 436 โรง มีเด็กจำ�นวนประมาณ 61,000 คน ดำ�เนินการจัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
กิจกรรมจัดทำ�แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมชั้นอนุบาลศึกษา
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : มีภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้ความช่วยเหลือเด็กใน
ครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน และประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ให้การอุปการะเด็กกำ�พร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่รอ่ น
เพือ่ ให้เด็กมีโอกาสดำ�รงชีวติ แบบครอบครัวเช่นเด็กทัว่ ไป การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก
และจัดบริการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ
1) สถานสงเคราะห์เด็ก ให้การอุปการะแก่เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กกำ�พร้า  เด็กเร่ร่อน เด็กที่ครอบครัวประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อน จำ�นวน 8 แห่ง
2) สถานรับเลี้ยงเด็ก แบ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีอยู่ 8 แห่งจัดบริการ
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นบุตรหลานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และประชาชนทั่วไป และการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปัจจุบันมีจำ�นวน
1,576 แห่ง โดยการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก การสนับสนุนอาหารเสริม สื่อพัฒนาการเด็กหนังสือ
ความรู้ และการออกตรวจเยี่ยมให้คำ�แนะนำ�หนังสือเด็กแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน
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มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : ดำ�เนินการจัดบริการเลี้ยงดูเด็กในลักษณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อนุบาล จำ�นวน 9 แห่ง มีเด็กรวมทั้งสิ้น 327 คน นอกจากนี้ได้อำ�นวยความสะดวกในการให้ใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชนที่มีความพร้อมอีก 50,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ (ให้เฉพาะใบอนุญาตแต่ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับ
ผิดชอบของกระทรวง) และยังมีงาน/โครงการที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็กทีร่ บั บริการทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็ก  โครงการประชุมสัมมนาผูด้ �ำ เนินกิจการสถานรับเลีย้ งเด็กเอกชน  โครงการ
ฝึกอบรมผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็ก การผลิตสื่อวีซีดี เรื่องการดำ�เนินการเรื่องสถานรับเลี้ยง
เด็ก การเลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มี สุข เล่นอย่างไรให้ฉลาด เป็นต้น
- สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ งู อายุ (สท.) :
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ จนถึงผู้สูงอายุ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ดำ�เนินการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยจัดทำ�มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของศูนย์และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพศูนย์ของศูนย์เด็กเล็ก
 กระทรวงศึกษาธิการ
- สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ดูแลเด็กปฐมวัย 4 – 5 ปี (อนุบาล 1 - 2) มีการดำ�เนินการ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านที่สำ�คัญ ได้แก่ การขยายโอกาสทางการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  การกระจายอำ�นาจไปยัง สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำ�หรับการดำ�เนินงาน
ด้านเด็กปฐมวัย สพฐ.  ได้ด�ำ เนินการในโครงการซึง่ ประกอบด้วย โครงการทีม่ คี วามต่อเนือ่ งและโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ดังต่อไปนี้
1. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย”  ประเทศไทย ดำ�เนินการร่วมกับมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สำ�หรับเด็กอนุบาล
2. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ ะดับปฐมวัยทีด่ ี (Best Practice) สำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัดและทุกโรงเรียนในสังกัด จัดแสดงผลงานรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (Symposium)
3. การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัย  ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาดำ�เนินการ
ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัด โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
เครือข่าย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยทั่วไปให้มีความเข้มแข็ง เป็นการต่อยอดความเข้มแข็ง
ทางวิชาการปฐมวัย
4. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยให้แก่ศึกษานิเทศก์เพื่อนำ�องค์ความรู้ไปพัฒนาทุกโรงเรียนที่เปิดการสอน
ระดับปฐมวัยและเพื่อประชุมรับฟัง (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556
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5. การพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย โดยสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนจัดทำ� / จัดสร้าง/
อบรมความรู้ในการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยเน้นการดำ�เนินการพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีระดับปฐมวัย
เช่น โครงการไหว้สวย ยิม้ ใส  รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และโครงการรักการอ่าน กลุม่ เป้าหมายการพัฒนา คือ  พอ่ แม่ ผูป้ กครอง
ทุกโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับปฐมวัย เป้าหมายครอบครัวโรงเรียนละอย่างน้อย  10 ครอบครัว
6. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยให้ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประเมินนักเรียนทีจ่ บหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยแบบปีเว้นปีการศึกษา กลุม่ เป้าหมายการพัฒนา คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจำ�จังหวัด  โรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัย และ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการจัดการศึกษาเอกชน
7. การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย  สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำ�เนินการ
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/แบบปีเว้นปีการศึกษา กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือ โรงเรียน/ศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ทุกโรงเรียน
8. การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตามผลและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน
9. การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้แต่ละภูมิภาคคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมตามแนวคิดแบบเรกจิโอ เอมิเลีย  การเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวม
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน
10. โครงการเรียนฟรี   15 ปี ในระดับอนุบาล รัฐบาลกำ�หนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รบั การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เสียค่าใช้จา่ ย 15  ปี โดยจัดงบประมาณ
สำ�หรับหนังสือเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน (กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ทัศนศึกษา การบริการสารสนเทศ/ICT)
- สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ดังนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. อบรมครูผสู้ อนระดับปฐมวัยในส่วนกลาง เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการสอนเด็กเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งปลูกฝังและสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมสำ�หรับเด็กปฐมวัย
2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและครูผสู้ อนระดับปฐมวัยให้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบกิจกรรมประสบการณ์ การเรียนรูก้ ารจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูแ้ ต่ละระดับชัน้
3. อบรมครูผสู้ อนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการใช้สอื่ การเรียน
การสอน และกระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อประกอบการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพื่อใช้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัย
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ข้อมูลจำ�นวนเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย แบ่งเป็นสองช่วงอายุ คือ เด็กอายุ 0 – 3 ปี และ 3 – 5 ปี ทั้งสองช่วงอายุนี้   ครอบครัวต้อง
เป็นแกนหลักในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ  ด้วยเหตุผลว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้มี
ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองป้องกันและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
1) จำ�นวนเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 3 ปี และ 3 – 5 ปี
กลุม่ อายุ
อายุ 0 – 3 ปี

จำ�นวนประชากร
เด็กปฐมวัย
2,262,612 คน

อายุ 3 – 5 ปี

2,690,592  คน

ปี 2554
จำ�นวนเด็กที่เข้ารับบริการ
*

จำ�นวนเด็กที่เข้ารับ
บริการคิดเป็นร้อยละ
*

2,805,537

104.3

*สถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา  2554  ไม่ได้แยกข้อมูลเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี ที่เข้ารับบริการ
2) จำ�นวนเด็กอายุ 3 – 5 ปี ที่เข้ารับบริการในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน
กลุ่มอายุ
เด็กอายุ 3 – 5 ปี

จำ�นวนเด็กที่เข้ารับบริการ
รวม
ภาครัฐ
เอกชน
2,805,537
2,176,869
619,364

คิดเป็นร้อยละ
ภาครัฐ
เอกชน
77.5
21.5

3) จำ�นวนเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในโรงเรียนอนุบาล/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ )
กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รวม

จำ�นวน
(คน)

ระดับ
ศูนย์พัฒนา
อนุบาล
เด็กเล็ก
1-3
597,067
933,720
95,277

1,639,368
1,073,352

เด็กเล็ก/
ปฐมวัย
33,453
1,033

อนุบาล
1–2
1,008,848
43,322

86,464

-

27,334

-

59,130

327

-

247

80

-

2,799,511

34,486

961,301

692,424

1,111,300

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดจากสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
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นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอืน่ ๆ ทีร่ บั ผิดชอบดูแลเด็กปฐมวัยอีกหลายหน่วยงาน อาทิ กองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน  ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีเด็กอยูใ่ นความดูแลประมาณ 6,000 กว่าคน กระทรวงแรงงานซึง่ ดูแล
ศูนย์เลีย้ งเด็กในสถานประกอบกิจการ 51 แห่ง มีเด็กอยูใ่ นความดูแลประมาณ 1,500 กว่าคน  กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งศูนย์เด็กเล็กในนิคมอุตสาหกรรม 25 แห่ง มีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 1,000 คน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ดูแลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 กว่าคน

การดำ�เนินงานด้านเด็กปฐมวัยที่ควรให้ความสนใจ
1. บทบาทของพ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็ก
พ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กจะต้องรู้บทบาทและทำ�ความเข้าใจเด็กปฐมวัยในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ควรทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านต่างๆ ในตัวเด็กแต่ละคน
และทำ�ความเข้าใจว่าเด็กปฐมวัยอยู่ในวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.2 หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบระหว่างเด็ก ซึ่งอาจกระทบจิตใจและความรู้สึกของเด็ก
1.3 ครู ผูด้ แู ลเด็ก ควรหลีกเลีย่ งการสอนเด็ก ทดสอบความรู้ ความสามารถเด็ก เพือ่ ตัดสินเด็ก ขณะที่
พ่อแม่ควรใช้วิธีการอธิบายโดยไม่ตัดสินว่าลูกไม่ฉลาดหรือเข้าใจช้า
1.4 ไม่ควรปักใจว่าเด็กหรือลูกเป็นเด็กอัจฉริยะ เมือ่ เด็กหรือลูกตอบคำ�ถามได้ดี เข้าใจสิง่ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กไม่สามารถตอบคำ�ถามได้หรือไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆ พูดไม่เก่ง ไม่ควรปักใจตัดสินว่าเด็กโง่
หรือไม่ฉลาด แต่ควรเผ้าสังเกตพฤติกรรม และค่อยๆ ส่งเสริมให้ก�ำ ลังใจเด็ก ให้เด็กมีความสามารถแสดงพฤติกรรม
ได้เหมาะสมตามวัย นอกจากนั้นอาจบันทึกพฤติกรรมที่น่าสนใจเพื่อนำ�ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
1.5 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มที่  ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการรอบด้านของเด็ก

2. การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย
โดยภาพรวมของเด็กปฐมวัยทั้งด้านการเจริญเติบโต สุขภาพกาย พัฒนาการด้านต่างๆ และการ
ดำ�เนินชีวิต  การสอนให้เด็กรู้จักการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้น นอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  เนือ่ งจากขณะเจ็บป่วยเด็กมักจะมีพฒ
ั นาการ
ถดถอย รวมทัง้ ขาดโอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ในชีวติ สุขอนามัยเบือ้ งต้น สำ�หรับเด็กปฐมวัยควรเริม่ จากเรือ่ งพืน้ ฐาน
ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ การกิน นอน และขับถ่าย ดังนี้
2.1 การกิน
ควรให้เด็กได้รบั สารอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ การดูแลเด็กให้มพี ฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสมตามวัยและการเสริมสร้างนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่ระยะแรกของชีวิต มีผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม คือ  
1) การเลิกดูดนมขวดเปลี่ยนเป็นดื่มจากแก้วหรือดูดจากหลอด เพราะการดูดนมจากขวด
มีผลต่อการเกิดฟันผุ ส่งผลต่อหู ทำ�ให้หูอื้อในช่วงเป็นหวัด
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2) ฝึกให้เด็กใช้ช้อนตักอาหารเองเมื่อเริ่มทำ�ได้ เพื่อสร้างนิสัยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง
3) สอนให้รจู้ กั รับผิดชอบในการทำ�ความสะอาดภาชนะทีใ่ ช้บา้ งตามโอกาสและตามความสามารถ
เช่น นำ�เศษอาหารที่เหลือไปทิ้งไว้ในที่ที่จัดไว้ การนำ�ภาชนะไปวางรวมกันหรือแช่นํ้า เป็นต้น
สุขอนามัยที่เกี่ยวกับการกิน ได้แก่
1) ควรล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
2) หลังกินอาหารและนํ้าเสร็จเรียบร้อยในแต่ละมื้อ ควรสอนให้เด็กทำ�ความสะอาดในช่องปาก
ทุกครั้ง ด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟัน
3) รู้จักการใช้ช้อนกลางในการตักอาหารที่กินร่วมกันกับคนอื่น
4) กินอาหารเฉพาะทีส่ กุ และสะอาด กรณีทตี่ อ้ งการฝึกให้เด็กเริม่ รูจ้ กั กินอาหารบางประเภท เช่น
ผักสดและผลไม้ ควรสอนวิธีการทำ�ความสะอาดด้วย
การสร้างสุขอนามัยทีเ่ กีย่ วกับการกินจะช่วยป้องกันตนเองไม่ให้ตดิ โรคต่างๆ จากการสัมผัสและการกิน
รวมทั้งสอนไม่ให้เด็กแพร่เชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่นด้วย
2.2 การนอน
สุขอนามัยเรือ่ งการนอนเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญตัง้ แต่ชว่ งปฐมวัย เพือ่ เป็นการสร้างนิสยั การนอน
ที่ดีตั้งแต่แรก  เด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ส่วนใหญ่ยังต้องการการนอนพักช่วงกลางวัน 1 – 2 ครั้ง
		
สุขอนามัยที่เกี่ยวกับการนอน ได้แก่
1) กำ�หนดเวลาเข้านอนที่แน่นอนและมีการจัดกิจวัตรก่อนนอน
2) เข้านอนและตื่นตรงเวลาเป็นประจำ�ในทุกๆ วัน
3) ไม่ทำ�กิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหรือเร้าใจก่อนเข้านอน
4) ไม่ควรเข้านอนขณะหิวหรืออิ่มจนเกินไป
5) บรรยากาศในห้องนอนควรสงบเงียบ ไม่ควรมีโทรทัศน์ในห้องนอน
6) ไม่ใช้ห้องนอนเป็นสถานที่ทำ�โทษเด็ก
7) ในเวลากลางวันหรือช่วงระหว่างวัน
2.3 การขับถ่าย
เด็กปฐมวัยมีแบบแผนการขับถ่ายแตกต่างกันเช่นเดียวกับการกินและการนอน ปัจจุบนั เด็กปฐมวัยนิยม
ใช้ผา้ อ้อมสำ�เร็จรูป ทำ�ให้เด็กปฐมวัยมีปญ
ั หาในการขับถ่าย เพราะไม่สามารถฝึกหัดควบคุมการขับถ่ายได้ ปัญหาการ
ขับถ่ายของเด็กนอกจากจะทำ�ให้เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะหรือการปนเปือ้ นอุจจาระในระหว่างกินอาหาร
ยังอาจนำ�ไปสูป่ ญ
ั หาพฤติกรรมอืน่ ๆ อีกด้วย  ชว่ งเวลากลางวันเด็กมักควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้กอ่ น ซึง่ ส่วนมาก
ทำ�ได้ที่อายุประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง  หลังจากนั้นเด็กจะเริ่มควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ที่อายุประมาณ 2 ปีครึ่ง
หรือ 3 ปี ขณะทีช่ ว่ งกลางคืนเด็กสามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะไม่ปสั สาวะรดทีน่ อนเมือ่ อายุประมาณ 3 – 4 ปี
สุขอนามัยที่เกี่ยวกับการขับถ่าย ได้แก่
1) สอนให้เด็กถ่ายในห้องนํ้า โดยห้องนํ้าควรดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ และมีสภาพเหมาะสมกับ
ช่วงวัยของเด็ก
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2) ทุกครั้งหลังการขับถ่ายควรสอนให้เด็กล้างมือ ทำ�ความสะอาดอวัยวะเพศด้วยตนเองภาย
หลังการขับถ่าย และในการทำ�ความสะอาดของเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระควรสอน
ให้เช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อลดโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคในอุจจาระมาสู่ช่องคลอดหรือท่อเปิดของ
ทางเดินปัสสาวะ
3) ฝึกหัดให้เด็กเข้าห้องนํ้าขับถ่ายทุกครั้งที่รู้สึกปวดอยากถ่าย ไม่กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ
การควบคุมการถ่ายอุจจาระจะฝึกได้งา่ ยถ้าสอนให้เด็กนัง่ โถส้วม หรือกระโถน  ภายหลังมือ้ อาหารมือ้ ใดมือ้ หนึง่ เป็น
ประจำ� เพราะภายหลังจากการกินอาหาร จะเกิดการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
รู้สึกอยากขับถ่าย
2.4 การสอนสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
แนวทางการสอนเรือ่ งสุขอนามัยทีเ่ กีย่ วกับการเจ็บป่วยให้กบั เด็กปฐมวัย สามารถสอนได้ในเรือ่ ง
1) เมือ่ ป่วยมีอาการไอ จาม นาํ้ มูกไหล เด็กควรรูจ้ กั การใช้มอื หรือผ้าปิดปากหรือจมูก เพือ่ ป้องกัน
การเผยแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น  
2) เมือ่ มีคนเจ็บป่วยอยูใ่ กล้ตวั ไม่ควรเข้าไปใกล้หรือสัมผัส โดยเฉพาะในสถานรับเลีย้ งเด็กหรือ
โรงเรียน  ควรแยกเด็กโดยให้เด็กหยุดเรียนเพื่อดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
3) สอนให้เด็กเข้าใจปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างให้มีสุขภาพแข็งแรง ได้แก่ การกินอาหารที่
มีประโยชน์ อาหารสุก สะอาด  นอนหลับอย่างเพียงพอ ออกกำ�ลังกายตามสมควร รับวัคซีนป้องกันโรคตามตาราง
การรับวัคซีนอย่างครบถ้วน

3. การดูแลเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย
อุบัติเหตุและความรุนแรงเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เด็กปฐมวัยไทยเสียชีวิตปีละจำ�นวนไม่น้อย การดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ควรให้ความใส่ใจ  เหตุเกิดของการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัย
จำ�แนกได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 การพลัดตกหกล้ม : พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องไม่ทิ้งเด็กไว้ลำ�พังบนเตียง โต๊ะ เก้าอี้รับแขก และ
ไม่ควรใช้รถหัดเดินกับเด็กทุกวัย เพราะจะทำ�ให้เด็กเกิดการบาดเจ็บจากการพลิกควํ่า ล้ม กระแทก ได้ง่าย
3.2 การเขย่าตัวเด็ก : ไม่ควรจับตัวเด็กเขย่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพ่อแม่หรือผูด้ แู ลเด็กมีอารมณ์หงุดหงิด
กับการร้องไห้ของเด็กและต้องการเขย่าเพือ่ ให้เด็กเงียบ เพราะการเขย่าทำ�ให้เกิดเลือดออกในสมอง และประสาทตา 
ทำ�ให้เด็กพิการทางสมอง ตาบอดหรือเสียชีวิตได้
3.3 การอุดตันทางเดินหายใจ : การสำ�ลักอุดตันทางเดินหายใจทำ�ให้สมองตายหรือเสียชีวติ ได้ในเวลาเพียง
4 นาที ดังนัน้ ไม่ควรให้เด็กอยูก่ บั สิง่ ของชิน้ เล็ก เช่น ของเล่น ของใช้ โดยลำ�พังแม้เพียงชัว่ ขณะ พ่อแม่ ผูด้ แู ลเด็ก ควรได้รบั
การฝึกเรื่องการช่วยชีวิตเด็กเมื่อเกิดการอุดตันทางเดินหายใจ และสอนไม่ให้เด็กวิ่งหรือหัวเราะขณะกินอาหาร
3.4 การนอนของเด็ก : เบาะทีน่ อนของเด็กไม่ควรมีขนาดใหญ่ อ่อนนิม่ จนเกินไป การนอนควาํ่ บนหมอน
ที่มีขนาดใหญ่และนิ่มจะเกิดการกดทับปากจมูกเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ควรเลือกที่นอนที่มีความแข็งพอสมควร
และใช้หมอนบาง ใบเล็ก
3.5 ความร้อนลวก : อย่าอุม้ เด็กนัง่ ตักขณะมีของร้อนอยูบ่ นโต๊ะ เด็กอาจปัดหรือคว้าของร้อนเหล่านัน้ ได้  
ให้เก็บสายไฟของกานาํ้ ร้อนให้เรียบร้อย อย่าห้อยตาํ่ เพราะเด็กอาจกระชากล้มโดนกานาํ้ ร้อนราด หากเด็กได้รบั บาดเจ็บ
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จากความร้อนลวก ให้ใช้นํ้าเย็นหรือนํ้าประปาสะอาดแช่หรือล้างบาดแผลเพื่อลดความร้อนลง แล้วนำ�ส่งแพทย์
ห้ามทาบาดแผลด้วยนํ้าปลาหรือยาสีฟันเพราะจะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อได้
3.6 สัตว์กัด : ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำ�พังกับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งสอนเด็กไม่ให้รังแกสัตว์ เช่น ดึงหู ดึงหาง แย่งของเล่นสัตว์เลี้ยง
3.7 อุบัติเหตุจราจร : อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถคนเดียว ความร้อนภายในรถจะทำ�ให้เกิดอันตรายได้   การ
โดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยควรใช้ที่นั่งสำ�หรับเด็กทารก โดยติดตั้งบนที่นั่งด้านหลังและหันหน้าเด็กไปทางด้าน
หลัง  สำ�หรับรถกระบะให้ติดตั้งด้านหน้าข้างคนขับโดยหันหน้าเด็กและที่นั่งไปทางด้านหลังรถ และห้ามใช้ถุงลม
ในที่นั่งด้านข้างคนขับเพราะถุงลมที่กางออกขณะเกิดอุบัติเหตุนั้นจะทำ�ให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้ ก่อนถอยหลังรถ
ออกจากบ้าน หรือในเขตชุมชน ให้สำ�รวจหลังรถก่อนว่ามีเด็กเล็กซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากกระจกส่องหลังอยู่
หรือไม่  การโดยสารรถจักรยาน เหมาะสมกับเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป และควรมีที่นั่งพิเศษสำ�หรับเด็ก โดยที่นั่งนี้ยึด
ติดกับรถจักรยานอย่างแข็งแรง มีเข็มขัดยึดเด็กติดกับที่นั่ง มีที่วางเท้าเพื่อป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อ และเด็กควรสวมใส่
หมวกนิรภัย และไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีโดยสารรถจักรยานยนต์
3.8 การจมนํ้า  :  เหตุการณ์ที่พบได้บ่อยคือการจมถังนํ้า  อ่างอาบนํ้าในบ้าน คลอง ร่องนํ้าที่อยู่บริเวณ
หน้าบ้านหรือหลังบ้าน ดังนั้นต้องกำ�จัดแหล่งนํ้าที่ไม่จำ�เป็นในบ้านและละแวกบ้าน  หรือกั้นรั้ว กั้นประตูไม่ให้เด็ก
อยูใ่ กล้แหล่งนํ้า  เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน สามารถสอนให้รจู้ กั อันตรายของแหล่งนํ้า และหลีกเลีย่ งการเข้าใกล้แหล่งนํ้า   
เด็กอายุ 2 ปี สามารถสอนเลี้ยงตัวเมื่อตกนํ้า เพื่อให้โผล่พ้นนํ้าชั่วขณะ และสอนให้ว่ายนํ้าระยะสั้นๆ เพื่อให้ตะกาย
เข้าฝั่งได้ การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีคือการผายปอดด้วยวิธีเป่าปากในกรณีที่ผู้จมนํ้าไม่หายใจเอง สำ�หรับการอุ้ม
พาดบ่า กระโดดหรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบนกระทะควํ่าแล้วรีดนํ้าออก ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและจะทำ�ให้ขาดอากาศ
หายใจนานยิ่งขึ้น
3.9 สารพิษ : เด็กวัยนี้สนใจค้นของต่างๆ ในบ้าน  ขณะเดียวกันมีความสามารถในการปีนป่าย ยืนบน
เก้าอีเ้ พือ่ หยิบของสูงได้ ดังนัน้ ต้องเก็บสารต่างๆ ในบ้านทีอ่ าจก่อพิษแก่เด็กได้ให้มดิ ชิด ปิดให้แน่นหนา เพือ่ ทีเ่ ด็กไม่
สามารถจะหยิบได้เอง หากเด็กกินสารพิษ ให้ตดิ ต่อศูนย์พษิ วิทยา เพือ่ ขอรับคำ�แนะนำ�ในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
3.10  การบาดเจ็บที่ตา : ไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นชนิดปืนที่มีลูกกระสุนชนิดต่างๆ เช่น ปืนอัดลม ปืน
ลูกดอก หรือธนูชนิด เพราะอาจทำ�ให้เกิดการกระแทกลูกตาและมีเลือดออกในช่องตาได้

4. การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
การเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยนั้น  จำ�เป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ ครูและผู้ใกล้ชิดกับเด็กจำ�เป็น
ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อให้การเลี้ยงดูและให้การศึกษาอย่างเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาในทุกด้านแก่เด็ก
พัฒนาการของเด็กมีลักษณะ ดังนี้
1. พัฒนาการต่างๆ ของเด็กแต่ละคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเป็นลำ�ดับ  ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์
มารดา โดยไม่มีการหยุด ขาดตอน และจะเป็นไปตามแบบแผนเฉพาะ  ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและข้ามขั้นตอน
เช่น เด็กทุกคนต้องควํ่าได้ก่อนคลาน  นั่งก่อนยืน ยืนก่อนเดิน และเดินก่อนวิ่ง หรือการขีดเขียนก็จะขีดเขียนเป็น
เส้นยุ่งๆ ก่อนที่จะเขียนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์
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2. พัฒนาการจะเริม่ จากแกนของลำ�ตัวไปสูอ่ วัยวะส่วนทีไ่ กลออกไป นัน่ คือ เด็กจะสามารถเคลือ่ นลำ�ตัว
ได้ทั้งลำ�ตัวก่อน ต่อมาจึงใช้แขน ใช้มือ และใช้นิ้ว ได้คล่องขึ้นตามลำ�ดับ
3. อัตราเร็วของพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ
เด็กบางคนอาจจะทำ�อะไรบางอย่างได้เร็วหรือช้ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน
4. อัตราในการพัฒนาของส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เท่ากัน เช่น สมองในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่ฟันแท้เจริญเติบโตอย่างช้าๆ ความสามารถในการสร้างจินตนาการในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะเติบโตช้ากว่า
5. พัฒนาการจะมีลกั ษณะเฉพาะวัย ซึง่ ปรากฏเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของวัยนัน้ ๆ  และเป็นพฤติกรรม
ปกติทวั่ ไป แต่ถา้ พฤติกรรมทีป่ รากฏไม่ตรงตามวัยมักจะเป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา พัฒนาการของเด็กทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะวัยจึงอาจใช้ท�ำ นายได้ว่าพฤติกรรมใดจะเกิดขึน้ ในช่วงอายุเท่าใด เช่น พฤติกรรมต่างคนต่างเล่น แต่ชอบเล่น
อยู่ใกล้เด็กด้วยกัน เป็นพฤติกรรมของเด็กวัย 3 ขวบ เป็นต้น
6. พัฒนาการแต่ละด้าน ไม่ว่าด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จะมีความเกี่ยวข้องและมีผล
ต่อกันเสมอ เช่น ปัญหาทางอารมณ์มีผลถึงสุขภาพกาย ความมั่นคงทางจิตใจมีผลต่อการเรียนรู้ เป็นต้น
ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก จำ�เป็นที่จะต้อง
เข้าใจพัฒนาการเป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่เข้าใจเรือ่ งอัตราเร็วทีแ่ ตกต่างกันของเด็ก อาจจะเกิดการเปรียบเทียบ
ลูกหรือลูกศิษย์ของตนกับเด็กที่มีพัฒนาการที่เร็วกว่า  และพยายามผลักดันลูกจนลูกเกิดความเครียด
และขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง   พฤติกรรมทีผ่ ใู้ หญ่คดิ ว่าเป็นปัญหา อาจเป็นเพราะผูใ้ หญ่ไม่เข้าใจพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก  การเข้าใจพฤติกรรมตามวัยจะช่วยให้พ่อแม่และครูจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เหมาะกับ
วัยของเด็ก ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป ไม่คาดหวังผลที่เกินกว่าวัย และไม่ง่ายจนเด็กไม่ต้องใช้ความพยายาม การ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอาจทำ�ให้เราตีความพฤติกรรมต่างๆ ไม่ถูกต้องและจัดการกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสม ช่วยให้พ่อแม่และครูสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่เหมาะกับวัย เกินวัย
และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพื่อให้การส่งเสริมและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ การจัดการเรียนรูแ้ ละการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัยจึงไม่ใช่การเร่งเรียนเขียนอ่าน การบังคับให้บวกลบ
เลขและมีการบ้านวันละหลายหน้า   แต่เป็นการเรียนรู้สร้างประสิทธิภาพต่อการทำ�งานของสมองในระยะยาว
คือ  เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นและลงมือทำ�กิจกรรม  เนื้อหาสาระที่เด็กควรรู้ และทักษะที่เด็กควรได้รับ
จะเกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ ที่จัดขึ้นอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และปลอดภัย มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็ก
ได้คิด และจินตนาการ   กิจกรรมที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึกให้การรับรู้มีความละเอียด ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำ�วัน  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 7 ด้าน (การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย   พัฒนาการด้านสังคม
พัฒนาการด้านอารมณ์   พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา  พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรม
และพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์) ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามวัย
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