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ธรรมชาติของเด็ก

พญ แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก

เด็กแจ่มใส
น้องแป้งกลับมาจากโรงเรียน

วิ่งลงจากรถ

วางกระเป๋าที่พื้นบ้าน

วิ่งผ่านคุณตาที่นั่งอ่าน

หนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่น แป้งวิ่งเข้าไปในครัว เปิดดูอาหารในตู้เย็นที่แม่เตรียมไว้ให้ วันนี้มีผลไม้ และ
ซาลาเปา แป้งเอาขนมมานั่งกินใกล้ๆคุณตา แป้งเป็นเด็กช่างพูด ช่างคุย ช่างซักช่างถาม ระหว่างกินขนม
แป้งหยิบเอาสมุดวาดรูปที่คุณครูให้ดาว ๒ ดวง มาอวดคุณตา “นี่ สวยไหมค่ะคุณตา แป้งวาดเองค่ะ ได้
ดาวด้วย” แล้วแป้งก็เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณตาฟัง วันนี้คุณครูอ่านนิทานเรือ่ ง คุณตาหนวดยาว ให้หนู
และเพื่อนๆในห้องฟังค่ะ “ทาไมคุณตาของแป้งถึงไม่มีหนวดค่ะ แล้วโตขึ้นแป้งจะมีหนวดไหมค่ะคุณตา”
คุณตายิ้ม เอามือลูบหัวแป้งเบาๆ แล้วย้อนกลับไปเล่าเรื่องสมัยอดีตที่คุณตาเคยไว้หนวดให้แป้งฟัง
แป้งนอนฟังคุณตาเล่าเรื่องสมัยอดีตจนแทบจะหลับไป สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกตอนได้ยินเสียงเพื่อนๆ
มาเรียก ให้ลงไปเล่นด้วยกัน วันนี้เด็กๆ ๓ คนตกลงกันว่าจะเล่นครูนักเรียน ทุกคนแย่งกันอยากเป็น
คุณครู ไม่มีใครยอมเป็นนักเรียน แป้งเลยเสนอความคิดใหม่ “เอาแบบนี้แล้วกัน พวกเราเป็นครูกันทุก
คนเลย เอาก้อนหินและใบไม้พวกนี้เป็นนักเรียน นี่เป็นโรงเรียนที่มี ๓ ชั้น มีคุณครู ๓ คนนะ” แป้ง
ค่อยๆเอาก้อนหินและใบไม้มาวางเรียงเป็นแถวสมมุติเป็นเด็กๆในห้องเรียน แป้งเลือกเล่นเป็นคุณครูใจดี
เด็กๆทุกคนรักครูแป้ง
สักพักเสียงคุณแม่ตะโกนเรียก “แป้ง...มา
ช่วยแม่กรอกน้าใส่ตู้เย็นหน่อยลูก” แป้งลังเลสักพัก
แล้วหันมาพูดกับก้อนหินและใบไม้ “วันนี้เด็กๆทุก
คนเป็นเด็กดีมากค่ะ ครูแป้งให้เด็กๆไปเล่นข้างนอก
ได้” แล้วแป้งก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปบนบ้าน ค่อยๆกรอก
น้าที่ละขวด แป้งต้องกรอกน้าทั้งหมด ๔ ขวดใส่
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ตู้เย็น แป้งสามารถจดจ่อทางานได้จนเสร็จแม้จะมีหกบ้างเล็กน้อย เสร็จงานแป้งกลับลงไปใต้ถุนบ้าน
เพื่อนๆหายไปหมดแล้ว แป้งได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงผู้ชายเล่นกันอยู่ที่สนามหน้าหมู่บ้าน แป้งรีบวิ่งตามไป
เห็นพี่ๆ เด็กผู้หญิงผู้ชาย ๕ คนกาลังเล่นกระต่ายขาเดียว แป้งยืนดูสักพัก พยายามลองกระโดดแบบที่
พี่ๆเขาทา แป้งเลือกที่จะนั่งดูพี่ๆเล่นกันดีกว่า
แป้งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ ๔ ปี มีลักษณะของเด็กที่แจ่มใส หรือตามลักษณะพื้นอารมณ์เป็นเด็ก
เลี้ยงง่าย มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ คล่องแคล่ว ทักษะด้านการช่วยเหลือตัวเองเหมาะสมกับวัย ช่วย
รับผิดชอบงานบ้านง่ายๆได้ พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและภาษา พูดคุยเล่าเรื่องได้ ช่างซักถาม เล่น
สมมุติกับเพื่อนได้เป็นเรื่องราว มีความคิดริเริ่ม นอกจากนั้นยังมีความสามารถทางสติปัญญาที่ยืดหยุ่น
สารถแก้ปัญหา กากับตัวเอง สลับเปลี่ยนการเล่นบทบาทสมมุติในโลกแห่งจินตนาการ กลับมาอยู่ในชีวิต
จริงได้อย่างรวดเร็ว

เด็กแจ่มใส (Easy Child) – ประมาณ 40% ของเด็ก
• อารมณ์แจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่าย
• ชอบเล่นกับเพือ่ น ช่างคิด ช่างจินตนาการ ชอบพูดคุย
• มักมีพฒ
ั นาการสมวัย โดยเฉพาะด้านอารมณ์ สังคม

เด็กคล่องแคล่ว
น้องนนท์ เด็กชายอายุ ๕ ปี น้องนนท์อยู่ชั้น อนุบาล ๒ ในห้องมีคุณครู ๒ คน เด็กๆในห้อง
๒๐ คน ในชั่วโมงกลางแจ้ง คุณครูให้เด็กๆเล่นในสนามเด็กเล่น น้องนนท์วิ่งไปที่ชิงช้าก่อนเพื่อนๆ นนท์
สนุกกับการแกว่งชิงช้าแรงๆ และแกว่งได้สูงกว่าเพื่อนๆ สักพักน้อง
นนท์เปลี่ยนไปเล่นปีนเชือก กล้ามเนื้อที่แข็งแรง

การเคลื่อนไหว

ร่างกายที่คล่องแคล่ว ทาให้นนท์เรียนรู้ที่จะปีนป่ายได้อย่างรวดเร็ว
กว่าเพื่อนๆ เมื่อนนท์ปนี เชือกได้ถึงข้างบน นนท์หันมายิ้มและมอง
เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้านล่างด้วยความภาคภูมิใจ
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ในห้องเรียนนนท์สนใจ กระตือรือร้น สนุกกับการเรียน วันนี้คุณครูเอานิทานมาเล่าให้เด็กๆฟัง
คุณครูเล่าด้วยน้าเสียงและท่าทางประกอบ เมื่อครูถามคาถาม นนท์รีบโพล่งตอบด้วยความตื่นเต้นและ
อยากเป็นที่หนึ่งโดยไม่ได้ยกมือให้คุณครูเรียกตามกฎกติกาของห้อง

คุณครูต้องคอยเตือนให้นนท์ช้าลง

และรอให้คุณครูเรียกก่อน นนท์ชอบเป็นที่หนึ่ง ถ้าคุณครูสั่งงานอะไร นนท์จะรีบทาให้เสร็จเพื่อจะได้ไป
ส่งคุณครูเป็นคนแรก หลายครั้งที่งานของนนท์ขาดความเป็นระเบียบ หรือ ทางานได้ไม่ครบตามที่คุณครู
กาหนด
วิชาดนตรี คุณครูใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี น้อง
นนท์สนุกกับการเล่นเคลื่อนไหวตามเพลง

คุณครูชวนเด็กๆทาท่าเป็นท่า

สัตว์ต่างๆ แล้วเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี น้องนนท์เลือกเป็นกระต่าย
น้องนนท์คล่องแคล่ว ว่องไว ปราดเปรียว สนุกกับการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะของกระต่าย เมื่อถึงตอนสลับเปลี่ยนเป็นตัวกิ้งกือที่ต้องนอนขดตัว
นิ่งๆ

และคืบคลานช้าๆ

น้องนนท์รู้สึกอึดอัดมากและรู้สึกมีความ

ยากลาบากในการกากับตัวเองให้เป็นไปตามจังหวะที่ช้าๆของคุณครู
นนท์โชคดีที่ได้คุณครูประจาชั้นที่เข้าใจความแตกต่างของเด็ก คุณครูมองเห็นว่านนท์มีจุดเด่น คือ
มีสติปัญญาและภาษาดี มีร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้น แต่นนท์มีสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม คือ
เรื่องการกากับตัวเอง โดยเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์ เช่น เวลาสนุกมากๆ ตื่นเต้นมาก นนท์อาจจะเผลอวิ่ง
กระแทกใส่เพื่อน หรืออาจจะตะโกนเสียงดัง เวลาน้องนนท์เบื่อ หรือต้องทางานที่ไม่ถนัด เช่น การเขียน
การระบายสี นนท์มักจะเปลี่ยนไปแกล้งเพื่อนบ้าง ชวนเพื่อนเล่นบ้าง
คุณครูพยายามหากิจกรรมการเคลื่อนไหวในห้องเรียนให้นนท์มากขึ้น เช่น ถ้าเป็นกิจกรรมใน
ห้องทีต้องนั่งทานานๆ คุณครูก็จะให้นนท์เป็นผู้ช่วยคุณครู ช่วยแจกสีเทียนให้เพือ่ นๆ บ้าง ช่วยลบ
กระดานบ้าง บางทีก็ให้ช่วยเอาของไปให้คุณครูที่ห้องข้างๆ
คุณครูพบว่าการหากิจกรรมเคลื่อนไหวให้นนท์เพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
ห้องเรียนได้มาก เมื่อเวลาผ่านไปถึงสิ้นปี นนท์มีพัฒนาการดีขึ้นมาก นนท์สามารถควบคุมอารมณ์และ
กากับตัวเองได้มากขึ้น นนท์เป็นที่รักของเพื่อนๆ เป็นผูน้ าเพื่อน
โดยเฉพาะเวลาอยู่ในสนามเด็กเล่น
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เด็กคล่องแคล่ว (Difficult Child) – ประมาณ 10% ของเด็ก
• กล้ามเนื้อแข็งแรง ปีนป่าย วิ่งเล่นได้คล่องแคล่ว
• ชอบผจญภัย ไม่ค่อยกลัวอะไร กล้า ชอบความท้าทาย
• มีความคิดเป็นของตนเอง มีความเป็นต้นแบบ
• ชอบทาตามแนวทางของตัวเอง ชอบโต้เถียง ต่อรอง แข่งขัน ใครจะชนะ ใครจะเหนือกว่าใคร
(power struggle)
• เลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง ทางานเสร็จเร็ว ไม่ค่อยละเอียด ถี่ถ้วน
• มีความยากลาบากในการควบคุมร่างกายตัวเอง อารมณ์ขึ้นลงเร็ว มักเผลอใช้กาลังเวลาโมโห
โกรธ
• มีความยากลาบากในการจดจ่อ ทางานตั้งแต่ต้นจนเสร็จ โดยเฉพาะงานที่มีขั้นตอน
รายละเอียด มีความซับซ้อน (ยกเว้น ว่ามีแรงจูงใจมากๆ)
• ไม่ค่อยถนัดในการวางแผน การจัดระบบ ชอบทาทุกอย่างพร้อมๆกัน เช่น เล่น
ทาการบ้าน ดูทีวี อยู่กับพี่น้อง

เด็กอ่อนไหว

น้องแก้ม อายุ ๓ ปี น้องแก้มเป็นเด็กค่อนข้างเงียบๆ ชอบนั่งเล่นของเล่นเงียบๆ บางทีก็ระบาย
สี บางทีก็วาดรูป บางทีก็เล่นทราย เล่นของเล่นสมมุติ เล่นขายของ ในชั่วโมงเลือกเล่นอิสระที่โรงเรียน
น้องแก้มจะชอบไปนั่งเล่นอ่านหนังสือ น้องแก้มชอบนั่งเปิดหนังสือดูรปู ต่าง ถ้าต้องออกไปเล่นกลางแจ้ง
น้องแก้มจะเลือกนั่งเล่นที่บ่อทราย ตักทรายเทใส่ขวด เล่นทาขนมครก หรือขนมเค๊ก เอากิ่งไม้เล็กๆมา
ตกแต่งเป็นเทียนวันเกิด
น้องแก้มเป็นเด็กรูปร่างเล็ก การเคลื่อนไหวยังไม่ค่อยคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
ทนทานน้อย ในชั่วโมงเล่นอิสระ น้องแก้มจะเลือกเล่นกิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเอง น้อง
แก้มไม่ชอบกิจกรรมที่โลดโผน หรือต้องปีนป่ายมากๆ น้องแก้มไม่ชอบเด็กผู้ชายที่เล่น
แรงๆ บางทีเมื่อโดนเพื่อนกระแทก น้องแก้มจะร้องไห้ ตกใจ ต้องให้คุณครูเข้ามาช่วย
ปลอบ
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ตอนเริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ๆ

น้องแก้มมีปัญหาในการปรับตัว

ค่อนข้างมาก ไม่ยอมใส่ชุดนักเรียน ร้องไห้งอแงตั้งแต่ลงจากรถ กว่าจะแยกจากคุณแม่ได้ คุณครูต้อง
ค่อยๆพาอุ้มไป โชคดีที่ทุกเย็นณแม่มารับจะเห็นน้องแก้มเล่นยิ้มอยู่ในกลุ่มเพื่อน ทาให้คุณแม่สบายใจขึ้น
คุณแม่เล่าถึงน้องแก้มสมัยเด็กๆ น้องแก้มเป็นเด็กค่อนข้างเลี้ยงยาก กินนอนยาก กว่าคุณแม่จะเอาน้อง
แก้มนอน ต้องอุ้ม กล่อม โยกตัว อยู่นาน บางทีก็ต้องพาไปขับรถเล่นข้างนอกจึงจะหลับได้ น้องแก้มเป็น
เด็กกินยาก ไม่ชอบกินของแข็งๆ คุณยายต้องช่วยปั่นผัก หมูสับใส่ในข้าวต้ม จึงจะยอมกิน การสระผม ก็
ดูจะเป็นเลือกใหญ่ น้องแก้มไม่ชอบให้หน้าเปียกน้า เวลาสระผมจะร้องไห้เสียงดังจนคนแถวบ้านแตกตื่น
นึกว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกๆคุณแม่เข้าใจว่าน้องแก้มเป็นเด็กเอาแต่ใจ ดื้อ แต่เมื่อไปพบคุณหมอจึงได้
เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน น้องแก้มเป็นเด็กที่ค่อนข้างไวต่อสิ่งรอบตัว ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ
ค่อนข้างยาก คุณแม่ต้องเข้าใจน้องแก้มและใช้วิธีปลอบโยนให้น้องแก้มค่อยๆกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ
น้องแก้มเป็นเด็กขี้กลัว เวลาไปเจอคนแปลกหน้าใหม่ๆที่เข้ามาทักทาย น้องแก้มจะหลบหลังคุณ
แม่ ไม่พูดคุยกับใคร แต่ก่อนคุณแม่รู้สึกอาย เวลาพาไปเจอญาติผู้ใหญ่น้องแก้มก็จะไม่ยกมือไหว้ใคร คุณ
แม่เคยดุลูก พยายามบังคับ น้องแก้มก็ยิ่งร้องไห้งอแง เมื่อคุณแม่เข้าใจลูกมากขึ้น และเปลี่ยนวิธีการจาก
ดุ บังคับ มาเป็นปลอบโยน ค่อยๆพาน้องแก้มเผชิญสิ่งรอบตัวเมื่อพร้อม คุณแม่พบว่าน้องแก้มดูจะมั่นใจ
ขึ้น และ กล้าที่จะทาสิ่งต่างๆ มากขึ้นโดยมีคุณแม่อยู่ด้วย
เด็กอ่อนไหว (Slow to Warm up Child) – ประมาณ 15% ของเด็ก
 อ่อนไหวง่ายต่อสิง่ เร้ารอบตัว (เช่น แสงจ้า, อากาศร้อน หนาว, การเคลือ่ นไหวเร็วๆ, ป้ายที่คอเสือ้ , กลิน่ )
ไม่ชอบไปทีเ่ สียงดัง คนแน่นๆ เวลาเห็นคนทะเลาะกัน จะตกใจ ไม่ชอบ
 ขีอ้ าย ระมัดระวังตัว กลัวกับการต้องเจอประสบการณ์ใหม่ๆ
 มีความสุขได้กบั การทากิจกรรมคนเดียว เช่น เล่นสมมุตคิ นเดียว หรือ ในเด็กโตอาจจะอยูใ่ นโลกส่วนตัวกับ
การอ่านหนังสือ
 ไม่คอ่ ยกระฉับกระเฉง ตอบสนองต่อสิง่ รอบตัวช้าๆ เบาๆ
 อารมณ์นงิ่ ๆ หรือ แสดงอารมณ์ดา้ นลบ เช่น กลัว กังวล
 ชอบใช้เวลากับกิจกรรมทีท่ าคนเดียว เพือ่ หลีกหนีจากปัญหา งานยาก งานท้าทาย (เช่น งานทีต่ อ้ งใช้
สติปญ
ั ญามากๆ หรือ ต้องใช้รา่ งกาย การออกแรงมาก) หรือ หลีกหนีจากอารมณ์ทไี่ ม่กล้าเผชิญ (เช่น
ความรู้สกึ ผิดหวัง ความหงุดหงิด ไม่พอใจ ความโกรธ)
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แนวทางส่งเสริมการเรียนรูต้ ามธรรมชาติของเด็ก
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู*้
• สัมพันธภาพจากพ่อแม่ คนใกล้ชดิ ทีอ่ บอุน่ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของเด็ก
• กิจกรรม หรือ การเรียนรูท้ เี่ ด็กสนใจ มีแรงจูงใจ มีความอยากมากๆ
• เปิดโอกาสให้เด็กได้สะท้อนความคิด บอกเล่าความอยาก ความต้องการ อารมณ์ความรู้สกึ ตัวเอง
เด็กแจ่มใส
1. ความรัก ความอบอุ่นจากผู้เลี้ยงดู คาพูดที่ให้กาลังใจ
(Easy Child)
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับวัย เน้นการลงมือทา และการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งหมด การเคลื่อนไหว
3. การทากิจกรรมกลุ่ม การได้เล่นกับเพื่อน การพูดคุย
เด็กคล่องแคล่ว
1. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน การจัดกิจกรรม ให้เด็กได้รับการ
(Difficult Child)
แบ่งปันอานาจ การตัดสินใจ ให้เด็กมีทางเลือก
2. เด็กพร้อมที่จะสู้งานยาก งานท้าทาย แต่ต้อง ประสบชัยชนะบ่อยๆ “ฉันทา
ได้ ฉันทาสาเร็จ”
3. ให้เด็กได้ยืนยัน ดื้อ ได้เป็นตัวของตัวเองในบางสถานการณ์ เพราะ เด็กจะมี
แรงจูงใจที่จะทางานนั้นๆ จนเสร็จ
4. สิ่งแวดล้อมที่ช่วยกากับเด็ก ให้สงบตัวเองลงได้ เช่น ห้องเรียนที่ไม่วุ่นวาย
เกินไป จานวนนักเรียนไม่มากไป สถานที่ธรรมชาติ
5. ฝึกให้เด็กค่อยๆวางแผน ค่อยๆลงมือทา หาพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสเป็นผู้นา
เป็นผู้สอนคนอืน่
เด็กอ่อนไหว
1. เรียนรู้ในบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นระเบียบ มีตารางชัดเจน ไม่คาดคั้น
(Slow to warm up
2. กิจกรรมและงานต่างๆ ค่อยๆเพิ่มความยาก ให้เด็กรู้สึกมีกาลังใจ รู้สึก
Child)
ประสบความสาเร็จ (ถ้างานยาก เด็กจะท้อถอยไปก่อน ไม่สู้)
3. ให้เด็กได้เป็นผูน้ าเสนอ เป็นผู้ริเริ่มในเรือ่ งที่เด็กสนใจ อาจต้องคอยดึง
ความสนใจเด็ก เพื่อให้เด็กสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น ให้เด็กได้ริเริ่ม
4. อาจต้องใช้การบังคับ โน้มน้าว หรือ ตั้งกฎเกณฑ์ในครั้งแรกๆ เพื่อให้เด็ก
ยอมออกมาทากิจกรรม โดยกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมควรมีความน่าสนใจ
ดึงดูดให้อยากทา
5. กิจกรรมเคลื่อนไหว เรียนรูผ้ ่านการลงมือทา (Active learning > passive
learning)
*ดัดแปลงจาก Emotional Learning Styles, Greenspan. 2012
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เข้าใจโลกภายในเด็กปฐมวัย

การเจริญเติบโตของโลกภายในที่เป็นก้าวสาคัญตามธรรมชาติเด็กปฐมวัย คือ การเริ่มเป็นตัว
ของตัวเอง (Autonomy/Self) และ ความสามารถในการคิดจินตนาการ (Imagination and Fantasy)

การเริ่มเป็นตัวของตัวเอง หรือการ
แสดงออกของพลังตัวตน

ช่วงอายุกอ่ น ๑ ปี การเลี้ยงดูเด็กเล็กๆเป็นเรื่องไม่ยากนัก จะให้ไปอาบน้าก็อุ้มเข้าไปในห้องน้า
จะเปลี่ยนผ้าอ้อมก็จับนอนแล้วเปลี่ยนได้เลย จะพาออกไปข้างนอก ก็อุ้มขึ้นรถไป ถ้าเด็กไม่อยากทาก็
อาจจะร้องส่งเสียงแสดงความไม่พอใจเล็กน้อยแล้วก็ยอมจานนทาตาม หรือเมื่อเอาของเล่นมาเบี่ยงเบน
สักพักก็หายโกรธ หยุดร้องได้ง่าย
ช่วงวัย ๑๕-๑๘ เดือน เราจะเริ่มเห็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง การแสดงพลัง
ตัวตน เด็กบอกความต้องการ โดยการชี้บอก แสดงท่าทาง หรือ พูดเป็นคา หรือเดินไปทาเอง เด็กแสดง
ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ด้วยสีหน้า แววตา น้าเสียง ท่าทาง ที่ชัดเจน หรือแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น
กระทืบเท้า ร้องโวยวาย หรือ บางคน ลงไปร้องนอนดิ้นกับพื้น ตีแม่ ดึงผม ขว้างของ
เมือ่ อายุ ๓-๖ ปี การแสดงออกของพลังตัวตนก็พัฒนามากขึ้น เด็กสามารถใช้ภาษาพูดได้ซับซ้อน
ขึน้ พูดต่อรอง ตื้อ ขอร้อง เถียง หรือ ใช้เหตุผลที่ยังเป็นแบบเด็กๆ เอาแต่ใจตัวเอง เด็กสามารถใช้
ร่างกายและความคิดเพื่อแก้ปัญหาได้ซับซ้อนขึ้น หลากหลายวิธีการมากขึ้น เช่น พยายามทาเอง แอบเอา
ของเล่นไปซ่อนจะได้เก็บไว้เล่นคนเดียว หรือแสดงอารมณ์โกรธ โมโห กลัว กังวล ด้วยการตี แย่ง ผลัก
เตะ ที่ชัดเจนขึ้นตามวัย
พลังตัวตน การแสดงออกความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึกที่ชัดเจน เป็นพลังที่มีค่า เป็นพลังใน
การพัฒนาเด็ก เด็กที่มีพลังตัวตนมากจะอยากทาสิ่งต่างๆ อยากเรียนรู้ อยากลองทา อยากเลียนแบบ
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อยากเล่นกับเพื่อน อยากพูดคุย อยากให้พ่อแม่พาไปเที่ยว อยากได้
ของเล่น เด็กจะสนใจสิ่งรอบตัว เห็นใครทาอะไร อยากทาบ้าง
พยายามทา
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่มีพลังตัวตน เราจะเห็นเด็กนั่ง
เงียบๆ ไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้อยากทาอะไร สิ่งรอบตัวไม่มีอะไร
น่าสนใจ ไม่ได้อยากเล่นกับเพื่อน ไม่อยากคุยกับใคร เด็กอาจนั่ง
นิ่งๆ เล่นอะไรซ้าๆไปมา ไถรถของเล่นไปมาซ้าๆ ไม่ได้มีความคิดต่อยอด ไม่มีแรงจูงใจ
สิ่งที่เป็นปัญหาเมื่อเด็กมีพลังตัวตนชัดเจนขึ้น คือ สิ่งที่อาจใช้คารวมๆว่า ปัญหาพฤติกรรม เช่น
เด็กอยากได้ของเล่นมาก

ลงไปร้องนอนดิ้นกับพื้นเพื่อเรียกร้องเอาของเล่น

เด็กขว้างปาสิ่งของเมื่อ

หงุดหงิดขัดใจที่ของเล่นพัง เด็กหยิก ตี ดึง
ผมแม่ เพราะแม่ไม่ทาตามใจหนู หรือเด็ก
ผลัก เตะ กัดเพื่อน เพราะกาลังง่วงนอนและ
เพื่อนวิ่งมาชน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน
จาเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่

ครู/ผู้ดูแลเด็ก

จะต้องมองเด็กทั้งสองด้าน

ทั้งด้านพลัง

ภายใน พลังตัวตน ที่ต้องหล่อเลี้ยงรักษาไว้
กับ พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกที่เด็กยัง
ต้องการการเรียนรู้ หล่อหลอม ขัดเกลา เพื่อให้สามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

“น้องดาวอายุ ๒ ๑/๒ ปี นั่งเล่นของเล่นไดโนเสาร์ ค่อยๆไขลานให้ไดโนเสาร์เดิน ไดโนเสาร์ไม่
ยอมเดิน น้องดาวไขลานอีก ค่อยๆผลัก ไดโนเสาร์ก็ไม่ยอมเดิน น้องดาวโมโห ขว้างไดโนเสาร์ทิ้ง แล้ว
พาลไปเอาของในตะกร้าทั้งหมดเททิ้ง โยนของขว้างลงพื้น คุณแม่ซึ่งกาลังเตรียมอาหารในห้องข้างๆ เดิน
เข้ามาเห็นของเล่นกระจายเต็มห้อง รู้สึกตกใจ โมโห คุณแม่ดุน้องดาวด้วยเสียงดัง เข้ามาจับมือน้องดาว
ให้หยุดขว้างของ น้องดาวตกใจกับเสียงที่ดังของคุณแม่ ค่อยๆหยุดขว้างปาสิ่งของ เมื่อน้องดาวสงบลง
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คุณแม่เข้าไปกอดน้องดาว คุณแม่นิ่งสักพัก กากับตัวเองให้ค่อยๆสงบลง คลายความโมโห แล้วค่อยๆพูด
กับน้องดาว “หนูหายโกรธหรือยังลูก” น้องดาวไม่ตอบ แต่ค่อยๆซุกตัวเข้ากับอกคุณแม่ คุณแม่กอดน้อง
ดาวและลูบหัวเบาๆ ด้วยความอ่อนโยน พร้อมถามซ้า “หายโกรธหรือยังลูก” น้องดาวไม่ตอบแต่หันหน้า
มองคุณแม่แล้วค่อยๆพยักหน้า เมื่อน้องดาวพร้อมที่จะรับฟัง คุณแม่ค่อยๆสอนและพูดคุยกับน้องดาว
หนูโมโหมากใช่ไหมลูก หนูโมโหได้ โกรธได้ แต่ห้ามหนูโยนของ ห้ามขว้างของ แม่ไม่ชอบ แม่เสียใจ คุณ
แม่ค่อยๆพูดสอนน้องดาวต่อพร้อมลูบหัวและกอดน้องดาว เมื่อน้องดาวเริ่มแจ่มใสขึ้น คุณแม่ชวนน้อง
ดาวไปเอาถ่านมาเปลี่ยนของเล่น ช่วยกันแกะพลาสติก ช่วยกันเอาถ่านใส่ของเล่น เมื่อเสร็จแล้วลองไข
ลานดูอีกที ครั้งนี้ไดโนเสาร์ยอมเดินแล้ว น้องดาวหันมายิ้มกับคุณแม่แล้วกลับไปเล่นของเล่นตามเดิม”
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า คุณแม่น้องดาวใช้วิธีกากับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยน้าเสียง
สีหน้า ท่าทาง และ จับมือให้หยุด เมื่อน้องดาวสงบแล้ว คุณแม่ใช้วิธีพูดคุยกับน้องดาว ใช้ภาษาที่บอก
อารมณ์ เพื่อให้น้องดาวเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง ที่สาคัญคุณแม่ได้แสดงตัวอย่างของการสงบตัวเองเมื่อมี
อารมณ์โมโห น้องดาวได้เรียนรู้ทั้งจากตัวอย่างในชีวิตจริง ภาษาที่คุณแม่พูดคุย ความรัก ความอบอุ่น
ความเข้าใจที่คุณแม่ยอมรับในอารมณ์ของลูก
กระบวนการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้น้องดาวค่อยๆ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ เข้าใจพฤติกรรมของตัวเอง เรียนรู้ที่จะกากับพฤติกรรมตัวเองได้ในครั้งต่อๆไป
พลังตัวตนที่ชัดเจน ความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ความรู้สึกอยากทาได้ อยาก
เอาชนะ เป็นพลังที่สาคัญของเด็กปฐมวัย เด็กที่มีพลังตัวตนสูง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จะเป็นเด็ก ที่
มีความมุ่งมั่น มีความพยายาม อยากทาสิ่งที่ยากให้สาเร็จ พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของพลังตัวตนของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก ได้ตัดสินใจ ได้แสดงออก ดูแลเด็กด้วย
ความรัก ความอบอุ่น ภายใต้ระเบียบวินัยที่ชัดเจน เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งที่สาคัญ คือ การรู้จักตัวเอง เข้าใจ
ตัวเอง รู้ความต้องการของตัวเอง เข้าใจอารมณ์ตัวเอง เด็กจะมีพลังภายใน มีพลังตัวตน เป็นเด็กที่
สามารถพัฒนาต่อได้อย่างมั่นคง
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ความสามารถในการคิดจินตนาการ
(Imagination and Fantasy)

“เอาแบบนี้แล้วกัน พวกเราเป็นครูกันทุกคนเลย เอาก้อนหินและใบไม้พวกนี้เป็นนักเรียน นี่
เป็นโรงเรียนที่มี ๓ ชั้น มีคุณครู ๓ คนนะ” แป้งค่อยๆเอาก้อนหินและใบไม้มาวางเรียงเป็นแถว สมมุติ
ว่าเป็นเด็กๆในห้องเรียน วันนี้แป้งเลือกเล่นเป็นคุณครูใจดี เด็กๆทุกคนรักครูแป้ง
ช่วงอายุประมาณ ๒-๔ ปี พัฒนาการก้าวกระโดดที่สาคัญ คือ

ความสามารถในการคิด

จินตนาการ เด็กสามารถจินตนาการให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นอะไรก็ได้ สมมุติดินสอเป็นแท่งไอติม สมมุติ
แก้วน้าเป็นหมวก เด็กจะสนุกกับการคิด จินตนาการ ทั้งผ่านการเล่น การวาดรูป หรือ การใช้ภาษา
พูดคุย
ความเข้าใจเหตุและผลในวัยนี้จะยังเป็นลักษณะแบบเด็กๆ

ที่เข้าข้างตัวเอง

เอาตัวเองเป็น

ศูนย์กลาง เช่น ทาไมท้องฟ้าถึงมืด เพราะท้องฟ้าอยากให้หนูนอน หรือ ทาไม่รถถึงวิ่งได้ เพราะ จะพา
ผมไปเที่ยว เด็กๆ ยังมักจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิต เห็นได้จากการวาดรูปที่เด็กจะใส่หน้าตา รอยยิ้ม
ให้กับวัตถุสิ่งของที่วาด
การเล่นสมมุติ จินตนาการ การอ่านนิทานซ้าๆ เป็นสิ่งที่เด็ก
ชอบ ซึ่งถ้าเราสังเกตการเล่น หรือความชอบนิทานบางเรื่องของเด็ก
เราจะเริ่มเห็นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เช่น เด็กเอาตุ๊กตาหิ้วไปมา
แล้วเอามาทาท่ากอด หรือเอาขวดนมของเล่นมาป้อนน้อง แสดงถึง
อารมณ์รักใคร่ใกล้ชิด ผูกพัน ความรัก ความอบอุ่น หรือการชอบฟัง
นิทานบางเรื่องซ้าๆ เช่น เรื่องลูกหมูสามตัวกับหมาป่า เพราะ อารมณ์ สนุก ตื่นเต้น กลัว กังวล
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การเล่นสมมุติ จินตนาการ การฟังนิทาน เทพนิยาย เจ้าหญิง เจ้าชาย เหล่านี้มีประโยชน์ต่อ
พัฒนาการของเด็ก เด็กได้รบั ความสนุก ได้ภาษาที่หลากหลาย ได้
ทดลองเล่นบทบาทใหม่ๆ ได้ทดลองอารมณ์ที่อาจยังไม่กล้าเผชิญใน
ชีวิตจริง เช่น อารมณ์กลัว กังวล ที่ต้องไปหาหมอ หรือเล่นสมมุติเป็น
คุณแม่ ได้ออกคาสั่ง ได้เลียนแบบคุณแม่ เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคมที่
จาเป็น เช่น การเล่นกับเพื่อน การต่อรอง การเข้าใจคนอื่น การรอ
คอย ได้ฝึกการคิด จินตนาการ การแก้ปัญหาในการเล่น
เด็กที่ได้ปลดปล่อย ได้มีโอกาสคลี่คลายอารมณ์ ความรู้สึกผ่านการเล่นสมมุติ การฟังนิทาน
หรือการพูดคุยสะท้อนอารมณ์กับพ่อแม่บ่อยๆ ชีวิตจริงเด็กจะมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้น เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย
และกล้าแสดงออก อาการโวยวาย เรียกร้อง และ อยากเอาชนะ ต่อต้านพ่อแม่จะลดน้อยลง การกากับ
ควบคุมอารมณ์จะทาได้ดีขึ้น
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เข้าใจสมองเด็กปฐมวัย

“อยากให้เด็กฉลาด อยากให้เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียน
ให้เด็กเล่นกับเพื่อนเยอะๆ ลงมือทาเยอะๆ

ฟังนิทานบ่อยๆ ”
เล่นให้หลากหลาย เล่นเคลื่อนไหว ปีนป่าย ว่ายน้า ขี่จักรยาน ทางานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ เล่นไม้
บล็อก สร้างเป็นประสาท เล่นทราย เล่นสมมุติจินตนาการกับเพื่อน เล่นเกมที่มีกฎ กติกา เช่น เล่น
แป๊ะแข็ง ตี่จับ มอญซ่อนผ้า เกมกระดาน เช่น งูตกกระได เล่นเกมเศรษฐี หมากฮอส
เล่นกับเพือ่ นเยอะๆ ทะเลาะกันบ้าง โต้เถียงกันบ้าง โม้อวดกันบ้าง แกล้งกันบ้าง แบ่งปันกัน ให้
อภัยกัน ทั้งหมดเป็นทักษะชีวิตที่จาเป็น
ลงมือทาเยอะๆ เด็กเรียนรูผ้ ่านการลงมือทา ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด ลองผิดลองถูก
รู้จักปรับเปลี่ยน แก้ปัญหา ให้เด็กช่วยทางานบ้าน ช่วยทาอาหาร ช่วยรดน้าต้นไม้ ช่วยปลูกต้นไม้
ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทาในชีวิตประจาวัน
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School Readiness
ทาไมการเรียนรูผ้ ่านการเล่นจึงเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้ นชั้นประถม ?
ทาไมจึงไม่ควรเน้นการเรียนวิชาการในเด็กเล็ก ?

สมองมีลาดับขั้นของการพัฒนา เริ่มจากาการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง ๗ (การมองเห็น การ
ได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส การกอดสัมผัส การทรงตัว การเคลื่อนไหวง่ายๆ)ต่อมา คือ การเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ซับซ้อนขึ้น (เช่น ปีนป่าย ตีลังกา โยนรับบอล ตีตบแปะ กระโดดเชือก) ต่อมาเป็นการทางานของ
สมองขั้นสูงทีซ่ ับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การใช้ภาษา ความเข้าใจสิ่งรอบตัว การมีสมาธิ จดจ่อ ความสามารถใน
การกากับตัวเอง การเล่นกีฬา เมื่อเด็กมีรากฐานของการใช้ประสาทสัมผัส การใช้ร่างกาย การใช้ภาษา
พูดคุยสนทนาที่คล่องแคล่วแล้ว

สมองจึงจะมีโครงสร้างที่พร้อมจะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้วิขาการและ

สติปัญญาขั้นสูงต่อไปได้
เด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเล่น การใช้ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว การพูดคุย
ฟังนิทาน เล่นสมมุติ จินตนาการกับเพื่อน ระบบประสาทจะเปราะบาง ไม่พร้อมไปสู่การคิดวิเคราะห์ การ
เรียนรู้วิชาการขั้นสูง โดยมักพบว่าเด็กจะมีปัญหาการเรียนเมื่อเข้าสู่วัยประถม
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ถ้ามุง่ เน้นให้เด็กเรียนแบบท่องจา ทาซ้าๆ ตัง้ แต่ชว่ งปฐมวัยจะเกิดอะไรขึน้
การสอดแทรกการเรียนเขียนอ่านในเด็กเล็กไม่ใช่สิ่งผิด แต่การมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนใน
ระดับขั้นปฐมวัยที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ไม่
ถูกต้อง ไม่ถูกหลักการพัฒนาสมองและไม่ถูกหลักการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
ปัญหาที่พบตามมาเมื่อโรงเรียนอนุบาลมุ่งเน้นการเรียนแบบท่องจาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คือ
1. สมองของเด็กได้รบั การปลูกฝังทีจ่ ะไม่รกั การเรียน เด็กไม่สนุกกับการเรียนรู้ เป็นการทาลาย
ธรรมชาติของเด็กที่ช่างสงสัย อยากเรียนรู้โลก เด็กที่ถูกบังคับให้เรียนจะไม่ชอบการเรียน พ่อแม่จะ
พบปัญหาว่าต้องคอยสั่ง กากับให้ลูกอ่านเขียนเรียนหนังสือไปจนโต
2. เด็กที่ถูกบังคับให้เรียน เขียนอ่านตั้งแต่เล็ก มีแนวโน้มจะเข้าหาความสุขแบบด่วนได้ ความสุขแบบ
ไม่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายาม เช่น การเล่นเกม การดูทีวี
3.

เด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเขียนอ่าน และขาดโอกาสในการเล่น ขาดโอกาสในการใช้ป ระสาท

สัมผัส การเคลื่อนไหว โครงสร้างของสมองจะไม่พร้อมกับการเรียนรูข้ นั้ สูง เด็กหลายคนจะพบมี
ปัญหาการเรียนเมื่อเข้าสู่วัยประถมปลาย

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยกับการพัฒนาสมองส่วน Executive function
Executive function คือ การทาหน้าที่ของสมองส่วนหน้า เป็นสมองส่วนบริหารจัดการ เป็น
สมองส่วนที่ทาหน้าที่กากับควบคุม วางแผน สั่งการการทางาน จึงเป็นเหมือนผู้จัดการ มีหน้าที่สาคัญ
 ความจา
 การควบคุมตัวเอง (หรือ การยับยั้งชั่งใจ)
 การวางแผน/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ
 ความยืดหยุ่น
เด็กปฐมวัยทีมีการพัฒนาสมองส่วน Executive function จะเป็นเด็กที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่
วัยเรียน ความสามารถที่สาคัญ คือ ความสามารถในการกากับตัวเอง กากับตัวเองให้จดจ่ออยูก่ ับงานที่
ทา ไม่วอกแวกกับสิ่งเร้ารอบตัว กากับตัวเอง ให้รอคอย ยับยัง้ ความอยาก สามารถจดจา ลงมือทางานที่
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มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนได้ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ยึดหยุ่น ตัดสินใจหาทางออกใหม่ๆ ให้กับงาน
ที่ทา
“น้องพลอย อายุ ๔ ปี กาลังนั่งกินข้าวกับคุณ

พ่อ คุณแม่ เมื่อกินข้าวเสร็จคุณตาเปิดทีวีช่องการ์ตูน
เสียงดัง น้องพลอยรีบวิ่งไปที่หน้าจอทีวี ตื่นเต้นกับ
การ์ตูนเรือ่ งโปรด แต่ก็นึกขึน้ ได้ว่ายังไม่ได้เก็บจานที่
โต๊ะ น้องพลอยรีบวิ่งเร็วจี๋ กลับมายกจานข้าวไปเก็บ
ในครัว แล้วรีบล้างจานต่อให้เสร็จ เปิดก๊อกน้า กด
สบู่ใส่ฟองน้า บังเอิญสบู่หมด น้องพลอยตะโกนเรียก
คุณแม่ “แม่ขาสบู่หมดแล้วค่ะ” คุณแม่เดินมาหยิบเอา
สบู่ล้างจานขวดใหม่ให้น้องพลอย น้องพลอยรีบทางาน
ต่อ กดสบู่ใส่ฟองน้า เอาฟองน้ามาเช็ดที่จานให้ทั่ว
เปิดก๊อกน้า ล้างจานทีละใบ แก้วทีละใบ ล้างฟองสบู่
ออกให้หมด เอาแก้วไปคว่า เอาจานไปคว่า น้องพลอย
ทาอย่างรวดเร็วแล้วรีบวิ่งกลับมานั่งดูทีวีต่อ
กระบวนการทั้งหมดเป็นความสามารถของสมองส่วน Executive function แบบง่ายๆ
เบื้องต้น ที่เริ่มพัฒนาในตัวน้องพลอย น้องพลอยสามารถกากับตัวเอง ยับยั้งตัวเองที่อยากดูทีวีมากๆ
แต่ตดั สินใจเลือกที่จะกลับมาทางานให้เสร็จ น้องพลอยสามารถจดจาขัน้ ตอนการล้างจาน และจดจ่อกับ
การลงมือทางานเป็นขัน้ ตอนได้จนเสร็จแม้จะมีเสียงทีวดี งั อยู่ และเมื่อพบปัญหาคือสบู่หมด น้องพลอย
ก็ปรับเปลี่ยนแก้ปญ
ั หาได้ แม้การแก้ปัญหาจะเป็นแบบเด็กๆตามวัย คือ ใช้วิธีตะโกนขอความช่วยเหลือ
จากแม่ แต่ก็แสดงถึงความสามารถของสมองในการพยายามแก้ปัญหาเพือ่ ให้งานทีท่ าอยูส่ าเร็จลงได้”
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จากกราฟจะเห็นว่า สมองส่วน executive function มีความพร้อมในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
มากในช่วงอายุ 3-5 ปี หมายความว่า สมองมีความพร้อมที่จะพัฒนา แต่จะพัฒนาได้มากพียงใด ขึน้ กับ
โอกาส ประสบการณ์ทเี่ ด็กแต่ละคนได้รบั
ถ้าเด็กปฐมวัยได้รับโอกาส ประสบการณ์ในการทากิจกรรมทีฝึกฝน ท้าทาย ให้เด็กรู้จักการคิด
วางแผนง่ายๆตามวัย ฝึกตัวเองในการจดจ่อในการทางานจนเสร็จ ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้คดิ แก้ปัญหา
จากการเล่น หรือ งานที่ทา กิจกรรมการเล่นหรือการทางานมีขั้นตอนที่ท้าทายเหมาะสมกับวัย ก็จะ
เป็นโอกาสในการพัฒนาสมองส่วน Executive function เพิ่มขึ้น
ในเด็กเล็กๆ การกากับตัวเองหรือแรงจูงใจอาจเริ่มต้นจากภายนอกก่อน เช่น ได้รับขนมเป็น
รางวัล หรืออนุญาตให้ดูทีวีได้เมื่อทางานเสร็จ เมื่อเด็กทางานบ้านนั้นๆ ได้จนคล่องแคล่ว เป็นกิจวัตร
แล้ว พ่อแม่ ครูก็อาจค่อยๆ เปลี่ยนจากแรงจูงใจภายนอก เป็นรางวัลจากความรู้สึกภาคภูมิใจในความ
รับผิดชอบ การรู้หน้าที่ด้วยตัวเอง ซึ่งพบว่าเด็กจะสามารถมีแรงจูงใจ กากับตัวเองในการทางานยากให้
เสร็จได้ด้วยตัวเอง เมื่อเด็กเข้าสู่วัยประถมไปแล้ว
เข้าใจความต้องการของเด็ก
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ภายใต้สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก มีอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ และ
แนวทางการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการใหม่ๆ พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก อาจรู้สึกสับสนว่าควรดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างไรให้ดีที่สุด การกลับมามองที่ตัวเด็ก สิ่งทีเ่ ด็กทุกคนต้องการคืออะไร อะไรคือปัจจัยทีท่ าให้เด็ก
เติบโตได้อย่างมีความสุข คาถามพื้นฐานนี้จะช่วยให้พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มั่นใจในเส้นทางของการดูแล
เด็กปฐมวัยมากขึ้น
Dr. Berry Brazelton และ Dr. Stanley Greenspan ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเรื่อง The
Irreducible Needs of Children ได้สรุปความต้องการพื้นฐานที่ช่วยให้เด็กเติบโตและพัฒนาอย่าง
เหมาะสม ดังนี้
1. ความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ ผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
2. ความต้องการความคุ้มครอง ความปลอดภัย มีอาหาร น้า ที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสมและพอเพียง
3. ความต้องการประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย
4. ความต้องการโอกาสในการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
5. ความต้องการกรอบ วินัย และความคาดหวังที่ชัดเจน
6. ความต้องการสังคมที่อบอุ่น ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

“ครูนุ่นเป็น พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กประจาสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าแห่งหนึ่ง ครูนุ่นรับผิดชอบดูแลเด็ก
๖ คน เด็กแต่ละคนมีประวัติการถูกทอดทิ้ง การได้รับความรุนแรงที่แตกต่างกัน เด็กเกือบทุกคนมี
ปัญหาทั้งทางจิตใจและพัฒนาการ เมื่อครูนนุ่ เข้ามาทางานใหม่ๆ ครูนุ่นแทบจะต้องขอลาออกไปตั้งแต่
สัปดาห์แรก เด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมที่รุนแรง ชอบทะเลาะกัน แย่งของกัน ตีกันบ้าง บางคนก็ดูเงียบๆ
ชอบนั่งเล่นคนเดียว หลายคนไม่ค่อยนิ่ง และ เด็กเกือบทุกคนไม่ค่อยใช้ภาษาพูด มักจะแสดงออกด้วย
การตี หยิก กัด หรือ ทะเลาะกัน

ครูนุ่นเชื่อว่าการให้ความรัก ความอบอุ่นกับเด็ก น่าจะเป็นพื้นฐานสาคัญ
ที่จะช่วยในการพัฒนาเด็ก ครูนุ่นเลือกที่จะทาสถานรับเลี้ยงเด็กนี้ให้เป็นเหมือน
บ้านหลังที่สองของเด็กๆ เวลากินอาหารเย็น ครูนุ่นจะไม่เหมือนครูคนอื่นๆ ที่เป็น
ผู้คอยสั่ง ตรวจตรา ให้เด็กกิน ครูนุ่นพยายามให้เหมือนบ้าน ด้วยการร่วมโต๊ะกิน
ข้าวกับเด็กๆ พยายามชวนเด็กๆคุย ชวนกันเล่าว่าวันนี้ใครทาอะไร เมื่อถึงเวลาก่อนนอนครูนุ่นพยายาม
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ปลูกฝังสิ่งดีๆในตัวเด็ก ครูนุ่นให้เด็กๆผลัดกันบอกเล่าความดีของตัวเองให้เพื่อนๆฟัง ครูนุ่นเล่านิทานให้
เด็กๆฟัง ครูนุ่นกอดเด็กทุกๆคน จากนั้นก็ชวนกันสวดมนต์ เด็กๆทุกคนจะเวียนกันมานอนข้างๆครูนุ่น
เด็กๆ ทุกคนอยากนอนข้างๆครูนุ่น การได้นอนข้างๆครูนุ่นถือเป็นของขวัญสาคัญที่เด็กๆทุกคนแย่งกัน
ถ้าวันไหนเด็กคนไหนทาสิ่งที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนก็จะได้รบั รางวัล คือได้นอนข้างๆ ครูนุ่น
เวลาเด็กมีปัญหาทะเลาะกัน ตีกัน ครูนุ่นจะมีกรอบและระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันที่ชัดเจน
เด็กที่ตีเพื่อน ทาร้ายเพื่อน จะถูกทาโทษ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นใครจะถูก หรือใครจะผิด
เวลาผ่านไป ๑ ปี ครูนุ่นพบว่าเด็กๆ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมาก ไม่ค่อย
ทะเลาะกัน เด็กๆใช้ภาษาพูดต่อรอง โต้เถียงกันได้มากขึ้น การมีกรอบ
กฎเกณฑ์ทีชัดเจนก็ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา การอยู่
ร่วมกันก็ง่ายขึ้น เด็กๆได้รับความอบอุ่น และ เริ่มสัมผัสได้ถึงความปลอดภัย
ในการอยู่ร่วมกัน เด็กๆมีความพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาต่อไป

บทสรุปธรรมชาติของเด็ก

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง ธรรมชาติและ
ความต้องการของเด็ก องค์ความรู้และแนวคิดที่สาคัญ คือ
1) เด็กทุกคนแตกต่างกันตามลักษณะพืน้ อารมณ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้น
อารมณ์ของเด็กแต่ละคนมีความสาคัญ
2) โลกภายใน ความคิด ความรู้สกึ ของเด็ก
 พัฒนาการที่สาคัญในช่วงปฐมวัย คือ การเริ่มเป็นตัวของตัวเอง (พลังตัวตน) และ
ความสามารถในการคิด จินตนาการ
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 พลังตัวตนเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของพลังตัวตน จะสามารถนาพาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างยั่งยืน
3) ลาดับขัน้ การพัฒนาสมองของเด็ก เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว เด็ก
ที่ไม่ได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่น การใช้ประสาทสัมผัส การลงมือทา ระบบประสาทจะเปราะบาง ไม่
พร้อมต่อการเรียนรู้ขั้นสูง
4) ความต้องการพืน้ ฐานของเด็ก การกลับมามองความต้องการของเด็ก กลับมาย้อนถามตัวเองอีกครั้งว่า
อะไรคือสิ่งที่เด็กต้องการ จะช่วยให้พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มั่นใจในเส้นทางการดูแลเด็กปฐมวัยมากขึ้น

การมีความรู้พื้นฐานทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้พ่อแม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้าใจเด็ก
ปฐมวัยในหลากหลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้
ครู/ผู้ดูแลเด็กสามารถทางานกับเด็กได้อย่างมีความสุข
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