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 เสนอ 



พฒันาการ
และการอบรมเลี�ยงดูเดก็ปฐมวยั



พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเปลี�ยนแปลงดา้นวุฒิ
ภาวะ (maturity) ของอวยัวะระบบต่างๆและตวับุคคล ทาํให้
เพิ�ม ความสามารถของบุคคลใหท้าํหนา้ที�ต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงขึ�น ทาํสิ�งที�ยากและซบัซอ้นยิ�งขึ�นได ้ตลอดจน
การเพิ�ม ทกัษะใหม่และความสามารถในการปรับตวัในภาวะ
ใหม่ของบุคคลนั�น

พฒันาการ



พฒันาการเดก็ปฐมวยัแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คอื

1. พฒันาการทางกาย หมายถึง ความสามารถในการ
ทาํงานของกลา้มเนื�อใหญ่ที�ใชใ้นการเคลื�อนไหว ทรงตงั ยนื 
วิ�ง รวมทั�งความสามารถในการใชก้ลา้มเนื�อเล็กและประสาท
สัมผสั เช่น การหยบิของ การขีดเขียน การพบักระดาษ                     
เป็นตน้



2.พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ

พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง  
ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่
พอใจ รักชอบ สนใจ เกลียด โดยที�เด็กรู้จกัการควบคุมการ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ ตลอดจน
การสร้างความรู้สึกที�ดีและนบัถือตนเอง ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบั
พฒันาการทางสังคม จึงรวมเป็นพฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
จิตใจ และสังคม



3. พฒันาการด้านสังคม

พัฒนาการด้านสังคม  หมายถึง  ความสามารถใน
การสร้างสัมพนัธภาพกบัเพื�อน ปรับตวัในการเล่นหรืออยูก่บั
ผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ทาํหนา้ที�ตามเวลา มีความรับผิดชอบ 
รู้จกักาลเทศะ การช่วยตนเองในชีวิตประจาํวนั เช่น อาบนํ� า 
แต่งตวั ใส่รองเทา้เอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เขา้
หอ้งนํ�าเอง และทาํความสะอาดหลงัขบัถ่ายได้



4. พฒันาการด้านสติปัญญา      

พฒันาการด้านสติปัญญา หมายถึง  ความสามารถ
ในการรับรู้  การเขา้ใจสิ�งต่างๆ การใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา 
ซึ� งแสดงออกโดยการใชภ้าษาในการสื�อความหมายเป็นส่วน
ใหญ่



 องค์ประกอบของพฒันาการ

 วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง  การเปลี�ยนแปลงทางคุณภาพ 
เป็นผลรวมที�เกิดจากอิทธิพลของยนี ซึ� งถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
วฒิุภาวะที�มีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แต่ไม่ไดเ้ป็นผล
มาจากการเรียนรู้ถา้ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ความสามารถ
บางอยา่งอาจจะไม่เกิดขึ�น หรือชา้กวา่ที�ควรได้



องค์ประกอบของพฒันาการ

 

การเรียนรู้(Learning) หมายถึง  กระบวนที�มนุษยมี์พฤติกรรมการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเป็นพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัมีขอบเขตจาํกดัทั�งช่วงเวลาความสนใจ
ที�สั�น และเนื�อหาที�เป็นรูปธรรม ตลอดจนวธีิการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
เล่น ที�เด็กไดล้งมือกระทาํศึกษาคน้ควา้ความสาํรวจสิ�งต่างๆ รอบตวัตาม
ความพึงพอใจของตนเองและเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล เช่น 
เด็กที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�มีหนงัสือนิทานและของเล่น รวมทั�งมี
ผูป้กครองที�เอาใจใส่เล่นนิทานหรือแนะนาํการอ่าน มกัจะเรียนรู้การอ่านได้
อยา่งรวดเร็ว กวา่เด็กที�ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าที�ควร



การสง่เสรมิพัฒนาการตามสทิธขิองเด็ก 

ทารกแรกเกดิ – 6 ปี จะตอ้งไดร้ับ ..

• อาหารและการดแูลสขุภาพที�เหมาะสมเพยีงพอ

• วัคซนีที�เหมาะสมเพื�อสรา้งภมูคิุม้กนัโรคการเลี�ยงดู
ใกลช้ดิจากผูใ้หญส่กัคนหนึ�งเพื�อสรา้งความผกูพนั

• ความเขา้ใจและการตอบสนองจากผูใ้หญท่ั �งสองเพศ

• การสนับสนุนใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ  ดา้นการเคลื�อนไหว
รา่งกาย การใชม้อื รับรูแ้ละสื�อภาษา การรูจ้กัคดิและ
แสดงความรูส้กึนกึคดิที�เหมาะสม



การสง่เสรมิพัฒนาการตามสทิธขิองเด็ก 

ทารกแรกเกดิ – 6 ปี จะตอ้งไดรั้บ ..

• ปฏสิมัพันธเ์สนอสนองตอ่กันอยา่งสมํ�าเสมอ ดว้ย
การมองหนา้สบตา ยิ�มแยม้ สมัผัสออ่นโยนและ
พดูคยุ

• การเอาใจใส ่อบรมสั�งสอนใหเ้ริ�มหัดควบคมุ
พฤตกิรรมดว้ยตนเอง เพื�อเริ�มรูจั้กแยกแยะสิ�งที�
ควรและไมค่วร



แนวทางการพฒันาเด็ก 

• พัฒนาการเดก็อยา่งเป็นองคร์วม ตอ้งคํานงึถงึ... 

 สขุภาพ   

  ความรูส้กึและแรงจงูใจ

 อาหารการกนิ 

 ความคดิและการลงมอืทําเอง

 การพกัผอ่น  

  การเรยีนรูจ้ากประสาทสมัผัสตา่งๆ

 การออกกําลงักาย  

  ความสมัพนัธก์บัผูอ้ ื�น 



แนวทางการพฒันาเด็ก 

• จัดกจิกรรมใหเ้ด็กมสีว่นรว่มรูส้กึ รว่มเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ มสีว่นร่วมคดิ แสดงความรูส้กึนกึ
คดิ ทํา และ ตัดสนิใจ

• คํานงึถงึวธิกีารที�เหมาะสมกบัขั �นตอนพัฒนาการ
และวยัของเด็ก

• คํานงึถงึบรบิทเชงิสงัคมวัฒนธรรมของ
ครอบครัวและชมุชน 



การสง่เสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวยั

• พัฒนาการสมวยั

- แนะนํา ฝึกพัฒนาการในขั �นตอ่ไป

- ลดความเสี�ยงตอ่อบุัตเิหต ุเชน่ การสําลัก  
การพลัดตกหกลม้ 



การสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั

• ประเมนิศกัยภาพของเด็กและครอบครัว

• สง่เสรมิจากสิ�งที�เด็กพรอ้ม และอยากทํากอ่น

• เพิ�มการฝึกทกัษะใหม ่จากง่ายไปยาก

• ทอนเป็นขั �นตอนยอ่ย ๆ หรอืจับมอืทํากอ่น

• คอ่ย ๆ ลดความชว่ยเหลอื

• เลอืกกจิกรรมที�เดก็สนใจ และตรงกบัความสามารถ

• การมเีวลาใหก้บัเดก็



หนา้ต่างของโอกาสในการเรียนรู้

เป็นช่วงเวลาที� พ่อแม่  ผู้เลี�ยงดูเด็ก สามารถช่วยให้เดก็เรียนรู้และพฒันาสิ�งนั�นๆได้ดทีี�สุด

1.พฒันาการทางด้านการมองเห็นและการรับภาพ

- สายตามองเห็นชดัเจน            แรกเกิด – 6 ปี

- การมองดว้ยตาทั�งสองประสานกนั 

รับรู้การเคลื�อนไหว ใกล ้ไกล ความลึก  3-6 เดือน – 6 ปี



หนา้ต่างของโอกาสในการเรียนรู้

2.พฒันาการทางดา้นอารมณ์
- การควบคุมอารมณ์  2-3 เดือน - 3 ปี

- การตอบสนองต่อความเครียด  แรกเกิด - 2 เดือน - 3 - 4 ปี

- ความผกูพนัที�มั�นคง  แรกเกิด - 3 ปี

- ความเห็นอกเห็นใจคนอื�น  1 ปี- 10 ปี

3.พฒันาการทางดา้นภาษา
- การรับรู้ภาษาพดู  แรกเกิด  -5-6 ปี

- การเรียนรู้คาํศพัท ์  ปลายปีที� 2 -ตลอดไป



หนา้ต่างของโอกาสในการเรียนรู้

4.พฒันาการทางดา้นการเคลื�อนไหว

- การทรงตวัและทกัษะการเคลื�อนไหวพื�นฐาน ในครรภ ์- 5-6 ปี

- การใชมื้อและการทาํงานประสานกนั 4  เดือน - 10 ปี

- การใชนิ้�วเล่นดนตรี   5-10 ปี

        

เมื�อเวลาผา่นพน้ชว่งนี�ไป   โอกาสนั�นจะไมห่วนกลบัมาอกี
     กวา่จะฝึกไดก้็จะยากหรอือาจจะไมส่ามารถทําไดเ้ลย





วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กทารกแรกเกดิ 

• หมั�นใหค้วามสนใจเมื�อเด็กร้องและอุม้เด็กไว ้เพื�อใหเ้กิดความอบอุ่นและเชื�อมั�น 

• มองสบตาเด็กเมื�อเด็กอยูใ่นระยะตื�นสงบ พยายามยิ�ม ทาํสีหนา้ แลบลิ�น ทาํปากจู๋ 
พดูคุย 

• ร้องเพลงระหวา่งใหลู้กดูดนมแม่ เปลี�ยนผา้ออ้ม อาบนํ� า 

• แสดงความดีใจและชมเชยเมื�อเดก็มีการตอบสนองต่อการกระตุน้ต่างๆ เช่นการ
เลียนแบบ ทาํสีหนา้ วาดรูปหนา้คนง่ายๆ หรือ นาํตุก๊ตาสตัว ์มาใหดู้ โดยถือห่างจาก
ตาเด็ก 8-12 นิ�ว  

• ตอ้งรอเวลาที�เหมาะสมในการเล่น หรือ กระตุน้เด็ก 



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ทารกแรกเกดิ ถึง 1 เดือน 

• อุม้เด็กหนัหนา้เขา้หาแม่ (face to face) ตามองตา 

• อุม้ท่าพาดบ่าโดยมีคนมาคุยกบัเดก็ 

• เวลาร้องอุม้ทนัที ลูบไลส้มัผสั โอบอุม้เด็กบ่อยๆ ไม่ตอ้งกลวัวา่เด็กจะติดมือ 

• หาของสีสดใส ใหม้องดู 

• พดูบอกเวลาทาํอะไรกบัตวัเขา 

• ใส่นิ�วในอุง้มือเด็กใหเ้ด็กกาํ 



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
อายุ 1 - 2 เดือน

• อุม้เด็กบ่อยๆ พดูคุยลูบไลต้วัเด็กบ่อยๆ 

• จบัเด็กนั�งหลงัพิงอก อุม้ใหดู้สิ�งต่างๆรอบตวั 

• ใหเ้ด็กนอนคว ํ�าบา้ง หงายบา้ง 

• ส่งเสียงเรียกเด็ก หรือ เขยา่ของเขยา่ใหเ้ด็กมองหาที�มาของเสียง 

• แขวน mobile ใหเ้ด็กหดัควา้จบั 

• ร้องเพลง 

• พดูคุย บอกกบัเด็กเวลาจะทาํอะไรกบัเขา 



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อายุ 2 - 3 เดือน

• ใหเ้ด็กนอนคว ํ�าใหห้ดัยกศีรษะ 

• ใหเ้ด็กควา้จบัสิ�งของ และใหเ้ล่นของเขยา่ที�มีเสียงดงั 

• พดูคุยเล่น หวัเราะทาํท่าทางต่างๆใหเ้ด็กเล่นดว้ย 

• ใหเ้ด็กเล่นมือ ดูดนิ�ว 

• รับรู้ความตอ้งการเมื�อเด็กส่งสญัญาณบอก เช่น การร้องเพื�อใหอุ้ม้ ร้องเมื�อหิว เปียก
แฉะ 

• บอกใหเ้ด็กรับรู้วา่คนรอบขา้งเขาเป็นใคร 

• ขยบัแขน ขา นวดสมัผสัใหเ้ด็กบ่อยๆ 



• ทาํเช่นเดียวกบัก่อนหนา้นี�   

• และท่านอนหงายใหห้ดัตะแคงตวั 

• ท่านอนคว ํ�าหดัยกหวัและอกใหพ้น้พื�นโดยเอาแขนยนั 

• ใหม้องลูกปัดเลก็ๆ ที�อยูต่รงหนา้ และพยายามเอื�อมจบั 

• หดัเอามือทั�ง 2 ขา้งมาประสานกนั 

• พดูคุย ร้องเพลงเล่น ส่งเสียงโตต้อบกบัเด็ก 

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อาย ุ3 - 4 เดือน



• ทาํเช่นเดียวกบัก่อนหนา้นี�

• และชี�ชวนใหม้องตามสิ�งของที�เคลื�อนไหว 

• ใหเ้ด็กจบั mobile ใหเ้คลื�อนไหวไปมา 

• ใหเ้ด็กลากของเลก็ๆที�ผกูเชือกไวเ้ขา้หาตวั 

• ใหเ้ด็กหดัพลิกคว ํ�าหรือหงาย  

• ร้องเพลง 

• พดูคุย ทกัทายเด็กดว้ยชื�อของเขา 

• หดัใหเ้ด็กหยบิจบัสิ�งของขนาดต่างๆ กนั 

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อายุ 4 - 5 เดือน 



• พดูคุยกบัเด็กบ่อยๆ

• ใหเ้ด็กเล่นกบักระจก 

• ใหเ้ด็กมองตามของตก 

• เล่นหาของที�มีผา้คลุมไวบ้างส่วน  

• ใหถื้อของเลก็ๆไวใ้นมือ ขา้งละ 1 ชิ�น หดัใหเ้ปลี�ยนมือถือของ  

• หดัใหเ้ด็กพลิกคว ํ�า หงายจบันั�งพงิเบาะ 

• ใหน้ั�งโดยใชมื้อยนั 

• และหดัคืบไปหาสิ�งของที�วางล่อไวข้า้งหนา้ 

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อายุ 5 - 7 เดือน



• หดัใหเ้ดก็นั�งเอง 

• หดัคลานไปหาสิ�งของต่างๆ 

• เล่น จ๊ะเอ๋  ตบแผะ 

• หดัใหห้ยบิจบัสิ�งของเลก็ๆดว้ยนิ�วโป้งและนิ�วชี�แลว้เอาเขา้ปาก  

• เล่นปาของลงพื�นให้เกิดเสียงดงั 

• หดัใหเ้ลียนเสียงสูง ตํ�า ตามที�ผูใ้หญ่สอน 

• เรียกชื�อเดก็บ่อยๆเพื�อใหรู้้จกัชื�อตนเอง 

• สอนใหรู้้จกั พ่อ แม่ 

• การพดูใหเ้ดก็ฟังตอ้งพดูชา้ๆ ชดัเจน และบ่อยๆ โดยกระตุน้ใหเ้ดก็มองปาก

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อาย ุ7 - 9 เดือน



• สอนใหห้ยบิจบัของดว้ยนิ�วโป้งและนิ�วชี� บ่อยๆจนคล่อง 

• ใหเ้ด็กหดัดื�มนํ� าจากแกว้ 

• หดัหยบิอาหารเขา้ปาก 

• รู้จกัอวยัวะต่างๆบนใบหนา้ โดยทาํท่าทางใหเ้ด็กเลียนแบบ เช่น ทาํปากจู๋ ทาํตาหย ี

• หดัใหป้ลอ่ยของเมื�อขอและฝึกทาํบ่อยๆ 

• ใหโ้อกาสหยบิจบัดินสอขีดเขียน 

• หดัใหเ้ดินเกาะเฟอร์นิเจอร์ และจูงเดิน 

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อาย ุ9 - 11 เดือน



• หดัตั�งไข่ ยนืทรงตวัและเดินเอง

• หดัหยบิจบัสิ�งของ 

• และเรื�องการช่วยตนเอง หดักินอาหารดว้ยตนเอง และกินอาหารร่วมโตะ๊กบัผูใ้หญ่ 

• หดัเรื�องการช่วยตนเองในเรื�องการแปรงฟัน  

• ถอดเสื�อผา้ 

• รู้จกัคนในครอบครัว

วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
 อาย ุ11 - 13 เดือน



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
อาย ุอาย ุ13 13 -- 15 15 เดือนเดือน

• พดูคุย โตต้อบ ชี�ชวนใหเ้ด็กสังเกตสิ�งของและคนรอบขา้ง

• ใหห้าของที�ปิดซ่อนไว้

• ชี� ใหดู้ภาพและเล่าเรื�องสั�นๆ ใหเ้ด็กฟัง

• หดัใชช้อ้นตกัอาหาร ดื�มนํ�าและนมจากถว้ย

• พยายามใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการแปรงฟัน โดยแปรงฟันใหทุ้กครั� งที�อาบนํ�า
ใหเ้ด็ก



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
อาย ุอาย ุ15 15 -- 1818  เดือนเดือน

• พาเดินเล่นบ่อยๆ ให้โอกาสเด็กเดิน วิ�ง และหยบิจบัสิ�งของ โดยดูแลให้ปลอดภยั 

• จดัหาและทาํของเล่นที�มีสี และรูปทรงต่างๆ

• สอนให้ร้องเพลง เตน้ตามจงัหวะ เลียนแบบผูอื้�น 

• หดัพดูเป็นคาํๆจากสิ�งต่างๆแวดลอ้มตวัเด็ก 

• หดักินอาหารดว้ยช้อน ดื�มนํ�าจากแกว้นํ�า 

• หดัถอดกางเกง และหดัใส่กางเกง 

• สอนให้บอกเวลาอุจจาระ ปัสสาวะ 

• สอนให้รู้จกัอวยัวะในร่างกาย 

• สอนให้ดูรูปจากหนงัสือ สอนให้เด็กขีดเขียนดว้ยดินสอ

•  เล่นเกมง่ายๆ



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
อาย ุอาย ุ18 18 -- 2020  เดือนเดือน

• สนใจสิ�งที�เด็กพยายามทาํ ชี�แนะใหก้าํลงัใจ ใหเ้ด็กคิดเองและทาํเองบา้ง

• ฝึกลูกใหช่้วยตวัเอง ขบัถ่ายใหเ้ป็นที� ใหเ้ขา้หอ้งนํ� า ถอดกางเกงเวลาอุจจาระ ปัสสาวะ 
รู้จกัลา้งมือก่อนกินอาหารและขบัถ่าย 

• ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆภายในบา้น

• ใหเ้ล่นเตะบอล โยนบอล ใหห้ดัดูหนงัสือและพลิกทีละหนา้ ใหกิ้นอาหารดว้ยตนเอง 

• พดูคุยซกัถามใหเ้ด็กตอบ สอนใหรู้้จกัสีและจาํนวน 

• ใหห้ดัขีดเขียนรูปกากะบาด และวงกลม ใหต้่อแท่งไม้



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก อาย ุวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก อาย ุ2 2 ปีปี

• สอนลูกใหรู้้จกัทกัทาย ขอบคุณ และขอโทษ            ในเวลาที�เหมาะสม

• ตดัอาหารเป็นชิ�นเล็กๆ ใหเ้ด็กตกักินเอง

• พอ่แม่ทาํตวัเป็นตวัอยา่งที�ดีตลอดเวลา และ    อบรมสั�งสอนลูกดว้ย
เหตุผลง่ายๆ



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก อาย ุวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็ก อาย ุ2 2 ปี ปี 6 6 เดือนเดือน

• พาเดก็เดินรอบบา้น และบริเวณใกล้ๆ  ชี�ชวนใหสั้งเกตสิ�งที�พบเห็น หมั�นพดูคุยดว้ยคาํพดูที�
ชดัเจน และตอบคาํถามของลูกโดยไม่ดุหรือแสดงความรําคาญ

• ชวนลูกแปรงฟันเมื�อตื�นนอนและก่อนนอนทุกวนั

• ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจง้ การวิ�งเล่น การเขา้กลุ่มกบัเดก็อื�น 

• ฝึกหดัการขีดเขียน สอนใหรั้กการอ่าน โดยมีคนทาํเป็นตวัอยา่ง มีหนังสือที�เหมาะสม 

• ฝึกหดัการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจาํวนั การฝึกหดัขบัถ่าย 

• ฝึกหดัใหค้วบคุมตนเองเวลาโกรธ โมโห และสอนใหรู้้จกัการแบ่งปัน



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุวธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุ3 3 ปี ปี 

• สนบัสนุนใหลู้กพดู เล่าเรื�อง ร้องเพลงและ         ขีดเขียน และทาํท่าทาง
ต่างๆ

• สังเกตท่าที ความรู้สึกของเด็กและตอบสนองโดยไม่บงัคบั หรือตามใจลูก
เกินไป ควรค่อยๆพดูและผอ่นปรน

• จดัหาของที�มีรูปร่างและขนาดต่างๆใหเ้ด็กเล่น หดัขีดเขียน หดันบัแยก
กลุ่ม และเล่นสมมุติ 



• ตอบคาํถามของเด็ก

• เล่าเรื�องจากภาพ คุยซกัถาม เล่าเรื�อง

• ฝึกใหลู้กใส่เสื�อผา้ ติดและกลดักระดุม รูดซิป

วธิกีารสง่เสรมิพฒันาการเด็ก อาย ุวธิกีารสง่เสรมิพฒันาการเด็ก อาย ุ4 4 ปีปี



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุวธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุ5 5 ปีปี

• ใหลู้กเดินบนไมก้ระดานแผน่เดียว หดัยนืทรงตวัขาเดียว และกระโดด
ขา้มเชือก

• เล่นทาย “ อะไรเอ่ย” กบัลูกบ่อยๆ ฝึกหดันบัสิ�งของและหยบิของตาม
จาํนวน1 - 5 ชิ�น

• ใหลู้กช่วยทาํงานบา้นง่ายๆ  และพดูคุยเกี�ยวกบัสิ�งที�ทาํ เช่น ซกัผา้ เลือก
ขา้วเปลือก

• ฝึกใหลู้กสังเกต รู้จกัเปรียบเทียบสิ�งที�แตกต่างและ จดักลุ่มสิ�งที�
เหมือนกนั 



วธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุวธีิการส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาย ุ6 6 ปี ปี 

• ใหลู้กนบัสิ�งของที�พบเห็น หดัอ่าน เขียนรูปและตวัอกัษร

• พดูคุยกบัลูกเกี�ยวกบับุคคลต่างๆและประเพณีในทอ้งถิ�น

• ใหลู้กวาดรูปตามความคิดของตนและเล่าเรื�องจากรูปที�วาดหรืออธิบาย
สิ�งที�ตนพบเห็น



สภาพฒัน์เสนอแนะวธีิการพฒันาทั�งไอคิวและอีคิวของเด็กไทย

จากการศึกษาวิจยัเด็กที�มีไอคิว-อีคิวสูง เทียบกบัเดก็ที�มีไอคิว-อีคิวตํ�า พบวา่ พ่อแม่ผูป้กครองมีส่วน
อยา่งมากในการที�จะช่วยให้เด็กๆไดค้ะแนนดีทั�งไอคิวและอีคิวดว้ยการกระทาํเพียง 9 อยา่งเท่านั�น 
ไดแ้ก่...

1. กอดลกูเป็นประจํา 

2. ใหล้กูดื�มนมเป็นประจํา 

(แรกๆ ก็ นมแม ่นะ) 

3. มคํีาถามใหล้กูคดิอยูเ่สมอ 

4. ใหรู้จ้ักเขยีนบนัทกึ 

5. ใหอ้อกกําลังกายเป็นประจํา 

6. จัดหนังสอืคณุภาพ 
(สําหรับเด็กมาไวท้ี�บา้น) 

7. เลน่เกมตอบปัญหากับลกูๆ

8. จัดหาสื�อเสรมิการเรยีน 
วชิาตา่งๆให ้

9. เลน่เกมที�สง่เสรมิความคดิ
และการวางแผน



      ความหมายของการอบรมเลี�ยงดู
หมายถึง การที�พอ่แม่หรือผูเ้ลี�ยงดูใหก้ารดูแลเอาใจ

ใส่ แนะนาํชี�แจงและสั�งสอนใหเ้ขา้ใจในเรื�องที�ตอ้งการ 
โดยปฏิบติัต่อเด็กดว้ยกาย วาจาและกิริยาท่าที ผูอ้บรมเลี�ยง
ดูสามารถควบคุม ลงโทษ ให้กาํลงัใจหรือการให้รางวลัใน
การกระทาํของเด็กได ้และทาํตนให้เป็นแบบอยา่งของเด็ก
เพื�อให้เด็กมีสุขภาพที�ดีทั�งร่างกายและจิตใจ
   

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการอบรมเลี�ยงดู



       

จุดมุ่งหมายของการอบรมเลี�ยงดูเดก็

เพื�อใหเ้ดก็มีสุขภาพที�แขง็แรงทุกระบบ อวยัวะทุก

ส่วนมีความสมบูรณ์ สมส่วนและเหมาะสมกลมกลืนกนั มี
พฒันาการดีทั�งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
จริยธรรม ตลอดจนบุคลิกภาพ



ความสําคญัของการอบรมเลี�ยงดูเดก็

การอบรมเลี�ยงดูเด็กเป็นงานละเอียดอ่อนและตอ้งใช้
ความอดทนอดกลั�น พอ่แม่และผูเ้ลี�ยงดูตลอดผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
เด็กจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ รวมทั�งประสบการต่างๆ ที�ได้
รับมาในการอมรมเลี�ยงดู เพื�อใหเ้ขาเจริญเติบโตเป็นบุคคลที�มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นคนดี เป็นที�ยอมรับนบัถือ
ของบุคคลทั�วไป



1. แบบประชาธิปไตย  คือการอบรมเลี�ยงดูที�พอ่แม่
รับผดิชอบร่วมกนั ในการอบรมเลี�ยงดูลูกและสิ�งต่าง ๆ ที�
เกี�ยวกบัลูกและครอบครัว การตดัสินใจใดๆ และการแกปั้ญหา
ต่างๆ ในครอบครัว

2. แบบเข้มงวดกวดขัน คือการอบรมเลี�ยวดูที�พอ่แม่
เนน้การใชอ้าํนาจ การใหเ้ด็กเชื�อฟังแลว้ปฏิบติัตามโดยไม่ตอ้ง
ซกัถาม และถา้ไม่ประพฤติปฏิบติัตามก็จะใชก้ารลงโทษ

  การอบรมเลี�ยงดูแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี�



            ๓.๑

การอบรมเลี�ยงดู   (ต่อ)

3. แบบปล่อยตามใจหรือปล่อยให้เด็กมีอสิรเสรี  คือ
การอบรมเลี�ยงดูที�พ่อแม่เปิดโอกาสใหลู้กมีอิสละค่อนขา้ง
ยดืหยุน่ มีการใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล

4. แบบปกป้อง เป็นการอบรมเลี�ยงดูที�พอ่แม่หรือผู ้
เลี�ยงดูใหค้วามดูแลเอาใจใส่เด็กมากเป็นพิเศษ



  หลกัและแนวทางในการปฏบิัติตนของ
พ่อแม่ในการอบรมเลี�ยงดูเด็ก

1. ควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
2. ควรยดึหลกัทางสายกลาง ในการปฏิบติัควรยดึหยุน่บา้ง
3. ผูใ้หก้ารอบรมเลี�ยงดูควรมีความคิดเห็นไปในแนวทาเดียวกนั
4. ควรมีการอบรมสั�งสอน การให้รางวลัและลงโทษอยา่ง

เหมาะสม
5. ผูใ้หก้ารอบรมเลี�ยงดูควรอบรมสั�งสอนโดนใชห้ลกัหรือ

กฎเกณฑเ์ดียวกนั 



พอ่แม่ ผูป้กครองนอกจากจะเลี�ยงดูเด็กใหมี้ร่างกาย
แขง็แรง ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้ยงัจะตอ้งมีการพฒันาทาง
จิตใจ และทางสังคมในเชิงจิตวทิยาใหก้บัเด็กดว้ย บทบาท
ของพ่อแม่ ผูป้กครองในการอบรมเลี�ยงดูเด็กปฐมวยั มีดงันี�

บทบาทของพ่อแม่   ผู้ปกครองใน
อบรมการเลี�ยงดูเด็กปฐมวยั



1.  การตอบสนองความตองการพื้นฐานของเด็ก
อยางเพียงพอ  ซึ่งความตองการพื้นฐานของเด็กแต
ละวัยไมเหมือนกัน เด็กแรกเกิดจะมีความตองการทาง
รางกายมาก ดังนั้นพอแมควรดูแลเรื่องอาหารการกิน 
การนอน การขับถาย และเมื่อเด็กโตขึ้นควรใหความ
มั่นคงปลอดภัย ความอบอุนและความรัก



  

2. การสร้างสิ�งแวดล้อมที�ส่งเสริมการพฒันาการ
ของเด็ก 

        ซึ�งไดแ้ก่การจดัใหเ้ด็กไดพ้บกบัสิ�งแวดลอ้ม
ที�เอื�ออาํนวยต่อการพฒันาของเดก็ การเป็นตวัอยา่ง
ที�ดีใหเ้ดก็เลียนแบบ เป็นตน้



       

3.  การยอมรับในสิทธิของความเป็นคนของเด็ก   การ
อบรมเลี�ยงดูเด็กของพ่อแม่   ผูป้กครองมกัจะมี 2 แบบ 
     1) แบบอตัตาธิปไตยหมายถึง การที�พ่อแม่ผูป้กครองใช้
กฎเกณฑต์ายตวัและทาํทุกอยา่งตามกฎเกณฑเ์ดก็ที�ทาํผดิ
มกัจะถูกลงโทษอยา่งรุนแรง 
      2) แบบประชาธิปไตย คือ การอบรมเลี�ยงดูเดก็อยา่งมี
เหตุผล ใหเ้ดก็มีสิทธิเสรีภาพการยอมรับในสิทธิความเป็นคน
ของเดก็



            ๓.๑
 เด็กวัยขวบปแรก เปนชวงระยะของการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก ทั้งรางกายและสมอง การ
ไดรับสัมผัสโอบกอดจากพอแม และดูดนมแมตั้งแตครึ่ง
ชั่วโมงแรกหลังคลอดและบอยๆ ตอเนื่องกัน จะกระตุน
พัฒนาการของเด็ก ตลอดจนตอบสนองความตื่นตัวของ
ระบบประสาทอยางมีคุณคาท่ีสุด

การอบรมเลี�ยงดูเด็กวยัทารก



การอบรมเลี�ยงดูเดก็วยัก่อนเรียน

วยัเดก็เป็นวยัที�ตอ้งการไดรั้บการเลี�ยงดูดว้ย
ความรัก  ความเอาใจใส่อยา่งพอเพียงในการพฒันา
พื�นฐานทั�งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ 
สังคม  และจริยธรรม  เพื�อเป็นพื�นฐานอนัมั�นคงใน
กา้วไปสู่การพฒันาในวยัผูใ้หญ่  เดก็จะเป็นผูมี้การ
พฒันาการสมบูรณ์ และคุณภาพที�สุด



การสนองความต้องการขั�นพื�นฐานของเด็ก

 

ความหมายของความต้องการ
ความต้องการ (needs) หมายถึง คือ สิ�งที�เราจะตอ้งมี ความ

ตอ้งการที�จาํเป็นของมนุษย ์เช่น นํ�า อาหาร เพื�อใหด้าํรงชีวติอยูไ่ด ้เจบ็ป่วย
ไม่สบายก็ตอ้งการไปหาหมอรักษา

- ความตอ้งการเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลตอ้งทาํงานเพื�อการอยูร่อด
ความอยาก หมายถึง ความถูกใจ ความพอใจ และความชอบใจ ซึ� งนาํไปสู่
ผลสาํเร็จ
wants คือ ความปรารถนา เป็นความตอ้งการที�ไม่ใช่ความจาํเป็น
ขั�นตน้ แต่เป็นสิ�งที�เราตอ้งการจะมี อยากจะได ้เช่น รถยนต ์เสื�อผา้สวยๆ 
บา้นหลงัใหญ่ๆ



ประเภทของความต้องการ

ความต้องการแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.ความต้องการทางด้านร่างกาย (ความตอ้งการขั�นตน้)

เป็นความตอ้งการที�มีพลงัผลกัดนัทางร่างกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพื�อใหอ้วยัวะ
ภายในร่างกายทาํงานตามปกติหรืออยูใ่นภาวะสมดุลย ์เช่น ความตอ้งการอาหาร 
นํ� า อากาศ การพกัผอ่นนอนหลบั การขบัถ่าย การออกกาํลงักาย ความตอ้งการ
ทางเพศ ความตอ้งการการเคลื�อนไหว

2. ความต้องการทางด้านจติใจและสังคม (ความตอ้งการขั�นรอง)
เป็นความตอ้งการที�เกิดขึ�นภายในจิตใจและอารมณ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความ
ปลอดภยั ความรักความอบอุ่น การยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จ ความตอ้งการให้
สงัคมยอมรับ ความตอ้งการเกียรติยศชื�อเสียง 



ลาํดับขั�นความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์
ขั�นที� 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความ

ตอ้งการในขั�นนี� เป็นความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์เป็นความตอ้งการขั�น
พื�นฐาน (Basic needs) ซึ�งมีพลงัมากที�สุดเพราะเป็นความตอ้งการที�จาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวติ ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความ
ตอ้งการขั�นแรกยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็ยากที�จะพฒันาสู่ขั�นอื�นๆ ได้

ขั�นที� 2 ความต้องการความมั�นคงปลอดภัย (Safety and security needs) 
ความตอ้งการในขั�นนี�จะเกิดเมื�อขั�นแรกไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการในขั�น
นี� เป็นความตอ้งการที�จะรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเอง 
หากไม่ไดรั้บการตอบสนองหากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเกิดความรู้สึก
หวาดกลวั ผวา รู้สึกไม่มั�นคง



 

• ขั�นที� 3 ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Belonging and love 
needs) เมื�อ 2 ขั�นแรกไดรั้บการสนองความตอ้งการแลว้ มนุษยจ์ะสร้างความรัก
และความผกูพนักบัผูอื้�น
•ขั�นที� 4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถอื (Esteem needs) แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
- ความตอ้งการนบัถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตอ้งการมีอาํนาจ มีความ
เชื�อมั�นในตนเอง มีความสามารถและความสาํเร็จ มีความเคารพนบัถือตนเอง 
- ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Esteem from others) คือ ความตอ้งการ
ชื�อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกยอ่งจากผูอื้�น
•ขั�นที� 5 ความต้องการที�จะเข้าใจประจกัษ์ตนเองอย่างแท้จริง (Self-
actualization needs) เป็นความตอ้งการเพื�อตระหนกัรู้ความสามารถของตนกบั
ประพฤติปฏิบติัตนตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพง่เลง็
ประโยชน์ของคนอื�นและของสงัคมส่วนรวมเป็นสาํคญั



• การสนองความต้องการพื�นฐานของเด็ก

ในช่วงพฒันาการแต่ละวยันั�น เด็กมีความตอ้งการที�แตกต่างกนั ซึ� งแบ่งออกได ้3 วยั คือ

     1.เดก็วยัทารก 

    2. เดก็วยัก่อนเข้าเรียน

     3. เดก็วยัเรียน

และในแต่ละวยัเราสามารถจาํแนกความตอ้งการออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่

    - การสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

     - การสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์

     - การสนองความตอ้งการทางดา้นสังคม

    - การสนองความตอ้งการทางดา้นสติปัญญา

      - การสนองความตอ้งการทางดา้นจริยธรรม

ทั�งนี�  เพื�อให้พอ่แม่ ผูพ้ี�เลี�ยงหรือครูไดเ้ขา้ใจถึงพฒันาการของเด็กในแต่ละ       
ดา้น เพื�อสนองความตอ้งการพื�นฐานของเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม



ความสาํคญัของปัญหา
           เด็กปฐมวยัตั�งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ  เป็นระยะที�สาํคญัที�สุดเพราะเด็กมี
พฒันาการ   ทั�งทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
พฒันาการดา้นต่างๆ ในช่วงนี� เป็นพื�นฐานสาํคญัสาํหรับพฒันาการในวยัต่อๆไปและ
เด็กในวยันี�จะง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมและการเรียนรู้สิ�งต่างๆ ดงันั�นช่วงแห่ง
ปฐมวยันี� จึงจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน  ปลูกฝังหล่อหลอม
พฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  สติปัญญา  เจตคติ  คุณธรรม             
ศิลธรรม  ประสบการณ์ทกัษะดา้นต่างๆ  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที�ดี ในช่วงนี� เด็ก
จะมีพฒันาการทุกดา้นรวดเร็ว

การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบัเด็ก



เป้าหมายของการสร้างประสบการณ์การ   มดีังนี� 

 

“ฝึกทกัษะ Skill คือการที�เด็กไดท้าํซํ� าๆ จะทาํใหส้มองเขาไวขึ�น 
และคิดไดเ้ร็วขึ�น อยา่งการเล่นจิ�กซอว ์หรือเล่นตวัต่อ เมื�อเขาไดเ้ลน่บ่อยๆ 
จะมีทกัษะในการคิดเร็วขึ�นๆ และการแกปั้ญหาที�ดีขึ�น”

“ฝึกสมาธิ Focus ประโยชน์ที�เด็กจะไดรั้บจากการเรียน 
โปรแกรมนี�  จะทาํใหเ้ด็กมีสมาธิที�ดีขึ�น เด็กที�ไม่เคยอยูนิ่�งเลย จะเปลี�ยน 
เขาจะสามารถจดจ่อกบัสิ�งที�เขาสนใจไดน้านขึ�น การไดฝึ้กการเล่นที�ตอ้ง
ใชส้มาธินี�  จะทาํใหเ้ขานาํไปใชก้บัการเรียนในโรงเรียนดว้ย”



“มคีวามสุข Happiness เด็ก จะมีความสุขกบัการเรียนแบบนี�  เพราะ
แนวการสอนของเรา ตอ้งนึกถึงเด็กก่อน คือไม่ไดเ้อาความสะดวกของครู เช่น 
เด็กอนุบาล กบัเด็กมธัยมไม่ควรเรียนภาษาองักฤษ 1 ชั�วโมงเท่ากนั นี�คือความ
สะดวกของครู แต่กิจกรรมสาํหรับเด็กของเรา จะประมาณ 15 นาที ก็จะเปลี�ยน 
เด็กจะเรียนรู้ไดดี้ เมื�อพวกเขามีความสุขในการเรียนดว้ย”

“มคีวามมั�นใจ Confidence การใหเ้ด็กเล่นเกมของเล่น จะเริ�มจาก
ระดบัที�ไม่ยากเกินไป เหมาะสมกบัวยัของเขา อยา่ง เช่นการต่อภาพอาจจะเริ�มที� 
6 ชิ�นก่อน เมื�อเขาทาํไดส้าํเร็จ เขาจะเกิดความมั�นใจในความสาํเร็จของเขาเอง 
และเด็กตอ้งมีความพร้อมที�จะเล่น เป็นการพฒันาความเชื�อมั�นของเขา และการ
เล่นในระดบัที�ยากขึ�นไป ทาํใหเ้ขาเห็นเป้าหมายที�จะทาํต่อไปใหไ้ด ้นี�คือ
ประโยชน์ที�เด็กจะไดรั้บโปรแกรมการสร้างความมั�นใจของเรา”

       



การเสริมสร้างประสบการณ์การเล่นของเด็ก

ความหมายของการเล่น 
             การเล่น หมายถึง  ประสบการณ์และกิจกรรมทุกชนิดที�เกิดขึ�น
ดว้ยความสมคัรใจของเด็ก ที�นอกจากจะใหค้วามสนุกสนานแลว้ยงั
เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ� งเป็นการช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันาทกัษะและ
การสร้างความสัมพนัธ์ในทางสังคม เรียนรู้ที�จะปรับตวัเขา้กบั
สิ�งแวดลอ้ม เรียนรู้ที�จะใชว้สัดุเครื�องมือต่าง ๆ รู้จกัหนา้ที�ของ
ตนเอง  นอกจากนี�ยงัสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ทั�ง 4 ดา้น ใหเ้ด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย



            ๓.๑
การเล่นมีความสาํคญัต่อพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งมาก ไม่

วา่จะเป็นในดา้นการเตรียมประสบการณ์เพื�อการอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  นอกจากนี�การสร้างและ
แสดงออกทางจินตนาการอนัเป็นหวัใจสาํคญัของกิจกรรมทาง
ความคิดของเด็กที�มีอยา่งมากมายใหเ้ด็กไดเ้ลือกเล่นอยา่งไม่รู้จกัจบสิ�น 
ซึ� งกล่าวไดว้า่การเล่นเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ฒันาทั�งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ความสําคญัของการเล่น



ประโยชน์ของการเล่น

ประโยชน์ของการเล่น คือ การไดใ้ชค้วามคิด
สร้างสรรค ์การสื�อสาร การวางแผน การลองผดิลองถูก การ
แกปั้ญหา การเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เกิดการแลกเปลี�ยน ช่างคิด ช่าง
สังเกต กลา้แสดงออก และอื�นๆ โดยรูปแบบการเล่นที�
เหมาะสมกบัวยัตอ้งคาํนึงความพร้อมดา้นต่างๆ ทั�งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา และสังคม



ประเภทของการเล่น

           1.  เล่นคนเดียว   เด็กเล่นคนเดียวกบัของเล่น  เช่น  เล่นกบั
ตุก๊ตา  เล่นตดักระดาษ เล่นสมมติ  ฯลฯ
          2.  เล่นสมมติ โลกของการเล่นสมมติเป็นการเล่นที�โดดเด่น
มากของเด็กวยัเด็กตอนตน้ สําหรับเด็ก การเล่นชนิดนี� เป็นโลก
แห่งความจริง เด็กมกัลอกเลียนโลกสมมติจากเรื�องราวในชีวติจริง
ที�ไดพ้บเห็น เช่น เป็นครู  นกัเรียน  พอ่  แม่  ทาํกบัขา้ว  ฯลฯ หรือ
บางครั� งก็ลอกเลียนจากเรื�องราวที�ตนไดย้ินไดฟั้งจากนิทาน
        



ประเภทของการเล่น ( ต่อ )

        3.  เล่นเชิงสังคม   ไดแ้ก่  การเล่นที�มีเด็กตั�งแต่ 2 คนขึ�น
ไป  การเล่นเชิงสังคมอาจรวมการเล่นประเภทอื�น ๆ ดว้ย (ยกเวน้
การเล่นคนเดียว)  เช่น  เล่นกระโดดเชือก  เล่นซ่อนหา  เล่นอี
ตกั  เล่นมอญซ่อนผา้ ฯลฯ
         4.  เล่น-ดูผูอื้�นเล่น  เด็กดูผูอื้�นเล่น โดยไม่ร่วมเล่นดว้ยแต่
อาจจะถามคาํถาม ใหค้าํแนะนาํ ฯลฯ การดูผูอื้�นเล่นไม่ค่อย
ปรากฏบ่อยนกัในวยันี�



ประเภทของการเล่น   (ต่อ)

         5.  เล่นอยา่งเดียวกนัในที�เดียวกนัแต่ไม่เล่นดว้ยกนั (ต่างคนตา่งเล่น) 
(Pararell Play) เช่น เด็ก 2 คน ต่างนั�งเล่นตุก๊ตาของตวั พดูกบัตุก๊ตา แต่ไม่
ร่วมเล่นตุก๊ตาตวัเดียวกนั
        6.   เล่นร่วมกนั (Associative Play) เมื�อเด็กโตขึ�นเด็กจะชอบเล่น
ร่วมกบัเพื�อนมากกวา่เล่นคนเดียว หรือเล่นดว้ยกนัแต่ต่างคนต่างเล่น เด็ก
ยงัยอมรับกติกาการเล่นร่วมกนัไม่ค่อยได ้จึงมกัจะทะเลาะกนัค่อนขา้ง
บ่อยเมื�อเลน่ร่วมกนั แต่การทะเลาะของเด็กเป็นลกัษณะชั�วครู่ชั�วยาม
         7.  เล่นแบบร่วมมือกนั (Co-operative Play) เด็กจะรู้จกัเล่นดว้ยกนั
อยา่งมีกฎเกณฑ์



ขอ้เสนอแนะสาํหรับพ่อแม่ในการเล่นกบัลูก

• การเล่น คือ การเรียนรู้ และส่งเสริมใหเ้ด็ก
คิดสร้างสรรค์

• เล่นกบัเด็กทุกวนั อยา่งสมํ�าเสมอ

• ปล่อยใหเ้ด็กเล่นอิสระ  มีอิสระในการ
ตดัสินใจ แกปั้ญหา และแสดงออกดว้ย
ตนเอง



ขอ้เสนอแนะสาํหรับพ่อแม่ในการเล่นกบัลูก

• ใหค้าํชมเชยเมื�อเด็กเล่นไดส้าํเร็จ  ถา้เล่นไม่
สาํเร็จก็ใหก้าํลงัใจ

• จดัสภาพแวดลอ้มในการเล่น  เลือกของเล่น
ที�ปลอดภยั

•  ของเล่นไม่จาํเป็นตอ้งเลือกของเล่นราคา
แพง  



การเลือกสรรของเล่น โดยคาํนึงถึง

1. ความปลอดภยั
2. ความเหมาะสมกบัอายแุละพฒันาการของเด็ก
3. ความสนใจของเด็ก
4. ความสะอาด
5. ความเหมาะสมของราคา
6. วธีิการเล่น



การเล่นโดยใชกิ้จกรรมศิลปะ

- ใหโ้อกาสลกูไดข้ดีเขยีน ปั�นดนิเหนยีว ฝึก
การใชน้ิ�วมอืในการขดีเขยีนหนังสอื
- วาดรปูตามจนิตนาการ
- พับ หรอืฉกีกระดาษ เป็นรปูตา่งๆ 



การเล่นโดยใชกิ้จกรรมดนตรี

- ฝึกจังหวะ / เสยีงดนตรี
- รูจั้กเสยีงสตัวร์อ้ง เสยีงธรรมชาตติา่งๆ  
- จนิตนาการประกอบทา่ทาง



ดนตรี...ทาํใหเ้ดก็ฉลาด ?

  การวจิยัพบวา่ : การฟังและเล่นดนตรีที�ชอบ(ไม่ใช่ถูกบงัคบั) โดยเฉพาะ
ดนตรีที�เร้าใจ สนุกสนาน มีจงัหวะ 60-90 ครั� ง/นาที จะทาํให ้IQ 
เพิ�มขึ�น ทาํให้เพิ�มความจาํ ลดความเครียด มีความสุข เพราะสาร 
endorphin หลั�ง ทาํใหมี้ความสุข เรียนรู้ไดง่้ายขึ�น 



การอ่านและการเลา่นทิาน



ประโยชน์ของการเล่านิทานในเดก็

• ช่วยใหเ้กิดเพลิดเพลิน 

• สนุกสนาน 

• พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

• ความคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา

• พฒันาทกัษะภาษา และการฟัง 

• การจบัประเด็นเรื�องราว 

• ช่วยเสริมสร้างจินตนาการตามเนื�อ
เรื�อง 

• ลดความเครียด ความกลวั หรือ ความ
วติกกงัวลที�มีในเด็กไดด้ว้ย



ฉลาดอยา่งคาดไม่ถึง...กบันิทาน

  หนงัสือหรือนิทาน สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ จินตนาการ การอ่านหนงัสือ
เป็นเวลาหรรษา

  ที�ลูกตั�งตารอ รับสัมผสัที�อบอุ่นผา่นนํ�าเสียง

  ที�คุน้ชิน เป็นการสื�อสารทุกดา้น



• ครั� งแรกเล่ารวดเดียวจบใหป้ระมวลขอ้มูล

• เล่าเหมือนเหตุการณ์จริง 

• มีอารมณ์ร่วมในเหตุการณ์

• เล่าไปชี�ไปเมื�อเล่าซํ� า แกลง้เล่าผดิใหเ้ด็กแก้

• ถามคาํถามวา่ตวัละครรู้สึกอยา่งไร

ฉลาดอยา่งคาดไม่ถึง...กบันิทาน



เสริมพฒันาการดา้นภาษา

• บรรยายสิ�งที�เด็กกาํลงัสนใจ

• ช่วยเติมสิ�งเด็กกาํลงัพดู

• ใหเ้ด็กหดัตอบคาํถามง่ายๆ

• อ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง

• พดูกบัเด็กสั�นๆ ชา้ๆ ซํ� าๆ

• ใชค้าํพดูที�ไพเราะ ใหก้าํลงัใจ ไม่หา้มพรํ� าเพรื�อ



ไดโ้ปรด..... เห็นแกช่วีตินอ้ย ๆ ของหนู... 



จบการนําเสนอขอบคุณค่ะ


