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แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองเด็กปฐมวัย



สมองคนเรา แบงออกเปน 3 สวน

 สมองสวนหนา สมองสวนกลางและสมองสวนหลังสมองแตละสวนมีการ
ควบคุมการทํางานของรางกายแตก ตางกัน ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนั้
1. สมองสวนหนา (forebrain) ประกอบดวย

 ออลแฟกทอรีบัลบ (olfactory bulb)สมอง สวนนี้ของคนไมเจริญมาก จึงรับ
กลิ่นไดไมดี



 เซรีบรัม (cerebrum)เปน สมองที่มีการเจริญเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดและมี
ขนาดใหญโตมากท่ีสุด มีเชลลประสาทมาก ความฉลาดของสัตวขึ้นอยูกับ
จํานวนเชลลสมอง มีหนาที่การทํางานเกี่ยวกับ ความคิดความจํา เชาวนปญญา 
ศูนยกลางควบคุมการทํางานดานตางๆ การสัมผัส การพูด การมองเห็น รับรส 
การ   ไดยิน การดมกลิ่น การทํางานของกลามเนื้อ



 ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เปน สมองสวนที่มีขนาดเล็ก เปนบริเวณที่
สําคัญในการควบคุมขบวนการตาง ๆ ของรางกาย เชน ควบคุมการรทํางาน
ของรางกาย ควบคุมการเตนของหัวใจ ควบคุมการทํางานพื้นฐานของรางกาย 
เชน น้ํา อาหาร ความตองการทางเพศ สรางฮอรโมนประสาทมาควบคุมการ
หลั่งฮอรโมนของตองใตสมองสวนหนา



ทาลามัส (thalamus) เปน สวนที่อยูหางจากซีรีบรัม ทําหนาที่เปนศูนย
รวบรวมกระแสประสาทที่ผานเขาออกและแยกกระแสประสาทไปยัง สมองที่
เกี่ยวกับกระแสประสาทนั้น



 2. สมองสวนกลาง (midbrain) พัฒนาลดรูปเหลือแค

 ออพติกโลบ (optic lobe) ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยนตา ทําให
ลูกนัยนตากลอกไปมาไดควบคุมการปดเปดของ     รูมานตาในเวลาที่มี่แสง
สวางเขามากและนอย



 3. สมองสวนหลัง (hindbrain) ประกอบดวย 

 เซรีเบลลัม (cerebellum)ประกอบ ดวยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกวา คอร
เทกซ (cortex) มีสีเทา ชั้นในมีสีขาวแตกก่ิงกานสาขาคลายกิ่งไม ทําหนาที่
ประสานการเคลื่อนไหวของรางกาย ใหสามารถทํางานไดอยางละเอียดออน 
ควบคุมการทรงตัวของรางกาย





 เมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) เปนสวนสุดทายของสมองตอ
จากพอนส ตอนปลายติดกับไขสันหลัง สมองสวนนี้มีการเปลี่ยนรูปรางจากเดิม
นอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสมองสวนอื่นๆ ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ เปนทางผานของกระเเสประสาทระหวางสมองกับไข
สันหลัง ควบคุมการเตนของหัวใจ การหายใจ ความดันเลือด การกลืน การ
จาม การสะอึก การอาเจียน



 พอนส (pons) อยู ทางดายหลังของเซรีบรัม ประกอบดวยมัดของเเถบ
ประสาทเปนทางผานของกระเเสประสาทระหวางซีรีบรัมเเละ ซีรีเบลลัม ทํา
หนาที่ควบคุมการเคี้ยว การหลั่งน้ําลาย การเคลื่อนไหวของใบหนา ควบคุม
การหายใจเปนทางผานของกระแสประสาทระหวางเซรีบรัมกับเซรีเบลลัม และ
เซรีเบลรัมกับไขสันหลัง





 2. ไขสันหลัง (Spinal Cord) เปนเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไป
ภายในโพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทจาก
สวนตางๆของรางกายจะผานไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาทเขาและกระแส
ประสาทออกจากสมองและกระแสประสาท
ที่ติดตอกับไขสันหลังโดยตรง 



 3. เซลลประสาท (Neuron) เปนหนวยที่เล็กท่ีสุดของระบบประสาท เซลล

ประสาทมีเยื่อหุมเซลล ไซโทพลาสซึมและนิวเคลียสเหมือนเซลลอื่นๆ แตมี
รูปรางลักษณะแตกตางออกไป เซลลประสาทประกอบดวยตัวเซลล และเสนใย
ประสาทที่มี 2 แบบ คือ
เดนไดรต (Dendrite) ทําหนาที่นํากระแสประสาทเขาสูตัวเซลลแอกซอน 
(Axon) ทําหนาที่นํากระแสประสาทออกจากตัวเซลลไปยังเซลลประสาทอื่นๆ 
เซลลประสาทจําแนกตามหนาที่ การทํางานได3 ชนิด คือ 



การควบคุมการทํางานของกลามเนื้อสวนตางๆ

 การควบคุมการทํางาน  ของกลามเนื้อก็เปนเชน  เดียวกับ ประสาทการรับ
ความรูสึกโดยที่จะมีแผนที่ในสมอง  สมองขางซาย จะควบคุมการทํางาน ของ
กลามเนื้อขางขวา  สวนสองขางขวาจะควบคุมการทํางาน  ของกลามเนื้อขาง
ซาย  รวมถึงกลามเนื้อใบหนา  การหลับตา  การขยับปาก  และแขนขาดวย



แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวยั

 การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐาน (Brain-based Learning)

 สําหรับเด็กปฐมวัย

 ชวงระยะเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรูของมนุษยคือ แรกเกิดถึง 7 ป 
หากมาสงเสริมหลังจากวัยนี้แลวถือไดวาสายเสียแลว เพราะการพัฒนาสมอง
ของมนุษยในชวงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 80 % ของผูใหญ ครูควรจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ใหเด็กเรียนรูผานการเลน เรียนรูอยางมีความสุข จัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม ดูแลดานสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึง
จะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาไดอยางเต็มความสามารถ



การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐาน ( ตอ )

 สมองของเด็กเรียนรูมากกวาสมองของผูใหญเปนพันๆเทา เด็กเรียนรูทุกอยาง
ที่เขามาปะทะ สิ่งที่เขามาปะทะลวนเปนขอมูลเขาไปกระตุนสมองเด็กทําให
เซลลตางๆเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอตางๆอยาง
มากมายซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตางๆที่เกิดขึ้น สมองจะทําหนาที่นี้
ไปจนถึงอายุ 10 ปจากนั้นสมองจะเริ่มขจัดขอมูลที่ไมไดใชในชีวิตประจําวันทิ้ง
ไปเพ่ือใหสวนที่เหลือทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 



การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐาน ( ตอ )

 การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐาน (Brain-based Learning) เกี่ยวของกับเรื่อง
สําคัญ 3 ประการ คือ 1.)การทํางานของสมอง 2.)การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 3.)กระบวนการจัดการเรียนรูโดย
เปดกวาง ใหเด็กเรียนรูไดทุกเรื่อง เนื่องจากสมองเรียนรูตลอดเวลา ผูเรียนได
เรียนรูดวยการปฏิบัติหรือลงมือกระทําดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือ
และผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐานสงเสริม
ใหเด็กไทยไดพัฒนาศักยภาพสมองของเขาอยางเต็มความสามารถ



การทํางานของสมอง

 สมองเริ่มมีการพัฒนาตั้งแตอยูในทองแม เมื่อคลอดออกมาจะมีเซลลสมอง
เกือบทั้งหมดแลวเมื่อเทียบกับผูใหญ สมองยังคงเติบโตไปไดอีกมากในชวงแรก
เกิดถึง 3 ป เด็กวัยนี้จะมีขนาดสมองประมาณ 80 % ของผูใหญ หลังจากวัยนี้
ไปแลวจะไมมีการเพิ่มเซลลสมองอีกแตจะเปนการพัฒนาของโครงขายเสนใย
ประสาท ในวัย 10 ปเปนตนไปสมองจะเริ่มเขาสูวัยถดถอยอยางชาๆจะไมมี
การสรางเซลลสมองมาทดแทนใหมอีก ปฐมวัยจึงเปนวัยที่มีความสําคัญยิ่งของ
มนุษย



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 สมองประกอบดวย เซลลสมองจํานวนกวา 1 แสนลานเซลล ลักษณะของเซลล
สมองแตละเซลลจะมีสวนที่ยื่นออกไปเปนเสนใยสมองแตกแขนงออกมา
มากมายเปนพัน ๆ เสนใยและเชื่อมโยงตอกับเซลลสมองอื่น ๆ เสนใยสมอง
เหลานี้เรียกวา แอกซอน (Axon)และเดนไดรท (Dendrite)จุดเชื่อมตอระหวาง
แอกซอนและเดนไดรท เรียกวา ซีนแนปส (Synapses)เสนใยสมองแอกซอน
ทําหนาที่สงสัญญาณกระแสประสาทไปยังเซลลสมองที่อยูถัดไป ซึ่งเซลลสมอง
บางตัวอาจมีเสนใยสมองแอกซอนสั้นเพื่อติดตอกับเซลลสมองตัวถัดไปที่อยูชิด
กัน แตบางตัวก็มีเสนใยสมองแอกซอนยาวเพื่อเชื่อมตอกับเซลลสมองตัวถัดไป
ที่อยูหางออกไป



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 สวนเสนใยสมองเดนไดรทเปนเสนใยสมองที่ยื่นออกไป อีกทางหนึ่งทําหนาที่
รับสัญญาณกระแสประสาทจากเซลลสมองขางเคียงเปนสวนที่เชื่อมติดตอกับ
เซลลสมองตัวอื่น ๆ เซลลสมองและเสนใยสมองเหลานี้จะมีจุดเชื่อมตอหรือซีน
แนปส(Synapses)เชื่อมโยงติดตอถึงกันเปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยง
ติดตอกันของสายโทรศัพทตามเมืองตาง ๆ นั้นเอง



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 จากการทํางานของเซลลสมองในสวนตาง ๆ ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง 
ๆ สามารถเก็บเกี่ยวขอมูลรอบตัวและสรางความรูขึ้นมาไดนั้นคือ เกิดการคิด 
กระบวนการคิด และความคิดขึ้นในสมอง หลังเกิดความคิดก็มีการคิดคนและมี
ผลผลิตเกิดขึ้น ยิ่งถาเด็กมีการใชสมองเพ่ือการเรียนรูและการคิดมากเทาไร ก็
จะทําใหเซลลสมองสรางเครือขายเสนใยสมองใหม ๆ แตกแขนงเชื่อมติดตอกัน
มากยิ่งขึ้น ทําใหสมองมีขนาดใหญขึ้นโดยไปเพิ่มขนาดของเซลลสมองจํานวน
เสนใยสมองและจุดเชื่อมตอระหวางเซลลสมอง 



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 สมองของเด็กพัฒนาจากการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กพบวา ทักษะความ
คลองตัวของกลามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาภายในชวงเวลา 10 ปแรก ดังนั้นถา
หากเด็กไดฝกฝนการใชมือ การใชกลามเนื้อมัดเล็กของมือจะทําใหสมองสราง
เครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอและสรางไขมันลอมรอบเสนในสมอง 
และเซลลสมองที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กไดมาก ทํา
ใหเกิดทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 สมองมีหลายสวนทําหนาที่แตกตางกันแตทํางานประสานกัน เชนสมองสวนที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับความจํา และรับรูการเคลื่อนไหว สี รูปรางเปนตน หลายสวน
ทําหนาที่ประสานกันเพื่อรับรูเหตุการณหนึ่ง เชน การมองเห็นลูกเทนนิสลอย
เขามา สมองสวนที่รับรูการเคลื่อนไหว สี และรูปราง สมองจะอยูในตําแหนง
แยกหางจากกันในสมองแตสมองทํางานรวมกันเพื่อใหเรามองเห็นภาพได 
จากนั้นสมองหลายสวนทําหนาที่ประสานเชื่อมโยงใหเราเรียนรูและคิดวาคือ
อะไร เปนอยางไร ทําไมถึงเปนเชนนั้น 



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 สมองสามารถเรียนรูกับสถานการณหลาย ๆ แบบพรอม ๆ กันโดยการ
เชื่อมโยงเขาดวยกัน เชน สมองสามารถเรียนรูเกี่ยวกับความรูทาง
ประวัติศาสตรและคณิตศาสตรเชื่อมโยงกันได การทําเชนนี้ไดเปนเพราะระบบ
การทํางานของสมองที่ซับซอน มีหลายชั้นหลายระดับ และทํางานเชื่อมโยงกัน
เนื่องจากมีเครือขายในสมองเชื่อมโยงเซลลสมองถึงกันหมด เครือขายเสนใย
สมองเหลานี้เมื่อถูกสรางขึ้นแลว ดูเหมือนวาจะอยูไปอีกนานไมมีสิ้นสุด ชวยให
สมองสามารถรับรูและเรียนรูไดทั้งในสวนยอยและสวนรวม สามารถคิดคนหา
ความหมาย คิดหาคําตอบใหกับคําถามตาง ๆ ของการเรียนรูและพัฒนา
ความคิดใหม ๆ ออกมาไดอีกดวย



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา ความเครียดขัดขวางการคิดและการเรียนรู เด็ก
ที่เกิดความเครียดจะมีประสบการณท่ีไมดีเชนเด็กที่ไดรับประสบการณที่
กระทบกระเทือนจิตใจทําใหเกิดความหวาดกลัว เครียด บรรยากาศการเรียนรู
ไมมีความสุข คับของใจ ครูอารมณเสีย ครูอารมณไมสม่ําเสมอเดี๋ยวดี เดี๋ยวราย 
ครูดุ ขณะที่เด็กเกิดความเครียด สารเคมีท้ังรางกายปลอยออกมาจะไป
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมอง 



การทํางานของสมอง ( ตอ)

 ทําใหเกิดการสรางฮอรโมนที่เกี่ยวกับความเครียด เรียกวา คอรติโซล 
(Cortisol) จะทําลายสมองโดยเฉพาะสมองสวนคอรเท็กซหรือพ้ืนผิวสมองที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด กับสมองสวนฮิปโปแคมปสหรือสมองสวน
ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับอารมณและความจํา ซึ่งความเครียดทําใหสมองสวนนี้เล็ก
ลง เด็กที่ไดรับความเครียดอยูตลอดเวลา หรือพบความเครียดที่ไมสามารถจะ
คาดเดาได สงผลตอการขาดความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนเรื่องท่ีนา
เสียดาย เพราะเด็กมีสมองพรอมที่จะเรียนได แตถูกทําลายเพราะความเครียด
ทําใหความสามารถในการเรียนรูไดหายไปตลอดชีวิต 





สารอาหารบํารุงสมอง

 อาหาร 5 หมูมีสวนบํารุงสมองทั้งสิ้น โดยเฉพาะทารกในครรภ อาหารจะเขาไป
ชวยสรางเซลลสมอง เมื่อคลอดออกมาแมตองรับประทานอาหารใหครบทุกหมู
เชนเดิม เมื่อลูกโตขึ้นปริมาณของน้ํานมของแมไมเพียงพอตอความตองการจึง
ตองใหอาหารเสริม ถาขาดสารอาหารเซลลสมองจะเติบโตชาและมีจํานวน
นอยลง เสนใยประสาทมีการสรางไมตอเนื่อง

 ตับและไข เด็กปฐมวัยตองการธาตุเหล็กจากตับหรือไข ถาเด็กไมกินตับหรือไข 
และหรือกินในปริมาณที่ไมเพียงพอจะทําใหความจําและสมาธิดอยลง



สารอาหารบํารุงสมอง (ตอ )

 ปลา สารจากเนื้อปลาและน้ํามันปลามีสวยสําคัญตอการพัฒนาความจําและ
การเรียนรูเสริมสรางการเจริญเติบโตของปลายประสาทที่เรียกวา เดนไดร ซึ่ง
ทําหนาที่เชื่อมโยงสัมพันธเรื่องราวที่เรียนรูจากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง 
อธิบายไดวาทําใหเด็กเขาเรื่องที่เรียนรูไดงายและเร็ว

 ควรใหเด็กรับประทานเนื้อปลาทุกวันหรือ 2-3 ครั้งตอสัปดาห โดยเฉพาะเนื้อ
ปลาทะเลเชน ปลาทู ปลากระพง และปลาตาเดียว เปนตน

 ผักและผลไม ผักที่มีสีเขียว เหลืองหรือแดง อาหารเหลานี้ใหวิตามินซี 
เพื่อนําไปสรางเซลลเยื่อบุตางๆทั่วทั้งรางกายและวิตามินเอทําใหเซลลประสาท
ตาทํางานไดเต็มที่ ซึ่งสงผลทั้งทางตรงและทางออมในการพัฒนาสมอง



สารอาหารบํารุงสมอง (ตอ )

 วิตามินและเกลือแร ชวยในการทํางานของเชลลในการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสให
เปนพลังงาน ถาขาดจะทําใหเชลลสมองมีการทํางานลดลงและเชื่องชาจะ
กระทบตอการเรียนรูของเด็ก

 ปลา ไก หมู นมและอาหารทะเล อาหารเหลานี้มีแรธาตุตางๆเชน เหล็ก 
ทองแดง แมกนีเซี่ยม สังกะสี ฟอสฟอรัสและไอโอดีน มีผลตอการทํางานของ
เซลลสมอง

 ผักตระกูลกะหล่ํา(ทําใหสุก) ขาวสาลี และน้ํานมแม สามารถไปยับยั้งการเกิด
อนุมูลอิสระท่ีอาจจะทําลายเซลลสมองได





 ปจจัยท่ีมีผลตอสมอง

 สมองเจริญเติบโตดี (ฉลาด) (โดยเฉพาะตอกลุมวัยรุน)

 การไดทํากิจกรรมกลุม 

 มีปฏิสัมพันธกับสังคม 

 ชวยเหลือตัวเองตามวัย 

 ไดทําหรือเรียนสิ่งที่ชอบ 

 ไดรับคําชมเชยเสมอ 

 ความรักความอบอุนจากพอแม/ผูใกลชิด 



สมองถูกทําลาย (เปนไดทุกวัย)

 ความเครียดนานๆ* จากสาเหตุ ทํางาน/เรียนหนัก บางาน การบานมาก 

 ถูกบังคับใหเรียนหรือใหทํางานในสิ่งที่ไมชอบ 

 ถูกดุดาทุกวัน 

 ขาดความรัก ความอบอุน 

 ขาดการออกกําลังกาย พักผอนไมเพียงพอ 

 เขมงวดเกินไป อัตตาธิปไตย 

 มองตนเองในแงลบ 

 วิตกกังวลมากนานๆ 



ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการดานสมอง

 สมองของมนุษยประกอบดวยเซลลสมองประมาณ หนึ่งแสนลานเซลล ซึง่แตละเซลลจะมี
การตดิตอกันอยูตลอดตั้งแตแรกเกดิเพือ่ทําหนาท่ีใหระบบตาง ๆ ในรางกายสามารถ
ทํางานไดตามปกติ สมองของมนษุยสามารถพัฒนาไดตั้งแตกอนคลอด จนมคีํากลาว
โฆษณาท่ีบอกวา “เพราะสมองของเด็กพัฒนาไดถึง 80 % ในชวงตั้งครรภถึง 3 ปแรก” 
นั้นหมายความวาอาหารมีความสาํคัญตอสมองของเด็กตั้งแตกอนคลอด ซึ่งนอกจาก
อาหารแลวยังมีปจจยัอื่นๆท่ีมผีลตอพัฒนาการของสมองของเด็ก ปจจัยอื่นๆท่ีมีผลตอ
พัฒนาการของเดก็ ดังนี้

 1. การรับประทานอาหารของแมเมื่อเริม่ตั้งครรภ
 2. การอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเครยีด
 3. การไดพูดคุย ยิ้มกับลูกบอย ๆ
 4. การอานหนังสอืใหลูกฟง
 5. การเลี้ยงดูลูกอยางเอาใจใส



สมาชิกในกลุม
แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองเด็กปฐมวัย

 1. นางสาว   จุฑารัตน  สวัสดิ์นะที   รหัสนักศึกษา 53818601012  หอง 1

 2.นางสาว   ทิพยรัตน     ศักด์ิสุระ  รหัสนักศึกษา  53818601015  หอง  1

 3.นางสาว   พจรีย  แนบสนิท       รหัสนักศึกษา  53818601025  หอง 1

 4. นางสาว   สุวรรณา  อุระเพ็ญ     รหัสนักศึกษา  53818601057 หอง 1

 5. นางสาว   พัฒธาวดี    กาบบัวศรี   รหัสนักศึกษา  53818601067  หอง 1

 สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย   ป   4



จดัทาํโดยกลุม่ท ี�   4

                                        ชื่อ นางสาว  จุฑารัตน     สวัสดิ์นะที

                                        รหัสนักศึกษา  53818601012  หอง  1

                                     ชื�อนางสาว ทิพยรัตน     ศักดิ์สุระ 

                                       รหัสนักศึกษา  53818601015  หอง  1



                                           ชื่อนางสาว  พจรีย     แนทสน

                                             รหัสนักศึกษา  53818601025 หอง  1

                                             ชื่อ นางสาว สุวรรณา  อุระเพ็ญ

                                         รหัสนักศึกษา  53818601057   หอง  1



                                     ช ื�อ  นางสาว  พฒัธาวด ี    กาบบวัศร ี 

                                 รหสันกัศกึษา  53818601067  หอ้ง  1


