
ลูกเริ่มเรียนรู� เลี้ยงดูให�ด ี 
 
 

ช่วง ๘ ปีแรกของชีวติ มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการกาํหนดคุณภาพของคน โดยเฉพาะตั%งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนถึงอาย ุ๓ 
ปี  เพราะเป็นระยะที�มีการสร้างรากฐานของสุขภาพ การเจริญเติบโต และพฒันาการ  เด็กจะเรียนรู้ไดเ้ร็วที�สุดในช่วงนี%  เมื�อ
ไดรั้บการเอาใจใส่ อบรมเลี%ยงดูดว้ยความรัก สร้างความผกูพนัต่อกนั สนบัสนุนใหมี้ประสบการณ์การเรียนรู้จากคนและ
สิ�งแวดลอ้มรอบตวั พร้อมกบัการไดรั้บอาหารที�เหมาะสมพอเพียง และการดูแลสุขภาพที�ดี สิ�งเหล่านี% มีผลต่อการปรับ
โครงสร้าง และการทาํงานของสมองที�กาํลงัเติบโตขึ%น  ดงันั%น พอ่แม่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนรัฐและสังคม จึง
มีหนา้ที�สาํคญัในการเอาใจใส่ดูแลเด็ก เสริมการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตั%งแต่ปฐมวยั เป็นการวางพื%นฐานที�มั�นคงสาํหรับการ
เสริมสร้างคุณภาพของคนไปตลอดชีวิตใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม  เก่ง  มีความสุขและสร้างสรรคสิ์�งที�เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม ทั%งนี%  ตอ้งคาํนึงวา่เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะพฒันาเตม็ที�ตามศกัยภาพของตน 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
การเอาใจใส่อบรมเลี%ยงดูที�เด็กไดรั้บในช่วง ๘ ปีแรกของชีวติ โดยเฉพาะ ในช่วง ๓ ปีแรก มีความสาํคญัอยา่ง
ยิ�ง เพราะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต 

 
เด็กเรียนรู้อยา่งรวดเร็วไดต้ั%งแต่แรกเกิด เด็กจะเติบโตและเรียนรู้ไดดี้ที�สุดเมื�อไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่ง
สมํ�าเสมอจากพอ่แม่และคนที�รักและห่วงใย มีประสบการณ์การเรียนรู้ที�ดีจากคนและสิ�งแวดลอ้ม พร้อมกบั
ไดรั้บอาหารที�เหมาะสมพอเพียง และการดูแลสุขภาพ 

 
การสนบัสนุนใหเ้ด็กสาํรวจและเล่นกบัผูค้นและสิ�งรอบตวัที�ปลอดภยั จะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ และมีพฒันาการ
รอบดา้นอยา่งสมดุลทั%งดา้นจิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา  

 
เด็กเรียนรู้ที�จะประพฤติตนตามแบบอยา่งพฤติกรรมของพ่อแม่ ผูค้นที�อยูใ่กลชิ้ดและเลียนแบบสิ�งที�พบเห็น
บ่อยๆ 

 
พอ่แม่ และผูเ้ลี%ยงดูสามารถสร้างเสริมให้เด็กประสบความสาํเร็จในการศึกษา การงาน และการดาํเนินชีวติใน
อนาคต โดยการวางรากฐานที�ดีใหแ้ก่ลูก ตั%งแต่แรกเริ�ม 

 
พอ่แม่และผูเ้ลี%ยงดูควรทราบวา่พฤติกรรมใดเป็นสัญญาณเตือนภยัถึงพฒันาการที�ล่าชา้หรือผดิปกติ จะไดรี้บ
ตรวจพบปัญหาและแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  

 

 

 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การเอาใจใส่อบรมเลี�ยงดูที�เด็กได้รับในช่วง ๘ ปีแรกของชีวติ โดยเฉพาะ ในช่วง ๓ ปีแรก มีความสําคัญอย่างยิ�ง 

เพราะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวติ 

 

๑.๑ การใหเ้วลาดูแลเอาใจใส่เด็ก ดว้ยความรักความเขา้ใจอยา่งสมํ�าเสมอ โดยสังเกตท่าที สัมผสัอยา่งอ่อนโยน 
พดูคุยโตต้อบ และเล่นกบัเด็ก เป็นสิ�งสาํคญัที�ช่วยใหเ้ด็กเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

๑.๒ เด็กชายและเด็กหญิงต่างมีความตอ้งการพื%นฐานเหมือนกนัทั%งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ต่างมี
ความสามารถในการเรียนรู้ และมีความตอ้งการที�จะไดรั้บความรัก ความสนใจ ความเขา้ใจ และการ
ยอมรับ    เหมือนกนั 

๑.๓ เด็กที�เจบ็ป่วยบ่อยๆ ซีด ขาดสารอาหารจะมีอาการตื�นกลวัง่าย หงุดหงิด งอแง ขาดความสนใจต่อสิ�งแวดลอ้ม 
ไม่ค่อยเล่น  มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับุคคลรอบขา้งนอ้ยกวา่ปกติ เด็กเหล่านี%จาํเป็นที�จะตอ้งไดรั้บการดูแล
เป็นพิเศษจากผูเ้ลี%ยงดูอยา่งใกลชิ้ด ใหไ้ดรั้บอาหารที�เพียงพอ และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�น่าสนใจ 

๑.๔ เด็กแต่ละคนมีลกัษณะพื%นอารมณ์และความถนดัต่างกนั เมื�อมีอายเุพิ�มขึ%นก็จะมีการเรียนรู้ การคิด การพดู 
และการแสดงออกที�เปลี�ยนไปจากเดิม เด็กเล็กๆ มีความรู้สึกจริงจงัและมกัแสดงอารมณ์ออกมาแรงๆ 
โดยเฉพาะเมื�อถูกขดัใจหรือคบัแคน้ใจที�ทาํสิ�งต่างๆ ไม่ไดต้ามตอ้งการ  เด็กๆ มกัหวาดกลวัคนแปลกหนา้ 
ความมืด และสถานที�ไม่คุน้เคย  จึงมีปฏิกิริยาต่างๆ เช่น ร้องไห ้ดิ%นรน ไม่ฟังเหตุผล 

๑.๕ หากการแสดงอารมณ์ของเด็กทาํใหถู้กหวัเราะเยาะ ถูกทาํโทษรุนแรง หรือถูกเพิกเฉยไม่มีผูใ้ดเขา้ใจ เด็กอาจ
เติบโตขึ%นเป็นบุคคลขี%อาย ไร้ความสามารถที�จะแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๑.๖ พอ่แม่จึงควรติดตาม สังเกตเพื�อจะไดเ้ขา้ใจความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของเด็ก ทาํใหต้นเองสามารถ
ยบัย ั%งชั�งใจ เลือกใชว้ธีิที�เหมาะสมในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเด็ก โดยไม่ตอ้งใชค้วามรุนแรง เป็นการช่วย
ใหเ้ด็กเรียนรู้ที�จะควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และเติบโตขึ%นอยา่งมีความสุขและมี
ความมั�นคงทางจิตใจ 

๑.๗ การลงโทษเด็กที�กระทาํผิดดว้ยการตีหรือทาํร้ายร่างกายถือเป็นการกระทาํทารุณ ซึ� งมีผลเสียต่อพฒันาการ
ของเด็ก การถูกทาํโทษทางกายอยา่งรุนแรงจากผูที้�กาํลงัโกรธ จะทาํใหเ้ด็กเติบโตเป็นคนที�ใชค้วาม รุนแรง
กระทาํต่อผูอื้�น  ดงันั%น พอ่แม่จึงควรสั�งสอนลูกให้รู้ถูกผดิ ดว้ยหลกัเกณฑที์�ชดัเจน มีเหตุผลเสมอตน้เสมอ
ปลาย อธิบายใหลู้กเกิดความเขา้ใจและลงโทษโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  เมื�อลูกทาํสิ�งที�ดีงามก็ใหก้าํลงัใจ แสดง
ความชื�นชม จะทาํใหลู้กไม่สับสน เรียนรู้ที�จะเลือกวา่สิ�งใดควรทาํสิ�งใดไม่ควรทาํ สามารถแกปั้ญหาขอ้
ขดัแยง้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามรุนแรง ทาํใหเ้ติบโตขึ%นเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัวและชุมชน 
 

๑.๘ พอ่แม่และสมาชิกในครอบครัวที�ร่วมกนัเลี%ยงดูเด็กอยา่งสมํ�าเสมอ จะสนิทสนมและผกูพนักบัเด็กก่อใหเ้กิด
ความรักและเอื%ออาทรต่อกนั ถือเป็นการสร้างเสริมพื%นฐานที�มั�นคงทางจิตใจและบุคลิกภาพใหก้บัเด็กพอ่มี
บทบาทสาํคญัต่อลูกชายและลูกสาว ในดา้นดูแลความเป็นอยู ่ใหก้ารศึกษา ใหก้ารดูแลสุขภาพ เป็นแบบอยา่ง



และเป็นหลกัประกนัของความมั�นคง ปลอดภยัใหก้บัลูก พอ่จึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการอบรมเลี%ยงดูลูก 
โดยเฉพาะเมื�อแม่อยูใ่นระหวา่งตั%งครรภ ์หรือให้นมลูกคนเล็ก 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วได้ตั�งแต่แรกเกดิ เด็กจะเติบโตและเรียนรู้ได้ดีที�สุดเมื�อได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างสมํ�าเสมอ

จากพ่อแม่และคนที�รักและห่วงใย มีประสบการณ์การเรียนรู้ที�ดีจากคนและสิ�งแวดล้อม พร้อมกบัได้รับอาหารที�เหมาะสม

พอเพยีง และการดูแลสุขภาพ 

 

๒.๑ การเริ�มให้ผวิกายของลูกสัมผสักบัตวัแม่และเริ�มดูดนมแม่เร็วที�สุดภายใน ๑ ชั�วโมงหลงัเกิด ทาํใหมี้ความใกลชิ้ด
ในช่วงพิเศษที�ไวต่อการตอบสนอง เป็นขั%นตน้ของการสร้างความผกูพนัที�มั�นคงระหวา่งแม่กบัลูก นาํไปสู่การเติบโต
และพฒันาการที�ดีของเด็ก 

๒.๒ ประสาทสัมผสัทั%ง ๕ คือ กายสัมผสั การไดย้นิ การไดก้ลิ�น การมองเห็น  การรับรส และจากความรู้สึกที�เกิดขึ%นเป็น
เครื�องมือที�ช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้จากการสาํรวจสิ�งต่างๆ ที�อยูร่อบตวั 

๒.๓ การพฒันาสมองและจิตใจของเด็กเกิดขึ%นอยา่งรวดเร็ว เมื�อเด็กไดรั้บการสัมผสั การกอด ไดย้นิเสียง และเห็นหนา้ที�
คุน้เคย การจบัตอ้งสิ�งของที�หลากหลาย การเรียนรู้จะเกิดขึ%นไดดี้เมื�อไดรั้บความรัก    ประสบการณ์การเรียนรู้จากคน
และสิ�งแวดลอ้มที�อยูร่อบตวั เด็กที�มีความรู้สึกมั�นคงมกัจะมีผลการเรียนที�ดี และสามารถปรับตวัไดง่้ายเมื�อเผชิญกบั
ปัญหา พอ่แม่จึงควรส่งเสริมชี%ชวนใหลู้กไดม้องเห็น ไดย้ิน สัมผสั   จบัตอ้ง พดูจาโตต้อบ ใหห้ดัทาํกิจกรรมต่างๆ 
ดว้ยตนเอง โดยดูแลใหป้ลอดภยัมีความหลากหลายที�เหมาะสมกบัความสนใจ และความสามารถของลูก  

๒.๔ ตั%งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ๖ เดือนควรเลี%ยงลูกดว้ยนมแม่แต่เพียงอยา่งเดียว ส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดีที�สุด หลงัจากนั%น
ควรเพิ�มอาหารอื�นตามวยัร่วมไปกบันมแม่ เพื�อให้เด็กไดรั้บสารอาหารที�เหมาะสมกบัความตอ้งการ และฝึกหดัเรียนรู้
การกินอาหารดว้ยการเคี%ยวกลืนตลอดจนการช่วยตนเองในการตกัอาหารกินและดื�มจากถว้ย เด็กจะไดรั้บทั%งอาหาร
กายและอาหารใจ และเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย       สติปัญญา  จิตใจ และสังคมไปพร้อมกนั 

๒.๕ วธีิการที�สาํคญัที�สุดสาํหรับการเรียนรู้ของเด็ก คือการมี     ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัพอ่แม่และบุคคลที�อยูใ่กลชิ้ด การ
สื�อภาษา ซึ� งเริ�มดว้ยการสัมผสัตวัอยา่งอ่อนโยน มองหนา้ สบตา ยิ%ม การทาํท่าทาง พดูจาโตต้อบกนั  ร้องเพลง เล่า
นิทาน อ่านหนงัสือใหฟั้ง กิจกรรมเหล่านี% เป็นสิ�งสาํคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลูกตั%งแต่วยัทารก 
และช่วยพฒันาความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ การแสดงออกและการสื�อความหมายกบัผูอื้�นที�ไม่มีสิ�งใดจะ
ทดแทนได ้

๒.๖ พอ่แม่ และผูเ้ลี%ยงดูสามารถช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ และมีความสามารถเพิ�มขึ%นโดยการจดัหาสิ�งใหม่ และน่าสนใจใหเ้ด็ก
ไดม้องเห็น ฟัง จบัตอ้งและไดเ้ล่น เพื�อใหเ้ด็กฝึกหดัทาํสิ�งต่างๆ ดว้ยตนเองตั%งแต่เล็ก   จะทาํใหมี้ความคล่องตวั 
โดยเฉพาะการเคลื�อนไหวร่างกาย  การสื�อภาษา การใชมื้ออยา่งคล่องแคล่วนาํไปสู่ความมั�นใจ พร้อมที�จะลองทาํสิ�งที�
ยากขึ%น ซึ� งเป็นพื%นฐานที�ดีสาํหรับการเรียนรู้ในระดบัต่อไป ตลอดจนการดาํรงชีวิตในอนาคต 
 



๒.๗ ทารกและเด็กเล็กควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งสมํ�าเสมอ ไม่ควรปล่อยใหอ้ยูต่ามลาํพงัเป็นเวลานานการถูกปล่อย
ปละละเลยจะเกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง พฒันาการดา้นจิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กทุกคน
ทั%งหญิงและชายตอ้งการใหพ้่อแม่ผูเ้ลี%ยงดูสนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ และตอ้งการคาํใหก้าํลงัใจ ตลอดจนคาํ
ชมเชยในขณะที�พยายามทาํสิ�งใหม่ๆ ใหส้าํเร็จ 

๒.๘ เมื�อพบวา่เด็กเติบโตนอ้ยกวา่ที�ควร หรือมีพฒันาการของความสามารถไม่กา้วหนา้ตามอายทีุ�เพิ�มขึ%น พอ่แม่ควรพาลูก
ไปปรึกษาแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขเด็กควรเรียนรู้ภาษาของพอ่แม่เป็นภาษาแรก  จะช่วยใหเ้ด็กพฒันา
ความสามารถในการรับรู้ การคิด และการแสดงออก เด็กเรียนรู้ภาษาไดง่้ายและรวดเร็วจากเพลง การเล่าเรื�องต่างๆ 
ใน   ครอบครัว  คาํคลอ้งจอง-กลอน และการละเล่นต่างๆ เช่น  การเล่นจะ๊เอ๋  จบัปูดาํ  โยกเยก  เป็นตน้ 

๒.๙ เด็กที�ไดรั้บวคัซีนสร้างภูมิคุม้กนัโรคตามกาํหนด และไดรั้บอาหารที�เหมาะสมพอเพียงจะมีสุขภาพแขง็แรง เล่นและ
เรียนรู้จาก      ปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองกบัคนและสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     ทั%งครอบครัวก็จะไม่ตอ้งเสียค่า
รักษาพยาบาล พอ่แม่ไม่ตอ้งเสียเวลาในการทาํงาน และเสียรายไดม้าเฝ้าดูแลรักษาพยาบาลเด็กป่วย  ทั%งตวัเด็กก็ไม่
ตอ้งขาดเรียนอนัเนื�องมาจากการเจบ็ป่วย 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การสนับสนุนให้เด็กสํารวจและเล่นกบัผู้คนและสิ�งรอบตัวที�ปลอดภัย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ และมีพฒันาการรอบ

ด้านอย่างสมดุลทั�งด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา 
 

๓.๑ เด็กชอบเล่นเพราะรู้สึกสนุก ในขณะเดียวกนัการเล่นช่วยทาํใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ ตอบสนองความ
อยากรู้อยากเห็น และพฒันาความเชื�อมั�นในตนเอง   เด็กเรียนรู้โดยพยายามทาํสิ�งต่างๆ ฝึกการสังเกต
เปรียบเทียบ การตั%งคาํถาม และการทาํสิ�งที�แปลกใหม่ทา้ทาย  การเล่นเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้ ซึ� งเด็ก
ทาํโดยสมคัรใจที�ช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษา   ความคิด  การวางแผน  การจดัการ  การตดัสินใจของเด็ก และ
ฝึกการแกปั้ญหา การเล่นและการกระตุน้ให้เด็กมีการตอบสนองเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับเด็กที�มีความบกพร่อง
ทางพฒันาการและเด็กที�เจบ็ป่วย 

๓.๒ เด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้าย ตอ้งการโอกาสเหมือนๆ กนั เล่นและมีปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลภายในครอบครัว การ
เล่นกบัพอ่บ่อยๆ ช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�มั�นคงระหวา่งพอ่กบัลูก ทั%งยงัช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้   บทบาทและ
ลกัษณะที�แตกต่างระหวา่งพ่อกบัแม่ 

๓.๓ ผูที้�อยูใ่กลชิ้ดควรช่วยใหเ้ด็กทาํในสิ�งที�เริ�มจากง่ายไปหายากตามลาํดบัตามกาํลงัของเด็ก โดยพดูกบัเด็กอยา่ง
ชดัเจน จดัหาสิ�งที�  ปลอดภยัใหเ้ด็กเล่น ทั%งนี%ผูใ้หญ่ควรจะติดตามดูแลการเล่นของเด็กอยา่งใกลชิ้ด จะไดเ้ล่น
กบัเด็กอยา่งเหมาะสม อาจจะแนะนาํวธีิใหม่ๆใหโ้ดยไม่ออกคาํสั�งใหเ้ด็กทาํตามหรือทาํแทนเด็กไปเสีย
ทั%งหมด 



๓.๔ เมื�อเด็กเล็กๆยนืยนัที�จะทาํอะไรเองโดยไม่ตอ้งการความ    ช่วยเหลือ ผูใ้หญ่จะตอ้งอดทนคอยดูใหเ้ด็กทาํเอง 
ตราบเท่าที�เด็กมีความปลอดภยั เด็กจะเรียนรู้ไดดี้จากการกระทาํดว้ยตนเองจนประสบความสาํเร็จ  ความ
ภูมิใจที�เกิดจากความสาํเร็จหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ก่อใหเ้กิดความรู้สึกที�ดีต่อตนเองและทาํใหมี้กาํลงัใจ ไม่
ยอมแพต่้ออุปสรรค นบัวา่เป็นผลดีอยา่งยิ�งต่อพฒันาการของเด็ก พอ่แม่ควรสนบัสนุนชี%นาํใหลู้กหดั
ช่วยเหลือตนเองในการเล่นและการทาํกิจวตัรประจาํวนั โดยใหร่้วม  กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวและชุมชน 
ตามกาํลงัความสามารถของเด็ก 

๓.๕ เด็กทุกคนตอ้งการเล่นสิ�งของที�หลากหลายและที�หาไดง่้ายเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็ก อาจเป็นของ
เล่นที�หาไดจ้าก    ธรรมชาติและของใชใ้นบา้น ไดแ้ก่ นํ%า ทราย ดิน กอ้นหิน  กล่องกระดาษ  ชิ%นไมบ้ล็อก
รูปทรงต่างๆ หมอ้  ฝาหมอ้ ชาม ชอ้น เป็นตน้  เป็นสิ�งของที�เด็กเล่นไดดี้พอกนักบัของเล่นที�ตอ้งไปซื%อหามา 

๓.๖ เด็กมีพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปตลอดเวลาตามระดบัพฒันาการ และเด็กจะมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ%นเสมอ  ผู ้
เลี%ยงดูจึงควรติดตามการเปลี�ยนแปลงเหล่านี%  เพื�อจะไดมี้ความเขา้ใจและตอบสนองต่อเด็กไดถู้กจงัหวะ เป็น
การเสริมสร้างให้เด็กมีพฒันาการที�กา้วหนา้ไดดี้ยิ�งขึ%น 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กเรียนรู้ที�จะประพฤติตนตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้คนที�อยู่ใกล้ชิดและเลยีนแบบสิ�งที�พบเห็นบ่อยๆ 
 

๔.๑ เด็กเรียนรู้วธีิการอยูร่่วมกบับุคคลอื�น โดยการเฝ้ามองและเลียนแบบบุคคลที�อยูร่อบขา้งกบัสิ�งที�พบเห็นเด็ก
เรียนรู้อยา่งรวดเร็ววา่พฤติกรรมใดเป็นที�ยอมรับและพฤติกรรมใดไม่เป็นที�ยอมรับ 

๔.๒ แบบอยา่งพฤติกรรมของผูใ้หญ่และเด็กที�โตกวา่มีอิทธิพลมากที�สุดในการสร้างลกัษณะนิสัยบุคลิกภาพ และ
การแสดงออกของเด็กมากกวา่คาํสั�งสอน ถา้พอ่แม่ตะโกนใส่กนัเด็กจะเลียนแบบ  ถา้พอ่แม่มีนํ%าใจ เมตตาและ
รับฟังซึ� งกนัและกนัดูแลผูอื้�น เด็กก็จะทาํตามเช่นกนั 

๔.๓ เด็กชอบเล่นสมมติ ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการสร้างจินตนาการ พอ่แม่ และผูเ้ลี%ยงดูควรสนบัสนุนใหไ้ดเ้ล่นสวม
บทบาทใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในพฤติกรรมของคนอื�นๆ และบทบาททางสังคม 
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

พ่อแม่ และผู้เลี�ยงดูสามารถสร้างเสริมให้เด็กประสบความสําเร็จในการศึกษา การงาน และการดําเนินชีวติในอนาคต 

โดยการวางรากฐานที�ดีให้แก่ลูก ตั�งแต่แรกเริ�ม  
 

๕.๑ การวางรากฐานคุณลกัษณะที�ดีใหแ้ก่ลูกตั%งแต่แรกเริ�ม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ๓ ปีแรกของชีวติมีความสาํคญั พ่อแม่
สามารถเป็นแบบอยา่งที�ดี สร้างวนิยั และความรับผดิชอบ สร้างเสริมใหลู้กประสบความสาํเร็จในการศึกษาการ
งานและการดาํเนินชีวติในอนาคต 

๕.๒ ความสามารถในการเรียนรู้  การทาํงาน  การควบคุมอารมณ์ และความประพฤติ ขึ%นอยูก่บัการทาํหนา้ที�ของ
สมอง หากจะใหลู้กมีสมองดีและร่างกายจิตใจพฒันาไดเ้ต็มที�ตอ้งใหแ้ม่มีสุขภาพดี พอ่แม่มีลูกเมื�อพร้อม แม่
ตั%งครรภไ์ดรั้บการดูแลสุขภาพอาหารเพียงพอ  คลอดปลอดภยั  เลี%ยงลูกดว้ยนมแม่  และอาหารตามวยัที�มีคุณค่า
เพียงพอ  
 

นอกจากนั%นพ่อแม่ตอ้งเลี%ยงดูลูกดว้ยความรักและเอาใจใส่ ป้องกนัโรคและอนัตราย  รวมทั%งใหเ้ด็กไดมี้
ประสบการณ์เรียนรู้ที�เหมาะสม โดยเฉพาะช่วง ๓-๔ ปีแรกของชีวติ 

๕.๓ เด็กแต่ละคนมีลกัษณะพื%นอารมณ์และความถนดัต่างกนัและเมื�อมีอายเุพิ�มขึ%นก็จะมีการเรียนรู้ การคิด การพดู 
และการแสดงออกที�ต่างจากเดิม พอ่แม่จึงตอ้งคอยสังเกตติดตาม เพื�อจะไดเ้ขา้ใจลูก ทาํใหส้ามารถปรับเปลี�ยน
วธีิการอบรมเลี%ยงดูใหเ้หมาะสม 

๕.๔ เด็กมีความใฝ่รู้ตามธรรมชาติ และตอ้งการโอกาสเรียนรู้ตามระดบัความสามารถในแต่ละวยัเปลี�ยนไป
ตามลาํดบัขั%น พอ่แม่จึงควรใหโ้อกาส  จดัสถานที�และสิ�งที�ปลอดภยัใหลู้กได ้สาํรวจ เรียนรู้จากประสาทสัมผสั 
การลองกระทาํ การเล่น และ แบบอยา่ง ตลอดจนการพดูคุยสื�อภาษากบัลูก ชี%ชวนใหเ้กิดความสนใจและสนุก
กบัการเรียนรู้แต่ไม่เร่งรัดให้ ลูกเรียนรู้ก่อนลูกจะพร้อม เช่น การกระตุน้เด็กในครรภ ์การบงัคบัให ้ท่องจาํ อ่าน
เขียน คิดเลข ในช่วงปฐมวยั เป็นตน้ 

๕.๕ ผลการวจิยัระยะยาว พบวา่ เด็กที�ไดรั้บการเลี%ยงดูดว้ยความรัก มีความผกูพนัที�มั�นคงกบัพอ่แม่ หรือผูเ้ลี%ยงดู
ในช่วง ๓ ปีแรกของชีวติ   มีแนวโนม้ที�จะใฝ่ดี มีความหวงัและศรัทธาในชีวติ มีความมานะพยายามพฒันา
ตนเองตลอดชีวติ ไม่ทอ้แท ้หรือถูกชกัจูงไปในทางเสื�อมที�เป็น   พิษภยั ไม่ทาํลายคุณค่าและศกัดิL ศรีของความ
เป็นมนุษย ์

๕.๖ ลูกแต่ละคนจะตอ้งการความสนใจ ความใกลชิ้ด และเวลาที�ทาํกิจกรรมร่วมกบัพอ่แม่อยา่งมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะตั%งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ ๓ ปี ก่อนที�เขาจะเกิดความมั�นใจพอที�จะไปเล่นและเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
เพื�อนเด็กๆจากผูใ้หญ่คนอื�นๆไดดี้ขึ%น ครอบครัวจึงควรเตรียมตวัใหพ้ร้อมที�จะเลี%ยงดูเด็กก่อนมีลูก และควรเวน้
ช่วงห่างของการมีบุตรคนต่อไปประมาณ ๒ ปี และส่งเสริมใหลู้กไดรั้บการศึกษาพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

พ่อแม่และผู้เลี�ยงดูควรทราบว่าพฤติกรรมใดเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงพฒันาการที�ล่าช้าหรือผดิปกติ จะได้รีบตรวจ

พบปัญหาและแก้ไขอย่างทนัท่วงที 

 

๖.๑ พอ่แม่และผูเ้ลี%ยงดูจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมพฒันาการปกติตามวยั จะไดรู้้วา่เด็กปกติอายใุดควรมี
ความสามารถอยา่งไร ซึ� งดูไดจ้ากสมุดบนัทึกสุขภาพ จะไดติ้ดตามเฝ้าระวงัพฒันาการของลูกหลาน      หาก
สงสัยเด็กมีพฒันาการที�ไม่เหมาะสมจะไดรี้บไปปรึกษาแพทยแ์ละ    เจา้หนา้ที�สาธารณสุข เพื�อตรวจวนิิจฉยั
และบาํบดัรักษาอยา่งทนัท่วงที ตลอดจนขอรับคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการดูแลช่วยเหลือ และจดัสิ�งแวดลอ้มที�
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กที�เจบ็ป่วยหรือเด็กพิการ 

๖.๒ โดยทั�วไปเด็กจะพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ เพิ�มขึ%นตามวยัเป็นลาํดบัขั%นตอนที�ใกลเ้คียงกนั เด็กแต่ละคนจะ
พฒันาเร็วชา้ตามจงัหวะของตนเอง และโอกาสในการเรียนรู้ ทั%งทางดา้นการเคลื�อนไหว ดา้นสติปัญญา  การใช้
ภาษา  การช่วยตวัเอง การสร้างความสัมพนัธ์กบัคนอื�นและการแสดงอารมณ์ พฤติกรรมพฒันาการเป็นขั%นตอน
ที�เหมาะสมกบัวยัมีความสาํคญัเพราะสะทอ้นถึงการเติบโตและการทาํงานของสมอง สุขภาพทั�วไปของเด็ก 
และสภาพแวดลอ้มของเด็กที�เป็นไปตามปกติ  

๖.๓ พอ่แม่ควรสังเกตการตอบสนองของเด็กต่อสิ�งเร้าต่างๆ หากสงสัยวา่เด็กมีปัญหาพฒันาการผดิปกติ หรือผดิแผก
ไปกวา่เด็กคนอื�นในวยัเดียวกนั  พอ่แม่ควรคอยสังเกตดูแลเด็กใกลชิ้ดมากขึ%น พดูคุยหาของมาเล่นดว้ย นวด
สัมผสัตวัเด็กอยา่งอ่อนโยน ใหเ้วลาฝึกระยะหนึ�ง ประมาณ ๑-๒ เดือน หากเด็กยงัไม่ตอบสนองพฒันา
ตามปกติ  แสดงวา่เด็กอาจมีปัญหาเกี�ยวกบัสุขภาพ  อวยัวะรับสัมผสั  เช่น ตา หรือหู  การทาํงานของสมอง
บกพร่อง หรือวธีิเลี%ยงดูและประสบการณ์เรียนรู้ไม่ เหมาะสมและอื�นๆ  การรักษาแต่เนิ�นๆ จะช่วยเด็กไดดี้กวา่ 
พอ่แม่จึงไม่ควรนิ�งนอนใจ แต่ควรปรึกษาแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข 

๖.๔ เด็กที�ไม่มีความสุข หรือประสบกบัปัญหาทางจิตใจอาจแสดงออกโดยมีอาการไม่เป็นมิตร  เกียจคร้าน  เด็กที�ไม่
ช่วยเหลือใคร  ดื%อดึง  ร้องไห้บ่อยๆ  แสดงพฤติกรรมรุนแรงกา้วร้าว  แยกตวั  ซึมเศร้า  เหงาหงอยแทนที�จะไป
เล่นกบัเพื�อน หรือไม่สนใจในการร่วมทาํกิจกรรมที�เคยชอบทาํมาก่อน เบื�ออาหาร หรือมีอาการนอนไม่หลบั
ร่วมดว้ย  พอ่แม่ควรจะสนใจ ไต่ถามความเป็นอยูแ่ละความรู้สึกของเด็กและปรึกษาหารือร่วมกบัครูหรือ
เจา้หนา้ที�สาธารณสุข ถา้เด็กมีปัญหาทางจิตใจ หรือถูกกระทาํรุนแรง ควรจะไดรั้บความช่วยเหลือและการ
ปรึกษาแนะแนวเพื�อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 

 

 


