ลูกเริ่มเรียนรู เลี้ยงดูใหดี
ช่วง ๘ ปี แรกของชี วติ มีความสําคัญอย่างยิงในการกําหนดคุณภาพของคน โดยเฉพาะตั%งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจนถึงอายุ ๓
ปี เพราะเป็ นระยะทีมีการสร้างรากฐานของสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการ เด็กจะเรี ยนรู ้ได้เร็ วทีสุ ดในช่วงนี% เมือ
ได้รับการเอาใจใส่ อบรมเลี%ยงดูดว้ ยความรัก สร้างความผูกพันต่อกัน สนับสนุนให้มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากคนและ
สิ งแวดล้อมรอบตัว พร้อมกับการได้รับอาหารทีเหมาะสมพอเพียง และการดูแลสุ ขภาพทีดี สิ งเหล่านี%มีผลต่อการปรับ
โครงสร้าง และการทํางานของสมองทีกําลังเติบโตขึ%น ดังนั%น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนรัฐและสังคม จึง
มีหน้าทีสําคัญในการเอาใจใส่ ดูแลเด็ก เสริ มการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมตั%งแต่ปฐมวัย เป็ นการวางพื%นฐานทีมันคงสําหรับการ
เสริ มสร้างคุณภาพของคนไปตลอดชีวิตให้เป็ นคนดีมีคุณธรรม เก่ง มีความสุ ขและสร้างสรรค์สิงทีเป็ นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม ทั%งนี% ต้องคํานึงว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ ทีจะพัฒนาเต็มทีตามศักยภาพของตน

ข้ อมูลสนับสนุน
การเอาใจใส่ อบรมเลี%ยงดูทีเด็กได้รับในช่วง ๘ ปี แรกของชีวติ โดยเฉพาะ ในช่วง ๓ ปี แรก มีความสําคัญอย่าง
ยิง เพราะส่ งผลต่อสุ ขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต
เด็กเรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ วได้ต% งั แต่แรกเกิด เด็กจะเติบโตและเรี ยนรู ้ได้ดีทีสุ ดเมือได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่าง
สมําเสมอจากพ่อแม่และคนทีรักและห่วงใย มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีดีจากคนและสิ งแวดล้อม พร้อมกับ
ได้รับอาหารทีเหมาะสมพอเพียง และการดูแลสุ ขภาพ
การสนับสนุนให้เด็กสํารวจและเล่นกับผูค้ นและสิ งรอบตัวทีปลอดภัย จะช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ และมีพฒั นาการ
รอบด้านอย่างสมดุลทั%งด้านจิตใจ สังคม ร่ างกาย และสติปัญญา
เด็กเรี ยนรู ้ทีจะประพฤติตนตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ ผูค้ นทีอยูใ่ กล้ชิดและเลียนแบบสิ งทีพบเห็น
บ่อยๆ
พ่อแม่ และผูเ้ ลี%ยงดูสามารถสร้างเสริ มให้เด็กประสบความสําเร็ จในการศึกษา การงาน และการดําเนินชี วติ ใน
อนาคต โดยการวางรากฐานทีดีให้แก่ลูก ตั%งแต่แรกเริ ม
พ่อแม่และผูเ้ ลี%ยงดูควรทราบว่าพฤติกรรมใดเป็ นสัญญาณเตือนภัยถึงพัฒนาการทีล่าช้าหรื อผิดปกติ จะได้รีบ
ตรวจพบปั ญหาและแก้ไขอย่างทันท่วงที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การเอาใจใส่ อบรมเลียงดูทเด็
ี กได้ รับในช่ วง ๘ ปี แรกของชี วติ โดยเฉพาะ ในช่ วง ๓ ปี แรก มีความสํ าคัญอย่ างยิง
เพราะส่ งผลต่ อสุ ขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชี วติ
๑.๑ การให้เวลาดูแลเอาใจใส่ เด็ก ด้วยความรักความเข้าใจอย่างสมําเสมอ โดยสังเกตท่าที สัมผัสอย่างอ่อนโยน
พูดคุยโต้ตอบ และเล่นกับเด็ก เป็ นสิ งสําคัญทีช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๑.๒ เด็กชายและเด็กหญิงต่างมีความต้องการพื%นฐานเหมือนกันทั%งทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม ต่างมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และมีความต้องการทีจะได้รับความรัก ความสนใจ ความเข้าใจ และการ
ยอมรับ เหมือนกัน
๑.๓ เด็กทีเจ็บป่ วยบ่อยๆ ซี ด ขาดสารอาหารจะมีอาการตืนกลัวง่าย หงุดหงิด งอแง ขาดความสนใจต่อสิ งแวดล้อม
ไม่ค่อยเล่น มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลรอบข้างน้อยกว่าปกติ เด็กเหล่านี%จาํ เป็ นทีจะต้องได้รับการดูแล
เป็ นพิเศษจากผูเ้ ลี%ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้ได้รับอาหารทีเพียงพอ และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีน่าสนใจ
๑.๔ เด็กแต่ละคนมีลกั ษณะพื%นอารมณ์และความถนัดต่างกัน เมือมีอายุเพิมขึ%นก็จะมีการเรี ยนรู ้ การคิด การพูด
และการแสดงออกทีเปลียนไปจากเดิม เด็กเล็กๆ มีความรู ้สึกจริ งจังและมักแสดงอารมณ์ออกมาแรงๆ
โดยเฉพาะเมือถูกขัดใจหรื อคับแค้นใจทีทําสิ งต่างๆ ไม่ได้ตามต้องการ เด็กๆ มักหวาดกลัวคนแปลกหน้า
ความมืด และสถานทีไม่คุน้ เคย จึงมีปฏิกิริยาต่างๆ เช่น ร้องไห้ ดิ%นรน ไม่ฟังเหตุผล
๑.๕ หากการแสดงอารมณ์ของเด็กทําให้ถูกหัวเราะเยาะ ถูกทําโทษรุ นแรง หรื อถูกเพิกเฉยไม่มีผใู ้ ดเข้าใจ เด็กอาจ
เติบโตขึ%นเป็ นบุคคลขี%อาย ไร้ความสามารถทีจะแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
๑.๖ พ่อแม่จึงควรติดตาม สังเกตเพือจะได้เข้าใจความรู ้สึก ความคิด และพฤติกรรมของเด็ก ทําให้ตนเองสามารถ
ยับยั%งชังใจ เลือกใช้วธิ ี ทีเหมาะสมในการปรับเปลียนพฤติกรรมเด็ก โดยไม่ตอ้ งใช้ความรุ นแรง เป็ นการช่วย
ให้เด็กเรี ยนรู ้ทีจะควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และเติบโตขึ%นอย่างมีความสุ ขและมี
ความมันคงทางจิตใจ
๑.๗ การลงโทษเด็กทีกระทําผิดด้วยการตีหรื อทําร้ายร่ างกายถือเป็ นการกระทําทารุ ณ ซึ งมีผลเสี ยต่อพัฒนาการ
ของเด็ก การถูกทําโทษทางกายอย่างรุ นแรงจากผูท้ ีกําลังโกรธ จะทําให้เด็กเติบโตเป็ นคนทีใช้ความ รุ นแรง
กระทําต่อผูอ้ ืน ดังนั%น พ่อแม่จึงควรสังสอนลูกให้รู้ถูกผิด ด้วยหลักเกณฑ์ทีชัดเจน มีเหตุผลเสมอต้นเสมอ
ปลาย อธิ บายให้ลูกเกิดความเข้าใจและลงโทษโดยไม่ใช้ความรุ นแรง เมือลูกทําสิ งทีดีงามก็ให้กาํ ลังใจ แสดง
ความชืนชม จะทําให้ลูกไม่สับสน เรี ยนรู ้ทีจะเลือกว่าสิ งใดควรทําสิ งใดไม่ควรทํา สามารถแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความรุ นแรง ทําให้เติบโตขึ%นเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัวและชุมชน
๑.๘ พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวทีร่ วมกันเลี%ยงดูเด็กอย่างสมําเสมอ จะสนิทสนมและผูกพันกับเด็กก่อให้เกิด
ความรักและเอื%ออาทรต่อกัน ถือเป็ นการสร้างเสริ มพื%นฐานทีมันคงทางจิตใจและบุคลิกภาพให้กบั เด็กพ่อมี
บทบาทสําคัญต่อลูกชายและลูกสาว ในด้านดูแลความเป็ นอยู่ ให้การศึกษา ให้การดูแลสุ ขภาพ เป็ นแบบอย่าง

และเป็ นหลักประกันของความมันคง ปลอดภัยให้กบั ลูก พ่อจึงเป็ นกําลังสําคัญในการอบรมเลี%ยงดูลูก
โดยเฉพาะเมือแม่อยูใ่ นระหว่างตั%งครรภ์ หรื อให้นมลูกคนเล็ก
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กเรียนรู้ อย่ างรวดเร็วได้ ตังแต่ แรกเกิด เด็กจะเติบโตและเรียนรู้ ได้ ดีทสุี ดเมือได้ รับการดูแลเอาใจใส่ อย่ างสมําเสมอ
จากพ่ อแม่ และคนทีรักและห่ วงใย มีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทดีี จากคนและสิ งแวดล้ อม พร้ อมกับได้ รับอาหารทีเหมาะสม
พอเพียง และการดูแลสุ ขภาพ
๒.๑ การเริ มให้ผวิ กายของลูกสัมผัสกับตัวแม่และเริ มดูดนมแม่เร็ วทีสุ ดภายใน ๑ ชัวโมงหลังเกิด ทําให้มีความใกล้ชิด
ในช่วงพิเศษทีไวต่อการตอบสนอง เป็ นขั%นต้นของการสร้างความผูกพันทีมันคงระหว่างแม่กบั ลูก นําไปสู่ การเติบโต
และพัฒนาการทีดีของเด็ก
๒.๒ ประสาทสัมผัสทั%ง ๕ คือ กายสัมผัส การได้ยนิ การได้กลิน การมองเห็น การรับรส และจากความรู ้สึกทีเกิดขึ%นเป็ น
เครื องมือทีช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากการสํารวจสิ งต่างๆ ทีอยูร่ อบตัว
๒.๓ การพัฒนาสมองและจิตใจของเด็กเกิดขึ%นอย่างรวดเร็ ว เมือเด็กได้รับการสัมผัส การกอด ได้ยนิ เสี ยง และเห็นหน้าที
คุน้ เคย การจับต้องสิ งของทีหลากหลาย การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ%นได้ดีเมือได้รับความรัก ประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากคน
และสิ งแวดล้อมทีอยูร่ อบตัว เด็กทีมีความรู ้สึกมันคงมักจะมีผลการเรี ยนทีดี และสามารถปรับตัวได้ง่ายเมือเผชิ ญกับ
ปั ญหา พ่อแม่จึงควรส่ งเสริ มชี%ชวนให้ลูกได้มองเห็น ได้ยิน สัมผัส จับต้อง พูดจาโต้ตอบ ให้หดั ทํากิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเอง โดยดูแลให้ปลอดภัยมีความหลากหลายทีเหมาะสมกับความสนใจ และความสามารถของลูก
๒.๔ ตั%งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ เดือนควรเลี%ยงลูกด้วยนมแม่แต่เพียงอย่างเดียว ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ได้อย่างดีทีสุ ด หลังจากนั%น
ควรเพิมอาหารอืนตามวัยร่ วมไปกับนมแม่ เพือให้เด็กได้รับสารอาหารทีเหมาะสมกับความต้องการ และฝึ กหัดเรี ยนรู ้
การกินอาหารด้วยการเคี%ยวกลืนตลอดจนการช่วยตนเองในการตักอาหารกินและดืมจากถ้วย เด็กจะได้รับทั%งอาหาร
กายและอาหารใจ และเป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคมไปพร้อมกัน
๒.๕ วิธีการทีสําคัญทีสุ ดสําหรับการเรี ยนรู ้ของเด็ก คือการมี ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับพ่อแม่และบุคคลทีอยูใ่ กล้ชิด การ
สื อภาษา ซึ งเริ มด้วยการสัมผัสตัวอย่างอ่อนโยน มองหน้า สบตา ยิม% การทําท่าทาง พูดจาโต้ตอบกัน ร้องเพลง เล่า
นิทาน อ่านหนังสื อให้ฟัง กิจกรรมเหล่านี%เป็ นสิ งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกตั%งแต่วยั ทารก
และช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กในการเรี ยนรู ้ การแสดงออกและการสื อความหมายกับผูอ้ ืนทีไม่มีสิงใดจะ
ทดแทนได้
๒.๖ พ่อแม่ และผูเ้ ลี%ยงดูสามารถช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู ้ และมีความสามารถเพิมขึ%นโดยการจัดหาสิ งใหม่ และน่าสนใจให้เด็ก
ได้มองเห็น ฟัง จับต้องและได้เล่น เพือให้เด็กฝึ กหัดทําสิ งต่างๆ ด้วยตนเองตั%งแต่เล็ก จะทําให้มีความคล่องตัว
โดยเฉพาะการเคลือนไหวร่ างกาย การสื อภาษา การใช้มืออย่างคล่องแคล่วนําไปสู่ ความมันใจ พร้อมทีจะลองทําสิ งที
ยากขึ%น ซึ งเป็ นพื%นฐานทีดีสาํ หรับการเรี ยนรู ้ในระดับต่อไป ตลอดจนการดํารงชีวิตในอนาคต

๒.๗ ทารกและเด็กเล็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างสมําเสมอ ไม่ควรปล่อยให้อยูต่ ามลําพังเป็ นเวลานานการถูกปล่อย
ปละละเลยจะเกิดผลเสี ยต่อการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย สมอง พัฒนาการด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กทุกคน
ทั%งหญิงและชายต้องการให้พ่อแม่ผเู ้ ลี%ยงดูสนับสนุนให้มีการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆ และต้องการคําให้กาํ ลังใจ ตลอดจนคํา
ชมเชยในขณะทีพยายามทําสิ งใหม่ๆ ให้สาํ เร็ จ
๒.๘ เมือพบว่าเด็กเติบโตน้อยกว่าทีควร หรื อมีพฒั นาการของความสามารถไม่กา้ วหน้าตามอายุทีเพิมขึ%น พ่อแม่ควรพาลูก
ไปปรึ กษาแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเด็กควรเรี ยนรู ้ภาษาของพ่อแม่เป็ นภาษาแรก จะช่วยให้เด็กพัฒนา
ความสามารถในการรับรู ้ การคิด และการแสดงออก เด็กเรี ยนรู ้ภาษาได้ง่ายและรวดเร็ วจากเพลง การเล่าเรื องต่างๆ
ใน ครอบครัว คําคล้องจอง-กลอน และการละเล่นต่างๆ เช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ จับปูดาํ โยกเยก เป็ นต้น
๒.๙ เด็กทีได้รับวัคซี นสร้างภูมิคุม้ กันโรคตามกําหนด และได้รับอาหารทีเหมาะสมพอเพียงจะมีสุขภาพแข็งแรง เล่นและ
เรี ยนรู ้จาก ปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับคนและสิ งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั%งครอบครัวก็จะไม่ตอ้ งเสี ยค่า
รักษาพยาบาล พ่อแม่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการทํางาน และเสี ยรายได้มาเฝ้ าดูแลรักษาพยาบาลเด็กป่ วย ทั%งตัวเด็กก็ไม่
ต้องขาดเรี ยนอันเนื องมาจากการเจ็บป่ วย
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การสนับสนุนให้ เด็กสํ ารวจและเล่ นกับผู้คนและสิ งรอบตัวทีปลอดภัย จะช่ วยให้ เด็กเรียนรู้ และมีพฒ
ั นาการรอบ
ด้ านอย่ างสมดุลทังด้ านจิตใจ สั งคม ร่ างกาย และสติปัญญา
๓.๑ เด็กชอบเล่นเพราะรู ้สึกสนุก ในขณะเดียวกันการเล่นช่วยทําให้เด็กมีประสบการณ์เรี ยนรู ้ ตอบสนองความ
อยากรู ้อยากเห็น และพัฒนาความเชือมันในตนเอง เด็กเรี ยนรู ้โดยพยายามทําสิ งต่างๆ ฝึ กการสังเกต
เปรี ยบเทียบ การตั%งคําถาม และการทําสิ งทีแปลกใหม่ทา้ ทาย การเล่ นเป็ นส่ วนสํ าคัญของการเรียนรู้ ซึ งเด็ก
ทําโดยสมัครใจทีช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ความคิด การวางแผน การจัดการ การตัดสิ นใจของเด็ก และ
ฝึ กการแก้ปัญหา การเล่นและการกระตุน้ ให้เด็กมีการตอบสนองเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ อง
ทางพัฒนาการและเด็กทีเจ็บป่ วย
๓.๒ เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ าย ต้องการโอกาสเหมือนๆ กัน เล่นและมีปฎิสัมพันธ์กบั บุคคลภายในครอบครัว การ
เล่นกับพ่อบ่อยๆ ช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีมันคงระหว่างพ่อกับลูก ทั%งยังช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ บทบาทและ
ลักษณะทีแตกต่างระหว่างพ่อกับแม่
๓.๓ ผูท้ ีอยูใ่ กล้ชิดควรช่วยให้เด็กทําในสิ งทีเริ มจากง่ายไปหายากตามลําดับตามกําลังของเด็ก โดยพูดกับเด็กอย่าง
ชัดเจน จัดหาสิ งที ปลอดภัยให้เด็กเล่น ทั%งนี%ผใู ้ หญ่ควรจะติดตามดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด จะได้เล่น
กับเด็กอย่างเหมาะสม อาจจะแนะนําวิธีใหม่ๆให้โดยไม่ออกคําสังให้เด็กทําตามหรื อทําแทนเด็กไปเสี ย
ทั%งหมด

๓.๔ เมือเด็กเล็กๆยืนยันทีจะทําอะไรเองโดยไม่ตอ้ งการความ ช่วยเหลือ ผูใ้ หญ่จะต้องอดทนคอยดูให้เด็กทําเอง
ตราบเท่าทีเด็กมีความปลอดภัย เด็กจะเรี ยนรู ้ได้ดีจากการกระทําด้วยตนเองจนประสบความสําเร็ จ ความ
ภูมิใจทีเกิดจากความสําเร็ จหรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรู ้สึกทีดีต่อตนเองและทําให้มีกาํ ลังใจ ไม่
ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นับว่าเป็ นผลดีอย่างยิงต่อพัฒนาการของเด็ก พ่อแม่ควรสนับสนุนชี%นาํ ให้ลูกหัด
ช่วยเหลือตนเองในการเล่นและการทํากิจวัตรประจําวัน โดยให้ร่วม กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวและชุมชน
ตามกําลังความสามารถของเด็ก
๓.๕ เด็กทุกคนต้องการเล่นสิ งของทีหลากหลายและทีหาได้ง่ายเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก อาจเป็ นของ
เล่นทีหาได้จาก ธรรมชาติและของใช้ในบ้าน ได้แก่ นํ%า ทราย ดิน ก้อนหิ น กล่องกระดาษ ชิ%นไม้บล็อก
รู ปทรงต่างๆ หม้อ ฝาหม้อ ชาม ช้อน เป็ นต้น เป็ นสิ งของทีเด็กเล่นได้ดีพอกันกับของเล่นทีต้องไปซื%อหามา
๓.๖ เด็กมีพฤติกรรมทีเปลียนไปตลอดเวลาตามระดับพัฒนาการ และเด็กจะมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ%นเสมอ ผู ้
เลี%ยงดูจึงควรติดตามการเปลียนแปลงเหล่านี% เพือจะได้มีความเข้าใจและตอบสนองต่อเด็กได้ถูกจังหวะ เป็ น
การเสริ มสร้างให้เด็กมีพฒั นาการทีก้าวหน้าได้ดียงขึ
ิ %น
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กเรียนรู้ ทจะประพฤติ
ี
ตนตามแบบอย่ างพฤติกรรมของพ่ อแม่ ผู้คนทีอยู่ใกล้ ชิดและเลียนแบบสิ งทีพบเห็นบ่ อยๆ
๔.๑ เด็กเรี ยนรู ้วธิ ี การอยูร่ ่ วมกับบุคคลอืน โดยการเฝ้ ามองและเลียนแบบบุคคลทีอยูร่ อบข้างกับสิ งทีพบเห็นเด็ก
เรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ วว่าพฤติกรรมใดเป็ นทียอมรับและพฤติกรรมใดไม่เป็ นทียอมรับ
๔.๒ แบบอย่างพฤติกรรมของผูใ้ หญ่และเด็กทีโตกว่ามีอิทธิ พลมากทีสุ ดในการสร้างลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ และ
การแสดงออกของเด็กมากกว่าคําสังสอน ถ้าพ่อแม่ตะโกนใส่ กนั เด็กจะเลียนแบบ ถ้าพ่อแม่มีน% าํ ใจ เมตตาและ
รับฟังซึ งกันและกันดูแลผูอ้ ืน เด็กก็จะทําตามเช่นกัน
๔.๓ เด็กชอบเล่นสมมติ ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของการสร้างจินตนาการ พ่อแม่ และผูเ้ ลี%ยงดูควรสนับสนุนให้ได้เล่นสวม
บทบาทให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอืนๆ และบทบาททางสังคม
ต่าง ๆ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

พ่ อแม่ และผู้เลียงดูสามารถสร้ างเสริมให้ เด็กประสบความสํ าเร็จในการศึกษา การงาน และการดําเนินชี วติ ในอนาคต
โดยการวางรากฐานทีดีให้ แก่ ลูก ตังแต่ แรกเริม
๕.๑ การวางรากฐานคุณลักษณะทีดีให้แก่ลูกตั%งแต่แรกเริ ม โดยเฉพาะอย่างยิง ๓ ปี แรกของชี วติ มีความสําคัญ พ่อแม่
สามารถเป็ นแบบอย่างทีดี สร้างวินยั และความรับผิดชอบ สร้างเสริ มให้ลูกประสบความสําเร็ จในการศึกษาการ
งานและการดําเนิ นชีวติ ในอนาคต
๕.๒ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ การทํางาน การควบคุมอารมณ์ และความประพฤติ ขึ%นอยูก่ บั การทําหน้าทีของ
สมอง หากจะให้ลูกมีสมองดีและร่ างกายจิตใจพัฒนาได้เต็มทีต้องให้แม่มีสุขภาพดี พ่อแม่มีลูกเมือพร้อม แม่
ตั%งครรภ์ได้รับการดูแลสุ ขภาพอาหารเพียงพอ คลอดปลอดภัย เลี%ยงลูกด้วยนมแม่ และอาหารตามวัยทีมีคุณค่า
เพียงพอ
นอกจากนั%นพ่อแม่ตอ้ งเลี%ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ป้ องกันโรคและอันตราย รวมทั%งให้เด็กได้มี
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ทีเหมาะสม โดยเฉพาะช่วง ๓-๔ ปี แรกของชีวติ
๕.๓ เด็กแต่ละคนมีลกั ษณะพื%นอารมณ์และความถนัดต่างกันและเมือมีอายุเพิมขึ%นก็จะมีการเรี ยนรู ้ การคิด การพูด
และการแสดงออกทีต่างจากเดิม พ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตติดตาม เพือจะได้เข้าใจลูก ทําให้สามารถปรับเปลียน
วิธีการอบรมเลี%ยงดูให้เหมาะสม
๕.๔ เด็กมีความใฝ่ รู ้ตามธรรมชาติ และต้องการโอกาสเรี ยนรู ้ตามระดับความสามารถในแต่ละวัยเปลียนไป
ตามลําดับขั%น พ่อแม่จึงควรให้โอกาส จัดสถานทีและสิ งทีปลอดภัยให้ลูกได้ สํารวจ เรี ยนรู ้จากประสาทสัมผัส
การลองกระทํา การเล่น และ แบบอย่าง ตลอดจนการพูดคุยสื อภาษากับลูก ชี%ชวนให้เกิดความสนใจและสนุก
กับการเรี ยนรู ้แต่ไม่เร่ งรัดให้ ลูกเรี ยนรู ้ก่อนลูกจะพร้อม เช่น การกระตุน้ เด็กในครรภ์ การบังคับให้ ท่องจํา อ่าน
เขียน คิดเลข ในช่วงปฐมวัย เป็ นต้น
๕.๕ ผลการวิจยั ระยะยาว พบว่า เด็กทีได้รับการเลี%ยงดูดว้ ยความรัก มีความผูกพันทีมันคงกับพ่อแม่ หรื อผูเ้ ลี%ยงดู
ในช่วง ๓ ปี แรกของชีวติ มีแนวโน้มทีจะใฝ่ ดี มีความหวังและศรัทธาในชีวติ มีความมานะพยายามพัฒนา
ตนเองตลอดชีวติ ไม่ทอ้ แท้ หรื อถูกชักจูงไปในทางเสื อมทีเป็ น พิษภัย ไม่ทาํ ลายคุณค่าและศักดิLศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
๕.๖ ลูกแต่ละคนจะต้องการความสนใจ ความใกล้ชิด และเวลาทีทํากิจกรรมร่ วมกับพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ
โดยเฉพาะตั%งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ก่อนทีเขาจะเกิดความมันใจพอทีจะไปเล่นและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาก
เพือนเด็กๆจากผูใ้ หญ่คนอืนๆได้ดีข% ึน ครอบครัวจึงควรเตรี ยมตัวให้พร้อมทีจะเลี%ยงดูเด็กก่อนมีลูก และควรเว้น
ช่วงห่างของการมีบุตรคนต่อไปประมาณ ๒ ปี และส่ งเสริ มให้ลูกได้รับการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื อง

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

พ่ อแม่ และผู้เลียงดูควรทราบว่ าพฤติกรรมใดเป็ นสั ญญาณเตือนภัยถึงพัฒนาการทีล่ าช้ าหรือผิดปกติ จะได้ รีบตรวจ
พบปัญหาและแก้ ไขอย่ างทันท่ วงที
๖.๑ พ่อแม่และผูเ้ ลี%ยงดูจาํ เป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมพัฒนาการปกติตามวัย จะได้รู้วา่ เด็กปกติอายุใดควรมี
ความสามารถอย่างไร ซึ งดูได้จากสมุดบันทึกสุ ขภาพ จะได้ติดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการของลูกหลาน หาก
สงสัยเด็กมีพฒั นาการทีไม่เหมาะสมจะได้รีบไปปรึ กษาแพทย์และ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข เพือตรวจวินิจฉัย
และบําบัดรักษาอย่างทันท่วงที ตลอดจนขอรับคําแนะนําเกียวกับการดูแลช่วยเหลือ และจัดสิ งแวดล้อมที
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กทีเจ็บป่ วยหรื อเด็กพิการ
๖.๒ โดยทัวไปเด็กจะพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ เพิมขึ%นตามวัยเป็ นลําดับขั%นตอนทีใกล้เคียงกัน เด็กแต่ละคนจะ
พัฒนาเร็ วช้าตามจังหวะของตนเอง และโอกาสในการเรี ยนรู ้ ทั%งทางด้านการเคลือนไหว ด้านสติปัญญา การใช้
ภาษา การช่วยตัวเอง การสร้างความสัมพันธ์กบั คนอืนและการแสดงอารมณ์ พฤติกรรมพัฒนาการเป็ นขั%นตอน
ทีเหมาะสมกับวัยมีความสําคัญเพราะสะท้อนถึงการเติบโตและการทํางานของสมอง สุ ขภาพทัวไปของเด็ก
และสภาพแวดล้อมของเด็กทีเป็ นไปตามปกติ
๖.๓ พ่อแม่ควรสังเกตการตอบสนองของเด็กต่อสิ งเร้าต่างๆ หากสงสัยว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการผิดปกติ หรื อผิดแผก
ไปกว่าเด็กคนอืนในวัยเดียวกัน พ่อแม่ควรคอยสังเกตดูแลเด็กใกล้ชิดมากขึ%น พูดคุยหาของมาเล่นด้วย นวด
สัมผัสตัวเด็กอย่างอ่อนโยน ให้เวลาฝึ กระยะหนึง ประมาณ ๑-๒ เดือน หากเด็กยังไม่ตอบสนองพัฒนา
ตามปกติ แสดงว่าเด็กอาจมีปัญหาเกียวกับสุ ขภาพ อวัยวะรับสัมผัส เช่น ตา หรื อหู การทํางานของสมอง
บกพร่ อง หรื อวิธีเลี%ยงดูและประสบการณ์เรี ยนรู ้ไม่ เหมาะสมและอืนๆ การรักษาแต่เนิ นๆ จะช่วยเด็กได้ดีกว่า
พ่อแม่จึงไม่ควรนิงนอนใจ แต่ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
๖.๔ เด็กทีไม่มีความสุ ข หรื อประสบกับปั ญหาทางจิตใจอาจแสดงออกโดยมีอาการไม่เป็ นมิตร เกียจคร้าน เด็กทีไม่
ช่วยเหลือใคร ดื%อดึง ร้องไห้บ่อยๆ แสดงพฤติกรรมรุ นแรงก้าวร้าว แยกตัว ซึ มเศร้า เหงาหงอยแทนทีจะไป
เล่นกับเพือน หรื อไม่สนใจในการร่ วมทํากิจกรรมทีเคยชอบทํามาก่อน เบืออาหาร หรื อมีอาการนอนไม่หลับ
ร่ วมด้วย พ่อแม่ควรจะสนใจ ไต่ถามความเป็ นอยูแ่ ละความรู ้สึกของเด็กและปรึ กษาหารื อร่ วมกับครู หรื อ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ถ้าเด็กมีปัญหาทางจิตใจ หรื อถูกกระทํารุ นแรง ควรจะได้รับความช่วยเหลือและการ
ปรึ กษาแนะแนวเพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อน

