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มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

        เด็กปฐมวัย ( 0-6 ปี ) ถือเป็นวัยมหัศจรรย์ของชีวิต เป็นช่วงสร้างรากฐานที่สำาคัญมากของ
ชีวิต ร่างกายและสมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พัฒนาการการเรียนรู้และการสร้างบุคลิกภาพ
ในอนาคตเกิดขึ้นในช่วงนี้  เด็กจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูในวัยนี้เป็นสำาคัญ เหมือนกับ
การวางอิฐก้อนแรกที่มั่นคง ก็จะเป็นฐานที่แข็งแรงให้กับการพัฒนาในช่วงวัยต่อไป จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่สามารถยืนหยัดเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย ความท้าทายของสังคม และของโลก เด็ก
วัยนี้จึงต้องได้รับโอกาสในการพัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดย
ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส สำารวจสิ่งรอบตัว เล่น ค้นคว้า ค้นพบ คิดแก้ปัญหา  เลือก ตัดสินใจ 
ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้การรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
การตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นหน่วยที่สำาคัญ
ของการส่งเสริมดูแลเด็กปฐมวัย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผน
สนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม (สำานัก 6) ร่วมกับสำานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำานัก 5) 
ซึ่งร่วมดำาเนินงานโดย 3 แผนงานคือ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้สนับสนุนโครงการมหัศจรรย์
สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ  ได้ใชก้ระบวนการ
กิจกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ อันเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กเล็ก  รวมทั้งการ
ปลูกฝังการเป็นพลเมือง การสร้างเด็กที่มีสุขภาวะทุกด้าน และเป็นคนที่ “คิดได้ คิดเป็น” สามารถเริ่ม
ตั้งแต่วัยนี้ โดยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจและช่วยสนับสนุน สร้างปัจจัยแวดล้อมด้านสื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ 
สร้างภูมิภายใน โดยใช้ภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชน คู่มือเล่มนี้ รวบรวมความรู้พื้นฐานที่
สำาคัญ เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการสร้างพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ  กระบวนการและกิจกรรมด้านสื่อ
และพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวอย่างที่น่าสนใจในหลายพื้นที่ื คุณครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงผู้ปกครอง ควรได้
อ่าน เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เข็มพร  วิรุณราพันธ์ 

บรรณาธิการ
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         วัยทองของการสร้างรากฐานชีวิต 
         

   เด็กปฐมวัย ( 0-6 ปี )  

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จะสร้างโลกแห่งอนาคต
     เป็นวัยทองของการสร้างรากฐานชีวิตที่สำาคัญ 

เนื่องจากร่างกายและสมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต  
 เป็นช่วงพัฒนาการที่สำาคัญที่สุดที่จะก่อตัวเป็นบุคลิกภาพ

ในอนาคต การเลี้ยงดู การเรียนรู้ การสำารวจสิ่งรอบตัว เล่น 
ค้นคว้า ค้นพบ คิดแก้ปัญหา  เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย 

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
คือสิ่งที่เด็กต้องได้รับการพัฒนาให้ครบรอบด้าน

ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา  



  ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ คุณครู หรือผู้ดูแลเด็ก  การได้เลี้ยงดูเด็ก หรือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็ก
เล็กๆ ไปจนถึงเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่  เป็นบทบาทสำาคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเรา แต่หลาย
คนกลับไม่ได้มีเป้าหมาย ไม่คิดว่าเรากำาลังอยากเห็นเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนในอนาคต คนส่วน
ใหญ่เลี้ยงดูเด็กจากประสบการณ์ของตัวเองและจากสัญชาตญาณ หรือใช้ประสบการณ์ในวัยเด็กของ
เราเอง ถ่ายทอดไปสู่เด็กโดยไม่รู้ตัว  ซึ่งบางครั้งก็อาจเป็นประสบการณ์ด้านลบที่เราเคยประสบมา 
เราอยากเห็นเด็กที่เราดูแล เติบโตเป็นอย่างไรเมื่อเขามีอายุ 20 ปี..... เป็นคำาถามที่มีความสำาคัญมาก 
ลองเขียนดู..  ว่าท่านหวัง อยากให้เด็กเล็กๆที่ท่านดูแลอยู่  มีลักษณะอย่างไรเมื่อเขาอายุ  20 ปี เช่น 

  การพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ ควรมุ่งมองเป้าหมายระยะยาวว่าอยากเห็นเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่เช่นไร
และวางรากฐานที่มั่นคงในแต่ละช่วงวัย โดยมีฐานคิดอยู่ที่การให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
กิจกรรมในชีวิตประจำาวันและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้ใหญ่เป็นคนออกแบบ ผู้ใหญ่จึงต้องมีการวางแผน
เพื่อใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ และการหาทางแก้ปัญหาที่ใช้ได้ผลจริง
 ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติต่อเด็กในฐานะผู้ที่กำาลังเรียนรู้ โดยปราศจากความรุนแรงและให้ความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของเด็ก เป็นแนวทางที่ช่วยให้เด็กประสบความสำาเร็จ และสนับสนุนการเติบโตของเด็ก
อย่างเต็มที่  ในยุคศตวรรษที่ 21 เรากำาลังเผชิญกับสถานการณ์สังคมและโลกเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  เด็กที่จะเติบโตขึ้นในยุคสมัยใหม่ จึงมีความท้าทายมากมายที่รออยู่ พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจึง
ต้องเข้าใจวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เลี้ยงลูกศตวรรษที่ 21 ให้คิดได้ คิดเป็น เพื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันสังคมก็ต้องการผู้ใหญ่ที่มีความเป็น
พลเมืองท่ีกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าและเป็น
ประชาธิปไตยด้วย เป้าหมายระยะยาวต้องอาศัยเวลาที่จะทำาให้สำาเร็จ  แต่มันคือหัวใจของการเลี้ยงดู
เด็ก  และต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก“การสร้างคนที่ตื่นรู้”  คือการเดินทางที่มีเป้าหมายระยะยาว ต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม เตรียมปัจจัยแวดล้อมให้เกื้อหนุน มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็ก เป็นกระบวนการ
หนึ่งที่จะสร้างปัจจัยแวดล้อมที่สร้างสรรค์ 

• เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง
• แก้ปัญหาได้ดี
• สื่อสารได้ดี
• มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว คนรอบข้าง
• แยกแยะถูกผิดได้
• มีความรับผิดชอบ
• ซื่อตรงและรักศักดิ์ศรีของตนเอง
• มั่นใจในตนเอง

• มีความพากเพียรที่จะเอาชนะความยากลำาบากต่างๆ
• มีความสามารถที่จะคิดอะไรได้เอง
• เข้าใจความรู้สึกและเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น
• รักความยุติธรรม
• ไม่ใช้ความรุนแรง
• ฯลฯ
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สมองของเด็ก  0-6 ปี  
สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต

อวัยวะทุกส่วนของคนเราล้วนมีความสำาคัญ แต่อวัยวะที่
ควบคุมการทำางานของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายนั้นคือสมอง

สมองทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการ คอยสั่งการไปยังอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ให้ทำางานตามหน้าที่ เป็นความสัมพันธ์ที่น่าทึ่ง

ของช่วงวัยและสมองตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 6 ปี หรือที่เรียก
ว่า “ปฐมวัย” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุดของชีวิต สมอง

ของคนเราที่พัฒนามากที่สุด โดยจะพัฒนาถึง 80﹪ 
เราจึงถือว่าช่วงวัยนี้เป็นความมหัศจรรย์ของมนุษย์
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ที่มา : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และพิรุณ อนวัชศิริวงศ์ (2553) 
การ์ตูนมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาสมองและการอ่าน หน้า 21-42



10



11



¤×Í ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
¢Í§ÊÁÍ§áµ‹ÅÐª‹Ç§ÇÑÂ â´Âàª×èÍÇ‹ÒâÍ¡ÒÊ¢Í§
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèÊÓ¤ÑÞÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§áÃ¡à¡Ô´¶Ö§
»ÃÐÁÒ³ 6 ¢Çº

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒÊÁÍ§à»š¹¾×é¹°Ò¹ ÁÕ»ÃÐâÂª¹�
µ‹Í¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§à´ç¡ã¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹
â´Âà©¾ÒÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂ áÅÐ¡ÃÐµØŒ¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§ÊÁÍ§

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´Â
ãªŒÊÁÍ§à»š¹¾×é¹°Ò¹

(Brain-Based Learning:BBL)
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ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างใน สุพัตรา คูหากาญจน์ (2556)  

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน้า 1-33
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     อาหารมีผลต่อพัฒนาการของสมอง

 

การทำางานของสมองต้องการพลังงาน ถ้าเด็กรับประทานอาหารน้อยไม่ได้สัดส่วนก็จะทำาให้
เขาได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อการทำางานของสมอง อาหารที่มีผลต่อสมองโดยตรง ก็คงเป็น
อาหารหลักที่เด็กรับประทานโดยทั่วไป ไม่จำาเป็นต้องใช้อาหารเสริมหรือสร้างเสริมอะไรเป็น
พิเศษ ขอแต่เพียงว่าให้เขารับประทานอาหารได้อย่างพอเหมาะ มีจำานวนของหมู่อาหารที่
รับประทานอย่างเพียงพอ หรือบางท่านอาจจะแนะนำาในเรื่องของอาหารบางชนิดที่จะช่วยใน
เรื่องของพัฒนาการทางสมองมากขึ้น  เช่น ในเรื่องของเนื้อปลาซึ่งมีสารโอเมกา 3 ที่จะช่วย
ในเรื่องพัฒนาการทางสมอง ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีความ
หลากหลาย แล้วก็มีจำานวนของอาหารที่พอเหมาะ
ที่มา : พญ. พรรณพิมล หล่อตระกูล .
พัฒนาการทางสมองของเด็ก http://www. Kidsradioclub.or.th : สืบค้น 21 เมษายน 2560.
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การสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย 
 
ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเด็กปฐมวัย เกิดจากการใช้

กล้ามเนื้อที่เหมาะสม  มีการออกกำาลังตามสภาพร่างกายและอายุ  
ซึ่งก็หมายถึง “การเล่น” ของเด็ก
การเล่นสำาคัญอย่างไร

ธรรมชาติของเด็กทุกคนต้องการเล่น และเล่นอย่างอิสระ การเล่น
จึงเป็นชีวิตจิตใจของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเล่น 
ทั้งตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบการเล่น เป็นสิ่งที่
เด็กพอใจ อิสระ สุขใจ ได้สนุก ร่าเริง เด็กจะได้รู้จักช่วยเหลือตัว

เอง สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงความคิด ความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงรอบๆ ตัว ให้เป็นผู้

ที่มีความสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



- การเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ทำาให้เด็กมีเหตุผล 
รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีการให้อภัย ฝึกการให้ รู้จัก
ความสามัคคี ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละ 

ฝึกให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รู้จักรอคอย อดทน มีความพอใจ และยอมรับความจริง 

ปรับตัวให้เข้ากับสังคม ทำาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

- การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา   
ทำาให้เด็กมีการสังเกต ค้นคว้า สำารวจ ทดลอง

เลียนแบบ ทำาให้เด็กมีทักษะ ช่วยพัฒนาประสาท
สัมผัสการรับรู้ และการเคลื่อนไหว 

- การเล่นช่วยให้เด็กได้เข้าใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

- การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เป็นการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  

การเล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
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ที่มา : ปวณิศรา  จุนทวิเทศ และ กรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ (บรรณาธิการ) (2552) 
เล่น...เพื่อสร้างโลกเป็นสุข หน้า 14
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ที่มา : ปวณิศรา  จุนทวิเทศ และ กรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ (บรรณาธิการ) (2552) 
เล่น...เพื่อสร้างโลกเป็นสุข หน้า 15



    พื้นที่เล่น ไม่ใช่แค่สนามเด็กเล่น แต่หมายรวมถึง พื้นที่หรือที่ที่หนึ่ง
ที่เราพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็ก ใหญ่ กว้างหรือแคบ  ในบ้าน อาคาร 
ในห้อง ในโรงเรียน ที่ว่างในชุมชนหรือพื้นที่ว่างใต้ทางด่วน 
    พื้นที่เล่นที่ดีมาจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เด็กได้มีประสบการณ์หลากหลายจากการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึง
ทุกส่วนในพื้นที่ได้มากที่สุด ได้สัมผัสและเรียนรู้ผ่านการเล่นในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 
และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว 
ทักษะทางสังคม เรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่น รู้จักควบคุมตัวเอง ต้องตัดสินใจ
ฝึกความกล้าแสดงออก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ฝึกการสังเกต คิด แก้ไขปัญหา ฯลฯ 

“สิ่งแวดล้อมในการเล่นที่ดีนั้น 
ไม่ได้หมายความถึงสถานที่ที่มีแต่ของเล่นที่มีราคาแพง”
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ที่มา : ปวณิศรา  จุนทวิเทศ และ กรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ (บรรณาธิการ) (2552) 

เล่น...เพื่อสร้างโลกเป็นสุข หน้า 24 - 25



ที่มา : ปวณิศรา  จุนทวิเทศ และ กรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ (บรรณาธิการ) (2552) 
เล่น...เพื่อสร้างโลกเป็นสุข หน้า 38 - 58

- เด็กต้องรับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส เช่น การสัมผัสพื้นผิว
ที่แตกต่าง การมองเห็นสี แสง การได้กลิ่น การรู้รส การฟังเสียง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
สมองของเด็ก
- ความท้าทายมีการผจญภัย ควรมีรูปแบบที่กระตุ้นให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทาย
สนุกสนานแต่ไม่เป็นอันตราย มีระดับความยากง่ายตามความสามารถและศักยภาพของเด็ก ต้องมี
ความสมดุลระหว่างความต้องการของเด็กกับความเหมาะสม และคำานึงถึงความปลอดภัย
-  มีความปลอดภัย ต้องประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ มั่นใจได้ว่าปลอดภัย เด็กต้อง
ไดเ้คลื่อนไหวร่างกาย อย่างสมดุลระหว่างความต้องการที่จะกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์ที่เอื้อ
ต่อพัฒนาการของเด็ก
-  มีความยืดหยุ่น เนื่องจากความต้องการของเด็กบางคน มักมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
สถานที่เล่น สิ่งแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ในการเล่น บางลักษณะควรจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นที่ใหม่ที่
ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วนยังต้องการให้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความคุ้นเคย
- ความหลากหลายกระตุ้นให้ก่อเกิดจินตนาการ เด็กๆ ควรได้สัมผัสการเล่นที่หลากหลาย
สิ่งแวดล้อม การเล่น บางลักษณะควรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ก่อเกิดจินตนาการ และการผ่อนคลาย
- สร้างการมีส่วนร่วม เด็กและผู้ใหญ่ต้องร่วมมือกันให้โอกาสกันและกัน มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผน รวมถึงระดมความต้องการของเด็ก และการออกแบบต่างๆ และ
การลงมือปฎิบัติจริงเด็กๆ จะเกิดความเป็นเจ้าของ ช่วยดูแลรักษาต่อไป
- ของเล่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมทักษะและพัฒนาการต่างๆ เด็กได้เรียนรู้การเล่นที่
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่หลากหลายในการทำางานของเล่นที่เป็นภูมิปัญญา ถ่ายทอดมาถึง
ลูกหลานในยุคปัจจุบัน (เช่น มีผู้เฒ่าผู้แก่มาสอนเด็กๆ สานปลาตะเพียน, เดินกะลา ฯลฯ)
- มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงในการให้คำาปรึกษาและขั้นลงมือปฎิบัติ เช่น การก่อสร้าง
งานช่าง ต่างๆ ควรมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร, นักศิลปะ, ช่างไม้, ช่างปูน, นักดนตรี, 
นักพัฒนาการเด็ก, นักจิตวิทยา ฯลฯ

ข้อควรคำ�นึงถึงในก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมในก�รเล่นสำ�หรับเด็ก
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   ขณะที่เด็กเยาวชน เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ แต่สภาพแวดล้อมรอบตัวกลับเต็มไปด้วย
พิษภัยมากมายรายรอบ  ผลการสำารวจวิจัยหลายชิ้น พบว่าเด็กของเราทุกวัย เข้าถึงพื้นที่
เสี่ยงที่สร้างทุกขภาวะ ได้ง่ายดายเพียงแค่ย่างเท้าออกจากบ้าน ก็จะเข้าถึง ร้านเหล้า ร้านเกม 
แหล่งพนัน สื่อลามก แหล่งบันเทิงเริงรมย์ ฯลฯ  หรือ บางทีในบ้านเองก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วย

เพราะนั่นเป็นเพียง “พื้นที่กายภาพ” ที่เสี่ยง ยังไม่นับรวมถึง “พื้นที่สื่อ” ที่อยู่บนจอ
โทรทัศน์  ในมือถือ ที่อยู่ในบ้าน ในโรงเรียน ของเด็ก รวมถึงสื่อบุคคลที่ใกล้ชิดรอบตัว 
ที่เป็นสื่อที่มีความสำาคัญต่อความคิดและเป็นแบบอย่างของเด็กเยาวชนทั้งด้านบวกและลบ
   ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมในเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น จึงเป็นพลังที่จะ
ปกป้องให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางลบที่มีอยู่มากมาย ซึ่งกลยุทธ์ 
หรือแนวทางที่สำาคัญและมีพลัง ก็คือ การใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี  สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 

 • สื่อดี หมายถึง สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่นำาไปสู่การดำารงชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ 
เช่น สื่อศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน หุ่นเงา สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น ขนม อาหารพื้นบ้าน ของเล่นพื้นบ้าน ตำานาน ประวัติศาสตร์    สื่อที่เป็น
บุคคล  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน สื่อกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เช่น ค่าย กิจกรรมการ
ละเล่นต่างๆ เป็นต้น  และยังรวมถึงสื่อออนไลน์สมัยใหม่ สื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคม รวมถึงสื่อกิจกรรมในระดับต่างๆทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

 • พื้นที่ดี หรือ พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง พื้นที่ในเชิงกายภาพและพื้นที่ในลักษณะ
อื่นๆเช่น พื้นที่สื่อ พื้นที่ทางสังคม ฯลฯ ซึ่งเด็กเยาวชน หรือทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและสร้างขึ้นมา และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นพื้นที่ทำาให้เกิดความสุข 
มีการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำาให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เสริมพลัง
ทางบวกให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสันติ  พื้นที่ที่ก่อให้
เกิดการเรียนรู้และการเติบโตทางความคิดของทุกคน ซึ่งคือ”ปัญญาภายใน”

 • ภูมิดี หมายถึง ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้  ซึ่งหมายถึง การเท่าทันสื่อ เท่าทันตัวเอง 
เท่าทันสังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ คำาว่า “ภูมิดี” ยังหมายถึง การใช้
ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกัน 
มีความมั่นใจและภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน และของชุมชน

   เราสามารถใช้กระบวนการ ค้นหาพื้นที่ 3 ดี ในทุกๆที่ ทั้งที่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน  ชุมชน สังคม  เพื่อมาออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและ
ช่วงวัย แต่หัวใจหลักคือ ให้เด็ก ได้ “ เล่น เรียนรู้  ริเริ่ม  ร่วมทำา  และแบ่งปัน ”  โดยใช้
สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ โดยอาศัยภูมิปัญญาของชุมชน และสร้างภูมิปัญญา
ให้เกิดภายในตัวเด็ก 
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู
• เห็นความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก และเข้าใจพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
• มีความสนใจใฝ่รู้  มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
• มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและจัดพื้นที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น  
  พื้นที่การเรียนรู้ของเด็ก
• มีเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย มีสุขภาวะที่ดี  
• เข้าใจ ให้ความสำาคัญ และมีเทคนิคให้เด็กมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ
• เห็นความสำาคัญของชุมชนและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆใน
  ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ก
• มีเครือข่ายการทำางาน ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนช่วยซึ่งกันและกัน
• มีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ผู้ปกครอง
• เห็นความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก อยากให้ลูกหลานมีพัฒนาการสมวัย
• คอยติดตามการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาเด็ก
• มีส่วนร่วมกับครูในศูนย์พัฒนาเด็ก ที่จะส่งเสริมให้ลูกเกิดการเรียนรู้และมี
  พัฒนาการ
• ให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของศูนย์
• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศูนย์อย่างสม่ำาเสมอ
• เชื่อมั่นในบทบาทของตนเองที่จะช่วยพัฒนาศูนย์ได้



เจ้าหน้าที่/องค์กรท้องถิ่น
• ตระหนักในความสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ
• สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร หรือช่วยจัดกิจกรรมระดมทุน
• จัดสรรพื้นที่ และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำาหรับเด็ก
• ปรับกระบวนการให้การดำาเนินงานที่เป็นทางการรวดเร็วขึ้น
• กำาหนดงานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายขององค์กรและมีแผนงานรองรับ
• สนับสนุนให้ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เด็ก
• เด็กทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น และได้ร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆของศูนย์
• เด็กที่มีความแตกต่างกัน สามารถเข้าถึงพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้ที่
  สอดคล้องกับพัฒนาการ ได้โดยไม่ถูกแบ่งแยก
• เด็กได้เข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ในพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายในศูนย์และชุมชน
ชุมชน
• ชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญ ประโยชน์และคุณค่าการเล่นเพื่อพัฒนา
  สมองและศักยภาพของเด็ก
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็กทั้งในศูนย์และในชุมชน
• เกิดพลังชุมชนทำาหน้าที่ดูแลรักษา พัฒนาให้พื้นที่เด็กคงอยู่อย่างมีคุณภาพ
• ให้การสนับสนุนพื้นที่ในชุมชน และทรัพยากรสำาหรับการเรียนรู้ของเด็ก
• ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับครูและเด็ก
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ตัวอย่�งพื้นที่ดีดี



ล�นกิจกรรมกล�งแจ้ง

ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  การจัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม

ให้เด็กๆมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เช่นเด็กได้ฝึกการทรงตัว 

การฝึกกล้ามเนื้อ เป็นต้น
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มุมเล่นทร�ย เล่นน้ำ�

การเล่นทราย เล่นน้ำา  เด็กจะสนุกสนานในการใช้จินตนาการของตนเอง
สร้างสรรค์เป็นประติมากรรมชิ้นน้อยใหญ่ จำาลองสิ่งต่างๆ จากการก่อทราย 
เช่น เล่นจำาลองเป็นร้านอาหาร ทำาขนมเค้ก ขายก๋วยเตี๋ยว สร้างเขื่อนกั้น
น้ำาเป็นชลประทาน ทำาอุโมงค์รถไฟ สร้างประสาท ฯลฯ เมื่อเด็กเล่นทราย 
มักจะใช้เวลาเล่นได้นาน ช่วยฝึกฝนให้เด็กเกิดสมาธิ รวมทั้งในเด็กเล็ก 
การเล่นทรายและน้ำา จะทำาให้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือและเท้าแข็งแรง



มุมนิท�นและก�รอ่�น

คุณค่าของการอ่านช่วยกระตุ้นสมอง สร้างจินตนาการ เสริมสร้างสมาธิ 
และช่วยฝึกฝนทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ทั้งการฟัง การพูดและ
การเขียน ในเด็กเล็กชอบฟังนิทานและอ่านออกเสียง เด็กที่โตขึ้นมาชอบ

อ่านเรื่องราวของนิทานภาพ และนิยายภาพการ์ตูน และเมื่อโตขึ้นจะพัฒนา
สู่การอ่านเรื่องสั้น นวนิยาย  กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเช่น   
สอนทำาหุ่นมือ  เล่านิทาน เล่นละคร ทำาสมุดบันทึกทำามือ  

รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยวิจารณ์เนื้อหาร่วมกัน
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มุมเกษตร ปลูกผัก

มุมเกษตร ปลูกผัก  เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ ที่ให้เปิดมุมมองของการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมเพื่อ

การเพาะปลูกอันเป็นการทำามาหากินเลี้ยงชีพของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะ

เป็นการทำานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อการซึมซับถึงวัฒนธรรม

อันดีงามและเติบโตภายใต้ธรรมชาติ



มุมศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ

กิจกรรมมุมเรียนรู้อื่นๆที่ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสติปัญญา 

ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก เช่น ดนตรี ศิลปะ ภูมิปัญญา เป็นต้น
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 โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  ดำาเนินงานโดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน  สถาบัน
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