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คำ�นำ�

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� ได้ดำ�เนินก�รศึกษ� รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกส�ร “ก�รดูแลและ

ก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย” เพ่ือเผยแพร่ ครั้งท่ี 1 ในก�รประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รระหว่�งประเทศ เรื่อง “ก�รศึกษ�เพื่อ

อน�คตประเทศไทย” ระหว่�งวันที่ 23 – 25 มิถุน�ยน 2556 ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ และบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รระหว่�งประเทศดังกล่�ว ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วมง�นเป็น

จำ�นวนม�ก สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� จึงได้จัดพิมพ์เอกส�รเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้ นวัตกรรมท�ง 

ก�รศึกษ�ในทุกหัวข้อ ตลอดจนนำ�เสนอข้อมูล องค์คว�มรู้ในสื่อรูปแบบต่�งๆ อย่�งหล�กหล�ย อ�ทิ ก�รจัดพิมพ์หนังสือ

นิทรรศก�ร ก�รนำ�ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� ให้ส�ม�รถศึกษ�และด�วน์โหลด 

(Download) ข้อมูลได้ ก�รจัดทำ�นิทรรศก�รเคล่ือนท่ี รวมท้ังจัดพิมพ์เป็นหนังสือท้ังเอกส�รภ�ษ�อังกฤษ เอกส�รภ�ษ�ไทย 

ดังเช่นเอกส�ร “ก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย” ฉบับนี้ 

 “ก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย”  มีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัยในประเทศไทย 

ครอบคลุมตั้งแต่ คว�มหม�ยและหลักก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัย คว�มสำ�คัญของก�รดูแลและพัฒน�เด็กปฐมวัย นโยบ�ย

รัฐบ�ลในก�รดูแลและจัดก�รศึกษ�และพัฒน�เด็กปฐมวัย รวมถึงโครงก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยที่ดำ�เนินก�รในประเทศไทย  

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รนำ�เสนอข้อมูลตัวชี้วัดก�รศึกษ�เพื่อปวงชน เป้�หม�ยที่ 1 : ก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย (EFA 

Goal1 : Early Childhood Care and Education)

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� หวังเป็นอย่�งย่ิงว่� เอกส�รฉบับน้ีจะประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องและสร้�งเสริม

ให้ก�รดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่�งมีคุณภ�พ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่�ยต่อไป 

               ดร.ศศิธ�ร�  พิชัยช�ญณรงค์

                     เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�



ส�รบัญ
หน้�

คว�มหม�ยและหลักก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัย       1

คว�มสำ�คัญของก�รดูแลและพัฒน�เด็กปฐมวัย      1

สภ�พก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เด็กปฐมวัยในประเทศไทย       1

หน่วยง�นรับผิดชอบดำ�เนินก�รจัดบริก�รเพื่อดูแลและพัฒน�เด็กปฐมวัย       2

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยเชิงนโยบ�ย       2

ข้อมูลเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี             3

โครงก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยที่ดำ�เนินก�รในประเทศไทย         4

แนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นต่อไป      6

ตัวชี้วัด เป้�หม�ยที่ 1 : ก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย         7

           (Goal 1 : Early Childhood Care and Education)
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ก�รดูแลและก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย

     คว�มหม�ยและหลักก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัย
 

 เดก็ปฐมวยั หม�ยถงึ เด็กต้ังแต่ปฏสินธจินถงึอ�ย ุ5 ป ี11 เดอืน 29 วนั หรอือ�ยตุำ�่กว�่ 6 ป ี(นโยบ�ยและยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะย�ว พ.ศ. 2550 – 2559)  

 ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 น้ัน ก�รศกึษ�ปฐมวยัจดัไดท้ัง้ 3 รปูแบบ คอื ก�รศกึษ�ในระบบ ก�รศกึษ�นอกระบบ และก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศัย  

โดยก�รจดัก�รศกึษ�ปฐมวยัตอ้งเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั และจดักระบวนก�รเรยีนรูต้�มคว�มถนดัและคว�มสนใจของผู้เรยีน 

ก�รประเมินผู้เรียนให้พิจ�รณ�จ�กพัฒน�ก�ร คว�มประพฤติ ก�รร่วมกิจกรรม และจ�กก�รทดสอบ

      ก�รจัดก�รศกึษ�ปฐมวยัใหจ้ดัในสถ�นพฒัน�เดก็ปฐมวยั ครอบคลมุศนูย์เดก็เลก็ ศนูย์พฒัน�เดก็เลก็ ศนูยพ์ฒัน�

เด็กก่อนเกณฑ์ของสถ�บันศ�สน�  ศูนย์บริก�รช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิก�รและเด็กซึ่งมีคว�มต้องก�รพิเศษ หรือ

สถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็นอย่�งอื่น โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดสถ�บันพุทธศ�สน�หรือศ�สน�

อื่น  ศูนย์ก�รเรียนหรือสถ�นท่ีเรียนที่หน่วยง�นจัดก�รศึกษ�นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร โรงพย�บ�ล สถ�บันท�งก�รแพทย์ 

สถ�นสงเคร�ะห์ และสถ�บันสังคมอื่น  

 สถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�ปฐมวัยต้องมีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในเพื่อ

นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

 

     คว�มสำ�คัญของก�รดูแลและพัฒน�เด็กปฐมวัย

 ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงท่ีมีพัฒน�ก�รด้�นสมองและก�รเรียนรู้เป็นไปอย่�งรวดเร็วท่ีสุด  ในทศวรรษท่ีผ่�นม�มีก�รใช้ศ�สตร์

ต่�งๆ ไปวิเคร�ะห์สมอง ถ่�ยภ�พสมองเพ่ือศึกษ�พัฒน�ก�รแต่ละข้ันตอน คว�มรู้ใหม่ พบว่� โอก�สแห่งก�รเรียนรู้และอัตร�

ก�รเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก  ก�รเติบโตและพัฒน�ก�รของสมองเป็นร�กฐ�นของก�รเรียนรู้และเร่ิมต้ังแต่ท�รกอยู่ในครรภ์ 

ในช่วง 3 – 6 เดือนในครรภ์มีก�รสร้�งเซลล์สมองสูงสุด ก�รเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง 0 – 6 ปี เป็นก�รเติบโตท�งปริม�ณ 

ทำ�ให้สมองของเด็กมีขน�ด 90 – 95% และไม่ได้หยุดเติบโตเม่ืออ�ยุ 6 ปี แต่เติบโตจนถึงอ�ยุ 20 – 25 ปี  จ�กองค์คว�มรู้น้ีนำ�

ไปสู่ก�รออกแบบก�รเรียนรู้สมัยใหม่ ให้เข้�กับพัฒน�ก�รของสมอง  จึงถือได้ว่�ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีต้องก�รก�รปลูกฝัง 

บ่มเพ�ะเป็นพิเศษ โดยถือว่�ก�รปลูกฝัง หรือก�รบ่มเพ�ะใดๆ จะเป็นก�รสร้�งฐ�นร�กของชีวิต ท่ีช่วยลดคว�มเหล่ือมลำ�้และ

สร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม  และให้ถือว่�ก�รลงทุนในช่วงวัยน้ีเป็นก�รลงทุนท่ีคุ้มค่�ท่ีสุด

     สภ�พก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เด็กปฐมวัยในประเทศไทย
 

 ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เด็กปฐมวัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มอ�ยุ คือ กลุ่มอ�ยุตำ�่กว่� 3 ปี และกลุ่มอ�ยุ 3 – 5 ปี  

 1) กลุ่มอ�ยุตำ่�กว่� 3 ปี ครอบครัวต้องเป็นแกนหลักในก�รดูแลและส่งเสริมพัฒน�ก�ร ซึ่งบุคคลสำ�คัญคือ พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และสม�ชิกในครอบครัว  โดยต้องถือว่�เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับก�รดูแล ช่วยเหลือ ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย 

ได้รับก�รคุ้มครองป้องกันและได้รับก�รพัฒน�เต็มศักยภ�พ ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข   
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 2) กลุ่มอ�ยุ 3 - 5 ปี ใช้สถ�นพัฒน�เด็กหรือรูปแบบอื่นทั้งในระบบ นอกระบบ และต�มอัธย�ศัย โดยให้คร ู

ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวในก�รพัฒน�เด็ก

     หน่วยง�นรับผิดชอบดำ�เนินก�รจัดบริก�รเพื่อดูแลและพัฒน�เด็กปฐมวัย

  กระทรวงส�ธ�รณสุข :  ดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนอ�ยุ 3 ปี (0 – 3 ปี) ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กเกิดประม�ณปีละ 

800,000 คน  มีศูนย์เด็กเล็กน่�อยู่ จำ�นวน 58 แห่ง มีโครงก�รสำ�คัญคือ โครงก�รหนังสือเล่มแรก  โครงก�รเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่  และโครงก�รไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 

  กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ : ดูแลเด็กทุกคนที่อยู่ในสภ�วะย�กลำ�บ�ก 

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยมีสถ�นรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ีอยู่ในคว�มดูแลของกระทรวงฯ (จดทะเบียน) ประม�ณ 1,800 แห่ง 

สถ�นสงเคร�ะห์เด็กของกระทรวงฯ 8 แห่ง

  กระทรวงมห�ดไทย :  ดูแลเด็กอ�ยุ 3 – 5 ปี ในรูปแบบศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก มีเด็กอยู่ในคว�มดูแลจำ�นวน 

1,078,751 คน  

  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ดูแลเด็กอ�ยุ 4 – 5 ปี 

ในรูปแบบของโรงเรียนอนุบ�ล โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน (สช). ดูแลเด็กอ�ยุ 

3 – 5 ปี มีเด็กอยู่ในคว�มดูแลจำ�นวน 1,101,700 คน

  กระทรวงแรงง�น :  ดำ�เนนิก�รเรือ่งส่งเสริมให้มีก�รจดัตัง้ศนูย์เล้ียงเดก็ในสถ�นประกอบก�ร ปจัจบุนัมจีำ�นวน 

47 แห่ง มีเด็กใช้บริก�รจำ�นวน 2,850 คน

 กระทรวงอุตส�หกรรม : ดำ�เนินก�รเรื่องก�รจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในนิคมอุตส�หกรรม จำ�นวน 44 แห่ง มีก�ร

จัดสถ�นเลี้ยงเด็ก จำ�นวน 5 แห่ง อยู่ในระหว่�งส่งเสริมให้มีก�รจัดเพิ่มขึ้น และดำ�เนินก�รเรื่องก�รควบคุมกำ�กับก�รเติม

ส�รไอโอดีนในก�รผลิตเกลืออุตส�หกรรมและนำ้�ปล� 

 สำ�นักพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ :  ได้ถ่�ยโอนศูนย์เด็กจำ�นวนประม�ณ 2,000 ศูนย์ ให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (อปท.) ต�ม พรบ.กระจ�ยอำ�น�จ และไดร้บัก�รรอ้งเรยีนเรือ่งปญัห�งบประม�ณอนัเกดิจ�กก�รถ�่ยโอนทำ�ใหศ้นูย์

เด็กประม�ณ 900 ศูนย์ มีปัญห�ร้องเรียนเรื่องค่�จ้�ง ค่�อ�ห�ร ค่�นม ก�รจัดก�ร ฯลฯ  สำ�นักพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ

จงึไดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�ระเบยีบสำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แหง่ช�ตวิ�่ดว้ยศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั ขณะนีอ้ยูร่ะหว�่ง

พิจ�รณ�อนุมัติและประก�ศใช้  

 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน : ดูแลเด็กอ�ยุ 3 – 5 ปี ในรูปแบบ

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�เด็กวัยเต�ะแตะ โดยมีเด็กในคว�มดูแลจำ�นวน 6,222 คน 

ครูจำ�นวน 333 คน (ครูในที่นี้คือ อ�ส�สมัคร, ผู้ดูแลเด็ก โดยที่ไม่รวมครูสังกัดโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน) 

     ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยเชิงนโยบ�ย
 

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร่วมกับกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข และกระทรวงมห�ดไทย จัดทำ�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) 

ระยะย�ว พ.ศ. 2550 – 2559 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ฯ 

ในคร�วประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤษภ�คม 2550 และได้มอบหม�ยให้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มม่ันคงของมนษุย ์กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงส�ธ�รณสขุ กระทรวงและหนว่ยง�นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มกนันำ�นโยบ�ย

และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยฯ สู่ก�รปฏิบัติ
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 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ฯ มีเนื้อห�ส�ระที่มุ่งพัฒน�เด็กปฐมวัยช่วงอ�ยุ 0 - 5 ปี ทุกคนให้มีคุณภ�พ เต็มศักยภ�พ 

มีครอบครัวเป็นแกนหลัก และผู้มีหน้�ท่ีดูแลเด็กและทุกภ�คส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในก�รจัดบริก�รและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

เหม�ะสม สอดคล้องกับสภ�พของท้องถิ่นและก�รพัฒน�เด็กต�มวัย

 จ�กนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ฯ ดังกล่�ว คณะรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอว่� ปัจจุบันง�นเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมีคว�ม

เกี่ยวข้องกับหล�ยหน่วยง�น แต่ก�รดำ�เนินก�รของแต่ละหน่วยง�นยังข�ดคว�มเชื่อมโยงในภ�พรวมอย่�งชัดเจน ทำ�ให้

ง�นด้�นเด็กปฐมวัยไม่ส�ม�รถพัฒน�ได้เท่�ที่ควร จึงเห็นควรที่จะให้มีก�รบูรณ�ก�รโดยพิจ�รณ�ออกเป็นระเบียบ

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยของช�ติ พ.ศ. 2551 และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับก�รพัฒน�อย่�ง

มีคุณภ�พต�มแนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐต�มที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ในระเบียบสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรีจึงได้กำ�หนดให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยแห่งช�ติ (ก.พ.ป.) พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วยน�ยก

รัฐมนตรีเป็นประธ�นกรรมก�ร คณะกรรมก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยแห่งช�ติ (ก.พ.ป.) ได้มีก�รประชุมและที่ประชุมมีมติ

ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 เพ่ือดำ�เนินก�รขับเคล่ือนก�ร

พัฒน�เดก็ปฐมวยัอย่�งเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังจัดประชุมคณะอนุกรรมก�รฯ และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้คณะกรรมก�รฯ  

ทร�บเป็นระยะๆ 

 เมือ่วนัที ่4 ม.ค. 2555 ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รพัฒน�เดก็ปฐมวัยแห่งช�ต ิ(ก.พ.ป.) ซึง่มีน�ยกรฐัมนตรเีปน็ประธ�น 

ได้เห็นชอบในหลักก�รคว�มสำ�คัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒน�ก�รด้�นสมองและก�รเรียนรู้เป็นไปอย่�ง

รวดเร็วที่สุด เป็นช่วงวัยที่ต้องก�รก�รปลูกฝัง บ่มเพ�ะเป็นพิเศษ โดยถือว่�ก�รปลูกฝัง หรือก�รบ่มเพ�ะใดๆ จะเป็นก�ร

สร้�งฐ�นร�กของชีวิต ที่ช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�และสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม และให้ถือว่�ก�รลงทุนในช่วงวัยนี้ถือว่�

เป็นก�รลงทุนที่คุ้มค่� จ�กนั้นน�ยกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ประธ�น ก.พ.ป. ได้ประก�ศนโยบ�ยรัฐบ�ลด้�นเด็ก

ปฐมวัย กล่�วคือ เร่งรัดเพ่ือให้เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้�ประถมศึกษ�ปีท่ี 1) ทุกคน ได้รับก�รพัฒน�รอบด้�น ต�มวัย 

อย่�งมีคุณภ�พ และต่อเนื่อง  สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รจึงได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์

ช�ติด้�นเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้�ประถมศึกษ�ปีที่ 1) ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลด้�นเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 และ

จดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รต�มแผนยทุธศ�สตรช์�ตดิ�้นเดก็ปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข�้ประถมศกึษ�ปีท่ี 1) ต�มนโยบ�ย

รัฐบ�ลด้�นเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

      ข้อมูลเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี 
 

 เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี แบ่งเป็นสองช่วงอ�ยุ คือ เด็กอ�ยุ 0 – 3 ปี และ 3 – 5 ปี ทั้งสองช่วงอ�ยุนี้  ครอบครัวต้องเป็น

แกนหลักในก�รดูแลและส่งเสริมพัฒน�ก�ร  เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับก�รดูแล ช่วยเหลือ ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย  

ได้รับก�รคุ้มครองป้องกันและได้รับก�รพัฒน�เต็มศักยภ�พ ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข 

 เด็กอ�ยุ 0 – 3 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในคว�มดูแลของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ดังนั้นบุคคลเหล่�นี้ต้อง

มีคว�มรู้ ทักษะในเรื่องก�รเลี้ยงดู ก�รจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�เด็ก รวมทั้งก�รจัดก�รเรียนรู้ที่บ้�น เนื่องจ�กเด็กวัยนี้ต้องก�ร

ก�รเลีย้งดแูละพฒัน�ใหเ้ปน็ไปต�มพฒัน�ก�รต�มวยั จงึไมใ่ชจ่ดัก�รศกึษ�ใหเ้ดก็ปฐมวยั  แตต่อ้งใหค้ว�มรูแ้กพ่อ่แมแ่ละ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ให้มีคว�มรู้ในเรื่องก�รเลี้ยงดูเด็ก และส�ม�รถเลี้ยงดูเด็ก เข้�ใจธรรมช�ติและพัฒน�ก�รต�มวัยของ

เด็ก ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย เด็กไม่จำ�เป็นต้องได้รับบริก�รโดยผ่�นสถ�นศึกษ�หรือสถ�นพัฒน�เด็ก แต่เป็นหน้�ที่ของ

รัฐที่จะต้องให้บริก�รไปถึงเด็กทุกคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในคว�มดูแลของครอบครัว นอกนั้นเข้�รับบริก�รจ�กสถ�นรับเลี้ยง

เด็กในรูปแบบต่�งๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 

 เด็กอ�ยุ 3 – 5 ป ี เด็กกลุ่มนี้มีโอก�สเข้�รับบริก�รในรูปแบบที่หล�กหล�ย ซึ่งจัดโดยหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และ



การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
4    

เอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 99% ของเด็กกลุ่มนี้เข้�รับบริก�รในโรงเรียนอนุบ�ลทั้งภ�ครัฐ และเอกชน 

ดังต�ร�งที่ 1 อย่�งไรก็ต�ม ก�รศึกษ�ปฐมวัยไม่ใช่ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ เด็กทุกคนไม่จำ�เป็นต้องเข้�รับบริก�รจ�กสถ�น

ศึกษ�หรือสถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัย แต่นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย มีเป้�หม�ยที่จะให้เด็กปฐมวัย 

ทุกคนได้รับก�รพัฒน�อย่�งมีคุณภ�พ  

ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนเด็กอ�ยุ 3-5 ปี ที่เข้�รับบริก�รในโรงเรียนอนุบ�ลของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ. 2554

เด็กอ�ยุ 3-5 ปี จำ�นวนเด็กที่เข้�รับบริก�ร จำ�นวนเด็กที่ไม่ได้

เข้�รับบริก�รภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ทั้งหมด

2,805,537 2,176,869 619,364 2,796,233 9,304

(77.5%) (21.5%) (99%) (1%)

     โครงก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยที่ดำ�เนินก�รในประเทศไทย
 

 1) โครงก�รถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด  

 กระทรวงส�ธ�รณสุขได้จัดทำ�โครงก�รถุงรับขวัญสำ�หรับเด็กแรกเกิด จำ�นวน 1,000,000 ชุด มอบให้แก่ครอบครัว

ที่มีเด็กเกิดใหม่ในระยะเวล� 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 28 กรกฎ�คม 2548 จนถึงวันที่ 27 กรกฎ�คม 2549 เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ของก�รที่ประเทศจะต้องลงทุนเพื่อพัฒน�เด็กปฐมวัย และเป็นตัวอย่�งเครื่องมือชุดแรกสำ�หรับครอบครัวในก�รกระตุ้น 

พัฒน�ก�รสมองของเด็ก เช่น ก�รกระตุ้นประส�ทสัมผัส ก�รดู ก�รฟัง ก�รสัมผัสต่�งๆ ก�รกระตุ้นก�รใช้กล้�มเนื้อ  

ก�รเข้�ใจรูปทรงมิติต่�งๆ ก�รฟัง และก�รใช้ภ�ษ� เพื่อสร้�งฐ�นคว�มฉล�ด ภ�ยในถุงรับขวัญ ประกอบด้วย หนังสือ 

นมแม.่..ทุนสมองของลกูรกั เครือ่งแขวน (โมบ�ย)  หนงัสือรอ้งเล่นเต้นเพลิน  หนงัสือลอยนำ�้  เทป-ซีดีเพลงกล่อมลกูช�วสย�ม   

ผ�้พฒัน�ก�ร ของเลน่เขย�่กดั (rattle)  หนงัสอืรบัขวญัวนัสมองสดใส  สต๊ิกเกอร ์ทัง้นี ้กระทรวงส�ธ�รณสขุโดยกรมอน�มยั

เป็นผู้แจกจ่�ยถุงรับขวัญเด็กแรกเกิดและติดต�ม ประเมินผล ก�รใช้ถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด 

 ในปี 2555 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัย โครงก�รคัดสรร-พัฒน� ศึกษ�-วิเคร�ะห์ 

“ก�รจัดทำ�ถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด” เพื่อให้ถุงรับขวัญส�ม�รถใช้ได้อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่แรกเกิดถึง 2 ปี ภ�ยใน 

ถงุรับขวัญ ประกอบดว้ย ชุดหนงัสือเลม่แรก 3 เลม่ คอื กุก๊ไกป่วดทอ้ง  ตัง้ไขล่ม้  และนอ้งหมเีลน่กบัพอ่  หนงัสอืลอยนำ�้ 4 เรือ่ง  

โดย 2 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับก�รใช้ภ�ษ� อีก 2 เรื่อง เป็นเรื่องกิจวัตรประจำ�วัน  ผ้�ห่มพัฒน�ก�ร  และเครื่องเเขวน  

 2) โครงก�รหนังสือเล่มแรกสำ�หรับเด็กอ�ยุ 6 เดือน – 6 ปี 

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก ดำ�เนินง�นโครงก�รหนังสือเล่มแรกสำ�หรับเด็ก

อ�ยุ 6 เดือน – 6 ปี อย่�งต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำ�เสนอแนวคิดก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและนำ�เสนอรูป

แบบก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นเพ่ือก�รพัฒน�เด็ก ให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ โดยคัดเลือกหนังสือ

ภ�พ หนังสือนิท�นท่ีเหม�ะสมกับเด็กเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นของเด็กปฐมวัยต้ังแต่แรกเกิดต่อเน่ืองจนถึงอ�ยุ 6 ปี พร้อม

ท้ังแนะนำ�พ่อแม่  ผู้เล้ียงดูเด็ก ครู  ผู้ดูแลเด็ก ในก�รใช้หนังสือเพ่ือสร้�งนิสัยรักก�รอ่�น  สร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นภ�ยใน

ครอบครัว รวมท้ังเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ด้วยวิธีก�รและรูปแบบต่�งๆ เพ่ือให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สถ�บันต่�งๆ ท้ังภ�ครัฐ 

ภ�คเอกชน รวมท้ังชุมชนและสังคมตระหนักในคว�มสำ�คัญของก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ�่นหนังสือ 
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 ชุดหนังสือที่ใช้ในโครงก�รหนังสือเล่มแรก ประกอบด้วย ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กและชุดหนังสือสำ�หรับพ่อแม่ ดังนี้

 •   หนังสือสำ�หรับพ่อแม่  ประกอบด้วย  สร้�งนิสัยรักก�รอ่�นให้ลูกน้อย  และคู่มือพ่อแม่หนูชอบหนังสือ

 •   ชุดหนังสือสำ�หรับเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 1 ปี ประกอบด้วย ตั้งไข่ล้ม  น้องหมีเล่นกับพ่อ  กุ๊กไก่ปวดท้อง  แมงมุมล�ย  

รู้ไหมหนูชอบทำ�อะไรกับพ่อ  รู้ไหมหนูชอบทำ�อะไรกับแม่  จันทร์เจ้�ข� 

 

 3) โครงก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 โครงก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นโครงก�รที่ปลุกกระแสสร้�งวัฒนธรรมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนก�รเลี้ยงดูท�รกแรกเกิดถึง 2 ปี ด้วยนมแม่  โดยให้นมแม่เพียงอย่�งเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน และให้อ�ห�ร

เสริมตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เรื่องก�รเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เป็นก�รให้ทุนท�งสมองแก่ลูก ท�รกที่ได้กินนมแม่จะเติบโตทั้ง

ร่�งก�ย จิตใจ และอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

 นมแมม่สี�รอ�ห�รชว่ยเสรมิสร�้งเซลลส์มอง  เสน้ใยประส�ทสมองและจอประส�ทต�โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่หวันำ�้นม

หรือ โคลอสตรัม เป็นยอดอ�ห�รที่อุดมไปด้วยส�รอ�ห�รที่ให้ค�ร์โบไฮเดรต โปรตีน วิต�มิน เกลือแร่ ครบถ้วน นอกจ�กนั้น

นมแม่ยังมีส�รอื่นๆ อีกกว่�  200  ชนิด   ซึ่งจะมีผลดีทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่อพัฒน�ก�รของสมอง นมแม่มีภูมิต้�นท�น

โรค ทำ�ให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ลดก�รเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคภูมิแพ้

 ก�รจัดกิจกรรมเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เช่น  ก�รประชุมวิช�ก�รนมแม่แห่งช�ติ  

กิจกรรมง�น “อิ่มอุ่นรัก จ�กอกแม่” ส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์อน�มัยทั่วประเทศ  คลินิกนมแม่เคล่ือนที่  

โปสเตอร์อิ่มอุ่นรักจ�กอกแม่  โปสเตอร์หนูน้อยนมแม่  เป็นต้น  

 

 4) โครงก�รไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

 ไอโอดีนมีส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งเซลล์สมอง ก�รควบคุมพัฒน�ก�รเจริญเติบโตของระบบประส�ทในเด็กเล็ก 

โดยเฉพ�ะตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ม�รด�ช่วง 0-3 เดือนแรกของก�รตั้งครรภ์  ก�รควบคุมเมต�บอลิซึมของร่�งก�ยทั้งหมด  

ก�รเจริญเติบโตของ Growth Hormone กลุ่มเสี่ยงคือ หญิงตั้งครรภ์  หญิงให้นมบุตร  ท�รก  เด็กเล็ก  และผู้สูงอ�ยุ  

โดยกอ่นหญิงตัง้ครรภต์อ้งมภี�วะโภชน�ก�รไอโอดนีในระดบัทีเ่พยีงพอตอ่ก�รเจรญิเตบิโต และพฒัน�ก�รของสมองท�รก

ในครรภ ์ก�รข�ดส�รไอโอดนีในขณะตัง้ครรภ ์สง่ผลตอ่ก�รเจรญิเตบิโตของสมอง และสตปิญัญ�ของท�รกในครรภ์  อ�จเกดิ 

ก�รแทง้บตุร คลอดออกม�อ�จเปน็โรคเออ๋  แตห่�กเดก็แรกคลอดข�ดไอโอดนี จะเกิดภ�วะสตปิญัญ�บกพร่อง สมองเจรญิ

เติบโตไม่เต็มที่ อ�จเกิดภ�วะสมองพิก�ร เพร�ะยังเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโต ก�รศึกษ�เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถด้�น

ต่�งๆ ระหว่�งเด็กที่ข�ดไอโอดีนระดับน้อย กับข�ดไอโอดีนระดับรุนแรง พบว่�ก�รเจริญเติบโต และคว�มส�ม�รถด้�น

ต่�งๆ มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ ภ�วะข�ดส�รไอโอดีนน้ัน ห�กร่�งก�ยข�ดแล้ว ร่�งก�ยไม่ส�ม�รถแก้ไขได้

เองและไม่มีท�งแก้ไขให้คืนกลับ

 ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ได้รับย�เม็ดวิต�มินที่มีส�รไอโอดีน ในชุดสิทธิประโยชน์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ม�ฝ�กครรภ์ใน

สถ�นบริก�ร  โดยกรมบัญชีกล�งมีข้อยกเว้นในกรณีหญิงตั้งครรภ์ส�ม�รถเบิกจ่�ยก�รใช้ย�เม็ดวิต�มินรวมและแร่ธ�ตุได้

ก�รแก้ปัญห�ที่ถ�วรควรใช้เกลือผสมไอโอดีน โดยก�รกำ�หนดม�ตรก�รเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้� หรือ Universal Salt 

Iodization (USI) ซึ่งเป็นม�ตรก�รที่ได้ผลที่สุด ครอบคลุมสูงสุดทั้งคนและสัตว์ โดยใส่ไอโอดีนลงในเกลือบริโภคที่คนรับ

ประท�นและเกลืออุตส�หกรรมที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 
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 5) โครงก�รสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในก�รพัฒน�ต�มวัย 0 – 5 ปี

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประช�ช�ติ (ยูนิเซฟ) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มส�ม�รถในก�รแสดงออกหรือก�รแสดงพฤติกรรมต�มวัยของเด็กอ�ยุ 0 – 5 ปี ในด้�น

ต่�งๆ ว่�เด็กส�ม�รถทำ�อะไรได้ (can do) ในแต่ละช่วงอ�ยุ ในกรณีที่เด็กยังไม่ส�ม�รถแสดงพฤติกรรมต�มวัยได้ พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จะต้องดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมและทำ�กิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒน�เด็กให้มี

คว�มส�ม�รถต�มวัยนั้นๆ โดยกิจกรรมต่�งๆ จะต้องมีคว�มหล�กหล�ย เพื่อเอื้อให้เด็กได้พัฒน�พฤติกรรมต่�งๆ ได้ต�ม

ธรรมช�ติ ต�มวัย และต�มศักยภ�พของเด็ก

 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในก�รพัฒน�ต�มวัย 0 – 3 ปี ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมส่วนหลัก (Domain) 

4 ด้�น (สมรรถนะในก�รเคลื่อนไหวและสุขภ�วะท�งก�ย , สมรรถนะในก�รรับรู้และเรียนรู้, สมรรถนะด้�นภ�ษ�และก�ร

สื่อคว�มหม�ย และสมรรถนะด้�นอ�รมณ์และสังคม)  และพฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators) 286 ข้อ 

 สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในก�รพัฒน�ต�มวัย 3 – 5 ปี ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมส่วนหลัก (Domain) 

7 ด�้น (คว�มส�ม�รถในก�รเคล่ือนไหวและสุขภ�วะท�งก�ย , พฒัน�ก�รด�้นสงัคม , พฒัน�ก�รด�้นอ�รมณ ์, พฒัน�ก�ร

ด้�นก�รคิดและสติปัญญ� , พัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� , พัฒน�ก�รด้�นจริยธรรม และพัฒน�ก�รด้�นก�รสร้�งสรรค์)  และ

พฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators) 419 ข้อ

 สำ�หรับก�รนำ�ผลก�รศึกษ�วิจัยดังกล่�วไปสู่ก�รปฏิบัตินั้น สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ได้จัดทำ�โครงก�ร

นำ�ร่องทดลองนำ�สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในก�รพัฒน�ต�มวัย 3 – 5 ปี ไปใช้ในสถ�นศึกษ�จำ�นวน 12 โรง เพื่อสร้�ง

คว�มรู ้คว�มเข�้ใจเรือ่งสมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในก�รพฒัน�ต�มวยัให้กบัครูและผูดู้แลเด็ก เพือ่นำ�คว�มรู้ท่ีไดไ้ปพฒัน�

กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�เด็กอ�ยุ 3 – 5 ปี ให้มีคว�มส�ม�รถต�มวัยต่อไป

     แนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นต่อไป
 

 1.  ขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) (แรกเกิดถึงก่อนเข้�ประถมศึกษ�ปีที่ 1) ต�มนโยบ�ย

รัฐบ�ลด้�นเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนปฏิบัติก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน

เข้�ประถมศึกษ�ปีที่ 1) ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลด้�นเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมด้วยก�รจัด

ค�ร�ว�นส่งเสริมเด็กไทยให้รักก�รอ่�น 11 จังหวัดทั่วประเทศ 

 2.  พัฒน�ครู  ผู้ดูแลเด็ก  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเลี้ยงดูและ

พัฒน�เด็กปฐมวัย

 3.  สง่เสรมิ สนบัสนนุก�รวจิยัและพฒัน�นวตักรรมทีห่ล�กหล�ยและเกีย่วขอ้งกบัก�รจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่ก�รพฒัน�

เด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเด็กไทยสู่คว�มเป็นส�กลในเวทีอ�เซียน เช่น ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งภ�ษ�  

ก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิด  ศิลปะ  ดนตรี  ก�รเล่น เป็นต้น
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