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บทคัดย่ อ
พัฒ นาการด้านร่ า งกายเป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของร่ า งกาย การเจริ ญ เติ บ โต และ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็ก และการทางานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ ใน
การเคลื่อนไหวที่เด็กวัยนี้ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสารวจตนเองและโลกรอบตัว การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านร่ างกาย
ให้แก่เด็กปฐมวัยนอกจากจะช่ วยให้เด็กเจริ ญเติ บโตมีโครงสร้างพื้นฐานของร่ างกายสมวัยแล้วยังช่ วยเสริ มสร้าง
กระดูกและกล้ามเนื้ อให้แข็งแรงทางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กนั ช่วยการเชื่ อมโยงของเซลล์ประสาท กระตุน้
การทางานของสมองน้อย และยังช่วยเตรี ยมความพร้อมในการเขียนให้แก่เด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้าน
ร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัยควรมีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะหรื อความพร้อมของแต่ละบุคคลโดยมีแนวทางการจัดที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คานึ งถึงความปลอดภัย และให้เด็กเรี ยนรู ้อย่างมี ความสุ ข รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พ่อแม่
ผูป้ กครอง เข้ามามีส่วนร่ วม ทั้งนี้ กิจกรรมที่จดั ควรให้ครอบคลุมทั้งด้านสุ ขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้ อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กโดยเลือกใช้กิจกรรมและสื่ ออุปกรณ์ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรม
คาสาคัญ: พัฒนาการด้านร่ างกาย เด็กปฐมวัย การส่ งเสริ มและพัฒนา

Abstract
Physical development is a process of changes in physical structure, growth, abilities to use gross motor
and fine motor, and the coordination of various muscles in movement which children of this age use in
exploration of themselves and their surrounding environment. Enhancement of physical development of preschool children not only enables them to grow with basic physical structure appropriate to their age, but also
strengthens their bones and muscles for proper functioning and coordination, facilitates the connection of
neurological cells, motivates the functions of the cerebellum, and facilitates readiness for writing of pre-school
children. The provision of experience for physical development of pre-school children should be appropriate
with the maturity or readiness of each individual child and should be based on the learner-centered approach with
consideration on safety and the principle of enabling the children to learn happily. It should also allow for
participation of the parents or guardians. As such, the organized activities should cover the enhancement of
100 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

พัฒนาการด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัย: แนวทางการส่ งเสริ มและพัฒนา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

health, and the uses of gross motor and fine motor. A variety of activities can be chosen to organize with the uses
of various media and equipment for them.
Keywords: Physical development, Pre-school children, Enhancement and development

ความนา
การจัดการศึ กษาระดับปฐมวัย เป็ นการจัดการศึ กษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึ กษาแก่
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เพื่อสร้างเสริ มให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างเหมาะสมกับวัยไปพร้อมกันทุกด้านและให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี ความพร้อมที่ จะศึ กษาในระดับ
ประถมศึ กษาต่ อไป ซึ่ งรัฐบาลปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึ กษาระดับนี้ เป็ นอย่างมากจึ งได้กาหนด
นโยบายให้การศึกษาระดับปฐมวัยเป็ นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี ทุกคนสามารถเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ย นของรั ฐบาลได้โดยไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่าย ซึ่ งโดยหลักการของการจัด การศึ กษาระดับ นี้ มุ่งวางรากฐาน
บุคลิกภาพของเด็กให้เติบโตเป็ นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต แต่ยงั พบว่า พ่อ
แม่ ผูป้ กครอง ครู ปฐมวัย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเด็กบางส่ วนยังไม่เข้าใจถึงหลักการดังกล่าว และยังไม่เข้าใจลักษณะ
พัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กวัยนี้ ว่ายังไม่สามารถเรี ยนรู ้สิ่งที่ยากเกินวัยได้ จึงพยายามเร่ งรัดพัฒนาเด็กเฉพาะ
พัฒ นาการบางด้า น อาทิ ด้า นสติ ปั ญ ญา จนท าให้ ล ะเลยการส่ งเสริ ม และพัฒ นาเด็ ก ในด้า นอื่ น ๆโดยเฉพาะ
ด้านร่ างกาย ที่ คนส่ วนมากให้ความสาคัญน้อยกว่าพัฒนาการด้านอื่ นๆ จนเป็ นสาเหตุให้เด็กมี ปัญหาสภาวะทาง
ร่ างกาย ดังจะเห็ น ได้จ ากผลการประเมิ น พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ทั่ว ประเทศ ที่ จบหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ในปี การศึกษา 2549, 2551, 2553 และ 2557 พบว่า เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายต่าที่สุดเป็ นอันดับ
สองรองจากพัฒนาการด้านสติปัญญา ขณะที่ปีการศึกษา 2555 เด็กปฐมวัยมีพฒั นาการด้านร่ างกายต่าที่สุดเมื่อเทียบ
กับพัฒนาการด้านอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) และจากสถิติกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 เด็กไทยอ้วนเป็ นอันดับหนึ่ งของโลกจานวนเด็กชั้นอนุ บาลหรื อ
วัยก่อนเรี ยนที่เป็ นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็ นร้อยละ 7.9 อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนของเด็กในช่วงเวลา
ดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 36 และในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรี ยนกลายเป็ นเด็กอ้วนในสัดส่ วนสู งถึง 1 ใน 5 กล่าวคือ ในเด็ก
5 คน จะมีเด็กอ้วน 1 คน จากสถิติดงั กล่าวอาจสรุ ปได้ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีการเพิ่มจานวนเด็กอ้วนเร็ ว
ที่ สุดในโลก (Pimchanok, 2556; FHP Admin, 2013) อี กทั้งจากผลจากการสังเคราะห์วิทยานิ พนธ์และการศึ กษา
ค้นคว้าอิ สระของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ วิชาเอก
ปฐมวัยศึกษาที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2555 จานวน 180 เรื่ อง พบว่า มีนกั ศึกษาสนใจทาการศึกษาวิจยั
เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายเพียง 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 7.7 (อรุ ณี หรดาล วัฒนา มัคคสมัน และชนิ พรรณ
จาติเสถียร, 2558, น. 24) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พัฒนาการด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัยกาลังมีปัญหาและ
ได้รับ ความสนใจจากผูเ้ กี่ ยวข้องน้อยกว่าพัฒ นาการด้านอื่ นๆ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจมี ส าเหตุ มาจากการขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะและความส าคัญของพัฒ นาการด้านร่ างกาย รวมตลอดถึ งไม่เข้าใจแนวทางในการ
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาด้า นร่ า งกายให้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวัย จึ งส่ งผลให้ เด็ ก มี พ ัฒ นาการล่ า ช้า และมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
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ไม่เหมาะสมกับวัยซึ่ งปั ญหาดังกล่าวจะส่ งผลถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ และพัฒนาการด้านอื่นๆ
ของเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ความสาคัญของการส่ งเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกายเด็กปฐมวัย
พัฒ นาการด้า นร่ า งกายของเด็ ก ปฐมวัย เป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของร่ า งกายและ
สมรรถภาพการทางานตามหน้าที่ ของร่ างกายที่ ดาเนิ นต่อเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงวัยทารก
(แรกเกิด-2 ปี ) และวัยเตาะแตะ (2-3 ปี ) ซึ่ งเป็ นระยะที่มีการเจริ ญเติบโตทางโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย
อย่างรวดเร็ ว อัน เป็ นฐานของการพัฒ นาความสามารถอื่ นๆ โดยเริ่ มพัฒ นาจากสภาพทั่วๆ ไปสู่ ลกั ษณะและ
ความสามารถที่สลับซับซ้อนเฉพาะเจาะจงมากขึ้ นตามวัย ในช่ วงปฐมวัยจะสามารถสังเกตลักษณะของร่ างกายที่
พัฒ นามาเกื อบเต็มที่ และมี ความสามารถใหม่ ๆ ที่ เด็กแสดงออกได้ชัดเจนกว่าช่ วงวัยที่ ผ่านมา จากการที่ ระบบ
ประสาทสัมผัส และสมองรวมทั้งศักยภาพการทางานของอวัยวะส่ วนต่ างๆ ของร่ างกายโดยเฉพาะกระดูกและ
กล้ามเนื้อมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การส่ ง เสริ ม พัฒ นาการด้า นร่ า งกายของเด็ ก ปฐมวัย ครอบคลุ ม ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โต การพัฒ นาด้า น
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็กและการประสานสัมพันธ์ พฤติ กรรมด้านสุ ขอนามัยและความ
ปลอดภัย ซึ่ งหมายถึงการดูแลส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัยด้วยการให้ได้รับประทานอาหารที่ มี
สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายตามวัย ได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่บริ เวณแขน ขา และลาตัว
เล่นเครื่ องเล่นในสนามและวิ่งเล่นออกกาลังกายกลางแจ้งได้ใช้กล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณมือ ข้อมือ และปลายนิ้วในการ
หยิบจับสิ่ งของเครื่ องใช้ ของเล่น รวมตลอดถึงการได้รับการอบรมสั่งสอนให้ดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น การส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายมีความสาคัญต่อเด็ก ดังนี้
1. ช่ วยตอบสนองความต้ องการของเด็กปฐมวัย การให้เด็กได้เล่นที่ตอ้ งใช้กาลังและเคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย เป็ นการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ ของวัยที่ ชอบปี นป่ าย กระโดดโลดเต้น ได้ออกกาลัง
กายกลางแจ้งอย่างอิสระในสนามหญ้าหรื อบริ เวณนอกอาคารเรี ยนที่กว้างขวาง รวมทั้งเครื่ องเล่นสนามที่ปลอดภัย
และเหมาะสมกับ วัย เช่ น โครงไต่ กระดานลื่ น กระดานหก เรื อโยก เครื่ องเล่น เหล่ านี้ จะช่ วยให้เด็กได้พ ัฒ นา
กล้ามเนื้ อแขน ขา ในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้เป็ นอย่างดี และได้ใช้พลังส่ วนเกินซึ่ งถ้าเด็กไม่มีโอกาสได้
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นจากการเล่นนี้ เด็กอาจใช้พลังงานส่ วนเกิ นที่ มีอยู่ไปทาในสิ่ งที่ เป็ นอันตรายหรื อเสี่ ยงต่ อ
การเกิ ดอุบตั ิ เหตุ หรื ออาจแสดงออกทางพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม เช่ น รังแกสัตว์ รังแกเพื่อน ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
2. ช่ วยให้ เด็กเจริ ญเติบโตมีโครงสร้ างพื น้ ฐานของร่ างกายที่ แข็งแรงสมวัย เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงที่ร่างกาย
กาลังเจริ ญเติบโต เป็ นระยะที่โครงสร้างพื้นฐานของร่ างกาย ได้แก่ สมองและระบบประสาท กระดูกและกล้ามเนื้ อ
อยู่ในระหว่างการพัฒนาเกือบสมบูรณ์เต็มที่แบบผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะการสร้างกระดูกของเด็กในช่วงปฐมวัยจะขยาย
ยืด และต้องการความแข็งแกร่ งของเนื้ อกระดูก ซึ่ งนอกจากการได้รับแคลเซี ยมจากอาหารแล้ว การออกกาลังกายจะ
เป็ นตัวเสริ มที่ สาคัญ ร่ างกายเด็กปฐมวัยจะสามารถดูดซึ มแคลเซี ยมจากอาหารได้ดีและสามารถนาแคลเซี ยมใน
กระแสเลือดไปตกแต่ งบนเนื้ อกระดูกได้ดีเช่ นกัน ถ้าเลยช่ วงเวลานี้ ไปแล้วความหวังว่าการกิ นแคลเซี ยมปริ มาณ
มากๆ แล้วจะมีการดูดซึ มได้ดีเท่ าหรื อความสามารถในการนาแคลเซี ยมไปเกาะบนเนื้ อกระดูกได้ดีเท่ าช่ วงวัยนี้
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คงไม่มี นอกจากนี้ ยงั มีผลจากการศึ กษาพบว่าการได้รับอาหารที่ ดีมีแคลเซี ยมที่ พอเพียงในวัยนี้ จะสามารถชะลอ
การเกิดภาวะกระดูกพรุ นไปได้กว่า 10 ปี (วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์, 2555, น. 75) ดังนั้น การส่ งเสริ มให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกายจะส่ งผลต่อการเจริ ญเติ บโตที่ สมวัยและโครงสร้างพื้ นฐานของร่ างกาย
โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ มีแคลเซี ยมสู งและเหมาะกับวัยประเภทนม ถัว่ ทุกชนิ ดปลางาดา จะเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ช่วยให้เด็กมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรง
3. ช่ วยให้ เด็กสามารถดูแลรั กษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น การดูแลรั กษา
สุ ขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่นเป็ นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาเด็กด้านร่ างกาย เด็กวัยนี้ ควรได้
เรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง การดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย และอวัยวะส่ วนต่ างๆ ของ
ร่ างกาย เช่ น การล้างมื อ ที่ ส ามารถป้ องกัน เชื้ อโรคหรื อสารเคมี อื่น ที่ เด็กอาจสั มผัส มาโดยไม่ รู้ ต ัว โดยเฉพาะ
สารตะกั่วที่ อาจปนเปื้ อนมากับของเล่ น หรื อ ฝุ่ นละอองขณะเล่ น ที่ ส ามารถทาลายการพัฒ นาสมองและระบบ
ประสาทของเด็ กอายุต่ ากว่า 6 ปี อย่างถาวร หรื อ ในระดับ ต้น น าไปสู่ ปั ญ หาพฤติ กรรม ลดสติ ปั ญ ญา ลดการ
เจริ ญเติบโต และการได้ยินให้ดอ้ ยลง ส่ วนในระดับกลาง พิษสารตะกัว่ สามารถทาอันตรายไตและตับ เช่นเดียวกับ
สมองและระบบประสาท ในระดับสู งสามารถทาให้ตาบอด หู หนวก สิ้ นสติ และถึงตายได้ (Mulroy, Bothell and
Gaudio, 2004, pp. 21-23) การป้ องกันสารตะกัว่ เข้าสู่ ร่างกายสามารถทาได้ดว้ ยการให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะ
ก่อนรับประทานอาหาร
นอกจากนี้ การระมัด ระวังดู แ ลความปลอดภัย ของตนเองและผู ้อื่ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านร่ างกายที่ มีความสาคัญเช่ นกัน เด็กวัยนี้ ควรได้เรี ยนรู ้การป้ องกันอุบตั ิ เหตุขณะทากิจกรรมทั้งในที่
บ้า นและสถานศึ ก ษา รวมทั้ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของการรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น การข้า มถนน
การป้ องกันอันตรายจากไฟ การป้ องกันโรคติดต่อ การเลือกรับประทานอาหารที่ ปลอดภัย สิ่ งที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้
เด็กสามารถเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิได้ ถ้าได้รับการจัดประสบการณ์และอบรมสัง่ สอนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
4. ช่ วยเสริ มสร้ างการทางานได้ อย่ างประสานสั มพันธ์ กัน ของกระดูกและกล้ ามเนื อ้ กระดูกและกล้ามเนื้ อ
ใหญ่ เป็ นอวัยวะส าคัญ ของการเคลื่ อนไหวที่ ตอ้ งได้รับการพัฒ นาทั้งขนาดและความแข็งแรง เด็กที่ ไ ม่ ได้เล่ น
กลางแจ้งและออกกาลังกายจะส่ งผลให้กระดูก กล้ามเนื้ อ และการเชื่ อมต่อของกระดูกไม่ได้รับการพัฒนา และยังมี
ส่ วนทาให้มีภาวะซึ มเศร้า และวิตกกังวล รวมทั้งลดความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้นอ้ ยลง (Krogh and Morehouse,
2014, p.320) เด็กปฐมวัยจึงต้องได้เล่นกลางแจ้งเพราะเป็ นโอกาสที่ จะได้ฝึกใช้อวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย การที่ เด็ก
ได้วิ่งเล่นหรื อเล่นอย่างอิสระ การได้เล่นเครื่ องเล่นในสนาม สื่ ออุปกรณ์ ของเล่นและเครื่ องเล่นที่ตอ้ งใช้กาลังแขน
ขา หัวไหล่เป็ นการสร้างเสริ มการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ อและกระดูกในการทรงตัวและเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่ว นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของร่ างกายเป็ นสิ่ งกระตุน้ สาคัญที่จะทาให้กระดูกมีการสร้าง ซ่อมแซม และ
สะสมแคลเซี ยมเพิ่ มในเนื้ อกระดูกกล้ามเนื้ อมี ความแข็งแรง ยืดหยุ่นและอ่อนตัว ช่ วยให้เคลื่ อนไหวร่ างกายใน
ลักษณะต่ างๆ เป็ นไปอย่างคล่องตัว โดยเฉพาะการได้วิ่งเล่นกลางแจ้งหรื อออกไปรั บแสงแดดในช่ วงเวลาก่ อน
11.00 น.ตอนเช้า และหลังเวลา 15.00 น. ทาให้ร่างกายสามารถผลิตวิตามินดี ซึ่ งเป็ นวิตามินที่ จาเป็ นต่อร่ างกายที่
ช่วยให้สามารถดูดซึ มแคลเซี ยมและนาไปเสริ มสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น (วีรศักดิ์ ธรรมคุณานนท์, 2554; 2556)
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5. ช่ วยการเชื่ อมโยงของเซลล์ ประสาท แนวคิ ดนี โอฮิ วแมนนิ สเชื่ อว่า ความฉลาดสามารถฝึ กฝนได้ และ
สิ่ งแวดล้อมมี ส่วนช่ วยทาให้เซลล์สมองประสานกัน การที่ คนจะฉลาดหรื อไม่ เกิ ดจากเซลล์สมองประสานเข้า
ด้วยกัน ถ้ามีมากฉลาดมาก และมี การค้นพบว่าเซลล์ประสานประสาทจะขยายตัวได้ดี เมื่ อมือกับเท้าทางานมาก
เพราะปลายประสาทจะอยู่บ ริ เวณส่ วนนี้ แนวคิ ด นี โ อฮิ วแมนนิ ส จึ ง ส่ งเสริ ม ให้เด็ กเล่ น และต้องเคลื่ อนไหว
ส่ วนต่ างๆ ของร่ างกาย การจัดกิ จกรรมจะมุ่ งให้เด็กได้ออกนอกห้องเรี ยน ได้ปี นป่ าย วิ่งเล่น เพื่ อ ให้มือกับเท้า
ทางานมากที่สุด (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2546, น. 15) สอดคล้องกับที่พชั รี ผลโยธิ น (2554, น. 11-15) ได้กล่าวไว้ว่า
การทางานของสมองมีความสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวร่ างกายและการออกกาลังกาย เป็ นการเพิ่มพลังงานและเพิ่ม
ปริ มาณออกซิ เจน ช่วยสร้างสารเคมีที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ เพิ่มความแข็งแรงให้แก่การเชื่ อมโยงของเซลล์
ประสาท และประสานการทางานของร่ างกายและสมอง
6. ช่ วยกระตุ้นการทางานของสมองน้ อย (Cerebellum) สมองน้อยเป็ นสมองส่ วนที่มีหน้าที่ในการควบคุม
และสร้างแบบแผนการเคลื่อนไหว รวมทั้งปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของท่วงท่าในอิริยาบถต่างๆ ทั้งการนัง่ ยืน
เดิ น คลาน วิ่ง กระโดด ปี น โหน โดยสมองน้อยจะประมวลข้อมูลเกี่ ยวกับการสั่งงานของกล้ามเนื้ อเพื่อให้เกิ ด
ความสมดุลของท่วงท่าในการเคลื่อนไหว และทาให้การควบคุมการเคลื่อนไหวเป็ นไปอย่างถูกต้อง เช่น ต้องก้าวขา
ท่านี้ ต้องยกมือแบบนี้ นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาวิจยั ยังพบว่า สมองน้อยนั้นไม่ได้ทาหน้าที่ในการควบคุมความ
สมดุลของการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดี ยว แต่สมองน้อยยังทางานเชื่ อมโยงกับส่ วนต่างๆ ของสมองส่ วนอื่นใน
การปฏิ บตั ิ การ ไม่ว่าจะเป็ นด้านอารมณ์-จิ ตใจ หรื อการสัมผัสรับรู ้ต่างๆ ขณะเดี ยวกันการเคลื่อนไหวร่ างกายทั้ง
แบบปกติในชี วิตประจาวัน การเล่น การออกกาลังกาย หรื อการกีฬา ช่วยกระตุน้ พัฒนาการของสมองน้อยโดยตรง
ด้วย ถ้าเด็กไม่ได้ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม กล้ามเนื้ อใหญ่และกล้ามเนื้ อเล็กไม่ได้รับการพัฒนา
ท่วงท่าต่างๆ ไม่มีการฝึ กฝน อวัยวะส่ วนต่างๆ คือ แขน ขา มือ ไหล่ ลาตัว เท้า ใช้งานน้อยเกินไป สมองน้อยจะมี
การพัฒนาน้อย และถ้าสมองน้อยบกพร่ องโอกาสที่จะพัฒนาความเฉลียวฉลาดในด้านอื่นๆ ก็จะลดลงด้วย (พรพิไล
เลิศวิชา, 2552, น. 31-33 และกันตภณ วิชยั ทา, 2559)
7. ช่ วยให้ เด็กได้ พัฒนาความพร้ อมสาหรั บเป็ นพื น้ ฐานของการเขี ยนต่ อไปเมื่อเด็กโตขึน้ เป็ นที่ทราบกัน
โดยทัว่ ไปว่าพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมือ นิ้ วมือและตาของเด็กวัยนี้ ยงั ทางานไม่ประสานสัมพันธ์กนั ดี พอ
การเตรี ยมความพร้อมให้กบั เด็กด้วยความเข้าใจในข้อจากัดนี้จะช่วยให้การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อ
เล็กของเด็กเป็ นไปอย่างราบรื่ น การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ของเล่น และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้ฝึกจาก
ง่ายไปหายากตามความต้องการและความสามารถของเด็กเป็ นรายบุ คคล จะทาให้เด็กเกิ ดความสนใจและร่ วม
กิจกรรมด้วยความตั้งใจและมีความสุ ข ช่ วยให้เด็กใช้และบังคับกล้ามเนื้ อบริ เวณมือ นิ้ วมือ และข้อมือให้สามารถ
ลากเส้นได้หนักแน่น มัน่ คงไปในทิศทางที่ตอ้ งการได้
สรุ ปได้ว่า การส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ มี
สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย ได้วิ่งเล่นออกกาลังและเล่นเครื่ องเล่นสนาม ได้ฝึกใช้
มือ นิ้วมือ และข้อมือในการทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันและการดูแลสุ ขภาพ
อนามัยของตน จะช่ วยตอบสนองความต้องการของเด็กปฐมวัยช่ วยให้เด็กเจริ ญเติ บโตมี โครงสร้างพื้ นฐานของ
ร่ างกายสมวัย ช่วยให้เด็กสามารถดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น ช่วยเสริ มสร้าง
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กระดูกและกล้ามเนื้ อให้แข็งแรงสมบูรณ์ทางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กนั ช่ วยการเชื่ อมโยงของเซลล์ประสาท
ช่วยกระตุน้ การทางานของสมองน้อยและช่วยให้เด็กได้พฒั นาความพร้อมสาหรับเป็ นพื้นฐานของการเขียนต่อไป
เมื่อเด็กโตขึ้น

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับวุฒิภาวะและพัฒนาการด้ านร่ างกาย
เด็กปฐมวัยที่มีอายุเท่ากันอาจมีพฒั นาการด้านร่ างกายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั พันธุ กรรม สิ่ งแวดล้อม
และวุฒิภาวะของเด็กแต่ ละคนปั จจัยใดจะมี อิทธิ พลมากกว่ากันนั้นขึ้ นอยู่กบั มุมมองและความเชื่ อของแต่ละคน
ทฤษฎีกลุ่มชี ววิทยา (Biological theories) ได้รับอิทธิ พลจากการศึกษาค้นคว้าของ Charles Darwin ที่ให้ความสาคัญ
ของปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม มองพัฒนาการมนุ ษย์ในแง่วิวฒั นาการและการปรับตัวเพื่อเอาชี วิต
รอด ทฤษฎี สาคัญ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฎีวุฒิภาวะ (Maturation theory) ที่ ให้ความสาคัญกับวุฒิภาวะซึ่ งหมายถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงแบบรู ป (pattern) และรู ป ร่ า ง (shape) ของพฤติ ก รรมที่ เป็ นผลมาจากยี น ส์ Arnold Gesell
นักจิ ตวิทยาชาวอเมริ กนั ซึ่ งเป็ นบุ คคลสาคัญของทฤษฎี วุฒิภาวะมี ความเชื่ อว่า พัฒนาการและการเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้ น
ไม่ได้ ถ้าบุคคลยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะในเรื่ องนั้นๆ การพยายามสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กที่ยงั ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นการลงแรงและลงทุ นที่ สูญเปล่า เช่ น เด็กจะเดิ นไม่ได้แม้ได้รับการฝึ กฝน ถ้ายังไม่มีวุฒิ
ภาวะพอที่ จะเดิ น นักทฤษฎี ในกลุ่มนี้ ได้อธิ บายว่า แต่ ละคนมี ยีนส์ อันเป็ นมรดกทางพันธุ กรรมจากพ่ อแม่ เป็ น
ปั จจัย เริ่ ม แรกในการสร้ างลัก ษณะทางกาย เป็ นตัวก าหนดโครงสร้ างทางร่ า งกายให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ
เจริ ญ เติ บ โตไปตามวัย จนบรรลุ ถึ งความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมใหม่ ๆ การบรรลุ ถึ งความพร้ อ มนี้ คื อ
“วุฒิภาวะ” ถือกันว่าวุฒิภาวะนี้ เป็ นไปตามธรรมชาติ ที่ไม่เกี่ ยวกับการฝึ กฝน คาว่า “กายหรื อร่ างกาย” ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้านรวมทั้งระบบประสาทที่ สงั่ การให้อวัยวะและกล้ามเนื้ อทางาน วุฒิภาวะมีประโยชน์สาหรับการ
เตรี ยมความพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ๆ เช่ น การเขี ยนหนังสื อ สมองส่ วนที่ ควบคุ มการเคลื่ อนไหวอวัยวะต้อง
บรรลุถึงวุฒิภาวะที่ สามารถบังคับกล้ามเนื้ อแขน ข้อมือ มือ และนิ้ วมือ ให้จบั ดิ นสอขี ดเขี ยนไปในจุดที่ ตอ้ งการ
สมองส่ วนที่ควบคุมการมองเห็นต้องบรรลุถึงวุฒิภาวะที่สามารถเห็นและบังคับกล้ามเนื้ อที่จบั ดินสอให้เคลื่อนไป
ตามทิ ศทางที่ตอ้ งการ(ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2553, น. 28-29) Gesell ได้ศึกษาความสามารถของเด็กในสภาพการณ์
ตามธรรมชาติ โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างละเอียด ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ความสามารถของ
เด็กมีเป็ นระยะและเป็ นขั้นตอน แต่การผ่านขั้นตอนของเด็กแต่ละคนมีความเร็ วช้าแตกต่างกันตามพันธุ กรรมและ
สิ่ งแวดล้อม มนุษย์ทุกคนมีพลังแห่ งการเจริ ญเติ บโตที่ได้มาจากพันธุ กรรม ซึ่ งเมื่อได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
จะช่ วยขยายพลังความสามารถและขอบเขตของพัฒนาการด้านต่างๆ นอกจากนี้ การเจริ ญเติ บโตทางร่ างกายของ
เด็กก็มีอตั ราเร็ วไม่คงที่และไม่สม่าเสมอในแต่ละช่วงวัย และยังเป็ นไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล Gesell ได้
แบ่ งพัฒ นาการตามพฤติ กรรมของเด็กออกเป็ น 4 ด้าน (สิ ริ ม า ภิ ญ โญอนัน ตพงษ์ , 2547 อ้างถึ งใน ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ดังนี้
1. พฤติ กรรมด้านการเคลื่ อนไหว (Motor behavior) เป็ นความสามารถของร่ างกายในการบังคับอวัยวะ
ต่างๆ ของร่ างกาย และความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่ างกาย
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2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Adaptive behavior) เป็ นความสามารถในการทางานประสานกันระหว่าง
ระบบการเคลื่ อนไหวกับ ระบบความรู ้ สึ ก เช่ น การประสานความสั ม พัน ธ์ ข องการใช้มื อและตา ซึ่ งดู ไ ด้จาก
ความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น การแกว่งกาไล การสัน่ กระดิ่ง
3. พฤติ กรรมด้านภาษา (Language behavior) ประกอบด้วยวิธีสื่อสารทุ กชนิ ด เช่ น การแสดงออกทาง
หน้าตา ท่ าทาง การเคลื่อนไหว ความสามารถในการเปล่งเสี ยง ภาษาพูด ภาษาเขี ยน ความเข้าใจในการสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่น
4. พฤติ กรรมด้านนิ สัยส่ วนตัวและสังคม (Personalsocial behavior) เป็ นความสามารถในการปรับตัวของ
เด็กระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับกลุ่มภายใต้ภาวะแวดล้อมและสภาพความเป็ นจริ ง นับเป็ นการปรับตัวที่
ต้อ งอาศัยการเจริ ญ เติ บ โตของสมองและระบบการเคลื่ อนไหวในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้ อเล็กประกอบกัน ครอบคลุมทั้งการปฏิบตั ิ กิจวัตรส่ วนตัว เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย และ
การปฏิบตั ิกิจกรรมทางสังคม เช่น การเล่น การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
แนวคิดของ Gesell ที่ให้ความสาคัญกับพัฒนาการที่เป็ นไปตามขั้นตอนโดยวิถีทางธรรมชาติและวุฒิภาวะ
มากกว่าสิ่ งแวดล้อมได้รับการโต้แย้งจากนักจิตวิทยาบางกลุ่มว่าแม้เรื่ องวุฒิภาวะจะเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่อิทธิ พลของ
วุฒิภาวะที่มีเหนือสิ่ งแวดล้อมและการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นจริ งในระดับหนึ่งเท่านั้น มนุษย์สามารถจัดการกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่ อ ช่ วยส่ งเสริ มวุฒิ ภ าวะและพัฒ นาการการเรี ยนรู ้ รวมทั้งพัฒ นาการด้านต่ างๆ โดยการส่ งเสริ ม และเตรี ย ม
พัฒนาการได้โดยไม่จาเป็ นต้องปล่อยให้พฒั นาการอยู่ใต้กระแสของวุฒิภาวะแต่ประการเดียว (ศรี เรื อน แก้วกังวาล,
2553, น. 29)
จากแนวคิดของทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะนิ ยมดังกล่าว ครู สามารถนาไปปรับใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการให้แก่เด็ก
ปฐมวัยได้ โดยการพัฒนาเด็กอย่างมีแบบแผนไปตามธรรมชาติตามวัย ไม่ควรเร่ งหรื อสอนในสิ่ งที่เด็กยังไม่พร้อม
เช่น การให้ทาแบบฝึ กหัดเขี ยนหนังสื อ เขี ยนตัวเลข ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้เด็กเกิ ดความเครี ยด หากต้องการช่วยให้
เด็กมีความพร้อมในการเขียนสามารถบังคับมือในการลากเส้นลักษณะต่างๆ ได้ อาจเริ่ มจากการฝึ กให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ใช้กล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณนิ้วมือ ข้อมือ
และฝ่ ามือในการหมุน บิด ใช้นิ้วหยิบจับสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆนอกจากนี้ ครู อาจจัดกิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ ให้
เด็กทา เช่น การปั้นดินน้ ามัน การฉี กปะกระดาษ การร้อยวัสดุต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก
และการประสานสัมพันธ์ของมือและตา เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเขียน สามารถลากเส้นได้อย่างมัน่ คงไปในทิศทางที่
ต้องการได้
สรุ ปได้ว่า ทฤษฎี วุฒิภาวะมีความเชื่ อว่าวุฒิภาวะถูกกาหนดโดยพันธุ กรรมที่ติดตัวเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่
เกิ ด เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะช่ วยให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมทาสิ่ งต่างๆ ได้ ถ้าวุฒิภาวะหรื อความพร้อมยังไม่เกิ ดขึ้ น
ตามปกติในวัยนั้นๆ สภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการเด็ก ดังนั้น ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก
ครู ตอ้ งให้ความสาคัญกับวุฒิภาวะหรื อความพร้อมของเด็ก ไม่ควรเร่ งรัดให้เด็กเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ ก่อนวัยอันควร
ที่อาจทาให้เด็กเกิดความเครี ยด อันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เด็กมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยน อย่างไรก็ตามครู สามารถ
ช่วยพัฒนาวุฒิภาวะทั้งพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ให้เด็กได้ดว้ ยการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
วัย
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แนวทางและตัวอย่ างการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมและพัฒนาด้ านร่ างกายให้ แก่เด็กปฐมวัย
1. แนวทางการจั ดประสบการณ์ ที่ ส่งเสริ มและพัฒนาด้ านร่ างกายให้ แก่ เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์
เพื่ อ พัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ด้า นร่ า งกาย มี ค วามส าคัญ ต่ อ เด็ ก ทั้ง ในด้า นการมี สุ ข ภาพอนามัย ที่ ดี ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
การเจริ ญ เติ บโต รวมถึงการเคลื่ อนไหวที่ ตอ้ งใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็ก และการทางานที่ สัมพันธ์กนั ของ
อวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกายที่ใช้ในการเดิน การวิ่ง การถือ การผลัก การปั้ น ที่ตอ้ งมีความคล่องแคล่วว่องไว และ
กระฉับกระเฉง ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับการจัดประสบการณ์หรื อได้ปฏิบตั ิกิจกรรมที่จะช่วยส่ งเสริ มความสามารถ
ดังกล่าวทุกวัน โดยยึดแนวทางในการจัดประสบการณ์ที่สาคัญ ดังนี้
1.1การจัดประสบการณ์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
ร่ างกายที่ ให้ความสาคัญ กับผูเ้ รี ยน ครู ตอ้ งคานึ งถึ งธรรมชาติ และความสามารถในแต่ ละช่ วงวัยของเด็ก เพื่ อให้
สามารถจัด กิ จกรรมและวัส ดุ อุป กรณ์ ของเล่ น และเครื่ องเล่ นได้เหมาะสมกับวัยและมี ค วามหลากหลายทั้งที่
สามารถเล่นหรื อทากิจกรรมได้ท้ งั ในร่ มและกลางแจ้ง ให้เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างสงบและได้เคลื่อนไหว
และใช้กาลัง เพื่อให้เด็กสามารถเลือกทากิจกรรมได้ตามความสนใจ ความถนัด และระดับความสามารถของแต่ละ
คนที่ อาจมี ไม่ เท่ ากัน ซึ่ งบางครั้ งเด็กอาจต้องการทาคนเดี ยว หรื อบางครั้ งต้องการทาร่ วมกับ เพื่ อนเพื่ อที่ จะได้
ช่วยเหลือกันได้ จากการทากิจกรรมดังกล่าว เด็กจะได้เคลื่อนไหวร่ างกายในลักษณะต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กได้พฒั นา
ทักษะการใช้กล้ามเนื้ อเล็กในการลากเส้น ปั้ น ร้อย กล้ามเนื้ อใหญ่ในการวิ่ง กระโดด ปี นป่ าย ห้อยโหน ม้วนกลิ้ง
ตัว และประสาทการรับรู ้ทางานได้ประสานสัมพันธ์ได้อย่างเป็ นธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
1.2. การจัดประสบการณ์ที่คานึงถึงความปลอดภัยของเด็กการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านร่ างกาย เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้เด็กได้ใช้อวัยวะในการเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย จึงจาเป็ นต้องมี
วัสดุ อุปกรณ์ ของเล่น และเครื่ องเล่นเป็ นอุปกรณ์ ประกอบการปฏิ บตั ิ กิจกรรมที่ จะช่ วยให้สามารถฝึ กใช้อวัยวะ
ต่างๆ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งยังเป็ นสิ่ งจูงใจให้เด็กมี ความสนใจในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความเต็มใจ
อย่างกระตือรื อร้น ดังนั้น การจัดเตรี ยมและจัดหาสื่ อประกอบกิจกรรมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ครู ตอ้ งใส่ ใจและพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับและความปลอดภัยของวัสดุ อุปกรณ์ ของเล่น และเครื่ องเล่นดังกล่าวทั้ง
ในแง่ของตัววัสดุ อุปกรณ์ ของเล่น และเครื่ องเล่นเองและวิธีการใช้หรื อการเล่น ซึ่ งศิ รประภา พฤทธิ กุล (2556,
น.10-32) ได้กล่าวไว้ว่า การเลือกของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัยต้องคานึ งถึงความปลอดภัย 3 ด้าน คื อ ด้านวัสดุที่ใช้
ผลิตของเล่น ด้านขนาดและน้ าหนักของของเล่น และความแข็งแรงทนทานของของเล่น นอกจากนี้ การดูแลเด็ก
ขณะปฏิบตั ิ กิจกรรมอย่างใกล้ชิดก็มีความสาคัญเช่ นกันที่ จะช่ วยป้ องกันอุบตั ิ เหตุได้ เช่ น ขณะเด็กร้อยลูกปั ดซึ่ งมี
ขนาดค่อนข้างเล็ก การเล่นเครื่ องเล่นสนามชนิดต่างๆ ที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ชิงช้า ไม้กระดก
1.3. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กปฐมวัยพัฒนา
ด้านร่ างกายได้อย่างมีความสุ ขนั้น ควรให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมได้ตามความถนัดหรื อความสนใจของตน
โดยมีครู คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เป็ นกาลังใจ และยอมรับในเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัว รวมทั้งจุดเด่นและ
จุดด้อยที่แตกต่างจากคนอื่นของเด็ก ผูใ้ หญ่ที่ใกล้ชิดต้องช่ วยให้เด็กสร้างทัศนคติ ในทางบวกต่อตนเองโดยเชื่ อว่า
ตนเองมีความสามารถในการทาสิ่ งต่างๆ ที่อาจแตกต่างจากเพื่อน ในการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กใช้กล้ามเนื้ อ
ส่ ว นต่ า งๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นกิ จ กรรมกลางแจ้ง ที่ ให้ เด็ ก ได้เล่ น ในสนาม และกิ จ กรรมในร่ ม ที่ เด็ ก ได้ท ากิ จกรรม
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สร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ บรรยากาศการเล่นหรื อการทากิจกรรมต้องปลอดโปร่ ง เพลิดเพลิน ไม่ตึงเครี ยด ไม่ทา
ให้เด็กรู ้สึกอึดอัดใจ ด้วยการให้เกี ยรติ ให้อิสระแก่เด็กในการคิ ดสร้างสรรค์ทาผลงาน มีความคิ ดเป็ นของตนเอง
ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเล่ น ที่ แ ปลกใหม่ แ ละไม่ อ ัน ตราย ชื่ น ชมยิ น ดี ใ นสิ่ งที่ เด็ ก ท าส าเร็ จ เพื่ อ ให้ เด็ ก เกิ ด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
1.4 การจัดประสบการณ์ แบบพ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์ เพื่ อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่ างกาย พ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุ มชนสามารถให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
เด็กให้เจริ ญเติ บโตได้สมวัย มี สุขภาพอนามัยที่ ดี ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อเคลื่ อนไหว
อวัยวะส่ วนต่างๆ ที่ เด็กวัยนี้ ควรได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับวัย พ่อแม่ ผูป้ กครองอาจพาเด็กไปเล่นใน
สนามเด็กเล่นในหมู่บา้ น วิ่งเล่นในสวนสาธารณะ รวมตลอดถึงการช่วยฝึ กสุ ขนิ สัยที่ดีให้แก่เด็กนอกจากนี้ ยังอาจ
ร่ วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมบริ จาควัสดุเหลือใช้หรื อวัสดุพ้ืนบ้านเพื่อเป็ นวัสดุอุปกรณ์หรื อจัดทาเป็ น
สื่ อประกอบการสอน ให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะ และการใช้แรงงานในการสร้างและซ่ อมแซมเครื่ องเล่นในสนาม
ให้เพียงพอกับจานวนเด็กและมีความปลอดภัยในการเล่น ขณะเดียวกันชุมชนสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็ก
ด้านร่ างกายได้โดยการไม่จาหน่ ายหรื อขายอาหารที่ ไม่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ไม่จาหน่ ายหรื อขายของเล่นที่ ไม่
สร้างสรรค์และอาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อเด็ก รวมตลอดถึงการพัฒนาและดูแลสนามเด็กเล่นให้สะอาด ปลอดภัย
และดูแลซ่อมแซมเครื่ องเล่นให้มีความปลอดภัยในการเล่น
สรุ ปได้ว่า การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่ างกายมีแนวทางการจัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดประสบการณ์ ที่คานึ งถึงความปลอดภัยของเด็กการจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และการจัดประสบการณ์แบบพ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วม
2. ตัวอย่ างการจัดประสบการณ์ ที่ ส่งเสริ มและพัฒนาด้ านร่ างกายให้ แก่ เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์
เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัย เป็ นการจัดกิจกรรม และใช้สื่ออุปกรณ์ ของเล่น เครื่ องเล่นที่จะ
เอื้ออานวยให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่ างกาย ซึ่ งควรจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านการใช้กล้ามเนื้ อ
ใหญ่ และด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1 ตัวอย่างการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุ ขภาพอนามัยสุ ขภาพอนามัยสาหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็ นเรื่ องที่ มีค วามสาคัญอย่างยิ่งที่ จะช่ วยให้ร่างกายโดยรวมมี การเจริ ญเติ บโต แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่าย
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุ ขภาพอนามัยจึงเป็ นเรื่ องของการสร้างนิ สัยให้แก่เด็กที่ครอบคลุม
โภชนาการ สุ ขนิ สัย และความปลอดภัย (Morrison, 2017) ด้วยการให้เด็กได้เรี ยนรู ้ถึงการรับประทานอาหารที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานเพี ยงพอกับความต้องการของร่ างกาย มีพฤติ กรรมสุ ขนิ สัย และออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ ขณะเดียวกันต้องให้เด็กได้เรี ยนรู ้ที่จะระมัดระวังในเรื่ องความปลอดภัยของตัวเด็กเองและผูอ้ ื่นขณะ
เล่ น และท ากิ จ กรรม ในการจัด ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามัย ให้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวัย เป็ นหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบโดยตรงของพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ที่ตอ้ งเป็ นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็ก ฝึ กให้เด็กปฏิบตั ิตนเป็ นผูท้ ี่มี
สุ ขนิสยั อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) กิ จกรรมการปฏิ บัติ กิจวัต รประจาวัน พ่ อแม่ ผูป้ กครอง และครู ต้อ งสนทนาพู ด คุ ย อบรม
สัง่ สอนและปลูกฝังสร้างเสริ มให้เด็กมีพฤติกรรมสุ ขนิสัยควบคู่ไปกับการให้เด็กฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
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ของกิ จวัตรประจาวันอย่างสม่ าเสมอ ให้เด็กเห็ นความส าคัญของการดูแลรั กษาสุ ขภาพ รวมถึ งการสอนให้เด็ก
ระมัด ระวังดู แ ลรั กษาความปลอดภัย ของตนเองและผูอ้ ื่ น อยู่เสมอ แสดงการชื่ นชมยิน ดี เมื่ อเด็กมี พ ฤติ กรรมที่
เหมาะสม ขณะเดี ยวกัน ต้อ งเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ เด็กทั้งในด้านการรั บประทานอาหารหลากหลายชนิ ดที่ มี
ประโยชน์ การหยิบ จับ ใช้ และถือสิ่ งของเครื่ องใช้ที่มีคมและที่ทาจากวัสดุเปราะบางแตกหักง่าย
2) กิ จ กรรมประกอบอาหาร เป็ นการจัด กิ จ กรรมหรื อประสบการณ์ ที่ เด็ ก ได้เรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ตรงในการทาอาหารแบบง่ายๆ ประเภทเครื่ องดื่ม อาหารคาว และอาหารหวาน ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการประกอบอาหารจะทาให้เด็กได้รับความรู ้ เกิ ด ความรู ้ สึ กประสบความส าเร็ จ และที่ ส าคัญ ช่ วยปลูกฝั ง
ลักษณะนิ สัยในการรับประทานอาหารที่ ติดตัวไปตลอดชี วิต กิ จกรรมประกอบอาหารช่ วยให้เด็กมี ความรู ้ และ
ความเข้าใจว่าอาหารที่ มีประโยชน์ สะอาด และถูกหลักโภชนาการช่ วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโต ได้เรี ยนรู ้มารยาท
ในการรับประทานอาหาร และพัฒนาพฤติกรรมสุ ขนิสัย เช่น การล้างมือ การล้างภาชนะ การเตรี ยมอาหารที่สะอาด
ถูกหลักอนามัย และได้เรี ยนรู ้ประโยชน์ของอาหาร เช่น การรับประทานผักและผลไม้บางชนิ ดช่วยในการขับถ่าย
ได้ บางชนิ ดช่วยป้ องกันเลือดออกตามไรฟัน หรื อช่วยให้ผิวสวย นอกจากนี้ เด็กยังได้เรี ยนรู ้และชิมอาหารบางชนิ ด
ที่ไม่เคยรู ้จกั มาก่อน และส่ วนประกอบของอาหารต่างวัฒนธรรม รวมถึงเรื่ องความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องครัว
ต่างๆ เช่น การใช้มีด ครก กระทะ เตาไฟ ถ้วยแก้ว และถ้วยชามที่ตอ้ งใช้อย่างระมัดระวัง
3) กิ จกรรมการเล่ านิ ทานนิ ท านเป็ นเรื่ องราวที่ เกิ ดจากจิ นตนาการของผูเ้ ล่ าหรื ออิ งความจริ ง
เพื่อให้เกิ ดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ความรู ้ สอดแทรกคติ แนวคิ ด คุณธรรมจริ ยธรรมที่ พึงประสงค์ อีกทั้งยัง
เพิ่ ม พู น ลัก ษณะนิ สั ย ที่ ดี เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ เด็ ก ได้ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ ต าม นิ ท านช่ วยให้ เด็ ก ได้เรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลที่ อ ยู่ในสั งคมด้า นการประพฤติ ป ฏิ บัติ ซึ่ งเป็ นเรื่ อ ง
ละเอียดอ่อนที่ จะซึ มซับลงไปในจิ ตใจของเด็กที ละเล็กที ละน้อย ช่ วยกระตุน้ ให้เด็กเลียนแบบพฤติ กรรมที่ ดีงาม
และปรับแก้พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย การอาบน้ า แปรงฟัน ล้างมือก่อน
และหลังรับประทานอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุ ขลักษณะและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย พ่อแม่
และครู ปฐมวัยสามารถใช้นิทานเป็ นสื่ อโน้มน้าวให้เด็กประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงามดังเช่นตัวละครในนิ ทานที่เล่า
เด็กฟัง
2.2 ตัวอย่างการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่การจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ นอกจากครู จะต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่ งเสริ มให้เด็กได้ออก
กาลัง ได้ใช้กล้ามเนื้ อใหญ่และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ อย่างอิสระและหลากหลายเพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการแล้ว ยังต้องให้ความสาคัญกับของเล่นและเครื่ องเล่นที่เด็กต้องใช้ประกอบการเล่น
ทั้งในด้านความแข็งแรงทนทานของของเล่นและเครื่ องเล่น ความเหมาะสมกับวัย วิธีการเล่นที่ถกู ต้อง ความสะอาด
และความพร้ อ มของของเล่ น และเครื่ อ งเล่ น รวมตลอดถึ งการดู แ ลเด็ ก อย่า งใกล้ชิ ด ตลอดเวลาที่ เล่ น การจัด
ประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่และการประสานสัมพันธ์ สามารถจัดกิจกรรมได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็ นกิจกรรมที่จดั ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
อย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสี ยงเพลง คาคล้องจอง หรื อเครื่ องให้จงั หวะชนิ ดอื่นๆ เช่ น เสี ยงตบมือ เสี ยงเพลง
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เสี ยงเคาะไม้ รามะนา กลอง เพื่อส่ งเสริ มจิ นตนาการและความคิ ดสร้างสรรค์ ให้เด็กได้ฝึกเคลื่อนไหวร่ างกายใน
ลักษณะต่างๆ เนื่ องจากเด็กวัยนี้ ร่างกายกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่ างกายยังไม่ประสาน
สัมพันธ์กนั อย่างสมบูรณ์ กิ จกรรมดังกล่าวช่ วยให้เด็กมี จงั หวะในการเคลื่ อนไหว ไม่เกิ ดปั ญหาวิ่งชนผูอ้ ื่ นหรื อ
สิ่ งของต่างๆ ซึ่ งมีผลต่อการปรับตัวของเด็กไม่กระทบกระทัง่ ผูอ้ ื่นได้ง่าย สามารถดาเนินชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข นอกจากนี้ยงั ช่วยให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ดีดว้ ย
2) กิ จกรรมกลางแจ้งเป็ นกิ จกรรมที่ จดั ให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรี ยนเพื่ อออกกาลัง
เคลื่ อนไหวร่ างกายและแสดงออกอย่างอิ สระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ ละคนเป็ นหลัก
กิจกรรมกลางแจ้งที่ควรจัดให้เด็กเล่นมีหลายชนิด ได้แก่ การเล่นน้ าเล่นทราย การเล่นในบ้านตุ๊กตาหรื อบ้านจาลอง
การเล่นในมุมช่ างไม้ การเล่นอุปกรณ์ กีฬา และการเล่นเกมการละเล่น (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา,
2547, น. 63-65) ที่ สาคัญการให้เด็กได้เล่นเครื่ องเล่นในสนามจะช่ วยให้มีโอกาสได้ใช้กล้ามเนื้ อใหญ่บริ เวณลาตัว
หัวไหล่ แขนและขาได้อย่างครอบคลุม และยังช่ วยให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ ในลักษณะที่ แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ช่วยให้เด็กได้ออกกาลังกาย ได้ฝึกการทรงตัว ได้กระโดดโลดเต้น ได้ห้อยโหนปี นป่ าย ทาให้กล้ามเนื้ อ
ส่ วนต่างๆ ทั้งแขน ขา และมือทางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กนั ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีบุคลิกลักษณะที่ดี
มีความคล่องแคล่วว่องไว ขณะเดี ยวกัน พ่อแม่ ผูป้ กครองอาจให้เด็กได้ออกไปเล่นร่ วมกับเพื่อนบ้านที่ อยู่ในวัย
ใกล้เคียงกัน หรื อพาเด็กไปปั่นจักรยานเล่นในสวนสาธารณะหรื อในบริ เวณอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยสาหรับเด็ก
2.3 ตัวอย่างการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการใช้กล้ามเนื้ อเล็กการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการใช้กล้ามเนื้ อเล็กและการประสานสัมพันธ์ พ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ตอ้ งศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อเล็กและการประสานสัมพันธ์ของเด็ก
วัยนี้ ถึงแม้ว่าความสามารถดังกล่าวจะเกิ ดขึ้นและพัฒนาไปตามขั้นตอนของพัฒนาการและอายุของเด็กที่เพิ่มมาก
ขึ้ น แต่ การที่ เด็กจะมี ทักษะและความสามารถในการใช้แ ละควบคุ มกล้ามเนื้ อเล็กได้อย่างดี จาเป็ นต้องได้รั บ
การส่ งเสริ มและพัฒนาจากบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดในการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์ของเล่นและเครื่ องเล่นเพื่อให้เด็กได้
ฝึ กใช้ ลองผิดลองถูกเพื่อให้สามารถควบคุมกล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณมือ ข้อมือ และนิ้วมือให้ทางานประสานสัมพันธ์
กัน ซึ่ งจะเป็ นพื้ นฐานสาคัญของการเขี ยนในอนาคตของเด็ก การจัดประสบการณ์ เพื่ อพัฒ นากล้ามเนื้ อเล็กและ
การประสานสัมพันธ์ให้แก่เด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) กิ จกรรมสร้างสรรค์ เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้ อเล็ก และแสดงออกทางอารมณ์
ความรู ้สึก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้ น การฉี ก-ปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การสาน การประดิ ษฐ์ หรื อกิ จกรรมลักษณะอื่นที่ เด็กได้คิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับวัย
เช่น การเล่นพลาสติ กสร้างสรรค์หรื อตัวต่อ การเล่นสร้างจากแผ่นพลาสติ กหรื อแท่งไม้ การสร้างรู ปจากกระดาน
ปั กหมุด จากการปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว เด็กจะได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณข้อมือ ฝ่ ามือ และนิ้วมือใน
การหยิบสิ่ งของ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ดิ นสอ สี เที ยน การจับกรรไกรตัดกระดาษ การใช้ฝ่ามือนวดแป้ งหรื อคลึงแป้ ง
โดให้นิ่มก่อนปั้น การใช้ปลายนิ้วมือหยิบวัสดุมาร้อย ประดิษฐ์เศษวัสดุ หรื อฉี กกระดาษเพื่อนามาปะติดให้เป็ นรู ป
ตามจินตนาการ รวมทั้งการหยิบหนังยางหรื อเส้นไหมพรมมาร้อยบนหมุดที่ปักบนกระดานเพื่อสร้างสรรค์เป็ นรู ป
ต่างๆ ตามจินตนาการ ในการหยิบจับสิ่ งของต่างๆ ขณะทากิจกรรม ต้องอาศัยการทางานที่ประสานสัมพันธ์กนั ของ
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ตาและกล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณมื อ ซึ่ งจะช่ วยให้เด็กพร้อมที่ จะเขี ยนเมื่ อโตขึ้ น กิ จกรรมสร้ างสรรค์สามารถจัด ได้
หลากหลายลักษณะเช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การปะติด การวาดภาพด้วยนิ้วมือ การเล่นสร้าง
2) กิจกรรมการเล่นนิ้วมือเป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณมือ นิ้ วมือ และข้อมือ
ที่อาจเป็ นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามจินตนาการ หรื อเคลื่อนไหวประกอบคาคล้องจอง การเล่านิ ทาน การร้อง
เพลง การเล่นนิ้ วมือเป็ นการแต่งนิ้ วและขยับนิ้ วประกอบคาคล้องจอง หรื ออาจแต่งนิ้ วเป็ นตัวละคร แล้วขยับนิ้ ว
ต่างๆ เล่นตามบทบาทตัวละครในนิ ทานก็ได้ กิ จกรรมการเล่นนิ้ วมือช่ วยตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ
ของเด็กวัยนี้ ที่ชอบการเคลื่อนไหวและใช้จินตนาการ และที่สาคัญช่วยให้เด็กได้บริ หารกล้ามเนื้ อทาให้สามารถใช้
มื อได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั พ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู สามารถนาการเล่นนิ้ วมื อมากระตุ ้น
ความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กสงบ มีสมาธิ คิดสร้างสรรค์ และมีความสุ ขสนุ กสนานในการคิดท่าทางการเล่นนิ้ วมือ
ในลักษณะที่หลากหลาย
สรุ ปได้ว่า การจัดประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาด้านร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัย ควรจัดให้ครอบคลุม
ทั้งด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ และด้านการใช้กล้ามเนื้ อเล็ก ซึ่ งการจัดกิ จกรรมแต่ ละด้านมี
หลากหลายชนิ ด ที่ พ่ อ แม่ ผูป้ กครอง และครู ส ามารถเลื อ กจัด ได้โ ดยต้องค านึ งถึ งความสนใจ ความสามารถ
ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก

บทสรุป
การพัฒนาด้านร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัย เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต้องทาควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ เนื่ องจากพัฒนาการแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงส่ งผลถึงกันและกัน หากพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ งมี
ปั ญ หาจะส่ งผลให้พ ฒ
ั นาการด้านอื่ นๆ มี ปัญหาไปด้วยในการพัฒ นาด้านร่ างกายของเด็กปฐมวัยควรพัฒนาให้
ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารอย่างครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของ
ร่ างกายที่ จะช่ ว ยให้เด็กมี การเจริ ญ เติ บโตอย่างสมวัย มี น้ าหนักและส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์ข องกรมอนามัย
ไม่มากหรื อน้อยเกินไป ฝึ กให้เด็กดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้เล่นเครื่ อง
เล่นในสนาม หรื อการเล่นในลักษณะอื่นๆ ที่ได้ออกกาลังกายเพื่อฝึ กความแคล่วคล่องว่องไวและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อใหญ่และกระดูกบริ เวณแขน ขา ลาตัว ได้ทากิจกรรมที่ตอ้ งใช้มือ ข้อมือ และนิ้วมือ เพื่อฝึ กความแข็งแรง
และการประสานสัมพันธ์ ของกล้ามเนื้ อเล็กบริ เวณมือ นิ้ วมือและตา ซึ่ งเป็ นทักษะพื้ นฐานที่ สาคัญของการเขี ยน
หนังสื อต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
ได้ผูป้ กครองหรื อครู ไม่สามารถทางานแต่เพี ยงลาพังได้ หากต้องประสานความร่ วมมื อ ช่ วยเหลือ และส่ งเสริ ม
ซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
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