สุขภาพ ความปลอดภัย และทักษะกลไก สําหรับเด็กอนุบาล
รองศาสตราจารย ดร.จีระพันธุ พูลพัฒน

การที่เด็กจะเจริญเติบโตไปอยางมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ" รู#คุณคาของความสะอาด
อาหาร การพักผอนและการดูแลตนเองให#อยูรอดปลอดภัยได#ในชีวิตประจําวัน จําเป-นต#องมีการจัด
สภาพแวดล#อมรอบตัวเด็กที่เอื้อตอการเรียนรู#ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัย เป-นศาสตร"ที่จะชวยให#เด็กได#เรียนรู# และสร#างลักษณะนิสัยที่จะ
ชวยสงเสริมสุขภาพแหงตน เริ่มตั้งแตเด็กเข#ามาในโรงเรียน เด็กควรจะได#รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐาน
ทัศนคติและทักษะเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย โดยบูรณาการไปในกิจวัตรประจําวันที่เด็กต#อง
ปฏิบัติในโรงเรียน ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและการดูแลที่ได#รับ
เป5าหมายสําคัญสวนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย คือ การให#เด็กได#มี “กายดี จิตดี อยูดี มีสุข”
ดังนั้นการให#เด็กได#มีรากฐานการปฏิบัติที่ถูกต#องในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย จึงจําเป-นต#อง
เริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย โดยให#เด็กได#เรียนรู#ทั้งสาระความรู#และมีทักษะในการปฏิบัติ โดยมีทัศนคติที่ดี
และแนวคิดที่ถูกต#องตอการปฏิบัติให#เป-นนิสัย รู#จักคิด รู#จักเลือก รู#จักตัดสินใจ แก#ป:ญหาได#เหมาะสม
ตามวัย เพื่อชีวิตของเด็กตอไปในอนาคต
รายละเอียดตางๆ เป-นเพียงแนวคิดและตัวอยางกิจกรรมบางสวนที่เสนอแนะแกผู#ที่นําไป
สอนแกเด็กอนุบาล เป-นหน#าที่ของผู#สอน ผู#ดูแลเด็ก และผู#ที่เกี่ยวข#องที่จะขยายหรือปรับ/ลดแนวคิด
และกิจกรรมให#เหมาะสมกับเด็กในความรับผิดชอบ ซึ่งเด็กแตละคนมีความแตกตางกันแม#จะอยูในวัย
เดียวกัน
สาระตอไปนี้จะชวยให#เห็นภาพการดูแลเด็ก โดยนําเสนอตัวอยางตั้งแตการกําหนดเป5าหมาย
มาตรฐานการเรียนรู# ไปจนถึงการประเมินผล
ความตั้ ง ใจจริ งของทุ ก ๆ คนที่ จ ะศึ กษาทํ า ความเข# า ใจ แล# ว นํ า ไปสู การปฏิ บั ติ ด# ว ยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคนรอบตัวเด็กเป-นตัวอยางได#ในเรื่องของความสะอาด การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย ยอมนํามาซึ่งความสุข สําเร็จตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ที่กําหนด
เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู#
เป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ที่กําหนดไว#ในหลักสูตรจุฬาลักษณ"สําหรับการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยให#แกเด็กมีดังนี้
เปาหมายที่ 5
เห็นความสําคัญและคุณคาของความสะอาด อาหาร สุขภาพและ
การพักผอน
มาตรฐานที่ 11 ดูแลความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม
มาตรฐานที่ 12 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน"และปฏิบัติตนเหมาะสมใน
การรับประทานอาหาร
มาตรฐานที่ 13 ดูแลและปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพและการพักผอน
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เปาหมายที่ 6
มีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู#อื่นให#ปลอดภัยในสภาพแวดล#อม
มาตรฐานที่ 14 ดูแลตนเองให#อยูอยางปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานที่ 15 ดูแลตนเองและผูอ# ื่นเมื่อเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย
เนื้อหาสาระ
สุขภาพ ความปลอดภัย
การให#เด็กได#มี “กายดี จิตดี อยูดี มีสุข” เป-นรากฐานการปฏิบัติที่ถูกต#องในเรื่องของสุขภาพ
และความปลอดภัย จึงจําเป-นต#องเริ่มตั้งแตระดับอนุบาลโดยให#เด็กได#เรียนรู#ทั้งสาระความรู# และมี
ทักษะในการปฏิบัติโดยมีเจตคติที่ดีและแนวคิดที่ถูกต#องในการปฏิบัติจนเป-นนิสัย รู#จักคิด รู#จักเลือก
รู#จักตัดสินใจแก#ป:ญหาได#เหมาะสมตามวัยเพื่อชีวิตที่ดีของเด็กตอไปในอนาคต
เปาหมายที่ 5
เห็นความสําคัญและคุณคาของความสะอาด อาหาร สุขภาพและ
การพักผอน
มาตรฐานที่ 11 ดูและความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม
1) ทําความสะอาดตนเอง
2) ทําความสะอาดของใช#
3) ดูแลความสะอาดของสภาพแวดล#อม
มาตรฐานที่ 12 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน"และปฏิบัติตนเหมาะสมใน
การรับประทานอาหาร
1) ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน"
2) กะประมาณอาหารได#พอดีกับความต#องการ
3) ทําหน#าที่ให#บริการอาหารแกเพื่อน
4) มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
มาตรฐานที่ 13 ดูแลและปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพและการพักผอน
1) เปรียบเทียบน้ําหนัก สวนสูงของตนกับเกณฑ"มาตรฐาน
2) ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนให#เหมาะสมกับสภาพอากาศและ
เหตุการณ"
3) ดูแลสุขภาพฟ:นและรางกาย
4) ดูแลและปฏิบัติตนในการพักผอน
เปาหมายที่ 6
มีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู#อื่นให#ปลอดภัยในสภาพแวดล#อม
มาตรฐานที่ 14 ดูแลตนเองให#อยูอยางปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
1) ปฏิบัติตนตามข#อตกลง
2) เลนเครื่ องเลนอยางถู ก วิ ธี แ ละคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ตนเองและผู#อื่น
มาตรฐานที่ 15 ดูแลตนเองและผู#อื่นเมื่อเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย
1) รู#จักวิธีชวยเหลือตนเองและผู#อื่นเมื่อเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย
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เนื้อหาสาระในกลุมสุขภาพ และความปลอดภัย แบงการนําเสนอเป-น 2 สวน คือ 1) สุขภาพ
และ 2) ความปลอดภัย โดยมีสาระในแตละสวนดังนี้
1. สุขภาพ
เด็กที่มีสุขภาพดีจะมีพลังในการเรียนรู# เป-นความจําเป-นอยางยิ่งสําหรับครูในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวกให#แกเด็ก เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดทั้งสวนตนและสวนรวม เรียนรู#อาหารที่มี
ประโยชน" แ ละมี คุ ณคา รู# จั ก เลื อกรั บ ประทาน และมี ค วามรู# สึ กที่ ดี ใ นการรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน"และมีคุณคา รู#จักเลือกการพักผอนที่เหมาะสมกับวัย ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพอยางถูก
วิธี นาจะเป-นตัวรวมที่ชวยให#สุขภาพของเด็กแตละคนเจริญเติบโตไปได#ด#วยดี
จากประเด็นดังกลาวข#างต#น สิ่งที่เด็กควรจะได#เรียนรู#มีดังนี้
1.1 ความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม
1) ความสะอาดของตนเองและของใช#
การล#างมือ
การแปรงฟ:น
การใช#ห#องน้ํา-ห#องส#วม
การทําความสะอาดรางกายเมื่ออาบน้ํา
การแตงกายและดูแลความสะอาดชุดนักเรียน ถุงเท#า รองเท#า ชุดนอน ฯลฯ
การดูแลความสะอาดของสวนตางๆ ของรางกาย เชน ผม เล็บ หู ฯลฯ
การดูแลอุปกรณ"การเรียน ชองเก็บของใช# ที่วางรองเท#า
การดูแลความสะอาดของแก#วน้ํา ภาชนะใสอาหาร ช#อนคาว ช#อนหวาน
2) ความสะอาดของสภาพแวดล#อม ห#องเรียน โรงเรียน และท#องถิ่น
การทิ้งขยะให#เป-นที่ การแยกขยะ และการดูแลความสะอาดของถังขยะ
การมีสวนรวมในการดูแลความสะอาดของห#องเรียน โรงเรียน และท#องถิ่น
ตามวัยและโอกาส
คุณคาของความสะอาดที่มีตอตนเองและสวนรวม
1.2 อาหารและสุขภาพ
1) อาหาร
ชื่ออาหารกลางวันและอาหารวางที่ทางโรงเรียนจัดให#
คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
การกะประมาณอาหารในการรับประทานอาหาร
การให#บริการอาหารกลางวันและอาหารวางแกเพื่อนๆ
มารยาทในการรับประทานอาหาร โดยการรับประทานอาหารเฉพาะที่เป-น
ของตน รับประทานได#หมด เมื่อไมพอกับความต#องการลุกไปขอรับอาหาร
ใหมใช# เ ครื่ องมื อเครื่ องใช# ในการรั บประทานอาหารได#ถูกต# อง จั ด การกั บ
อาหารที่ไมต#องการได#อยางเหมาะสม และรู#จักรอคอยเพื่อนอยางสงบเพื่อ
รับประทานอาหารพร#อมกัน
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การปฏิบัติตนกอนและหลังรับประทานอาหาร
2) สุขภาพ
การตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของรางกาย ด#วยการตรวจสุขภาพ
และรางกายประจําปL การรับภูมิคุ#มกันโรคตามกําหนด การชั่งน้ําหนัก วัด
สวนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑ"มาตรฐาน
การรั กษาสุ ขภาพให# ส มบู ร ณ" แข็ งแรง ด# ว ยการดู แลรางกายให# อบอุ นเมื่ อ
อากาศหนาว มีอุปกรณ"ใช#เพื่อดูแลสุขภาพเมื่อฝนตก แดดจัด หยุดพักรักษา
ตัวเมื่อไมสบาย รู#จักป:จจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
การปฏิบัติตนให#ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ รู#วิธีการปฏิบัติอยางถูกวิธี เพื่ อ
ป5องกันโรคภัยตางๆ รอบตัว การฝNกปฏิบัติเพื่อเสริมสร#างบุคลิกภาพด#วยการ
เดิน ยืน นั่ง นอน อยางถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ
ข#อควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพ เชน ปOดปากเมื่อไอ หรือจาม ดื่มน้ําให#เพียงพอตอ
ความต#องการของรางกาย
1.3 การพักผ5อน
1) การเลือกวิธีการพักผ5อนให#เหมาะสมกับวัย การใช#เวลาวางระหวางเวลาเรียน
ให#เกิดประโยชน" เพื่อการพักผอนในระหวางเรียนและเวลาพัก รู#จักวิธีการพักผอนด#วยการนอนอยาง
ถูกวิธีเหมาะสมกับวัย และเลือกวิธีการออกกําลังกายเพื่อการพักผอนให#เหมาะสมกับเวลาและวัย
2) การปฏิบัติ ตนในการพักผ5 อนมารยาทในการนอนรวมกับ เพื่อนๆ ที่ โรงเรีย น
มารยาทในการนอนที่ไมรบกวนผู#อื่น การปฏิบัติตนกอน-หลังการนอน และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
ในการพักผอนด#วยกิจกรรมอื่นที่ทําได#ตามวัย
2. ความปลอดภัย
สภาพรอบตัวเด็กจะมีสิ่งที่เป-นอันตราย ถ#าไมรู#จักระมัดระวังจะได#รับอันตราย จึงมีความ
จําเป-นที่จะให#เด็กได#แนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาตนเองให#มีชีวิตรอดปลอดภัยได#ในสภาพแวดล#อม
และสถานการณ" ต างๆ และรู# วิ ธี การปฏิบั ติ ที่เ หมาะสมในกรณี ที่มีเ หตุ ร# า ยกั บ ตนเอง ไมวาจะเป- น
อุบัติเหตุ การเจ็บปDวยและบาดเจ็บ ความปลอดภัยครอบคลุมถึงการอยูอยางปลอดภัย การดูแลและ
ระวังรักษารางกายเมื่อเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย
จากประเด็นข#างต#น สิ่งที่ต#องการให#เด็กได#รับ มีดังนี้
2.1 การอยู5 อ ย5 า งปลอดภั ย ในห# อ งเรี ย น ในโรงเรี ย น ในท# อ งถิ่ น และระหว5 า งการ
เดินทาง
1) สังเกตสิ่งรอบตัวที่มีอันตรายถ#าไมระมัดระวัง
2) การดูแลตนเองให#ปลอดภัยในห#องเรียน
การนั่ง เดิน ยืน หยิบของ ฯลฯ
การใช#วัสดุอุปกรณ" เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในห#องเรียน
ข#อตกลงเพื่อความปลอดภัยในห#องเรียน
3) การดูแลตนเองให#ปลอดภัยในโรงเรียน
การขึ้นลงบันได
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การเดินไปตามสถานที่ตางๆ ในโรงเรียน
การเลนในสนาม สนามเด็กเลน
การเลนเครื่องเลนให#ถูกวิธี
การรายงานของเลนและอุปกรณ"ที่แตกชํารุด
4) การดูแลและการระวังตนเองให#ปลอดภัยจากสภาพแวดล#อมที่มีพิษและเสี่ยง
อันตราย เชน น้ํา ไฟ แมลง สัตว" ขยะ สระน้ํา ฯลฯ
5) การเดินทางไป-กลับโรงเรียนให#ปลอดภัย
การเดินบนทางเท#า การเดินบนถนน
การข#ามถนน
การปฏิบัติตนในการโดยสารพาหนะตางๆ และขณะเดินทาง
6) การปฏิบัติตนเมื่อหลงทาง
2.2 การดูแลและระวังรักษาร5างกายเมื่อเกิดบาดแผลหรือเจ็บป9วย
1) การปฏิบัติตนเมื่อเกิดบาดแผล ในห#องเรียน ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
2) การปฏิบัติตนเมื่อไมสบาย เกิดบาดแผล หรือเกิดอุบัติเหตุ
3) การปฏิบัติตนเมื่อมีแมลง สัตว" กัด ตอย และทําร#าย
แนวการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดสภาพแวดล#อม
1.1 ภายในห#องเรียน
1) มีหน#าตางประตูที่เปOดได#ทั้งหมด ควรมีประตูเข#า-ออกให#ลมผานเข#าออกได#สะดวก
และมีแสงสวางเพียงพอ การจัดห#องเรียนมีระเบียบ สะอาด จัดวางสิ่งของตางๆ ไว#อยางเป-นระบบ
เพดาน ผนัง พื้น และอุปกรณ"ตางๆ สะอาด
2) มีถังขยะสําหรับการทิ้งเศษกระดาษและสิ่งไมต#องการอื่นๆ และมีการจัดการดูแล
ทิ้งเศษขยะ ทําความสะอาดถังขยะ
3) มีตู#น้ําหรือน้ําดื่มที่สะอาด พร#อมแก#วน้ําสําหรับดื่มน้ําของเด็กแตละคน ไมใช#แก#ว
น้ํารวมกัน มีที่วางแก#วน้ําของแตละคนชัดเจน รวมทั้งมีการทําความสะอาดแก#วน้ําทุกวัน ถ#าในห#องไม
สะดวกในการตั้งตู#น้ําก็อาจจะใช#วางหน#าห#องเรียน
4) มีตู#เก็บของใช#ของเด็ก และเด็กได#ดูแลทําความความสะอาดและจัดของใช#ด#วย
ตนเอง ถ#าเด็กรับประทานอาหารในห#องเรียน ควรมีกลองเก็บช#อนส#อมของเด็กวางอยูด#วย
5) มีตารางความรับผิดชอบในการทําความสะอาดห#องเรียน
6) มี ที่วั ดสวนสู งไว# ในห# อง ถ# า เป- น ไปได# ควรมีเ ครื่ องชั่งด# ว ย เพื่อให# เ ด็ กได# สํ า รวจ
สวนสูงและน้ําหนักของตนเองได#ตามต#องการ
7) มี ร ายชื่ อเด็ กพร# อมกรอกน้ํ า หนั ก สวนสู ง ปO ดไว# มุมใดมุ มหนึ่ งของห# อง พร# อม
เกณฑ"มาตรฐานน้ําหนัก สวนสูง เพื่อให#เด็กได#ศึกษาน้ําหนัก สวนสูงของตนเอง
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8) มีกระจกบานโตขนาดที่เด็กจะมองเห็นรางกายได#ทั้งตัวไว#ในห#อง เพื่อให#เด็กได#
สํารวจความเจริญเติบโตของตนเองตามความสนใจ
9) ถ#าเป-นไปได#ควรมีตู#ยาสามัญประจําบ#านในแตละห#องหรือ 1 ชุด สําหรับระดับ
อนุบาลทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการใช#
1.2 ภายนอกห#องเรียน
1) มี บ อร" ด ผู# ป กครองที่ ปO ด ประกาศแจ# ง เกี่ ย วกั บ การตรวจสุ ข ภาพฟ: น รางกาย
ภูมิคุ#มกันโรค ติดเอกสารเกี่ยวกับโรคเด็กให#ความรู#ผู#ปกครองหรือการขอความรวมมือในการดูแลความ
สะอาดของเด็ก เครื่องใช# อุปกรณ"การเรียน การดูแลเด็กให#มีความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ
จากโรงเรียน
2) มีป5ายบอกรายการอาหารวันนี้ ติดรายการอาหารประจําสัปดาห"หรือประจําแตละ
เดือน เพื่อผู#ปกครองจะได#ทราบรายการอาหารสําหรับเด็ก
1.3 ภายในโรงเรียน
1) การรับ-สงนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดมีการจัดระบบจราจรภายในโรงเรียนที่
สร#างความปลอดภัยให#แกเด็ก บริเวณที่คิดวาจะเสี่ยงตออันตรายสําหรับเด็กอนุบาล มีการดูแลป5องกัน
แก#ไข เชน สระน้ํา
2) บริ เวณโรงเรีย น มี ความสะอาดทั่ ว ถึง มีถังขยะวางกระจายเพี ย งพอกั บ ความ
ต#องการ อาคารเรียนสะอาด ห#องน้ําห#องส#วมสะอาด มีอุปกรณ"ทําความสะอาดให#แกเด็ก ในการดูแล
ความสะอาดของตนเอง ห#องน้ําสําหรับเด็กควรจัดไว#ใกล#ห#องเรียน ถ#าไมสามารถจัดไว#ในห#องเรียนได#
ส#วมควรเป-นขนาดที่เด็กใช#ได#สะดวก มีอางน้ําขนาดเล็กอยูในระดับเด็กใช#งานได#เอง เพื่อใช#ในการ
แปรงฟ:น ล#างหน#า ล#างมือ ล#างภาชนะใสน้ําและอาหาร
3) สนามเด็กเลน ที่จัดไว#ให#เด็กเลนควรอยูใกล#ชั้นเรียนมีความรมรื่น เครื่องเลนควร
ใช#วัสดุธรรมชาติ อุปกรณ"การเลนอยูในสภาพใช#งานได# มีการตรวจสอบดูแลซอมแซม และเป-นไปตาม
เป5าหมายของการพัฒนาทักษะกลไก มีบริเวณให#เด็กได#เลนอิสระตามความสนใจ หรือทํากิจกรรม
ตางๆ เพื่อออกกําลังกาย
4) โรงครัว โรงอาหาร และสถานที่ขายอาหารควรจะสะอาด และมีระบบการจราจร
ที่คลองตัว มีครูติดตามดูแลคุณภาพตามหลักโภชนาการของอาหารทั้งที่โรงเรียนจัดทําและอาหารขาย
สําหรับเด็ก มีคําแนะนําในการจัดเทอาหารและทิ้งขยะให#เป-นที่ ถ#าโรงเรียนต#องใช#โรงอาหารในการ
รั บ ประทานอาหารรวมกั น ควรมี ร ะบบการจั ด การในเรื่ อ งระดั บ เสี ย งของเด็ ก ที่ ม ารวมกลุ มกั น
ตลอดจนการดูแลมารยาทในการรับ ประทานอาหารของเด็ ก การปฏิบั ติตนกอน-หลั งรับประทาน
อาหาร อาจมีเพลงเบาๆ เปOดขณะที่เด็กรับประทานอาหาร
2. การดู แ ลความสะอาด อาหารและสุ ข ภาพ การพั ก ผ5 อ น และความปลอดภั ย ใน
กิจกรรมประจําวัน
1) เมื่อเด็กมาถึงโรงเรียน ทําความสะอาดชองใสของใช#ของตนเอง และเก็บของสวนตัว
ในที่ที่กําหนด นําแก#วไปทําความสะอาด จัดวางรองเท#าเปลี่ยนรองเท#าตามข#อตกลงของโรงเรียน
2) สํารวจความรับผิดชอบในการชวยดูแลห#อง ปฏิบัติหน#าที่ตามข#อตกลง เช็ดตู# จัด
หนังสือ จัดอุปกรณ"
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3) หลังเข#ารวมกิจกรรมเข#าแถวเคารพธงชาติ ตรวจความสะอาดของรางกาย เล็บ ผม
ฟ:น หู ความสะอาดของรางกายโดยทั่วไป เสื้อผ#าในแตละวันอาจจะตรวจเพียง 1 สวน วันศุกร"ควรจะ
ดูทั้งหมดเพื่อแนะนําถึงวิธีการดูแลความสะอาดในวันเสาร" วันอาทิตย" และตรวจสอบติดตามอีกครั้งใน
วันจันทร" ครูบันทึกข#อสังเกตจากการตรวจความสะอาดของรางกายไว#ด#วยทุกครั้ง
4) เข# า ห# อ งเรี ย น รวมกลุ มใหญ สนทนาเกี่ ย วกั บ ความสะอาด สุ ข ภาพ และความ
ปลอดภัยประจําวัน ตามสาเหตุของป:ญหาที่พบ
5) จัดโอกาสในการฝNกวิธีการเดินหน#าห#องเรียน เดินขึ้น-ลงบันไดให#ถูกทิศทาง การเดิน
เข#า-ออกห#องเรียน การเข#าแถวรอโอกาสในการใช#อางน้ํา ห#องน้ํา รับถาดอาหาร
6) จัดให#เด็กได#เดินดูบริเวณโรงเรียนทั้งหมด สังเกตสถานที่ที่ควรระมัดระวัง ถ#าจะต#อง
ไปในบริเวณนั้น
7) ชวงพักเพื่อดื่มนม รับประทานอาหารวางและอาหารกลางวัน ควรให#เด็กรู#จักชื่อและ
คุณคาทางโภชนาการของอาหาร สังเกตการดื่มนม รับประทานอาหารของเด็กและบันทึกข#อสังเกตที่
พบ
8) ดูแลให#เด็กได#เข#าห#องน้ํา ล#างมือกอนอาหาร ล#างมือและแปรงฟ:นหลังอาหาร
9) จัดโอกาสให#เด็กได#ตักอาหารด#วยตนเองหรือให#บริการอาหารและทําความสะอาด
ภาชนะในการรับประทานอาหารเอง ถ#าจัดให#เด็กรับประทานอาหารรวมกันเป-นกลุมๆ ควรสอนให#เด็ก
ได#ใช#ช#อนกลาง
10) จัดให#มีผ#าเช็ดมือสําหรับเด็กได#ใช#หลังการล#างมือและให#ผู#ปกครองสลับนําไปซัก
11) ให#เด็กได#จัดสถานที่นอนด#วยตนเอง โดยครูคอยดูแลแนะนําและชวยเหลือเมื่อจําเป-น
เครื่องนอนควรให#นํากลับไปทําความสะอาดทุกวันสุดสัปดาห"
12) ระหวางเด็กนอนพักผอน ให#เปOดเพลงเบาๆ เพื่อสร#างบรรยากาศผอนคลายให#แกเด็ก
ถ#ามีเด็กที่ไมนอนควรดูแลให#นอน สําหรับเด็กที่ไมต#องการนอน ควรแนะนําสถานที่ให#ทํากิจกรรม
เงียบๆ โดยไมรบกวนผู#อื่น ขณะเด็กนอนควรจะได#สังเกตพฤติกรรมการนอนและบันทึกการสังเกตด#วย
13) เด็กตื่นนอน เก็บเครื่องนอนให#เรียบร#อย ควรให#ได#ล#างหน#า เช็ดหน#าด#วยผ#าเช็ดหน#า
หรือผ#าเช็ดตัวของเด็กเองแตละคน ไมใช#ของรวมกัน ครูเตรียมกระดาษเช็ดหน#าไว#ในกรณีเด็กไมมีผ#า
ของตัวเอง ให#ได#ใช#กระดาษเช็ดหน#าแทน และติดตามให#เด็กได#มีผ#าของตนเองใช#
14) ครูควรมีการจัดเตรียมชุดนักเรียนสํารอง หรือชุดสํารองไว#ในกรณีที่เด็กมีเหตุฉุกเฉิน
ที่ทําให#เสื้อผ#าเปรอะเปVWอน เด็กจะได#มีชุดเปลี่ยน ครูควรฝNกเด็กให#ทําความสะอาดเสื้อผ#าที่เปรอะเปVWอน
ด#วยตนเอง เพื่อเป-นแนวทางสําหรับเด็กในการดูแลตนเองตอไป
15) จัดโอกาสให#เด็กได#ฝNกวิธีการเดินทางบนถนนที่มีทางเท#า ไมมีทางเท#า การข#ามทาง
ม#าลาย รู#จักสัญญาณจราจร ความปลอดภัยในการนั่งยานพาหนะตางๆ
16) จั ด การตรวจสุ ข ภาพฟ: น และรางกายเป- น ประจํ า ทุ ก ปL ให# คํา แนะนํ า แกเด็ ก และ
ผู#ปกครองในการหยุดเรียนเมื่อมีเด็กเจ็บปDวย รวมถึงวิธีป5องกันโรคภัยที่มีระบาดในแตละชวงเวลา จัด
ตารางเวลาสําหรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงของเด็ก แล#วกรอกรายการให#เด็กได#รับทราบ โดยมีเกณฑ"
มาตรฐานให#ได#สังเกตและเปรียบเทียบ
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17) แนะนําเด็กให#รู#จักห#องพยาบาลของโรงเรียน และเรียนรู#ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิด
บาดเจ็บ อุบัติเหตุ เจ็บปDวยในโรงเรียน
18) ในชวงเวลาและเวลาพัก ให#เด็กมีโอกาสเลนโดยอิสระในสนามเด็กเลนในห#องเรียน
และบริเวณหน#าห#องเรียนแล#วแตกรณี แตการเลนของเด็กทุกชวงเวลา ควรจะมีการดูแลเด็กเพื่อดูแล
ความปลอดภั ย และสั ง เกตการเลนของเด็ ก และมี ก ารพู ด คุ ย กั น ถึ ง วิ ธี ก ารพั ก ผอนที่ เ หมาะสม
นอกเหนือจากการนอน
19) จัดสถานการณ"จําลองหรือใช#นิทานเป-นสื่อ เกี่ยวกับการหลงทางแล#วให#เด็กได#คิดวา
ถ#าเราหลงทางบ#างจะทําอยางไร หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมรวมกัน
20) จัดโอกาสให#เด็กได#เรียนรู#วิธีการดูแล การทิ้งขยะ ทําความสะอาดถังขยะประจําวัน
รวมทั้งได#ฝNกการทิ้งขยะแบบแยกขยะ และทางโรงเรียนควรจัดหาถังขยะเพื่อให#เด็กได#ฝNกแยกขยะด#วย
3. การกําหนดเวลาเรียน
การจัดการเรียนการสอนให#แกเด็ก ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจะเป-นการพูดคุย
นํา เสนอตามเหตุการณ" ของกิ จ กรรมประจํา วัน ที่ จะเกิ ดขึ้ น และบู รณาการกั บวิ ช าอื่ นๆ หลายเรื่ อง
อาจจะมีการพูดคุยกันเป-นกลุมใหญ และฝNกปฏิบัติเป-นกลุมเล็กหรือรายบุคคล เชน การแปรงฟ:นที่ถูก
วิธี ครูอาจจะจัดให#มีวิทยากรมาสาธิตการแปรงฟ:นให#เด็กในกลุมใหญ ตอจากนั้นเด็กได#ฝNกการปฏิบัติ
เป-นรายบุคคล โดยครู วิทยากร คอยดูแลแนะนํา ชวงเวลาที่จะต#องใช#ในเรื่องนี้ก็อาจจะใช#เวลา 1
ชั่วโมง กอนการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให#เด็กได#ปฏิบัติจริง หลังจากรับประทานอาหารแล#ว
หรือการล#างมืออยางถูกวิธีก็อาจจะใช#เวลา 1 ชั่วโมงกอนรับประทานอาหารวางหรืออาหารกลางวัน
สอนแล#วปฏิบัติตอเนื่องไปกับสิ่งที่ต#องทําจริงๆ ในชวงเวลานั้น
ดังนั้นการจัดตารางการเรียนการสอนสําหรับชั้นอนุบาล ควรเป-นตารางสอนแบบยืดหยนุ
ปรับเปลี่ยนได#ตามเหตุการณ" ความจําเป-น ถ#าคิดเฉลี่ยเวลาโดยรวมทั้งปL คงจะจัดได#เป-นสัปดาห"ละ 1
ครั้ง ทุกเช#าเมื่อตรวจสุขภาพ ความสะอาดของเด็ก เข#ามาในห#องเรียนหรือกอนเข#าห#องเรียนก็อาจจะ
ใช#เวลา 5-10 นาที พูดคุยเกี่ยวกับการตรวจ และแนะนําการดูแลตนเองตอไป หรือกอนกลับบ#าน
อาจจะเตือนในเรื่องของการเดินทางกลับบ#านให#ปลอดภัย และการทําความสะอาดสวนตางๆ ของ
รางกายที่ตรวจพบข#อบกพรองในตอนเช#า
ตัวอย5างกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
1. สุขภาพ
ตัวอยางกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ที่สามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นได# เชน
1.1 การชั่งน้ําหนัก วัดส5วนสูง
1) ทํารายชื่อนักเรียนและทําตารางรายการ วัน เดือน ปL น้ําหนัก สวนสูง
2) เด็กชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ครูบอกน้ําหนักให#เด็กได#ยิน แล#วเขียนน้ําหนักลงไปใน
ชองรายการแล#วอานน้ําหนักพร#อมชี้อีกครั้ง ให#เด็กอานตาม สวนสูงก็เชนเดียวกัน
3) ให# ดู เ กณฑ" มาตรฐานที่ ติ ด ไว# คู กั น ครู ชี้ อ ธิ บ าย แล# ว ให# เ ด็ ก ได# สั งเกตน้ํ า หนั ก
สวนสูงของตนเองเป-นอยางไร เมื่อเทียบกับเกณฑ" ต่ํากวา สูงกวา เทากัน
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4) เมื่อมีรายการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง หลายครั้ง ให#เด็กสังเกตการเจริญเติบโตของ
ตนเองแล#วให#คาดคะเนวาอะไรที่ชวยให#น้ําหนักมากขึ้นน#อยลง
1.2 การประกอบอาหาร อาจจะทําจากพืชที่ปลูกไว# ซื้อมา ทําได#ทั้งของคาว ของหวาน
ทําอาหารประจําเทศกาลตางๆ ครูสอนหรือเชิญผู#ปกครองมาเป-นวิทยากร เชน
1) ทําแปลงผัก
2) นําผักที่ได#มาประกอบอาหารตามที่เด็กเสนอ ครูชวยจัดการแตเด็กลงมือทํา
3) ตั้งชื่ออาหาร บอกสวนประกอบของอาหารที่ทํา รสชาติของอาหาร
4) ทําความสะอาด ล#าง เก็บภาชนะที่ใช#
2. ความปลอดภัย
ตัวอยางกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อความปลอดภัย เชน
1. จําลองห#องเรียนเป-นสภาพของถนน โดยนํา เก#าอี้เรี ยงเป-น 2 แถว มีชองวาง
ระหวางกลางประมาณ 3 เมตร สมมุติเป-นถนน
2. นําบล็อกมาวางไว#ตรงกลาง คือ ระหวาง 1.5 เมตร เรียงเหมือนเป-นรอยประ
กลางถนน
3. ทําทางม#าลายไว# 1 แหง และนําเก#าอี้บริเวณที่เป-นทางม#าลายออกไป ทําให#มี
ชองวางที่จะเดินเข#าไปทางเท#า
4. สมมุติให#เด็กมาทําหน#าที่เป-นรถยนต" แลนสวนไปมาซ#าย-ขวา จํานวนแล#วแต
ขนาดของห#อง อาจจะข#างละ 1-4 คน รวมในถนนจะมี 2-8 คน
5. ให#เด็กเดินข#ามถนนโดยระวังรถยนต"ที่แลนผานไปมาเอง ข#ามถนนให#ปลอดภัย
แล#วให#ฝNกเดินบนทางเท#า
การประเมินผล
เมื่อมี การให#ป ระสบการณ"แกเด็ กในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยแล#ว ครูจ ะต#องคอย
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กให#ครอบคลุมตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# เพื่อจะนําไป
สรุปประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู#ของเด็ก โดยผู#ประเมินจะต#องศึกษาทําความเข#าใจ วิธีการใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# กอนที่จะมีการบันทึกข#อมูลที่จะนําไปสูการประเมินที่เป-นไป
ตามสภาพจริง
เกณฑ"การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# ในสวนของสุขภาพและความปลอดภัยมี 14
รายการ รายการที่ประเมิน มีดังนี้
1. ทําความสะอาดตนเอง
2. ทําความสะอาดของใช#
3. ชวยดูแลความสะอาดของสภาพแวดล#อม
4. ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน"
5. กะประมาณอาหารได#พอดีกับความต#องการ
6. ทําหน#าที่ให#บริการอาหารแกเพื่อน
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7. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
8. เปรียบเทียบน้ําหนัก สวนสูงของตนเองกับเกณฑ"มาตรฐาน
9. ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนได#เหมาะสมกับสภาพอากาศและเหตุการณ"
10. บอกผลของการตรวจสุขภาพฟ:นและรางกาย
11. ปฏิบัติตนในการพักผอนได#ถูกต#องและเหมาะสม
12. ปฏิบัติตนได#ตามข#อตกลง
13. เลนเครื่องเลนได#ถูกวิธีและปลอดภัย
14. รู#จักวิธีชวยเหลือตนเองได#เมื่อเจ็บปDวย เกิดบาดแผล หรือพบอุบัติเหตุ
เมื่อประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในสวนสุขภาพและความปลอดภัยแล#ว ควรจะได#นํา
รายการที่ประเมินเสนอในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนเพราะการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
และการเรีย นรู# แกผู#ป กครอง จะชวยทําให# ผู#ป กครองมองเห็ นภาพที่ แท# จริ งของเด็ กในแตละสาระ
ความรู# เพื่อที่บ#านและโรงเรียนจะได#ชวยกันดูแลเด็กให#ได#เติบโตไปเต็มตามศักยภาพของเด็กเอง
ทักษะกลไก
พัฒนาการทางด#านรางกายนับได#วาเป-นศูน ย"กลางของพั ฒนาการทั้งหมดของเด็กปฐมวั ย
เพราะพัฒนาการทุกด#านจะเป-นไปด#วยดี บนพื้นฐานที่ดีของรางกาย ดังนั้นในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กอนุบาลทุกแนวคิด จะให#ความสําคัญกับพัฒนาการทางด#านรางกาย โดยเน#นในสวนของการพัฒนา
ทักษะกลไกกล#ามเนื้อยอย กล#ามเนื้อเล็ก กล#ามเนื้อใหญ สมดุลของรางกายให#มีความคลองตัวในการ
เคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย ทั้งการเดิน การวิ่ง การกระโดดและอื่นๆ ที่จะเป-นสวนสําคัญในการ
ที่จะทําให#เด็กมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ" โดยที่กล#ามเนื้อแตละสวนได#รับการพัฒนาเต็มที่ตามวัย
การพัฒนาทักษะกลไกสําหรับเด็กปฐมวัย จําเป-นที่จะต#องจัดกิจกรรมให#เด็กได#ปฏิบัติเพื่อการ
ออกกําลังกาย มีโอกาสได#เลนโดยใช#อุปกรณ"การกีฬาและมีข#อตกลงในการเลน รวมทั้งตระหนักในการ
ออกกําลังกายและการเลนได#อยางปลอดภัย ปลูกจิตสํานึกให#เห็นคุณคาของการละเลนของท#องถิ่น
และของไทย ชื่นชมและนํามาเป-นสวนหนึ่งในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
สาระตอไปนี้เป-นเพียงแนวทางสําหรับการทํางานเพื่อพัฒนาทักษะกลไกให#แกเด็กอนุบาลโดย
ให#เห็นภาพการทํางานเพื่อเด็กตั้งแตการกําหนดเป5าหมายมาตรฐานการเรียนรู#ไปจนถึงการประเมินผล
การนําเสนอจะไมระบุวาสําหรับเด็กอายุเทาใด การนําไปใช#จะต#องพิจารณาจัดกิจกรรมให#มีความยากงาย สัมพันธ"กับเด็กที่รับผิดชอบที่บางครั้งเด็กอายุเทากันอาจจะต#องมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดกิจกรรม
ให#แตกตางกันไปตามวุฒิภาวะ ประสบการณ"พื้นฐานความพร#อมของรางกายและสภาพแวดล#อมของ
แตละโรงเรียน ในการจัดประสบการณ"ให#แกเด็กเพื่อพัฒนาทักษะกลไก ควรให#มีสมดุลในการจัดทั้ง
ภายในห# องเรี ยนและภายนอกห# องเรีย น ทุกอยางที่จั ดให#แกเด็กนํ าไปสู เป5 าหมายและเป- นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู#ที่กําหนด
เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู#
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เป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ตามที่กําหนดไว#ในหลักสูตรจุฬาลักษณ"สําหรับการพัฒนา
ทักษะกลไกให#แกเด็กปฐมวัย มีดังนี้
เป5าหมายที่ 7 : มีประสบการณ"และเห็นคุณคาของการพัฒนาทักษะกลไก
มาตรฐานที่ 16 : สนใจและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกลไก
มาตรฐานที่ 17 : เห็นประโยชน"ของการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
เนื้อหาสาระ
1. ทักษะกลไก
การที่เด็กจะมีความคลองตัวในการเคลื่อนไหวรางกายสวนตางๆ และมีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ"โดยที่กล#ามเนื้อแตละสวนได#รับการพัฒนาเต็มที่ตามวัย จําเป-นจะต#องจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ชวยพัฒนาทักษะกลไกให#แกเด็ก และปลูกจิตสํานึกให#เด็กเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและพัฒนา
พื้นฐานการกีฬา
เป5าหมายที่ 7 : มีประสบการณ"และเห็นคุณคาของการพัฒนาทักษะกลไก
มาตรฐานที่ 16 : สนใจและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกลไก
16.1 ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร#างความสมดุลของรางกาย
16.2 สนใจเข#ารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
16.3 ออกกําลังกายด#วยวิธีการที่หลากหลาย
มาตรฐานที่ 17 : เห็นประโยชน"ของการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
17.1 สนใจการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
17.2 เลนการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
สิ่งที่เด็กควรได#รับมีดังนี้
1.1 การสร#างความสมดุลของร5างกาย เป-นความจําเป-นที่จะต#องปูพื้นฐานให#แกเด็กได#ฝNก
กิจ กรรมตางๆ ที่ จะชวยให# เ ด็กเกิ ดการทรงตั วที่ ดีในการนั่ง ยื น เดิ น วิ่ ง รู# จั กที่จ ะกะประมาณคิ ด
ไตรตรองควบคุมรางกายให#ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ได#อยางถูกวิธีที่จะนําไปสูความสมดุลของรางกาย
1.2 การออกกํา ลั งกายด#วยการเคลื่ อนไหว การสอนให# เ ด็ กได# เ คลื่ อนไหวรางกาย เป- น
วิถีทางที่จะชวยให#เด็กได#สร#างสรรค"และค#นพบวิธีการควบคุมรางกาย จุดเน#นควรจะอยูที่สํารวจวิธีการ
เคลื่อนไหวรางกาย ดูวาเด็กจะเคลื่อนไหวได#อยางไรมากกวาไปมุงเน#นวาทําได#ดีมากน#อยแคไหน ให#
เด็ ก ได# มี โ อกาสแสดงออกด# ว ยการเคลื่ อ นไหวรางกาย ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหว ทิ ศ ทางของการ
เคลื่อนไหว ใช#อุปกรณ"ทางการกีฬา ให#เด็กได#เคลื่อนไหวรางกายด#วยตนเอง กับเพื่อนเป-นกลุมเล็ก
กลุมใหญ เรียนรู#ข#อตกลงในการเลนรวมกันโดยเน#นเพื่อเป-นการออกกําลังมากกวาการแขงขัน
เมื่อมีการใช#อุปกรณ"ทางการกีฬามาประกอบการออกกําลังกาย เด็กควรจะได#รู#จักชื่อ
การใช# การดูแลรักษาอุปกรณ" การยืม การสงคืนจัดเก็บ เรียนรู#ความปลอดภัยในการเลนรวมกัน
การบริ ห ารสวนตางๆ ของรางกายโดยการทํ า ตามแบบ ด# ว ยการฟ: งเพลงประกอบที่
เหมาะกับวัย ให#เด็กได#สลับกันเป-นผู#นํา
2. การละเล5นของท#องถิ่นและของไทย
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ทุกท#องถิ่นจะมีการละเลนที่เด็กในแตละท#องถิ่นได#เลนสืบทอดกันมา กิจกรรมการละเลน
เหลานั้นเด็กในแตละท#องถิ่นควรจะได#มีโอกาสเลนในโรงเรียน รวมถึงการละเลนของไทยในฐานะที่เด็ก
เป-นสวนหนึ่งของท#องถิ่นที่อยูในประเทศไทย ควรจะได#รู#จักวิธีเลน เห็นคุณคานํามาเลนในชวงเวลาวาง
เพื่อการออกกํ าลังกายกั บเพื่ อนๆ ในโรงเรีย นและเพื่อนบ#า น นอกจากนี้ เด็กควรจะได# รู#จักชื่อของ
การละเลนแตละชนิด รวมถึงชื่ออุปกรณ"ประกอบการละเลน
แนวการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดสภาพแวดล#อม
ในการจั ด ประสบการณ" ใ ห# แ กเด็ ก ได# พั ฒ นาทั ก ษะกลไกอยางเต็ ม ที่ นั้ น การจั ด
สภาพแวดล#อมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห#องเรียนมีความจําเป-นอยางยิ่ง ไมวา
สภาวะอากาศจะเป-นอยางไรทักษะกลไกของเด็กควรจะได#รับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกวัน ดังนั้น
ภายในห#องเรียน ภายนอกห#องเรียน และภายในโรงเรียน ต#องจัดสรรสิ่งตางๆ ที่ชวยพัฒนาทักษะ
กลไกให#แกเด็ก โดยสัมพันธ"กับพัฒนาการของเด็กแตละคน
1.1 ภายในห#องเรียน ควรจัดห#องเรียนให#มีที่วางเพียงพอในการทํางานเดี่ยว กลุมเล็ก
กลุมใหญ และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกลไกได# นอกจากที่วางแล#วสมควรจะมีหนังสือ
ภาพ หรือหุนจํ าลองเกี่ย วกั บ การออกกํ าลั งกาย การเลนกีฬา ติ ดหรือจั ดไว#ในห#องเรี ยน เพื่ อชวย
กระตุ#นความสนใจให#แกเด็กในการที่จะใช#เวลาวางในการออกกําลังกาย ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถ
ปฏิบัติได#ในห#องเรียน เชน รีรีข#าวสาร มอญซอนผ#า การสงผานลูกบอลลอดขา การเดินตอเท#าใน
วงกลม การทําทาทางประกอบเพลง เคลื่อนไหวรางกายประกอบดนตรี
1.2 ภายนอกห#องเรียน บริเวณหน#าห#องเรียนหรือใกล#เคียงที่มีที่วางพอจะจัดกิจกรรมได#
ในกรณีที่ห#องคับแคบเกินกวาจะจัดกิจกรรมบางอยางได#พร#อมกัน ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถนํามา
ปฏิบัติได# คือ กิจกรรมเชนเดียวกับในห#องเรียน การฝNกสมดุลของรางกายโดยเดินบนไม# นําเบาะมา
วางให#เด็กได#ม#วนตัว โยน-รับลูกบอล กระโดดแตะป5ายตางๆ แล#วอาน กิจกรรมที่มีการเดินวิ่ง
1.3 ภายในโรงเรียน ควรมีบริเวณที่จัดไว#สําหรับเป-นสนามเด็กเลนเฉพาะเด็กวัยอนุบาล
โดยจัดสนามเด็กเลนให#มีความรมรื่น และมีความเป-นธรรมชาติที่สุด โดยยึดเป5าหมายของการพัฒนา
ทักษะกลไก สิ่งที่นาจะจัดไว#ในสนามเด็กเลน คือ อุปกรณ"ที่ชวยให#เด็กได#ฝNกสมดุลของรางกาย ได#ออก
กําลังกายด#วยการเคลื่อนไหว โดยให#เด็กได#สัมผัสสิ่งที่เป-นธรรมชาติมากที่สุด ตัวอยางอุปกรณ"ที่นาจะ
นํามาไว#ในสนามเด็กเลน เชน ขอนไม#ขนาดใหญที่มีกิ่งก#านหรือโพรงให#เด็กได#ปLน ไต มุด คลาน ลอด
กระโดด โหน เดิน มีแผนไม#หรือทอนไม#หลากหลายขนาดให#เด็กได#ฝNกสมดุล ทดลองเดินโดยอิสระ
ปราศจากการกํากับของครูแตครูดูแลอยูหางๆ เพื่อให#เห็นวาการเลนปลอดภัย และบันทึกข#อสังเกตที่
พบในแงพัฒนาการของเด็กในการทํากิจกรรม มีต#นไม#ขนาดใหญ ขนาดตางๆ ที่เด็กจะปLนขึ้นไปนั่งได#
มีเชือกห#อยมาจากต#นไม#ให#เด็กได#โหน ไต หรือทําเป-นบันไดเชือก มีกระบะทรายที่ทําขอบด#วยทอนไม#
มีทอนไม#ที่มีความสูงระดับตางๆ วางเรียงกันให#เด็กได#เดินขึ้นลงเหมือนบันได มีทอนไม#ขนาดตางๆ ให#
เด็กได#เข็นและยกนํามาสร#างสิ่งตางๆ ตามจินตนาการ มีบ#านกระทอมไม#ไผมุงใบไม# ฟาง เครื่องเลน
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สําเร็จรูปที่จะนําเข#ามาควรจะทําด#วยไม# เครื่องเลนเดิมที่มีใช#อยูป:จจุบันควรดูแลทํานุบํารุงรักษาให#อยู
ในสภาพใช#งานได#อยางปลอดภัย
นอกจากนี้ควรจะมีบริเวณที่วาง เพื่อเด็กจะได#เลนออกกําลังกายด#วยกิจกรรมตางๆ ที่
อาจจะได#เรียนมาหรือเลนเองโดยอิสระ โดยเฉพาะการละเลนของท#องถิ่นและของไทย และการเลน
โดยใช#อุปกรณ"การกีฬา
2. การกําหนดเวลาเรียน
ในการจั ด การเรี ย นการสอนให# แกเด็ ก เวลาที่ จั ด ควรจะยื ด หยุ นได# ต ามกิ จ กรรมที่ ทํา
บางครั้งอาจจะใช#บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ บางครั้งอาจจะต#องเป-นการเลนเดี่ยว กลุมเล็ก กลุมใหญ
รวมทั้งระดับชั้นหรือรวมระดับอนุบาลทั้งหมด
สําหรับชวงเวลาที่เด็กควรจะได#พัก ออกมาเลนภายนอกห#องเรียนที่สนามเด็กเลนควรจะ
จัดเวลาให#ในชวงเช#าประมาณวันละ 20 นาที หลังการดื่มนมหรือรับประทานอาหารของวางภาคเช#า
การทํากิจกรรมในห#องเรียนหรือนอกห#องเรียน ควรจะจัดไว#อยางน#อยสัปดาห"ละ 1-2
ครั้ง ที่เป-นการกําหนดเวลา นอกนั้นใช#แทรกในรายวิชาอื่นๆ ได#ทุกวัน ชวงเวลาที่กําหนดอยางน#อย 1
ครั้ง ควรกําหนดให#ตรงกันทุกห#องเรียนของระดับอนุบาล เพื่อการทํากิจกรรมรวมกัน โดยครูตกลง
กันเองตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกลไก
ในการจั ด กิ จ กรรมต# อ งมี ค วามสมดุ ล กั น สํ า หรั บ กิ จ กรรมภายในห# อ งเรี ย น ภายนอก
ห#องเรียน และภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมทั้งที่เป-นสากลและการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
ครูจะต#องเลือกนํามาปฏิบัติให#สอดคล#องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละสัปดาห" แล#วทุก
ครั้งต#องไมลืมที่จะบันทึกการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กแตละคน
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรม เชน
1) กิจกรรมบางอยางต#องการการสาธิตวิธีการปฏิบัติ ครูควรจะต#องแนะนําวิธีการเลน
การใช#อุปกรณ" อาจจะให# เด็กทดลองหาวิธี การ แล# วมาสรุป วิธีการที่ เหมาะสม หรือบางอยางครู ก็
อาจจะต#องสาธิตให#ดูเลย แล#วคอยดูให#คําแนะนําเมื่อนําไปใช# เชน มอญซอนผ#า รีรีข#าวสาร สงผานลูก
บอล วิธีการในการจับลูกบอล
สําหรับเครื่องเลนในสนามเด็กเลน เฉพาะเครื่องเลนที่ต#องการคําแนะนําเทานั้นให#
เด็กได#ลองเลนแล#วสังเกตการเลน ให#เด็กที่ทําได#เหมาะสมทําให#คนอื่นดู หลายอยางเด็กควรจะมีอิสระ
ในการเลนด#วยตนเอง
2) แนะนําชื่อเครื่องเลน อุปกรณ"ตางๆ ที่ใช#ประกอบการเลน การออกกําลังกายแบบ
คอยเป-นคอยไป วันละ 1-3 ชื่อ แล#วแตความพร#อมในการรับ การสื่อสารของเด็กแตละห#อง จากนั้น
จัดโอกาสตอให#เด็กวาดภาพเขียนคําประกอบภาพ จับคูภาพและบัตรคําเกี่ยวกับเครื่องเลน อุปกรณ"
การเลนตางๆ และอาจจะขยายตอเป-นการทําโครงการเกี่ยวกับอุปกรณ"การกีฬา
3) จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข#องกับการออกกําลังกาย การเลนของเด็กมาไว#ที่มุมหนังสือใน
ห#องเรียน และมีการจัดตกแตงห#องเรียนเป-นครั้งคราว เพื่อเป-นการสงเสริมให#เด็กอยากออกกําลังกาย
และเลนกีฬา โดยให#เด็กมีสวนรวมชวยในการตกแตง
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4) เดือนละครั้งอาจจะมีการสํารวจเกี่ยวกับกิจรรมออกกําลังกายที่เด็กชอบแล#ว สรุปติด
ไว#ในห#อง ทุกสัปดาห"พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กชอบทําเพื่อการออกกําลังกาย และกิจกรรมนั้นเด็ก
ได#ออกกําลังกายในสวนใดบ#าง ครั้งละ 3-5 คนตอวัน ไมถามทุกคนในวันเวลาเดียวกันเพราะเด็กจะ
เบื่อ การพูดคุยจะไมได#ประโยชน" ตอจากนั้นให#เด็กได#สํารวจบุคคลในบ#านวาชอบออกกําลังกายด#วย
วิธีการใดบ#าง
5) อุปกรณ"ที่นํามาใช#กับเด็ก เลือกวัสดุอุปกรณ"ที่เหมาะสมกับเด็ก และขนาดเหมาะกับ
วัยของเด็กเพื่อเด็กจะได#หยิบจับใช#งานได# เชน ลูกบอล หวงโยนลูกบอล ประตูยิงลูกบอล ให#เด็กมี
โอกาสนําอุปกรณ"หรือของเลนที่มีที่บ#านนํามาเลนกับเพื่อนที่โรงเรียนได# โดยมีข#อตกลงวาขอครูดูกอน
วาคืออะไร และของเหลานั้นชวยพัฒนาทักษะกลไกอยางไร นอกจากนี้อุปกรณ"ควรจัดให#หลากหลาย
เพื่ อเด็ กจะได# เ ลื อกเลนได# ต ามความสนใจ ให# เ ด็ กรู# จั กวิ ธี การในการขอยื ม เลน รั ก ษา และสงคื น
อุปกรณ"
6) ข# อ ตกลงในการเลนควรจะมาจากเด็ ก โดยเด็ ก ๆ ชวยคิ ด ครู อ าจจะเป- น ผู# ใ ห#
คําแนะนําเพิ่มเติม เชน การเลนในสนามเด็กเลน ให#เด็กบอกวิธีการเลนที่ถูกต#อง ปลอดภัย ครูเขียน
รายการคําที่เด็กบอกไว# ตอจากนั้นอาจให#เด็กวาดภาพเสนอการเลนที่ถูกต#อง/ไมควรทํา แล#วเขียน
คําประกอบภาพ ติดไว#ในห#องเป-นข#อเตือนใจในการเข#าไปเลนในสนามเด็กเลน โดยทําให#สอดคล#องกับ
เรื่องของความปลอดภัย
7) จั ด ให# เ ด็ ก ได# เ ข# า รวมกิ จ กรรมการออกกํ า ลั งกาย และการกี ฬาของโรงเรี ย นของ
ท#องถิ่นตามโอกาส เพื่อชวยเสริมแรงจูงใจทางบวกของเด็กให#พอใจที่จะออกกําลังกาย สนใจในการ
เลนกีฬาและเคารพข#อตกลงในการทํากิจกรรมรวมกัน
ตัวอย5างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกลไก
1. การพัฒนาทักษะกลไก
1.1 การสร#างความสมดุลของร5างกาย ตัวอยางกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อสร#างความ
สมดุลของรางกายในเบื้องต#น มีดังนี้
1) การคลาน มุด-ลอด ไต-ปLน นั่ง-ยืน ขึ้น-ลง งอตัว-ก#มตัว กลิ้งตัว-ม#วนตัว เดินเดินเร็ว-กระโดด-วิ่ง
2) เดินตามที่กําหนด เชน บนไม#กระดานแผนใหญ แผนเล็ก ทอนไม#เป-นเส#นระนาบ
หรือกลมหรือเป-นทอนไม#เรียงลําดับให#เดินขึ้น-ลง ทําเชือกเป-นวงกลม เดินตอเท#าในวงกลม
3) เดินโดยมีอุปกรณ"วางตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน ถุงทรายขนาด 200 กรัม
วางบนไหล แขน มือ 1 ข#าง 2 ข#าง
4)การเลนอิสระ โดยมีอุปกรณ"ให#เลือกตามความสนใจ เชน กลิ้งยางยนต"ด#วยมือหรือ
ใช#ไม#เขี่ยเลี้ยงยางยนต"ไปโดยไมล#ม ขี่จักรยาน ขับรถ
5) ฝNกการเข#าแถว การเดินในแถว การนั่งเป-นแถวตอน การนั่ง-ยืนในวงกลม การ
รวมแถว การเดิน-วิ่งตอแถว การเข#าแถวรับของ
1.2 การออกกําลังกายด#วยเคลื่อนไหวร5างกาย ตัวอยางกิจกรรมเพื่อนําไปปฏิบัติดังนี้
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1) ความเร็ว-ความเข#าใจในการเคลื่อนไหว เชน โยนบอลช#า-เร็ว เป-นการโยนสง-รับ
โดยปกติ ตอจากนั้นอาจนําเครื่องดนตรีมาประกอบจังหวะช#า-เร็ว
2) หนัก-เบา ยกหรือผลักของที่หนัก-เบา
3) ทิศทางในการเคลื่อนไหว เชน โยนบอลไปทางซ#าย ทางขวา บอกเด็กให#เคลื่อนตัว
ไปรอรั บ หรื อออกคํ า สั่ ง ให# เ ด็ กทํ า ตาม เชน กระโดดมาข# า งหน# า ถอยหลั ง หั น ไปทางซ# า ย หั น ไป
ทางขวา หมุนไปรอบๆ
4)เคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เชน เคลื่อนไหวรางกาย 1 สวน 2 สวน หรือ
ทั้งตัว โดยใช# คําสั่งหรือใช#เ พลงประกอบ ตัวอยางเพลง หากเรากําลั งสบายจงปรบมือพลัน ตอไป
กระทืบเท#า สงเสียงดัง ผงกหัว ทําทั้ง 4 สวนหรือยึดตัว โดยเริ่มจากชูมือ 2 ข#าง ยืดไปให#สูงที่สุด เขยง
เท#าทั้ง 2 ข#าง หมุนตัวกระโดดให#สูงที่สุดเทาที่จะสูงได#
5) ใช#อุปกรณ"ทางการกีฬา เชน ลูกบอล โดยลูกบอลลงหวงแป5นบาสเกตบอล เตะลูก
บอลเข#าประตู เลนทีละคน แล#วฝNกให#โยนรับ-ลูกบอลเป-นกลุม
6) กิจกรรมออกกําลังกาย เชน กระโดดเชือก ชักเยอ วิ่งเปLWยว วายน้ํา เก#าอี้ดนตรี
โดยมีทาทางประกอบ
7) กิ จ กรรมเคลื่ อนไหวสร# างสรรค" เชน ให# เ ด็ กทํ า ทาทางของสั ต ว" ป ระเภทตางๆ
ทําทาทางเกี่ยวกับเครื่องยนต"กลไก กลุมทําขบวนรถไฟมี 1 คน เป-นคนขับรถไฟ ขับเครื่องบินหรือ
รถยนต"หรือพาหนะอื่นๆ โดยจินตนาการเป-นเครื่องบิน รถยนต"หรือพาหนะอื่นๆ กําลังจะออก กําลัง
แลน กําลังจะจอด ตุZกตาที่ไขลานแล#วเดิน หรือหุนยนต" ทําทาทางทั่วๆ ไปแล#วเดิน วิ่งประกอบ เชน
โบกธง นําขบวนนักกีฬาสูสนาม
2. การละเล5นของท#องถิ่นและของไทย
ตัวอยางกิจกรรมมีดังนี้
1) มอญซอนผ#า
2) รีรีข#าวสาร
3) ขี่ม#าก#านกล#วย
4) ซอนหา
5) ตังเต
6) ตี่จับ
7) ขี่ม#าสงเมือง
8) แมงู
9) เดินกะลา
10) สะบ#า
ฯลฯ
กิจกรรมตางๆ ที่นําเสนอเป-นตัวอยางที่จะต#องพิจารณานํามาจัดให#แกเด็กอาจจะในห#องเรียน
และนอกห#องเรียนโดยเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม และกิจกรรมเหลานี้สามารถนําไปบูรณาการกับ
วิชาอื่นได#ในการเรียนการสอนประจําวัน เชน
1) เลนบทบาทสมมุติแขงวิ่งจากนิทานเรื่องกระตายกับเตา
2) ร#องเพลงและทําทาทางประกอบอยางอิสระ
3) ทําทาทางประกอบคําบรรยาย
4) นับประกอบทาทางจากกิจกรรม
ฯลฯ
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การประเมินผล
เมื่อได#จัดกิจกรรมตางๆ ให#แกเด็กเพื่อพัฒนาทักษะกลไกแล#ว จําเป-นที่จะต#องมีการสังเกต
บันทึกการสังเกต เพื่อนําไปสรุปประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู#ของเด็ก โดยผู#ประเมินต#องศึกษา
ทําความเข#าใจ วิธีการในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# เพื่อการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ของเด็กได#อยางครอบคลุม ตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# และนําไปสูผลการประเมินที่
เป-นไปตามสภาพจริง
เกณฑ"การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในสวนของทักษะกลไก มี 4 รายการ รายการที่
ประเมินมีดังนี้
1. ปฏิบัติกิจกรรมที่ชวยสร#างความสมดุลของรางกาย
2. ออกกําลังกายด#วยการเคลื่อนไหวรางกาย
3. สนใจเข#ารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
4. เลนการละเลนของท#องถิ่นและของไทย
เมื่อประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในสวนของทักษะกลไกตามรายการแล#ว ควรจะนํา
รายการที่ประเมินเสนอในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนเพราะการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู#แกผู#ปกครองจะชวยทําให#ผู#ปกครองมองเห็นภาพที่แท#จริงของเด็กในแตละสาระความรู#
เพื่อบ#านและโรงเรียนจะได#ชวยกันดูแลเด็กให#ได#เติบโตไปเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กเอง
บรรณานุกรม
น#อมศรี เคทและคณะ. 2549.รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ อนุ บ าล สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาขององค> ก รปกครองส5 ว นท# อ งถิ่ น . (ภาคผนวก)
กรุงเทพมหานคร :คณะครุศาสตร" จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย. หน#า 33–51.

