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ความส าคัญของความสุขในเดก็ปฐมวัย 

เดก็ปฐมวยัเป็นชว่งท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว จากประสบการณ์การเรียนรู้ตา่งๆท่ีเดก็ได้รับ ประสบการณ์
เหลา่นีจ้ะฝังอยูใ่น โครงสร้างพืน้ฐานของสมอง ของเดก็ซึง่ มีกระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในชว่ง 2-3 
ขวบปีแรก เครือขา่ยใยประสาทจะถกูสร้างขึน้ 700 เครือขา่ยตอ่วินาที  

ความสขุของเดก็ปฐมวยัเช่ือมโยงกบัพฒันาการด้านตา่งๆโดยเฉพาะพฒันาการด้านอารมณ์ ของเดก็ซึง่มีผล
ตอ่ความสามารถในการ ปรับตวัเม่ือ เดก็เข้าเรียน  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ี ดีกบับคุคลอ่ืนเม่ือเดก็เ ติบโตเป็นผู้ใหญ่  
ได้แก่ การสร้าง ถนอมมิตรภาพ ความผกูพนัใกล้ชิด การเป็น พอ่แมท่ี่ สามารถเลีย้งดลูกูได้อยา่ง มีประสิทธิภาพ  
ความสามารถในการท างานได้ดีและอดทนกบัผู้ อ่ืน และเป็นสมาชิกท่ีก่อประโยขน์ให้กบัชมุชนของตน  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ ในขณะท่ีเดก็ปฐมวยัก าลงั พฒันา  จงึมี
ความส าคญัในการท าให้เดก็มีความสขุ สอดคล้องกบั กระบวนการพฒันาของสมองท่ีจะเป็นแบบให้และได้รับ
กลบัคืนมา (serve and return) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็กบัพอ่แม ่ผู้ เลีย้งด ู เร่ิมตัง้แต่วยัทารกโดยเดก็จะสง่
เสียงหรือแสดงออกทางสีหน้า ทา่ทาง  พอ่แม ่ผู้ เลีย้งดก็ูจะ อุ้ม กอด สมัผสั สง่เสียงหรือแสดงทา่ทางย้อนกลบั ให้นม
เม่ือเดก็รู้สกึหิว หรือคอยดแูลเม่ือ เดก็รู้สกึเปียกหรือ ไมส่บายตวั เม่ือเดก็โตขึน้ก็มีการ จดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ของเดก็ มีเวลาคณุภาพในการอา่นหนงัสือ เลา่นิทาน และเลน่กบัเดก็ การตอบสนองเหลา่นีจ้ะสร้างความ
ผกูพนัทางอารมณ์ระหวา่งเดก็และผู้ เลีย้งด ูท าให้เดก็มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ รู้จกัไว้วางใจ
ผู้ อ่ืน สามารถควบคมุอารมณ์ได้และสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ดี ถ้าไมมี่การตอบสนองหรือมีแตไ่มส่ม ่าเสมอ
หรือไมเ่หมาะสม โครงสร้างสมองของเดก็ก็จะไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งท่ีควรจะเป็นและสง่ผลตอ่ อารมณ์ พฤตกิรรม 
พฒันาการด้านสตปัิญญาและการเรียนรู้ของเดก็ตอ่ไป 

 
ธรรมชาต/ิการแสดงออกของความสุขในเดก็ปฐมวัย 

เดก็ปฐมวยัท่ีมีความสขุจะแสดงออกถึง ความพงึพอใจ อบอุน่ใจ ในสิ่งตา่งๆท่ีเขาได้รับ  มีใบหน้าท่ียิม้แย้ม
แจม่ใส รู้สกึสนกุสนานร่าเริงกบักิจกรรมตา่งๆท่ีเดก็ได้ท าหรือมีสว่นร่วม นอกจากนีเ้ดก็จะ รู้จกัอารมณ์ของตนเองวา่
เป็นอยา่งไร และสามารถ ควบคมุอารมณ์ ของตนเองได้ เข้าใจและเห็น อกเห็น ใจผู้ อ่ืน  เป็นเดก็ท่ียอมรับกฎเกณฑ์ 
กตกิา จากการฝึกและ เรียนรู้ในเร่ืองระเบียบวินยั  มีความมุง่มัน่ มานะ อดทนตอ่การท างาน ปรับตวัตอ่ปัญหาตา่งๆ
ได้ มองโลกในแง่ดีและกล้าแสดงออก  

 



ข้อค้นพบที่น่าสนใจ/ความจริงของความสุขในวัยนัน้ๆ /ความสุขกับฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้อง 
เดก็ปฐมวยัท่ีมีความสขุจากการ เลีย้งดูด้วยความรัก ความเอาใจใส ่  ตอบสนองความต้องการของเดก็อยา่ง

เหมาะสม สมองของเดก็จะมีการหลัง่ ฮอร์โมนท่ีส าคญัหลายตวั ได้แก่ oxytocin ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัความรักแล ะ
ความผกูพนั (bonding and attachment) ความจ าเก่ียวกบั ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเดก็กบั พ่อแม ่ผู้ เลีย้งด ูและ
ฮอร์โมนนีจ้ะมีผลตอ่การหลัง่สาร dopamine ซึง่เก่ียวข้องกบัระบบสมองของความพอใจ (Brain rewarding 
system) ท าให้เดก็รู้สกึมีความสขุ   นอกจากนี ้oxytocin ยงัชว่ยลดความเครียดของเดก็ด้วย  

จากการศกึษาพบวา่ความเครียดในระดบัเล็กน้อย เดก็สามารถปรับตวัได้จะสง่ผลตอ่พฒันาการในด้านบวก 
แตค่วามเครียดท่ีรุนแรง  ได้แก่ การท่ีเดก็ถกูท าร้ายหรือถกูทอดทิง้ พอ่แมต่ดิสารเสพตดิหรือแมเ่ป็นโรคซมึเศร้า เป็น
ต้น ร่างกายจะมีการหลัง่ฮอร์โมน cortisol และสาร adrenaline จะท าให้เซลประสาทถกูท าลาย เครือขา่ยใยประสาท
เช่ือมตอ่กนัได้น้อย โครงสร้างของสมองท่ีก าลงัพฒันาโดยเฉพาะบริเวณ Prefrontal cortex และ hippocampus มี
การเปล่ียนแปลง การควบคมุการท างานของสมองผิดปกตสิง่ผลให้เกิดภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ ได้แก่ ทกัษะด้าน
ภาษา สตปัิญญา สงัคมและอารมณ์ และยงัสง่ผลตอ่ สมาธิความจ า การท างานของสมองในสว่นการบริหารจดัการ 
(executive function)  พฤตกิรรมและมีภมูิต้านทานโรคต ่าด้วย  

เดก็ท่ีต้องเผชิญกบัความยากล าบากหรือปัจจยัเส่ียงตา่งๆในช่ วงสามขวบปีแรกของชีวิตจะท าให้เดก็ ไมมี่
ความสขุและมีพฒันาการบกพร่องได้  ถ้าเดก็พบกบัปัจจยัเส่ียงหลายอยา่งก็จะยิ่งมีผลตอ่พฒันาการของเดก็มากขึน้ 
ปัจจยัเส่ียงเหลา่นัน้ ได้แก่ ความยากจน ปัญหาสขุภาพจิตของผู้ดแูลเดก็ การทารุณกรรมเดก็หรือพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
เป็นต้น จากการศกึษาพบวา่เดก็ท่ีถกูทารุณกรรมและมีปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆเพิ่มอีก 6 ปัจจัย มีโอกาสร้อยละ 90-100 ท่ี
จะมีพฒันาการลา่ช้าตัง้แตห่นึง่ด้านขึน้ไปในด้านสตปัิญญา ภาษาหรืออารมณ์ นอกจากนีย้งัเพิ่มความเส่ียงตอ่การมี
ปัญหาสขุภาพในวยัผู้ใหญ่ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู  โรคอ้วน  โรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจและ
หลอดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิดด้วย  
 
วิธีการสร้างสุขให้เดก็ปฐมวัย 

การสร้างความสขุให้กบัเดก็ปฐมวยันัน้ นอกจากการให้เดก็ได้นอนหลบัพกัผอ่นอยา่งเพียงพอและ อบรมสัง่
สอน ให้การดแูลท่ีเหมาะสมแล้วพอ่แม ่ผู้ เลีย้งดยูงัสามารถท าได้โดย 
1. ดแูลให้เดก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์   
2. สมัผสั กอดและพดูคยุกบัเดก็ด้วยความรักและความเอาใจใส่ 
3. จดัประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้เดก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านตา่งๆตามชว่งวยั โดยผา่น
ประสาทสมัผสัทัง้ห้า เชน่ การอา่นหนงัสือ เลา่นิทานกบัเดก็ ท ากิจกรรมศลิปะ เลน่ดนตรี เลน่กลางแจ้งหรือเลน่กีฬา
เพ่ือให้เดก็ได้ออกก าลงั เคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 



4. ลดหรือไมส่ร้างความเครียดให้กบัเดก็ เชน่ การเลีย้งดอูยา่งเข้มงวด บงัคบัให้ท าในสิ่งท่ีเดก็ไมช่อบ ดวุา่ ลงโทษ
อยา่งรุนแรง ท าให้เดก็รู้สกึกลวั วิตกกงัวล และไมมี่ความสขุ  
 
คนรอบข้างจะสนับสนุนให้เดก็ปฐมวัยมีความสุขได้อย่างไร 

ครอบครัวและเครือขา่ยตา่งๆในชมุชนมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุความสขุให้กบัเดก็ปฐมวยั โดยการ
จดัการเรียนรู้ให้เดก็มีความสขุ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ มองหาจดุแข็งของเดก็ สนบัสนนุการพฒันาของเดก็ในด้าน
ตา่งๆ ดงัตาราง 

 

การด าเนินงานเพื่อสร้างความสุขให้เดก็ปฐมวัย 
 

นโยบายและ
โปรแกรมบริการ

ส าหรับเดก็ 

พ่อแม่ ผู้เลีย้งดู 
และขีด

ความสามารถของ
ชุมชน 

รากฐานของการพัฒนา
อย่างแข็งแกร่ง 

ชีววิทยาของ
สุขภาพและ
พัฒนาการ 

ผลลัพธ์ของชีวิต
ความเป็นอยู่ 

-อาสาสมคัร
สาธารณสขุ 
-บคุลากร
สาธารณสขุ 
-สวสัดกิารส าหรับ
เดก็ 
-โปรแกรมบริการ 
-เศรษฐานะของ
ครอบครัวท่ีมัน่คง 
-พฒันาชมุชน/
องค์กรปกครอง 
-หนว่ยงานเอกชน 

-เวลาและความมุง่มัน่ 
การจดัทรัพยากร 
-สนบัสนนุด้านการเงิน 
จิตสงัคมและสถาบนัท่ี
เก่ียวข้องกบัเดก็ 
-ทกัษะและความรู้ 

-ความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คง
และตอบสนองตอ่เดก็ 
-สภาพแวดล้อมท่ี
สนบัสนนุและปลอดภยั 
-โภชนาการท่ีเหมาะสม 

-ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ยีนและสิ่งแวดล้อม 
-ฝังในโครงสร้าง
สมองของเดก็ 
-การปรับตวัทาง
สรีรวิทยาหรือการ
หยดุชะงกั 
-สะสมตามระยะเวลา
ท่ีผา่นไป 
 

-พฤตกิรรมสขุภาพ 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศกึษา 
-ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ 
สขุภาพกายและจิต 

ดดัแปลงจาก An ecobiodevelopmental framework for early childhood policies and programs (Shonkoff JP, Garner AS; 2012) 

 
 
 



ประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างสุข 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตและเรียนรู้  ในขณะท่ีเดก็ปฐมวยัก าลงัพฒันา 

มีความส าคญัในการท าให้เดก็มีความสขุ สมองของเดก็มีการพฒันาสง่ผลให้เดก็มีพฒันาการและการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ 
จากการศกึษาพบวา่เดก็ท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการกระตุ้นด้านภาษาจากแมท่ี่มีการศกึษาดีจะมี
ความสามารถในด้านค าศพัท์ (vocabulary) ดีกวา่เดก็ท่ีไมไ่ด้รับการกระตุ้นอยา่งชดัเจนเม่ือเดก็อาย ุ18 เดือน และ
เม่ืออาย ุ3 ปีเดก็เหลา่นีจ้ะมีค าศพัท์มากกวา่เดก็อ่ืน 2-3 เทา่ สง่ผลให้เดก็เหลา่นีส้ามารถพฒันาตอ่ไปได้เร็วกวา่เดก็
อ่ืนเม่ือเข้าโรงเรียนด้วย 

ดงัท่ีกลา่วแล้ววา่ประสบการณ์ท่ีเดก็ปฐมวยัได้รับในชว่งแรกของชีวิตนัน้ ไมเ่พียงมีผลตอ่พฒันาการของเดก็ 
ยงัมีผลตอ่สขุภาพด้วย เดก็ท่ีมีปัจจยัเส่ียงหรือความเครียดท่ีส าคญัในวยัเดก็จะมีความเส่ียงเพิ่มขึน้ตอ่การมีปัญหา
สขุภาพในวยัผู้ใหญ่ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู  โรคอ้วน  โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งบางชนิด 
ดงันัน้ การท าให้เดก็ปฐมวยัมีความสขุโดยการลดความเครียดเหลา่นีก็้จะชว่ยลดปัญหาสขุภาพในวยัผู้ใหญ่ ทัง้
ปัญหาสขุภาพทางกายและปัญหาสขุภาพจิตด้วย  

เม่ือเดก็ปฐมวยัมีความสขุเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะสามารถประกอบอาชีพ ท างานให้ผลผลิต ไมเ่ป็นภาระแก่
สงัคม ไมก่่ออาชญากรรมให้เกิดความเสียหาย รวมทัง้รัฐก็สามารถจดัเก็บรายได้จากภาษีเพ่ือน ามาพฒันา
ประเทศชาตไิด้ตอ่ไปด้วย 
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