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สำธำรณรัฐเกำหลี (Republic of Korea) หรือเกำหลีใต้
ตั้งอยู่ทำงใต้ ของคำบสมุทรเกำหลี ทิศเหนือติดกับสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี (เกำหลีเหนือ) ทิศตะวันออกติดกับ
ทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง
และทิศใต้ติดกับช่องแคบเกำหลี (Korea Strait) มีพื้นที่ 99,392
ตำรำงกิ โ ลเมตร (ประมำณ 1 ใน 5 ของไทย) มี ประชำกร
51.1 ล้ ำนคน (พ.ศ. 2559) เมื องหลวง คื อ กรุ งโซล มี ระบอบ
กำรปกครองประชำธิ ป ไตยระบบรั ฐ สภำ ( ส ภ ำ เ ดี ย ว )
มีประธำนำธิบดีเป็นผู้นำสู งสุด ดำรงตำแหน่งประมุ ข ของรั ฐ
หัวหน้ำรัฐบำล และผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด (“ข้อมูลประเทศ
และเขตเศรษฐกิจ: เกำหลีใต้,” 2561)
สำธำรณรัฐเกำหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับว่ำ
มีคุณภำพด้ำนกำรศึกษำดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก นอกจำกนี้
ได้รับกำรยกย่องจำก “การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา”
ระหว่ ำ งวั น ที่ 19–21 พฤษภำคม 2558 ณ เมื อ งอิ น ชอน
สำธำรณรัฐเกำหลี ว่ำเป็นประเทศที่ประสบควำมสำเร็จใน
กำรจัดกำรศึกษำ โดยปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ ประสบผลส ำเร็จ
คื อ กำรที่ รั ฐบำลสำธำรณรัฐเกำหลี ได้ ริเริ่มใช้หลั กสู ตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย เมื่อ พ.ศ. 2555 ซึ่งเรียกว่ำ หลักสูตรนูริ (NURI) ภำษำเกำหลี
แปลว่ำ โลก ในศูนย์เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบำล เพื่อเตรียม
ควำมพร้ อ มให้ เ ด็ ก ปฐมวัย โดยเริ่ ม จำกเด็ ก อำยุ 5 ปี และ
ต่อมำใช้กับ เด็กทุกคนในช่วงวัย 3-5 ปี ซึ่งหลักสูตรดังกล่ ำว
จะเน้นกำรสอนให้ เด็กมีพัฒ นำกำรในเรื่องทักษะชีวิต และ
มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรระดับชำติ ดังนั้นกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำสำธำรณรัฐ
เกำหลี โดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่เป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญ
ในกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย
ของไทยให้ มี คุ ณ ภำพอั น เป็ น รำกฐำนส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์เพื่อพัฒนำและแข่งขันกับนำนำประเทศได้
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ประวัติการจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี
บุญมำ พิพิธธนำ (2543) กล่ำวถึงประวัติกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสำธำรณรัฐเกำหลีว่ำ กำรศึกษำก่อนวัยเรียน
หรือกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ เป็นกำรศึกษำมุ่งเน้นที่กำรอบรมเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กได้เตรียมควำมพร้อมใน
ทุกด้ำนให้ดีก่อนที่จะเข้ำไปเรียนในระดับประถมศึกษำและส่งเสริมให้เด็กมีควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนควำมคิด
และควำมสำมำรถให้เป็นไปตำมวัยของเด็ก เช่น ให้เด็กมีกิจกรรมในกำรทำงำนร่วมกัน ให้เด็กรู้จักแก้ปัญหำ
ด้วยตนเอง มีน้ำใจนักกีฬำ มีกำรแสดงออก และสุดท้ำยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรจัดสถำนที่ศึกษำก่อนวัยเรียน จะจัดในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็สำมำรถทำได้ โดยจะจัดเป็น
สถำนที่รับเลี้ยงดูเด็กเอกชน หรือรัฐบำลเข้ำมำดูแลทั้งหมด
พ.ศ. 2492 กฎหมำยทำงกำรศึ ก ษำ มำตรำ 86 ได้ เ ริ่ ม ให้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ ำลหรื อ
ศู นย์ ก่ อนเด็ กวั ยเรี ยน ซึ่ งขณะนั้ นสำธำรณรั ฐเกำหลี อยู่ ในภำวะก ำลั งฟื้ นฟู ประเทศ จึ งได้ เริ่ มท ำเพี ยงบำงส่ วน
ไปก่อน โดยจัดสถำนที่รับเลี้ยงเด็กที่บ้ำน หรือศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนโดยเอกชนเป็นผู้ดำเนินกำร
กำรศึ ก ษำก่ อ นวั ย เรี ย นในสำธำรณรั ฐ เกำหลี มิ ใ ช่ เ ป็ น กำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ดั ง นั้ น ในช่ ว งก่ อ น
พ.ศ. 2523 กำรศึกษำก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่เอกชนเป็นผู้ดำเนินกำรทั้งหมด หลังจำกนั้น พ.ศ. 2525 มีกฎหมำย
ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำก่ อ นวั ย เรี ย น จึ ง ได้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ ำลในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษำขึ้ น ซึ่ ง ทำง
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดูแลทำงด้ำนกำรศึกษำ ได้พัฒนำหลักสูตรก่อนประถมศึกษำ และปรับปรุงคุณภำพ
โรงเรี ย นอนุ บ ำลให้ ดี ขึ้น เป็ น ผลให้ ใน พ.ศ. 2533 มีเด็กนักเรียนมำเรีย นในระดับ นี้ ร้ อยละประมำณ 32
พ.ศ. 2534 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ ได้ออกกฎหมำยบังคับให้เด็กอนุบำลต้องมีอำยุ 3 ปีบริบูรณ์
จึงจะสำมำรถเข้ำเรียนในชั้นอนุบำลได้ โรงเรียนอนุบำลในสำธำรณรัฐเกำหลี มีทั้งโรงเรียนของรัฐบำลและ
โรงเรียนของเอกชน โดยรัฐบำลจ่ำยเงินสนับสนุนร้อยละ 86.9 ส่วนผู้ปกครองจ่ำยเพียงร้อยละ 13.1
วัตถุประสงค์ของเด็กก่อนวัยเรียนคือ เพื่อให้เด็กมีกำรพัฒนำทั้งร่ำงกำยและจิตใจก่อนที่จะเข้ำไปสู่
ระบบกำรศึกษำในชั้นประถมศึกษำ มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เด็กมีโอกำสปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเตรียมควำมพร้อมผสม
กลมกลืนในกำรปฏิบัติตนเป็นนักเรียน
2. เพื่อที่จะพัฒนำให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. เพื่อที่จะให้มีประสบกำรณ์ในกำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้
4. เพื่อที่จะให้มีกำรเริ่มหัดพูดและเขียนพร้อมทั้งให้มีควำมสนุกสนำนกับกำรเรียน
5. เพื่อที่จะอบรมเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต อย่ำงถูกสุขลักษณะทั้งร่ำยกำยและอำรมณ์
การดูแลเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์
วัฒ นธรรมของสำธำรณรั ฐ เกำหลี มีควำมเชื่อว่ำ พฤติกรรมและสภำพจิตใจของมำรดำในช่ว งกำร
ตั้งครรภ์จะส่งผลต่อจิตใจ อำรมณ์ และร่ำงกำยของทำรกด้วย ซึ่งแนวทำงกำรดูแลมำรดำช่วงกำรตั้งครรภ์นี้
เรียกว่ำ แท-เกียว โดยมำรดำผู้ตั้งครรภ์ควรจะต้องระมัดระวังในกำรทำงำนต่ำง ๆ ไม่คิดในแง่ลบและไม่ทำอะไรที่ผิดไป
จำกปกติ รวมทั้งกำรพูดและแสดงอำกำรต่ำง ๆ ทั้งนี้กำรกระทำสิ่งต่ำง ๆ ควรมีลักษณะที่ผ่อนคลำยเพื่อให้กำเนิด
ทำรกที่มสี ุขภำพดี รวมทั้งยังมีข้อจำกัดอีกมำกเกี่ยวกับสิ่งที่สำมำรถรับประทำนได้ ดังนั้นควรจะจัดให้มีกำรดูแล
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ก่อนคลอดกับคู่สมรสเพื่อกำรตั้งครรภ์และกำรคลอดจะดำเนินไปด้วยดี (“กำรตั้งครรภ์และกำรเลี้ยงดูบุตร,”
2561)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ (2559) ได้ ศึ ก ษำระบบกำรจั ด กำรศึ ก ษำระดั บ ปฐมวั ย
ในสำธำรณรัฐเกำหลี พบว่ำกำรจัดกำรศึกษำและกำรดูแลเด็กเล็ ก (ECEC) (Early Childhood Education
and Care) ของสำธำรณรัฐเกำหลี คือกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กอำยุ ต่ำกว่ำ 6 ปี โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ
สองแห่งที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม (Ministry of Health and Welfare)
รั บ ผิ ดชอบระบบศูน ย์ ดู แลเด็ กเล็ ก (system of childcare) และกระทรวงศึ กษำธิก ำร วิทยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (Ministry of Education,Science and Technology) รับผิดชอบจัดกำรศึกษำโรงเรียนอนุบำล
(Kindergarten) หน้ำที่รับผิดชอบที่หน่วยงำนทั้งสองจัดให้กับเด็กมีลักษณะแยกกันอย่ำงชัดเจน ได้แก่ สถำนที่
จัดหลักสูตร และวัตถุประสงค์ ที่มีควำมแตกต่ำงตำมควำมต้องกำรของประชำชนที่รับบริกำร
ลักษณะสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี

ภาพ ลักษณะสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสำธำรณรัฐเกำหลี
ที่มา: รายงานการวิจัยแนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ. 2573. โดยสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2559, http://backoffice.thaiedresearch.org/uploads/paper /a706690c3
acff7ff0ab6abd4d56c03d9.pdf
ระบบการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี
สำธำรณรัฐเกำหลีหรือเกำหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่ทิศเหนือติดกับประเทศเกำหลีเหนือ
มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคำบสมุทรเกำหลี และมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่น
และช่องแคบเกำหลีกั้นไว้ สำธำรณรัฐเกำหลีได้รับกำรจัดอับดับว่ำมีระบบกำรศึกษำที่ ดีที่สุดในโลก โดยทั่วไป
สำธำรณรัฐเกำหลี จัดกำรศึกษำปฐมวัยให้แก่เด็กที่มีอำยุแรกเกิด –5 ปีใน 2 รูปแบบ (“กำรจัดกำรศึกษำและ
หลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย,” 2560) คือ
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1. ศูนย์ดูแลเด็ก ซึ่งมุ่งรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงสำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรสังคม (Ministry of Health and Welfare) กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบนี้ เน้นในด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
อนำมัย และควำมปลอดภัยของเด็กมำกกว่ำด้ำนวิชำกำร
2. โรงเรียนอนุบาล ซึ่งมุ่งรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Science and Technology) กำรศึกษำรูปแบบนี้ให้ควำมสำคัญกับ
กำรสอนสำระกำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำศำสตร์ ดนตรี และศิลปะเป็นหลัก
แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร
สมสุ ด ำ มั ธ ยมจั น ทร์ (2560) ได้ ศึ ก ษำแนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ หลั ก สู ต ร จำกค าแถลงการณ์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2550 (Proclamation of the Ministry of
Education and Human Resources Development, 2007) เกี่ยวกับหลั กสู ตรว่ำ นูริเป็นหลั กสู ตรที่
มำจำกบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศูนย์ดูแลเด็กที่มุ่งเน้นกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของเด็ก
และกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในโรงเรี ย นอนุ บ ำลที่ มุ่ ง เน้ น วิ ช ำกำรเข้ ำ ด้ ว ยกั น ซึ่ ง แนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนทั้งในศูนย์ดูแลเด็กและโรงเรียนอนุบำลได้มีกำรเชื่อมโยงมำสู่แนวคิดที่มีอิทธิพล
ต่อหลักสูตรนูริ ดังนี้
1. เด็กควรได้รับกำรพัฒนำแบบองค์รวม โดยมุ่งให้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
2. กำรสอนควรยึ ด เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรเรี ย นรู้ โดยเชื่ อ ว่ ำ กำรเรี ย นรู้ รู ป แบบนี้ จ ะช่ ว ยพั ฒ นำ
ควำมเป็นตัวของตัวเอง และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัย
3. เด็กเรียนจำกกำรเล่น ดังนั้นกำรเล่นจึงต้องอยู่ในกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย
4. กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐบำล ชุมชน ครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กมีควำมสำคัญ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ สำหรับเด็กปฐมวัย
แนวคิดดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับหลักในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่เชื่อว่ำ
กำรเล่ น คือ กำรเรี ย นรู้ ที่ ดีที่สุ ดส ำหรั บ เด็ ก เพรำะขณะที่เล่ นเด็ กจะได้ พั ฒ นำทั ก ษะทุ กด้ ำนแบบองค์ ร วม
โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง เด็กได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและสนุกสนำน ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นแรงจูงใจภำยใน
ให้เด็กอยำกรู้ อยำกลอง และอยำกมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรม นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งมีบทบำทสำคัญอย่ำงมำกในกำรสนับสนุนกำรศึกษำสำหรับ
เด็กในทุกระดับ
จุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี
นอกจำกนี้ สมสุดำ มัธยมจันทร์ ได้ศึกษำหลักสูตรนูริ จำกสถาบันด้านการดูแลเด็กเล็กและการศึกษา
แห่ งสาธารณรั ฐเกาหลี พ.ศ. 2556 (Korea Institute of Chid Care and Education, 2013) ว่ ำ มี
จุดมุ่งหมำยที่สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้
1. เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนร่ำงกำย และปลูกฝังสุขนิสัยเกี่ยวกับกำรมีสุขภำพดีที่ยั่งยืนให้กับเด็ก
2. เพื่อให้เด็กมีทักษะทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีกับผู้อื่นได้
3. เพื่อให้เด็กมีควำมมั่นใจในตนเอง และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
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4. เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีควำมสนใจในสุนทรียะ ศิลปะ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
5. เพื่อกระตุ้นควำมสนใจของเด็กเกี่ยวกับโลก และมีควำมเข้ำใจต่อสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว ภำยใต้กำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
เนื่องจำกหลักสูตรนูริมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกระตุ้นควำมสนใจของเด็กเกี่ยวกับโลก จึงมีกำรส่งเสริมให้เ ด็ก
เข้ำใจควำมแตกต่ำงของชนชำติต่ำง ๆ ในโลก เช่น ควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมเชื่อและวิธีกำรดำรงชีวิ ตของ
ชนชำติอื่นที่แตกต่ำงจำกตนซึ่งแสดงให้เห็นว่ำหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
เท่ำนั้น แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีของประชำคมโลกอีกด้วย
จำกที่กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรนูริมีควำมสอดคล้องกับหลักในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยที่มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญำให้แก่เด็ก อีกทั้ง ยังมุ่ง
ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นรำกฐำนที่สำคัญต่อกำรเรียนรู้ของเด็กในทุกระดับ
นอกจำกนี้ ยังได้เริ่มปลูกฝังทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดีของโลกให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ขอบข่ายการเรียนรู้ตามหลักสูตรนูริ
ข้อมูลของสถาบั นด้ านการดู แลเด็กเล็ กและการศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2556 (Korea
Institute of Chid Care and Education, 2013) ได้กำหนดขอบข่ำยกำรกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรนูริ 5 ด้ำน ดังนี้
1. ด้านสุขภาพร่างกายและสุขอนามัย โดยมุ่งให้เด็กตระหนักรู้เกี่ยวกับร่ำงกำยของตน สำมำรถ
ควบคุมอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยผ่ำนกำรทำกิจกรรม เช่น กำรออกกำลังกำยง่ำย ๆ ได้ รวมถึงมุ่งเน้น
กำรปลูกฝังเกี่ยวกับกำรมีสุขอนำมัยที่ดี และควำมปลอดภัยในชีวิตให้กับเด็ก
2. ด้านการสื่อสาร โดยหลักสูตรจะมุ่งพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน
และกำรเขียน
3. ด้านประสบการณ์ทางศิลปะ โดยมุ่งให้เด็กมองเห็นและมีควำมซำบซึ้งในควำมงำมของศิลปะ และ
สำมำรถสะท้อนตนเองผ่ำนกำรทำงำนศิลปะได้
4. ด้านทักษะทางสังคม โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในตนเองให้กับเด็ก กำรเข้ำใจตนเองและผู้อื่น
ส่งเสริมควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว ควำมสำมัคคีในกำรอยู่ร่วมกันในชุมชน และกระตุ้นควำมสนใจของ
เด็กต่อสังคม
5. ด้านธรรมชาติและสืบค้น โดยมุ่งกระตุ้นให้เด็กอยำกเรียนรู้ อยำกที่จะสืบค้นข้อมูล และทดลอง
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้ในด้ำนนี้จะเน้นกำรส่งเสริมทักษะทำงคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์เป็นหลัก
สรุ ป ได้ ว่ ำ หลั ก สู ต รนู ริ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ขอบข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย ด้ ำ นกำรสื่ อ สำร
ด้ำนประสบกำรณ์ทำงศิลปะ ด้ำนทักษะทำงสังคม และด้ำนธรรมชำติและกำรสืบค้นข้อมูล โดยใช้กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษากับเด็กปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี
บัญชำ แสนทวี (2560) ได้ศึกษำกำรใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในสำธำรณรัฐ
เกำหลีพบว่ำนิยมใช้ประเภทวัสดุและวิธีกำร โดยใช้ประกอบสำระกำรเรียนรู้ เช่น ภำษำอังกฤษ พลำนำมัย
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ดนตรี ศิลปะ ซึ่งตัวอย่ำงวิธีกำรที่ใช้เป็นกำรจัดกิจกรรมเน้นกำรปฏิบัติผ่ำนกำรเล่น และกำรจำลองเหตุกำรณ์
ตัวอย่ำงเช่น
1. กิ จ กรรมวั น จ่ า ยตลาด (Market day) เป็ น กำรจ ำลองสถำนที่ ใ นห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น ตลำด
มีกำรจัดบูธ สำหรับขำยของสด ของแห้ง ของใช้หมวดต่ำง ๆ โดยก่อนหน้ำกำรจัดงำนประมำณ 1 สัปดำห์
คุณครูจะมีจดหมำยส่งมำถึงผู้ปกครองของเด็กทุกคนให้ช่วยส่งเสื้อผ้ำ หมวก กระเป๋ำ และของต่ำง ๆ สภำพดีที่
ไม่ได้ใช้งำนแล้ว เพื่อนำไปจัดตลำดให้เด็ก ๆ เมื่อถึงวัดจัดงำน เด็ก ๆ จะได้เงินที่ทำเลียนแบบของจริง คนละ 1 กระเป๋ำ
จำกนั้ น มำนั่ ง ประจ ำบู ธ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ขำยของ เด็ ก ๆ จะได้ เ รี ย นรู้ ก ำรซื้ อ ขำย กำรนั บ เลข ทอนเงิ น
แล้วก็ผลัดกันไปซื้อของที่ตนเองต้องกำร เด็ก ๆ มีอิสระในกำรเลือกซื้อของด้วยตนเอง สิ่งต่ำง ๆ ที่เด็กเลือกซื้อ
ก็จะได้นำกลับมำบ้ำนจริงๆ กล่ำวคือ เป็นกำรซื้อขำยในสถำนกำรณ์จริง
2. กิ จ กรรมพบหมอ (Hospital day) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น กำรจ ำลองสถำนที่ เ ป็ น โรงพยำบำล
มีอุปกรณ์ชั้งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดควำมดัน โดยมีคุณครูแสดงเป็นหมอ ในแผนกต่ำง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่ำ
เจ็บป่วยอะไร ต้องไปหำหมอแผนกไหน ได้เรียนรู้ว่ำไม่สบำย จะต้องตรวจอะไรบ้ำง มีกำรแสดงบทบำทสมมติ
กำรตรวจโรค ฉีดยำ กำรจ่ำยยำ และเมื่อกลับบ้ำน เด็ก ๆ ได้รับแบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพและรับวิตำมิน
ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสำธำรณรัฐเกำหลีที่ได้รับ
อิทธิพลจำกแนวคิดที่ว่ำ เด็กควรได้รับกำรพัฒนำแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง เปิดโอกำสให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน สถำนศึกษำและชุมชน โดยจุดมุ่งหมำย
ของหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กมีร่ำงกำยที่แข็งแรง มีอำรมณ์สุนทรี มีควำมมั่นใจในตนเอง มีทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี
และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีขอบข่ำยกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน คือ ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย ด้ำนกำรสื่อสำร
ด้ำนศิลปะ ด้ำนสังคม และด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลโดยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
สวัสดิการช่วยเหลือและดูแลเด็กของสาธารณรัฐเกาหลี
สำธำรณรัฐเกำหลี ได้ให้ควำมสำคัญกับสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำตั้งแต่กำรเลี้ยงดูเด็กทำรกไปจนถึง
เด็กพิกำร เด็กที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำ (“กำรตั้งครรภ์และกำรเลี้ยงดูบุตร” 2561) ดังนี้
1) เงินเบี้ยเลี้ยงเด็กที่อยู่ในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงินที่ใช้ดูแลเด็กเล็กที่มีอำยุ 0-5 ขวบ รวมถึงเด็กใน
ครอบครัวหลำกเชื้อชำติวัฒนธรรม โดยเด็กที่มีอำยุ 0-2 ขวบ ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 250,000-441,000 วอน
(ประมำณ 6,580-11,606 บำท) อำยุ 3-5 ขวบ ได้รับกำรช่วยเหลือเดือนละ 220,000 วอน (ประมำณ 5,790
บำท) เด็กพิกำรที่มอี ำยุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 449,000 วอน (ประมำณ 11,817 บำท)
2) เงินเบี้ยเลี้ยงเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาล เป็นเงินที่ใช้ดูแลเด็กเล็กที่มีอำยุ 3-5 ขวบ รัฐบำลให้เงิน
ช่วยเหลือจำนวน 60,000 วอน (ประมำณ 1,580 บำท) ต่อเดือนสำหรับโรงเรียนอนุบำลของรัฐ และ 220,000 วอน
(ประมำณ 5,790 บำท) ต่อเดือนสำหรับโรงเรียนอนุบำลเอกชน
3) เงินเบี้ยเลี้ยงเด็กที่ได้รับการดูแลภายในบ้าน คือ เด็กที่ไม่ได้ใช้บริกำรสถำนรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบำล
หรื อ บริ ก ำรเลี้ ย งดู เ ด็ ก ตลอดทั้ ง วั น เด็ ก แรกเกิ ด ทั่ ว ไปที่ มี อ ำยุ ต่ ำกว่ ำ 12 เดื อ นจะได้ รั บ 200,000 วอน
(ประมำณ 5,790 บำท) ต่อเดือน อำยุ 12-24 เดือน จะได้รับ 150,000 วอน (ประมำณ 3,934 บำท) และ อำยุ 24-84 เดือน
จะได้รั บ 100,000 วอน (ประมำณ 2,656 บำท) นอกจำกนี้ เด็กแรกเกิดที่ พิ กำรที่ มีอ ำยุ ต่ำกว่ำ 36 เดือน
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จะได้รับ 200,000 วอน (ประมำณ 5,790 บำท) และอำยุ 36-84 เดือน ได้รับ 100,000 วอนต่อเดือน (ประมำณ 2,656 บำท)
ส่วนเด็กที่มีผู้ปกครองประกอบอำชีพเกษตรกรรมและกำรประมง ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 12 เดือน ได้รับ 200,000 วอน
(ประมำณ 5,790 บำท) ต่ ำกว่ ำ 24 เดื อ น ได้ 177,000 วอน (ประมำณ 4,700 บำท) ต่ ำกว่ ำ 36 เดื อ น
ได้รับ 156,000 วอน (ประมำณ 4,142 บำท) ต่ำกว่ำ 48 เดือน ได้รับ 129,000 วอน (ประมำณ 3,426 บำท)
และอำยุ 48-84 เดือน ได้รับ 100,000 วอน (ประมำณ 2,656 บำท) ต่อเดือน
4) โครงการช่วยดูแลเด็ก รัฐบำลสำธำรณรัฐเกำหลีได้ จัดโครงกำรดูแลเด็กเล็กขึ้นเพื่อแบ่งเบำภำระ
กำรดูแลเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี สำหรับครอบครัวที่ผู้ปกครองต้องทำงำนทั้งคู่ และไม่สำมำรถดูแลลูกได้ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของสมำชิกในครอบครัว โดยพิจำรณำตำมลักษณะของครอบครัวและพัฒนำกำรของเด็ก
ซึ่งเป็นบริกำรช่วยดูแลเด็กชั่วครำวในกรณีที่ผู้ปกครองต้ องออกไปทำงำนหรือต้องทำงำนล่วงเวลำ หรือเด็กที่
ป่วยแต่ไม่สำมำรถใช้บริกำรสถำนเลี้ยงดูเด็กได้เป็นโครงกำรที่ช่วยเหลือผู้ปกครองทั้งด้ำนกำรบริหำรงำนและ
ครอบครัว
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
สำธำรณรัฐเกำหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีคุณภำพด้ำนกำรศึกษำในระดับต้น ๆ ของ
โลก นอกจำกนี้ได้รับกำรยกย่องจำกกำรประชุมระดับโลกว่ำด้วยกำรศึกษำว่ำเป็นประเทศที่ประสบควำมสำเร็จ
ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ คือ กำรที่รัฐบำลสำธำรณรัฐเกำหลีได้ใช้
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยที่ เรียกว่ำ “หลักสูตร NURI (ภาษาเกาหลี แปลว่า โลก)” โดย “หลักสูตรนูริ ”
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกระตุ้นควำมสนใจของเด็กเกี่ยวกับโลก โดยส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจควำมแตกต่ำงของชนชำติ
ต่ำง ๆ ในโลก เช่น ควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมเชื่อและวิธีกำรดำรงชีวิ ตของชนชำติอื่นที่แตกต่ำงจำกตนซึ่ง
ไม่เพีย งแต่มุ่งเน้ น ให้ เด็กเป็ น พลเมืองที่ดีของประเทศเท่ำนั้น แต่ยังมุ่งส่ งเสริมให้ เด็กเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประชำคมโลกอีกด้วย
นอกจำกนี้ จุ ด มุ่ ง หมำยของหลั ก สู ต รนู ริ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ที่
มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญำให้แก่เด็ก อีกทั้ง ยังมุ่งส่งเสริมทักษะ
ด้ ำ นกำรสื่ อ สำรและควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น รำกฐำนที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ในทุ ก ระดั บ
โดยมีขอบข่ำยกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน คือ สุขอนำมัย ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนประสบกำรณ์ทำงศิลปะ ด้ำนทักษะ
ทำงสังคม และด้ำนธรรมชำติและกำรสืบค้นข้อมูล โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้แก่เด็กที่มีอำยุแรกเกิด–5 ปี ใน 2 รูปแบบ คือ
1. ศูนย์ดูแลเด็ก ซึ่งมุ่งรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงสำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรสังคม (Ministry of Health and Welfare) กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบนี้ เน้นในด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
อนำมัย และควำมปลอดภัยของเด็กมำกกว่ำด้ำนวิชำกำร
2. โรงเรียนอนุบาล ซึ่งมุ่งรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Science and Technology) กำรศึกษำรูปแบบนี้ให้ควำมสำคัญกับ
กำรสอนสำระกำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำศำสตร์ ดนตรี และศิลปะเป็นหลัก
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ดังนั้นกำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสำธำรณรัฐเกำหลีเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกในกำรเรียนรู้
และนำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพครอบครัว วัฒนธรรม สังคมของประเทศไทย เพื่อให้สำมำรถสร้ำงคน
ที่มีคุณภำพ มีทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต มีมนุษยธรรม คุณธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นตัว
แปรสำคัญของควำมสำเร็จของประเทศ
ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษำ ดังนี้
1. หลักสูตรการเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัย ควรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำแบบองค์รวม
โดยมุ่งให้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
2. การสอนควรยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเชื่อว่ำกำรเรียนรู้รูปแบบนี้จะช่วยพัฒนำ
ควำมเป็นตัวของตัวเอง และควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัย
3. เด็กเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นกำรเล่นจึงต้องอยู่ในกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย
4. การประสานความร่วมมือ ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐบำล ชุมชน ครู ผู้ปกครอง และตัวเด็ก
นอกจำกนี้รัฐบำลต้องสนับสนุนงบประมำณ เพื่อเป็นสวัสดิกำรในกำรดูแลเด็กเล็กให้ทั่วถึงและเท่ำเทียม
ทั้งเด็กทำรก เด็กพิกำร เด็กที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำโดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำจนถึงอำยุ 6 ขวบ
เพรำะเป็นช่วงที่กำรพัฒนำด้ำนสมองและร่ำงกำยดีที่สุด
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