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การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
บทความนี้ให้ข้อมูลและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยของประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งจากในประเทศอื่ น เนื่ อ งจากมี 2 กระทรวงหลั ก ที่ ดู แ ล
คือกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน อันเป็นผลให้เกิด
โรงเรียนระดับปฐมวัยหลักขึ้น 2 ประเภทคือ โรงเรียนอนุบาล (幼稚園) ภายใต้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก (保育所) ภายใต้สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและแรงงาน นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ส�ำนักงาน คือ ส�ำนักคณะรัฐมนตรี
ที่ดูแลโรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐ (認定こども園) โรงเรียน
เด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐนี้ เพิ่งก่อก�ำเนิดได้ไม่นานและยังมีจ�ำนวน
น้อย นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ทบทวนนโยบายและแนวคิดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น ตลอดจนแผนงานและแนวทางด�ำเนินงานที่ก�ำลัง
ท�ำอยู่และที่จะท�ำต่อไปในอนาคต
บทความนี้ น�ำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ระบบการศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
2. นโยบายและแนวคิดการศึกษาปฐมวัย
3. แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

คำ�

84

สำ�คัญ

การศึ ก ษาปฐมวั ย , โรงเรี ย นอนุ บ าล
โรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็ก, โรงเรียนเด็กเล็ก
ที่ได้รับการรับรอง

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol.6 no.2

Warintorn Wuwongse
Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University

Early Childhood Education in Japan
Abstract
This paper provides data and fundamental knowledge on early
childhood education in Japan. The early childhood education system in
Japan differs from that in other countries as in Japan there are 2 main
ministries in charge of the education; namely, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and the Ministry
of Health, Labour, and Welfare (MHLW). As a result, there are 2 major
types of early childhood schools: Kindergarten (幼稚園) under MEXT,
and the Nursery School (保育所) under MHLW. In addition to these two
school types, there is also the recently-established Certified Children
School (認定こども園) under the Cabinet Office. However, the numbers
are still small. This paper also reviews the policies of and approaches
to early childhood education of MEXT, and presents its current and
future action plans. Briefly, 3 topics on Japanese early childhood
education are covered in this paper:
1. The early childhood education system
2. Policies of and approaches to early childhood education
3. Current and future action plans

Key words

Early childhood education, Kindergarten,
Nursery school, Certified Children School

วรินทร วูวงศ์ | Warintorn Wuwongse

85

1. บทน�ำ
ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา การศึกษาปฐมวัย
ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก
ศาสตราจารย์เจมส์ เจ. เฮคแมน ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ แ ละที ม ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ผยแพร่ ผ ลงาน
วิจัยในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การลงทุนเพื่อ
การศึกษาระดับเด็กปฐมวัยนั้น ให้ผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนสูงกว่าการศึกษาระดับอื่นๆ (Heckman, J. J. &
Krueger, A. B., 2005) และในปี ค.ศ. 2007 องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
ได้จัดตั้งเครือข่าย Early Childhood Education
and Care (ECEC) ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษาปฐมวัยระหว่างหมู่ประเทศสมาชิก
โดยมีการจัดการประชุมทุก 2 ปี และจัดท�ำชุดรายงาน
และการส�ำรวจ Starting Strong เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกได้ด�ำเนินการ
เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานและคุณภาพของการ
ศึกษาปฐมวัย
ประเทศสมาชิกของ OECD เองก็มกี ารเคลือ่ นไหว
เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ
เกาหลี ได้จัดตั้งสถาบันวิจัย Korea Institute of Child
Care and Education (KICCE) สังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เพื่อท�ำการศึกษาวิจัย
นโยบายเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแล
เด็กปฐมวัย และยังช่วยสนับสนุนโครงการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กด้วย ส่วนประเทศเยอรมนี
ได้จัดตั้ง International Center Early Childhood
Education and Care (ICEC) ภายใต้ Children and
Childcare Division ของ German Youth Institute
ขึ้นในปี ค.ศ. 2012 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์เกีย่ วกับการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย
ระหว่างผู้ก�ำหนดนโยบาย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ
(Ganzevoort, 2016)
ส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ นัน้ เมือ่ มีการแก้ไขกฎหมาย
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พื้นฐานการศึกษาครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2006 ได้มีมาตรา
ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยซึ่งก�ำหนดให้การศึกษา
ปฐมวัยเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะหล่อเลีย้ งและเสริมสร้างพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ และเป็นหน้าที่ของประเทศ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องส่งเสริมการ
ศึกษาปฐมวัย และในปีต่อมา เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย
การศึกษาในระบบ (学校教育法) ได้มีการจัดแบ่ง
ประเภทโรงเรียนใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่มีการก�ำหนดให้
โรงเรียนอนุบาลเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในระบบ
ตามด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการระบุอย่างชัดเจนว่า
โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานทีห่ ล่อเลีย้ ง เสริมสร้างฐานราก
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้นไป
แผนพื้นฐานส่งเสริมการศึกษาระยะที่ 1 (第１期
教育振興基本計画) ในปี ค.ศ. 2008 ซึง่ จัดท�ำขึน
้ โดย
อิงกฎหมายพื้นฐานการศึกษาใหม่ (ปี ค.ศ. 2006) และ
แผนพื้นฐานส่งเสริมการศึกษาระยะที่ 2 ซึ่งจัดท�ำขึ้นใน
อีก 5 ปีให้หลังคือปี ค.ศ. 2013 ต่างก�ำหนดให้การศึกษา
ปฐมวัยเป็นนโยบายพื้นฐานที่ส�ำคัญ และได้เริ่มใช้ระบบ
สนับสนุนเด็กและการเลี้ยงดูเด็กใหม่นี้ในเดือนเมษายน
ปี ค.ศ. 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง และเมื่อแนวคิด
และระบบดังกล่าวด�ำเนินไปด้วยดี จะมีการขยายผลจาก
โรงเรียนอนุบาลไปสู่โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก (保育所)
ของกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน และโรงเรียนเด็ก
เล็กทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากรัฐ (認定こども園)
ภายใต้ส�ำนักคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตโดยมี
สุขภาพทีด่ แี ละได้รบั การศึกษาระดับปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง ถึงแม้รัฐบาลจะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องงบประมาณ แต่ก็มี
แผนจะขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้มีงบประมาณมา
ด�ำเนินการระบบสนับสนุนเด็กและการเลี้ยงดูเด็กใหม่นี้
บทความนี้จะเริ่มจากการให้ข้อมูลและความรู้พื้น
ฐานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมี
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ความแตกต่างจากประเทศอื่น เนื่องจากมี 2 กระทรวง
หลักที่ดูแลคือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุ ข และแรงงาน อั น เป็ น ผลให้ เ กิ ด โรงเรี ย น
ระดับปฐมวัยหลักขึ้น 2 ประเภทคือ โรงเรียนอนุบาล
( 幼稚園 ) ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
โรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็ก (保育所) ภายใต้สงั กัดกระทรวง
สาธารณสุขและแรงงาน นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ส�ำนักงาน
คือส�ำนักคณะรัฐมนตรี ที่ดูแลโรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากรัฐ (認定こども園) ซึ่งเพิ่ง
ก่อก�ำเนิดได้ไม่นานและยังมีจ�ำนวนน้อย หลังจากนั้น
ผู้เขียนจะทบทวนนโยบายและแนวคิดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น ตามด้วย
แผนงานและแนวทางด�ำเนินงานที่ก�ำลังท�ำอยู่และที่จะ
ท�ำต่อไปในอนาคต
บทความนี้ จะน�ำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ระบบการศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
2. นโยบายและแนวคิดการศึกษาปฐมวัย
3. แนวทางการจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น และ
อนาคต

2. ระบบการศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
การศึกษาปฐมวัย หมายถึง การศึกษาส�ำหรับ
เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อน 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งการ
จัดการศึกษามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น
เนื่องจากเป็นวัยที่ส�ำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพ
และพัฒนาการทางสมอง ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงาน
หลัก 2 กระทรวงและ 1 ส�ำนักงานที่ท�ำหน้าที่ดูแลการ
ศึกษาปฐมวัย 2 กระทรวงหลักที่กล่าวถึงคือ กระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน โดย
กระทรวงศึกษาธิการดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง ก่อน 6 ปี
บริบูรณ์ และสถานศึกษามีชื่อเรียกว่า โรงเรียนอนุบาล
(幼稚園) ส่วนกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานดูแล
เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อน 6 ปีบริบูรณ์ สถาน

เลี้ยงดูและให้การศึกษามีชื่อเรียกว่า โรงเรียนเลี้ยงดูเด็ก
เล็ก (保育所)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า โรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับโรงเรียน
อนุบาลในประเทศอื่นทั่วไป โดยมีทั้งประเภทที่ไม่เน้น
การเรียนการสอนด้านวิชาการ แต่เน้นเสริมสร้างความ
เป็นตัวของตัวเองและบุคลิกภาพ กับประเภทที่เน้น
การเตรียมตัวด้านวิชาการเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีการสอบเข้า
เรียนชัน้ ประถมฯ นอกจากนัน้ คุณสมบัตขิ องครู จ�ำนวน
เวลาเรียน และจ�ำนวนเด็กต่อห้องเรียนก็มลี กั ษณะคล้าย
โรงเรียนอนุบาลในประเทศอื่นทั่วไป
ส่ ว นโรงเรี ย นเลี้ ย งดู เ ด็ ก เล็ ก ของญี่ ปุ ่ น นั้ น จะมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ เป็น
สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการเรียนการสอนด้วย และอยู่
ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน โดยมี
กฎหมายสวัสดิการเด็กรองรับ ซึ่งโดยทั่วไป กระทรวง
สาธารณสุขหรือกระทรวงแรงงานของประเทศอืน่ จะไม่มี
หน้าที่หรือความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กถือว่าเป็นสวัสดิการที่รัฐ
จัดให้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลเด็ก เช่น
ผู้ปกครองที่ท�ำงานทั้งคู่ หรือผู้ปกครองที่หย่าร้าง เวลา
ดูแลเด็กของโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กจะยาวนานกว่าของ
โรงเรียนอนุบาลมาก ไม่มีการปิดภาคการศึกษา กล่าว
คือดูแลตลอดทั้งปี ครูผู้ดูแลเด็กต้องท�ำงานเป็นรอบ
เวลาหรือผลัดเวรกันดูแลเด็ก แม้ว่าครูในโรงเรียนเลีย้ งดู
เด็ ก เล็ ก จะไม่ มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ครู ส อนโรงเรี ย น
อนุบาล แต่ต้องสอบผ่านและมีคุณวุฒิวิชาชีพนักเลี้ยงดู
เด็กเล็ก ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะมีความรู้เรื่องการศึกษา
และจิตวิทยาเด็ก สามารถสอนเด็กเล็กได้ ท�ำให้คุณภาพ
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กมิได้
ด้อยไปกว่าของโรงเรียนอนุบาลเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการเพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก

หน่วยงานดูแลและก�ำกับ
กฎหมายที่ใช้
อายุเด็กที่เข้าเรียน
เวลาเรียน/ดูแล
จ�ำนวนวันเรียน/ดูแลต่อปี
มาตรฐานจ�ำนวนเด็กต่อจ�ำนวนครู

กระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายการศึกษาในระบบ
3 ถึง ก่อน 6 ปีบริบูรณ์
4 ชั่วโมงขึ้นไป
ไม่ต�่ำกว่า  39 อาทิตย์
ไม่เกิน 35 คนต่อ 1 ห้องเรียน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนไม่จ�ำเป็นต้องจัดเตรียม
ให้เด็ก (ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเตรียม
เป็นอาหารกล่องมาให้)
มีใบประกอบวิชาชีพครูสอน
โรงเรียนอนุบาล
แต่ละโรงเรียนมีลักษณะพิเศษของ
ตนเอง บางโรงเรียนเน้นการศึกษา
แบบอิสระที่ยอมรับความเป็นตัว
ของตัวเองของเด็กบางโรงเรียนเน้น
การเรียนการสอนเพื่อเตรียมสอบ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
กฎหมายสวัสดิการเด็ก
0 ถึง ก่อน 6 ปีบริบูรณ์
8 ชั่วโมงขึ้นไป
ไม่มีข้อก�ำหนด
0 ปี: เด็ก 3 คนต่อครู 1 คน
1-2 ปี: เด็ก 6 คนต่อครู 1 คน
3 ปี: เด็ก 20 คนต่อครู 1 คน
4-5 ปี: เด็ก 30 คนต่อครู 1 คน
ต้องจัดเตรียมให้เด็ก

คุณสมบัติของครู/ผู้ดูแล
เนื้อหาการศึกษาและการดูแล

มีคุณวุฒิวิชาชีพนักเลี้ยงดูเด็กเล็ก
(保育士資格)
จัดการเรียนการสอนและดูแลเด็ก
ตามอายุ ตั้งแต่การแนะน�ำการใช้
ชีวิตประจ�ำวันพื้นฐาน ไปถึงการ
เรียนรู้เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ที่มา: クックパッドベビー, 東京大学分子細胞生物学研究所 และ ベネッセ教育情報, 2016
認定こども園  ซึง่ ส่งเสริมการขยายบริการของโรงเรียน

ให้ครอบคลุมทั้งการเลี้ยงดูแลเด็กและการให้การศึกษา
ความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ประเภทต่าง ๆ จึงลดน้อยลง
ค่ าใช้จ่ ายหรื อค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเลี้ยงดู
เด็กเล็กขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง ผู้มีรายได้มาก
จะต้ อ งจ่ า ยมาก ซึ่ ง แตกต่ า งจากโรงเรี ย นอนุ บ าลที่
ก�ำหนดค่าเล่าเรียนเท่ากันส�ำหรับเด็กทุกคน โดยเฉลี่ย
ผู้ปกครองจะเสียค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนเลี้ยงดูเด็ก
เล็ ก น้ อ ยกว่ า โรงเรี ย นอนุ บ าล แต่ เ วลาที่ ฝ ากเด็ ก ให้
ดูแลยาวนานกว่า ท�ำให้โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กได้รับ
ความนิยมมากกว่า แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ
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จ�ำนวนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กใน
ช่วง ปี ค.ศ. 2005-2014 (不破雷蔵, 2015) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าจ�ำนวนโรงเรียนอนุบาลค่อย ๆ ลดลง ในขณะ
ที่ จ� ำ นวนโรงเรี ย นเลี้ ย งดู เ ด็ ก เล็ ก กลั บ เพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น
เรื่อย ๆ จ�ำนวนนักเรียนก็เช่นเดียวกัน นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลจะลดลง ในขณะที่ของโรงเรียนเลี้ยงดู
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น ดังแผนภูมิที่ 2
สาเหตุทจี่ ำ� นวนโรงเรียนและนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลภายใต้กระทรวงศึกษาธิการลดลง ในขณะที่ของ
โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและ
แรงงานกลับเพิ่มขึ้นนั้น นอกจากเป็นเพราะเนื้อหาและ
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol.6 no.2

ไม่ค่อยแตกต่างกันแล้ว ยังเป็นเพราะรูปแบบครอบครัว
ของญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไป จากผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอยู่
บ้านเป็นแม่บ้าน กลับเปลี่ยนไปเป็นแม่บ้านที่ท�ำงาน
นอกบ้านด้วย ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องหาคนช่วยดูแล
เด็กขณะตนท�ำงาน ในประเทศญี่ปุ่นค่าแรงสูง ท�ำให้ไม่
สามารถจ้างคนมาช่วยท�ำงานบ้านและดูแลเด็กได้ จึงต้อง
พึ่งบริการรับเลี้ยงดูแลเด็กจากโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ดังกล่าว ความต้องการส่งลูกเข้าโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ท�ำให้เกิดปัญหาโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
และจ�ำนวนบุคลากรนักเลีย้ งดูเด็กเล็ก (保育士) ไม่เพียง
พอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ เช่น โตเกียวและ
โอซาก้าซึง่ มีครอบครัวทีส่ ามีและภรรยาท�ำงานนอกบ้าน
ทั้งคู่เป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลญี่ปุ่นแก้ไขปัญหาโรงเรียน
ไม่เพียงพอนี้ด้วยการอนุญาตให้ใช้สวนสาธารณะสร้าง
โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กได้ ส่วนปัญหาด้านบุคลากร
ก็ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย ระดั บ
อนุปริญญา และโรงเรียนฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทางเปิด
หลักสูตรอบรมผลิตนักเลีย้ งดูเด็กเล็ก รวมทัง้ จัดให้มกี าร
สอบคุณวุฒิวิชาชีพนักเลี้ยงดูเด็กเล็ก (保育士資格)
ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้เข้าหลักสูตรอบรมแต่ตอ้ งการ
คุณวุฒิวิชาชีพ
ทั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กมี
ทัง้ ทีเ่ ป็นของรัฐ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
เป็นของเอกชน โดยจ�ำนวนโรงเรียนแต่ละประเภทของ

แผนภูมิที่ 2 ที่มา: 不破雷蔵, 2015

เอกชนจะคิดเป็นประมาณ 2 เท่าของจ�ำนวนโรงเรียนของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียนอนุบาลและ
โรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็กทีเ่ ป็นของรัฐจะเป็นโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยรัฐและได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลกลาง ส่วนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิใช่จากรัฐบาลกลาง ส่วนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กเล็กของเอกชนจะได้รับงบประมาณสนับสนุน
ทั้งจากรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท�ำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนของเอกชนไม่ได้ต่างกัน
จากของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าใดนัก
ถือว่าเป็นระบบทีด่ ี เป็นการดึงเอกชนมาช่วยรัฐบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และ
ช่วยให้ผู้ปกครองมีทางเลือกมากขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายใน
ระดับใกล้เคียงกัน

3. นโยบายและแนวคิดการศึกษาปฐมวัย

แผนภูมิที่ 1 ที่มา: 不破雷蔵, 2015

ดังได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ในญี่ปุ่นมีหน่วย
งานท�ำหน้าที่ดูแลและด�ำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย 2 กระทรวง และ 1 ส�ำนักงาน แต่หน่วยงานที่
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแนวคิดของการศึกษา
ปฐมวัยคือกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารญี่ ปุ ่ น เห็ น ว่ า การศึ ก ษา
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ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเป็นการเสริมสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้และการใช้ชีวิตทั้งในระดับโรงเรียนประถม
ศึกษาและระดับที่สูงขึ้น กระทรวงฯ ได้ท�ำการก�ำหนด
แนวทางการเรียนการสอนแบบกว้าง ๆ โดยไม่ละเอียด
เท่ากับระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนือ่ งจาก
การศึกษาระดับปฐมวัยมิใช่การศึกษาภาคบังคับ เช่น
มีการแนะน�ำให้ใช้การเล่นและกิจกรรมเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน แทนที่จะใช้กระดานและกระดาษ
ครูผู้สอนจะเข้าไปร่วมเล่นและท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวงฯ ต้องการให้บรรลุ
ส�ำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยมี 5 ด้าน  คอื (MEXT, 2009)
1. การมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการ
เสริมสร้างให้ร่างกายมีพละก�ำลัง เช่น ให้วิ่งเล่นอย่าง
เต็มที่ในสนามของโรงเรียน เป็นต้น และสร้างนิสัยการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร เป็นต้น
2. การเป็นตัวของตัวเองและความสามารถ
ในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่   การฝึกให้เป็นตัวของตัวเอง เช่น
ฝึกให้เกิดความต้องการท�ำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตัวเอง
ฝึกให้คิดด้วยตัวเองก่อนลงมือท�ำ เป็นต้น
3. การมีพื้นฐานความสามารถในการคิด ด้วย
การสร้างพืน้ ฐานความสามารถในการคิด เช่น ให้ลองคิด
ทดลองหรือดัดแปลงระหว่างการเล่น ซึ่งเป็นการช่วย
พัฒนาความสามารถในการคิด รวมทั้งพยายามให้เด็ก
มีความสนใจในเรื่องคณิตศาสตร์ เช่น ให้เด็กหัดนับ
จ�ำนวนสิ่งของหรือคนระหว่างการเล่น
4. การเข้าใจภาษา เน้นการพูดและฟัง เช่น

ให้เด็กสนุกสนานกับการพูดคุยสนทนากับเพื่อนและครู
จนเด็กสามารถเล่าเรือ่ งหรือพูดให้คสู่ นทนาเข้าใจได้ และ
เมื่อคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้น เด็กก็จะมีความสนใจที่จะ
รับฟังเรื่องราวของเพื่อน และพยายามท�ำความเข้าใจ
5. ความสามารถในการแสดงออก ความรู้สึก
และความสามารถในการรับรู้จะพัฒนาดีขึ้นได้ด้วยการ
ให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ จากนั้นจึงให้เด็กแสดงออก
ถึงความรู้สึกเหล่านั้นโดยผ่านการเล่นหรือวาดรูป
จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น
ในปี ค.ศ. 2012 พบว่า มีโรงเรียนอนุบาลภายใต้การดูแล
ของกระทรวงฯ ทั้งสิ้น 13,170 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็น
ของเอกชน (ดูตารางที่ 2) สัดส่วนของจ�ำนวนโรงเรียน
เด็กนักเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนคิดเป็นร้อยละ
62.2, 82.0 และ 78.2 ตามล�ำดับ นอกนัน้ เป็นของรัฐบาล
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ที่เป็นของรัฐ (ทั้งหมด
เป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตของมหาวิทยาลัยรัฐ) และ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากข้อมูลนี้และจาก
ข้อมูลในแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาส�ำหรับ
เด็ ก ปฐมวั ย ภายใต้ สั ง กั ด ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี
สัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับการที่กระทรวงฯ เพียง
ให้คำ� แนะน�ำด้านการเรียนการสอนโดยไม่มรี ายละเอียด
หลักสูตร การศึกษาระดับนี้ของญี่ปุ่นจึงมีความแตกต่าง
กันมากระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครองต้องเลือกว่าจะส่งบุตร
หลานของตนเข้าที่โรงเรียนประเภทใด
ความหลากหลายในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ญี่ปุ่นดูเสมือนจะเป็นปัญหา แต่ในความเป็นจริงก่อให้
เกิดประโยชน์หลายประการ ซึ่งอาจสรุปลักษณะพิเศษ

ตารางที่ 2 จ�ำนวนโรงเรียนอนุบาลและจ�ำนวนเด็กโรงเรียนอนุบาล
ประเภทโรงเรียน
รัฐ
		
จ�ำนวนโรงเรียน
49
จ�ำนวนเด็ก
1,291
จ�ำนวนครู
354

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4,924
43,451
23,779

ที่มา: การส�ำรวจพื้นฐานโรงเรียน: วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2012 (MEXT, 2013)
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เอกชน

รวม

8,197
397,766
86,703

13,170
1,604,225
110,836

ของการศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่นได้ดังนี้ (お茶の水大
学子ども発達教育研究センター (RCCADE) 編,
2004)
1. การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่นมีหลายแนวคิด
หลายส�ำนัก มีทั้งที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการ และเน้น
การสร้างเสริมทักษะการใช้ชวี ติ ในสังคม แต่ละแนวคิดมี
วิธกี ารเรียนการสอนของตนเอง โดยปรับใช้อย่างยืดหยุน่
ให้เข้ากับลักษณะและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน
2. การศึกษาปฐมวัยของญีป่ นุ่ มีหลายรูปแบบ ทัง้
แบบสถานเลี้ยงดูเด็ก หรือแบบโรงเรียนเตรียมประถม
การด� ำ เนิ น การของแต่ ล ะรู ป แบบมี อิ ท ธิ พ ลและช่ ว ย
กระตุ้นโรงเรียนรูปแบบอื่น มีการเลียนแบบรูปแบบที่ดี
ซึ่งกันและกัน แต่ก็มีโรงเรียนจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมน�ำ
รูปแบบที่ดีของโรงเรียนอื่นมาใช้
3. ครูที่สอนในสถานศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
และอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความร่วม
มือกันอย่างใกล้ชดิ มีการประเมินการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงร่วมกัน ครูบางคนทีไ่ ด้ไปศึกษาต่อเพิม่ เติม และ
ผันตัวมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย ก็ยงั มาท�ำการช่วยฝึกอบรมและสร้างครูรนุ่ ใหม่
ต่อไป
4. มี ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งสถาน
ศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยกับสถานศึกษาส�ำหรับฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดและผลิตครู นอกจากจะฝึกหัด
และผลิตครูแล้ว ยังช่วยสนับสนุนครูผู้สอนโดยการวิจัย
และพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่สามารถน�ำไปใช้ใน
สถานศึกษาจริงได้

4. แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบนั และอนาคต
โดยภาพรวม การศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยของ
ญี่ปุ่นที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็จพอสมควร โรงเรียน
อนุบาลของญี่ปุ่นได้รับการยกย่องว่าจัดการเรียนการ
สอนได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกให้เด็กช่วย

เหลือตัวเอง ใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ถูกสุขลักษณะ และใช้
ชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ โดยใช้การเล่นและกิจกรรมเป็นหลัก
ในการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลในหลายประเทศ
ได้น�ำแบบอย่างการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล
ญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ
เศรษฐกิจ ท�ำให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกนโยบายสนับสนุนให้
ผู้หญิงท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น แม่บ้านญี่ปุ่นที่เคยเป็น
แม่บ้านเลี้ยงลูกเต็มเวลาเริ่มออกมาท�ำงานนอกบ้าน
มากขึ้นหลังจากคลอดลูกหรือลูกโตในระดับหนึ่ง ท�ำให้
ความต้องการโรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็กเพิม่ มากขึน้ รัฐบาล
ตอบสนองความต้องการนี้ 2 แนวทางคือ
1. เพิ่มโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กให้มากขึ้น โดย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กเล็กใหม่ขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 1
ว่า จ�ำนวนโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
แต่กลับปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังที่รัฐบาล
ประสงค์ กล่าวคือ โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างขึ้นไม่สอดคล้องกับจ�ำนวน
ความต้องการจริงของผู้ปกครอง ท�ำให้หลายโรงเรียน
ไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้เต็มจ�ำนวนรับ ในขณะที่
บางโรงเรียนมีเด็กที่ต้องการเข้าเรียนมากเกินจ�ำนวนที่
โรงเรียนจะสามารถรับได้ จนต้องลงชื่อเพื่อรอให้มีที่ว่าง
เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ มีเด็ก
จ�ำนวนมากต้องลงชื่อรอเข้าโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก ใน
ขณะทีโ่ รงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็กหลายแห่งกลับมีทเี่ รียนว่าง
2. บู ร ณาการโรงเรี ย นอนุ บ าลและโรงเรี ย น
เลี้ยงดูเด็กเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการแลก
เปลี่ ย นและปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู แ ละเด็ ก นั ก เรี ย น
ของโรงเรียนทั้งสองประเภท เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรับนักเรียนได้มากขึ้น โดยมีรูปแบบการ
บูรณาการ  2  ประเภท  คอื แบบรวมตัวกัน  (幼保一体化)
และแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน (幼保一元化) （橿原市
役所, n.d.）
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การบูรณาการรูปแบบรวมตัวกันนั้น โรงเรียน
อนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กจะอยู่ในพื้นที่หรือ
สถานที่เดียวกัน ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน
และเลี้ยงดูเด็กเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและ
พัฒนาการของเด็ก มีการแลกเปลีย่ น ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ครู แ ละเด็ ก นั ก เรี ย น และใช้ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ร่วมกัน เป็นต้น แต่ทั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กเล็กจะยังคงสถานะองค์กรของตัวเองภายใต้
กฎหมายที่แตกต่างกัน
ส่วนการบูรณาการรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กจะอยู่ใน
พื้นที่หรือสถานที่เดียวกัน และรวมตัวเป็นโรงเรียนเดียว
เพือ่ เลีย้ งดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่
ที่ได้จากการปรับปรุงข้อกฎหมายของโรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก กฎระเบียบและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารโรงเรียน รวมทั้งเนื้อหา
การเรียนการสอนและการเลี้ยงดูเด็ก
ความพยายามในการบูรณาการโรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กนั้นด�ำเนินการมาเป็นเวลา
นานแล้ว แต่ไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร โดย
เฉพาะรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกระทั่งมีผู้เสนอให้
ยกเลิกแนวคิดและความพยายามของการบูรณาการ
รูปแบบนี้ เนื่องจากไม่มีโรงเรียนบูรณาการแบบเป็น
หนึ่งเดียวเกิดขึ้นเลย ส่วนรูปแบบรวมตัวกันนั้น มีทั้ง
ผูส้ นับสนุนและคัดค้าน แต่ฝา่ ยคัดค้านมีมากกว่า โรงเรียน
บู ร ณาการแบบรวมตั ว กั น มี จ� ำ นวนไม่ ม าก สาเหตุ ที่
แนวคิ ด การบู ร ณาการโรงเรี ย นอนุ บ าลและโรงเรี ย น
เลี้ยงดูเด็กเล็กไม่ประสบความส�ำเร็จ เกิดจากโครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระทรวงของญี่ ปุ ่ น มี ลั ก ษณะ
เป็นการแบ่งในแนวตั้ง ความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ในแนวนอนจึงท�ำได้ยาก
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการเสนอ
แนวคิด “โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากรัฐ” （認定こども園) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บูรณาการ
92

โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กเช่นกัน แต่
อยูภ่ ายใต้สงั กัดส�ำนักคณะรัฐมนตรี ส�ำนักคณะรัฐมนตรี
นี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001 เมื่อมีการปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ วัตถุประสงค์หนึ่งของหน่วย
งานนี้ คือการประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลาย
กระทรวง โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมีความ
เกี่ยวข้องกับทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุ ข และแรงงาน จึ ง อยู ่ ใ ต้ สั ง กั ด ส� ำ นั ก คณะ
รัฐมนตรี แต่ผมู้ อี ำ� นาจออกใบรับรองแก่โรงเรียนเด็กเล็ก
ทีไ่ ด้รบั การรับรองคือผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีโ่ รงเรียนนัน้ ๆ
ตั้งอยู่
โรงเรียนเด็กเล็กทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากรัฐ
นอกจากจะให้การศึกษาแบบโรงเรียนอนุบาล และให้
การเลี้ยงดูแบบสถานเลี้ยงดูเด็กแล้ว ยังท�ำหน้าที่ช่วย
สนับสนุนผู้ปกครองในการอภิบาลเด็ก (子育て) ด้วย
รวมเป็นการท�ำหน้าที่ 3 อย่างแบบครบวงจร โรงเรียน
เด็กเล็กที่ได้รับการรับรองแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
(内閣府・文部科学省・厚生労働省, 2015)
1. แบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาล
กับโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยใช้และบริหารทั้งสถาน
ที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร่วมกัน
2. แบบโรงเรียนอนุบาล เป็นโรงเรียนอนุบาล
ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเพิ่มเติม
ในส่วนบริการของโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
3. แบบโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก เป็นโรงเรียน
เลีย้ งดูเด็กเล็กทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
โดยเพิ่มเติมในส่วนบริการของโรงเรียนอนุบาล (การ
ศึกษาเด็กปฐมวัย)
4. แบบตามดุลยพินจิ ของท้องถิน่   เป็นโรงเรียน
ที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การรับรองของจังหวัด
โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองเริ่มมีมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2006 ในระยะแรกไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใด
นัก จนในช่วงไม่กี่ปีมานี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
จากการส�ำรวจของส�ำนักคณะรัฐมนตรีพบว่า ณ วันที่
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1  เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2015 มีโรงเรียนเด็กเล็กทีไ่ ด้รบั
การรับรองทัว่ ประเทศทัง้ สิน้ 2,836 แห่ง เพิม่ ขึน้ มากกว่า
เท่าตัวจากเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีเพียง 1,360
แห่ง ( 内閣府子ども・子育て本部, 2015) อันเนื่อง
มาจากการที่มีเด็กรอเข้าโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กจ�ำนวน
มาก ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้ปกครองที่ท�ำงาน
นอกบ้านทั้งคู่ และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กไม่สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้ปกครองเหล่านั้นได้
นอกจากนี้ โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากรัฐ ยังมีข้อได้เปรียบกว่าโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
คือ เงื่อนไขการรับเด็กมีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ
ผู้ปกครองที่ไม่มีความจ�ำเป็นต้องฝากเด็กให้ผู้อื่นดูแล
มากนัก เช่น ภรรยาเป็นแม่บ้านเต็มเวลา ก็ยังสามารถ
ส่งเด็กเข้าเรียนได้ ในขณะที่โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ไม่อนุญาต อนึ่ง ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเด็กเล็กที่ได้
รับการรับรอง มาตรฐานจากรัฐ แปรผันไปตามรายได้ของ
ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ส่วนในด้านเนือ้ หาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณภาพ
ของการศึ ก ษาปฐมวั ย ว่ า การศึ ก ษาของเด็ ก วั ย นี้ เ ป็ น
รากฐานในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบ
สนองต่ อ โลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีผลต่อ
ทักษะความสามารถและรายได้ในอนาคตของเด็ก จึง
ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยการศึกษาปฐมวัย (幼児教育研究
センター) ขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2016 ศูนย์นี้
จะเป็นฐานกลางส�ำหรับการวิจัยเชิงส�ำรวจทั้งในและ
ต่างประเทศส�ำหรับการศึกษาปฐมวัยให้แก่กระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง (NIER) โดยมี
ภาระงานหลัก 3 ประการคือ
1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงส�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและ
ประสิทธิผลของการศึกษาปฐมวัย และร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น OECD ท�ำการส�ำรวจ เป็นต้น

2. สร้างเครือข่ายการวิจัย ส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานที่ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัยทั้งของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และโรงเรี ย นอนุ บ าล
ต่าง ๆ เป็นต้น
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย   เผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล
ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และการจัดสัมมนาต่าง ๆ
ศูนย์วิจัยการศึกษาปฐมวัยนี้ เป็นหน่วยงานล่าสุด
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้ ขึน้ และเน้นความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการศึกษาปฐมวัย ความส�ำคัญของการเรียนรู้
และการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

5. สรุปท้ายบท
ในครอบครั ว แบบดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ ่ น สามี เ ป็ น ผู ้
ท�ำงานนอกบ้านเพือ่ เลีย้ งดูครอบครัวทัง้ หมด ส่วนภรรยา
อยูบ่ า้ นท�ำหน้าทีแ่ ม่บา้ นเต็มเวลา อาจมีแม่บา้ นบางคนที่
ออกไปท�ำงานพิเศษบ้าง แต่เป็นจ�ำนวนน้อย โครงสร้าง
เศรษฐกิจ การจ้างงาน และโครงสร้างเงินเดือนของ
ญีป่ นุ่ ก็สอดคล้องและสนับสนุนครอบครัวลักษณะนี้ เมือ่
แม่บ้านมีเวลาเลี้ยงดูลูกจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องพึ่งพา
โรงเรียนในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก พ่อแม่ส่วนใหญ่จะส่งลูก
เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมือ่ ลูกอายุครบ 3 ปีบริบรู ณ์
วันเปิดเทอมวันแรกของชัน้ อนุบาลปีที่ 1 เป็นวันทีส่ ำ� คัญ
วันหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่น เป็นวันแรกที่เด็กจะออก
จากบ้านไปโรงเรียน แม่จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดี
เพื่อมาส่งลูกที่โรงเรียน
แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเกิด
ฟองสบู่แตกในทศวรรษ 1990 ตามด้วยการซบเซาทาง
เศรษฐกิจอย่างยาวนานถึง 2 ทศวรรษ ท�ำให้โครงสร้าง
การจ้างงานเปลี่ยนไป การจ้างงานแบบตลอดชีพจน
เกษียณ เริม่ เปลีย่ นเป็นการจ้างงานโดยมีสญ
ั ญาจ้างแบบ
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ระบุระยะเวลา หรือการจ้างงานแบบไม่ถาวร  รายได้จาก
หัวหน้าครอบครัวคนเดียวเริ่มไม่พอ แม่บ้านต้องออก
มาท�ำงานนอกบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ประกอบ
กับประชากรญี่ปุ่นมีจ�ำนวนลดลง แต่รัฐบาลต้องการ
คงจ�ำนวนประชากรที่ท�ำงานเพื่อรักษาอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงด�ำเนินนโยบายส่งเสริมให้ผหู้ ญิง
ท�ำงานมากขึ้น ส่งผลให้แม่บ้านออกมาท�ำงานนอกบ้าน
มากขึ้น และมีความต้องการบริการของโรงเรียนเลี้ยง
ดูเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
นอกจากจะเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิดจนถึง 5 ปีแล้ว ยัง
ให้การศึกษาคล้ายกับโรงเรียนอนุบาลด้วย  จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องย้ายเด็กไปเข้าโรงเรียนอนุบาล ท�ำให้ความต้องการ
ของโรงเรียนอนุบาลลดลง อย่างไรก็ดี การที่มีผู้ปกครอง
ประสงค์ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กมาก
จนเกินจ�ำนวนที่โรงเรียนสามารถรับได้ จนถึงกับมีผู้ต้อง
ลงชื่อเพื่อรอเข้าเรียนเป็นจ�ำนวนมาก กลายเป็นปัญหา
ใหญ่ประการหนึ่งที่รัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหา
รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสนับสนุนให้ทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนสร้างโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กเล็กเพิ่มขึ้น แต่ด้วยการวางแผนและข้อมูล
ที่ไม่ดีพอ ท�ำให้หลายโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กได้เต็ม
จ�ำนวนรับ ในขณะที่หลายท้องที่มีเด็กลงชื่อรอเข้าเรียน
เนื่องจากที่เรียนไม่เพียงพอ นอกจากการสร้างโรงเรียน
เลีย้ งดูเด็กเล็กเพิม่ แล้ว รัฐบาลยังใช้วธิ บี รู ณาการโรงเรียน
เลีย้ งดูเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเข้าด้วยกัน แต่วธิ นี ไี้ ม่
ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากก�ำแพงระหว่าง
กระทรวงต้นสังกัดของโรงเรียนทั้งสอง รัฐบาลตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอีกครั้งโดยการสร้างโรงเรียนเด็กเล็กที่ได้
รั บ การรั บ รองมาตรฐานจากรั ฐ ภายใต้ สั ง กั ด ส� ำ นั ก
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส ามารถประสาน
งานระหว่างกระทรวงได้ โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากรัฐนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนเลี้ยงดู
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เด็กเล็ก หรือโดยการเสริมหน้าทีแ่ ละบริการของโรงเรียน
อนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กที่มีอยู่แล้ว โรงเรียน
เด็กเล็กที่ได้รับการรับรองมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ และน่าจะช่วยแก้ปัญหาเด็ก
รอเข้าเรียนได้
ในด้านเนื้อหาและคุณภาพของการศึกษาปฐมวัย
ของญี่ปุ่นที่ผ่านมา ต้องนับว่ามีคุณภาพดีและได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ โดยส่วนใหญ่ใช้การเล่นเป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน ไม่เน้นวิชาการมากนัก แต่เน้น
การสร้างบุคลิกภาพ การเป็นตัวของตัวเอง การใช้ชีวิต
ประจ�ำวันที่ถูกสุขลักษณะ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการมีการให้ค�ำแนะน�ำโดย
ออกเป็นแนวทางกว้าง ๆ และให้แต่ละโรงเรียนสามารถ
ก�ำหนดรายละเอียดของการเรียนการสอนเองได้ ซึ่ง
เป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย ข้อดีคือโรงเรียนมีความยืดหยุ่น
ในการจัดการศึกษาให้เหมาะกับเด็กนักเรียนและท้อง
ถิ่น ส่วนข้อด้อยคือการขาดมาตรฐานและความยากใน
การควบคุมคุณภาพ จากอิทธิพลของแนวคิดที่จะต้อง
สร้างเด็กญี่ปุ่นให้มีความสามารถและทักษะที่จะแข่งขัน
กับเด็กประเทศอื่นได้ ท�ำให้มีการเสนอให้กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ท� ำ เอกสารแนะแนวการจั ด การศึ ก ษา
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยให้ละเอียดและชัดเจนขึ้นว่าควรสอน
อะไรและอย่างไร และควรเน้นด้านวิชาการมากขึ้น แต่
มิได้หมายความว่าให้น�ำเอาเนื้อหาของชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 มาสรุปให้ง่ายขึ้นและน�ำมาใช้สอน แต่ควรเป็น
เนื้อหาซึ่งเป็นฐานรากของทักษะทางปัญญา (cognitive
skill) และทักษะทางพฤติกรรม (non-cognitive skill)
ศู น ย์ วิ จั ย การศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ พิ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2016 จะท�ำการวิจัยเชิงส�ำรวจ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ความหวังที่จะช่วยรัฐบาลญี่ปุ่นในการก�ำหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าของ
ต่างประเทศ

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol.6 no.2

เอกสารอ้างอิง (References)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Ganzevoort. (2016). International Center Early Childhood Education and Care (ICEC). Retrieved
from www.dji.de/?id=1550&L=1
Heckman, J. J. & Krueger, A. B. (2005). Inequality in America: What role for human capital
policies?. MIT Press Book.
Organization for Economic Co-operation and Development. (2016). Early Childhood
Education and Care – Home. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/school/
earlychildhoodeducationandcare.htm
お茶の水大学子ども発達教育研究センター(RCCADE)編 (2004) 『幼児教育ハンドブック』
お茶 の水大学http://www.ocha.ac.jp/intl/cwed_old/eccd/handbook.html
橿原市役所. (n.d.) 「幼保一元化と幼保一体化」 Retrieved from https://www.city.kashihara.
nara.jp/kyoiku/d_kyouiku/iinkai/documents/youho9-02.pdf
クックパッドベビー .(n.d.) 「幼稚園と保育園 Retrieved from https://cookpad-baby.jp/
knowledge/baby/413
国立教育政策研究所 幼児教育研究センター(NIER). (2016) 「国立教育政策研究所幼児教
育研 究センターの設置及び業務について」Retrieved from www.nier.go.jp/youji_kyouiku_
kenkyuu_center/y_index.html
東京大学分子細胞生物学研究所. (n.d.)「東京大学で子育て：幼稚園と保育園（保育所）
の違 い」Retrieved from http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/hoiku/01.html
内閣府・文部科学省・厚生労働省. (2015).『子ども・子育て支援新制度ハンドブック平成２７
年７月改定版』「認定こども園4類型の比較 pp.8-10 Retrieved from http://www8.cao.go.jp/
shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/handbook4.pdf
内閣府子ども・子育て本部. (2015, May 8).「認定こども園の数について（平成 27 年 4 月
1 日現在） ～認定こども園数､およそ倍増の 2,836 件～ Retrieved from http://www8.cao.
go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kodomoen27.pdf
不破雷蔵. (2015).「 幼稚園と保育所の推移をグラフ化してみる(2015年) (最新)」Retrieved
from http://www.garbagenews.net/archives/2092001.html
ベネッセ教育情報. (2016, January 11). 「幼稚園と保育園の違いはココ！」Retrieved from
http:// .jp/kosodate/201601/20160111-1.html
文部科学省  (MEXT). (2009, February 17).『幼稚園ってなぁに～学校教育のはじまり～』 「
小学校以降の生活や学習基盤の育成～生きる力の基礎～ Retrieved from http://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/
文部科学省 (MEXT). (2013, March 29).「幼 稚 園 教 育 の 現 状 Retrieved from http://www.mext.
go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/1306683_06.pdf

หน่วยงานผู้แต่ง: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Affiliation: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
corresponding e-mail: warintornw@gmail.com
วรินทร วูวงศ์ | Warintorn Wuwongse

95

