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	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคมุพฤตกิรรมของบุคคลเพือ่ประโยชนต่์อสงัคมสว่นรวม	(Protective	regulatory	
policy)	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 จึงกำาหนด 
แผนยทุธศาสตร์การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด	พ.ศ.	2558	–	2562	ซึง่มแีนวคิดหลกั
ในการมุง่เนน้แกป้ญัหาแบบองคร์วมอยา่งเปน็ระบบ	ครบวงจร	ดว้ยวสิยัทศันว์า่	“สงัคมไทย 
เข้มแข็งและรอดพ้นภัยจ�กย�เสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและม�ตรก�รลดผู้ค้�และผู้เสพ 
และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้�นย�เสพติดบรรลุผลต�มพันธกรณีและวิสัยทัศน์
อ�เซียนภ�ยในปี 2562”  
	 โดยข้อมูลสถิติพบกลุ่มเยาวชนอายุ	15	 -	24	ปีเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด	และแนวโน้มมีอายุน้อยลง	อีกทั้งเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบนเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์	(Cyber	drugs)	และการใช้ยาในทางที่ผิดมากขึ้น
	 แผนยทุธศาสตรน์ีจ้งึมีเปา้ประสงคใ์หเ้ดก็และเยาวชนมภูีมิคุม้กนัยาเสพตดิทุกคน	
ให้หมูบ่า้น/ชมุชน	สถานศกึษา	สถานประกอบการมคีวามเขม้แขง็ในการปอ้งกนัยาเสพตดิ	
เพื่อเด็ก	เยาวชน	ประชาชน	ชุมชน	ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	โดยเน้นความสำาคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการไปสู่การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่
	 จากยทุธศาสตรด์งักลา่ว	สำานกังาน	ป.ป.ส.	ไดด้ำาเนนิแผนงานการสรา้งภมูคิุม้กนั
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2558	 โดยนำาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ทักษะสมอง	(Brain	Executive	Functions	 :	EF)	มาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายปฐมวัย	พร้อมท้ังสนับสนุนสื่อต้นแบบเพ่ือพัฒน�ทักษะ EF  
ท่ีจัดทำ�ข้ึนให้กับครูปฐมวัย อ�ทิ หนังสือนิท�นชุด “อ่�นอุ่นรัก”	 ส่ือการเล่นชุด	 
“เล่นล้อมรัก” ทัง้นีเ้พ่ือใหค้รผููส้อน/ครผููด้แูลเดก็ในระดบัปฐมวยั	สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร	 
กระทรวงมหาดไทย	 และกรุงเทพมหานคร	 ได้นำาองค์ความรู้	 EF	 ไปประยุกต์ใช้	 รวมถึง 
การสร้างเครือข่ายการทำางานในระดับพื้นที่	 และการต่อยอดขยายองค์ความรู้ตามบริบท 
แต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 จนก่อให้เกิดรูปแบบการดำาเนินงานที่โดดเด่นที่สามารถ 
เป็นตัวอย่างการดำาเนินงานและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้ 
เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 ยังเป็นสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

บทน�า
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Brain Executive 
Functions (EF)

 Brain Executive Functions (EF) คือ กระบวนการท�างานของสมองส่วนหนา้ 
มีความส�าคัญในการควบคุมอารมณ์ ความคิด การวางแผนและการแก้ไขปัญหา  
ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากความจ�ามาสู่การกระท�าเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายได้ดีขึ้น หรือที่เรียกกันว่า ทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต

กลุ่มทักษะ EF ที่ส�าคัญมีทั้งหมด 9 ด้าน
 1. คว�มจำ�ที่นำ�ม�ใช้ง�น (Working Memory)	คือทักษะจำาหรือเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา	 และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ	 เด็กที่มี	Working	
Memory	ดี	ไอคิวก็จะดีด้วย
 2. ก�รยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือความสามารถ 
ในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ 
อาจทำาสิ่งใดโดยไม่คิด	มีปฏิกิริยาในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาได้
 3. ก�รยดืหยุน่คว�มคดิ (Shift Cognitive Flexibility)	คอืความสามารถในการ
ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้	ไม่ยึดตายตัว
 4. ก�รใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention) คือความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ 
มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำาอย่าง	ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
 5. ก�รควบคมุอ�รมณ ์(Emotional  Control) คอื	ความสามารถในการควบคมุ
แสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้	มักเป็นคน
โกรธเกรี้ยว	ฉุนเฉียว	และอาจมีอาการซึมเศร้า
 6. ก�รประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) คือการสะท้อนการกระทำาของตนเอง	
รู้จักตนเอง	รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง
 7. ก�รริเร่ิมและลงมือทำ� (Initiating)	 คือ	 ความสามารถในการริเริ่มและลงมือ 
ทำาตามที่คิด	ไม่กลัวความล้มเหลว	ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 8. ก�รว�งแผนและก�รจัดระบบดำ�เนินก�ร (Planning and Organizing) 
คือทักษะการทำางาน	ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย	การวางแผน	การมองเห็นภาพรวม	ซึ่งเด็กที่ขาด
ทักษะนี้จะวางแผนไม่เป็น	ทำาให้งานมีปัญหา
 9. ก�รมุง่เป�้หม�ย (Goal-Directed Persistence)	คือ	ความพากเพยีรมุง่สู่เปา้
หมาย	เมื่อตัง้ใจและลงมอืทำาสิ่งใดแลว้	กม็ีความมุ่งมั่นอดทน	ไม่ว่าจะมีอปุสรรคใด	ๆ 	กพ็ร้อม
ฝ่าฟันให้สำาเร็จ
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ทักษะ

Executive

Functions

(EF) 9 ดาน

กลุมทักษะพื้นฐาน

EF1 จดจำเพ�อใชงาน

EF2 ยับยั้งชั่งใจ คิดไตรตรอง

EF3 ยืดหยุนความคิด

กลุมทักษะกำกับตนเอง

EF4  ควบคุมอารมณ

EF5  ใสใจจดจอ

EF6 ประเมินตนเอง

กลุมทักษะปฏิบัติ

EF7 ริเริ่มและลงมือทำ

EF8 วางแผนและจัดการ

EF9 มุงเปาหมาย
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ขับเคลื่อน EF
พัฒนาสุขภาพ 
ขจัดปัญหาชุมชน

พญาเม็งราย

	 เครือข่ายอำาเภอพญาเม็งราย	 ประกอบด้วยโรงพยาบาล 
พญาเมง็ราย	รพ.สต.แมเ่ปา	อบต.แมเ่ปา	และภาคีในพืน้ที	่ขบัเคล่ือน	EF	 
ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	 และ	 รพ.สต.	 เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ 
และปัญหาสังคมในชุมชน
	 อบต.	 แม่เปา	 เป็นหนึ่งในพื้นที่ขับเคล่ือนที่สำาคัญของ 
พญาเม็งรายในยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมือง	 โดยนำา	 EF	 
เข้ามาเป็นเครื่องมือ	ด้วยการนำาไปใช้ใน	ศพด.	ทั้ง	6	แห่งใน	อบต.	ได้แก่	 
ศพด.แม่เปา	 ศพด.บ้านห้วยนำ้าฮาก	 ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา	 
ศพด.บ้านกระแล	ศพด.บ้านทุ่งเจ้า	และ	ศพด.บ้านสบเปาใหม่	
	 เพื่อให้มีแนวทางการเลี้ยงดูเด็กไปในทิศทางเดียวกันด้วย
การนำา	EF	เข้ามาสอดแทรกในทุกกิจกรรม	โดยมโีรงพยาบาลพญาเมง็ราย
เปน็พีเ่ลีย้งนำาความรูท้ีไ่ดร้บัการอบรมจากสำานกังาน	ป.ป.ส.	มาถา่ยทอด
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในพื้นที่
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โจทย์ใหญ่ปัญหาร่วมในสังคม
สถานการณ์ของอำาเภอพญาเม็งรายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน
	 1)	พ่อแม่เด็กไปทำางานต่างจังหวัด	เด็กอยู่กับอุ้ยคือปู่ย่าตายาย	50%	ส่วนอีก	50%	
อยู่กับพ่อกับแม่	ซึ่งแม่อุ้ยพ่ออุ้ยก็มีปัญหาสุขภาพเป็นเบาหวาน	ความดัน	
	 2)		ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พบว่าเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่	เช่น	พอกินข้าวเสร็จ
เด็กก็จะเอาแก้วนำ้ามาชนกันเหมือนดื่มเหล้า	
	 3)		มีภาวะท้องก่อนวัยอันควร	มากขึ้น	
	 4)	มีเด็กอายุ	9	ขวบ	ถูกใช้ให้เป็นเด็กเดินยาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่สูง	
	 5)		เด็กเกเร	ติดเกม	และก้าวร้าว	
	 6)		สถานการณ์ชุมชน	มีการกระทำารุนแรงในครอบครัว	พ่อแม่เมาเหล้าตีลูกจนหลังลาย	
	 7)		มีเด็กมัธยมฆ่าตัวตายเพราะแก้ปัญหาเร่ืองความรักไม่ได้	

	 “ที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำาเราคิดว่าเราทำาถูกแล้วนะ	 บางทีเราทำา
เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน	 แต่มันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา	 ไม่ได้ตอบโจทย์ตรง
นั้น	 ก็เลยเข้าไปสู่การพัฒนาคน	 ซึ่งมันสำาคัญกว่าเรื่องอื่น	 เราเลยพุ่งเป้า
มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	

นายณัฐศักดิ์ พงษ์มา นายก อบต.แม่เปา

	 “ถา้เราใหบ้รกิารเฉพาะในระบบสาธารณสขุ	ฝากทอ้ง	ฉดีวคัซนี	
ตรวจพัฒนาการเด็ก	วางแผนครอบครัว	ทำาคลอดตามระบบปกติ	เราแก้
โจทยต์รงนีไ้มไ่ด	้อนันีคื้อประเด็นวา่ทำ�ไมพญ�เมง็ร�ยถงึตอ้งม�แกท้ีเ่ดก็ 
เพร�ะเป็นก�รสร้�งภูมิชีวิตให้กับเด็ก” 

นางประภาพร เช้ือเมืองพาน (พ่ีหล่อน) 
พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

โรงพยาบาลพญาเม็งราย
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เริ่มต้นจากโรงพยาบาล
 ก่อนหน้าน้ีโรงพยาบาลพญาเม็งรายทำาเร่ืองคาราวานเสริมสร้างเด็ก
มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์เร่ืองยา เด็กท้องก่อนวัยอันควร เด็กกินเหล้า 
เลียนแบบผู้ใหญ่ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

	 “โดยบริบทของโรงพยาบาลพญาเม็งราย	 เราต้องการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย	แต่ว่าปัญหาของคนแต่ละกลุ่ม
วัยเบื้องลึกเบื้องหลังมันมาจากตั้งแต่เด็ก เร�ถึงมุ่งเน้นที่จะพัฒน�
คุณภ�พชวีติตัง้แตใ่นวยัเดก็เพือ่จะสง่ผลใหเ้กดิคณุภ�พชวีติทีด่ใีน
วันข้�งหน้�ของทุกกลุ่มวัยค่ะ”
                                    แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ 
                                    ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย 

 “ปลายปี 58 อาจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ท่านให้ไปประชุมแทน เป็นเรื่อง EF จัดโดย ป.ป.ส.  
ตรงกับที่พญาเม็งรายทำาเรื่องเด็กเล็กอยู่จะได้เอามาเชื่อมแล้วก็ต่อยอดได้ จึงชวน 
core team ของอำาเภอพญาเม็งรายไปด้วยกัน พอไปประชุมแล้วเห็นเลยว่านี่คือ
กระบวนการทีต่อบโจทยส์ิง่ทีเ่รากำาลงัพยายามทำา คอืจะแกป้ญัหาเร่ืองคณุภาพชวิีตคน 
อำาเภอพญาเม็งรายเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ” 

วิธีแก้เพื่อตอบโจทย์

	 นางประภาพร	 เช้ือเมืองพาน	 (พี่หล่อน)	 พยาบาลวิชาชีพ	 หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	 โรงพยาบาลพญาเม็งราย	 พร้อมด้วยผู้อำานวยการ
โรงเรียน	และเจา้หนา้ที	่รพ.สต.	ซึง่เปน็	core	team	อำาเภอพญาเมง็ราย	เขา้รบัการอบรม 
ด้วยกันในครั้งนั้น	 เป็นครู	 ก	 ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมศักยภ�พวิทย�กร
ครูต้นแบบเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันย�เสพติดในเด็กปฐมวัย ที่สำ�นักง�น ป.ป.ส. จัดขึ้น
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	 “เราจะเอามาเชื่อมกับคนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กท้ังหมดของอำาเภอ
พญาเม็งราย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน	 ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น	 
ครูปฐมวัย	 เพราะ	 EF	 ต้องทำาในเด็ก	 ถ้าจะให้ดีสุดคือเด็กท่ีตำ่ากว่า	 6	 ขวบ 
เพื่อฝังสิ่งดี	 ๆ	 เพราะถ้า	 EF	 ดีแล้วเด็กจะเป็นคนคิดวิเคราะห์	 ลงมือทำาเรื่อง
ต่าง	ๆ	เป็น	อยู่กับคนอื่นเป็น	แก้ปัญหาเป็น	แล้วก็หาความสุขเป็น	นี่คือสิ่งที่
เราหามาตลอดนะ”	

พี่หล่อน 

 “ที่ผ่านมาเราถือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นท่ีรับดูแลเด็ก	 แต่ต่อไปนี้
ไมใ่ชแ่ลว้ หลงัจ�กทีเ่ร�ขับเคลือ่นเรือ่งสขุภ�พม�เปน็ระบบสขุภ�พ ก�รดแูล
รับเลี้ยงเด็กจะต้องมีก�รพัฒน�ก�รในทุกด้�น” 

นายก อบต.แม่เปา

	 “เมือ่กอ่นไม่รู้จกัคำาวา่	EF	ตัง้แตโ่รงพยาบาลพญาเมง็รายไดม้ส่ีวนรว่ม 
กับการทำาเรื่อง	EF	ก็เริ่มที่จะเข้าใจว่า	EF	มันคืออะไร	EF	ตามความเข้าใจ	คือ 
เป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็ก	 ๆ	 ซ่ึงการพัฒนาสมองส่วนหน้านี้คือ 
ชว่ยในเรือ่งของกระบวนการทีเ่ดก็	ๆ 	เวลาเตบิโตเปน็ผูใ้หญจ่ะไดม้กีระบวนการ
คิดที่ดี	เป็นเด็กดี	เป็นคนที่ดีของสังคม”	

ครูพัชรี ต๊ะชิ ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 

มุ่งเป้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 เมื่อกลับจากการอบรมกับสำานักงาน ป.ป.ส. พี่หล่อนมอง
เห็นภาพชัดเจนที่จะนำา EF มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่
 

ครูพัชรี ต๊ะชิ 
ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 
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	 “ปญัหาในความรกัของผูป้กครอง	เปน็สิง่ทีก่ระทบมาถงึศนูยฯ์	ทำาให้คณุครดูแูล
ยากในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเด็ก	คือเด็กจะขาดในเรื่องระเบียบวินัย	สำาคัญเลยคือไม่มี
ความอดทนรอคอยไม่มีเลย	 คือเวลาเด็กร้องไห้อยู่กับผู้ปกครอง	 พ่อแม่ตามใจเด็ก	 เด็ก
อยากได้อะไรก็หาให้ทุกอย่างโดยที่ไม่ให้เด็กได้รู้จักคำาว่าอดทนรอคอยเลย	หลังจากที่เด็ก
เข้ามาอยู่ศูนย์ฯ	ต้องปรับตัวอยู่นานเหมือนกันประมาณ	2-3	เดือนที่คุณครูต้องมาปฏิบัติ
และสอนให้เด็กรับรู้เรื่องตรงนี้	มันส่งผลดีกับเด็ก	ทำาอะไรก็ตามถ้าได้ทำาด้วยตัวเองเด็กจะ
มีความภาคภูมิใจ	มีความสุขและก็สามารถทำาต่อเนื่องได้ค่ะ”	

ครูนิตยา อิ่นใจ ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา

 “ถ้�เด็กไม่ได้รับก�รส่งเสริม EF จะเห็นเลยว่�มีปัญห� เด็กจะไม่รู้จักก�ร 
แก้ปัญห� ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้ สังเกตตอนมาเข้าศูนย์ฯ	 ทีแรก	 กินข้าวเองก็ไม่ได้	 
เล่นของเล่นถ้าไม่ได้ดังใจก็จะท้ิงของเล่น	 ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมเด็กจะรู้จักการรอคอย	
รู้จักการแกป้ัญหา	ถ้าคณุครูส่งเสริมได้และผู้ปกครองส่งเสริมด้วย	เวลาเด็กออกไปสู่สังคม
เดก็กจ็ะรู้จกัการเอาตวัรอด	รูจ้กัการแกป้ญัหา	อยูก่บัคนอืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสุข	เดก็กจ็ะไมม่ี
ปัญหา	เด็กเขาก็จะเรียนรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาค่ะ”	

ครูพิกุล คุณาพรศิริ (ครูกุล) 
ศพด.บ้านแม่เปา
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มณรินทร์ คำาดา 
พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แม่เปา

ขยายผลครอบคลุมทั้งชุมชน
 “สำ�คัญก็คือก�รพัฒน�เด็กตั้งแต่ก�รตั้งครรภ์จนกระทั่งส่งต่อถึง
คนทุกกลุ่มวัย	 เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการดูแลตั้งแต่ต้ังครรภ์	 
พอหลงัจากเดก็คลอดมาปุบ๊	สิง่ทีส่ำาคญักค็อืในสว่นของสาธารณสุข	พอ่แม	่รวมถงึ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้นำาในชุมชน	อสม.	แล้วก็ภาคีเครือข่ายครู	นี่คือภาคี
เครอืขา่ยของเราทัง้หมดทีม่สีว่นรว่มในเรือ่งของการสรา้งเดก็ในอำาเภอพญาเมง็ราย
คะ่	พอ่แมผู่ป้กครองเริม่ตระหนักเหน็ความสำาคญัของการเลีย้งดแูลเดก็เพือ่ใหเ้ดก็
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า”	

พญ.อัมพวัน ผอ.รพ.พญาเม็งราย 
  
 “EF ตอ้งเข�้ไปตัง้แตค่ลนิกิฝ�กครรภเ์พือ่เตรยีมพอ่แม่ ใหเ้ขารูว้า่การ
โอบกอดลกูใน	3	ขวบปแีรก	เปน็	Golden	Period	ทีส่รา้งความมัน่คงทางใจใหก้บัลกู” 
                                                                                     พ่ีหล่อน 
 
	 “EF	 จะมาช่วยในการดูแลเด็กในตำาบลแม่เปาค่ะ	 เราเร่ิมต้ังแต่อยู่ในท้อง	
คือตอนต้ังท้องเราก็ให้แม่รู้จักเร่ือง	EF	และหลังคลอดเราก็ไปติดตามอย่างต่อเน่ืองค่ะ”	

      มณรินทร์ คำาดา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แม่เปา
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

ครู ก เชื่อมั่น ทุ่มเท ประสานทุกฝ่าย 
เชื่อมร้อยกิจกรรม 
	 เพราะความเขา้ใจถงึสภาพปญัหาในพืน้ที	่และเขา้ใจในกระบวนการ	
EF	ทีไ่ดร้บัการอบรมจากสำานกังาน	ป.ป.ส.	ทำาใหพ้ีห่ล่อนเช่ือมัน่และมองเหน็วธิี
ที่จะนำา	EF	มาแก้ปัญหา	มุ่งมั่นต่อยอดจากงานเดิมที่ทำาอยู่เพื่อกระจายความรู้
สู่เครือข่ายให้เกิดการเชื่อมร้อยกิจกรรม	

	 “EF	จำาเปน็และสำาคญัมากกับเด็กไทยในสภาวะความเปน็อยูข่องโลก
ที่ผันผวน	เศรษฐกิจไม่แน่นอน	สิ่งยั่วยุเยอะ	โลกในยุคโลกาภิวัตน์	EF	เป็นสิ่งที ่
จะบ่มเพาะให้เด็ก	ๆ	คิดเป็น	มีความคิด	ลงมือทำาเรื่องต่าง	ๆ	เป็นด้วยตัวเอง	
แก้ปัญหาได้	อยู่กับคนอื่นได้	หาความสุขได้	ซึ่งตรงนี้จำาเป็นมาก	จะต้องฝังชิป
ลงไปในตัวเด็กที่อายุตำ่ากว่า	6	ขวบซึ่งเป็นกลุ่มปฐมวัย”	

พี่หล่อน 

	 เริ่มต้นด้วยการกลับมานำาเสนอผู้บริหาร	 ขออนุญาตทำาโครงการ	
ประสานหนว่ยงานและวทิยากร	จดัอบรมใหเ้ครอืขา่ยเพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 
ในพื้นที่	

	 “ทำายังไงก็ได้ให้คนที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้รับรู้ว่าถ้าเขามีทักษะสมอง
ส่วนหน้าดี	ๆ	ไม่ว่าจะสร้างโดยพ่อแม่	หรืออุ้ย	เป็นการบ่มเพาะเด็กทำาให้เด็ก
เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ	เราก็เลยเชื่อมโยงทุกภ�คีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่�
จะเป็นผู้นำ�ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น พ่อแม่เด็ก และผู้บริห�รโรงเรียน
ครูปฐมวัย ให้ม�รับรู้เรื่องนี้” 

พี่หล่อน
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ผู้บริหารสนับสนุน
	 จดุเร่ิมต้นจากการที	่ประภาพร	เชือ้เมอืงพาน	(พีห่ลอ่น)	พยาบาล
วิชาชีพ	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	ได้รับโอกาสให้
ไปเขา้รว่มอบรมในโครงการของสำานักงาน	ป.ป.ส.	ซึง่ไมเ่พยีงแคอ่นญุาตให้
ไปอบรมไดเ้ทา่นัน้	พญ.อมัพวนั	ศรคีรฑุรานนัท	์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล
พญาเมง็ราย	ยังมคีวามเขา้ใจ	เหน็ด้วย	และสนับสนนุความคิดทีจ่ะตอ่ยอด
งานด้วย	EF	ให้เห็นผลอย่างจริงจัง		

	 “พอกลบัจากอบรมกบั	ป.ป.ส.	พีห่ลอ่นเข้าไปคยุกบัผูอ้ำานวยการ 
เองเลยค่ะ	 บอกว่าอยากจะเคลื่อนเรื่องนี้	 จะต่อยอดจากคาราวาน 
เสริมสร้างเด็ก	จะทำาให้เด็กพญาเม็งรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและตอบโจทย์
ที่เรากำาลังพยายามทำาอยู่	 คุณหมอก็บอกว่าเอาเลย	 ก็เลยทำาโครงการ  
เริ่มต้นด้วยก�รจัดอบรมกลุ่มเป้�หม�ย โดยประส�นผ่�นศูนย์วิช�ก�ร
ส�รเสพติดภ�คเหนือ อันนี้คือปฐมบทของอำ�เภอพญ�เม็งร�ยเลยค่ะ” 

พี่หล่อน
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 เมื่อผู้อำานวยการเห็นชอบให้การสนับสนุนและช่วยช้ีแนะ 
กลุ่มเป้าหมาย	พี่หล่อนจึงเสนอโครงการ	โดยเริ่มต้นจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
ให้รู้จักและเข้าใจ	 EF	 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำาเภอเวียงชัย	 20	 คน	 และ 
อำาเภอพญาเม็งราย	 200	 กว่าคนเข้าร่วมอบรมในครั้งนั้น	 ติดต่อประสาน
ผ่านศนูยว์ชิาการสารเสพตดิภาคเหนอืเพือ่เชญิวทิยากรระดบัประเทศ	ไดแ้ก	่ 
คุณสุภาวดี	หาญเมธี	 (อาจารย์ปิง)	 รศ.ดร.นวลจันทร์	จุฑาภักดีกุล	นักวิจัย	
ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	ผศ.ดร.ปนัดดา	ธนเศรษฐกร	(ดร.หม่อม)	และ	ดร.ปิยวลี	ธนเศรษฐกร	
(ดร.ใหม่	 )	 ผอ.สถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก	 
ให้ไปช่วยอบรมในพื้นที่	 ทำาให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเครือข่ายการทำางาน
ขับเคลื่อนในพื้นที่เข้าใจตรงกันและเห็นเป้าหมายร่วมกัน	 เกิดเป็นครู	 ข	 
ขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขยายผลเต็มพื้นที่	

	 “ในทางสขุภาพ	เรามองท่ีเรือ่ง 
ของการพัฒนาการเด็กที่สมวัยมากขึ้น	
ให้เด็กได้มีความพร้อมในการพัฒนา
ทักษะสมองส่วนหน้ามากขึ้นค่ะ”

 พญ.อัมพวัน ผอ.รพ.พญาเม็งราย 
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ท้องถิ่นให้ความส�าคัญ
	 “ปัญหาในปัจจุบันคือเด็กขาดการยับยั้งชั่งใจ	 ทำาอะไรตามใจ 
ตัวเอง	 ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์	 งั้นถ้าเด็ก	 ๆ	 ของเราเป็นอย่างนี้	 
วิธีการแก้ไขจะต้องเป็นยังไง”	

นายก	อบต.แม่เปา

 ปัญหาเด็กท่ีทุกฝ่ายหาวิธีแก้ไขและป้องกัน  
เป้าสำาคัญคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 “พอเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ถ้าคุณครูไม่รู้เรื่อง	 EF	 ไม่รู้เรื่อง
ทักษะสมองส่วนหน้า	 คุณครูก็รู้แค่กินเล่นเต้นร้อง	 รู้แค่เต้นไปเพื่ออะไร
เพื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น	 แต่เด็ก	ๆ	มีความคิดไหม	จะทำาอย่างไรให้เขา 
ได้คิด	จะทำาอย่างไรที่จะปรับเรื่องแผนการเรียนการสอนให้เด็ก	ๆ	ได้คิด
เปน็ระบบ	ไดค้ดิวเิคราะห์	ไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเขาโดยไมต้่องมใีคร
มาสั่ง	 ซึ่งอันนี้ควรจะถูกกำาหนดเป็นนโยบายลงมาเพื่อให้การขับเคล่ือน
เรื่องการพัฒนาเด็กไปพร้อม	ๆ	กัน”	

พี่หล่อน

	 “พอดทีาง	ป.ป.ส.	ภาค	5	และทา่นนายแพทยอ์ภนินัท	์อรา่มรตัน	์ 
บอกว่ามีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของตำาบล	 สุขภาพของอำาเภอ	
แล้วก็เอาเรื่องปัญหายาเสพติดเข้ามาจับ	 ตอนนั้น	 ดร.นวลจันทร์	 จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล	บอกวา่เด็กตอ้งไดร้บัการพัฒนาสมองส่วนหนา้ ถ�้ได้
รับก�รพัฒน�สมองส่วนหน้�ที่ดี เด็กจะรู้จักยับยั้งชั่งใจคิดคำ�นวณเก่ง
เอ�ตัวรอดในสังคมได้ เร�เลยอย�กจะพัฒน�เด็กตรงนี้ แล้วการพัฒนา
เราจะทำายังไงล่ะ	 ต้องเริ่มท่ีบุคลากรก่อนก็เลยให้บุคลากรในส่วนของ
ทาง	อบต.	ท่านปลัด	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร	ผมเองก็ไปรับฟังทาง 
คุณหมอร่วมกันเข้ารับการอบรม	ได้รับความรู้สิ่งใหม่	ๆ	และถ้าจะพัฒนา
ในเชงิคณุภาพตอ้งใหค้รผูู้ดแูลทัง้หมดรู้วา่สือ่การเรียนการสอนสือ่ไหนทีจ่ะ
พัฒนาสมองส่วนหน้า	วิธีการดูแลเด็กที่จะให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต
ทำาอย่างไร	ก็เลยส่งครูไปอบรมเรื่อง	EF	ด้วยครับ”	

นายก อบต.แม่เปา
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เครือข่ายร่วมด้วยช่วยหนุนซึ่งกันและกัน
 “แคป่ญัห�สขุภ�พเรือ่งเดยีวมนัเชือ่มโยงไปในหล�ยๆ เรือ่ง ทำ�ใหเ้ร�จำ�เปน็
จะต้องมีภ�คีเครือข่�ยที่ม�ร่วมกันแก้ปัญห�” 

นายก อบต.แม่เปา

  “เร�ทำ�ง�นรว่มกบัภ�คเีครอืข�่ย เพร�ะว�่คนคนหนึง่จะมคีณุภ�พชวีติทีด่ไีด้ 
ต้องอ�ศัยทุกภ�คส่วนม�ร่วมกันในก�รที่จะบูรณ�ก�รเพื่อสร้�งคุณภ�พชีวิตค่ะ” 

พญ.อัมพวัน	ผอ.รพ.พญาเม็งราย

	 “ที่	รพ.สต.แม่เปา เร�จะมีก�รประเมินพัฒน�ก�รให้เด็ก 5 ครั้ง คือตอนอ�ยุ  
9 เดอืน 18 เดอืน 30 เดอืน 42 เดอืน และ 60 เดอืน เมือ่กอ่นผูป้กครองไม่ใหค้ว�มสำ�คญั 
ไม่พ�เด็กม�ประเมินพัฒน�ก�ร แต่พอเร�ใช้ EF และมีก�รติดต�ม เอ� EF ม�ให้เข� 
รู้จักด้วย ก�รพ�เด็กม�ประเมินพัฒน�ก�รเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยค่ะ ทำ�ให้เด็กที่ม ี
พัฒน�ก�รล่�ช้� ลดจำ�นวนลง แล้วเร�ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วย คือ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก  
ซึง่คณุครรูู้จัก	EF	และใชก้ระบวนการ	EF	สง่เสรมิพฒันาการเดก็	ถา้เดก็คนไหนมพัีฒนาการ
ล่าช้า	คุณครูจะช่วยกระตุ้น	ทำาให้กลับมาเป็นปกติได้ค่ะ”	

มณรินทร์ รพ.สต.แม่เปา
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	 “เรามีการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนา	EF
การพัฒนาสมองส่วนหน้า เป็นการจัดอบรมเร่ืองคาราวานเสริมสร้างเด็ก
โดยให้ทางผู้ปกครองมามีส่วนร่วมและก็จัดฐานให้เขาทำา	 ผลสะท้อนก็คือ 
ผู้ปกครองบอกว่าหลังจากนำาเรื่องดี	ๆ	สิ่งเหล่านี้ไปใช้กับเด็ก	ลูกหลานของเขามี
การพัฒนาการที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง	ทางโรงพยาบาลก็เข้ามาติดตาม	ครูก็มี
การประเมินเด็ก	ก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจครับ”	

นายก อบต.แม่เปา

	 “เด็กปฐมวัยจะเป็นช่วงเวลาท่ีเขาจดจำามากท่ีสุดถ้าเราสอนสิ่งดี	 ๆ	
ให้กับเด็ก	ๆ	เขาก็จะจดจำาไปตลอดชีวิต	ก็จะมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า”	

ครูพัชรี ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 

		 “สิ่งท่ีอยากให้เด็กได้คือเรื่องวินัย	 ระเบียบ	 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก	 
เพื่อให้เด็กนำาไปใช้ที่บ้านตามบริบทที่บ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะให้เด็กมี
ระเบยีบวนิยั	ในเร่ืองความอดทนรอคอย	การเขา้แถว	แมแ้ตก่ารทิง้ขยะ	ครจูะเนน้ 
เรื่องการทิ้งขยะ	ในเมื่อสอนที่นี่ได้ครูก็อยากให้นำาไปปฏิบัติที่บ้านด้วย”	

ครูนิตยา ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา
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สร้างสภาพแวดล้อมและเคร่ืองมือท่ีจับต้องได้
	 “รพ.สต.	เราจะมี	Guideline	ในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย	เรียกว่า	EF	Guideline	 
แรกเกิดถึง	6	เดือน	จะให้ลูกกินยังไง	นอนยังไง	กินนอนกอดเล่นเล่า	ช่วยเหลือตัวเอง	งานบ้าน	
แต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน	 จะมีวิธีเป็นกระบวนการท่ีสามารถทำาได้ง่ายคือมัน
สอดแทรกกับการเลี้ยงดูอยู่แล้วค่ะ”	

มณรินทร์ รพ.สต.แม่เปา

  “คุณครูทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอนของเด็ก และต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ให้น่าเรียนน่าอยู่ ให้เด็กมีความสนใจ” 

ครูกุล ศพด.แม่เปา  

	 “ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเราก็จะสอดแทรก	EF	ในเรือ่งของการเลน่ซะสว่นใหญค่่ะ	
EF	จะอยูใ่นวถิชีวีติประจำาวนัของเดก็	ๆ 	อยูแ่ลว้คะ่	แตว่า่เราจะนำามาใชไ้ดถ้กูหรอืเปล่า	กต็อ้งม ี
คนคอยกระตุ้นด้วย	เด็ก	ๆ	ส่วนใหญ่เป็นคนเผ่าม้ง	บริบทข้างบนก็จะไม่เหมือนข้างล่าง	ก็จะ
สอดแทรกในเร่ืองของการทำากจิกรรมนอกโรงเรยีนกค็อื	ไปสำารวจพืน้ทีใ่นหมูบ้่าน	เวลาพาเดก็	ๆ 	 
ไปก็จะสอดแทรกในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวิชาการนิดหน่อยค่ะ	 เช่น	 เราจะไปดูสวนมะม่วง	 
ก็จะสอนในเรื่องของการรอคอยในการเข้าแถวเพื่อจะไปดู	ก็ต้องสร้างกฎกติกาให้เด็ก	ๆ	ด้วย	 
เด็ก	 ๆ	 วัยนี้ต้องมีวินัยบ้าง	 รู้จักรอคอย	 แต่ก็มีดื้อเป็นบางเวลา	 เป็นวัยของเขา	 คุณครูก็ต้อง
เข้าใจด้วย”

ครูพัชรี ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา  

		 “ครูกุลคิดว่าการผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของครูทุกคน 
จะต้องทำา	 เพื่อเอามาประกอบการเรียนการสอนอยู่แล้ว	 แต่ส่วนตัวครูกุลมีใจรักในการผลิต
สื่อการเรียนการสอนเพราะว่าประโยชน์	ทำาให้จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ง่าย	เพราะว่าปฐมวัย	 
2	-	4	ขวบ	จะเรียนรู้ผ่านการเล่น	เราใช้สื่อเหล่านี้ประเมินพัฒนาการเด็กได้ด้วยค่ะ”

ครูกุล ศพด.แม่เปา 

ครูกุล ศพด.แม่เปา 
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ดึงผู้ปกครองและชุมชน
มาเป็นแนวร่วม
	 “ส่ิงทีท่างศูนยฯ์	ไดต้ระหนกั	ก็คอื	คนทีต่อ้งมสีว่นรว่มม�กทีส่ดุ คอืผูป้กครอง  
ชมชน และครู อันดับแรกเลยต้องม�จ�กครอบครัวเป็นพ้ืนฐ�นเลย คือ สอนให้เด็ก
เรียนรู้จ�กครอบครัวดีท่ีสุด แล้วก็เข้�ม�สู่ศูนย์ฯ และสังคม” 

ครูนิตยา อิ่นใจ ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 
 
	 “ทีส่ำาคญัทีส่ดุในความคดิของคณุครคูอืมาจากผูป้กครองกอ่น	คณุครอูยูก่บัเดก็ 
มากที่สุด	 แต่ผู้ปกครองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับคุณครูด้วย	 EF	 เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา
มากที่สุด	 เป็นเรื่องของกระบวนการใช้ชีวิต	 การดำารงชีวิตของเด็ก	 ๆ	 เราหยิบส่วนนั้น 
มาสอนเด็ก	 ๆ	 ได้ค่ะ	 ก็คือการใช้ชีวิตประจำาวันที่บ้านก็สอนให้เด็ก	 ๆ	 ช่วยพ่อแม่ 
ทำางานบ้านเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ไม่ต้องทำาได้เหมือนผู้ใหญ่	 แค่สอนให้มีความรับผิดชอบ 
เท่านั้นเอง	เราอยากได้ตรงนั้นค่ะ	รักลูกต้องสอนให้ลูกทำางานเป็น	ใช้ชีวิตให้เป็นค่ะ”	

ครูพัชรี ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 

 “เราต้องรู้จักวิธีท่ีจะพูดกับผู้ปกครอง ตัวเราเองทำาคนเดียวไม่สำาเร็จ  
เราต้องดึงผู้ปกครองเข้ามา ดึงผู้ใหญ่บ้านมาเป็นประธานศูนย์ฯ กรรมการศูนย์ฯ	 
เวลาเรามีงานแค่เรามีใบขอความกรุณา	 ขาดตกบกพร่องอย่างไรท่านก็จะเข้ามาช่วย	 
ที่นี้การทำางานก็ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน”	

ครูกุล ศพด.บ้านแม่เปา

ครูนิตยา อิ่นใจ
ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 
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สูความสำเร็จ

ครู ก เช�อมั่น ทุมเท ประสานทุกฝาย เช�อมรอยกิจกรรม

ผูบริหารสนับสนุน

ทองถิ่นใหความสำคัญ

เครือขายรวมดวยชวยหนุนซึ่งกันและกัน

สรางสภาพแวดลอมและเคร�องมือที่จับตองได

ปจจัย

รพ.สต.

EF Guideline

ศพด.

o พัฒนาสภาพแวดลอม

 ใหนาเรียนนาอยู

o เรียนรูธรรมชาติ สำรวจชุมชน

o ผลิตส�อการสอน 

 เรียนรูผานการเลน 

 ประเมินพัฒนาการ  

ดึงผูปกครองและชุมชนมาเปนแนวรวม
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ผลลัพธท์ี่ได้
	 “ต้ังแต่รู้จัก	EF	น่ีอย่างแรกเลยทำาให้ครูใจเย็นข้ึน	รู้จักคิด	ย้ำาคิดไตร่ตรอง
ก่อนท่ีจะทำางานอะไร	คือครูกุลเอามาใช้กับตัวเองก่อน	แต่ก่อนทุ่มเทกับเด็กมาก
เลยค่ะ	พอเงินเดือนออกจะไปซ้ืออุปกรณ์ทำาส่ือให้เด็กเลย	 ไม่ได้นึกถึงตัวเองว่า
ต้องดูแลครอบครัว	 ต้องส่งลูกเรียน	 แต่เด๋ียวน้ีรู้จักว่าต้องย้ำาคิดไตร่ตรองก่อน	 
มันก็จะมีประโยชน์กับการทำางานของเราทำาให้รู้จักการวางแผน	เช่น	ถ้าเราจะทำา
ส่ือการเรียนการสอนเราจะทำาอย่างไรทำาแล้วจะได้ผลกับเด็กไหม	 เม่ือทำามาแล้ว
เด็กได้เล่นส่ือการเรียนการสอนน้ีก็ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการดีข้ึน	ครูได้ก่อน	และ
เด็ก	ๆ	ก็ได้ตามมา	และก็ผู้ปกครองอีกต่างหาก”	

ครูกุล อบต.แม่เปา

	 “จากที่เราประเมินก่อนที่จะมีการใส่	 EF	 เข้าไปในเด็ก	 กับหลังจาก
ให้	 EF	 กับเด็กแล้ว	 จะเห็นได้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้าน	 EF	 ดีขึ้น	 รวมถึง 
การส่งต่อเรื่องของการค้นหาเด็กผิดปกติ	 เราจะทำาให้เด็กที่ผิดปกติสามารถ 
ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กที่ปกติได้	 เพราะเรามีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน	 ซึ่งระบบ
การส่งต่อที่ชัดเจนน้ีส่งผลให้เด็กที่มีความผิดปกติเข้าสู่ระบบมากขึ้น	 ผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องมีความตระหนักในเรื่องของการดูแลเด็กกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ”	

พญ.อัมพวัน ผอ.รพ.พญาเม็งราย 

	 “สำาหรับครูกุล	EF	เป็นกระบวนการทำางานที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน	 
เราจะมีการวางแผนในการทำางานว่าสุดท้ายเราจะมาถึงจุดมุ่งหมายและ 
ประสบผลสำาเร็จอย่างไร”	

ครูกุล อบต.แม่เปา
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ตอบโจทย์ 
ป.ป.ส. อย่างไร
	 “เร่ือง	 EF ก็คือก�รท่ีเร�ฝังชิปดี ๆ ให้เด็ก ช่วงท่ีทำาได้ดีท่ีสุด
ง่ายที่สุดก็คือ	 3	 -	 6	 ปีค่ะ	 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอยู่กับ 
ผูป้กครอง	ถา้เขาไดรั้บการกระตุน้ทกัษะสมอง	EF	เข�จะสันด�นดีไปจนเข�โต 
เป็นผู้ใหญ่ ส�ม�รถท่ีจะคิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญห�เป็น อยู่กับคนอื่นเป็น 
ห�คว�มสขุเปน็ รูถ้กูผดิดชีัว่ยบัยัง้ชัง่ใจ จะไมไ่ปยุง่เกีย่วกับย�เสพติด หรือ
มีท้องก่อนวันอันควร	หรือติดเกม	ลดปัญหาพวกนี้ลงได้ค่ะ”	

มณรินทร์ รพ.สต.แม่เปา 

 
	 “สิ่งที่เราได้สอนเด็กมาตั้งแต่เล็ก	 ๆ	 ครูคิดว่าเขาสามารถที่
จะนำาไปใช้ถึงตอนโตได้	 เพราะว่าการสอน	EF	จะต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก	ๆ	 
เร่ิมสอดแทรกเข้าไป	 เราจะเน้นเป็นนิทาน	 การที่เล่านิทานเป็นเร่ือง 
เกีย่วกบัยาเสพตดิหรอืสิง่ทีไ่มด่	ีเชน่	ลกูอมทีก่นิแลว้ทำาใหฟ้นัผุ	หลงัจาก 
ที่เราสอนสอดแทรกเข้าไปเด็กก็จะเห็นโทษจากสิ่งนี้	 และสิ่งที่เด็กเห็น
ในบ้านเห็นผู้ปกครองสูบบุหรี่	เด็กก็จะมาเล่าให้ครูฟัง	ครูก็จะบอกสอน
กับเด็กว่ามันไม่ดีนะลูกเพราะมันจะทำาให้ร่างกายเสื่อมโทรม	ฟันก็ดำา	
คนเข้าใกล้ตัวก็เหม็น	ก็คือสอนง่าย	ๆ	ให้เด็กได้เห็นและก็เรียนรู้ด้วย”	

ครูนิตยา ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 
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 “เป้�หม�ยจริง ๆ คือเร�ต้องก�รผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วเป็นคนที่มีคุณภ�พ  
เร�จะสร�้งบ�้นแปงเมอืงดว้ยก�รพฒัน�เดก็สร�้งเดก็	ซึง่มนัยัง่ยนืกวา่การสรา้งถนน	 
มันจะพัฒนาบ้านเมืองได้ดีกว่า	 แล้วถ้�เข�รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจ เอดส์ก็จะลดลง  
โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ก็จะลดลง ย�เสพติดก็จะลดลง ท้องก่อนวัยก็จะลดลง	 
เบาหวานความดันก็จะลดลง	เพราะถูกระงับยับยั้งชั่งใจกว่าเก่าได้ค่ะ”	

พี่หล่อน 

	 “จุดที่เป็น	Golden	Period	ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเรื่อง	
EF	อยู่ที่	3	-	6	ขวบปีแรกเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้ว	การพัฒนาจะช้าลงไป	
โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย	 การใส่ทักษะสมองส่วนหน้าเข้าไป	 เราเชื่อมั่นว่าเด็กกลุ่มนี้
จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตดี	 และสามารถช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม 
ที่ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	และมีความสุขมากขึ้นค่ะ”	

พญ.อัมพวัน ผอ.รพ.พญาเม็งราย 
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บทสรุปความส�าเร็จ
และการสานต่อ
เพื่อไปถึงเป้าหมาย

	 “ในเรื่องของ	EF	เมื่อครูเข้าใจแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า	EF	
คืออะไร	แล้วมีความสำาคัญอย่างไร	ทาง	อบต.แม่เปา	ก็ให้ความสำาคัญเรื่องนี้	จัดโครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก	สอดแทรกเรื่อง	EF	มีการอบรมให้ผู้ปกครองทราบ	รวมไปถึงวิธี
การเลี้ยงดูลูกของตัวเองด้วยค่ะ”	

ครูพัชรี ศพด.บ้านขุนห้วยแม่เปา 

	 “ทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กต้องรู้จัก	 EF	 เช่น	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูเรื่อง
พัฒนาการเด็ก	ต้องบูรณาการเรื่อง	EF	เข้ากับ	DSPM	ให้ได้	ซึ่งจะบูรณาการได้หรือไม่ได้
ระดับกรมกองกระทรวงที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องกำาหนดเป็นนโยบาย”	

พี่หล่อน 

 “ตอ้งขอขอบคณุ อบต.แมเ่ป� ผูบ้รหิ�ร ผอ.กองก�รศกึษ� ทีเ่หน็คว�มสำ�คญั  
และมีส่วนสำ�คัญในก�รผลักดันสนับสนุนให้ครูไปอบรม ประชุมหรือสัมมน� และ 
ถ้�คุณครูไม่มีใจรักไม่ได้ทุ่มเทในก�รทำ�ง�น ถ้�ครูไม่ทำ�มันก็ไม่เกิดตรงนี้ขึ้นม�นะคะ” 

ครูกุล ศพด.แม่เปา  

	 “ณ	วันนี้ผมใช้คำาว่าระบบ	เรามีการจัดเป็นระบบที่น่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย	
แมแ้ตภ่าคเีครือขา่ยเราทีม่สีว่นรว่มทกุคนกพ็อใจ	ในเมือ่ระบบเราดี	ผมมัน่ใจวา่ความตอ่เน่ือง
โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมนัน้ไมม่ปีญัหาแลว้ครับ	ไมว่า่จะสภาชดุไหนผู้บรหิารชุดไหนเขา
ก็จะต้องดำาเนินการต่อเพราะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีฝังรากไปแล้วก็งอกต่อไปครับ	 ไม่ว่�ใครจะเป็น 
ผู้บริห�ร ผมมั่นใจว่�ระบบมันดีมันก็ต้องเดินต่อไปดี โอก�สจะถอยไม่มีครับ” 

นายก อบต.แม่เปา

ติดต่อขอข้อมูล
นางประภาพร	เชื้อเมืองพาน	(พี่หล่อน)	พยาบาลวิชาชีพ	
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	โรงพยาบาลพญาเม็งราย		
โทร.	089-556-2002
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สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
น�าร่องพัฒนาหลักสูตร 
ผลิตครู EF  

	 จังหวัดสุรินทร์ขับเคลื่อนเรื่อง	 EF	 ผ่านมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์	 โดยแกนนำาสำาคัญคือ	 ผศ.ดร.คนึง	 สายแก้ว	 
นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย	 อดีตข้าราชการอาจารย์ 
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 ร่วมกับทีมอาจารย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร	์นำา	EF	สอดแทรกเขา้สูร่ายวชิาการเรยีน 
การสอน	 พัฒนาหลักสูตร	 ผลิตครู	 EF	 ต้นแบบ	 และเป็นวิทยากร 
ให้กับสำานักงาน	 ป.ป.ส.	 ภาค	 3	 ในการจัดอบรม	 EF	 ให้กับครู 
ในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
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จุดเริ่มที่ท�าให้รู้จัก EF
	 “เดมิททีีท่างสถาบนัรกัลกูเริม่มกีารอบรมเรือ่งของ	EF	อ.คนงึ	ไดร้บั
เชญิเขา้ไปมสีว่นรว่มในการอบรม	พอกลบัมากศ็กึษาจากเอกสารทีไ่ดม้าและ
นำาเร่ืองนีไ้ปพดูคยุกับอาจารยท์ีใ่นคณะครศุาสตร	์มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร	์
เกดิการรวมตวัเปน็ทีม	เริม่แรกมดีว้ยกนั	2	-	3	คน	จากนัน้ก็ชวนอาจารยท์ีอ่ยู่
สาขาอื่นเข้ามาร่วมทีมทำาเรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง	EF	ในช่วงแรก	ๆ	
ที่มีการรวมตัวเป็นทีมก็ได้รับการประสานงานจาก	สำานักงาน	ป.ป.ส.	ภาค	3	
ขอความช่วยเหลือให้เข้ามาเป็นวิทยากรแกนนำาอบรมเรื่อง	EF	ให้กับคุณครู
ที่มาอบรมในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ	 เลยได้มีโอกาสนำาองค์ความรู้ที่มี
พร้อมกับทีมงานเข้ามาช่วยอบรมครูต่อเนื่อง	3	-	4	รุ่น”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว 
นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย    
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บูรณาการสู่การสอน 
พัฒนาหลักสูตร ผลิตครู EF ต้นแบบ
 เริม่ตน้จ�กก�รพฒัน�อ�จ�รยก์อ่น เม่ือไดอ้�จ�รยค์ณะครศุ�สตรม์�รว่มทมี  
จึงเริ่มวิเคร�ะห์ส�ระเน้ือห�ในหลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยตลอดหลักสูตรว่า
มีวิชาอะไรบ้างที่จะสามารถนำาเอา	 EF	 เข้าไปแทรกในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาได้	จึงออกแบบให้ EF เข้�ไปอยู่ทุกร�ยวิช�	เริ่มจาก	อ.คนึง	ที่สอนในรายวิชา	
นิทานและหุ่น	 นำาองค์ความรู้มาประยุกต์เข้าด้วยกันโดยใช้การเล่านิทาน	 ให้นักศึกษา
วเิคราะหน์ทิาน	เขยีนบทละครทีม่	ีEF	สรา้งหุน่เชดิประกอบการเลา่	และจดังานมหกรรม
แสดงผลงาน	ออกเร่ให้เด็ก	ๆ	ตามโรงเรียนต่าง	ๆ	ได้ดู	

	 ดว้ยบทบาทหนา้ทีข่องอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภัฏสุรนิทร์	นอกจ�กมีหน�้
ที่ในก�รสอนนักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยแล้ว อ�จ�รย์ยังมีอีกบทบ�ทหน้�ที่หน่ึง คือ	 
การบรกิารวชิาการ	โดยขณะนัน้มอีาจารยจ์ากภาควชิาพละศึกษา	และภาควชิาจิตวทิยา	
ม�รว่มทมีในก�รพฒัน�หลกัสตูร EF และนำาไปอบรมคณุครใูนสงักดั	สพฐ.	คณุครสูงักดั	
อบต.	และคุณครูสังกัดเทศบาล	

ขับเคลื่อนขยายผล
โดย ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว 

และทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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น�าความรู้ EF 
สู่ผู้ปกครอง
	 พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนสำาคัญมากในการ 
สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน	 
ทกุครัง้ของการพฒันาครจูะพฒันาพอ่แมผู่ป้กครอง
ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ให้คำาแนะนำาผู้ปกครองอย่างง่าย 
ในการนำาหลัก	EF	ไปสอนลูก	ๆ	ตนเองที่บ้าน	

สร้างครูต้นแบบ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
	 EF	ควรจะฝงัลงไปในหลกัสตูร	จงึมกีารขับเคลือ่นเรือ่งการพฒันาหลกัสตูร	เกดิหลกัสตูร
ทีเ่ปน็รายวชิาบงัคบัของหลกัสตูรปฐมวยั	โดยสถ�บนัรกัลกูทำ�ขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืท�งวชิ�ก�ร
ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์ และมห�วิทย�ลัยท่ัวประเทศ ท่ีจะขับเคล่ือนครูปฐมวัย 
ให้มีคว�มรู้และส�ม�รถนำ� EF ไปใช้ในโรงเรียนได้  
	 การขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งคือในโรงเรียน	โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	ให้ความสำาคัญกับ	EF	
แล้วบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อน	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีการ 
ขับเคลื่อน	มีการอบรมพัฒนาครูในเรื่อง	EF	กันชัดเจนมากขึ้น	 โดยมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์
เป็นตัวนำาร่อง	 ให้ครูที่เข้าร่วมอบรมนำาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงที่โรงเรียนของตนเอง	 จากนั้น 
ทีมงานของ	 อ.คนึง	 ก็ติดตาม	 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในไลน์กลุ่ม	 EF	 จังหวัดสุรินทร์	 
หลงัจากนัน้เดอืนกวา่	ใหน้ำาเสนอผลงานทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิลบัมาแลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน	ผลงานของใคร
ถูกใจเพื่อนครูที่มาร่วมอบรม	จะได้รับยกย่องให้คุณครูคนนั้นเป็นต้นแบบ	EF	ของจังหวัดสุรินทร์	 
หนึ่งในนั้นก็คือครูนิด	 (น.ส.ณัฏฐณิชา	 หม้อทอง)	 ท่ีโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร	 และยังมีคุณครู 
อีกหลาย	ๆ	คนที่เป็นต้นแบบครู	EF	ที่จะขับเคลื่อน	EF	ลงสู่ผู้ปกครองและนักเรียนได้อย่างดี
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ยกระดับการอบรม EF ผลักดัน
ให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผล
	 พอมีทีมงานและมีหลักสูตรแล้ว	 ก้าวต่อไปคือ	 ไปช่วยทีม	 ป.ป.ส.	
ภาค	3	ในการขับเคลื่อนและพัฒนาครูต้นแบบให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง	ๆ 	โดยใช้
การอบรมเชงิปฏบิตักิารเปน็เครือ่งมอืในการสรา้งครตูน้แบบ	ใช้หลักการสรา้ง
ความเขา้ใจกับผู้บริหาร	สพฐ.	ชี้ให้เหน็ถึงความสำาคัญและจำาเป็นจะต้องมีการ
ขบัเคลือ่นในเรือ่งของการพฒันาครูตน้แบบใหเ้กดิขึน้กบัหลาย	ๆ 	โรงเรยีนอยา่ง
เป็นวงกว้าง		
	 ขณะเดียวกันสถาบันรักลูกก็เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และ
ศรสีะเกษ	นำาเรือ่ง	EF	มาพฒันาเปน็โมเดลตัวอยา่งของประเทศ	เปน็ทางเลอืก
หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์	 จึงเชื่อมต่อการทำางานและนำาครู	 อบต.	 เข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วย	
	 นอกจากน้ี อ.คนึง ยังเป็นคณะอนุกรรมก�รปฐมวัยของจังหวัดสุรินทร์ 
ด้วย จึงนำ�เรื่อง EF ไปเสนอต่อที่ประชุม โดยมีรองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 
เป็นประธ�น 
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ขยายเครือข่ายครูต้นแบบ
การน�า EF สู่โรงเรียน
 
	 คุณครูณัฏฐณิชา	หม้อทอง	(ครูนิด)	ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ	
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร	 ตำาบลบุแกรง	 อำาเภอจอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	
เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะสมอง	EF	จากทีมงาน	อ.คนึง	และ 
ครูนิดเองก็เป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	

 หลังจ�กอบรม ครูนิดกลับม�วิเคร�ะห์บริบทโรงเรียนตนเอง  
ซึ่งมีสถ�นที่กว้�งขว�ง มีสน�มเด็กเล่นต�มรอยพระยุคคลบ�ท จึงจัด
กจิกรรมกล�งแจง้และออกแบบใหม้คีว�มหล�กหล�ย พฒัน� EF ดว้ยก�รเล่น 
อย่�งสร้�งสรรค์ 
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ขับเคล�อนขยายผล

บูรณาการสูการสอน

พัฒนาหลักสูตร 

ผลิตครู EF 

ตนแบบ

นำความรู EF 

สูผูปกครอง

สรางครูตนแบบ 

เรียนรูสู

การเปลี่ยนแปลง

ยกระดับ

การอบรม EF 

ผลักดันใหเกิดขอเสนอ

เชิงนโยบายขยายผล

ขยายเครือขาย

ครูตนแบบ

การนำ EF

 สูโรงเรียน
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แกนน�ามีบทบาทในสังคม
 เป็นครูสร้�งครู ดึงลูกศิษย์เป็นแนว
ร่วมขย�ยผล
	 “ในตอนนั้นได้นำาเอาหลักสูตรที่ทีมงาน
รว่มกนัพฒันาไปอบรมครใูนสงักดั	สพฐ.	ครใูนสงักดั	
อบต.	และครูในสังกัดเทศบาล	จบไปหลายรุ่น	และ
ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ	ครูที่เข้ารับการอบรม
หลกัสตูรพฒันาทกัษะทางสมอง	EF	เปน็ศษิยเ์กา่ของ
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร	์ ทำาให้
การทำางานคล่องตัวและมีเครือข่ายที่กว้างขึ้น”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

ปัจจัยสู่
ความส�าเร็จ
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	 “ได้รับความรู้มาจากคุณครู	 ดร.คะนึง	 สายแก้ว	 ซึ่งตอนนั้นครูนิด
เป็นตัวแทนของโรงเรียนท่ีเข้าไปอบรมและรับการขยายผลจากคุณครูค่ะ	 	 EF	
คืออะไรตอนแรกไม่รู้เลยค่ะ	 รู้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปอบรมป้องกันยาเสพติด 
ในระดบัปฐมวยัคะ่	พอเขา้ไปอบรมแลว้ก็เลยไดรู้ว้า่	EF	คอื	Executive	Function	 
เป็นทักษะสมองที่เราจะฝึกพัฒนาเด็กเล็ก	ๆ	เด็กปฐมวัยของเรา”	

ครูนิด โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 

 เชื่อมประส�นง�นในบทบ�ทองค์กรเพื่อสังคม
	 “ตอนนี้	อ.คนึง	มีอีกภาระหน้าที่หนึ่งคือทำาหน้าที่ในมูลนิธิเด็กน้อย
พัฒน� มูลนิธินี้จะม�ช่วยในเรื่องก�รพัฒน�เด็กพัฒน�ครูท่ีศูนย์พัฒน�เด็ก
เล็กท่ีสังกัดองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลนะคะ และเชื่อมโยงกับมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสุรินทร์โดยมีก�รทำ� MOU ด้วยกัน	แล้วเราก็มาทำางานร่วมกันกับทีม
ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของจังหวัดสุรินทร์ค่ะ”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

 ผลักดันนโยบ�ยในฐ�นะคณะทำ�ง�นจังหวัด
	 “นอกจากนี้ตัว	 อ.คนึง	 เองเป็นคณะอนุกรรมการของปฐมวัย
จังหวัดสุรินทร์ด้วย	 จึงได้ เอาเรื่อง	 EF	 ไปเสนอในที่ประชุม	 โดยมี 
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและได้มอบเอกสารหนังสือแนะนำา
ว่า	 EF	 มีความสำาคัญอย่างไรและจำาเป็นอย่างไรที่จังหวัดสุรินทร์ต้องมีการ 
ขับเคลื่อนเรื่อง	EF”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
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วิเคราะห์ภาพรวม มียุทธศาสตร์ชัดเจน 

 กำ�หนดเป้�หม�ย
	 “EF	 เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องพัฒนาเด็ก	 พัฒนานักศึกษา	 พัฒนาครู	 
เราเลยเริ่มต้นพัฒนาอาจารย์ก่อน	 เอาคู่มือ	 EF	 มาพูดคุยกับน้อง	 ๆ	 ทีมงาน 
ในราชภัฏตอนที่ยังไม่เกษียณ”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

 สร้�งทีม 
	 “จากการไปอบรมที่สถาบันรักลูกนี่คือจุดเริ่มต้น	แล้วก็เอามาเผยแพร่
ให้อาจารย์ในสาขาเด็กปฐมวัยของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 
ไดรู้จ้กั	EF	จากนัน้เรามาวเิคราะห์เนือ้หาสาระในหลกัสตูรการจดัการศึกษาปฐมวยั
ตลอดหลักสูตรว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เราจะสามารถเอา	 EF	 เข้าไปแทรก	 เข้าไป 
ขับเคลื่อนในนักศึกษาของเรา	เราก็ทำามาทุกรายวิชา”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
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 พัฒน�หลักสูตร 
	 “เราจะกระจาย	EF	ไปยังคุณครูที่อยู่ในสังกัด	สพฐ.	อบต.	และ
เทศบาล	 ซึ่งบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั้น
นอกจากจะมีหน้าที่การสอนแล้ว	ยังมีหน้าที่บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมด้วย	 เราก็เลยมาคุยกันว่าหลักสูตรอะไรที่จะเหมาะกับครู	 อบต.	
หลักสูตรอะไรท่ีจะเหมาะสำาหรับครู	 สพฐ.	 ในตอนนั้นมีอาจารย์ที่สนใจ 
เข้าร่วมทีมจากภาควิชาพละศึกษา	 และภาควิชาจิตวิทยาด้วย	 ซึ่งเป็น 
การรวมกันของหลาย	 ๆ	 ศาสตร์ทำาให้เกิดผลดีในการพัฒนาหลักสูตร	 
จึงได้หลักสูตรที่เราพัฒนากันขึ้นมา”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

 ขย�ยผล 
	 “จากนั้นเราก็เอาหลักสูตรนี้มาอบรมครู	ทั้งครูของ	สพฐ.	อบต.	
หลายรุ่นมากทีเดียว	แล้วเราก็ยกทีมงานไปช่วยกันกับทีม	ป.ป.ส.	ภาค	3	
ในการอบรมพัฒนา	EF	ให้ครูในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ	
	 การพัฒนาในช่วงปี	2558	-	2559	เราจะพัฒนานักศึกษา	และ
ในปี	2559	-	2562	เราจะเริ่มไปยังพื้นที่ชุมชน	เพราะแค่นักศึกษาไม่พอ	 
แค่ครู	 อบต.	 ครู	 สพฐ.	 ไม่พอ	 เราต้องลงไปทำากับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย	
เพราะฉะน้ันทุกครั้งของการพัฒนาครูเราจะพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 
เรื่องของ	EF	ไปพร้อม	ๆ	กันด้วย”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
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 สร้�งครูต้นแบบ 
	 “เราหาครูต้นแบบ	 EF	 โดยให้คุณครูที่อบรมแล้วนำาองค์ความรู้เหล่าน้ีกลับไป
ปฏิบัติที่โรงเรียน	 เป็นเรื่องของ	 Active	 Learning	 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่โรงเรียน	 
จากนั้นทีมงานอาจารย์ก็ติดตามและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในไลน์	 เราจะมี	 LINE	 
กลุ่ม	 EF	 ของจังหวัดสุรินทร์	 หลังจากนั้นเราให้เวลาคุณครูประมาณเดือนกว่า	 กลับมา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีนำาเสนอผลงานที่คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติท่ีโรงเรียนกับเด็ก	
หรือกับผู้ปกครอง	หรือกับเพื่อนครู	ผลงานของใครมีผู้พอใจมากที่สุด	เราจะยกย่องคุณครู
เหล่านั้นให้มาเป็นต้นแบบ	EF	ของจังหวัดสุรินทร์	บอกได้เลยว่าเรามีต้นแบบของครู	 EF	 
ที่จะขับเคลื่อน	EF	ลงสู่ผู้ปกครอง	ลงสู่นักเรียนได้อย่างดีค่ะ”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

 ผลักดันนโยบ�ย
	 “เราเห็นชัดตั้งแต่เริ่มผลักดัน	 EF	 ต้องไม่หยุดอยู่เพียงแค่การเรียนการสอน
หรือแค่เรา	 แต่ควรจะฝังไปในหลักสูตร	 ก็เลยมีการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาหลักสูตร	 
เกดิหลกัสตูรทีเ่ปน็รายวชิาบงัคบัของปฐมวยั	โดยสถาบันรกัลกูทำา	MOU	กบัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏทั่วประเทศที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาครูปฐมวัย	 อันนี้ก็คือเริ่มจากต้นนำ้า	 
พัฒนาหลักสูตรเรื่องสมองกับการเรียนรู้แล้วฝังชิปเร่ือง	 EF	 ไปยังผู้ที่จะเป็นครูปฐมวัย 
ในอนาคต	ทุกคนต้องรู้จักเรื่อง	EF	อันนี้คือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน	
	 การขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่ง	 คือ	 โรงเรียนของ	 สพฐ.	 เราก็เข้าไปคุยกับผู้บริหาร
ของ	สพฐ.	วา่ควรจะตอ้งมกีารขบัเคลือ่นในเรือ่งการพฒันาคร	ูสพฐ.	เองกไ็ดใ้หค้วามสำาคญั
กับเรื่อง	 EF	 แล้วบรรจุเข้าไปเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดการศึกษาเริ่มมีการขับเคลื่อนพัฒนาครูในเรื่อง	EF	กันชัดเจนมากขึ้น	ในการอบรม
พัฒนาครู	โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นตัวนำาร่องนะคะ”	

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
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ผู้บริหารเห็นความส�าคัญ

	 “ผมมโีอกาสไดศ้กึษาทกัษะ	EF	แลว้มคีวามสนใจ	เหน็ความสำาคญัครบั	 
กเ็ลยสง่ครเูขา้รบัการอบรมความรูเ้พือ่ทีจ่ะนำามาถ่ายทอดใหเ้ดก็	เราจดัประชมุ
ชี้แจงกรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 ให้เขาได้เห็นความสำาคัญ	 ซึ่งได้รับ 
ความรว่มมอืจากผูป้กครองเปน็อยา่งด	ีกจิกรรมหรือทกัษะเหลา่นีจ้ะตดิตวัเดก็
ไปตลอดชวีตินะครบั	ระดบัปฐมวยันา่จะมคีวามสำาคญัทีจ่ะไดผ่้านกระบวนการ
นี้เพื่อให้ติดตัวไปตลอดชีวิตได้”	

นายบรรพต ดาสี 
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 

		 “เราสนับสนุนตามภารกิจของบทบาทมหาวิทยาลัยนะคะ	 ในส่วน 
ที่	1	เบื้องต้นเราสนับสนนุในส่วนที่เป็นรายวิชาเอกของการศกึษาปฐมวยัเอาไว้
ก่อนนะคะ	ในส่วนที่	2	การบริการวิชาการ	เรามีผู้เชี่ยวชาญไปจัดอบรมให้กับ

คร	ูผูป้กครอง	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	เทศบาล	
รวมถงึองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลตา่ง	ๆ 	และในสว่นที	่
3	คือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	ทำาวิจัยเรื่องการพัฒนา	
EF	ด้วยค่ะ”	

ดร.นุจรี บุญเกตุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ผู้ปกครองเข้าใจและมีส่วนร่วม

	 “โรงเรียนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง	ส่วนใหญ่เด็กอยู่ที่บ้าน	เพราะฉะนั้นจำาเป็น
มากเลยที่โรงเรียนจะประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	เราจะต้องให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ดว้ย	ทำายงัไงใหผู้ป้กครองฝกึทกัษะ	EF	ใหก้บัเดก็ได	้การนำา	EF	มาใชพ้ฒันาทกัษะทาง
สมองได้สำาเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่คุณครู	หรือโรงเรียน	หรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเท่านั้น	
แต่ยังรวมถึงพ่อ	แม่	ผู้ปกครองของเด็กด้วยที่จะต้องร่วมวางแผนกับครู	ในการช่วยกัน
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก	เพื่อให้มีพื้นฐานและความพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป
	 ครูนิดตั้งเป็นกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองได้รับรู้เห็นลูกกระโดดตาราง	
20	กระโดดข้ามรั้ว	กระโดดข้ามยางรถ	หรือเล่นสระนำ้าที่โรงเรียนจัดกิจกรรมตรงนี้ให้	 
พอผู้ปกครองได้เห็นลูกกิจกรรมท่ีหลากหลายคุณครูนิดก็จะเริ่มอธิบายว่ากิจกรรม 
ที่ครูนิดจัดให้เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะ	 EF	 ได้	 ส่วนที่บ้านก็ให้ผู้ปกครอง
สอนให้ลูกทำางานบ้านช่วยกิจกรรมท่ีผู้ปกครองทำา	 น่ันแหละค่ะคือการฝึกทักษะ	 EF	
ให้กับเด็กสำาหรับผู้ปกครอง”

ครูนิด โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
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สูความสำเร็จปจจัย

ผูบริหาร

เห็นความสำคัญ

ผูปกครองเขาใจ

และมีสวนรวม

- เปนครูสรางครู 

 ดึงลูกศิษยเปนแนวรวม

 ขยายผล

- เช�อมประสานงาน

 ในบทบาทองคกร

 เพ�อสังคม

- ผลักดันนโยบายในฐานะ

 คณะทำงานจังหวัด

แกนนำมีบทบาท

ในสังคม

- กำหนดเปาหมาย

- สรางทีม

- พัฒนาหลักสูตร

- ขยายผล

- สรางครูตนแบบ

- ผลักดันนโยบาย

วิเคราะหภาพรวม

มียุทธศาสตรชัดเจน 
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	 “ก่อนที่หลานจะมาเรียนท่ีนี่เคยไปเรียนที่อื่นหลายแห่ง	 เขาเป็นเด็กอยู่ไม่นิ่ง	 
มคีวามสนใจสัน้	พอมาเรยีนทีน่ีห่นึง่ภาคเรยีนมสีมาธขิึน้เยอะ	เขานิง่มากขึน้	ความคิดความอา่น 
กด็ข้ึีน	สามารถควบคมุตนเองได	้เขาฟงัแลว้คดิตามส่ิงทีเ่ราพูด	รูส้กึภมูใิจทีโ่รงเรยีนมกิีจกรรม
ใหม่	ๆ	ส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น”	

(นายไชยันต์ พงศ์พิพัฒน์ ผู้ปกครอง)

	 “คุณครูท่ีนี่เขาสอนให้ช่วยเหลือตนเองมากขึ้นนะคะ	 เพราะว่าปกติเขาจะเล่น 
อย่างเดียว	 พอลูกมาเรียนท่ีน่ีแล้ว	 สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงลูกกลับบ้านอยากจะช่วย
ทำางานบ้าน	อยากกวาดบ้าน	อยากล้างจาน	พอมีการบ้านเขาจะทำาการบ้านก่อนค่อยไปเล่น	
กิจกรรมบวกเลขด้วยตารางกระโดด	 ทำาให้ลูกสามารถบวกเลข	 คูณเลขได้	 คิดว่าโรงเรียน 
จัดกิจกรรมดีทำาให้ลูกมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น”	

(สุพิศทา ดาศรี ผู้ปกครอง)

	 “ลกูมปีญัหาพูดไมช่ดั	อายทีจ่ะพดู	พอเข้ามาเรยีนคณุครพูาทำากจิกรรมต่าง	ๆ 	สงัเกตวา่
เขามคีวามมัน่ใจในการพูดมากขึน้	และมากลบับา้นกจ็ะชว่ยทำางานทกุอยา่ง	มคีวามรบัผิดชอบ 
กับตัวเอง	 เช่น	 เก็บผ้าเอง	 พับผ้าเอง	 สำาคัญคืออยากให้เขาทำาแบบนี้ติดเป็นนิสัยของตัวเอง 
จนโตเลย	ถา้โตกวา่นีเ้ราสอนไปเขาจะไมเ่อาแลว้คะ่	ตอ้งใหเ้ขารูจ้กัรบัผดิชอบตวัเองตัง้แตเ่ลก็”

 (ดวงใจ ดาศรี ผู้ปกครอง)

	 “ความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์คนหน่ึงนะคะ	 เร่ิมแรกที่เข้ามาเป็นเด็กที่มีสมาธิ
สั้นมาก	 ขณะที่คุณครูสอนหรือจัดกิจกรรมอยู่เขานอนกลิ้งไปมาในห้อง	 ไม่สนใจคุณครูเลย	 
พอทกัเขาปับ๊เขากจ็ะรูส้กึตวันัง่ไดแ้ปบ๊นงึไมถ่งึ	2	วนิาท	ีผูป้กครองบอกวา่เดก็เล่นสมารท์โฟน	 
เล่นเกม	 ก็เลยพยายามคุยกับผู้ปกครองว่าพยายามลดนะ	 หากิจกรรมอื่นให้เด็กทำาแทน	 
ให้เขาออกห่างจากสมาร์ทโฟนให้ได้มากท่ีสุด	 ตอนนี้เด็กสามารถที่จะออกจากตรงนั้น 
ได้บ้างแล้วอย่างน้อยจำากัดเวลาให้เขารู้ว่าเล่นได้เวลาไหน	กิจกรรมที่ให้ฝึกทักษะ	EF	พอมาดู
ตอนนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก	เขาจะเป็นเด็กที่นั่งนิ่งได้สามารถรอคอยได้”	

ครูนิด โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
 

ความ
เปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น
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ตอบโจทย์ ป.ป.ส. อย่างไร

	 “เร่ืองอารมณเ์ดก็เปน็สิง่ทีส่ำาคญั	แลว้ก็เรือ่งการรูจ้กักำากบัตนเองประเมนิตนเอง
มุ่งสู่เป้าหมาย	ถ้าเด็กฝึกทักษะ	EF	ตรงนี้มา	 เชื่อแน่ได้เลยว่าจะเกิดการฝังแน่นเพราะว่า
เราวางพืน้ฐานตัง้แตป่ฐมวยั	ถา้เดก็มทีกัษะการยัง้คดิ	การไตรต่รองก่อนทีจ่ะทำาอะไรอยา่ง
ถี่ถ้วนแล้ว	 ถ้าผ่านขั้นตอนตรงน้ันมาได้เด็กจะสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในส่ิงท่ี 
ถูกต้องได้ค่ะ ในอน�คตเมื่อเข�เข้�สู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยท่ีอย�กรู้อย�กลอง ถ้�เข�ถูกฝัง
เรื่องทักษะ EF ไว้ในสมองของเข� เชื่อว่�เข�ส�ม�รถแยกแยะผิด ถูก ชั่วดี ได้” 

ครูนิด โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 

	 “ศตวรรษท่ี	 21	 เป็นโลกแห่งการท่ีเราจะต้องเตรียมเยาวชนของเราให้พร้อม 
ที่จะสู้กับโลกในอนาคต	 ผู้เรียนจะต้องมีการคิดแบบมีวิจารณญาณมีการคิดในเชิงเหตุผล 
เพ่ือไปอยูใ่นสงัคมไดเ้วลามปีญัหาตา่ง	ๆ 	ผูเ้รยีนกส็ามารถผา่นอปุสรรคปญัหานัน้ไปไดค้ะ่”	

ดร.นุจรี ม.ราชภัฏสุรินทร์ 
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บทสรุปความส�าเร็จ
และการสานต่อ
เพื่อไปถึงเป้าหมาย

	 “หลังจากมีกระบวนการเรียนการสอนทักษะ	 EF	 สำาหรับ
เด็กปฐมวัย	 ก็มีข้อสังเกตว่าเด็กนักเรียนที่ผ่านกระบวนการทักษะ
นี้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างมาก	 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ประถมแลว้ผมว่านา่จะพดูงา่ยและดกีวา่เดก็
ประถมด้วยกันนะครับ	 ก็เลยคิดว่าถ้ากระบวนการนี้ได้ถ่ายทอดให้
ครบทุกชั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดี	 แต่อย่างน้อยปฐมวัยต้องดำาเนินการ
ให้ได้ทุกคนก่อน	 น่าจะมีความพร้อมทุกชั้นต่อไปส่งผลให้คุณภาพ
การเรียนได้ดีขึ้นนะครับ”	

นายบรรพต ดาสี ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 

	 “ตอนที่เราไปทำา	 MOU	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับมูลนิธิ 
เด็กนอ้ยพฒันา	เราเอา	EF	เป็นฐานของการพฒันา	เรามองวา่การพฒันา 
ไม่ได้หยุดอยู่ที่นักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 เท่านั้น	 เราเกิดข้อคิดในเชิง
นโยบายใหม่ว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเป็นฐานเป็นแหล่งวิชาการ
ให้กับชุมชน	เราอยากตั้งเป็นศูนย์	EF	และเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	
EF	ให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	อันนี้คือ	ส่วนที่ 1 
 สว่นที ่2 เราอยากเนน้งานวจิยัเรือ่ง	EF	ตอนนีก้ำาลงัพฒันา
อาจารย์ให้ทำาผลงานวิจัยทาง	EF	เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ	
EF	ให้กว้างขึ้น	
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 ส่วนที่ 3	 ท่ีเราไปคุยกับมูลนิธิก็คือ	 เราจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เป็นจุดเริ่มต้นแล้วจะขยายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	ว่าราชภัฏ
ทั่วประเทศจะต้องเป็นแหล่งทางวิชาการที่จะอบรม	ตอนน้ีเราทำา	 Pre-Service	
Learning	กับนักศึกษา	แต่ต่อไปจะทำา	In-Service	Learning	กับคุณครูที่จบที่
ทำางานอยูใ่นโรงเรยีนหรอืในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็	ในจงัหวัดสรุนิทรม์	ี500	กวา่ศนูย	์
ทำาอย่างไรถึงจะขับเคลื่อนเรื่อง	EF	ได้	เราจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เปน็ฐานของการพฒันาครแูละเราจะเปน็ตวัอยา่งของหลกัสตูรทีจ่ะนำาขบัเคลือ่น
ของการพฒันาคณุครทูัว่ประเทศแลว้กใ็หค้ณุครูไปสูเ่ด็กและผู้ปกครอง	เร�กำ�ลงั
ขบัเคลือ่นกนัอยูว่�่ทำ�อย�่งไรทีจ่ะทำ�ใหม้ห�วทิย�ลยัร�ชภฏัเปน็ฐ�นของก�ร
พัฒน�ครูในระบบให้ได้ค่ะ” 

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

	 “เบือ้งตน้ในสว่นท่ี 1 ในสว่นของการเรยีน 
การสอน	เราสนับสนุน	EF	ในรายวิชาเอกของการ
ศึกษาปฐมวัยเอาไว้ก่อนนะคะ	ต่อไปเราจะขยับไป
ในส่วนของรายวิชาชีพครู	 ซ่ึงนักศึกษาครูทุกคน
ต้องเรียน	 และในระดับต่อไปก็วางแผนว่าจะขยับ
ในสว่นของรายวชิาการศกึษาทัว่ไปซึง่นกัศกึษาทกุ
คนในมหาวิทยาลัยต้องเรียนค่ะ	
 ส่วนท่ี 2 ส่วนของการบริการวิชาการ	 เรามีทั้งผู้เช่ียวชาญของคณะฯ	
ไปจัดอบรมใหก้บัคร	ูผูป้กครอง	ในส่วนของการเตรยีมพรอ้มทัง้เกีย่วกบักระทรวง
ศึกษาธิการ	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 เทศบาล	 รวมถึงองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลในส่วนต่าง	ๆ	
 สว่นที ่3 คอืพฒันาองคค์วามรูใ้หมโ่ดยอาจารยข์องเรากท็ำาวจิยัในสว่น
ของการพัฒนา	EF	ด้วยค่ะ	เป็นความตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบ	เป็น	Best	Practice	
ที่ดีหรือเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันกับส่วนอื่นที่พัฒนา
ในส่วนของกระบวนการ	EF	ค่ะ”	

ดร.นุจรี ม.ราชภัฏสุรินทร์  

ติดต่อขอข้อมูล
ผศ.ดร.คนึง	สายแก้ว	นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย		095-364-2981
น.ส.ณัฏฐณิชา	หม้อทอง	(ครูนิด)	โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร			098-447-8997
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ระยอง 
เอกชนจับมือท้องถิ่น 
ขับเคลื่อน EF
ทั้งจังหวัด

	 จังหวัดระยองขับเคลื่อนโครงการ	 EF	 ทั้งจังหวัด	 ตามนโยบายของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ที่เห็นความสำาคัญและลงนาม	MOU	 ร่วมกับหน่วยงานรัฐ	 
ท้องถิ่น	 เอกชน	 และทุกภาคส่วนในจังหวัด	 เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปัญหา 
ยาเสพติด	 มุ่งเน้นพัฒนาตั้งแต่เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยสำาคัญ	 โดยผลักดัน 
การใช้	EF	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขยายผลสู่โรงเรียน	และชุมชน
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	วัดห้วยโป่ง	สังกัดกองการศึกษา	เทศบาล
เมืองมาบตาพุด	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดระยอง	 หน่ึงในพื้นที่เข้มแข็งของโครงการ	
EF	 จังหวัดระยอง	 แบ่งการเรียนการสอนสำาหรับเด็กเล็กก่อนระดับชั้นอนุบาล	 
ออกเป็น	4	ห้อง	และกำาลังขยายเป็นระดับชั้นอนุบาล	1	ตามนโยบายรัฐบาล		
	 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม	สังกัดกองการศึกษา	เทศบาลนคร
ระยอง	อำาเภอเมือง	 จังหวัดระยอง	 เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในการนำา	 
EF	 ไปพัฒนาทักษะเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล	 และเตรียมขยายไปสู่ระดับชั้น
ประถมศึกษา
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	 “ประมาณปี	 2558	 ที่ ไปอบรมของ
สำานักงาน	 ป.ป.ส.	 ตอนแรกยังไม่เข้าใจค่ะ	 
ป.ป.ส.	 ก็แจกสื่อมาให้	 เป็นบัตรคำาทั่วไป	
แต่ครูยังไม่รู้จักการนำามาใช้ประโยชน์	 พอปี	 
2560	 ได้อบรมร่วมกิจกรรมกับบริษัทดาว	 
และสถาบันรักลูก	 เลยรู้ว่า	 EFเป็นการฝึก 
ทักษะทางสมองส่วนหน้า	 แต่ก็ยังไม่รู้ 
อกีวา่เปน็ยงัไง	ซ่ึงเขากม็กีารอบรมมาเรือ่ย	ๆ 	 
ค่ะ”	

นางพรเพ็ญ ประดิษฐ์ 
(ครูป้อม) หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง

	 “เริ่มแรก	 EF	 เข้ามาสู่ โรงเรียนด้วย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ร่วมกับ 
สำานักงาน	 ป.ป.ส.	 อบรมครูส่วนหนึ่งเพื่อจะ
พฒันา	EF	มเีปา้หมายเพือ่ลดปญัหายาเสพตดิ	
ตอนน้ันส่งค รูไปอบรมและใ ห้ก ลับมา 
ดำาเนินการโดยท่ีเราเองไม่ได้กำากับติดตาม 
ว่าสุดท้ายปลายทางเขาไปได้แค่ไหน	 

จนกระทัง่ในปี 2559 ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัระยองไดก้ำ�หนดเปน็นโยบ�ย
ก�รพัฒน�ทักษะ EF ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบ�ล หรือชั้นก่อน
อนุบ�ล ในจังหวัดระยอง ตัวเองจึงได้ไปอบรม	 EF	 และให้ความสำาคัญ
ในการใช้	EF	สอนเด็กมากขึ้น”

นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขมทิมทาราม

จุดเริ่มต้น EF จังหวัดระยอง
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	 “ตอนแรกได้ไปอบรมความรู้ทักษะ	 EF	 จากสำานักงาน	 ป.ป.ส.	 
ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ	 ได้รับสื่อพัฒนาทักษะ	 EF	 คือ	 เกมล้อมรัก	 และ 
นิทานอ่านอุ่นรัก	 มาเผยแพร่ให้กับเพื่อน	 ๆ	 หลังจากนั้นเดือนมิถุนายน	 
ปี	พ.ศ.	2661	ก็ได้เข้าอบรมกับสำานักงาน	ป.ป.ส.	อีกครั้งนึง	ในฐานะที่เป็นครู	
ก	ก็ได้มาขยายผลให้กับครู	ข	ในโรงเรียนและภายในจังหวัดระยอง	นอกจากนี้
ก็มีบริษัทดาว	 และสถาบันรักลูก	 ได้เข้ามาให้ความรู้กิจกรรมทักษะ	 EF	 ด้วย
ค่ะ	โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะ	ท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนทักษะ	EF	 
ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้	 ใครมีเวลาพอที่จะไปอบรมได้ท่านก็จะให้ 
ไปอบรมค่ะ”	

น.ส.พรรณิภา ประวันจะ (ครูไก่) 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
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	 “เริ่มจากตัวครูและเพื่อนร่วมงานด้วย	 สิ่งท่ีเด็กเรียนรู้	 ทำาให้เด็กรู้จักคิด	 
รู้จักสร้างสรรค์	ไม่ไปปิดกั้นความคิดเขา	ครูก็ต้องใจเย็นลง	EF	ช่วยให้ยับยั้งชั่งใจ”	

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง

	 “พอเราเรียนรู้เร่ือง	EF	ปุบ๊	อยา่งนอ้ย	ตวัเองเปน็คนอารมณร้์อน	ควบคมุอารมณ์
ตัวเองไม่ได้	 เราก็จะมีภาวะตรงนี้มากขึ้น	ตอนนี้เร�พย�ย�มฝึกให้คุณครูคิดแง่บวก  
ถ้�เข�คิดบวก สิ่งเหล่�นี้จะลงไปสู่ตัวผู้ปกครอง ตัวนักเรียนด้วย” 

ผอ.สุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขมทิมทาราม 

	 “สว่นตวัมผีลคอ่นข้างมาก	จากเดมิเราเปน็คนอารมณร์อ้น เร�ส�ม�รถย้ังคดิ 
ยุติอ�รมณ์ของเร�ได้ ควบคุมตัวเร�ได้ ใจเย็นม�กขึ้น	สองคือเราสามารถทำากิจกรรม
กับเด็กและสร้างเป็นผลงาน	 ผู้ใหญ่พึงพอใจ	 เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในผลผลิตของเรา		
ต่อมาคือเพื่อนร่วมงาน	 เราสามารถทำางานเป็นทีม	 เด็กท้ัง	 4	 ห้อง	 ทำา	 EF	 ร่วมกันได้
ทั้งหมด	ผู้ปกครองมีคว�มเข้�ใจ EF ม�กขึ้น เข�ส�ม�รถนำ�จ�กห้องเรียนไปต่อยอด 
กลับไปทำ�ที่บ้�นได้ เป็นก�รกระตุ้น และส่งต่อกัน มีก�รส่งเสริมให้เด็กมีพัฒน�ก�ร
ที่ดีขึ้น สมวัย อย่�งที่เร�ต้องก�ร” 

น.ส.สุภาพร กองเต็ก (ครูหญิง) ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดห้วยโป่ง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ผลักดันสู่นโยบายจังหวัด
	 “ปีที่	 2	 ที่เรามาต่อยอดโครงการ	 EF	 น้ัน	 เราเข้าไปหาผู้บริหารระดับจังหวัด	 
ทัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั	นายกเทศมนตร	ีหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเดก็	ทัง้สำานกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงประจำาจงัหวดั	ศกึษาธกิารจงัหวดั	สาธารณสขุจงัหวดั	ทอ้งถิน่จังหวดั	 
สร้างเป็นพลังขับเคลื่อนขึ้นมา	 โชคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านเห็นความสำาคัญ	 
ในการผลักดันโครงการ	EF”	

นายณัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารฯ 
กลุ่มบริษัทดาว 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่เห็นความส�าคัญในการน�า 
EF มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
จึงก�าหนดเป็นนโยบายขับเคล่ือนโครงการ EF ในปี 2559 โดยกลุ่มเป้าหมายส�าคญั
คือเด็กปฐมวัย

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
ถอดบทเรียน
	 “หลังจากจัดอบรมโครงการ	 EF	 ปีแรก	 เรามีเวทีถอดบทเรียน	 ซ่ึงได้เรียนรู้จาก 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ว่าผู้บริหารระดับสูงยังไม่รับทราบ”	

นายณัฐพงศ์  จิรวัฒนาวรกุล  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย 

  จากการถอดบทเรียนคร้ังน้ัน จึงมีการผลักดันสู่ผู้บริหารจังหวัด 
เพื่อให้เกิดนโยบายน�าไปสู่การขับเคลื่อนทั้งจังหวัด

นายณัฐพงศ์  จิรวัฒนาวรกุล  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์  กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย 
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ดึงท้องถิ่นมาหนุนน�า
	 “ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็นีไ้ดรั้บบรจิาคทีด่นิจากผูม้พีระคุณ	โดยกำานนัพมิพ	์ผู้ใหญ่
ใจดี	จำานวน	2	ไร่	เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณก่อสร้างได้จากเทศบาล 
โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการศึกษา	 และอีกส่วนเป็น
นโยบายของผู้บริหาร	ที่อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา	มีคุณภาพที่ดี	ด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม”	

นายถวิล โพธิบัวทอง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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	 เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนร่วม	 โชคดีที่
หน่วยง�นเร�ตั้งอยู่ในเขตอุตส�หกรรม มีผู้ให้ก�รสนับสนุนหล�ย
กลุ่มโรงง�น	 โดยเฉพาะบริษัทดาว	 ให้ความสำาคัญทุ่มงบประมาณให้
หลายส่วนในการพัฒนาโดยเฉพาะ	 EF	 เด็กได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้	 เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มาทำางาน	 เพราะมาบตาพุด 
เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม	 มีแรงงาน	 คนต่างถิ่น	 คนต่างชาติเข้ามาเรียนรู้

เราต้องให้การสนับสนุนการเรียนรู้และประสบการณ์เป็นสำาคัญ	 ยุค	 4.0	 ต้องนำา	
EF	 เข้ามาเติมเต็ม	 สร้างให้เขามีคุณภาพ	 ถือว่าโชคดีท่ีมีผู้ให้ความสำาคัญในส่วนน้ี	 
ส่วนหนึ่งคือรัฐบ�ลให้นโยบ�ยม� เร�ท้องถิ่นมีกำ�ลังคว�มส�ม�รถต้องต่อยอด
และเติมเต็มให้เด็กมีคุณภ�พ” 

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 
	 “เราจะมีผู้มีส่วนร่วม	คือ	 เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขคุณ
หมอแอ๊ว จะเป็นนักวิช�ก�รท�งด้�นนี้ มีเครื่องมือม�วัดม�
ติดต�มว่�เด็กได้ EF อะไรด้�นไหนไปแล้ว ถ้�ด้�นไหนบกพร่องก็
จะมีก�รปรับปรุงแก้ไข” 
                     ผอ.สุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

	 “ไปสังเกตการณ์ในการอบรมครั้งที่	 2	 เมื่อปี	 2559	ที่บริษัทดาวจัดขึ้น
แล้วกลับมาทำาแผน	เพราะเราทำาเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กอยู่แล้ว	พี่มอง
เรือ่งของก�รพฒัน� เร�ตอ้งทำ�ให้เปน็รปูธรรม ยงัไมต่อ้งไปถงึเร่ืองยุ่งเกีย่ว
กับย�เสพติด ดูเรื่องลักขโมยของเพื่อนก่อนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว	 เราแค่ 
อยากรู้ว่า	เด็กอ่อนด้านไหน	จะได้จัดกิจกรรมเสริม	จึงทำาเป็นแบบประเมิน 
โดยประเมินจากพัฒนาการอารมณ์ของเด็ก	 และนำาแบบประเมินของ	
อ.นวลจันทร์	(รศ.ดร.นวลจันทร์	จุฑาภักดีกุล	นักวิจัยศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์	

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	 มหาวิทยาลัยมหิดล)	 มาปรับใช้	 เราใช้โรงเรียน 
วดัโขดทมิทารามเปน็ตวัขบัเคลือ่น	และเนน้การสอนบอกผูป้กครองดว้ย	ถ�้เร�ปูพรม 
ครูทุกคนหมดแล้ว ผู้ปกครองเอ�ไปใช้ต่อไหม ครูมีทักษะอย่�งไรในก�รพูด 
สอนเด็ก เร�วัดกันปีต่อปี” 

น.ส. ศิริจิตร์ วรรณวงศ์ (หมอแอ๊ว) 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ งานส่งเสริมสุขภาพ 

สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
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ผู้บริหารองค์กรส่งเสริม
	 “ท้ังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะ	 ท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนทักษะ	 EF 
	ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้	ใครมีเวลาพอที่จะไปอบรมได้ท่านก็จะให้ไปอบรมค่ะ”	

ครูไก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

เอกชนในพื้นที่สนับสนุน
	 “ปี	 2559	 เรามีโครงการหลักคือ	 แผนพัฒนาบ้านฉาง	 เป็นการสำารวจความ
ตอ้งการของชมุชน	2,000	กวา่ตวัอยา่ง	ประเดน็ในการสำารวจคอื	ปญัหาดา้นสงัคม	ปญัหา
ยาเสพติด	ปัญหาคุณแม่วัยใส	ซึ่งเป็นปัญหาในสังคมทั่วไป	เรามองว่าจะทำายังไงดีที่ทำาให้
สังคมดีขึ้น	 เผอิญได้พบกับสถาบันรักลูกซ่ึงได้ร่วมกับสำานักงาน	 ป.ป.ส.	 และหลาย	 ๆ	 
หน่วยงานทีท่ำาโครงการ	EF	ซึง่เรามองตรงกันวา่ตรงกับการแกไ้ขปญัหาสงัคม	เร�อย�กสร�้ง
ใหร้ะยองเป็นตน้แบบ เปน็เมอืงทีท่ำ�ให้เย�วชนเติบโตเป็นคนดี และอยู่รอดในสังคมได ้ 

	 เราได้คุยกับสถาบันรักลูก	 ได้ ไปร่วมเวทีทำาให้มี โอกาสผลักดันมี 	 EF  
Partnership เกิดขึ้น ไม่ใช่เร�ที่จะทำ�ผู้เดียว สำ�คัญคือ มีภ�คีเครือข่�ยที่ทำ�ร่วมกัน  
ทำาให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	 เราเป็นภาคเอกชนที่มีกระบวนการต่าง	 ๆ	 
การประสานงานต่าง	ๆ	เป็นจุดแข็ง	แต่ต้องมีภาครัฐ	ในการผลักดันนโยบายต่าง	ๆ	และ
ในพื้นที่ในภาคชุมชน	 มีคณะขับเคลื่อนของจังหวัด	 มีการลงอาสาภาคชุมชน	 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่การศึกษา	เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วย”	

นายณัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารฯ กลุ่มบริษัทดาว
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องค์กรภายนอกให้เครื่องมือ
และค�าปรึกษา
	 “ตอนทีไ่ปอบรมกบัสำานกังาน	ป.ป.ส.	ครไูดบ้ตัรคำาตา่ง	ๆ 	มา	แตใ่ชไ้มเ่ปน็	 
คนที่กระตุ้นให้ครูฉุกคิดและกลับมาใช้บัตรคำา	 ต้องยกให้สถาบันรักลูก	 และ 
บริษัทดาว	 รวมทั้งทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ที่มาทำาการวิจัย	 EF	 
จับจดุใหถ้กู	เปน็นวัตกรรม	มกีารพฒันาเขยีนแผน	EF	ไกดไ์ลน	์มกีารสอน	การแนะนำา	 
เกิดการพัฒนา	ลองผิด	ลองถูก	มีการปรับแก้กัน	ช่วยสอนแนะนำากัน”	

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง

	 “เราโชคดีได้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 มาทำางานวิจัยเรื่อง	 EF	
และนำา	DSPM	มาพัฒนาเด็กด้วยค่ะ”	

นางสาวถาวร ถิ่นถาวร (ครูแคะ) ศพด.วัดห้วยโป่ง  

	 “สือ่ทีส่ำานกังาน	ป.ป.ส.	ใหม้าคอืนทิานอา่นอุน่รกั	เปน็สือ่ท่ีวเิศษมากคะ่	 
เราจะใชกั้บนกัเรยีนใหมคื่อ	นอ้ง	ๆ 	อนบุาล	เปน็ทีส่นใจของเดก็	ๆ 	มาก	ทำาใหเ้ดก็ 
ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่	 ๆ	 ได้	 สื่อตอนนี้สำาหรับเด็กเล็กจะมีแค่นิทาน 
ในเด็กอายุมากหน่อยจะยังไม่ค่อยมี	 อยากให้มีสื่อมากกว่านี้	 อยากให้ผลิตส่ือ 
เยอะ	ๆ 	หนอ่ย	นอกจากสำานกังาน	ป.ป.ส.	แลว้กจ็ะมบีรษิทัดาว	และสถาบนัรกัลูก	 
ได้เข้ามาให้ความรู้กิจกรรมทักษะ	EF	ด้วยค่ะ”

ครูไก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
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ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
	 “ครูจะขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง	 ช่วยเตรียม
อุปกรณ์ให้เด็กนำามาทำากิจกรรม	 แล้วครูจะส่งเป็น	 คลิป	 หรือ
ไฟล์ภาพให้ไปในไลน์กลุ่มค่ะ”	

ครูหญิง ศพด.วัดห้วยโป่ง

	 “สิง่ทีท่ำาใหเ้ราทำา	EF	ตอ่เนือ่ง	มาไดอ้ยา่งเข้มแขง้จนถงึ
ตอนนี้	อันดับแรกคือ	ตัวเรา	ถ้าเราไม่มีใจที่จะทำา	ก็ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้	ต่อมาก็คือ	หน่วยงานที่สนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็น
ชมุชน	หน่วยงานตน้สงักดัทีส่นบัสนนุเหน็ความสำาคญั	หน่วยงาน 
ที่สำาคัญคือ	 บริษัทดาว	 นำาพาสิ่งดีในการพัฒนาเด็กมาให้เรา		 
ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการจดักจิกรรม	สนบัสนนุเปน็อยา่งด	ี	 
ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 เรามีองค์ความรู้แล้ว	
อยากใหค้นอืน่มคีวามรู	้เรากอ็อกไปชว่ยสนบัสนนุใหค้วามรูเ้ขาไป
แนะนำาการทำากจิกรรมรว่มกนั	อยากทำาตอ่ไปเรือ่ย	ๆ 	ไมอ่ยากหยดุ 
อยู่แค่นี้ค่ะ”	

ครูแคะ ศพด.วัดห้วยโป่ง
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 “สิ่งที่มาเป็นส่วนเสริม แรงหนุน ให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนา 
EF อย่างมีศักยภาพ
 1.  ครูหรือบุคลากรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน	ดำาเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน	กิจกรรมการสอนเกิดการพัฒนา
 2.  ผู้บริหาร เห็นความส�าคัญ	 เป็นแรงผลักดันให้ครูไปอบรม	
พัฒนาเป็นวิทยากร	 พัฒนาความรู้ในองค์กรเดียวกัน	 เกิดการขยายผล	 
นำามาปรับใช้
 3.  ผูป้กครอง ร่วมด้วยชว่ยกัน ไม่ทิง้ภาระกบัคร	ูเหน็ความสำาคญั 
การต่อยอดจากโรงเรียนไปสู่บ้าน	จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็ก
 4.  ชมุชนและคณะกรรมการสถานศึกษา	ใหค้วามสำาคญักบัเดก็	
ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง	ๆ	

	 ทกุภาคสว่นมคีวามสำาคญัให้เป็นไปในทศิทางทีด่ขีึน้	มสีว่นสนบัสนนุ
ผลกัดนั	ทัง้สำานกังาน	ป.ป.ส.	ภาครฐั	ภาคเอกชน	มาสง่เสรมิใหเ้กดิการอบรม	
ครูได้นำาความรู้กลับมาพัฒนา	 มาใช้กับเด็กได้อย่างเต็มที่	 รวมถึงครูและ 
ผู้ปกครอง	ได้รับความรู้ด้วย”	

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง
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สูความสำเร็จปจจัย

ถอดบทเรียน

ดึงทองถิ่นมาหนุนนำ

ผลักดันสูนโยบายจังหวัด

- สนับสนุนงบประมาณ

- สนับสนุนองคความรู

 ดานวิชาการ

- จัดอบรมใหความรู

 อยางตอเน�อง

- สนับสนุนงบประมาณ

- ชุดส�อ จากสำนักงาน ป.ป.ส.

- ทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล

- ทีมวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ส. 

 และสถาบันรักลูก

ผูบริหารองคกรสงเสริม

ผูปกครองใหความรวมมือ

สงบุคลากรไปอบรม

เอกชนในพื้นที่สนับสนุน

องคกรภายนอกให

เคร�องมือและคำปรึกษา
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 “ในการผลกัดนัโครงการ	EF	นอกจากมีภาคของผูบ้ริหารทีเ่ขม้แข็งแล้ว	เรายงัม ี
ภาคของอาสาสมคัรในชมุชน	คณุครขูองศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทัง้หมด	
ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมทุกปี	 มีแกนนำาเกิดขึ้นปีละ	 120	 คน	 มีการให้ความรู้ทุกปี	 
เป็นเครือข่ายกัน	ช่วยเหลือกันทุก	ๆ	ปี	
	 ซึง่เรามผีลงานวิจยัเรือ่ง	EF	ทีเ่ปน็ตน้แบบของการเปรยีบเทยีบ	แสดงใหเ้หน็ถงึ
ผลการเปลี่ยนแปลงใน	3	เดือน	ถ้าทั้งครู	และผู้ปกครอง	ใส่ทุกเรื่องที่เป็น	EF	ให้กับเด็ก	
ผลที่ออกมาในช่วงสั้น	ๆ	3	เดือน	เกิดการเปลี่ยนแปลง	ปรับปรุงขึ้น	30%”	

นายณัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารฯ กลุ่มบริษัทดาว 

	 “หลงัจากทีไ่ปสังเกตการณใ์นการอบรมทีบ่รษิทัดาวจดัขึน้เมือ่ป	ี2559	เรากลับมา 
เขียนแผนและจัดอบรมขยายผลต่อในพื้นที่	บูรณาการเข้ากับงานที่ทำา	ซึ่งเราทำาเกี่ยวกับ 
เรื่องพัฒนาการเด็กอยู่แล้ว	 ก็ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน	 และชุมชน	 พัฒนาองค์ความรู้
วิชาการให้	จัดอบรมคิดกิจกรรมให้	บางแห่งคณะกรรมการชุมชนเป็นคนจัดกิจกรรมขึ้น	
เราก็มีโอกาสให้คำาแนะนำาผู้ปกครองไปด้วย”	

หมอแอ๊ว เทศบาลนครระยอง

	 “ในส่วนของโรงเรียนเราใส่	 EF	 ให้กับผู้ปกครองด้วย	 เชิญผู้ปกครองแกนนำา
มาพัฒนา	 EF	 เพื่อให้เขาไปต่อยอดกับเด็กท่ีบ้านเขาด้วย	 มันก็จะเป็นกำาลังสอง	 ครูหนึ่ง	 
ผู้ปกครองอีกหนึ่ง	เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิดผล	EF	ได้มากขึ้น	
	 เราจะทิ้งไปแค่ระดับปฐมวัยไม่ได้	 ตอนนี้ก็พยายามนำาเสนอผู้เกี่ยวข้อง	 ว่าเรา
อย่าทิ้งแค่ปฐมวัย	 ถ้าพัฒนากันจริง	 ๆ	 เด็กต้องพัฒนาต่อเนื่อง	 เพราะฉะนั้นในส่วนของ
โรงเรียนเราตอนนี้ไปถึง	ป.1	ป.2	แล้วปีหน้าก็น่าจะขึ้นถึง	ป.3	ป.4	ป.5	ป.6	เรื่อย	ๆ	ค่ะ”	

ผอ.สุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

	 “ในฐานะทีเ่ปน็คร	ูก	กไ็ดม้าขยายผลใหก้บัเพือ่นครใูนโรงเรยีน	และคร	ูข	ภายใน
จังหวัดระยอง	 นอกจากยังได้ไปขยายผลให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยค่ะ”	

ครูไก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

การขยายผล
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		 “ทีไ่ปอบรมของสำานกังาน	ป.ป.ส.	ตอนแรกยังไม่เข�้ใจ ป.ป.ส. แจกสือ่ม� 
กย็งัไมเ่ห็นคณุค�่	เชน่	นทิาน	เกมตา่ง	ๆ 	บตัรคำาทัว่ไป	ซึง่ใชอ้ยูแ่ล้ว	ส่ิงทีท่ำามอียูแ่ล้ว
ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่	 ยังไม่รู้จักการนำามาใช้ประโยชน์	 ยอมรับว่าที่ไปอบรมของ
สำานักงาน	 ป.ป.ส.	 ครูเองยังใหม่ในเรื่อง	 EF	ก�รอบรมแค่ครึ่งวัน ระยะสั้นและ 
ไม่ต่อเนื่อง” 

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง

ปัญหา
และอุปสรรค
	 “เริ่มต้นครั้งแรก	ปัญหา	อุปสรรค
เยอะมาก เร�ยงัไมเ่ข�้ใจใน EF อย�่งถ่องแท ้ 
บวกกับว่าเด็กยังใหม่	 ไม่ให้ความร่วมมือ	 
มีการต่อต้าน	 เด็กหลาย	 ๆ	 คนมารวมกัน 
คอ่นขา้งยาก	เปน็อปุสรรค	ไมส่ามารถชกัจงู
เด็กให้มาร่วมกิจกรรมกับเราได้	 ไม่สามารถ 
ทำาข้อตกลงภายในห้องกับเด็กได้”	

ครูหญิง ศพด.วัดห้วยโป่ง
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	 “ทำาโครงการ	EF	ปแีรก	พอจบแลว้เรามี
เวทถีอดบทเรยีน	ถงึไดรู้ว้า่เร�ข�ดก�รสือ่ส�รกบั
ผู้บริห�รระดับสูงในจังหวัด ซึ่งเราแก้ไขในปีที่	2	
ทำาให้โครงการขับเคลื่อนดีขึ้น”	

นายณัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารฯ 
กลุ่มบริษัทดาว

	 “นิทานดี	 แล้วผู้ปกครองเอาไปใช้ไหม 
เกมล้อมรักดี	 แต่ในเด็กท่ีเล่นด้วยกันแต่ละคนได้
ทักษะ	EF	ไม่เท่ากัน	เราถึงมองเรื่องการประเมิน	 
ครูต้องถามเด็ก	 แต่ครูไม่มีกระบวนการคิดตาม	
ครูไม่รู้วิธีประเมิน	 เด็กจึงถูกประเมินว่าตำ่ากว่า
มาตรฐาน	 แต่พอเราไปประเมินอีกครั้งเด็กอยู่ 
ในเกณฑป์กตแิลว้เพราะครเูริม่มกีารปรบัตวัเรยีน
รูว้ธิปีระเมนิ	ซึง่การคดิและนำากจิกรรม	ตอ้งใหค้รู 
เป็นเพียงผู้สังเกต ต้องนำ�ครูไปอบรมพัฒน�  
ตอ้งสอนก�รประเมนิผลใหค้รดูว้ย คร ูก บ�งคน
ยังไม่เข้�ถึงบทบ�ทและยังไม่เข้�ใจ บ�งคนไม่รู้
วธีิก�รพดูสอน ปรบัอ�รมณต์วัเองไมไ่ด ้ในขณะที ่
บ�งโรงเรียน ครู ก เก่ง แต่ผู้อำ�นวยก�รไม่เห็น 
คว�มสำ�คัญ

หมอแอ๊ว เทศบาลนครระยอง
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	 ป.ป.ส. ต้องมีโจทย์ข้�งหน้� ว่�อย�กลดอะไร	 แล้วให้
ในพื้นที่สอดแทรกกิจกรรมเข้าไป	 เวล�จัดอบรมต้องบอกเลยว่�
อย�กได้คนท่ีขับเคล่ือน คนท่ีส�ม�รถคิดพัฒน�กิจกรรมและ 
นำ�ไปใช้จริงได ้	 ศพด.	 หรือโรงเรียนจะได้เลือกส่งคนไปอบรมได้ถูก	 
ตอ้งบอกคณุสมบัตใิหช้ดั อย่�บอกว�่เปน็ผูร้บัผดิชอบง�น เพร�ะเข� 
อ�จทำ�ได้ แต่พัฒน�ง�นต่อไปไม่ได้” 

หมอแอ๊ว เทศบาลนครระยอง
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 “บ้�นที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ย�เสพติดจะเข้�ได้ย�ก  
เพร�ะคณุภ�พคนดตีัง้แตเ่ริม่ตน้แลว้ เร�ค�ดหวงัว�่ การทีเ่ดก็ 
ได้รับและเติมเต็มสิ่งดีไปก่อน	 โอกาสไม่ดีจะยาก	 ส่ิงแวดล้อม
จึงเป็นสิ่งสำาคัญ”

นายถวิล โพธิบัวทอง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด

	 “สภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	เช่น	พ่อสูบบุหรี่	ดื่มเหล้า	นี่คือยาเสพติด	เราต้องใส่
กระบวนการลงไปให้เด็กได้คิด	 วิเคราะห์	 เรื่องยาเสพติดไม่ไกลตัวเลยกับเด็กปฐมวัย	 
ขึ้นอยู่กับเทคนิคของครู	ใส่ความรู้ลงไป	ชวนให้เด็กคิดถึงสภาพแวดล้อมที่เขาได้พบเจอ	
แล้วเปรียบเทียบกัน”	

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง

 “ถ้�เด็ก ๆ มีพื้นฐ�นใน 9 โดเมนของ EF แล้ว เข�จะรู้จักยั้งคิด ไตร่ตรอง 
ยับยั้งชั่งใจ รู้ว่�อะไรผิด รู้ว่�อะไรถูก รู้ว่�ควรว�งแผนยังไง ทำ�ยังไงกับชีวิตตนเอง 
ถ้�เข�เกิดกระบวนก�รคิด เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะแล้ว ย�เสพติดจะไม่เข้�ม�ก้�วก่�ย
กับชีวิตเข�เลย” 

ครูแคะ ศพด.วัดห้วยโป่ง 

ตอบโจทย์ ป.ป.ส. อย่างไร



ถอดบทเรียน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาทักษะสมอง (EF)

ใน 4 พื้นที่เชียงราย สุรินทร์ ระยอง นครศรีธรรมราช
69

 “ก�รพฒัน�ทกัษะ EF จะนำ�ไปแก้ปญัห�ย�เสพตดิ และวกิฤต
ต�่ง ๆ  ในสงัคมได้ เพร�ะอย�่งนอ้ยตวัเองอ�รมณเ์ยน็ขึน้ มองอะไรบวกขึน้  
สำ�หรบัวยัอนบุ�ลเร�พฒัน� EF	โดยมจีดุประสงค์วา่ใหเ้ดก็มทีกัษะเหลา่นี ้
เพ่ือไปดำารงในชวีติประจำาวนั	ถา้เดก็มพีืน้ฐานเหล่านีไ้ปเรือ่ย	ๆ 	ในการใชช้วีติ 
ประจำาวัน	 เราจะไม่มีการทะเลาะกัน	ตีกัน	พูดจาหยาบคาย	หรือมีอะไร 
โตแ้ยง้มา	เพราะฉะนัน้จดุประสงคใ์นระดบัอนบุาลและประถมเราขอแคน่ี้
ในบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลและประถม	 คือ	 เด็กเขามี	 EF	
เบื้องต้น	เขารู้หน้าที่”	

ผอ.สุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

 “ทกัษะ EF เข�้ม�ดแีลว้ เข�้ม�ถกูท�งแล้ว ทกัษะ EF ตอ้งเริม่ 
ตั้งแต่ต้นกล้�เล็ก ๆ จะปลูกได้ง่�ยม�กกว่� เพร�ะทักษะ EF	 คือ 
การยับยั้งชั่งใจ	 และยืดหยุ่นความคิด	 ครูเอานิทานต้นกล้าผู้กล้าหาญ	 
มาเล่าให้เด็ก	ๆ	ฟัง	ทำาไมพี่ต้นกล้าถึงต้องโดนตำารวจจับ	เพราะพี่ต้นกล้า
เอาขนมหวาน	ๆ 	มาใหเ้ดก็	ๆ 	กนิ	เราสอนใหเ้ดก็คดิวเิคราะห	์ใหรู้จ้กัยบัยัง้
ชั่งใจ	 ยืดหยุ่นความคิดเป็น	 คิดวิเคราะห์เป็นตั้งแต่เด็ก	 เด็กก็จะได้รู้ว่า 
สิง่ทีเ่ราชอบบางครัง้กจ็ะมโีทษกบัตวัเอง	บางครัง้มนัไมม่ปีระโยชนอ์ะไรเลย	 
โตไปเรื่องยาเสพติดเขาก็จะยับยั้งชั่งใจได้”	

ครูไก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

ตอบโจทย์ ป.ป.ส. อย่างไร
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บทสรุปความส�าเร็จ
และการสานต่อเพื่อไปถึงเป้าหมาย

	 เราอยากให้เด็กโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ	 สามารถดำารงชีวิตด้วยตัวเขาเองได้	 
การเติมเต็มเป็นสิ่งสำาคัญ	 เขาสามารถต่อยอดได้	 ในฐ�นะ อปท. เร�เติมเต็มให้  
จ�กนัน้เข�ตอ้งเดนิดว้ยตวัของเข�เอง โดยเฉพ�ะพอ่แมต่อ้งมสีว่นร่วม ใหค้ว�มสำ�คญั  
เขาจะมีภูมิต้านทานที่ช่วยให้สามารถเดินต่อไปได้ในอนาคต	
	 ผมคาดหวังว่าหน่วยงานของรัฐคงให้ความสำาคัญในเรื่องนี้	 อยากให้พิจารณา
เรือ่งระเบยีบและกระบวนการใชจ้า่ยงบประมาณทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งประสบการณใ์หเ้ดก็
ได้เติมเต็มเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	

นายถวิล  โพธิบัวทอง  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด

	 “เป้าหมายเราอยากให้เด็กระยองเติบโตขึ้นมามี	EF	ในตัว	มีภูมิคุ้มกัน	คุณครู
ไปปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มขึ้น	 ให้เด็กฝึกคิดไปด้วย	 ในแผนการเรียนการสอน	 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	 อาจผสมผสานในข้ันตอนการฉีดวัคซีนแก่เด็ก	 หรือแจ้งให้พ่อแม่ทราบถึง	
EF	 ที่ดีต่อลูกเขา	 อยากส่งเสริมตรงนี้	 ให้เด็กโตขึ้นมาเป็นคนดี	 แล้วเขาจะเป็นคนเก่ง 
ต่อไป	เขาใช้ชีวิตเป็น	ดูแลตัวเองเป็น	อยู่กับผู้อื่นเป็น
 ให้ EF เข้�ไปในหลักสูตรระดับปฐมวัย ประถมศึกษ� และระดับอื่น ๆ   
ถ้าเข้าไปในหลักสูตรโดยการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ได้	 ไม่ใช่การบังคับ	 ครูจะรู้สึก 
ไม่เป็นง�นเพิ่มเติม แต่เป็นหน้�ที่ที่ควรทำ�	ตรงนี้จะทำาให้โครงการก้าวหน้าได้ไกลเลย”	

นายณัฐพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารฯ กลุ่มบริษัทดาว

 ต้องมีผู้บริห�ร ต้นสังกัด ผู้ใหญ่ที่มองเห็นคว�มสำ�คัญและประโยชน์ที่ได้ใช้ 
ตลอดถงึภ�ครฐั ภ�คเอกชน	ช่วยในการกระตุน้ดว้ย	อกีทัง้ชุมชน	หรอื	อสม.	ทกุภาคสว่น	
ทุกองค์กรจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน	ในแนวความคิดเดียวกัน	อย่างเข้มแข็ง	ร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน	
 ถ�้รว่มมอืดว้ยคว�มเขม้แขง็ให ้EF ก�้วไป ลดปญัห�ด�้นย�เสพตดิ ลดปญัห�
ต่�ง ๆ คิดว่�ไปได้แน่นอน	อาจจะไม่	100%	แต่ก็ได้ทำาแล้ว	สิ่งที่ทำาอาจจะ	10-20%	 
ถือว่าไม่ล้มเหลว	เพราะอย่างน้อยได้ก้าวและได้กระทำาลงไป	ส่งผลดีกับประเทศชาติ	

ครูป้อม หัวหน้า ศพด.วัดห้วยโป่ง
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	 “การนำา	 EF	 เริ่มใส่เข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับนี้	 ไม่เร็วนะคะ	 เป็นเรื่อง
ธรรมชาต	ิจรงิ	ๆ 	แลว้เดก็เลก็กฝ็กึได	้ฝกึในระเบยีบเรือ่งงา่ย	ๆ 	ใกลต้วั	ทำาใหเ้ดก็ชว่ยเหลอื 
ตัวเองได้	 EF	 คืออะไรท่ีอยู่รอบตัวเรา	 เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	 อยู่ที่เรากำาหนด	 EF	 คือ	 
การยับยัง้ชัง่ใจ	ยดืหยุน่ความคดิ EF คอื สนัด�นทีด่ ีเร�ควรจะสร�้งสนัด�นทีด่ใีหก้บัเด็ก 
	 อยากใหท้ีอ่ืน่รองรับการใช้	EF	กบัเด็กตอ่ไปเรือ่ย	ๆ 		เหมอืนกบัการเติม	ถา้ไมเ่ติมเตม็ 
ก็หยุด	ทำาให้การทำางานขาดหายไป	อยากให้ทุกส่วนทุกภาคมีการทำางานต่อ	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง”	 
                                                                            ครูแคะ ศพด.วัดห้วยโป่ง

	 “การนำา	EF	เข้ามาพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย	คิดว่าช้าเกินไปด้วยซ้ำา	จริง	ๆ	แล้ว	
คนที่น่�จะเรียนรู้ EF แล้วส�ม�รถปูพื้นฐ�นที่ดีที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว	จะ
เปน็ประเดน็สำาคญัมากกวา่	เพราะกวา่เดก็จะเข้ามาสูโ่รงเรยีนในระดบัอนบุาลกค็อื	3	ขวบ	 
ในช่วง	0	–	3	ขวบบางครั้งโดยการปลูกฝังหรือการเลี้ยงดูของผู้ปกครองอาจจะพลาดไป
แล้ว	 พอโรงเรียนจะมาพัฒนาทักษะสมอง	 EF	 ตรงนี้มันอาจจะช้าเกินไป	 ลำาพังโรงเรียน 
ถ้าเราใส่	 EF	 ให้เด็ก	 ถ้า	 EF	 ไม่ไปใช้ต่อเนื่องที่บ้านก็จะไม่เกิดผลอะไร	 เพราะ	 EF	 คือ 
ทักษะ	ทักษะจะทำาให้เกิดผลได้ดีมันต้องมีการฝึกซ้ำาบ่อย	ๆ	ซ้ำาถี่	ๆ	ซ้ำาเยอะ	ๆ”	

ผอ.สุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

	 “จะทำาอย่างไรให้ทักษะ	 EF	 ยั่งยืนต่อไปได้	 หน่ึงคือตัวครู	 ครูเป็นหลัก	 ครูเรา 
มีทักษะ	EF	แล้ว	เราพัฒนาลูกเราได้	น่าจะมีการจัดอบรมให้กับครู	สพฐ.	ให้มากขึ้นด้วย	 
แต่เราพัฒนาเฉพาะครูไม่ได้	 เราต้องสานต่อโดยขยายให้กับผู้ปกครอง	 ดึงผู้ปกครอง 
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่จะให้ลูกเราได้ทักษะ	EF	
	 เปิดเรียนครั้งแรกเราจะมีการจัดค่ายคาราวาน	 EF	 ที่โรงเรียนของเรามีทุกปี	 
ดงึผูป้กครองมามสีว่นรว่ม	ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง	EF	ถา้ไดผู้ป้กครองมากจ็ะเบาแรงคร	ู 
EF	 ก็จะยั่งยืน	 เพราะผู้ปกครองอยู่กับเด็กทุกวัน	 ถ้าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็
จะไปสานตอ่ตอ่ยอดจากคณุครไูด้ ในระดบันโยบ�ยอย�กใหล้งสูผู่ป้กครองใหม้�กทีสุ่ด” 

ครูไก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

ติดต่อขอข้อมูล
นางพรเพ็ญ		ประดิษฐ์		(ครูป้อม)	หัวหน้า	ศพด.	วัดห้วยโป่ง	098-474-2082
น.ส.	ศิริจิตร์	วรรณวงศ์	(หมอแอ๊ว)	พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ	งานส่งเสริมสุขภาพ	
สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครระยอง		083-114-4061





อบต. ก�าโลน
ขยายผล EF
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปสู่ชุมชน
 

	 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	 จำานวน	 6	 คน	 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย	 
4	คน	ปริญญาตรีสาขานาฏศิลป์	1	คน	และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์	1	คน
	 ครูพี่เลี้ยง	จำานวน	3	คน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	2	คน	และระดับมัธยมศึกษา	
6	จำานวน	1	คน
	 ที่นี่เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ	2	-	6	ปี	แบ่งเป็นเด็กเล็กระดับก่อนอนุบาล	อนุบาล	1	และ
อนุบาล	2	ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลประมาณ	200	คน	ซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่	อบต.กำาโลน	และ
พื้นที่ใกล้เคียง	ผู้ปกครองส่วนมากเป็นชาวสวนและทำางานในพื้นที่		

	 ตำาบลกำาโลน	 อำาเภอลานสกา	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านคีรีวง	แหล่ง
ท่องเท่ียวยอดนิยมซึ่งได้ช่ือว่าอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย	และเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ	

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลกำาโลน	 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ	 อบต.กำาโลน	 อ.ลานสกา	 จ.นครศรีธรรมราช	
บุคลากรครูและพี่เลี้ยงทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่	
อบต.กำาโลน	ประกอบด้วย
	 ครู	รักษาการหัวหน้าศูนย์	1	คน	จบการ
ศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
	 ครู	จำานวน	6	คน	จบการศึกษา	ระดับ
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยทั้ง	6	คน	
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จุดเปลี่ยนจากครู
สู่จุดเริ่มต้นการป้องกันยาเสพติด
ตั้งแต่ปฐมวัย
	 “ได้มีโอกาสดีค่ะ	คือได้เป็นครู	ก	ของ	ป.ป.ส.	ได้รับทราบในส่วนของ
ข้อมูลเรื่องของ	EF	ในเมื่อประมาณ	5	ปีที่แล้ว”

	 ป	ี2558	นางสาวชลดิา	กจิธรรมาภริกัษ	์(ครโูบว)์	ครศููนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกำาโลน	ไดร้บัโอกาสเขา้รว่มโครงการฝกึอบรมหลกัสตูร	
เสรมิศกัยภ�พวทิย�กรครูตน้แบบเพือ่สร�้งภมูคิุม้กนัย�เสพติดในเดก็ปฐมวยั 
ที่สำานักงาน	ป.ป.ส.	จัดขึ้น	
	 หลังจากเข้ารับการอบรมเรื่อง	 EF	 ในโครงการดังกล่าวกับสำานักงาน	
ป.ป.ส.	แล้ว	ครูโบว์ยังไม่สามารถกลับมาถ่ายทอดเรื่อง	EF	ให้กับเพื่อนร่วมงาน	
ผูบ้รหิาร	หรอืแมแ้ตเ่ดก็	ๆ 	ซึง่เปน็กลุม่เปา้หมายหลกัของโครงการนีไ้ด	้เนือ่งจาก
ไม่กล้า	เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้	แม้จะมีเอกสารประกอบที่ได้
รับมาจากการเข้าอบรมกลับมาด้วยก็ตาม		
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ทดลองด้วยตัวเอง
	 “ตัวเราเองไปเจอ EF ปีแรก ยังไม่รู้ว่�มันคืออะไร จะให้เดินมาบอกเพื่อน 
กบ็อกได้แคน่ีแ้หละกค็อืเอกสารทีเ่ราไดม้า	ซึง่คำาศพัทค์อ่นขา้งเปน็วชิาการและเราเอง 
ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจก็ได้แค่มอง	 ตอนน้ันเราไปเป็นครู	 ก	 เพื่อที่จะเอาไปส่งต่อให้
เพื่อน	 แต่กลับมาไม่กล้าส่งต่อให้ใครเพราะว่าเร�เองยังไม่เข้�ใจร้อยเปอร์เซ็นต์  
ก็ลองเอ�ตัวเองเป็นตัวทดลองแล้วลองดูเด็กกลุ่มเล็ก ๆ ที่พอจะทำ�ได้ก่อน” 

ครูโบว์

จุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญเกิดขึ้นกับตัวเอง 

	 “สิ่งแรกสุดเลยท่ีนำากลับมาทำาก็คือ	 ลองนำามาใช้กับตัวเองก่อน	 เพราะ
ในข้อมูลของ	 EF	 เขาบอกว่าเป็นกระบวนการของการพัฒนาทักษะสมองเพื่อ 
ความสำาเรจ็ของชวีติ	เราอยากรูว้า่นอกจากเดก็แลว้ผูใ้หญจ่ะสามารถนำามาใชไ้ดด้ว้ย
หรือไม	่กล็องฝกึตวัเองในการใช	้EF	จงึพบวา่จรงิ	ๆ 	แลว้	ผูใ้หญส่ามารถใช	้EF	ไดด้ว้ย”	

ครูโบว์  

	 “หลงัจากเอาตวัเองเปน็ตวัทดลองใช	้EF	กเ็กดิการเปลีย่นแปลง	คอืใจเยน็
ลง	มีสมาธิ	มีสติในการทำางาน	ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ	2	ปีค่ะ”	

ครูโบว์
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เริ่มจากเด็กกลุ่มเล็ก
จากจุดเปลี่ยนสู่จุดเริ่มต้นอย่างจริงจัง 

	 “สำาหรับเด็กก็เริ่มต้นพร้อมกับตัวเองค่ะ	 เร่ิมแรกอาจจะ
ใช้แบบยังไม่ชัดเจน	 แต่พอเห็นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับตัวเอง	 ก็เริ่มใช้	 EF	 
กบัเดก็ชัดเจนข้ึน	โดยผา่นกระบวนการของกจิกรรมประจำาวนัเปน็หลัก 
ซึง่ตวัเองสอนเดก็อาย	ุ2-3	ขวบ	ฉะนัน้การดแูลกิจวัตรประจำาวนัจงึเปน็
เรื่องสำาคัญ	จึงฝึกเด็กจ�กกิจวัตรประจำ�วัน” 

ครูโบว์

 “พอเด็กได้ฝึกบ่อย ๆ ทุกวันจะเห็นชัดเจนเลยว่� EF  
ใสเ่รว็เท่�ไหรจ่ะไดผ้ลลพัธเ์รว็เท�่นัน้	ครโูบวใ์สต่อนทีเ่ดก็อาย	ุ2	ขวบ	 
เดก็ไดเ้ร็วมาก	เดก็บางคนใสร่องเทา้ไม่ไดเ้ลยเพราะอยูท่ีบ่า้นมีคนทำาให้
ทกุอยา่ง	แตพ่อมาถงึโรงเรยีนปุบ๊พอเขาไดร้บัการฝกึ	ใช้คำาวา่ฝึกเลยค่ะ	
ต้องทำา	คุณครูก็ใช้วิธีพดูให้เห็น	ทำาให้เห็นก่อนในเบื้องแรก	เขาเห็นเขา
จำาเขาทำา	แล้วก็ทำาแบบนี้เรื่อย	ๆ	อย่างต่อเนื่องทุกวันจนเขาเริ่มเข้าใจ
ในส่วนความจำา	 (Memory)	 เขารู้แล้วว่าถึงเวลานี้เดี๋ยวต้องใส่รองเท้า	
วิธีใส่รองเท้าใส่อย่างไรให้ถูกต้อง	 ตอนเช้ามาถึงหนูต้องถอดตรงน้ี	 
หนูต้องเก็บตรงไหน	 หนูต้องไปเก็บรองเท้าเอง	 ทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง 
ในครั้งแรกค่ะ	แต่ใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าแป๊บ	ๆ	จะทำาได้”	

ครูโบว์
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ส่งต่อเพื่อนร่วมงาน
 “เพื่อนท่ีโดนก่อนเลยคือครู ข ของตัวเอง ก็คือคน 
ทีอ่ยูด่ว้ยกนัอยูใ่นห้องเดยีวกนั ใชว้ธิกี�รซมึซบั บอกว�่ทำ�แบบนี ้
แล้วเด็กจะเกิดแบบนี้นะ แต่จะไม่บอกว่�นี่คือ EF	 ผ่านไปเป็น
ปีเขาถึงมารู้กันทีหลังว่าอ๋อที่พูดมาทั้งหมดนี้คือ	 EF	หลังจากนั้นก็
แนะนำาใหเ้ขา้เวบ็ไซตเ์พือ่ใหเ้ขาไดเ้หน็ภาพชดัเจนอกีครัง้หนึง่	และ
กข็ยายความรูเ้หลา่นีต้อ่ไปยงัเพือ่นครท่ีูโรงเรยีนไดร้บัทราบ	และก็
ส่งต่อไปยังเด็กห้องต่าง	ๆ”	

ครูโบว์

	 “เม่ือกอ่นไม่รูจ้กัคำาวา่	EF	หลงัจากทีค่รโูบว	์ไดม้าแนะนำา
แล้วก็พูดให้ฟังทุกวัน	 ๆ	 เราก็จำาท่ีแกบอกสอนทุกวันมาน่ังสังเกต
เด็กว่าแต่ละคนมีพัฒนาการอย่างไร	 เราควรเสริมเขาไหม	 หรือ 
วา่เราตอ้งแกไ้ขยงัไง	แลว้กบ็อกผูป้กครอง	บางคนเขากเ็ขา้ใจนะคะ
และก็ปรับปรุงลูกเขาได้”	น.ส.วัทยา	จินดุลา	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

		 “คุณครูหลายท่านเริ่มท่ีจะมองเห็นภ�พของตัวเอง 
ชัดขึ้น ใจเย็นลง มีคว�มเข้�ใจในตัวเด็กม�กขึ้น เลือกที่จะใช้	EF	 
บางตัวกับตัวเอง	 เช่น	 การควบคุมอารมณ์	 หรือการจดจำา	 
(Memory)	ที่จะใช้ในการทำางานได้”	

ครูโบว์
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ขยายผลถึงผู้ปกครอง
 
	 “หลังจากนั้นก็เร่ิมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	 ใช้วิธีคุยตัวต่อตัว	 เราจะเลือก 
คุยกับคนที่มองว่าจะเข้าใจเราได้ง่ายก่อน	 หลังจากนั้นค่อย	 ๆ	 เขยิบออกไปเป็นวงกว้าง	 
โดยทำาเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองอย่างจริงจังเป็นเวลา	1	ปี”	

ครูโบว์

	 ความรู้ที่ได้รับ	และคว�มเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปกครองสังเกตเห็น
	 “ตอนนี้โซเชียลมันเป็นแหล่งสำาคัญไปแล้วในชีวิตประจำาวัน	 มีทั้งดีและไม่ดี	 
ถ้าลูกดูโทรศัพท์เยอะ	ๆ 	เขาก็จะจำามาจากโทรศัพท์	บางทีก้าวร้าวนิสัยไม่ดีตามแบบอย่าง
ในยทูปูทีเ่ลียนแบบเปน็โจร	กเ็ลยตดัปญัหาไมใ่หเ้ขาด	ูทำาใหเ้ขามสีมาธทิีด่ขีึน้	ฟงัแมม่ากขึน้	 
ไม่ดื้อน่ะค่ะ	 แต่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงจ�กตัวเร�เองก่อนเพื่อจะให้ลูกเห็นและทำ�ต�ม 
ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ลูก กระบวนก�รต่�ง ๆ ของ EF จะช่วยเร�ป้องกันลูกของ
เร�ได้จ�กสภ�วะท�งสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่จะเข้�ม�ทำ�ให้ลูกของเร�เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ถ้าเราสอนลูกเราไปในทางที่ดีลูกเราก็จะมีความคิดไปในทางที่ดี	คือปลูกฝังไป
ตั้งแต่ตอนนี้เลย”	

น.ส.ภัทธิรา เต้านำ้า คุณแม่ของ 
ด.ช.ภัคคพล สวนทรัพย์ (น้องแม็กซ์)

เผยแพร่สู่สังคมโดยรอบ
	 “นอกจากนี้กข็ย�ยคว�มรู้ที่ได้รับม�นั้นไปยังเจ้�หน้�ที่ของ อบต.	ด้วย	ซึ่งก็
ต้องมาฟังเรื่องราว	EF	กับครูโบว์ทุกวันเลยค่ะ	มีหลายคนเข้าใจ	และหลายคนลองปฏิบัติ	 
แตอ่กีหลายคนกอ็าจจะมองผา่น	ซ่ึงก็ไมไ่ดค้าดหวงัตรงนัน้วา่ตอ้งร้อยเปอรเ์ซน็ต	์ทีส่ำาคัญคอื	 
มีโอก�สไดร้บัเชญิจ�กหนว่ยง�น อบต. อืน่ ๆ  ภ�ยในจงัหวดันครศรธีรรมร�ช	เชญิไปคยุ
เรือ่ง	EF	ใหค้วามรูก้บัผูป้กครองตา่งอำาเภอดว้ย	และมหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช
ก็ได้เชิญไปให้ความรู้เรื่อง	EF	นักศึกษา	2	ปีติดต่อกันด้วยค่ะ”	

ครูโบว์
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การปองกันยาเสพติดตั้งแตปฐมวัย

ทดลองดวยตัวเอง

- ศึกษาขอมูล

- ลงมือทำ

เริ่มจากเด็กกลุมเล็ก

- ฝกจากกิจวัตรประจำวัน

- ฝกบอย ๆ ซ้ำ ๆ

สงตอเพ�อนรวมงาน

- เริ่มจากเพ�อนครูหองเดียวกัน

- บอกตอ บอกซ้ำ ใหซึมซับ

- มองเห็นตัวเอง ใจเย็น เขาใจเด็ก

- แนะนำใหหาขอมูลเพิ่มจากเว็บไซต

- ขยายความรูใหกับเพ�อนครูหองอ�น

ขยายผลถึงผูปกครอง

- คุยกับคนที่เปดใจกอน 

 แบบตัวตอตัว 

 แลวเขยิบวงกวาง

- ขยายไปเปนการจัดอบรม

 ใหความรูผูปกครอง

เผยแพรสูสังคม

โดยรอบ

- อบต.

- หนวยงานอ�น ๆ

จุดเปลี่ยนจากครู สูจุดเริ่มตน
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              ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
เริ่มจากวิธีง่าย ๆ
 
	 “แรกเลยคอื	เอ�ตวัเองเปน็ตวัทดลองแลว้ลองดกูบัเดก็กลุม่เลก็ ๆ  ทีพ่อจะ
ทำ�ได้ก่อน เร�ต้องใช้วิธีพูดแบบภ�ษ�ช�วบ้�นจะได้เข้�ใจตรงกัน	โดยปกติแล้วคนที่
จะไปอบรมกับ	ป.ป.ส.	ได้	ก็มีแค่ศูนย์ละ	1	คนเท่านั้น	แต่เรามีครู	10	กว่าคน	จะให้ไป	
1	คนแลว้เข้าใจทัง้หมดเปน็ไปไมไ่ด	้แลว้จะใหเ้ราเดนิไปบอกทกุคนกเ็ปน็ไปไมไ่ด	้วธิกีาร
ที่เราจะทำาได้ง่ายที่สุดคือ	ทำาให้ครูเข้าใจไปพร้อมกับผู้ปกครอง	ก็เลยเสนอโครงการ	EQ	
EF	ให้กับทาง	สปสช.	ซึ่ง	อบต.กำาโลนเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ	หลังจากให้ข้อมูลนี้แล้ว
กท็ดลองคุยเป็นร�ยบุคคลเสนอแนะให้สังเกตเด็ก”	

ครูโบว์

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
 “เครื่องมือที่ท�ง ป.ป.ส. ให้ม�เป็นนิท�น ได้รับผลตอบรับม�ก	 คุณครู
สามารถนำาไปใช้ได้เลย	 ส่วนกล่องสื่อน้ันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กด้วยข้อจำากัด 
หลาย	ๆ	อย่าง	เทียบกันแล้วนิทานจะได้ผลมากกว่าค่ะ”	

ครูโบว์

	 “สำาหรับเด็กปฐมวัยจะเป็นหนังสือนิทานค่ะ	 ครูก็จะสังเกตเด็กแต่ละวัน
นะคะ	 แต่ละคนไม่เหมือนกัน	 บางคนสามารถตอบคำาถามท่ีเราถามได้หลังจากที่ครู
อ่านนิทานให้ฟังว่ามีลูกแมวก่ีตัว	 ใส่อะไรในกล่อง	 แต่บางคนเขายังไม่สามารถตอบได้	 
เร�ก็พย�ย�มอ่�นซ้ำ� ๆ ทุกวัน เด็กก็จะส�ม�รถตอบในสิ่งที่เร�ถ�มได้ค่ะ	ผู้ปกครอง
ส่วนมากก็ชอบนะคะ	 เวลามารับบุตรหลานก็จะมายืนดูเวลาลูกเขาน่ังฟังนิทานและ 
ตอบคำาถามครูน่ะค่ะ”	

น.ส.วัทยา จินดุลา 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
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ผู้บริหารให้ความส�าคัญ 
มีนโยบายสนับสนุน
 
	 “อันนี้ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาโลนเลยค่ะ	 
ท่านนายกประยงค์	จุลรัตน์	และผู้บริหารทุกท่าน	บุคลากรทั้ง	อบต.	เลยค่ะ	ทุกครั้ง
ที่มีกิจกรรมอะไรก็ตามที่ครูโบว์และครูท่านอื่นจะต้องออกไปรับความรู้	 ทาง	 อบต.	
อนุมัติทันที	แม้จะขอปิดศูนย์ฯ	ก็ให้ไป	โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อแม้อันนี้ประการแรก	
และถ้าครูโบว์ต้องออกไปเพื่อให้ความรู้คนอื่น	 ผู้บริหารก็อนุมัติทันทีเช่นเดียวกัน 
เพื่อที่จะให้เอาข้อมูลเหล่าน้ีออกไปเผยแพร่ขยายผลต่อ	 ในส่วนของงบประมาณ	 
ไม่ว่�จะโครงก�รใดท่ีเสนอขึ้นไป อบต. อนุมัติให้หมดเลยเพื่อพัฒน�เด็ก  
ซึ่งท่�นน�ยกฯ จะมองก�รศึกษ�เป็นเรื่องสำ�คัญที่สุด” 

ครูโบว์

	 “ผมถือว่าท้องถิ่นสำาคัญอย่างยิ่งครับ	 เมื่อได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบ	เราก็ทำาให้เป็นศูนย์ที่มาตรฐาน	เด็กไม่ต้องไปเรียนที่ไกล	ๆ	 
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง	 พูดง่าย	 ๆ	 คือให้ผู้ปกครองไปทำางาน	 ทำาสวน	 
เด็กมาฝากไว้กับเรา	เร�พัฒน�บุคล�กรทุกด้�น ส่งครูไปอบรมให้มีคว�มรู้เพิ่มพูน 
ใหโ้อก�สครไูปเรยีนตอ่โดยใชง้บของทอ้งถิน่ สว่นมากจบปรญิญาตรหีมด	ผูป้กครอง
ก็เชื่อถือว่าดูแลลูกของเขาอบรมบ่มเพาะนิสัยได้ดีและก็เอาใจใส่”	

นายประยงค์ จุลรัตน์ 
นายก อบต.กำาโลน

นายประยงค์ จุลรัตน์ 
นายก อบต.กำาโลน
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ได้แนวร่วมจากทุกฝ่าย
	 “ถามว่าทำาไมถึงขับเคลื่อนได้	 ท่ีสำาคัญคือ เพ่ือนครูทุกคน	 การทำางานถ้าไม่มี
ความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันเคลื่อนกันไม่รอด	คว�มสำ�เร็จน้ีหนูทำ�คนเดียวไม่ได้ ต้อง
ขอบคุณทุกภ�คส่วนที่อยู่ล้อมรอบตัวเร�ที่ม�ช่วยกันค่ะ” 

ครูโบว์

	 ขณะทีง่านการศึกษา	อบต.กำาโลน	ซ่ึงรบัผดิชอบดแูลศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กโดยตรง	
มีนักวิชาการศึกษาให้คำาแนะนำาปรึกษาและสนับสนุนทั้งข้อมูลวิชาการและกิจกรรม 
ทุกโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 “ในส่วนของงานการศึกษาของ	 อบต.กำาโลน	 เรามีโครงการพัฒนาครูให้มี 
ความรู้ในการใช้กระบวนการ	EF	เพื่อจัดการเรียนการสอนดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ	 อบต.กำาโลน	 ปีที่แล้วครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.กำาโลน	 ก็ได้รับการสนับสนุน 
ให้ไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ	EF	ทุกคน	ซึ่งเป็นโครงการของ	ป.ป.ส.”

 นายพรรษา ดาษนิกร นักวิชาการศึกษาชำานาญการ อบต.กำาโลน

มีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
	 “เมื่อทุกคนเห็นความสำาคัญเพิ่มขึ้น	ในฐานะที่ตัวเองเป็นครู	ก	ที่มีโอกาสได้ไป 
มสีว่นรว่มกจิกรรม	จงึขออนญุาตทาง	ป.ป.ส.	วา่ขอใหค้รทูกุคนได้เข�้ไปมีสว่นรว่มภ�ยใต้ 
บรรย�ก�ศที่เห็นภ�พชัดเจนอีกสักคร้ังได้ไหม เพร�ะเร�มีคว�มต้ังใจจริง ๆ อยากให้
ศนูยข์บัเคลือ่นไปทางเดยีวกนั	คอืครคูนเดยีวไปไมไ่ดม้ากและคนเดยีวกไ็ปไมร่อด	แตถ่า้มา 
พร้อมกันทุกคนก็จะกลับไปทำางานได้ง่ายข้ึน	 เอาแค่ให้เขารู้ว่า	 EF	 คืออะไร	 มีกี่อย่าง	 
ใช้ในกิจวัตรประจำาวันได้	ขอให้เขาเข้าใจแค่นี้ก็พอ	ซึ่ง	ป.ป.ส.	ใจดีมากอนุญาตให้”	

ครูโบว์

นายพรรษา ดาษนิกร 
นักวิชาการศึกษาชำานาญการ อบต.กำาโลน
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สูความสำเร็จปจจัย

เริ่มจากวิธีงาย ๆ

- ทดลองดวยตัวเอง

- เริ่มจากเด็กกลุมเล็ก

- พูดดวยภาษาชาวบาน

- เสนอโครงการอบรมครูและผูปกครอง

- คุยเปนรายบุคคล

เริ่มจากวิธีงาย ๆ

- ทดลองดวยตัวเอง

- เริ่มจากเด็กกลุมเล็ก

- พูดดวยภาษาชาวบาน

- เสนอโครงการอบรมครู

 และผูปกครอง

- คุยเปนรายบุคคล ใชเคร�องมือที่เหมาะสม 

- นิทาน 

ผูบริหารใหความสำคัญ 

มีนโยบายสนับสนุน

ไดแนวรวมจากทุกฝาย

มีพี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษา
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	 “ผมคิดว่าท้องถ่ินมีความสำาคัญในการให้ความรู้ 
เรื่องพิษภัยยาเสพติด	 ต้องสร้างจิตสำานึกให้คนในชุมชน	 
ที่สำาคัญคือเด็ก	 ๆ	 ซึ่งเป็นต้นกล้าในชุมชน	 เดี๋ยวน้ีเด็ก	 ๆ	 
มคีำาพดูกนิใจผูป้กครองพ่อแม	่บางทกีช็อบถาม	ดดูบหุรีท่ำาไม	 
กินเหล้าทำาไม	 ไม่ดีเลยนะพ่อ	 คือเป็นความรู้สึกที่เขา
แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ”		

นายประยงค์ จุลรัตน์ นายก อบต.กำาโลน

	 “วันแรกสุดท่ีได้รับหนังสือมาถึง	อบต.	ประโยคแรก 
ที่	 อบต.	 ถามก็คือเด็กปฐมวัยติดยาเสพติดแล้วเหรอ	 
แตเ่มือ่ไดไ้ปทราบข้อมลูไดไ้ปเหน็อะไรหลาย	ๆ 	อยา่ง	ทำาให้
เข้าใจว่าจริง	 ๆ	ป.ป.ส.	 ไม่ได้ต้องการเอา	 EF	มาเพื่อที่จะ
ขจดัยาเสพตดิ	แต	่ป.ป.ส.	ตอ้งการนำา	EF	มาเพือ่ใหเ้ดก็รูว้า่ 
ยาเสพติดนั้นมันไม่ดีและเราปฏิเสธได้	นี่คือโจทย์ที่	ป.ป.ส.	
ทำาขึ้นมา”	

ครูโบว์

ตอบโจทย์ ป.ป.ส. อย่างไร
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	 “จริง	 ๆ	 แล้วเราคือหน่วยป้องกัน	 เพราะปีแรกที่เราไปร่วมโครงการ	 
เจ้าหน้าที่	 ป.ป.ส.	 ภาค	 8	 พูดเลยค่ะว่าครูคะถ้าครูป้องกันสำาเร็จพวกหนูยินดี 
จะตกงาน	 หนูยินดีออกจากงานน้ีเลย	 เพราะพวกหนูไม่ต้องปราบแล้ว	 นั่นทำาให้
เข้าใจว่าเขาคาดหวังในการป้องกัน	ไม่ได้คาดหวังในการปราบปราม”	

ครูโบว์

	 “แล้วทำาไมเลือกใช้	 EF	 ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมไม่ใช้เครื่องมืออื่น	
พอไปศึกษา	EF	จริง	ๆ	จึงได้เข้าใจว่าที่	ป.ป.ส.	เลือก	EF	เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่
สามารถนำาเด็กฝ่าวิกฤติท่ีปัจจุบันน้ีมันฝ่ายากออกไปได้	 เพราะว่าคำาว่าเสพติดใน
ความรู้สึกของครูโบว์เองแล้วไม่ใช่แค่ยานะคะ	เสพติดตั้งแต่เกม	เสพติดตั้งแต่ขนม	
เสพติดตั้งแต่ของหวาน	เสพติดอะไรต่อมิอะไร	แสดงว่าถ้า	EF	สำาเร็จไม่ได้ป้องกัน
แค่ยาเสพติดอย่างเดียว	 แต่เราป้องกันการติดเกม	 ป้องกันคุณแม่วัยใส	 ป้องกัน 
การใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของเด็กทุกกรณี”	

ครูโบว ์

	 “เรือ่งยาเสพตดิเนีย่ตอ้งใหค้วามรูต้ัง้แตเ่ดก็ปฐมวยั	ไมใ่ชไ่ปตอ่ยอดเฉพาะ
เด็กประถม	เด็กมัธยม	หรือเด็กมหาวิทยาลัย	มันคือยากแล้วนะคะ	ถ้าเราสามารถ
ทำาให้เขามีความมั่นคงทางด้านอารมณ์	ให้เขามีความคิดแล้วก็มีความสุขกับการใช้
ชีวิตของเขาในแต่ละช่วงวัยได้	ก็จะลดปัญหายาเสพติดได้ในระดับที่ดีมากเลยค่ะ”	

น.ส.ดวงใจ ขาวช่วย 
หัวหน้าสำานักปลัด อบต.กำาโลน

น.ส.ดวงใจ ขาวช่วย 

หัวหน้าสำานักปลัด อบต.กำาโลน
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บทสรุปความส�าเร็จ
และการสานต่อ
เพื่อไปถึงเป้าหมาย

 “ด้วยนโยบายของผู้บริหาร	คือ	นายก	อบต.	ความมุ่งมั่น 
ตั้งใจของคุณครู	 และผู้ปกครองท่ีมาสัมพันธ์กันในการท่ีจะให้
พัฒนาการของเด็กได้เรียนรู้	 ผู้ปกครองก็ตอบรับอย่างดี	 ตอนนี้มี 
ผู้ปกครองตำาบลอื่นพาลูกหลานมาเรียนกับเราด้วย	 เพราะสังคม
ยอมรับว่าเรามีการพัฒนาที่ถูกต้อง	 ทุกโรงเรียนที่รับเด็กเราไปเขาก็
ยินดีรับ	 เพราะพัฒนาการของเด็กไปได้ดีมากในเรื่องของการเรียนรู้
และทุกเรื่อง”	

นายนิพัฒน์ บุญเพ็ชร รองนายก อบต.กำาโลน

	 “เดี๋ยวน้ีการเอาตัวรอดของเด็กในสังคมมันยากขึ้น	
กระบวนการ	EF	จะเปน็สิง่ทีส่ร้างภมูคิุม้กนัใหก้บัเดก็ไดใ้นการอยูร่่วม
ในสงัคม	กระบวนการทีเ่กดิขึน้กบัคร	ูครกูส็ามารถนำาไปพฒันาใหเ้ดก็
เกิดทักษะกระบวนการ	EF	ขึ้นได้	และยังได้ขยายไปถึงผู้ปกครองใน
การเลีย้งดบูตุรหลาน	มนักจ็ะเปน็ตวัเชือ่มโยงถา้กระบวนการนีเ้กดิขึน้ 
ทุกภาคส่วน	 สมาชิกของชุมชนเราก็น่าจะเกิดกระบวนการในการ
พัฒนาทักษะ	มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในสังคมก็น่าจะดีขึ้นครับ”

นายพรรษา ดาษนิกร 
นักวิชาการศึกษาชำานาญการ อบต.กำาโลน

	 “ตอนนี้ตอบได้	 100%	 เลยค่ะว่า	 EF	 ได้ประโยชน์กับ 
เด็กแน่นอน	แล้วก็ผู้ปกครอง	ครูด้วยค่ะ	ถ้าเราสอนให้เด็กมีความคิด	 
เด็กกล้าท่ีจะตัดสินใจ	 เด็กได้ รู้ว่าสิ่งไหนไม่ควรทำาหรือควรทำา	 
ได้ต่อยอดกันไปเรื่อย	 ๆ	 เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี	 สามารถแก้ปัญหา 
ต่อไปในอนาคตได้	 อยู่ได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภัยต่อสังคม 
อย่างแน่นอนค่ะ”

น.ส.วัทยา จินดุลา ตำาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิพัฒน์ บุญเพ็ชร 
รองนายก อบต.กำาโลน
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	 “ครโูบวเ์ชือ่วา่	EF	เมือ่ตดิตัวไปแลว้จะตดิแลว้ตดิเลย	เหมอืนข้ันพฒันาการ
เด็กปกติน่ะค่ะ	อะไรที่ทำาเป็นแล้วคือทำาเป็นเลยต่อให้ที่บ้านละเลย	ต่อให้เขาจะไป
ถูกละลายอย่างไร	ยังไงมันก็ยังจะติดอยู่	แม้จะไม่ได้	100%	แต่ก็ยังมีเหลืออยู่	ถ้าได้
รับการกระตุ้นอีกสักหน่อยอนาคตข้างหน้าเขาก็จะยังกลับมาใช้	EF	ได้	ซึ่งชีวิตของ
เขาก็จะมีความสุขขึ้น”	

ครูโบว์

	 “คุยกับทาง	ป.ป.ส.	 ตลอดว่าอย่าหยุดที่	 5	ปีนี้	 ขอต่อไปได้ไหม	 เพราะ
ว่าตอนน้ีมันเหมือนกับแค่ตั้งต้น	 แค่เพิ่งได้เทปูนที่ฐานราก	 ช่วยต่อมันไปอีกสักนิด 
เพ่ือทีจ่ะให้มนัมโีครงสรา้งขึน้มาและหลงัจากนัน้อาจจะคอ่ยขยบัขยายเคล่ือนกันเอง	 
ถ้า	 EF	 กระจายทั่วประเทศเม่ือไหร่และมีคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันเช่ือว่าการ
ป้องกันทุกการเสพติดสามารถเกิดข้ึนได้	 และประเทศของเราก็จะสามารถป้องกัน
เด็กให้ผ่านแล้วก็ฝ่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ด้วย	EF	นี่ละค่ะ	ถ้าวันนี้
ตวัเองมโีอกาสจะทำาใหเ้ตม็ท่ีทีส่ดุ	และอนาคตขา้งหนา้กจ็ะยนืหยดัทีจ่ะทำาตอ่ไปคะ่”	

ครูโบว์

ติดต่อขอข้อมูล
นางสาวชลิดา	กิจธรรมาภิรักษ์	(ครูโบว์)	
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาโลน		081-677-6866
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