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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
มนุษยชาติมพี นั ธกิจในการมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แก่เด็ก นัน่ คือ การให้โอกาสในการพัฒนา เพือ่ เตรียม
ให้เขาเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์รอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา บรรลุ
สู่เป้าหมายในการเป็นคนที่ “คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น
และมีความสุขเป็น”
งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองในรอบ 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ได้ชว่ ยให้เราเข้าใจการท�ำงาน
ของสมองมนุษย์ชัดเจนขึ้น  ความรู้ส�ำคัญหนึ่งที่นักการศึกษาทั่วโลกก�ำลังให้ความสนใจอย่างยิ่ง คือ
Executive Functions อันเป็นทักษะสมองที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ช่วยให้มนุษย์เราด�ำเนินชีวิต
แต่ละวันไปได้ดว้ ยดี ช่วยให้เราอยูร่ อด รูจ้ กั ยับยัง้ ใจ ก�ำกับควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
แก้ปัญหาที่ยากซับซ้อน ท�ำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คิดค้น วางแผนตั้งเป้าหมาย ปรับปรุงแก้ไข
และจดจ่อใส่ใจในการท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น จนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้
แท้ที่จริง มนุษย์เราได้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการด�ำรงเผ่าพันธุ์ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมา
งานวิจัยมากมายยังชี้ต่อไปด้วยว่า หากทักษะสมอง EF ในบุคคลใดบกพร่อง ก็อาจก่อเกิดปัญหา
หลายด้าน ไม่ว่าพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน การท�ำงาน การอยู่ร่วมกับคนอื่น ไปจนถึงการท�ำผิด
กฎหมาย หรือแม้แต่การติดยาเสพติด ฯลฯ  
ยิ่งในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เด็กรุ่นใหม่ยิ่งจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถ
ปรับตัว เผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า และสร้างตนเองให้เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของ
ครอบครัวและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ได้
การพัฒนา EF ในเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่พ่อแม่และครูควรเข้าใจ
และใส่ใจ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึง่ เป็นช่วงทีอ่ ตั ราการพัฒนา EF ด�ำเนินไปได้ดที สี่ ดุ คุณครูปฐมวัย
จึงเป็นผู้มีบทบาทสูงยิ่งในการสร้างรากฐานชีวิตที่ส�ำเร็จให้แก่เด็ก
ส�ำนักพิมพ์รักลูกบุ๊คส์มีความภูมิใจยิ่งที่ได้น�ำเสนอความรู้และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม EF
ผ่านหนังสือ “EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด : คู่มือส�ำหรับครูอนุบาล” และในการจัดพิมพ์
ครัง้ นี้ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึง่ ตระหนัก
ความส�ำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยด้วยการส่งเสริมทักษะสมอง EF และ
จัดพิมพ์เผยแพร่แก่ครูปฐมวัยทั่วประเทศ
ด้วยความเข้าใจต่อการพัฒนาเด็กด้วยทักษะสมอง EF ที่คุณครูน�ำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก่เด็ก  เราหวังว่าเด็กไทยรุ่นใหม่จะเข้มแข็ง น�ำพาครอบครัวและสังคมไทยให้มั่นคงในโลกสืบไป

ส�ำนักพิมพ์รักลูกบุ๊คส์

ค�ำแถลงส�ำนักงำน ป.ป.ส.
ส�านักงาน ป.ป.ส. ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศทีม่ ภี ารกิจในการอ�านวยการและบริหารจัดการนโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า ปัจจุบันผู้เสพยาหน้าใหม่และผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรของ
ยาเสพติดมีอายุนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ แสดงให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดรุกเข้าสูเ่ ด็กและเยาวชนมากขึน้ ทัง้ นี้ ยุทธศาสตร์
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปี 2558-2562 เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กกลุม่ ปฐมวัย โดยในปี 2558 นับเป็นปีแรกทีส่ า� นักงาน
ป.ป.ส. ได้ก�าหนดทิศทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปฐมวัย ช่วงวัย 3-6 ปี
โดยท�างาน บนฐานความรู้ EF (Executive Functions) ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ซึ่ง
เชื่อว่าหากเด็กได้รับการพัฒนาทักษะ EF ตั้งแต่ช่วงนี้ โอกาสในการที่จะเสพ/ติดยาเสพติดเมื่อโตขึ้นจะน้อยลง
ซึ่งมิใช่การให้เนื้อหาความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กเล็ก หากแต่เป็นการใช้ฐานความรู้ทางวิชาการเรื่อง
Executive Functions หรือ EF ที่ได้รับการศึกษาวิจัยยืนยันในระดับโลกแล้วว่า เป็นศักยภาพที่ปลูกฝังได้ตั้งแต่
ปฐมวัย เพื่อสร้างทักษะแก่สมองให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ หยุดคิดไตร่ตรองก่อนท�า รู้จักควบคุมอารมณ์ ก�ากับ
พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม รู้จักปรับตัวกับสถานการณ์ ล้มแล้วลุกได้ และเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งในทาง
วิชาการระบุชดั เจนว่า ทักษะสมอง EF นีจ้ ะปลูกฝังได้ผลดีทสี่ ดุ ในช่วงปฐมวัย และหากฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ งไม่วา่
จากกิจกรรมในห้องเรียนหรือจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ทักษะสมองเหล่านีจ้ ะด�ารงอยูต่ อ่ ไป เมือ่ โตขึน้ และหาก
ต้องเผชิญกับสถานการณ์เย้ายวนจากยาเสพติด หรือแม้การเสพติดสิ่งอื่นใด เขาจะมีทักษะในการยับยั้งใจ รู้จัก
หลีกเลีย่ ง ปฏิเสธเป็น และรูว้ า่ ตนเองมีเป้าหมายชีวติ ทีจ่ ะต้องเดินหน้าไปให้สา� เร็จ นีค่ อื การสร้างภูมคิ มุ้ กันชีวติ
เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดของ ป.ป.ส.
จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ส.ได้จัดการอบรมให้ความรู้ EF แก่ครูปฐมวัยและการจัดพิมพ์
สื่อนิทาน EF ชุด ”อ่านอุ่นรัก” เพื่อให้ครูใช้ในห้องเรียน ในปีแรกพบว่าผลเป็นไปตามทิศทางที่มุ่งหวัง เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งที่ตัวเด็ก ครู และแม้แต่ตัวพ่อแม่ที่มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่อง EF
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ครูอนุบาลและผู้ดูแลเด็ก บุคคลส�าคัญที่มีส่วนในการวางรากฐานชีวิตและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เข้าใจและสามารถสร้างประสบการณ์ฝกึ ฝนทักษะสมอง EF แก่เด็กได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงได้จดั ท�าหนังสือ
“EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด : คู่มือส�าหรับครูอนุบาล” ขึ้นเพื่อขยายความรู้เรื่อง EF แก่กลุ่ม
ครูอนุบาล ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัดกว่า 50,000 แห่ง ทั่วประเทศ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF แก่เด็กปฐมวัยที่แม่นย�ายิ่งขึ้น และมีการประยุกต์
ใช้อย่างต่อเนื่อง
ส�านักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนส�าหรับความร่วมมือในการพัฒนาและร่วมขับเคลือ่ นนโยบายการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจากผลตอบรับดังกล่าว
จะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดสื่อที่มีคุณภาพเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแนวนโยบายส�าคัญของประเทศต่อไป โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ และได้เห็นตัวอย่างการพัฒนาทักษะ
สมอง EF เด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเห็นคุณค่า และมีความเชื่อมั่นที่จะน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการวางรากฐานชีวิตพลเมืองรุ่นใหม่ที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถรับมือภัยยาเสพติดได้อย่างมีภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคต

ส�ำนักงำน ป.ป.ส.
ธันวำคม 2558

ค�ำแถลงมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ท�ำงานด้านการพัฒนาสังคม
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน  มีความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการ ออกแบบ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับในสังคม ได้รับ
มอบหมายจากส�ำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีภารกิจในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในการพั ฒนาและจัด ท�ำสื่อพัฒนาสมองเพื่อสร้า งภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย
โดยท�ำงานบนฐานความรู้ทางวิชาการด้านสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด Executive
Functions (EF) “ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับ
โลกที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ในรอบ 3 ทศวรรษที่
ผ่านมา ท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับการท�ำงานของสมองมนุษ ย์ขึ้นในหลายมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจการท�ำงานของสมองที่ควบคุมการคิด การตัดสินใจ ความรู้สึก
และการกระท�ำของมนุษย์เรา อันเป็นการท�ำหน้าที่ของสมองในการคิดขั้นสูง (higher level of
cognitive functions) รวมทั้งมีงานวิจัยรองรับว่าการท�ำงานของสมอง EF มีความสัมพันธ์กับ
การติดยาเสพติด ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้ดีตั้งแต่ปฐมวัย โอกาสในการ
ติดยาเสพติดเมื่อโตขึ้นจะน้อยลง เนื่องด้วย ช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อวางพื้นฐานเรื่องพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนเรา
ทั้งนี้เพื่อให้ครู ครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้มีเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ EF ที่แม่นย�ำยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
ของตนเอง จึงได้จดั ท�ำหนังสือ “EF ภูมคิ มุ้ กันชีวติ และป้องกันยาเสพติด : คูม่ อื ส�ำหรับครูอนุบาล” ขึน้
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ใช้งานเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่มีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย เกิดการน�ำ
ความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นส่วนส�ำคัญในการร่วมสร้างพลเมืองรุน่ ใหม่ทมี่ ภี มู คิ มุ้ กันชีวติ
ที่ดีต่อไปในอนาคต

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
ธันวาคม 2558

ค�ำนิยม
เมื่อถามเป้าหมายของพ่อแม่ ทุกคนก็จะตอบว่าอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีความสุขและประสบ
ความส�ำเร็จ เมื่อถามถึงคุณครู ก็มักจะได้ค�ำตอบว่าอยากดูแลลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ และ
ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งความหมายของการ "ประสบความส�ำเร็จ” ที่ทุกคนคิดถึง ก็คือ การพึ่งตนเอง
ได้ มีนิสัยเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ ท�ำอะไรท�ำจริง อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ มีสัมมาชีพ และมี
การพัฒนาก้าวหน้าในชีวิต
เราทุกคนทั้งพ่อแม่ ครู และสังคม ต่างก็ตั้งใจสนับสนุนให้เด็กของเราไปถึงเป้าหมายนั้น แต่เรา
ก็พบว่าในภาวะทีโ่ ลกเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีเช่นนี้ เด็กของเราจ�ำนวนไม่นอ้ ยไปไม่
ถึงฝั่งฝัน มีปัญหาพฤติกรรมที่น่าหนักใจ ขาดความยั้งคิดไตร่ตรอง ผลการเรียนโดยรวมตกต�่ำเมื่อ
เทียบกับเด็กชาติอื่นๆ ติดเกม ติดยาเสพติดกันมากขึ้น ท�ำผิดกฎหมายมากขึ้น เป็นต้น น่าคิดว่า เกิด
อะไรขึ้น เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
โชคดีที่โลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาทักษะสมอง Executive
Functions (EF) ซึง่ มาช่วยยืนยันย�ำ้ ให้เราเข้าใจหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาเด็กว่า การคิดเป็น ยับยัง้ ชัง่ ใจ
และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อยู่กับคนอื่นเป็น ท�ำงานเป็น รู้จักริเริ่ม รู้จักวางแผนและลงมือท�ำด้วย
ความอุตสาหะ มีความแน่วแน่มั่นคงสู่เป้าหมาย ที่ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยต่างหาก ที่จะ
เป็นสิ่งน�ำพาเด็กไปสู่ความส�ำเร็จของชีวิตได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการท่องจ�ำเรียนหนังสือเท่านั้น
หมอขอขอบคุณแทนพ่อแม่และครูไทยทุกคนต่อ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล แห่งศูนย์วิจัย
ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นนักวิชาการชาวไทย
ที่ได้ศึกษาเรื่อง Executive Functions (EF) อย่างจริงจัง และน�ำมาถ่ายทอดต่อ โดยท�ำงานร่วมกับ
คุณสุภาวดี หาญเมธี แห่งสถาบัน RLG (รักลูก เลิรน์ นิง่ กรุป๊ ) พัฒนาเป็นเนือ้ หาความรู้ EF ทีเ่ ข้าใจง่าย
ส�ำหรับคุณครูปฐมวัยในหนังสือเล่มนี้ หมอหวังว่าคุณครูปฐมวัยทุกท่านที่ ได้อ่านแล้ว จะสามารถ
น�ำเอาความรู้ EF ไปใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เติบโตเป็นคนที่มี EF ดี
และไปถึงซึ่งความส�ำเร็จของชีวิตในอนาคต ตามที่พ่อแม่ คุณครูและสังคมมุ่งหมายได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งหมอขอขอบคุณแทนพ่อแม่และครูไทยทุกคนต่อ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ที่ตระหนักว่า
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดนั้น ไม่ใช่มาป้องกันหรือแก้ไขในวัยที่โตแล้ว หากแต่จะต้องใส่ใจ
ตัง้ แต่เด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย อันเป็นวัยรากฐานของการเรียนรูท้ จี่ ะยับยัง้ ชัง่ ใจ และก�ำกับควบคุมตนเอง
การทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนส่งเสริม EF ในเด็กด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนีแ้ จกจ่ายแก่คณ
ุ ครู
ปฐมวัยทั้งประเทศนั้น เป็นการเสริมพลังสังคมที่น่าชื่นชมยิ่ง เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเข้มแข็ง เราก็
เชื่อมั่นได้ว่า เด็กไทยรุ่นใหม่ของเราจะคิดดี ท�ำดี เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และความส�ำเร็จใน
การศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด และประสบความส�ำเร็จในชีวติ ดังทีผ่ ใู้ หญ่ทกุ คนวาดหวังไว้แน่นอน
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

ค�ำนิยม
การส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้คดิ ด้วยสมองส่วนหน้าโดยเฉพาะทักษะด้าน Executive Functions
(EF) นั้นเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะครูและพ่อแม่ ทั้งที่เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งยวดในการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ดิฉันจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ คุณสุภาวดี หาญเมธี ได้ลงมือ
เรียบเรียงและจัดท�ำหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัยส�ำหรับครูอนุบาลเล่มนี้ขึ้น
โดยรวมรวมข้อมูลทั้งจากนักวิชาการและจากหนังสือต่างประเทศจ�ำนวนมาก เรียบเรียงเนื้อหาให้
อ่านเข้าใจง่ายจนเกิดเป็นคูม่ อื เล่มนีข้ นึ้ เหมาะทีค่ ณ
ุ ครูจะใช้อา่ นท�ำความเข้าใจว่า EF คืออะไร มีความ
ส�ำคัญอย่างไร จะส่งเสริม EF ในเด็กเล็กอย่างไร
วัยอนุบาลเป็นวัยส�ำคัญในการสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้ครูและพ่อแม่ตระหนัก
ถึงบทบาทของตนเองในการสอนการเลี้ยงดูเด็กให้รู้จักคิดด้วยสมองส่วนหน้ามากขึ้นซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาพฤติกรรมเด็กลงได้ เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะตระหนักว่าการส่งเสริม EF ใน
เด็กเล็กนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยาก ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง พ่อแม่และครูอนุบาลทุกคน
สามารถท�ำได้ขอเพียงมีความเข้าใจหลักการส�ำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กอย่างถ่องแท้ และ
น�ำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อสร้างเด็กๆ ของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน�
ำ
ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ที่น่ารักของเรา
เชื่อว่าบางวันในห้องเรียนต้องมีช่วงที่คุณครูมองลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ที่อยู่เบื้องหน้า และถามตัวเองในใจว่า “เจ้าตัวน้อยๆ
ของฉันเหล่านี้จะเติบโตไปอย่างไรนะ  ใครจะโตไปเป็นอะไร นักวิทยาศาสตร์ ครู เกษตรกร พ่อค้า ไปเป็นรัฐมนตรี หรือ
จะมีใครที่ชีวิตล้มเหลว...ติดยา ติดคุกติดตะราง”  
ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครบอกได้  
เด็กจากบ้านซอมซ่อยากจน อยูช่ นบทชายขอบเติบโตได้ดมี ถี มไป เด็กจากครอบครัวร�ำ่ รวย พ่อแม่เป็นข้าราชการผูใ้ หญ่
แต่ติดยา หรือติดคุกติดตะรางก็มีให้เห็น
คุณครูทุกคนรู้เพียงว่า วันนี้เราจะท�ำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อดูแล อบรมบ่มเพาะ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ต้นกล้าอ่อนๆ
เหล่านี้ให้พวกเขาค่อยๆ เติบโต เข้มแข็งและงดงาม รอดพ้นจากอุปสรรค ภัยสังคม หรือบ่วงบาศแห่งความล้มเหลวทั้งปวง  
จนมีชีวิตประสบความส�ำเร็จ เรียนรู้ดี มีการงาน พึ่งตนเองได้ เป็นคนมีคุณธรรม และมีความสุขได้ตลอดชีวิต รวมทั้งดูแล
ครอบครัวและสังคมได้อย่างเข้มแข็ง
แต่ภาพทีร่ บั รูก้ นั ในสังคมตลอดเวลา... คนดืม่ เหล้าแล้วขับรถชนคนตาย  เมาแล้วยิงกันปางตาย พ่อทีต่ ดิ พนันจนหมดตัว  
แม่ที่ตะคอกตบตีลูกไม่ยั้งมือ เด็กหนุ่มสาวที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตั้งครรภ์ทั้งที่ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบ นักเรียนที่
เล่นเกมจนลืมดูหนังสือสอบ คนที่อ้วนเกินไปจนมีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ  ล้วนเป็นภาพของชีวิตที่มีปัญหา เด็กๆ ของคุณครู
จะเจอแบบนี้ไหม
และคุณครูก็รู้ใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้ ในเด็กไทยอายุ 16-20 ปี 1,000 คน จะมีคนที่ติดยาโดยเฉลี่ยถึง 32.8 คน1
เด็กติดยาเหล่านั้นจะมีลูกศิษย์ของเรารวมอยู่ด้วยไหม สถิตินี้จะเพิ่มขึ้นอีกไหมในสภาพสังคมแบบนี้

อะไรท�ำให้เด็กไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อยาเสพติด
ปัจจัยภายนอก คือ การค้ายาเสพติดสร้างก�ำไรมหาศาล คนเลวและโลภจึงขายยาไม่หยุด ปราบเท่าไรก็ไม่หมด  

ยาเสพติดมีขายทั่วไปแค่ปากซอยก็หาได้แล้ว การหลอกล่อเด็กเยาวชนซึ่งเป็นไม้อ่อนท�ำได้ง่ายกว่า ขณะเดียวกันกระแส
สังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าก็สร้างค่านิยมให้เด็กหันไปทางบริโภคนิยม การยับยั้งชั่งใจก็ลดน้อยลง
ปัจจัยภายใน คือ พ่อแม่ไทยไม่มีโอกาสเรียนรู้เข้าใจการเลี้ยงดูแลเด็กที่ถูกต้อง ให้ความส�ำคัญกับเรื่องปากท้อง
มากกว่าการอยู่ใกล้ชิดอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน  ครั้นเมื่อโตขึ้น  เด็กๆ ก็ถูกเร่งรัดในระบบการศึกษาที่เน้นตัวความรู้ไม่กี่วิชา
มากกว่าเน้นการฝึกลักษณะนิสัยและทักษะชีวิต  เด็กวัยไหนๆ  จึงง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อ และมีโอกาสล้มเหลวสูง

นอกจากเด็กของเราจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด หรือปัญหาสังคมมากมายหลายด้านในประเทศแล้ว
ลูกศิษ ย์ของเรายังต้องเผชิญกับความท้าทายหนักหนา จากการที่โลกศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฝ่ามือ
เช่นเดียวกับเด็กทั้งโลกอีกด้วย เราเตรียมพวกเขาดีพอแล้วหรือยัง
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บทที่ 1

โลกและทักษะในศตวรรษที่ 21
ความวุ่นวายของโลกในศตวรรษที่ 21
โลกศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรงและซับซ้อนเหลือเกิน จู่ๆ คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็อยู่ในสังคมก้มหน้า
คุยกันแช็ตกันผ่านมือถือทั้งวันทั้งคืน แต่ไม่ค่อยคุยกันซึ่งหน้า ชีวิตเร่งรีบแบบ non-stop ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งสัปดาห์
มีเรื่องต้องท�ำเยอะแยะมากมายจนเหมือนไม่เคยมีเวลาพอ ชีวิตเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน มีสิ่งเย้ายวนอันตรายรอบตัว
คนเครียดง่ายขึ้น  รู้สึกชีวิตไม่ค่อยมั่นคงปลอดภัย
และทั้งที่เขาว่าเป็น “โลกใบเดียว” ที่ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมได้มาเจอะเจอ คนอพยพย้ายถิ่นฐานกันง่ายดาย คน
ทั้งโลกกินใช้เหมือนกัน ตั้งแต่ยาสีฟัน น�้ำอัดลม สมาร์ทโฟนยันรถยนต์ เข้าถึงความรู้ก็ง่ายนัก แต่โลกก็เต็มไปด้วย
ความขัดแย้งแย่งชิง มีความไม่เท่าเทียมเหลื่อมล�้ำ  มีความคิดความเชื่อที่แตกต่าง มีสงครามและการก่อการร้ายเกิดขึ้น
ทุกวันในโลกใบเดียวกันนี้
น่ากังวลนัก
แต่อ้าว ถ้ามองอีกมุม...เราก็สัมผัสโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสัน ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความเป็นไปได้ใหม่ๆ มากมาย
ให้คิดให้ฝันให้ลอง
โลกนี้มีทั้งโอกาสและมีทั้งปัญหา มอบให้แก่เด็กน้อยลูกศิษย์ของเรา
เพียงแต่ว่าเด็กของเราจะต้องค่อยๆ ได้เรียนรู้ว่า ในโลกยุคใหม่นี้ คนรุ่นพวกเขาจะจัดการชีวิตยากกว่ายุคพ่อแม่ปู่ย่า
ตายาย พวกเขาต้องเรียนรู้ว่าจะต้องเจอความไม่แน่นอนสูงมาก   ชีวิตจะคาดคะเนได้ยาก ทั้งโอกาสและความล้มเหลว
เข้ามารอท่าท้าทาย มาเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ติด แถมไปเร็วอีกต่างหาก
วันนี้ พวกเขาจึงต้องได้รับการเตรียมตัวอย่างถูกทิศทาง
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ทักษะและควำมรู้ส�ำคัญ
มนุษย์อยู่รอดและพัฒนำได้ด้วยกำรเรียนรู้
ไม่ยำกเกินก�ำลัง ถ้ำเรำจะพัฒนำเด็กๆ ให้ถูกทิศถูกทำง
ก่อนอืน่ จะชวนคุณครูปฐมวัยของเรามองไปรอบๆ และมองไปข้างหน้า
เพื่อเข้าใจว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ว่ายุ่งยากนั้น คนอื่นๆ ในโลกเขาคิด
เรื่องนี้กันอย่างไร
รู้กันทั่วไปว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 นั้น คนรุ่นใหม่จะต้องมีทักษะและ
ความรู้ส�าคัญชุดหนึ่งในชีวิต ซึ่งกูรูระดับโลกในกลุ่ม Partnership for 21st
Century Learning ได้คิดค้นและสรุปว่า เป็นทักษะและความรู้ที่จะช่วยให้
คนเราอยู่รอดและประสบความส�าเร็จได้ในศตวรรษที่ 212,3
ไม่วา่ ใครจะท�ามาหากินอาชีพใด...ครู พยาบาล เกษตรกร นักธุรกิจ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ทุกคนต้องมีความรู้ตามวิชาชีพ
ของตัว แต่ก็จะต้องมี ”ทักษะและควำมรู้แห่งศตวรรษที่ 21” ด้วย ไม่งั้น
ไปไม่รอด
ทักษะและความรู้พื้นฐานที่ว่านี้จะมาจากไหน ก็จากการอบรมเลี้ยงดู
ที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนรอบตัวนั่นเอง
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"ต้องเรียนรู้
ทั้งหมดนี้แหละ
ไม่งั้นไปยำกแน่"

ในศตวรรษที่ 21
ทักษะชีวิตและทักษะท�ำงาน
Leadership & Responsibility
มีภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ

Initiative & Self Direction

การริเริ่มลงมือและการก�ำกับทิศทางตนเอง

Productivity & Accountability

การสร้างผลิตภาพและรับผิดชอบตรวจสอบได้

Social and Cross-Cultural Interaction
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม

Flexibility & Adaptability
การยืดหยุ่นและการปรับตัว

ความรู้เพื่อการใช้ชีวิต ในโลกยุคใหม่
Civic Literacy

Global Awareness

ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง

   ความตระหนักในสภาวะของโลก

Health Literacy

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

Environment Literacy

  ความรู้ในการดูแลสิ่งแวดล้อม

Business, Finance, Economy & Entrepreneurial Literacy
ความรู้ด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการเป็นผู้ประกอบการ

Media Literacy
ความรู้ในเรื่องสื่อ

ความรู้ด้านสื่อและดิจิทัล

Information Literacy
ความรู้ในการจัดการข้อมูล

ICT Literacy

ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

4Cs ทักษะในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

Critical Thinking คิดวิเคราะห์
Collaboration ร่วมมือ					

Communication สื่อสาร
Creativity คิดริเริ่มสร้างสรรค์  

3Rs ทักษะพื้นฐาน
Read

อ่านออก

Write

เขียนได้

ARITHMETIC
คิดค�ำนวนเป็น
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ทักษะและควำมรู้ที่ส�ำคัญเพื่อกำรด�ำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21
มาท�าความเข้าใจกับทักษะและความรู้ในแผนผังข้างต้นให้ชัดเจนขึ้นกันหน่อย
เราแบ่งสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ เป็น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มที่ว่ำด้วยทักษะ (Skills)
2. กลุ่มที่ว่ำด้วยควำมรู้และทัศนคติ (Knowledge and Attitude)

ทักษะส�ำคัญเพื่อศตวรรษที่ 21
กลุ่มทักษะมี 4 กลุ่มย่อยได้แก่ 3Rs, 4Cs, ทักษะชีวิตและทักษะท�างาน กับ ทักษะด้านสื่อและดิจิทัล
3Rs กำรอ่ำนออกเขียนได้และคิดค�ำนวณเป็น ทุกคนต้องมี เอาไว้ใช้เรียนรู้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดเลข
ไม่เป็น...อยู่ในโลกนี้ยากแน่ๆ
4Cs ทักษะในกำรเรียนรู้และสร้ำงนวัตกรรม
• ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เพื่อท�าความเข้าใจความซับซ้อนต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีปัญหาก็คลี่คลายได้
รู้ที่ไปที่มา รู้สาเหตุ รู้ปัจจัย จะได้หาทางแก้ไขได้
• ทักษะกำรสื่อสำร เพื่อเอาเรื่องที่ยาก ซับซ้อน ไปสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับคนอื่นที่
ต้องเกี่ยวข้องท�างานร่วมกัน หรือเป็นครอบครัวเดียวกัน

• ทักษะกำรร่วมมือ ในโลกยากๆ แบบนี้ต้องมีเพื่อน มีคนที่พร้อมจะร่วมมือกันไปช่วยแก้ปัญหา
การเป็นคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อผ่อนหนักผ่อนเบา รู้จักน�ารู้จักตาม จึงจะหาความร่วมมือจากคนอื่นได้
• ทักษะกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในโลกยุคใหม่ ความคิดแบบเดิมๆ อาจแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องอาศัย
วิธีคิดใหม่ๆ คิดนอกกรอบ
16
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กลุ่มทักษะด้านสื่อและดิจิทัล
• ทักษะในการจัดการข้อมูลข่าวสาร สามารถแยกแยะข้อมูลขยะออกไปจากข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาใน
แต่ละชั่วโมงได้ มีวิธีเข้าถึงและประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทักษะเกีย่ วกับสือ่ รูเ้ ท่าทันสือ่ แยกแยะและใช้ประโยชน์จากสือ่ ได้ แล้วก็เอาสารของตนออกไปสือ่ สาร
กับคนอื่นในโลกอันกว้างใหญ่นี้ได้ด้วย ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับลูกเดียว   
		 • ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างช�ำนาญ  และรู้คิดว่า
จะใช้แค่ไหนถึงเหมาะสม  ไม่ตามกระแสตะพึดตะพือ แต่ก็ไม่ล้าหลังจนใช้ไม่เป็น
		 • ทักษะชีวิตและทักษะท�ำงาน
			 • การยืดหยุ่นและการปรับตัว ชีวิตที่คาดการณ์อะไรไม่ค่อยได้ ก็ต้องรู้จักยืดหยุ่น พลิกแพลง
ไม่ได้ทางนี้ก็ต้องหาทางโน้น ขืนเอาแต่ยึดติดตายตัว ก็จะหัวชนฝาแน่ๆ
			 • การริเริ่มลงมือและการก�ำกับทิศทางตนเอง  คิดอะไรแล้วต้องกล้าริเริ่ม ลงมือท�ำแม้ยังไม่เคย
มีใครท�ำมาก่อนก็เถอะ เมื่อท�ำไปแล้วเจออุปสรรคก็ต้องบอกตัวเองให้มุ่งมั่น กัดฟันไปจนถึงเป้าหมาย
			 • การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม โลกที่คนมากหน้าหลายวัฒนธรรม  ต้องเรียน
รู้เปิดใจกว้าง ยอมรับและอดทนกับความแตกต่างได้ ไม่ใช่รังเกียจกีดกัน
				• การสร้างผลิตภาพและการรับผิดชอบตรวจสอบได้ ทรัพยากรที่มีน้อยลง ท�ำให้คนยุคใหม่ต้อง
เป็นคนที่ท�ำงานเป็น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ไว้วางใจ
			 • มีภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ กล้าน�ำกล้าตาม ท�ำให้ดีที่สุด แล้วยอมรับผล

ความรู้และทัศนคติส�ำคัญเพื่อศตวรรษที่ 21
ความรู้และทัศนคติเพื่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ตอบปัญหาส�ำคัญที่ผู้คนและโลกยุคนี้ก�ำลังเผชิญหน้าอยู่
กลุ่มความรู้และทัศนคติเพื่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่
• ความรูแ้ ละความตระหนักในสภาวะของโลก คนรุน่ ใหม่ตอ้ งมีความรูแ้ ละต้องรูส้ กึ รูส้ ากับปัญหาของโลก
ความอดอยากของเพื่อนมนุษย์ ภัยธรรมชาติ สงคราม ฯลฯ แล้วยื่นมือช่วยเหลือตามควร
• ความรู้และความตระหนักในความเป็นพลเมือง ยึดมั่นในประชาธิปไตยที่ให้คุณค่ามนุษย์เท่าเทียมกัน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ลดความเหลื่อมล�้ำ ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และมีจิตอาสา
• ความรู้ด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ เข้าใจภาวะเศรษฐกิจที่กระทบชิ่งกันไปทั่วโลก รู้วิธีค้าขาย
มีหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการที่รับมือรอบด้านได้ สู้ไ ม่ถอย สร้างและดูแลความมั่นคงทางการเงิน
ของตนเองและครอบครัวได้
• ความรู้และความตระหนักในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ใช้ชีวิตและบริโภคพอดี ใส่ใจการกินการอยู่
ป้องกันระวังโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่างๆ
• มีความรู้และความตระหนักในการดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียน กอบโกยเอาจากธรรมชาติ
และร่วมกันอนุรักษ์  ชะลอการเสื่อมสลาย เพื่อส่งต่อโลกใบนี้แก่รุ่นลูกหลานต่อๆ ไป
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ความรู้และทัศนคติใหม่...แต่ทักษะใหม่เหรอ ?
เป็นอันว่าคนรุ่นใหม่จะมีแค่ความรู้ในการท�ำมาหากินไปวันๆ เท่านั้นไม่ได้แล้ว หากจะต้องรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสาร
มีหลักคิด มีความเข้าใจ มีทัศนคติกว้างไกลและมีบุคลิกภาพที่ดี ฯลฯ ยิ่งกว่าคนในยุคที่ผ่านๆ มา จึงจะสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรค หรือวิกฤตนานัปการที่มากับโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งสามารถก้าวไปคว้าโอกาสข้างหน้าให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
รวมถึงประเทศชาติได้อย่างไม่รังแกเบียดเบียนคนอื่นด้วย
ถ้าสแกนเข้าไปในกลุ่มความรู้และทัศนคติ   ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมกับสภาพการณ์ใหม่ของโลกใบนี้
แต่ในกลุ่มทักษะ พิจารณาดีๆ...ไม่ใช่ของใหม่เลย ล้วนเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนได้ฝึกฝนใช้มาตลอดนับตั้งแต่มีมนุษย์
คู่แรกในโลกใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น การแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า การยืดหยุ่นปรับตัว การคิดนอกกรอบ การค้นคว้า การร่วมมือ
และการสร้างโอกาสใหม่ๆ...ฯลฯ
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กินไก่ย่ำงไฟนี่
อร่อยกว่ำกินไก่ดิบๆ
อย่ำให้ไฟดับ
เชียวนะ
น่ำกิน
จุงเบย

หัวหน้ำเรำคิดวิธี
เอำหินขึ้นข้ำงบนเก่งจริงๆ

ก็ดีกว่ำ
แบกขึ้นไป
นะเพื่อน

ไม่ได้
ประชด
ใช่ปะ
อะจ้ำ
อย่ำกินแรง
กันนะเพื่อน
ซ้ำยด้วยกัน
ขวำด้วยกัน
นะเฟ้ย

เมื่อไหร่จะมีคนคิด
วิธีสื่อสำร
แบบอื่นเนี่ย
เบื่อมำก
บอกเลย

จากรูปก็คงเห็นว่า มนุษย์โบราณยุคไหนๆ ก็ต้องมีทักษะเหล่านี้ หาไม่แล้ว โลกไม่ก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้หรอก
เพียงแต่ศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะเหล่านี้ ”เข้มข้น” ขึ้นไปอีก
แต่ก็อีกนั่นแหละไม่ยากที่จะท�าให้ ”เข้มข้น” เพราะเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21 ท�าให้อะไรๆ ที่เคยยาก ง่ายขึ้นเยอะ
คอมพิวเตอร์ท�าให้ความรู้กลายเป็นของที่มีอยู่ดาษดื่น หาง่าย “อาจารย์กู” หรือ “Google” กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคน
เข้าถึงได้สบายมาก (เพราะฉะนั้น เราจะให้เด็กงมโข่งกับการท่องจ�าตัวความรู้มากมายท�าไม... อยากรู้อะไรก็ให้ค้นหา
ในกูเกิ้ลสิ แต่เอาสมองของเราไปคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ซับซ้อนกว่า คิดแก้ปัญหายากๆ ของชีวิต ของโลก
หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ดีกว่าใช้สมองแค่ท่องจ�าหรือคิดท�าตามคนอื่น)
นอกจำกนี้ ในศตวรรษที่ 21 เครื่องไม้เครื่องมือก็ดีขึ้น รำคำก็ถูกลง พูดง่ำยๆ มนุษย์เรำมี “ตัวช่วย” มำกมำย ก็เหลือ
แต่ว่ำคนยุคนี้จะพัฒนำทักษะส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แค่ไหน …ถ้ำท�ำได้ก็อยู่รอด มีควำมสุข มีเพื่อน และประสบ
ควำมส�ำเร็จแน่นอน
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บทที่ 2

สมองมหัศจรรย์ของเรำ
สมองมนุษย์มีศักยภำพที่จะฝึกฝนทักษะเพื่อควำมส�ำเร็จ
เด็กทุกคนในโลกใบนีฝ้ กึ ฝนพัฒนาทักษะเพือ่ ความส�าเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้ทงั้ นัน้ ใช่วา่ จะต้องเป็นเด็กอัจฉริยะเท่านัน้
หรอก (เด็กอัจฉริยะบางคนอาจจะไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิตก็ได้นะ)
เพรำะมนุษย์ทุกคนมีสมองส่วนหน้ำที่มีศักยภำพ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองที่พัฒนาไปอย่างมากมายในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ท�าให้รู้ว่า ในสมอง
ของเราที่มีน�้าหนักรวมประมาณ 1.4-1.5 กิโลกรัม เป็นสมองส่วนหน้าอยู่ถึง 1 ใน 3 ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากสัตว์ทั้งหลาย
ดูจากภาพสิ
มีตั้งเยอะ
ใช้หมดไหมเนี่ย

เพิ่มอีกหน่อย
ก็ไม่ ได้

3.5%
แมว

7%
สุนขั

11-17%
ลิงชิมแปนซี

29%
มนุษย์

สภาพทางกายภาพก็บง่ บอกแล้วว่า สมองเราต่างจากสัตว์ทงั้ หลายแน่ๆ สมองส่วนหน้ามีศกั ยภาพและท�าหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
1. หน้ำที่ ในกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ วำงแผน แก้ปัญหำ
2. หน้ำที่ ในกำรก�ำกับควบคุมอำรมณ์ ควำมรู้สึก
3. หน้ำที่ ในกำรควบคุมพฤติกรรมและสั่งกำรให้มีกำรกระท�ำต่ำงๆ
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ด้วยความสามารถทั้ง 3 ด้านนี้นี่เอง เราจึงพูดว่า “สมองส่วนหน้ำท�ำให้เรำเป็นมนุษ ย์” ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิต
ร่วมโลกอีกเกือบ 2 ล้านสปีชี่ส์ มันท�าให้เราคิดเรื่องยากๆ ซับซ้อนได้ คิดสร้างสรรค์ได้ มีภาษาสื่อสารกันได้ชัดเจน
ลึกซึ้ง มันท�าให้มนุษย์เราคิดที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันได้ คิดเข้าใจไปได้จนถึงเรื่องนามธรรม อย่างเช่น คุณค่า คุณงาม
ความดี หรืออุดมคติได้
เราไม่ได้ใช้แค่สัญชาตญาณแก้ความหิว เอาตัวรอด หรือสืบพันธุ์ไปวันๆ อย่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Prefrontal
Cortex

หิวจัง

“รู้สึก”

ย่ำงไฟอ่อนๆ
สุกนอกนุ่มใน

“คิด”

กินอะไรดีนะ
กินไก่ย่ำง
ดีกว่ำ อิ่มท้อง
ท�ำง่ำย
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“ท�ำ”
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จากเทคโนโลยีภาพถ่ายสมอง (fMRI = Functional Magnetic Resonance Imaging) ที่ก้าวหน้าขึ้นมากในรอบ
สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ท�าให้นักประสาทวิทยาศาสตร์พบว่า สมองส่วนหน้าจะท�าหน้าที่เป็นหลัก ในการควบคุมความคิด
อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์เรา ท�าให้เรามีทักษะความสามารถต่างๆ เช่น แยกแยะถูก-ผิดได้ จดจ�า
เรื่องราวต่างๆ ได้ดี คิดเชื่อมโยงมีเหตุมีผล วิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ควบคุมอารมณ์ ฯลฯ

ประพฤติตัว
เข้ำท่ำ

สมำธิ
จดจ่อ

ประเมิน
ตนเองเป็น

ตัดสินใจ
ถูกผิด
ท�ำหรือไม่ท�ำดี

น�ำควำมจ�ำเก่ำ
มำใช้งำนได้
พึง
พอใจ

เข้ำสังคม
ได้ดี

ควบคุม
อำรมณ์
ไม่โวยวำย

ยับยั้งชั่งใจ
คิดก่อนท�ำ

ทักษะเหล่ำนี้เองที่ท�ำให้มนุษย์เป็น "มนุษย์"
ในภาษาไทย มน+อุ ษ ย์ แปลว่ า ผู ้ มี ใจสู ง ก็ ค งมี ที่ ม าจากสมองส่ ว นหน้ า นี่ แ หละ เพราะมั น ท� าให้ เ ราก� า กั บ ตนเอง
(self-regulation) ได้ คิดในระดับสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายได้ ภาษาวิชาการเขาเรียกว่า higher-level cognitive functions คือ
ใช้เหตุใช้ผลได้ รู้ว่านี่ควรท�า ไม่ควรท�า ควบคุมสัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้ ไม่เที่ยว ”วีน”
หรือระรานใครๆ เวลาที่ไม่พอใจ ท�าให้เรารู้จักปฏิบัติตามกติกาสังคมหรือกฎหมาย ท�าให้เราวางแผนและด�าเนินการสิ่งยากๆ ได้
พูดง่ายๆ มันช่วยให้เราก�ากับชีวิตตนเอง และด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้โดยปกติสุข พาตัวเองให้รอดจากปัญหา แล้วไปสร้าง
ความส�าเร็จให้ชีวิตหรือโลกได้
แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าสมองส่วนหน้าท�าหน้าที่ควบคุมทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียวนะ มันท�างานร่วมกับสมองส่วนอื่นๆ ด้วยตามทฤษฎี
Integrative Theory4 โดยมีวงจรเส้นใยประสาทเชื่อมต่อกับสมองอีกหลายบริเวณที่อยู่ทางด้านหลัง
ทักษะของสมองชุดนี้เรียกในทางวิชาการว่า Executive Functions (EF) และในหนังสือเล่มนี้เรำจะเรียกชื่อเล่นว่ำ EF
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บทที่ 3

Executive Functions คืออะไร
Executive Functions (EF) คืออะไร
คือชุดกระบวนการทางความคิด (mental process) ที่ช่วยให้เราคิดเป็น มีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจได้ ก�ำกับอารมณ์และ
พฤติกรรมตนเองได้ วางแผนท�ำงานเป็น มุง่ ใจจดจ่อ ท�ำอะไรไม่วอกแวก จ�ำค�ำสัง่ และจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้ลลุ ว่ ง
เรียบร้อยได้ จัดล�ำดับงานเป็นขั้นเป็นตอน ยึดเป้าหมายแล้วท�ำไปเป็นขั้นตอนจนส�ำเร็จนั่นเอง
มีผู้เปรียบว่า EF เสมือนหอบังคับการบินในสนามบิน ที่จัดระบบทางอากาศให้เที่ยวบินเข้า-ออกจ�ำนวนหลายสิบเที่ยว
ขึ้นลงได้ในเวลาเดียวกัน5 อย่างเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ วันหนึ่งๆ มีเครื่องบินหลายร้อยเที่ยวบินขึ้น-ลง  จากต่างทิศทาง
หอบังคับการบินจะต้องท�ำหน้าทีจ่ ดั ระบบ บริหาร ควบคุมเวลา ความเร็ว พืน้ ที่ ทิศทาง ฯลฯ ให้ทกุ ล�ำขึน้ ลงได้อย่างปลอดภัย
ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่ชนกัน พาผู้โดยสารเข้าหรือออกจากสนามบินได้โดยสวัสดิภาพ
EF จึงเป็นทักษะสมองทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ยวดของมนุษย์ ทัง้ ต่อความส�ำเร็จในการเรียน การท�ำงานอาชีพ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
"Executive Functions ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับพฤติกรรมทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมายของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิง่ ทีบ่ คุ คลพึงกระท�ำให้เหมาะสม
กับบริบท โดยค�ำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นตามมา ค�ำนึงถึงความ
คาดหวังในอนาคต รวมทั้งค�ำนึงถึงคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล EF จะช่วยให้บุคคลมีส�ำนึกของการ
เตรียมพร้อม ส�ำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ”6

EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบาล

23

Executive Functions (EF)
มีลักษณะและองค์ประกอบอย่ำงไร
องค์ประกอบของ Executive Functions นั้น อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้าท�างานร่วมกัน ดังนั้น
โดยธรรมชาติการท�างานของส่วนต่างๆ จะไม่แยกกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่จะซ้อนเหลื่อมเชื่อมโยงและหนุนเสริมกันไปมา
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ทีมวิชาการของสถาบัน RLG ได้จัดการความรู้และแยกแยะ EF เป็น 9 ด้าน
โดยจัดเป็น 3 กลุ่มทักษะได้แก่

กลุ่มทักษะพื้นฐำน

Working Memory = ความจ�าเพื่อใช้งาน
Inhibitory Control = การยั้งคิด ไตร่ตรอง
Shift หรือ Cognitive Flexibility = การยืดหยุ่นความคิด

กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง

Emotional Control = การควบคุมอารมณ์
Focus หรือ Attention = การใส่ใจจดจ่อในสิ่งที่ท�า
Self - Monitoring = การเฝ้าดูและสะท้อนผลจากการกระท�าของตนเอง

กลุ่มทักษะปฏิบัติ

Initiating = การริเริ่มและลงมือท�า
Planning and Organizing = การวางแผนและจัดระบบด�าเนินการ
Goal-directed Persistence = การมุ่งเป้าหมาย
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คุณครูจ�ำง่ำยๆ ว่ำ EF มี 3 x 3 ด้ำน

directed

3 ด้ำนที่อยู่กลำงของภำพ คือกลุ่ม “ทักษะพื้นฐำน”

ซึ่งมีส่วนประกอบที่มีความส�าคัญ เป็นฐานของการพัฒนา EF ด้านอื่นๆ ที่เหลือ ในเด็กเล็ก ทักษะ EF พื้นฐานจะยังแยก
กันไม่ชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่

3 ด้ำนทำงซ้ำยมือของภำพ คือกลุ่ม “ทักษะก�ำกับตนเอง”

ซึ่งเกี่ยวข้องมากกับเรื่องของการก�ากับควบคุมความคิด อารมณ์ หรือการรู้จักตนเอง

3 ด้ำนทำงขวำมือของภำพ คือกลุ่ม “ทักษะปฏิบัติ”

ซึ่ง EF 3 ด้านในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องมากกับการกระท�า หรือการปฏิบัติของมนุษย์เรา
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กลุ่มทักษะพื้นฐาน

1. Working Memory = ความจ�ำเพื่อใช้งาน
คือ "ทักษะสมอง" ในการจ�ำหรือเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่มีความหมาย น�ำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ที่ผ่านมา มีการประมวลผลแล้วน�ำมาใช้งานต่อได้ เช่น เมื่อฟังนิทานเรื่อง ”กอด” จากคุณครู เด็กประทับใจจ�ำเรื่องราวได้
แล้วไปเชื่อมกับประสบการณ์เดิม   บันทึกเป็นข้อมูลในสมองว่า “ฉันชอบการให้คนกอด กอดแล้วสบายใจ” มาวันหนึ่ง
เด็กเห็นเพื่อนเสียใจ ก็เข้าไปกอดเพื่อปลอบใจเพื่อนนั่นคือเด็กมี "ความจ�ำเพื่อใช้งาน”

ค�ำส�ำคัญของ Working Memory หรือความจ�ำเพื่อใช้งาน
• จ�ำข้อมูลที่ ”มีความหมาย” และจัดการกับข้อมูลนั้น
• คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
• ประมวลผลข้อมูลนั้น เพื่อน�ำออกมาใช้งานต่อ
แต่อย่าเข้าใจผิดว่า Working Memory มาจากการท่องจ�ำนะ เปล่าเลย "ข้อมูลที่ได้จากการท่องจ�ำจะไม่เข้าไปฝังใน
ข่ายใยประสาทระยะยาวที่สมองส่วนหน้า นอกเสียจากว่าเราจะเชื่อมต่อข้อมูลที่ท่องจ�ำมานั้น เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่
แล้วเอามาปรับประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ใหม่”7 ข้อมูลที่ท่องจ�ำมาจึงจะเข้าไปฝังลึกในเครือข่ายประสาทระยะยาวได้
เด็กๆ ที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลาย และเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ (มีความหมายกับเขา) เช่น เรียน
แล้วสนุก ก็จะเก็บประสบการณ์นนั้ ไว้ในคลังความจ�ำ  วันดีคนื ดีมเี รือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับเรือ่ งเก่า ความจ�ำเก่าก็จะปรากฏ
ตัวขึ้น ถ้าไม่มี ”ความจ�ำเพื่อใช้งาน” มนุษย์เรายากจะมีการพัฒนา เพราะเราจะไม่สามารถสรุปบทเรียนในอดีต มาแก้ไข
ให้ดีขึ้นในอนาคตได้ เราอาจท�ำผิดซ�้ำๆ อีก
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วันนี้ครูจะมำเล่ำนิทำนเรื่องกอด
ให้เด็กๆ ฟังนะ
ใครอยำกฟังบ้ำงคะ

นิทำนสนุกไหมคะเด็กๆ
งั้นเรำมำกอดกันนะ

ปมค้ำบ
ปมค้ำบ

หนูค่ะ
เช้ำวันต่อมำ

แย่แล้วๆ สำยแล้วๆ
แย่แล้วๆ
สำยแล้วๆ

แง…
เจ็บจัง
เลือดออก
ด้วย

หกล้มเหรอ เอ้ำนี่ปลำสเตอร์นี่
ปดแผลแล้วไปให้คุณครู
กอดหน่อย

กรี๊ด

คุณครูครับ กอดน้องเปยหน่อย
ผมจ�ำได้ว่ำ คุณครูเคยเล่ำนิทำนให้ฟัง
ถ้ำไม่สบำยใจ ให้มำกอดกันแล้วจะหำย

มำให้
เรำกอดด้วย
ก็ได้นะ

โครม

มำให้ครูกอด
เดี๋ยวก็หำยแล้ว

2. Inhibitory Control = ยั้งคิด ไตร่ตรอง
คือ "ทักษะสมอง" ในการยับยั้งชั่งใจ ควบคุมความต้องการของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนหยุดยั้งพฤติกรรมได้
ในเวลาที่สมควร
ความยับยั้งชั่งใจนี้ส�ำคัญมากขาดไปก็เหมือน ”รถที่ขาดเบรก” อาจท�ำอะไรๆ โดยไม่คิด หุนหันพลันแล่น ตอบโต้แบบ
ฉับพลัน ซึ่งก็มักจะสร้างปัญหาต่อเนื่อง อาจท�ำผิดกฎหมาย อาจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ฯลฯ เช่น ถูกคนขับรถปาดหน้า
เกิดอารมณ์โกรธ ยั้งไม่อยู่ก็ปาดกลับ สุดท้ายไม่เจ็บ ตาย ก็ติดคุก
เด็กที่ฝึกความยับยั้งใจมาต่อเนื่อง จะเกิดทักษะที่แข็งแรง โตขึ้นไปเจออะไรมายั่วยวนกวนกิเลส อย่างเช่น ยาเสพติด
การพนัน ฯลฯ ก็จะมีทักษะพอที่จะยั้งใจไม่ดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามายุ่งในชีวิตได้

Inhibitory
Contro

ค�ำส�ำคัญของ Inhibitory Control หรือยั้งคิด ไตร่ตรอง
• หยุด คิดไตร่ตรองก่อนท�ำหรือพูด
• ชั่งใจ พินิจพิจารณา
• ชะลอความอยาก (อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้)

ในห้องเรียนของคุณครูก็คงจะมีเด็กบางคนที่ถูกตามใจมาจากบ้าน ยั้งใจไม่เป็น อยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ทันที แย่ง
ของจากมือเพื่อน ไม่พอใจก็ตีเพื่อน ไม่รู้จักรอ แบบนี้ต้องแก้ไข
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แม่คะ
หนูอยำกได้
ตุกตำตัวนั้น

ซื้อให้หนูนะคะ
นะคะๆ

เอำไงดี
นะเรำ

สิ
ต้องร้องดังๆ ให้แน่ๆ
งซื้อ
เดี๋ยวแม่ก็ต้อ

งั้นหนูไม่เอำ
ตุกตำก็ได้ค่ะ
ไปซื้อรองเท้ำ
กันดีกว่ำ
ลูกแม่
น่ำรัก
จังเลย

มันสวยมำกเลย

แงๆ

จะเอำๆ

แต่ว่ำแม่ต้องเอำเงินไปซื้อ
รองเท้ำนักเรียนใหม่ให้ลูก
ถ้ำซื้อของเล่น
ก็จะไม่มีเงิน
ซื้อรองเท้ำใหม่
นะคะ

ต้องหักห้ำมใจบ้ำง
เชื่อคุณแม่ เอำเงินไปซื้อ
รองเท้ำนักเรียน
ดีกว่ำนะ

อย่ำดื้อสิลูก
ไม่เอำ
ไม่ร้องนะคะ

3. Shift หรือ Cognitive Flexibility = ยืดหยุ่นความคิด
คือ "ทักษะสมอง" ในการปรับเปลี่ยนความคิดไปตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยน หากสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนก็ “ท�ำใจ” ได้
ปรับเปลี่ยนแผนได้ ไม่ยึดติดตายตัว
คนที่สมองไม่มีทักษะยืดหยุ่น มักมีปัญหาในเรื่องการปรับตัว จะทุกข์ง่าย เพราะติดแหง็กอยู่กับสิ่งเดิมๆ เรื่องเดิมๆ
ยืดหยุ่น พลิกแพลงไม่เป็น คิดว่าโลกนี้มีทางออกแค่ทางเดียว แต่คนที่มี EF ด้านนี้ดี จะเป็นคนที่กินง่าย อยู่ง่าย
ปรับตัวง่าย  แม้เผชิญปัญหา ก็หาทางออกที่สร้างสรรค์ให้ชีวิตได้ ไม่หันไปหาสิ่งที่เป็นพิษภัย เช่น ยาเสพติด  เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญของ Shift หรือ Cognitive Flexibility = ยืดหยุ่นความคิด
• ปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน
• เห็นวิธีและโอกาสใหม่ๆ
• คิดนอกกรอบ

ถ้าเด็กของเราเป็นคนปรับตัวง่าย  กินง่าย อยู่กับคนอื่นง่าย  เจ้าตัวเขาเองก็จะมีความสุขง่ายด้วย จริงไหม
ทักษะสมองยืดหยุ่นพลิกแพลงนี้ เป็นต้นทางของการคิดนอกกรอบด้วย อันเป็นที่มาความคิดสร้างสรรค์ที่เราต้องการ
จากคนรุ่นใหม่นั่นเอง  ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเห็นสิ่งต่างๆ แตกต่าง หรือดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง   
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พ่อครับ ผมพร้อมละครับ
เช้ำนี้แต่งตัวหล่อ
ไปตกปลำ
กับพ่อ

งั้นเรำไป
กันเลย

คุณแม่
หกล้ม
ลุกไม่ได้

คุณคะ!

คุณแม่โทรมำ

ไม่เอำๆ คุณพ่อสัญญำแล้วว่ำ
จะไปตกปลำวันนี้

ลูก…
วันนี้
คงต้อง
ยกเลิก
เล่นตกปลำแม่เหล็ก
กับแม่ก็ได้จ้ะ
คุณพ่อ
ต้องรีบไปหำ
คุณย่ำ

ผ่ำนไป 15 นำที

ตกปลำ
กับแม่
ก็สนุกดี
นะครับ

พ่อขอโทษ
นะลูก

วันต่อมำ

ดีนะครับ
ที่เมื่อวำน
พำมำทันเวลำ

หำยไวๆ
นะครับคุณย่ำ
ไว้ไปตกปลำ
ด้วยกัน

กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง

4. Emotional Control = ควบคุมอารมณ์
คือ "ทักษะสมอง" ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ไม่วูบวาบขึ้นๆ ลงๆ ง่าย
ไม่แสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์ จนไปสร้างปัญหาให้ตนเองหรือคนอื่น
คนที่คุมอารมณ์ได้ดีใช่ว่าเขาไม่รู้จักโกรธ หรือน้อยใจ เสียใจ หรือผิดหวัง แต่เขารู้วิธีจัดการตัวเอง ให้แสดงออกพอดีๆ  
“ไม่เว่อร์” เพื่อไม่ให้อารมณ์ของเขาไปกระทบต่อคนอื่น ไปท�ำร้ายหรือไปสร้างปัญหาให้กับสัมพันธภาพระหว่างกัน  

ค�ำส�ำคัญของ Emotional Control = ควบคุมอารมณ์
• จัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม
• มีความมั่นคงทางอารมณ์
• แก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน
• แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
เด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มักขี้หงุดหงิดฉุนเฉียว แล้วอาจกลายเป็นคนขี้กังวล อารมณ์แปรปรวน บางคนเจออะไรไม่
ถูกใจเข้าหน่อยก็ ”ปรี๊ดแตก” บางคนผิดหวังอะไรเข้านิดก็ซึมเศร้าไปนาน ฟื้นอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นปกติยาก ที่ส�ำคัญ
คนทีม่ ที กั ษะด้านนีจ้ ะไม่ตดั สินใจแก้ปญ
ั หาด้วยอารมณ์  แต่จะสามารถควบคุมและน�ำเหตุผลมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ไม่สร้างปัญหาตามมาทีหลัง
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สำยๆ วันอำทิตย์
ไม่เอำ ไม่ตื่น
จะนอนต่อ

ตื่นได้แล้ว
เบิ้ม

ออกไปๆ
จะนอน อย่ำมำปลุก

สำยๆ วันอำทิตย์

ห้องนั่งเล่น

ไม่กินผัก
จะกินไส้กรอกหมูแฮม

อย่ำมำยุ่งนะ
จะเล่นคนเดียว

สนำมเด็กเล่น
แงๆ
พี่เค้ำ
ผลักหนู

ชิงช้ำของเบิ้ม
อย่ำมำแตะ
@#$%^&*(

เซอร์ไฟรส์วันเกิดจำกคุณแม่
ดีใจจัง
ไหนดูซิได้อะไร
เป็นของขวัญ
วันเกิด

แหวะ…
ไม่เอำอะแม่ เบิ้มไม่ชอบ

ไม่ไหวแล้วแม่ล่ะเหนื่อย
กับลูกคนนี้จริงๆ

5. Focus / Attention = จดจ่อใส่ใจ
คือ "ทักษะสมอง" ในการจดจ่อในสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำได้ ในช่วงเวลาทีต่ อ่ เนือ่ งพอสมควร ไม่วอกแวกกระสับกระส่าย ไม่หนั เห
ไปตามสิ่งอื่นที่มายั่วยุเร้าความสนใจ
เด็กที่ขาดทักษะสมองด้านนี้ มักจะเรียนหนังสือได้ยาก เพราะการเรียนรู้ทุกอย่างต้องใช้การใส่ใจจดจ่อที่จะรับรู้ ที่จะ
คิดวิเคราะห์ เด็กทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการเรียน มักจะเป็นเด็กทีเ่ มือ่ ท�ำอะไรแล้วเขาจะตัง้ ใจท�ำ ใจจดใจจ่อจนกว่าจะเสร็จ
โดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบหรือก�ำลังสนใจ บางทีเรียกไปกินข้าวก็ยังไม่อยากไป อยากท�ำให้เสร็จก่อน

ค�ำส�ำคัญของ Focus / Attention = จดจ่อใส่ใจ
• มีช่วงความสนใจต่อเนื่อง
• จดจ่ออย่างตื่นตัวในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ

เดี๋ยวนี้มีเด็ก ”สมาธิสั้น” ในห้องเรียนมากขึ้น บางคนอาจมีปัญหาทางสมองจริงๆ ต้องไปหาหมอ แต่บางคนอาจไม่ถึง
ขั้นนั้น แต่เพราะไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีความจดจ่อต่างหาก เลยท�ำอะไรนานไม่ได้ ยุกๆ ยิกๆ พอยุกยิกมากก็ท�ำงานไม่ทัน  
นานเข้ากลายเป็นเด็กเรียนไม่ดี  ทั้งๆ ที่หากได้รับการฝึกฝนเรื่องใส่ใจจดจ่อ เขาก็อาจจะเรียนได้ดีก็ได้
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ต้องพยำยำมวำดให้เสร็จ
ในวันนี้ ให้ได้

สู้ๆ

สีนี้สีโปรดคุณแม่
คุณแม่ต้องชอบแน่ๆ

ตั้งใจวำดจัง
น่ำรักจริงๆ

โอเชปะ

นี่ๆ มำเล่นเบนเทน
กันเถอะ เรำให้นำย
เป็นตัวสีแดง

เอำไง
ดีนะ

อะ
ตอนเย็นหลังเลิกเรียน
ไม่ล่ะ… เรำจะวำดภำพต่อ
เดี๋ยวไม่มีรูปให้แม่

สวยจังเลยจ้ะ
สีโปรดของแม่ด้วย

ไม่มีอะไร
จะให้แม่
เหรอจะ

6. Self - Monitoring = การติดตามประเมินตนเองและสะท้อนผลจากการกระท�ำของตนเองได้
คือ "ทักษะสมอง" ในการทบทวนตัวเองหรือการงานที่ได้ท�ำไป ส�ำรวจจุดดีจุดบกพร่อง แล้วหาทางปรับปรุง ถ้าพัฒนา
ได้ดีอาจไปจนถึงขั้น ”รู้ตัวรู้ตน”
คนที่ประเมินตัวเองไม่เป็น ก็จะไม่รู้ว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน ผิดพลาดตรงไหน เลยท�ำผิดซ�้ำซากเป็นประจ�ำ
บางคนกลายเป็นอีโก้จัดไปเลยก็ได้ และจากจุดที่ ”รู้จักตัวเอง” ก็จะน�ำไปสู่การ ”รู้จักคนอื่น” รู้สึกในความต้องการของ
คนอื่น เป็นต้นทางของความเข้าใจคนอื่น เกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจต่อไป

ค�ำส�ำคัญของ Self - Monitoring = ติดตามและประเมินตนเอง
• ทบทวนสิ่งที่ท�ำไป
• แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทักษะนี้ก็ฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆ เช่นกัน  ไม่ใช่ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเท่านั้น การฝึกให้เด็กสังเกตอารมณ์ความรู้สึกตนเองว่า
เวลานี้เป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้เด็กๆ รู้ตัวและปรับอารมณ์ได้ง่ายขึ้น หรือเมื่อท�ำงานเสร็จก็ไม่เพียงสักแต่ว่าเสร็จ แต่ให้
ประเมินว่าที่ท�ำไปดีหรือไม่ดี ตรงไหน ชอบหรือไม่ชอบอย่างไร ครั้งหน้าก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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ชั่วโมงประดิดประดอย

ครูคะหนูท�ำ
ตุกตำเอลซ่ำ
เสร็จแล้วค่ะ

ว้ำว

สวยจังเลย
หนูชอบไหมคะ

ชอบค่ะ

มีตรงไหนอีกไหมคะ
ที่หนูท�ำยังไม่ดี
หรืออยำกท�ำเพิ่มอีก

ตรงไหนที่หนู
ท�ำแล้วชอบที่สุดคะ

ยำกไหมคะ
กว่ำจะเสร็จ
ไม่ยำกค่ะ
ท�ำแปบเดียวเอง

ตรงเปยค่ะเอลซ่ำมีเปย
เหมือนหนู

ตอนค�่ำๆ ของวันนั้น
แต่หนูจะเอำไป
ท�ำต่อที่บ้ำนค่ะ

เสร็จแล้ว… ทีนี้ก็มี
ผ้ำคลุมแล้วนะเอลซ่ำ
จ้ำ

หนูว่ำเสื้อยังไม่สวย หนูท�ำ
ผ้ำคลุมขำดไป
เลยไม่ได้
เอำมำใส่

กลุ่มทักษะปฏิบัติ

7. Initiating = ริเริ่มและลงมือท�ำ
คือ "ทักษะสมอง" ในการ “ริ” ท�ำเรื่องใหม่ๆ และลงมือท�ำสิ่งที่ ”ริ” ให้เกิดผล
บางคนคิดเก่ง แต่ไม่ยอมลงมือท�ำ  ตั้งใจว่าจะท�ำโน่นท�ำนี่ที่เป็นประโยชน์ เช่น จะลดความอ้วน แต่ก็ไม่ลงมือจริงจัง
สักที การ ”ริเริ่ม” ต้องอาศัยความกล้าคิดกล้าท�ำ  ต้องไม่กลัวล้มเหลวจนไม่กล้าท�ำอะไร คนที่ขาดทักษะด้านนี้
มักไม่สามารถเริ่มท�ำงานใหม่ๆ ทั้งที่ต้องการท�ำจนกลายเป็นนิสัยผัดผ่อนไปเรื่อยๆ

ค�ำส�ำคัญของ Initiating = ริเริ่มและลงมือท�ำ
• คิดริเริ่ม
• ตัดสินใจ และลงมือท�ำด้วยตนเอง
• ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

ความกล้าคิดกล้าท�ำ กล้าสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ เป็นคุณสมบัติส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 เพราะปัญหาของชีวิตและ
โลกนั้นซับซ้อนขึ้น ยากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่กล้า “ริ” และ ”เริ่มลงมือ” ก็จะจัดการปัญหาไม่ส�ำเร็จ สร้างสิ่งใหม่ไม่ได้และ
ทักษะนี้ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆ  จะไปฝึกฝนในวัยที่โตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แล้ว ย่อมยากกว่า และได้ผลน้อยกว่า
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เช้ำวันหนึ่ง

เบิ้ม…ไหนลูก
บอกว่ำวันนี้
จะอำบน�้ำให้ตูบไง

เย้

ขอเล่นเกมอีกรอบ
เดี๋ยวไปฮะ

เวลำผ่ำนไปจนค�่ำ
ก�ำลังสนุกเลย
อีกรอบละกัน
รอก่อน
นะตูบ

คันจะแย่แล้ว
สงสัยได้อำบ
พรุ่งนี้แน่

ตอนบ่ำยๆ อีกวัน
สนุกจริงๆ
พวกโจร
โดนนินจำ
จัดกำรเรียบ

เบิ้มอย่ำลืมดูตู้ปลำนะ
ถ้ำน�้ำใกล้เต็มแล้ว
ช่วยปดกอกน�้ำด้วยล่ะ

อ่ำน
กำร์ตูน
อยู่ครับ

ชั่วโมงศิลปะ

5 นำทีผ่ำนไป
ไหนว่ำวันเกิดคุณแม่
เบิ้มจะวำดรูป ให้
เป็นของขวัญ
ใช่ไหมจะ
ครับ
ครู

จำก

แม่จำ
ปูหนีบเบิ้ม

ไหนดูซิ… ยังไม่ได้วำดเลยเหรอนั่น
ก็ไม่รู้ท�ำไงครับครู

10 นำทีผ่ำนไป

30 นำทีผ่ำนไป

8. Planning and Organizing = วางแผนและจัดการท�ำงานให้ส�ำเร็จ
คือ "ทักษะสมอง" ในเรื่องกระบวนการท�ำงาน ตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย วางแผนเพื่อน�ำส่วนต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน มองเห็น
ภาพรวม จัดล�ำดับความส�ำคัญเป็น ไปจนถึงการจัดระบบเพื่อด�ำเนินการ และจบสุดท้ายที่การประเมินผล
คนที่มีทักษะชุดนี้ จะบริหารทรัพยากร คน งาน และเวลาเก่ง  ตรงข้ามคนที่ไม่ได้ฝึก EF ด้านนี้ ท�ำอะไรก็มักจะมั่วซั่ว
จับต้นชนปลายไม่ถูก ท�ำงานทีไรมีปัญหาทุกที

ค�ำส�ำคัญของ Planning and Organizing = วางแผนและจัดระบบด�ำเนินการ
• วางแผน
• จัดล�ำดับความส�ำคัญ
• จัดระบบ ขั้นตอน วางกระบวนการ
• ลงมือด�ำเนินการตามแผน
• บริหารเวลา
• บริหารทรัพยากร
• ประเมินผล
ผู้ใหญ่เรามักเข้าใจผิดว่า  เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเด็ก  ให้โตก่อนค่อยมาเรียนรู้เรื่องนี้  แต่ที่จริงแล้ว  เด็กๆ ฝึกฝน
การวางแผนและการจัดการได้ และต้องฝึกตั้งแต่เล็ก จะได้ฝังเป็น ”ชิป” ลงในสมอง ลองสังเกตตอนเด็กเล่นดูสิ
เล่นขายของ เล่นหม้อข้าวหม้อแกง ฯลฯ จะเห็นทักษะทุกอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มีข้อสังเกตว่า เด็กที่โตมา
กับการท�ำงานบ้าน พ่อแม่ใช้ท�ำงานบ่อยๆ หรือที่บ้านค้าขาย เด็กพวกนี้จะท�ำงานเก่ง คล่องแคล่ว วางแผนจัดการดี
ทั้งความคิดและการกระท�ำ
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วันนี้เรำจะมำประดิษฐ์
ของเล่นจำกวัสดุเหลือใช้
ใครอยำกท�ำอะไร

เลือกอุปกรณ์ไปท�ำ
ได้เลยนะครับ

มีกล่องกระดำษ
มีฝำขวด มีเชือก
เรำจะประดิษฐ์อะไรดีนะ

นึกออกแล้ว
ท�ำรถไว้ลำกเล่น
ดีกว่ำ

ติดล้อ
เข้ำกับกล่อง
เอำเชือกผูก

เริ่มจำก
เจำะรูข้ำงกล่อง

เยส

ทำสี
สวยๆ

เอำฝำขวด
มำท�ำล้อ

อะ

ลองลำกดูซิ
ล้อหลุด

งั้นติดล้อ
ให้แน่นๆ

รถลำก
เสร็จแล้วคร้ำบ

รถของนำย
สวยจังเลย

9. Goal-directed Persistence = มุ่งเป้าหมาย
คือ "ทักษะสมอง" ในการด�ำรงจุดมุ่งหมายของตน ตั้งเป้าแล้วก็พากเพียร แม้มีอุปสรรคก็ฝ่าฟันไปให้ได้ ล้มแล้วลุกขึ้น
มาใหม่ เด็กที่ขาดทักษะนี้ บางคนท�ำทิ้งๆ ขว้างๆ จับจด บางคนพอเจออุปสรรคก็มักล้มเลิกกลางคันเอาง่ายๆ เมื่อล้มแล้ว
ก็จุก...ลุกไม่ขึ้น คุณครูก็คงเคยเห็นเด็กบางคนที่ตั้งอกตั้งใจท�ำอะไรแล้วมีมานะอุตสาหะ  พากเพียรท�ำจนส�ำเร็จ
ถ้าฝึกฝนทักษะสมอง EF ด้านนี้ได้ดี  เด็กก็จะมีคุณลักษณะแบบ ”อึด ฮึด สู้” หรือ ล้มแล้วลุกได้ (Resilience )

ค�ำส�ำคัญของ Goal-directed Persistence = มุ่งเป้าหมาย
• แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
• เกาะติดเป้าหมาย
• พากเพียรอุตสาหะ
• ฝ่าฟันอุปสรรค

เพราะในชีวติ จริงของคนเรา ไม่วา่ จะท�ำสิง่ ใดๆ ล้วนมีอปุ สรรคปัญหา แต่ถา้ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ ดวงดาว  มีทกั ษะ
EF ด้านนี้ซึ่งท�ำให้ไม่ท้อแท้หรือท้อถอยง่ายๆ อุปสรรคต่างๆ ก็จะได้รับการคลี่คลายไปได้ การเอาชนะอุปสรรคไปได้
แต่ละครั้งก็จะท�ำให้คนคนนั้นเข้มแข็งขึ้นและเห็นคุณค่าในตนเองยิ่งขึ้น
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ผ่ำง !!

เด็กๆ วันนี้เรำจะมำช่วยกัน
ถอนหญ้ำออกจำก
สวนดอกไม้กันนะ
ดอกไม้จะได้ออกดอก
สวยๆ

ไม่เอำอะ

ร้อน

หนูกลัว
ไส้เดือน
อ่ำ

อหนอนๆๆ
ำกกก

หญ้ำรกมำก…เอำล่ะสู้ๆ

อีกนิดๆ จะเสร็จแล้ว

ในที่สุดก็เสร็จซะที

สวนดอกไม้นะ

อี๋ สกปรก

ขยัน
จังเลย
ค่ะ

ผมอยำกให้
โรงเรียนสวยๆ ครับ

ผม
ไม่อยำก
ท�ำ

ก็แค่หนอน
ไม่เห็นต้องกลัวเลย

!

บำยนะ
คุณหนอน

1 เดือนผ่ำนไป
ดอกไม้บำน
เต็มเลย

สรุป ค�ำส�ำคัญของ EF ทั้ง 9 = 3 x 3 ด้าน
Working Memory
= จ�ำเพื่อใช้งาน

Inhibitory Control
= ยั้งคิด ไตร่ตรอง

Shift / Cognitive Flexibility
= ยืดหยุ่นความคิด

• จ�ำข้อมูลที่มีความหมายและจัดการ
กับข้อมูลเหล่านั้น
• คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
• ประมวลผลใช้งานต่อ

• หยุด...คิดไตร่ตรองก่อนท�ำหรือพูด
• ชั่งใจพินิจพิจารณา
• ชะลอความอยาก “อดเปรี้ยวไว้กิน
หวาน”

• ปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไข
เปลี่ยน
• คิดนอกกรอบ
• เห็นวิธีและโอกาสใหม่ๆ

Focus / Attention
= จดจ่อใส่ใจ

Emotional Control
= ควบคุมอารมณ์

Self-Monitoring
= ติดตามประเมินตนเอง

• มุ่งมั่นจดจ่อ
• มีสมาธิต่อเนื่อง
• จดจ่ออย่างตื่นตัว

• จัดการอารมณ์ให้เหมาะสม
• มั่นคงทางอารมณ์
• ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา
• แสดงออกอย่างเหมาะสม

Initiating
= ริเริ่ม ลงมือท�ำ

• คิดริเริ่ม
• ตัดสินใจลงมือท�ำด้วยตนเอง
• ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
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Planning and Organizing
= วางแผน / จัดระบบด�ำเนินการ

• ตั้งเป้าหมาย / วางแผน
• จัดล�ำดับความส�ำคัญ
• จัดระบบ / ด�ำเนินการ
• บริหารเวลา / บริหารทรัพยากร
• ประเมินผล
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• ทบทวนสิ่งที่ท�ำไป
• สะท้ อ นผลจากการกระท� ำ ของ
ตนเองได้
• แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
Goal-directed Persistence
= มุ่งเป้าหมาย

• มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
• เกาะติดเป้าหมาย
• พากเพียรอุตสาหะ
• ฝ่าฟันอุปสรรค

“ความสามารถทีจ่ ะใส่ใจจดจ่อในงานทีผ่ ู้ใหญ่มอบหมายให้ การวางแผน การจัดระบบการบริหารจัดการ
การชะลอความอยาก ฯลฯ ในเด็ก เป็นทักษะชุดเดียวกับที่ผู้ ใหญ่เราใช้ ในการท�ำงานประกอบอาชีพ
การพัฒนาความสัมพันธ์ ในชีวิตให้มีความสุข และการจัดการกับความเครียด”8
		
		

Diana Mendley Rauner, (2012), Make ‘Executive Functions’ A Priority in Early Education Policy, catalyst-chicago.org
http://catalyst-chicago.org

“Executive Functions กับ Self-regulation เป็นเครื่องท�ำนายที่แข็งแรงมากถึงความส�ำเร็จ
ในการเรียน แข็งแรงมากยิ่งกว่า IQ เสียอีก”9
		
		

Blair, C. (2002).School Readiness: Integrating Cognition and Eemotion in Neurobiological Conceptualization
of Child Functioning at School Entry. American Psychologist, 57(2), 111–127.

“EF จะเป็นเครื่องพยากรณ์ความส�ำเร็จในโรงเรียน สุขภาวะและรายได้ในอนาคต เป็นเครื่องพยากรณ์
ทักษะทางสังคม ความสัมพันธ์กบั ครูและเพือ่ นๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน สุขภาวะ ฐานะการเงิน และ
อัตราการท�ำผิดกฎหมาย”10
		
		
		

Moffitt T.E., Arseneault L., Belsky D., et al., A Gradient of Childhood Self-control Predicts Health, Wealth, and
Public Safety. P NatlAcadSci USA. 2011;108(7):2693–2698.

“เมื่อเด็กพบเจออุปสรรค ทักษะ EF ช่วยให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อไปได้ งานวิจัยพิสูจน์แล้วว่า การส่งเสริม EF
ทุกด้านจะช่วยให้เด็กมีทักษะปรับตัวและฟื้นตัวหลังเหตุการณ์วิกฤตได้ EF เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้บุคคล
ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข”11
		
		

Greenberg M.T., (2006), Promoting Resilience in Children and Youth : Preventive Interventions and Their Interface
with Neuroscience, New York Academy of Sciences.

เราเรียก  EF ทั้ง 9 หรือ 3 x 3 ด้านนี้ด้วยค�ำว่า “ทักษะสมอง”  ซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่สมองฝึกฝนได้  
คนโบราณอาจจะไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นเรือ่ งสมอง แต่ทา่ นก็รวู้ า่ มันเป็นสิง่ ทีฝ่ กึ ได้ สอนได้ สร้างได้ และถ้าฝึกได้ดแี ล้ว มันก็จะ
”ฝังชิป” ติดตัวอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดชีวิต คนโบราณท่านเรียกมันว่า ”นิสัย”
และเมือ่ ย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 ทีว่ า่ ด้วยทักษะและความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 คุณครูกจ็ ะพบว่าทักษะสมอง
EF ทัง้ 9 ด้านนีแ้ หละคือฐานส�ำคัญทีส่ ดุ   ทีจ่ ะท�ำให้เด็กๆ ของเราพัฒนาทักษะและความรูส้ ำ� หรับศตวรรษที่ 21 ต่อไปได้นนั่ เอง
หากไม่ฝึก EF ทั้ง 3 x 3 ด้านนี้เป็นพื้นฐาน ก็ยากที่จะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ขึ้นมาได้
ถ้า EF 3 x 3 ด้านเหล่านี้ ไม่แข็งแรง การพัฒนาทักษะขั้นสูงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสรรค์ การยืดหยุ่นปรับตัว
การร่วมมือกับคนอื่น การสร้างนวัตกรรม ฯลฯ ก็เป็นไปได้ยาก
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ลองกวาดตามองไปรอบๆ ตัวเรา เห็นตัวอย่างเหล่านี้บ้างไหม
...คนที่คิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ดี เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจ
ก็มีหลักคิด มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองดี สามารถตัดสินใจได้เหมาะสม
...คนที่รู้จักวางแผนก่อนลงมือท�ำ ครั้นเมื่อลงมือ ก็สามารถท�ำได้เป็นขั้นเป็นตอน ไม่มั่วซั่วสับสน
พอท�ำไปแล้วเกิดอุปสรรค ก็รู้จักแก้ ไข หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ๆ ไม่ติดตันตายตัวอยู่กับความคิดเดิมๆ
หรือความเคยชินเดิมๆ เพียงอย่างเดียว
...คนที่ รู ้ จั ก ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ ชะลอความอยากได้ รู ้ จั ก ควบคุ ม อารมณ์ ควบคุ ม พฤติ ก รรมตนเอง
มีสัมพันธภาพกับคนอื่นดีเป็นที่ยอมรับรักใคร่ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว
สามารถท�ำงานเป็นทีมได้
โดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เต็มไปด้วยสิ่งเร้าเย้ายวนกวนกิเลส เช่น การพนัน
ยาเสพติด แอลกอฮอล์ สิ่งเร้าทางเพศ ความรุนแรง ฯลฯ ไม่ว่าเมื่ออยู่ในวัยเด็ก วัยเยาวชน หรือเมื่อโต
เป็นผู้ใหญ่ คนเหล่านี้ก็ก�ำกับตนเองได้ มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์
คุณครูอยากเห็นลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ของเราเป็นคนที่ “คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับ
คนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น” เช่นนี้ใช่หรือไม่
เด็กแบบนี้ใช่หรือไม่ ที่คุณครูเชื่อมั่นว่า จะไม่ติดสิ่งเสพติดใดๆ ให้เป็นปัญหาต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น
และนี่คือเป้าหมายของระบบการศึกษาในการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ...ใช่หรือไม่
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บทที่ 4

EF : จำกต้นทำง ถึง ปลำยทำงชีวิต
The Marshmallow Test

ในปี 1968 Prof.Dr.Walter Mischel ซึ่งขณะนั้นสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ท�าการวิจัยชื่อ
The Marshmallow Test12 (ชมวิดีโอได้ที่ www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ) โดยให้เด็ก 4 ขวบจาก
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย เข้ามาในห้องที่มีกล้องแอบถ่าย เจ้าหน้าที่วิจัยบอกเด็กว่า มีขนมมาร์ชเมลโล ให้คนละ 1
ชิ้น (บางครั้งอาจจะเป็นขนมชนิดอื่น) เด็กจะกินขนมชิ้นนี้ในตอนนั้นเลยก็ได้ แต่ถ้าอดทนรอได้ไม่กินจนกว่าเจ้าหน้าที่กลับ
มา (ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 15 นาที) เด็กจะได้ขนมเพิ่มเป็น 2 ชิ้น...(โอ้โฮ...เด็กเล็กๆ จะทนไหวเหรอ ?)
ปรากฏว่าเด็กๆ บางคนยั้งใจรอ ก�ากับตนเองได้ แต่บางคนก็ไม่ได้ อีกหลายปีต่อมา Dr.Mischel ได้ติดต่อกลับไปยัง
เด็กๆ ที่เติบโตขึ้นและเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย เขาพบว่า เด็กกลุ่มที่มีความยับยั้งในวัย 4 ขวบได้ดีนั้น พอโตไปขึ้น
ชั้นประถมก็เรียนดี ไปเป็นวัยรุ่นก็มีความสามารถในการเรียนรู้ดี และเข้าสังคมได้ดีกว่า ประสบผลส�าเร็จในการเรียน
ได้สงู กว่า ยิง่ ตอน 4 ขวบ เด็กรอได้นานเท่าไร คะแนนสอบ SAT (คะแนนเพือ่ ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา)
ของเด็กคนนั้นก็สูงเท่านั้น
จากนั้นเขาก็ติดตามต่อไปอีกจนถึงวัยท�างานก็พบว่า ยิ่งคะแนนในการควบคุมตัวเองเรื่องทดสอบกินขนมตอน 4 ขวบ
นั้นท�าได้ดีมากเท่าไร ความส�าเร็จในการท�างานก็มีมากเท่านั้น มีอัตราการติดยาเสพติดน้อย เห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้อื่นน้อยกว่า มีปัญหาอาชญากรรมน้อยกว่า
งำนวิจัยระยะยำวชิ้นนี้เป็นพลังให้เกิดกำรค้นคว้ำเรื่องกำรก�ำกับตนเอง กำรยับยั้งชั่งใจ และเรื่อง EF ในมุมต่ำงๆ
ต่อมำอีกไม่น้อย
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ถ้า EF ได้รับการพัฒนาดี...
จากงานวิจัยจ�ำนวนมากรวมทั้งของ Prof. Dr.Walter Mischel ท�ำให้ได้ข้อสรุปส�ำคัญว่า ถ้า EF ดี จะเกิดพฤติกรรมเชิง
บวกในตัวเด็กให้เราเห็นชัดเจน ถ้าเด็กมีทักษะ EF ดี ดูได้เลยว่า

















เขาคิดเป็นระบบ มีเหตุมีผล
มีความจ�ำดี เชื่อมโยงเรื่องที่เคยเรียนรู้มาใช้งานได้
มีสมาธิจดจ่อท�ำงานต่อเนื่องได้จนเสร็จ
รู้จักคิดวิเคราะห์  ท�ำไม อย่างไร
ยั้งใจเป็น รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร ก�ำกับตนเองได้
อดทนได้ รอคอยเป็น
มีวิธีวางแผนงานเป็นระบบ
คิดแล้วลงมือท�ำได้
ท�ำงานอะไร ท�ำจนเสร็จ
พอสถานการณ์เปลี่ยน ก็เปลี่ยนความคิดได้ไม่ยึดติด
กล้าคิดนอกกรอบ
รู้จักประเมินตนเอง ยอมรับความบกพร่องตนเอง
ปรับปรุงการท�ำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
มีความรับผิดชอบดี
รู้จักแสดงออกอย่างเหมาะสมเคารพผู้อื่น อยู่กับคนอื่นได้ ไม่มีปัญหา
ท�ำอะไรบากบั่นจนส�ำเร็จ  ไม่ท้อถอยอุปสรรคง่ายๆ ล้มแล้วลุก

เด็กอย่างนี้แหละที่พ่อแม่ ครู และสังคมต้องการ คือ คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และ
มีความสุขเป็น
เด็กอย่างนี้ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ไม่ ใช้ชีวิตแบบไม่เห็นคุณค่า และลดโอกาสเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่ท�ำให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมเดือดร้อน
และเด็กอย่างนี้จะพัฒนาทักษะความรู้และเติบโตไปประสบความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแน่นอน

48

EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบาล

ถ้า EF ไม่ ได้รับการพัฒนาล่ะ ?
“ถ้า EF อ่อนแอ จะส่งผลทั้งในวงกว้างและในระยะยาวอย่างชัดเจน”13
ค�ำว่า ”ในวงกว้าง” มีนัยยะที่ชี้ว่า ไม่ได้ส่งผลลบแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่อาจจะส่งผลหลายด้านหลายมิติ และค�ำว่า
”ในระยะยาว” ก็หมายถึงส่งผลไปได้ตลอดช่วงวัยต่างๆ อาจถึงตลอดชีวิตได้ด้วย  ตัวอย่างเช่น
o ไม่สามารถก�ำกับควบคุมตนเอง (ไม่ว่ากับใคร ถ้าไม่ถูกใจเป็น ”โดน” ทั้งนั้น และตอนเป็นเด็กคุมตัวเองไม่ได้ เป็น
ผู้ใหญ่แล้วก็ยังคุมไม่ได้ เป็นต้น)
o คิด มองการณ์ไปข้างหน้าไม่ได้  ไม่รู้ว่าอะไรควร-ไม่ควร คิดไม่เป็นระบบ ไม่เป็นเหตุเป็นผล
o คุมตัวเองไม่อยู่  รู้ว่าไม่ดี แต่ยั้งใจไม่ไหว “เสพติด” โน่นนี่ได้ง่าย
o ขาดความสามารถในการจัดระบบ และจัดการสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม
o จัดการกับความเครียดไม่ได้
o วางแผนระยะยาวไม่เป็น
o จัดการกับเวลาไม่ได้
o ขาดความมุ่งมั่นท�ำงานให้ส�ำเร็จโดยเฉพาะงานที่ใช้เวลายาวนาน
o ไม่ริเริ่มอะไรใหม่ๆ ไม่สามารถเริ่มต้นลงมือท�ำงานได้ด้วยตนเอง

“นักเรียนที่ขาด EF บางด้านจะน�ำไปสู่ผลการเรียนที่แย่ลงและ
ลดคุณค่าในตนเอง จนอาจหมดความสนใจในบางวิชาหรือหันหลัง
ให้กับการเรียน บางกรณีอาจถึงกับไม่สามารถหาหนทางชีวิตที่
เหมาะสมกับตนเองได้”14

ทั้งที่อาจจะไม่ใช่คนขี้เกียจ ไม่ใช่คนโง่  แต่เพราะไม่ได้ฝึกทักษะสมอง EF  เมื่อผลการเรียนไม่ดี เด็กมักไม่เห็นคุณค่า
ในตนเอง อาจถูกพ่อแม่หรือครูต�ำหนิซ�้ำเข้าไปอีก เด็กที่ขาด Self-esteem ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ก็มักจะขาดแรงจูงใจที่
จะท�ำอะไรๆ ให้ส�ำเร็จ  กลายเป็น “คนขี้แพ้” หรือ loser จนอาจน�ำมาซึ่งชีวิตผิดทางก็ได้
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คุณสมบัติ 3 x 3 ด้ำนของ Executive Functions กับสัญญำณที่บ่งชี้ถ้ำเด็กปฐมวัยขำด EF
EF Areas

คุณสมบัติส�ำคัญ

สัญญำณบ่งชี้ว่ำเด็ก
ปฐมวัยจะมี EF ไม่ดี15

กลุ่มทักษะพื้นฐำน 3 ด้ำน
Working Memory
ควำมจ�ำเพื่อใช้งำน

• จ�าข้อมูลที่มีความหมาย
• คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์
• ประมวลผลใช้งานต่อ

• เมื่อสั่งให้ท�างานสองอย่าง เด็กจ�าได้
เพียงค�าสั่งแรกหรือค�าสั่งสุดท้ายเท่านั้น
• ท�าผิดเรื่องเดิมซ�้าๆ แม้เคยสอนหรือ
ช่วยเหลือไปแล้ว
• ลืมว่าก�าลังท�าอะไร ทั้งที่ก�าลังท�า
กิจกรรมนั้นอยู่

Inhibitory Control
ยั้งคิด ไตร่ตรอง

• หยุดเพื่อคิดก่อนท�าหรือพูด/
“เหยียบเบรกเป็น”
• ชั่งใจ พินิจพิจารณา
• ชะลอความอยาก “อดเปรี้ยวไว้
กินหวาน”

• เด็กไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมของตนเองมี
ผลกระทบหรือรบกวนบุคคลอื่น
• หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ
• ไม่ได้คิดก่อนท�าหรือพูด

Shift หรือ Cognitive
Flexibility
ยืดหยุ่นควำมคิด

• ปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไข
เปลี่ยน
• เห็นวิธีและโอกาสใหม่ๆ
• คิดนอกกรอบ

• เด็กมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับคน
ใหม่ๆ
• เด็กมักจะอารมณ์เสียเมื่อมีการ
เปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนกิจวัตรประจ�า
วัน
• ใช้เวลานานกว่าจะรู้สึกวางใจในคน
ใหม่ สถานที่ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่

• จัดการอารมณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสม
• มีความมั่นคงทางอารมณ์
• แก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์
ตัดสิน
• แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสม

• ระเบิดอารมณ์โกรธอย่างรุนแรง
• โกรธฉุนเฉียวด้วยเหตุผลเพียงเล็ก
น้อย
• เมื่อผิดหวังจะเสียใจเป็นเวลานาน
กว่าเด็กคนอื่น

กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง 3 ด้ำน
Emotional Control
ควบคุมอำรมณ์
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คุณสมบัติส�ำคัญ

สัญญำณบ่งชี้ว่ำเด็ก
ปฐมวัยจะมี EF ไม่ดี15

• มีช่วงความสนใจต่อเนื่อง
• จดจ่ออย่างตื่นตัวในสิ่งที่ก�าลังท�า

• อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย หรือ บิด
ไปบิดมา
• วอกแวกง่ายขณะท�ากิจกรรม

• ทบทวนสิ่งที่ท�าไป
• แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

• ไม่สนใจทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ที่ผ่านไป

• คิดริเริ่ม
• ตัดสินใจลงมือท�าด้วยตนเอง
• ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

• ไม่สามารถริเริ่มท�างานเองได้
แม้อยากจะท�า ต้องมีคนคอยก�ากับ
บอกให้เริ่มลงมือท�างาน และต้องคอย
บอกตลอดเวลาว่าต้องท�าอะไร
• ชอบผัดวันประกันพรุ่ง

Planning and
Organizing
วำงแผนและ
จัดระบบด�ำเนินกำร

• ตั้งเป้า
• วางแผน
• จัดล�าดับความส�าคัญ
• จัดระบบ
• ด�าเนินการ
• บริหารเวลา
• บริหารทรัพยากร
• ประเมินผล

• ไม่สามารถหาเสื้อผ้า รองเท้า
ของเล่น หรือหนังสือ แม้ว่าจะมีคน
ชี้บอกแล้ว
• ทิ้งของเกลื่อนกลาด คนอื่นต้องคอย
เก็บให้ แม้ว่าจะสอนหรือแนะน�าแล้ว
• ติดอยู่ในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย
ของงานหรือสถานการณ์หนึ่งๆ และลืม
เรื่องหลักที่ส�าคัญไป
• ไม่สามารถท�างานให้เสร็จได้ แม้ว่า
จะได้รับการแนะแนวทางแล้ว

Goal-directed
Persistence
มุ่งเป้ำหมำย

• มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
• เกาะติดเป้าหมาย
• พากเพียรอุตสาหะ
• ฝ่าฟันอุปสรรค

• ท�างานไม่ลุล่วงจนเสร็จ
• ขาดความพยายาม ท�านั่นนิดนี่หน่อย
แล้วก็เลิก

EF Areas
กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง 3 ด้ำน
Focus / Attention
จดจ่อใส่ใจ
Self-Monitoring
ติดตำม ประเมินตนเอง
กลุ่มทักษะปฏิบัติ 3 ด้ำน
Initiating
ริเริ่มและลงมือท�ำ
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EF เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดอย่ำงไร
สภาพสังคมปัจจุบัน ที่ปัญหายาเสพติดระบาดหนักขึ้น มีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพติดยาด้วยอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ
ท�าให้เกิดโจทย์ในหมู่นักวิชาการว่า EF จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการติดยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Executive Functions จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�าการรวบรวมงานวิจัยที่หลากหลายในระดับโลกและพบว่า
• การบกพร่องทักษะ EF เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติด16
• การศึกษาจากภาพถ่ายสมองและอาการทางคลินิก แสดงให้เห็นว่ามีความบกพร่องในการท�างานของสมองส่วนหน้า
ในผู้ที่ติดยาเสพติด17
• ความบกพร่องในการท�างานของสมองส่วนหน้าท�าให้บคุ คลนัน้ ไม่สามารถยับยัง้ ความคิดและการกระท�า ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับทุกขั้นตอนของการติดยาเสพติด ตั้งแต่การพาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง ทดลองใช้ยา ใช้ซ�้าจนติด รวมทั้ง
การกลับไปใช้ใหม่18
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สมองส่วนหน้าที่ได้รบั การพัฒนา
ทักษะ EF ได้ดี โดยเฉพาะในด้านที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การยั้ ง คิ ดไตร่ ต รอง
(Inhibitory Control) การไม่หุนหัน
พลันแล่นและรู้จักชะลอความอยาก
มี บ ทบาทส� า คั ญ มากในการยั บ ยั้ ง
การเข้าหายาเสพติด (รวมถึงการ
เสพติดอื่นๆ ทั้งหลาย เช่น ติดเกม
ติดการพนัน ติดรสหวาน ฯลฯ)
ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี
ทักษะสมอง EF ดีตามวัยจึงไม่ ใช่
เป็นเพียงการสร้างโอกาสประสบ
ความส�าเร็จให้เด็กเท่านั้น แต่ ใน
ระหว่างทางที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
EF ก็จะสร้างภูมคิ มุ้ กันชีวติ ทีแ่ ข็งแรง
ทีจ่ ะช่วยก�ากับตนเอง ป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่จะเข้ามาแผ้วพานเด็กวัย
ต่างๆ ทั้งปัญหาพฤติกรรม ปัญหา
การเรียน ปัญหาในครอบครัว และ
ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ด้วย
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EF กับ การตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem)
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) คือการที่เราคิดว่า เรามีคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้ และมีคุณค่าต่อคนอื่นๆ
อย่างไร   คนที่เห็นคุณค่าในตนเองจะเป็นคนมีพลังในชีวิตเราจะเห็นคุณลักษณะของคนที่ตระหนักคุณค่าตนเองได้ชัด
จากการเป็นคนมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง เห็นศักยภาพและจุดแข็งของตนเอง  มองโลกในแง่ดี มีทศิ ทางว่าจะวางชีวติ ไปทาง
ไหน ไม่เอาแต่บ่นหรือประณามเรื่องโน้นเรื่องนี้ (ทั้งของตัวเองและคนอื่น) สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ ร่วมมือ
กับคนอื่นได้ง่าย ไว้วางใจคนอื่นเป็น  รู้จักดูแลตนเองเพราะรักตนเอง อะไรที่ไม่ดีกับตัวเองก็กล้าปฏิเสธ
ตรงกันข้าม คนที่ไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าในตนเอง จะรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี า่ อะไร  ไม่มคี วามสามารถ ท�ำอะไรไม่ได้ ไม่มที างไป
ทั้งที่ชีวิตเขาอาจจะไม่ใช่เช่นนั้น แต่เขารู้สึกเช่นนั้นกับตัวเอง
คนทีฝ่ กึ ฝนทักษะสมอง EF มาดีตงั้ แต่เล็ก ได้คดิ ได้ทำ� สิง่ ต่างๆ มาอย่างหลากหลายจนรูจ้ ดุ แข็งของตัวเอง เห็นศักยภาพ
ของตนเอง ยิ่งคิดเป็น ท�ำงานเป็นก็ยิ่งเห็นผลงานตนเอง เชื่อมั่นว่า “เราท�ำได้” ทุกครั้งที่ท�ำได้ก็จะเกิดพลังความเชื่อมั่น
เห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีก
EF จึงเป็นรากฐานส�ำคัญยิ่ง ที่เสริมสร้างพลังในการเห็นคุณค่าของตนเอง
เด็กที่รักตัวเอง เห็นคุณค่าในตนเองว่าเราก็มีดี จะไม่ไปติดการพนัน  ติดยา ติดสิ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย จะไม่ไป
ใช้ชีวิตเสี่ยงแบบไม่คิด  เพราะเขารู้ว่าชีวิตเขามีค่านั่นเอง

EF กับทักษะในศตวรรษที่ 21
ย้อนกลับไปที่ ทักษะอันจ�ำเป็นยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้กล่าวไปในบทที่ 1 ว่าเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีนั้น
ไม่ว่าจะเป็น
• 3Rs - ทักษะพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้
• 4Cs - ทักษะในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
• ทักษะชีวิตและทักษะท�ำงาน
• ทักษะด้านสื่อและดิจิทัล
• ทักษะชีวิตกับทักษะการงาน
คุณครูจะเห็นว่า ทักษะความสามารถขั้นสูงที่ว่ามาทั้งหมดนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีทักษะสมองพื้นฐานของ EF ทั้ง 3 x 3
ด้านนี้ เป็นฐานของการพัฒนาทั้งสิ้น ถ้า EFไม่ดีแล้ว  ทักษะขั้นสูงเหล่านี้ก็ยากจะเกิดขึ้นได้
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โดยตรง

ทักษะศตวรรษที่ 21 ข้อใดต้องใช้ EF ด้ำนใดเป็นพื้นฐำน
Executive Functions กลุม่ ทักษะพืน้ ฐำน 3 ด้ำน
ทักษะศตวรรษที่ 21

กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง กลุ่มทักษะกำรท�ำ 3 ด้ำน
3 ด้ำน

ควำมจ�ำ ยั้งคิด ยืดหยุ่น ใส่ใจ ควบคุม ประเมิน
ที่ใช้งำน ไตร่ตรอง ปรับแปลง จดจ่อ อำรมณ์ ตนเอง

มุ่งเป้ำ วำงแผน ริเริ่ม
หมำย จัดระบบ ลงมือ

3Rs อ่ำนออก (Reading)
เขียนได้ (Writing)
คิดค�ำนวณ (Arithmetic)

4Cs

กำรคิดวิเครำะห์
(Critical Thinking)
กำรสื่อสำร
(Communication)
กำรร่วมมือ
(Collaboration)
กำรคิดสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)

Life
Skills
&
Career
Skills

ยืดหยุ่นและปรับตัว
(Flexibility & Adaptability)
ริเริ่มลงมือและก�ำกับตนเอง
(Initiative & Self-Direction)
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม
และข้ำมวัฒนธรรม
(Social and CrossCultural Interaction)
ผลิตภำพและกำรตรวจสอบ
ได้ (Productivity &
Accountability)
ภำวะผู้น�ำและควำมรับผิดชอบ
(Leadership &
Responsibility)

เห็นอย่างนีแ้ ล้ว คุณครูคงจะมัน่ ใจมากขึน้ ว่า จะต้องไม่ละเลยการสร้างทักษะสมอง EF ให้ลกู ศิษย์ของเราตัง้ แต่ปฐมวัย
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ไม่มีทักษะสมอง EF ต่อยอดขึ้นไปไม่ได้แน่
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บทที่ 5

ท�ำไม EF ต้องเน้น "ปฐมวัย"
หน้ำต่ำงแห่งโอกำสในช่วงปฐมวัย
เนื่องจากสมองส่วนหน้านั้นมีการเติบโตต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เกิดไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ราวอายุได้ประมาณยี่สิบ
กว่าปี) ทักษะสมอง EF จึงใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนื่อง คู่ขนานพร้อมไปกับสมองส่วนหน้าจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเช่นกัน
แต่ช่วงวัย 3-6 ปีหรือช่วงปฐมวัยนั้น มีงานวิจัยที่ชี้ว่า ประสบการณ์ในช่วงปฐมวัยเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งที่จะสร้างพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่งให้แก่ทักษะสมอง EF หรือเรียกได้ว่า ช่วงปฐมวัยเป็น ”หน้าต่างแห่งโอกาส” บานส�าคัญยิ่งของการพัฒนา EF
ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุที่มันเป็นช่วงเวลาที่สมองมีอัตราการเติบโตก้าวหน้าของการพัฒนา EF มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ดังดูได้
จากกราฟ19 ข้างล่างนี้ ส�าหรับในช่วงวัยเรียน วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั้น EF ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง แต่เป็นไปใน
อัตราการเติบโตก้าวหน้าที่น้อยกว่าช่วงปฐมวัย และหลังจากนั้นไปจนถึงวัยชรา อัตรานี้ก็จะเสื่อมลงไปตามวัย

ทักษะบริหำรจัดกำรชีวิต

3-6 ปส�ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำ EFs
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3
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4

5

6 6-8 -10 -15 -24 -29 -35 -49 -60 -69 -75 -80 -85
9 12 20 25 30 40 50 65 70 76 81

developingchild.harvard.edu

ดังนั้นช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาส�าคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และคุณครู ตลอดจนผู้บริหารสังคมจะต้องตระหนักและ
เอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน เพราะหากเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีการพัฒนาทักษะสมอง EF ในช่วงวัยนี้
แล้ว หน้าต่างแห่งโอกาสบานนี้ก็จะปิดลง แม้เราจะยังพัฒนา EF ได้ในวัยเรียน วัยรุ่นหรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น แต่ก็จะ
ท�าได้ยากขึ้น และไม่ได้ประสิทธิผลเท่ากับที่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย
การพัฒนา EF ที่ถูกที่ ถูกจังหวะเวลาจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก
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ถ้าสมองเด็กไม่ ได้รับการฝึกฝนทักษะ EF
นอกจากประเด็นหน้าต่างแห่งโอกาสแล้ว ก็ยงั มีธรรมชาติของเซลล์ประสาทในสมองทีผ่ ใู้ หญ่เราควรเข้าใจอีกประเด็นหนึง่

Use it

Lose it

20

ภาพจ�ำลอง นี้แสดงธรรมชาติของเซลล์ประสาทในสมองของเราให้เห็นว่า เซลล์ประสาทนั้นจะเชื่อมโยงไปยังเซลล์
ประสาทอื่นๆ ตลอดเวลา ยิ่งมีโอกาสได้รับประสบการณ์มากเท่าไร เซลล์ประสาทก็แตกแขนงไปมากเท่านั้น และสมอง
ส่วนใดที่ถูก ”ใช้งาน” หรือมีประสบการณ์ต่อเนื่อง ส่วนนั้นก็จะคงอยู่เข้มแข็ง ส่วนใดที่ไม่ถูกใช้งานก็จะถูกตัดเล็มทิ้งไป
ตามหลักการ Use It or Lose It
ทักษะสมอง EF ก็เช่นเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นความจ�ำเพื่อใช้งาน  การมีความยั้งคิดไตร่ตรอง  การอดทน  การควบคุม
อารมณ์ การมีความมุง่ มัน่   หรือความสามารถในการจัดการ ฯลฯ  เป็นทักษะที่ไม่ได้เกิดขึน้ เอง  แต่จะต้องได้รบั การฝึกฝน
ต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอตามพัฒนาการของวัย ตัง้ แต่ขวบปีแรกทีเ่ ริม่ เกิดขึน้ จนถึงปฐมวัย และต่อเนือ่ งต่อไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ให้ทกั ษะ
สมองเหล่านี้สามารถด�ำรงอยู่ จนฝังรากลึกเป็นคุณสมบัติติดตัวเด็กๆ ตลอดไป
อย่าลืม...หากไม่ฝึกฝนต่อเนื่อง ไม่ได้ใช้งาน  มันจะถูกตัดเล็มทิ้งไป

ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสร้างมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
ตลอดชีวิตของเรา ทักษะสมอง EF มีบทบาทส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง ถ้าเด็กได้รับโอกาสพัฒนา EF อย่างดี ทั้งตัวเด็กเอง
ครอบครัวและสังคม ล้วนได้ประโยชน์ในอนาคตทั้งสิ้น21 ได้แก่
ความส�ำเร็จในการเรียน เด็กที่ ได้รับการฝึกฝน EF ตั้งแต่เด็ก จะมีการจดจ�ำที่ดี มีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก
ปรับตัวเข้ากับกฎกติกาง่าย มีปญ
ั หาก็สามารถแก้ไข ครูให้การงานในวิชาต่างๆ ก็สามารถทีจ่ ะรับผิดชอบได้ และเมือ่ เติบโต
ขึ้นเป็นคนที่มีการศึกษาดี ครอบครัวก็มีหลักประกัน สังคมก็ได้ประโยชน์จากการมีสมาชิกที่มีการศึกษาเรียนรู้ดี
พฤติกรรมเชิงบวก ทักษะสมอง EF ที่ฝึกฝนมาตั้งแต่ปฐมวัย จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะท�ำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้น�ำ
กล้าตัดสินใจ ท�ำงานแบบมุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์เป็น ปรับตัวดี และรู้จักอารมณ์ตัว-อารมณ์ท่าน คนแบบนี้อยู่ที่ไหน
ก็อยู่ได้ ในครอบครัวก็จะมีสัมพันธภาพที่อบอุ่น มีความสุข สังคมที่มีสมาชิกแบบนี้มากๆ ก็จะมีเสถียรภาพ อาชญากรรม
น้อยลง และความร่วมมือสามัคคีในสังคมก็จะสูง
สุขภาวะที่ดี ทักษะสมอง EF ที่ฝึกมาดี จะช่วยให้คนดูแลสุขภาพตัวเองเป็น รู้จักเลือกกิน เลือกอยู่อย่างเหมาะสม
มีการออกก�ำลังกาย ไม่พาตัวเองไปสู่ความเสี่ยงทั้งหลาย มีส�ำนึกด้านความปลอดภัย และจะจัดการกับความเครียดได้ดี
ถ้าสังคมมีประชากรส่วนใหญ่มี EF ดี สังคมก็จะมีคนท�ำงานที่มีผลิตภาพ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของสังคมก็น้อยลง
เศรษฐกิจมั่นคง EF ที่ปลูกฝังในวัยเด็ก ซึ่งติดตัวไปจนโต จะช่วยเพิ่มศักยภาพเพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแรง ไม่ว่าในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว หรือสังคม เพราะจะช่วยในการคาดการณ์วางแผนล่วงหน้า มีปัญหาก็คลี่คลายได้ และปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ดี เกิดเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบาล

57

การจัดปฐมวัยศึกษาที่มีคุณภาพคือค�ำตอบ
ดังที่นักวิชาการด้านสมองชี้ไว้ว่า แม้สมองจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต แต่หากในช่วง 3-6 ปีแรกของชีวิต
ขาดการสร้างทักษะที่เหมาะสมแล้ว  เราจะไปคิดสร้างในภายหลัง มันท�ำได้ยากกว่าและมีประสิทธิผลน้อยกว่าการท�ำให้ดี
ตามวัยเสียตั้งแต่ต้น
แล้วเด็ก 3-6 ขวบอยู่กับใคร นอกจากพ่อแม่ก็อยู่กับคุณครูปฐมวัยนี่เอง
มีงานวิจยั ระยะยาว 25 ปี ครอบคลุมเด็กอเมริกนั จ�ำนวน 1,400 คน22 พบว่า เด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รบั ”การศึกษาปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ” ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จะส่งผลทางบวกถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนอายุ 28 ปีมากกว่าเด็กที่ได้รับการศึกษาปฐมวัยแบบ
”ธรรมดาๆ”
ผลที่ว่าก็คือ เมื่อโตขึ้นจะมีการศึกษาสูงกว่า สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมสูงกว่า มีทักษะการงานดีกว่า มีอัตรา
การเสพติดสารต่างๆ ต�่ำกว่า และถูกจับกุมและถูกคุมขังน้อยกว่า
ผลสรุปแบบเดียวกับ EF ที่กล่าวมาข้างต้นเลยใช่ไหม
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อ James Heckman ซึ่งศึกษาความส�ำคัญของการศึกษาปฐมวัยของสหรัฐฯ ได้ชี้ว่า
ทุกรัฐบาลและทุกสังคมจะต้องให้ความส�ำคัญในการใช้จา่ ยงบประมาณประเทศไปทีก่ ารศึกษาปฐมวัยเป็นอันดับแรก23 เพราะ
เป็นการสร้างทุนมนุษ ย์ให้แก่ประเทศชาติที่ ได้ประสิทธิผล ยิ่งกว่าการศึกษาระดับอื่นๆ แม้แต่การฝึกอบรมในผู้ใหญ่
วัยท�ำงานแล้ว ก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าต่อสังคม เท่าการลงทุนในช่วงปฐมวัย
เขาชี้ว่า สังคมจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพถึง 18% ต่อปี และที่ส�ำคัญเป็นการลด
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างเด็กจากครอบครัวร�่ำรวยและยากจนด้วย เพราะแม้ว่าบ้านจะยากจนพ่อแม่ไ ม่มีความรู้นัก
แต่เมื่อมาเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลที่ดี เด็กก็จะได้รับโอกาสพัฒนาเช่นเดียวกับเด็กฐานะดี
น่าสงสัยว่า “การศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” และ ”การศึกษาปฐมวัยแบบธรรมดาๆ” ทีน่ กั วิชาการชี้ไว้นนั้ ต่างกันอย่างไร
ต้องติดตามกันในบทต่อๆ ไป

“หากต้องการส่งเสริมการพัฒนา EF ผู้บริหารต้องเอาใจใส่จริงจังในเรื่องการออกแบบโปรแกรม
การดูแลและการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ จะต้องเพิ่มการพัฒนาทักษะ EF เข้าไปจึงจะ
เกิดประสิทธิผล
ครูปฐมวัยจะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมเสริมความรู้ ให้เข้าใจการพัฒนาทักษะสมอง EF ทั้งผ่าน
การสร้างกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการดูแลพฤติกรรมเด็กในห้องเรียน คุณครูจะต้องมองเห็นว่าความสามารถ
ในการไม่ตามใจตนเองของเด็กปฐมวัย การจดจ่อใส่ใจกับงาน การจัดการตนเองและการปฏิบัติตามกติกา
หรือค�ำสอนของครูได้นั้น เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
นอกจากนี้ การที่คุณครูไม่เข้าใจแล้วไปตีตราปัญหาเหล่านี้ในเด็กว่าเป็น "พฤติกรรมที่ไม่ดี" ก็อาจน�ำไป
สู่ปัญหาการจัดการห้องเรียนหรือจัดการกับเด็กอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมได้"24
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บทที่ 6

ผู้ ใหญ่...ปัจจัยส�ำคัญ
ผู้ ใหญ่มีหน้ำที่ “สร้ำงนั่งร้ำน”
ก่อนที่อาคารสูงใหญ่จะตั้งมั่นได้ ระหว่างก่อสร้างจ�าเป็นต้องสร้างนั่งร้านเพื่อเป็นโครงรองรับสนับสนุนให้การก่อสร้าง
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพฉันใด ก่อนที่เด็กจะสามารถใช้ทักษะ EF ได้ตามล�าพังเมื่อโตขึ้น ผู้ใหญ่ก็จะต้องเป็น
”นั่งร้าน” ที่ดีให้ก่อนฉันนั้น
ไม่มีนั่งร้านขึ้นมาก่อน ไฉนเลยตึกสูงจะสร้างขึ้นไปได้
ถ้าเช่นนั้น ผู้ใหญ่เราจะสร้าง ”นั่งร้าน” อย่างไร...
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EF ในตัวเด็ก อยู่ในมือของผู้ ใหญ่อย่างเรา
ในสมองของมนุษย์เราไม่ได้มีทักษะ EF มาตั้งแต่เกิด แต่เราเกิดมาพร้อมกับ “ศักยภาพ” ของสมองที่จะพัฒนาทักษะ
เหล่านี้ ได้25 ศักยภาพเหล่านี้ส่วนหนึ่ง มีปัจจัยมาจากยีนที่บรรพบุรุษ พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มา ส่วนนี้มาอย่างไรก็ ไป
อย่างนั้น แก้อะไรไม่ค่อยได้ แต่พอเกิดมาแล้วนี่สิ ทักษะ EF พัฒนาเพิ่มเติมได้แน่ๆ แต่จะไปได้แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ได้จากสภาพแวดล้อม ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยเด็ก และต่อไปยังวัยรุ่น
พูดถึงที่สุด.. ทักษะ EF ในตัวเด็ก อยู่ในมือของผู้ใหญ่เรานั่นเอง โดยเฉพาะคุณครูในระบบการศึกษาที่เด็กแต่ละคน
ต้องอยู่ด้วยถึง 12 ปีเป็นอย่างน้อย (อนุบาล 3 ปี ประถม 6 ปี มัธยมต้นอีก 3 ปี) และขอย�้ำ! ครูระดับปฐมวัยส�ำคัญที่สุด
ต่อเมื่อเข้าสู่ระดับประถมและมัธยม  คุณครูประถมและมัธยมก็จะต้องเข้าใจ และช่วยพัฒนาทักษะ EF ต่อเนื่องต่อไปอีก  
เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการสานต่อ เต็มตามศักยภาพที่พวกเขาได้รับมา
(โดยมีการพัฒนา EF ที่บ้าน สอดคล้องกันกับที่โรงเรียนด้วย)

จะเป็น “นั่งร้าน” ที่ดี ต้องเข้าใจหลักการพัฒนา EF ในเด็ก
• ทักษะสมอง EF ใช้เวลากว่า 20 ปีในการพัฒนา  สอดคล้องไปตามการเติบโตของสมองส่วนหน้า และสอดคล้องไป
ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ขวบปีแรกจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
• EF ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ผู้ใหญ่เราเสริมสร้างทักษะสมอง EF ให้เด็กได้ โดยให้การฝึกฝนและพัฒนา
อย่างเป็นล�ำดับ เป็นขั้นเป็นตอน ต่อเนื่องไปนานหลายปี ไม่ใช่ของส�ำเร็จรูป กดปุ๊บติดปั๊บ
• ทักษะสมอง EF ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย ประสบการณ์ซ�้ำๆ ซากๆ ที่ไม่มีความหมาย ไม่ได้
คิดค้น ถูกสั่งให้ท�ำ หรือระหว่างท�ำไม่มีความสุขเลย ก็จะพัฒนาทักษะ EF ได้น้อย
• ต้องใส่ใจที่วัย 3-6 ขวบเป็นพิเศษ
• การฝึกทักษะสมอง EF จะได้ผลดี ต้องอยู่บนความสัมพันธ์ที่ ไว้วางใจกัน เด็กรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ เมตตา
ไว้วางใจได้ของผู้ใหญ่ การสื่อสารที่อบอุ่นเข้าใจจะช่วยให้เด็กฝึกฝนได้ดีขึ้น
• การศึกษาปฐมวัยที่เป็นแบบ Active Learning   เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อ่านนิทาน ร้องเพลง
เคลื่อนไหว ให้เล่น Free Play การท�ำโครงงานกลุ่ม การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ และสอนเด็กๆ ในสิ่งควรไม่ควร พร้อมทั้งตอบสนองเด็กอย่างเหมาะสม ฯลฯ นั่นแหละท�ำให้ทักษะสมอง EF เข้มแข็งขึ้น
• ความเครียด ความเหงา ความเศร้า ความรุนแรง ความกลัว เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาสมองส่วนหน้าและ EF
ทั้งสิ้น
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หัวใจส�ำคัญคือ EF ต้องพัฒนาไปสู่การควบคุมตนเอง (Self-regulation)
ในช่วงแรก ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ “สร้างนั่งร้าน” เพื่อประคับประคองการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการสอน
ชี้แนะ สร้างประสบการณ์  “อันนี้เป็นของร้อน” “ค่อยๆ คิด ใจเย็นๆ” “ท�ำอันนี้ก่อนนะ เดี๋ยวค่อยไปท�ำอันโน้น” ...แต่เรา
จะต้องตระหนักว่า  ในที่สุดเมื่อเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เด็กจะต้องเป็นผู้เตือนตนเอง ไม่ใช่ผู้ใหญ่เราคอยบอกตลอดเวลา
EF ต้องพัฒนาจากการให้คนอืน่ ก�ำกับควบคุม ไปสูก่ ารก�ำกับควบคุมด้วยตนเอง (Self-regulation) นัน่ จะเป็นการตรวจ
สอบที่ส�ำคัญว่า เด็กมี EF แข็งแรงดีแล้วหรือยัง

“การพัฒนาของ EF ที่ก�ำหนดโดยตัวเด็กเอง (Self-directed EF) เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ยิ่งยวดต่อการเติบโตของเด็กๆ ซึ่งการที่เด็กจะก�ำหนดโดยตัวเองได้นั้นจะผ่านการฝึกฝน
โดยผู้ใหญ่เป็นฝ่ายก�ำหนดมาก่อน” 26
		
		

Barker, J.E., et al, Less-structured Time in Children’s Daily Lives Predicts Self-directed
Executive Functioning. Frontiers in Psychology, 2014; 5 DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00593
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จะฝึก EF เด็กได้ ผู้ ใหญ่ต้องเข้ำใจ EF ดี
• เข้ำใจหลักกำรและองค์ประกอบทักษะสมอง EF อันดับแรกคุณครูต้องเข้าใจองค์ประกอบ EF ทั้ง 3 x 3 ด้าน
ให้ชัดเจน จะได้เอาไว้เฝ้าสังเกตและพัฒนาทักษะ EF ได้ถูกจุด
พฤติกรรมหรือกิจกรรมหนึ่งๆ มี EF หลำยด้ำนประกอบกันอยู่
เด็กๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในชีวิตประจ�าวัน จะพัฒนา EF ได้ดีกว่าเด็กที่มีประสบการณ์น้อยหรือซ�้าๆ
ลองมาดูตัวอย่างนี้กันหน่อย
เมือ่ เด็กท�าตามสัญญาว่าจะช่วยพ่อล้างรถในวันหยุด ทักษะสมอง EF ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์นม้ี หี ลายด้าน เช่น

1

แย่แล้ว…ลืมไปเลย
สัญญำกับพ่อว่ำ
จะไปช่วยล้ำงรถ

4

7

9

เอำล่ะ
เรำต้องไม่ผิดสัญญำ
ไปช่วยพ่อล้ำงรถ
ดีกว่ำ

แต่วันอำทิตย์ทั้งที
อยำกเล่นเกมนำนๆ จัง

ผมช่วยล้ำงรถ
นะครับพ่อ

3

เท่ำที่จ�ำได้ ล้ำงรถด้วยน�้ำก่อน
แล้วเทน�้ำยำใส่ผ้ำ และก็น�ำไปเช็ดรถ
หลังจำกนั้นเช็ดด้วยผ้ำแห้ง

ำก
ว่ำแต่จะเริ่มจ ่ะ
ล
ี
ด
น
ไห
ตรง
คิดสิ คิดสิ

ก�ำลังสนุกอยู่เลย
ได้ครับๆ
ก�ำลังไป
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5

ว่ำแล้ว ไป
ผ้ำแห้ง ก่อน เตรียมน�้ำยำกับ
ดีกว่ำ
น่ำจะเสร็จก่อ ถ้ำท�ำตำมนี้
นเที่ยง

6

มำช่วยพ่อ
ที่ด้ำนหลัง
รถหน่อย

ฝุ่นเยอะนัก
ต้องขัดให้
เงำวับเลย

ท�ำไมมำสะ
แต่เอำเถอะ บัดขนใส่รถ
ก็เท่ำนั้น ก็เจ ตีน้องหมำไป
้ำไม่รู้เรื่องหน
ิ

10

ในที่สุด
ก็เสร็จตำม
ค�ำสัญญำ

8

วิเคราะห์ทักษะ EF ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมข้างต้น (ตามหมายเลขในช่องการ์ตูน)
1) ความจ�ำเพื่อใช้งาน (จ�ำสัญญาได้)
7) ใส่ใจจดจ่อ ยืดหยุ่น และควบคุมอารมณ์
2) ยับยั้งชั่งใจ
8) มุ่งเป้าหมายพากเพียร
3) ยืดหยุ่นความคิดและริเริ่มลงมือ
9) ยืดหยุ่นความคิดและควบคุมอารมณ์
4,5) ความจ�ำเพื่อใช้งานและวางแผน  
10) เกิดคุณค่าในตนเองและความสุข
6) วางแผน จัดระบบและด�ำเนินการ

• คุณครูต้องประเมิน EF ของเด็กว่า มีจุดแข็งที่ด้านใด มีจุดอ่อนที่ด้านใด โดยใช้การสังเกตเป็นพื้นฐานและประเมิน
ตามวัยของเขา  เช่น เด็กบางคนมีจดุ แข็งทีค่ วบคุมอารมณ์ได้ดี สมาธิจดจ่อ แต่มจี ดุ อ่อนที่ไม่กล้าริเริม่ ของใหม่กลัวๆ กล้าๆ
จดๆ จ้องๆ เด็กบางคนมีจุดแข็งที่ความมุ่งมั่นสูง ตั้งเป้าแล้วต้องไปให้ถึง แต่จุดอ่อนคือควบคุมอารมณ์ไม่ดี เป็นต้น และ
ควรชมเชยให้ก�ำลังใจในจุดแข็งแล้วช่วยพัฒนาปรับปรุงด้านที่เป็นจุดอ่อนของเด็ก
• วิเคราะห์กิจกรรม ประสบการณ์ คุณครูควรวิเคราะห์ว่า กิจกรรมหรือประสบการณ์แบบไหนจะพัฒนา EF ที่เหมาะ
สมกับจุดอ่อนของเขา เช่น เด็กขี้ลืม Working Memory ยังอ่อน ก็ช่วยโดยท�ำตารางสิ่งที่ต้องท�ำประจ�ำวันติดไว้ในที่ที่เขา
เห็นได้ชัด แล้วเตือนให้เด็กหมั่นดูที่ตาราง เป็นต้น
• เน้นพัฒนา EF ผ่านกิจกรรมปกติในชีวิตประจ�ำวัน จะท�ำให้มีความต่อเนื่องสม�่ำเสมอจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ท�ำให้
เป็นกิจวัตร หรือเป็นนิสัย ดีกว่ากิจกรรมที่นานๆ ครั้งได้ท�ำสักทีหนึ่ง
• เพิ่มความท้าทายทีละน้อย เพื่อให้เด็กมีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นและอยากฝึกฝนตนเอง แต่ก็ต้องไม่ยากจนกระทั่ง
เด็กเครียด หรือเป็นกิจกรรมที่ท�ำจนเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลย จะไม่ค่อยส่งเสริมทักษะ EF เท่าที่ควร
• คุณครูตอ้ งช่วยสร้างการเรียนรูใ้ ห้แก่พอ่ แม่ผปู้ กครอง เพือ่ ให้แนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เช่นนัน้ พ่อ
แม่ก็จะเอาแต่เรียกร้องให้ครูสอนคัดเขียนหรืออ่านหนังสือลูกเดียว
• “เด็กเป็นอย่างที่เราเป็น มากกว่าเป็นอย่างที่เราสอน” ถ้าเราเป็นคนที่มีความยั้งคิด ไม่หุนหันพลันแล่น เป็นคนช่าง
คิดวิเคราะห์ หรือควบคุมอารมณ์ได้ดี ก็จะเป็นแบบอย่างให้เด็กเรียนรู้จากเรา แต่ถ้าเราพร�่ำสอนปากเปียกปากแฉะ
แต่เราเองกลับไม่ท�ำ ก็ไม่เกิดผล
เพียงคุณครู(และพ่อแม่)เข้าใจหลักการของ EF ทั้ง 3 x 3 ด้าน แล้ว ก็จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะหลากหลาย
ของ EF ได้แน่นอน
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แบบสอบถามค้นหาจุดแข็ง / จุดอ่อนในทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย (3 - 6 ขวบ)
วงกลมคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริงของเด็ก ตามข้อความที่เขียนไว้
แบบสอบถามนี้ไม่ใช่การวินจิ ฉัยหรือชีป้ ญ
ั หาทีเ่ จาะจง แต่เพือ่ ให้พอ่ แม่หรือครูใช้ในการสังเกตเพือ่ เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน
ของเด็กเท่านั้น

กลุ่มทักษะพื้นฐาน
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

เด็กจ�ำสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยสอนและท�ำตามได้ เช่น ไม่สวมรองเท้า
เข้ามาในห้องไม่แย่งของเพื่อน ไม่วิ่งเล่นบนถนน ฯลฯ

5

4

3

2

1

เมื่อเล่นเกม เด็กจ�ำกติกาของเกมตามที่เพิ่งตกลงกันได้

5

4

3

2

1

เด็กเล่าเรื่องที่เพิ่งท�ำผ่านไปได้ เช่น เมื่อเช้านี้ท�ำอะไรมา

5

4

3

2

1

จ�ำเพื่อใช้งาน
(Working Memory)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

ให้เข้าคิวรอ ก็ท�ำได้

5

4

3

2

1

แม้อยากได้ แต่ก็ชะลอหรือยั้งความต้องการได้

5

4

3

2

1

รู้จักแบ่งของเล่นกับเพื่อน ยอมให้เพื่อนเล่นด้วย

5

4

3

2

1

ยั้งคิด ไตร่ตรอง
(Inhibitory Control)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

ยอมละจากสิ่งที่ก�ำลังเล่น เมื่อถูกเรียกให้ ไปท�ำอย่างอื่น

5

4

3

2

1

เวลาไปในที่ใหม่ หรือเจอคนใหม่ๆ ไม่ตื่นกลัว ปรับตัวง่าย

5

4

3

2

1

เมื่อเปลี่ยนแผน ไม่ได้ท�ำตามที่คุยกันไว้ ก็ยอมรับเหตุผลได้ ไม่โกรธ

5

4

3

2

1

ยืดหยุ่นความคิด
(Shift / Cognitive Flexibility)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
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กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง
เป็นบ้ำง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้ำง เป็นอย่ำงนี้

ไม่เป็น
เลย

ควบคุมอำรมณ์
(Emotional Control)

เป็น
อย่ำงนี้เลย

ค่อน
ข้ำงเป็น
อย่ำงนี้

เวลำมีสิ่งที่ไม่พอใจ จะไม่ระเบิดอำรมณ์ฉุนเฉียว หรือใช้ควำมรุนแรง
แก้ปัญหำ

5

4

3

2

1

ถ้ำมีกำรผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ สำมำรถฟืน้ อำรมณ์ ได้ในเวลำที่ไม่นำนนัก

5

4

3

2

1

เมื่อได้ท�ำสิ่งที่ชอบก็ไม่ตื่นเต้นจนเกินเหตุ

5

4

3

2

1

รวมคะแนน ................................................
เป็นบ้ำง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้ำง เป็นอย่ำงนี้

ไม่เป็น
เลย

เป็น
อย่ำงนี้เลย

ค่อน
ข้ำงเป็น
อย่ำงนี้

เมื่อท�ำงำน เช่น วำดรูป เล่นบล็อก เล่นน�้ำ เล่นทรำย มีช่วงควำม
สนใจจดจ่อกับงำนที่เหมำะสมกับวัย

5

4

3

2

1

นั่งล้อมวงฟังพ่อแม่ หรือครูเล่ำนิทำนจนจบ 1-2 เรื่องได้

5

4

3

2

1

เมื่อท�ำสิ่งใด จะให้ควำมสนใจ ตื่นตัวและจดจ่อในกำรท�ำสิ่งนั้น

5

4

3

2

1

จดจ่อใส่ใจ
( Focus / Attention)

รวมคะแนน ................................................
เป็นบ้ำง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้ำง เป็นอย่ำงนี้

ไม่เป็น
เลย

เป็น
อย่ำงนี้เลย

ค่อน
ข้ำงเป็น
อย่ำงนี้

บอกควำมรู้สึกตนเองได้ว่ำ วันนี้หรือขณะนี้รู้สึกอย่ำงไร

5

4

3

2

1

บอกได้ว่ำ งำนที่ท�ำไปแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง พอใจหรือไม่

5

4

3

2

1

ถ้ำท�ำงำนผิดแล้วรู้ว่ำจะแก้ ไขปรับปรุงอย่ำงไร

5

4

3

2

1

กำรติดตำมประเมินตนเอง
(Self-Monitoring)

รวมคะแนน ................................................
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กลุ่มทักษะปฏิบัติ
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

ตั้งใจว่าจะท�ำอะไร ก็ลงมือท�ำเลย ไม่โอ้เอ้

5

4

3

2

1

ชอบริเริ่มคิดท�ำงานด้วยตนเอง

5

4

3

2

1

ท�ำงานจนแล้วเสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน

5

4

3

2

1

ริเริ่มและลงมือท�ำ
(Initiating)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

ท�ำงานที่มีขั้นตอนสั้นๆ ตามล�ำดับงานที่ก�ำหนดไว้ ได้
(ผู้ใหญ่อาจต้องแนะน�ำหรือมีตัวอย่างบ้าง)

5

4

3

2

1

จัดวางข้าวของเครื่องใช้เป็นที่ทางและเมื่อจะน�ำไปใช้งานก็หาเจอ

5

4

3

2

1

เตรียมอุปกรณ์เช่น สี และท�ำโครงงานศิลปะง่ายๆ ในเวลาที่ก�ำหนดได้

5

4

3

2

1

วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ
(Planning & Organizing)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
เป็น
อย่างนี้เลย

ค่อน
ข้างเป็น
อย่างนี้

ลงมือท�ำอะไรแล้ว ก็ท�ำจนเสร็จ ไม่ละทิ้งกลางคัน

5

4

3

2

1

เวลาเจออุปสรรค ก็คิดหาทางออกใหม่ๆ

5

4

3

2

1

เวลาท�ำงานแล้วเจอปัญหา ไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรค

5

4

3

2

1

มุ่งเป้าหมาย
(Goal-directed Persistence)

เป็นบ้าง ไม่ค่อย
ไม่เป็นบ้าง เป็นอย่างนี้

ไม่เป็น
เลย

รวมคะแนน ................................................
3 ด้านที่ ได้คะแนนสูงสุด บ่งบอกว่า EF ในด้านเหล่านั้นเป็นจุดแข็งของเด็กคนนั้นๆ และ 3 ด้านที่คะแนนต�่ำสุด
ก็บ่งบอกว่าเป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านนั้น เมื่อคุณครูได้ภาพรวมจุดแข็ง-จุดอ่อนของเด็กแต่ละคนใน 3 x 3
ด้านนี้แล้ว ก็จะเป็นตัวช่วยให้วางแผน หรือจัดวางกิจกรรมที่เหมาะสมในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนได้อย่าง
ตรงจุดมากขึ้น
66

EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบาล

บทที่ 7

คุณครูจะพัฒนำ EF เด็กอย่ำงไร
ผู้ ใหญ่เป็นนั่งร้ำน
ดูแล
สุขภำพ
สมอง

จัด

สภำพแวดล้อม

สร้ำงสรรค์
ประสบกำรณ์

ตึกสูง...จะสร้างได้ตอ้ งอาศัยนัง่ ร้านทีแ่ ข็งแรงมัน่ คงเป็นตัวช่วยส�าคัญ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กก็เช่นกัน ผูใ้ หญ่เปรียบ
เสมือนนั่งร้านที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เติบโตขึน้ เป็นคนที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต การพัฒนา
EF แก่เด็กๆ ของเรานัน้ ผูใ้ หญ่ตอ้ งแสดงบทบาทในการเลีย้ งดูเด็กให้เหมาะสม โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนาเด็กทีส่ า� คัญ
3 ด้าน ดังนี้
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1 พัฒนำ EF โดยใส่ใจสุขภำพสมองของเด็ก

กำรพัฒนำสมองที่ดีไม่ใช่แค่พัฒนำกำรคิดเท่ำนั้น แต่ต้องใส่ใจกำยภำพของสมองด้วย
• ต้องนอนเพียงพอ

ช่วงที่สมองส่วนหน้าก�าลังเติบโตเวลานอนหลับ เส้นใยประสาทในสมองของเด็กจะ
เชื่อมต่อกันแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงนอนยาวๆ ในเวลากลางคืนนั้น สมองซีกซ้ายกับซีกขวาจะมีการเชื่อมต่อประสาทกัน
แข็งแรงขึ้นถึง 20%27 คุณครูต้องบอกพ่อแม่ว่าเด็กเล็กที่นอนตอนกลางคืนนานเพียงพอ จะมี EF ดีกว่าเด็กที่นอน
ตอนกลางคืนน้อยโดยเฉพาะด้านการยั้งคิด28 ถ้านอนไม่พอ จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และท�าให้อารมณ์แปรปรวนได้
(เวลานอนน้อย ผูใ้ หญ่เราก็อารมณ์แปรปรวนได้เช่นกัน) เด็กปฐมวัยไม่ควรนอนน้อยกว่าคืนละ 10-12 ชัว่ โมง (เด็กประถม
และวัยรุ่นไม่ควรน้อยกว่าคืนละ 9 ชั่วโมง)

• กินอำหำรที่ดี29 เด็กทุกวัยจะต้องได้รับประทานอาหารครบหมู่ สมองนั้นมีน�้าหนักเพียง 2% ของน�้าหนักตัวเรา

แต่บริโภคพลังงานจากอาหารถึง 20% ของร่างกาย เซลล์สมองหรือ Neuron ที่ท�าหน้าที่ควบคุมการคิด การเรียนรู้
ความรูส้ กึ และควบคุมการกระท�าของเรานัน้ มีจา� นวนถึงหนึง่ แสนล้านเซลล์ (100,000,000,000) มันต้องการสารอาหารทีด่ ี
เช่น กลูโคสจากผลไม้ ผักต่างๆ และธัญพืช ต้องการไขมันดี เช่น โอเมกา-3 ต้องการโปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต
และโดยเฉพาะน�้าซึ่งนักโภชนาการแนะน�าให้จิบน�้าสม�่าเสมอตลอดวัน เพื่อให้สมองเด็กสดชื่น

อย่ำเอำอำหำรขยะ
มำให้ฉันนะ
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• ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ จะท�ำให้สมองส่วนหน้าท�ำงานได้ดีขึ้น แม้พาเด็กออกก�ำลังเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

แค่ 20 นาทีกช็ ว่ ยให้การประมวลข้อมูลและการจ�ำในสมองดีขนึ้ 30 การออกก�ำลังจะช่วยกระตุน้ การหลัง่ ของสารเคมีในสมอง
ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเซลล์สมองโดยเฉพาะเซลล์สมองใหม่ๆ และส่งผลต่อการเติบโตของเส้นโลหิตใหม่ในสมองด้วย31

• สัมผัสธรรมชาติและเล่นกลางแจ้ง เวลาที่คุณครูท�ำงานหนักๆ คิดคร�่ำเคร่ง ก็มักจะอยากลุกออกไปนอก

ห้องสี่เหลี่ยม ออกไปอยู่ที่โล่งๆ มองต้นไม้ ท้องฟ้า สัมผัสสายลม หายใจเอาอากาศโปร่งๆ เข้าไป สักครู่หนึ่งก็จะรู้สึกสมอง
โปร่ง สดชื่นแจ่มใส กลับมาท�ำงานได้ สมองเด็กๆ ก็เหมือนกัน มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า การออกไปเล่นกลางแจ้งช่วยพัฒนา
สมอง โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อ ถ้าได้วิ่งเล่นกลางแจ้งทุกวัน จะมีความสามารถในการจดจ่อใส่ใจมากขึ้น
และมีการใช้กล้ามเนื้อร่างกายได้ดีขึ้น32
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2 จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ EF

เวลาเราเข้าไปในห้องสมุด ที่คนนั่งอ่านหนังสือกันเงียบๆ โดยปริยายเราก็มักจะไม่ท�าเสียงโครมครามรบกวนคนอื่น
ถ้าเราได้ยินเสียงเพลงเป็นจังหวะ โดยอัตโนมัติเราก็อดที่จะขยับหรือเคาะแข้งขาไปด้วยไม่ได้ ปรากฏการณ์แบบนี้
บอกเราว่า สภาพแวดล้อมมีส่วนก�าหนดความคิดและพฤติกรรมของเรา
ดังนั้น ถ้าจะจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา EF ควรใส่ใจดังนี้

สภำพแวดล้อมด้ำนควำมคิดและพฤติกรรม
• ถ้ำจะฝึกให้เด็กยึดมั่นในกฎกติกำ ควรก�าหนดกฎระเบียบที่เด็กมีส่วนร่วมเช่น “เราจะไม่ทะเลาะท�าร้ายร่างกายกัน”
“ทุกคนเล่นของเล่นได้ทีละหนึ่งชิ้นเท่านั้น” “เมื่อจะพูดต้องยกมือ” เป็นต้น
• ระลึกว่ำ “เด็กเป็นอย่ำงทีผ่ ใู้ หญ่เป็น มำกกว่ำเป็นอย่ำงทีผ่ ใู้ หญ่สอน” ถ้าอยากให้เด็กเป็นคนมีความยับยัง้ ชัง่ ใจ ผูใ้ หญ่
ก็จะต้องมีพฤติกรรมยับยั้งชั่งใจให้เด็กเห็นและซึมซับ แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น ต่อให้เราพร�่าสอนเขามากมายเพียงไร
ก็ยากที่เขาจะท�าอย่างที่เราสอน
ตอนเช้ำ

ตอนหัวค�่ำ

70

EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยำเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบำล

!!%&!!

พูดกับ
น้องดีๆ
สิลูก
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สภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพ

• ควรมีของเล่น หนังสือ หรืออุปกรณ์ ทีเ่ อือ้ ให้เด็กได้ใช้ในการเรียนรู้ ค้นคว้า หรือใช้ทา� กิจกรรมต่างๆ จ�าพวก กระดาษ
สี เศษวัสดุ ฯลฯ และบางพื้นที่ก็ควรอนุญาตให้เลอะเทอะได้บ้าง ไม่ใช่เป็นพื้นที่หวงห้ามของผู้ใหญ่เสียหมด
• ถ้ำจะฝึกให้เด็กมีสมำธิจดจ่อ ไม่วอกแวกง่าย ควรจัดให้เด็กมีมุมท�างานที่สงบ ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่เอาโทรทัศน์
ไว้ใกล้ๆ
• ถ้ำจะฝึกให้เด็กมีระเบียบ จัดวางข้าวของถูกที่ ให้หาง่าย ไม่รกรุงรังควรมีชั้นวางของ หรือกล่องใส่ของให้เขา มีป้าย
ติดให้รู้ว่า กล่องหรือชั้นไหน ใช้เก็บอะไร

ชุดส�ำหรับ …
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• ถ้าจะฝึกให้เด็กมีระบบชีวิตประจ�ำวันที่ดี เด็กจะต้องมีกิจวัตรบางด้านที่แน่นอนเป็นเวลา เช่น อาบน�้ำ  แปรงฟัน
ขับถ่าย แต่งตัว กินข้าว ฯลฯ ควรจัดท�ำตารางหรือปฏิทินที่ติดรูปภาพไว้เตือนใจ
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• ถ้ำจะฝึกเด็กเรือ่ งกำรใช้เวลำและบริหำรเวลำเป็น ควรตัง้ กติกาควบคุมการดูโทรทัศน์ การเล่นเกม และใช้คอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัย และก�ากับสม�่าเสมอและอาจใช้นาฬิกาหรือกระดิ่ง ระฆัง เสียงเพลง เป็นสัญญาณเตือน
ฯลฯ เด็กแต่ละคนควรมี ”ชั่วโมงสงบ” ที่ใช้ท�าการบ้านหรืองานส่วนตัวให้เสร็จ
ทุ่มครึ่งแล้ว… พอกำร์ตูนจบแล้ว
รีบแปรงฟันเข้ำนอนนะ

เล่นเกมได้แค่ ครึ่วชั่วโมงนะ ตกลงกันแล้ว
ถ้ำเกินเวลำ
งดเล่นเกม 1 อำทิตย์

"ควำมสำมำรถในกำรยั้งคิด และก�ำกับอำรมณ์-พฤติกรรม เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญ
ยิ่งยวดที่จะต้องสร้ำงให้เกิดขึ้นในกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้มั่นใจว่ำ
เด็กๆ จะประสบควำมส�ำเร็จ ไปได้ดีทั้งกำรมีควำมรู้และเรียนรู้ทักษะชีวิตต่อไป”33
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3 การสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้

เป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้ในชีวิตประจ�ำวันไม่ว่าที่บ้านหรือที่โรงเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก ที่มี
แนวการเรียนการสอนแบบที่เรียกว่า Active Learning ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของวัย มีการเคลื่อนไหว
ได้ค้นคว้า ได้ลงมือท�ำ กิจกรรมหลากหลาย ไม่ใช่ถูกบังคับนั่งจับเจ่าคัดๆ เขียนๆ อยู่กับโต๊ะทั้งวันๆ
ในการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้น คุณครูช่วยเสริมทักษะสมอง EF ให้เด็กได้ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าขณะ
ท�ำกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในกิจวัตรประจ�ำวัน ฯลฯ
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแนวทางที่คุณครูสามารถน�ำไปใช้ได้

สร้างประสบการณ์พัฒนา EF จากการลงมือท�ำ (Learning by Doing)
ทักษะสมอง EF จะเกิดขึ้นได้  เด็กต้องมีประสบการณ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะจากการลงมือท�ำด้วยตนเอง (Learning
by Doing) ขงจื๊อ ปราชญ์จีนกล่าวไว้นานนับพันปีแล้วว่า “ฉันได้ยินแล้วฉันลืม  ฉันดูแล้วฉันจ�ำ  แต่เมื่อฉันท�ำ ฉันเข้าใจ”
มาดูตัวอย่าง ”การท�ำอาหาร” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ EF ได้หลายด้านมาก
กิจกรรมลงมือท�ำด้วยตนเองทุกอย่าง ช่วยฝึกฝน EF ได้ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงานบ้าน เช็ดถู ล้างจาน  ฯลฯ ลอง
ให้เด็กๆ ท�ำและวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมดูสิ
นักการศึกษาหลายท่านยืนยันมานานแล้วว่า เด็กทีโ่ ตมากับการช่วยพ่อแม่ทำ� งานบ้าน ได้ฝกึ หยิบจับท�ำโน่นท�ำนี  ่ ...สมอง
ดีและนิสัยดี ซึ่งก็คือ EF ดี...ทุกคน
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เด็กๆ คะ วันนี้เรำ
จะท�ำขนมครกกัน
ค่ะ

ตกลงครับ

โอเค

ค่ะ

หนูอยำกท�ำ

มีรสหวำน
ต้องมีน�้ำตำลด้วยแน่ๆ

ใช้แป้งท�ำครับ

แล้วขนมครก
เขำท�ำกันยังไงนะ

เห็นแม่ค้ำเอำต้นหอม
กับข้ำวโพดโรยหน้ำขนม

ไหนลองบอกครูหน่อยสิคะ
ว่ำขนมครกท�ำจำกอะไรบ้ำง

พวกเรำต้องช่วยกัน

ท�ำขนมครก ให้ส�ำเร็จให้ได้

และแล้วครูกับเด็กๆ
ช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ
ท�ำขนมครก

ผมช่วย
คนแป้งเอง

มีกะทิ
ด้วยค่ะ

ข้ำวโพด
ต้นหอม

ค่อยๆ
เทน�้ำนะจะ

อยำกเติมน�้ำแล้ว
คนไวๆ สิ

อี๋! ไม่เอำต้นหอม ผมไม่ชอบ
เอำข้ำวโพดแทนได้ไหม
ถ้ำชอบข้ำวโพด
ก็แกะเยอะๆ เลย
หนูจะหั่นต้นหอม
อย่ำงระวังค่ะ

เขำต้องหยอดแป้ง
ก่อนหรือเปล่ำ

เขำเอำผ้ำชุบน�้ำมัน
เช็ดเตำก่อนด้วยล่ะ

ครูรู้ไหมอะ
……….

แล้วเขำเช็ดท�ำไม

ผ่ำนไป 15 นำที

เตรียมเสร็จซะที

ใสแปงลงไปกอน
เอาแคครึ่งหลุมนะ

เรามาเริ่มทำขนมครกกันเลย

คา

คุณครู

คคุณาบครู

แลวก็หยอดหนา
กะทิลงไป
โรยตนหอมกับขาวโพด
แลวปดฝานะ

แคะไวๆหนอย
ไหมหมดแลว

เอานา ที่ไหมๆ
ก็ทิ้งไปนะ

อีกเยอะเลย
ไมอยากทำ
แลวอะ

เกงกันทุกคนเลย

อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแลว

คะ

คาบ
คุณครู

ในที่สุดขนมครกก็เสร็จซะที
จะกินละนะ

ไปเลน ตุกตา
กันไหม

ผลลัพธเมื่อครูชวนเด็กทำขนมครก
1.เด็กไดใช ความจำเพือ่ ใชงาน (Working Memory)
2.เด็กไดคิดคนเปาหมายดวยตนเอง
(Goal Setting)
3.เด็กไดฝกวางแผน (Plan)
4.เด็กไดฝกริเริ่มการลงมือ (Initiating) เด็กได
จัดระบบ (Organize)
5.เด็กไดทำงานกับคนอื่น ฝกการควบคุมอารมณ
(Emotional Control) และการยั้งคิด (Inhibit)
6.เด็กตั้งใจจดจอ คอยสังเกต (Attention) ฝกคิด
หาทางใหม (Shift)
7.หากมีชวงของการยั้งใจ แตเขาไมไป (Inhibit)
มุงใหสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
(Goal-directed Persistence)
8.เด็กสามารถประเมินตนเอง (Self-Monitoring)
เมื่อทำเสร็จไดวา รูสึกอยางไร รูสึกวาทำดีขึ้น
พอใจงานหรือยังไมอรอย
คราวหนาตองทำอะไรใหดีกวานี้ ฯลฯ

ไมดีกวา เราอยาก
ทำใหคุณยายดวย

ประสบกำรณ์จำกกิจกรรมกลุ่ม ช่วยพัฒนำ EF
การท�างานกิจกรรมเป็นกลุ่มนอกจากพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กแล้ว ที่ส�าคัญช่วยพัฒนา EF หลากหลายด้าน เช่น
• กิจกรรมกลุ่มใหญ่ ทีค่ ณ
ุ ครูจดั เป็นประจ�า ทุกเช้าและบ่ายเช่น กิจกรรม ”เช็คชือ่ ” ตอนเช้าและกิจกรรมชวนคุยกันว่า
”เด็กๆ จะท�าอะไรบ้างกันในวันนี้” หรือการสรุปช่วงท้ายวันว่า ”วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง” จะช่วยพัฒนาความใส่ใจ
จดจ่อในเด็ก เสริมความจ�า ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการประเมินตนเอง (Self-Monitoring) เป็นต้น
• กิจกรรมกลุ่มเล็ก เขาจะได้เรียนรู้ความคิดของเพื่อน การท�างานกลุ่มต้องร่วมกันคิดก่อนท�า วางแผน จัดระบบ
ด�าเนินการ ฝึกความยืดหยุ่น การยั้งใจ และการควบคุมอารมณ์ด้วย
• ให้เด็กระดมสมอง ใครว่าเด็กเล็กระดมสมอง (Brainstorm) ไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของคุณครูต่างหาก
“เรื่องนี้เด็กๆ คิดว่าอย่างไร” เมื่อเด็กแย่งกันตอบ ผู้ใหญ่จะบอกว่า ”เราต้องพูดทีละคน ใครอยากพูดต้องยกมือ” นั่นคือ
การฝึกยับยั้งความคิด ไม่โพล่งพรวด
กำรคิดแบบกลุ่มจะท�ำให้เด็กได้ฟังคนอื่น “เพื่อนคิดว่ำแบบนี้ดี หนูคิดว่ำอย่ำงไร” ได้เห็นมุมมองที่ต่ำง ต้องฝึกยั้งใจ
ยอมรับคนอื่น และเด็กได้ฝึกกำรริเริ่มเสนอควำมคิดเห็น
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สร้ำงประสบกำรณ์พฒ
ั นำ EF ด้วยกำรพูดเตือนตนเอง
ภาษามีบทบาทส�าคัญมากในการพัฒนา EF “มันเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์เรา เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่
เอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้และน�าไปสู่การก�ากับความคิดและพฤติกรรมของตนเอง”34 “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูด
เพื่อก�ากับตัวเอง (Self-directed speech) เพราะภาษาจะเป็นตัวช่วยในการยั้งคิด (Inhibit) และการก�ากับควบคุมตนเอง
(Self- regulation) ซึ่งจะค่อยๆ พัฒนาจากการถูกผู้ใหญ่ก�ากับ (ก�ากับจากภายนอก - External regulation)ไปสู่
การก�ากับจากภายในหรือการก�ากับตนเองของเด็ก (Self-regulation)”35
ผูใ้ หญ่เราเองก็พดู กับตัวเองทุกวัน ร�าพึงมัง่ บ่นมัง่ เตือนใจ หรือตัง้ ค�าถามกับตนเองมัง่ เช่น ต�าหนิตวั เองเมือ่ ท�าพลาด”
ท�าผิดอีกแล้ว แย่จริงเรา” หรือปลอบใจตัวเอง ”พลาดแล้วก็แล้วไป คราวหน้าอย่าพลาดอีกก็แล้วกัน”
การพูดกับตนเองเป็นการท�างานของสมองที่เสริมทักษะ ”ความจ�าเพื่อใช้งาน” (Working Memory) ร่วมกับทักษะ
EF อื่นๆ

เรำท�ำได้

• การห้ามหรือเตือนตนเองไม่ให้ทา� สิง่ ที่ไม่ควร เช่น “หนูจะไม่งอแง” จะเสริมทักษะด้านการยัง้ คิด (Inhibitory Control)
และทักษะควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
• การเตือนตนเองให้ตั้งใจ ตั้งมั่นในสิ่งที่ท�า เช่น “หนูต้องติดกระดุมเสื้อเองได้” จะเสริมทักษะด้านใส่ใจจดจ่อและมุ่ง
เป้าหมาย (Focus / Attention และ Goal-directed Persistence) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้คุณครูจะพบในห้องเรียนว่า เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนากลไกการพูดเพื่อก�ากับตนเองขึ้นได้
แต่ด้วยความจ�ากัดด้านภาษาตามวัย ก็จะยังไม่สามารถใช้ Self-talk ได้ดีเหมือนในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ ซึ่งคุณครูก็จะ
ต้องค่อยๆ ให้โอกาสเขาฝึกฝนต่อไป
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สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ด้วยกำรใช้ค�ำถำมชวนคิด36
การตั้งค�าถามที่ดี พัฒนาการเรียนรู้สูงมาก เป็นการชวนให้เด็กใช้ความคิดในการหาค�าตอบ เด็กต้องใช้ข้อมูลจาก
ความจ�าในอดีตมาประมวลพิจารณาไตร่ตรอง คิดหาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ คาดการณ์ไปข้างหน้า ให้เหตุผล
ปรับเปลี่ยนความคิด เป็นพื้นฐานน�าไปสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

ค�ำถำมชวนคิด
เมื่อวำงแผน

ค�ำถำมชวนคิด
เมื่อลงมือท�ำงำน

“ท�ำไมหนูถึงอยำกท�ำ
เรื่องนี้”

“เรำต้องท�ำยังไงมั่ง”

“ถ้ำท�ำเสร็จแล้วหน้ำตำ
มันจะเป็นอย่ำงไร”

“ใครจะท�ำส่วนไหน”

ค�ำถำมชวนคิด
เมื่อต้องตัดสินใจแก้ปัญหำ
และปรับเปลี่ยนควำมคิด
“วันนี้คุณพ่อไม่ว่ำง งั้นหนูกับแม่
อยู่บ้ำน เรำจะท�ำอะไรกันดี”
“จะอ่ำนหนังสือหรือ
จะเล่นบล็อก”
ฯลฯ

“หนูชอบตรงไหน ไม่ชอบตรงไหน”
ฯลฯ

“เรำต้องเตรียมของ
อะไรมั่ง”
ฯลฯ

หนูจะเก็บของเล่น
ก่อนหรือไปจัดกระเปำก่อนคะ
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สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ด้วยกำรฝึกวิเครำะห์ วำงแผน37
ก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรา ถ้าเด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่ต้น เขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงาน เป็นความคิดของเขา
เขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยคุณครูปรับบทบาทมาเป็นผู้ช่วยเด็กในการวิเคราะห์วางแผนแบบมีส่วนร่วมได้ ไม่ใช่เป็นผู้
สั่งให้เขาท�า
การท�างานในลักษณะ Project - Based จะเอื้อต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนของเด็กได้ดี แต่คุณครู
ก็ช่วยในบางส่วน เช่น
• ช่วยเด็กแตกโครงกำรออกเป็นงำนย่อย เพื่อไม่ให้ดูยากหรือซับซ้อนจนเกินไป เช่น ถ้าเขาคิดจะสร้างบ้านกล่อง
กระดาษ ก็ชวนเขาคิดว่า บ้านจะต้องมีอะไรบ้าง ท�าส่วนไหนก่อน แล้วน�าไปต่อกับส่วนไหน

ค่อยๆ ติด
ชิ้นส่วน
ทีละชิ้น

หนูติดฝำบ้ำน

ง่ำย

• เมื่อเด็กร่วมคิดเนื้องำนได้แล้วก็ช่วยบันทึกออกมำเป็นภำพ เพื่อความเข้าใจง่ายๆ เวลาที่จะท�าต่อ
• ช่วยกันประเมินเวลำว่ำ น่าจะใช้เวลาท�าแต่ละขั้นนานเท่าไร
• ท�ำเป็นตำรำงกำรท�ำงำน แปะข้างฝาไว้ ถ้าเด็กเล็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ท�าเป็นรูปภาพสัญลักษณ์
• เมื่อลงมือท�ำแล้วค่อยกลับมำดูที่ตำรำง ว่าคืบหน้าไปอย่างไร อันไหนที่เสร็จก็บันทึกให้รู้กัน
• เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น กับที่คาดการณ์เอาไว้และปรับแผนได้ถ้าจ�าเป็น
กำรฝึกท�ำกิจกรรมโครงงำนในลักษณะนี้ แม้กับเด็กเล็กก็เป็นไปได้ คุณครูอนุบำลที่สอนแนว Active Learning
ต่ำงยืนยันว่ำ เด็กปฐมวัยสำมำรถท�ำงำนโครงงำนได้สบำยมำก โดยมีคณ
ุ ครูเป็นทีป่ รึกษำอยูข่ ำ้ งๆ เด็กเป็นคนคิดและลงมือ
ท�ำเอง
80

EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยำเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบำล

สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการให้เด็กวางแผนและจัดระบบเอง
กิจกรรมทีเ่ ด็กได้รว่ มก�ำหนดเป้าหมายและวางแผนนัน้ จะช่วยพัฒนา EF มากกว่ากิจกรรมทีค่ ณ
ุ ครูกำ� หนดไว้ให้เรียบร้อย
แล้วทุกอย่าง จนเด็กไม่ต้องคิดอะไรเลย (คุณครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งสารภาพว่า ที่ผ่านมา เผลอก�ำหนด
และเตรียมให้เด็กทุกอย่าง เพื่อให้สะดวก ประหยัดเวลา เด็กแค่ลงมือประกอบ โดยคุณครูเข้าใจว่านั่นคือ Learning by
Doing ที่สมบูรณ์แล้ว)

ผู้ ใหญ่ก�ำหนด vs. เด็กก�ำหนดเอง
มีงานวิจยั ใหม่ๆ ชีว้ า่ เมือ่ เด็กๆ ท�ำกิจกรรมทีผ่ ู้ใหญ่กำ� หนดโครงสร้างต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว
เด็กจะพัฒนา EF ได้ดีไม่เท่ากับการท�ำกิจกรรมที่ผู้ ใหญ่ปล่อยให้เด็กก�ำหนดด้วยตนเอง
เช่น Free Play
เด็กจะเรียนรู้มากขึ้นเมื่อต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยตนเอง เมื่อคุณครูบอกเด็กว่า
“บ่ายวันนี้หนูมีเวลาว่าง จะท�ำอะไรก็ได้ที่อยากท�ำ” เด็กอาจเลือกอ่านหนังสือ พออ่านเสร็จ
อาจวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ แล้วก็เอารูปภาพที่วาดไปอวดพ่อแม่ นักวิจัยพบว่า
เด็กคนนี้เรียนรู้มากกว่าเพื่อนอีกคนที่ท�ำกิจกรรมเหมือนกัน แต่เพื่อนมีผู้ ใหญ่คอยก�ำกับอยู่
ตลอดกระบวนการ38

เวลาที่เด็กวางแผน ในสมองของเขาเกิดหลากหลายค�ำถาม เช่น จะท�ำอะไร ท�ำไมถึงอยากท�ำ  ท�ำแล้วจะได้อะไร
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำส�ำเร็จ ท�ำยากไหม จะเสร็จทันหรือเปล่า ฯลฯ ค�ำถามเหล่านี้ ช่วยฝึกทักษะสมอง EF ที่นักวิชาการเรียก
ว่า “Self-directed EF” คือ EF ที่ก�ำหนดมาจากความต้องการของตนเอง
คุณครูทเี่ ข้าใจจึงควรวางบทบาทของตนไว้ เพียงวางวัตถุประสงค์ใหญ่ๆ ไว้ให้ แล้วปล่อยให้เด็กๆ ก�ำหนดเป้าหมายงาน
แผนการ รายละเอียด หรือกติกาต่างๆ ว่าจะท�ำอะไร อย่างไร เมื่อไร เพื่อให้บรรลุเป้านั้น แล้วผู้ใหญ่เราก็จะพบกับ
ความอัศจรรย์ใจว่า เด็กท�ำได้จริงๆ
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เด็กๆ วันนี้เรำจะมำ
เรียนรู้เรื่องบ้ำนกัน

ให้เด็กช่วยกัน
คิดว่ำจะ
สร้ำงบ้ำน
แบบไหน

เรำได้เศษไม้มำเยอะเลย

พวกเรำสร้ำงบ้ำน
แบบป้อมปรำกำร
กันมะ

เรำได้เชือกกับกำวมำละ
ก้อนหิน
เท่ำนี้
น่ำจะ
พอ

ดอกไม้สีสวย
มีกลิ่นหอมด้วย

พวกผมคิดเองครับ

เรำก็ได้ใบไม้มำ
ถ้ำไม่พอเดี๋ยวไปเก็บใหม่

กิ่งไม้แห้งพวกนี้กับเชือก
ไว้ท�ำตัวบ้ำน

โอ้โห… บ้ำนสวยทั้งสองหลังเลย
เด็กๆ ท�ำกันเองหรือคะ

ขอบ้ำนที่มีกังหันลม
ด้วยได้ปะ

พวกเรำจะสร้ำงบ้ำน
แบบไหนกันดี

บ้ำนที่ท�ำจำกดอกไม้
กับใบไม้สวยๆ ดีไหม
มันต้องออกมำ
สวยมำกเลยแหละ

เรำชอบกังหันลม

ฐำนหินเสร็จเรียบร้อย

ใช้ใบไม้มุงหลังคำนะ

ค่ะครู ฝมือพวกหนูเอง

งั้นช่วยเรำจับหน่อย
จะเอำเชือกผูก

เอำดอกไม้โรย
รอบๆ บ้ำน
สีจะได้สวย

สร้างประสบการณ์พฒ
ั นา EF ด้วยการเล่นอิสระ
การเล่นอิสระ (Free Play) คือการให้เด็กก�ำหนดเป้าหมายการเล่นหรือกิจกรรมด้วยตนเองอย่างมีอสิ ระทุกอย่าง ภายใน
กรอบกว้างๆ ทีผ่ ใู้ หญ่วางให้ เช่น คุณครูกำ� หนด เวลาสถานทีแ่ ละเตรียมวัสดุทหี่ ลากหลายไว้ให้ ทีเ่ หลือเด็กสามารถบริหาร
พื้นที่เอง เลือกแบบการเล่นและวิธีเล่นของเขาเอง39 การเล่นอิสระในเด็กปฐมวัยจะสร้างการเรียนรู้เชิงลึก เพราะระหว่าง
เล่นอิสระนั้นเขาเกิดการพัฒนาหลายด้าน40 เช่น
1. ทุกการเล่นอิสระจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็กคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เสมอ
2. เด็กก�ำหนดกฎกติกาการเล่นเพื่อก�ำกับควบคุมการเล่นเอง
3. เด็กได้สร้างสรรค์สัญลักษณ์ หรือสมมติอุปกรณ์การเล่นเอง
4. เด็กเป็นผู้เลือกการเล่น ไม่ใช่เป็นผู้ถูกสั่งให้เล่น
5. เด็กเสมือนได้ซ้อมใหญ่ถึงบทบาทในอนาคตของตนเองผ่านการเล่น
6. บางครั้งเด็กได้เล่นล�ำพัง อยู่กับตนเอง
7. เด็กได้เลียนแบบ แสร้งท�ำในบทบาทแบบนั้นแบบนี้
8. เด็กได้เล่นและร่วมมือกับผู้ใหญ่และเด็กคนอื่น เป็นคู่บ้าง เป็นกลุ่มบ้าง
9. เด็กมีความต้องการหรือมี ”วาระ” ของตนเองในขณะเล่น ที่อาจจะแชร์กับคนอื่นหรือไม่ก็ได้
10. เวลาเล่น เด็กจะด�ำดิง่ ไปกับการเล่นของตนเอง และยากทีจ่ ะวอกแวกหันเหออกไปจากการเรียนรูแ้ ละการเล่นนัน้ ๆ
11. เด็กจะพยายามน�ำทักษะหรือความสามารถที่ตนเพิ่งได้มาใหม่ๆ หมาดๆ ออกมาใช้ในการเล่น
12. เด็กได้ผสมผสานความคิด ไอเดีย ความรู้สึก ที่เขามีต่อความสัมพันธ์กับคนในบ้าน ในห้องเรียนหรือในวัฒนธรรม
รอบตัว มาใช้ในการเล่น
เพื่อส่งเสริม EF ของเด็กๆ คุณครูควรจะให้โอกาสพวกเขาได้เล่นอิสระให้มากขึ้น แล้วสังเกตพฤติกรรมหรือทักษะ EF
ว่าเกิดด้านใดบ้าง ด้านใดมาก ด้านใดน้อย แล้วคุณครูช่วยเสริมส่วนที่แข็ง เติมส่วนที่ขาด ในที่สุดคุณครูจะพบว่า เด็กได้
พัฒนาการคิดหรือทักษะสมอง EF ด้านต่างๆ คล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆ
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EF กับ กำรเล่นจินตนำกำร

“การเล่นบทบาทสมมติจะช่วยพัฒนา EF เป็นอย่างดี ยิ่งเด็กจะเปลี่ยนผ่านจากการถูกคนอื่นก�าหนด มาเป็นการก�าหนด
ตัวเขาเอง”41

กำรเล่นละครที่จ�ำลองสถำนกำรณ์
สังคมที่ซับซ้อน (Complex sociodramatic play) จะเชื่อมโยงกับกำรฝึก
ก�ำกับตนเองโดยเฉพำะช่วยเด็กที่ไม่คอ่ ย
ยั้ ง คิ ด หรื อ เด็ ก ที่ ยั ง พั ฒ นำกำรก� ำ กั บ
ควบคุมตนเองไม่ค่อยดี42

นอกจากนี้ การเล่นละครที่สร้างสรรค์โดยเด็กเอง จะส่งผลลัพธ์ด้านบวกอื่นๆ43 เพราะในการเล่นละครเด็กๆ ต้องใช้
ทักษะสมอง EF ทุกด้านอย่างฉับพลันทันที นอกจากต้องจ�าบทบาทของตนเองได้ (Working Memory) ว่าเล่นเป็นละครตัว
ใดแล้ว ต้องคิดว่าจะท�าท่าหรือพูดอย่างไร ยังต้องจ�าบทบาทของคนอื่นได้ด้วย แล้วก็จะต้องแสดงอยู่ ในบทบาทของ
ตัวละครนั้น ตลอดจนกว่าจะเล่นจบ (Inhibitory Control) ระหว่างเล่นละครนั้น เด็กก็จะต้องคิดว่าถึงเวลานั้นๆ ตนเองจะ
คิดและพูดอย่างไร (Shift / Cognitive Flexibility) จะโต้ตอบอย่างไร เรื่องจึงจะด�าเนินไปได้อย่างสนุกสนาน
คุณครูช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กได้โดยการนั่งฟังอย่างตั้งใจ อาจช่วยขยายภาษา เสนอแนะไอเดียช่วยจัดหา
อุปกรณ์ประกอบละครให้ หรือจัดให้เด็กๆ มีเวลาในการจัดท�าอุปกรณ์ประกอบเอง และท้าทายกระตุ้นให้เด็กๆได้ใช้
จินตนาการและทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ
คุณครูอาจให้เด็กได้วางแผนออกแบบการเล่นจินตนาการของพวกเขาเอง ให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะเล่นเป็นตัวอะไร
จะท�าอะไรกันบ้าง แล้ววาดแผนการที่เขาคิดลงในกระดาษก่อน เด็กจะได้ฝึกคิดก่อนลงมือท�า (Planning) การวางแผน
เป็นกลุม่ ก็เป็นการคิดด้วยกัน ต้องปรับจูนความคิดเข้าหากัน ต้องช่วยกันจดจ�าแผน แล้วเอาแผนมาใช้ตลอดเวลาทีก่ า� ลังเล่น
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เด็กที่พูด 2 ภาษาตามธรรมชาติของครอบครัว จะมี EF ดีกว่า
มีงานวิจัยพบว่า เด็กที่พูดสองภาษาตามธรรมชาติของครอบครัว (เป็นภาษาแม่ของครอบครัว) จะพัฒนา Working
Memory ได้ดีกว่า และยังส่งผลต่อการพัฒนา EF โดยรวมด้วย44 เพราะจะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง
ความสามารถในการให้เหตุผล การแก้ปัญหา ทักษะการฟัง45 รวมทั้งการเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง (Shift /
Cognitive Flexibility) เด็กต้องมีความจ�ำ และทักษะปรับเปลี่ยนที่แข็งแรงพอ
ดังนั้น เด็กที่ในบ้าน พ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดสองภาษาอยู่แล้ว เช่น ภาษาถิ่น ภาษาเหนือ อีสาน ภาษาปักษ์ใต้ ภาษายาวี
ภาษาจีน เด็กก็ควรได้รับการส่งเสริมให้พูดทั้งสองภาษา ไม่ ใช่ ให้พูดแต่ภาษาไทยกลางเพียงภาษาเดียว เพื่อให้ฐาน
ทุนสังคมที่เด็กมีคือ 2 ภาษานั้นเกิดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กเต็มที่ (ทั้งเป็นการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อให้ภาษาท้องถิ่นยังด�ำรงคงอยู่ต่อไปด้วย)

สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยดนตรี

จากการดูภาพสแกนสมองแบบ fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) พบว่าสมองส่วนหน้าในเด็กที่
เรียนดนตรี มีการตืน่ ตัวท�ำงานมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรี มีงานวิจยั มากมายทีช่ วี้ า่ การฝึกฝนดนตรีสง่ ผลต่อการพัฒนา
EF ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ ในเด็กจะช่วยให้มีความช�ำนาญในการใช้ภาษา การประสานมือและตา และพบว่าผลการเรียน
ในอนาคตดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกดนตรีจะช่วยในด้านการใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) การยืดหยุ่นความคิด
(Shift / Cognitive Flexibility) การพัฒนาความจ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory) การมุ่งเป้าหมาย (Goal-directed
Persistence)46เป็นต้น
ดังนั้น การส่งเสริมการเล่น การฟังดนตรีนานาชนิด ไม่ว่าจะดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีสากล ก็เป็นประโยชน์กับการ
พัฒนาสมองเด็กทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ควรเป็นการฝึกฝนดนตรีในบรรยากาศความสุข สอดคล้องกับความสนใจและวัย ไม่ใช่เคร่งเครียด
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สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ด้วยกำรเล่ำเรื่อง47
เด็กทุกคนชอบเล่าเรื่อง เรื่องเล่าของเด็กๆ มักจะเป็นชุดเหตุการณ์ที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกัน แต่ยังไม่มีโครงเรื่อง แต่พอ
ฝึกฝนบ่อยขึ้น เด็กจะสามารถพัฒนาโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นได้ มีการจัดเรียงเรื่องราวเป็นระบบขึ้น
คุณครูช่วยกระตุ้นได้โดยให้เด็กเล่าเรื่อง คุณครูเป็นผู้ช่วยเขียนบันทึกให้ แล้วน�ามาอ่านให้เด็กฟังทีหลัง เด็กก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจมาก คุณครูอาจเสนอแนะให้เด็กวาดเป็นภาพ ท�าเป็นหนังสือ ”ท�ามือ” ของเด็กเองก็ได้
การให้เด็กต่อเรื่องราวด้วยกันเป็นกลุ่มก็ช่วยให้ใส่ใจจดจ่อ (Focus / Attention) กับเรื่องของเพื่อน แล้วสร้างเรื่องราว
ของตนไปต่อกับของเพื่อน (Shift / Cognitive Flexibility) ในกระบวนการนี้ทักษะ EF เกิดขึ้นตลอดทาง ถ้าคุณครูจะส่ง
เสริมให้พวกเขาเอาเรื่องเล่าของพวกเขามาจัดแสดงเป็นละครก็จะเป็นการเสริม EF ที่เข้มข้นขึ้นไปอีก

ต้นป 2558 ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดพิมพ์นิทำนชุด "อ่ำนอุ่นรัก" ซึ่งมีเนื้อหำแบ่งเป็น 5 เล่ม
แต่ละเล่มมีเรื่องรำวที่เน้นส่งเสริมทักษะ EF แตกต่ำงกันไป ได้แก่

หนังสือชื่อ “กอด” ส่งเสริมควำมทรงจ�ำที่เกิดจำกควำมประทับใจ (Working Memory) สร้ำงควำมรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภัยและควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำในตนเอง เป็นต้น
หนังสือชื่อ “เมี้ยว เมี้ยว มำ มำ จะพำไปหำแม่” ส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำด้วยวิธีใหม่ (Shift /
Cognitive flexibility) กำรพำกเพียรมุ่งเป้ำหมำย (Goal-directed Persistence) และกำรวำงแผนจัดกำร
กับสิ่งต่ำงๆ (Planning and Organizing) เป็นต้น
หนังสือชือ่ “ลูกไม้...ขอโทษ” ส่งเสริมเรือ่ งกำรยับยัง้ ชัง่ ใจ (Inhibitory Control) และกำรควบคุมอำรมณ์
(Emotional Control) รู้จักส�ำนึกผิด เป็นต้น
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หนังสือชื่อ “ไก่ย่ำงแสนอร่อย” ส่งเสริมเรื่องกำรยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนควำมคิด (Shift / Cognitive
Flexibility) ควำมยั้งคิด (Inhibitory Control) และควำมเมตตำ เป็นต้น
หนังสือชื่อ “ต้นกล้ำผู้กล้ำหำญ” ส่งเสริมควำมจ�ำที่ใช้งำน (Working Memory) ควำมยับยั้งชั่งใจ
(Inhibitory Control) กำรริเริ่ม (Initiating) และแก้ปัญหำด้วยควำมกล้ำหำญ เป็นต้น
หนังสือชุด "อ่ำนอุ่นรัก" นี้ได้รับกำรกระจำยไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณครูน�ำไปใช้อ่ำนกับ
เด็กปฐมวัย
ในกำรนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกับ พ่อแม่และครูจ�ำนวน 1,000 คนที่น�ำหนังสือชุดนี้
ไปอ่ำนกับเด็กใน 10 จังหวัดพ่อแม่และครูรำยงำนว่ำ ในระหว่ำงที่อ่ำนหนังสือนิทำนนั้น พฤติกรรมที่เด่นชัด
ของเด็กคือ สนใจ ตั้งใจฟังดีมำก และมีกำรซักถำม แสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็นต่อตัวละครและเหตุกำรณ์
มีค�ำถำมเช่น “ท�ำไมท�ำอย่ำงนั้น” หรือ ”ถ้ำไม่ท�ำแบบในนิทำน ท�ำแบบอื่นได้ ไหม” เด็กจดจ�ำเนื้อเรื่องได้
ท�ำท่ำเลียนแบบตัวละครได้ และมีควำมสุขสนุกสนำน
ผลกำรประเมินยังพบต่อไปว่ำ ในกลุ่มที่พ่อแม่และครูเข้ำใจเรื่องทักษะสมอง EF รวมทั้งท�ำควำมเข้ำใจ
ต่อวัตถุประสงค์ของหนังสือแต่ละเล่มอย่ำงดีก่อนน�ำไปเล่ำกับเด็ก และได้น�ำนิทำนไปอ่ำนกับเด็กอีกหลำยครั้ง
(เฉลี่ย 5 ครั้ง) ภำยในระยะเวลำ 1 เดือน ผลปรำกฏว่ำ พ่อแม่และครูสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น
ของเด็กๆ โดยเฉพำะในด้ำน Working Memory และ Inhibitory Control เช่น เด็กมีน�้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
เพิ่มขึ้น รู้จักขอโทษเมื่อท�ำผิดมำกขึ้น มีสมำธิจดจ่อมำกขึ้น เชื่อฟังค�ำสั่งสอนมำกขึ้น ไม่รังแกเพื่อน
ไม่รังแกสัตว์ อดทนอดกลั้นมำกขึ้น เป็นต้น
แน่นอน กำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำที่ค่อยๆ ดีขึ้น ไม่ใช่จำกกำรได้เนื้อหำจำกนิทำนเท่ำนั้น เนื้อหำอำจส่ง
ผลส่วนหนึ่ง แต่ยังได้จำกกำรที่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ เช่น ได้นั่งตักพ่อแม่อ่ำน หนังสืออำจช่วยให้พ่อแม่เข้ำใจและ
น�ำไปสูก่ ำรเปลีย่ นแปลงท่ำทีตอ่ ลูกด้วย รวมทัง้ ผลจำกคุณครู ฯลฯ หลำกหลำยปัจจัยส่งผลร่วมต่อพฤติกรรม
และทักษะกำรคิดของเด็ก
ซึ่งควรจะต้องมีกำรวิจัยเพื่อศึกษำเรื่องกำรส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัยไทยต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ ได้แนวทำง
กำรพัฒนำเด็กทีเ่ หมำะสมกับบริบทไทยชัดเจนยิง่ ขึน้ และน�ำไปสูก่ ำรสร้ำงภูมคิ มุ้ กันยำเสพติดตำมจุดมุง่ หมำย
ของ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ต่อไป
EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยำเสพติด | คู่มือส�ำหรับครูอนุบำล

87

สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ผ่ำนกำรเคลื่อนไหวและเพลง48
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF เพราะเด็กจะต้องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเฉพาะ โดยให้
สอดคล้องเข้ากันกับทั้งค�าร้อง เสียงดนตรี และค�าสั่งให้เคลื่อนไหว ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้การยั้งคิด (Inhibitory Control)
ความจ�าที่ใช้งาน (Working Memory) และการยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)
คุณครูควรจัดหาโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ไต่เครื่องเล่นสนาม เดินบน
ไม้ทรงตัว เล่นไม้กระดก เป็นต้น นอกจากนี้ การเติมอุปสรรคลงไปบ้างเพื่อให้เด็กต้องฝึกการแก้ปัญหา ก็จะช่วยให้ทั้ง
สนุกและพัฒนา EF ไปด้วย เช่น เดินมาบนไม้ทรงตัวแล้วก็ต้องก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง เมื่อเด็กๆ ต้องท�ากิจกรรมที่แปลก
ใหม่และยากขึ้น พวกเขาจะต้องตั้งใจจดจ่อ คอยระวังและปรับตัว ปรับท่าทางหรือเพื่อให้ข้ามฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ นั่นจะ
เป็นการพัฒนา EF ที่ดีทีเดียว
มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องใช้สมาธิและความสงบ เช่น ฝึกท่าโยคะบางท่าที่เหมาะกับเด็ก หรือเดินทรงตัวบนไม้ แต่
ก็ควรมีกิจรรมที่เร่งเร้าบ้าง เช่นให้เด็กเต้นร�าเร็วๆ ตามเสียงเพลง แล้วสลับช้าบ้าง หรือแม้กระทั่งให้หยุดค้างในท่าใดท่า
หนึ่ง ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ยากเอาการส�าหรับเด็กปฐมวัย...แต่ทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้เด็กได้พัฒนา EF อย่างได้ผลทั้งสิ้น

สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ด้วยกำรแอโรบิก
การฝึกออกก�าลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม�่าเสมอ ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆ ใน
การพัฒนา EF ทัง้ ในเด็กและในผูใ้ หญ่เพราะในการเต้นแอโรบิก เด็กต้องใส่ใจ
จดจ่อ ต้องจดจ�าท่าเต้นและยับยั้งใจไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้า นอกจากนี้การออก
ก�าลังกายสม�่าเสมอยังเชื่อมโยงกับผลการเรียนที่ดีด้วย49

สร้ำงประสบกำรณ์พัฒนำ EF ด้วยกำรฝึกสติ
มีงานวิจยั ทีย่ นื ยันว่าทักษะสมอง EF พัฒนาได้ดว้ ยกิจกรรมฝึกสติ51 โดยนักวิจยั ให้เด็กชัน้ ประถมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสติ
สม�่าเสมอครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ด้วยกระบวนการที่เริ่มด้วยการดึงความสนใจของตนเอง
ไปจดจ่อทีล่ มหายใจ (Self-Monitoring) จากนัน้ เฝ้าสังเกตติดตามลมหายใจ (Attention) เมือ่ ใจวอกแวกไปทางโน้นทางนี้
ก็ให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจ (Inhibitory Control และ Shift)
เมื่อครบ 8 สัปดาห์ ทั้งพ่อแม่และครูรายงานสอดคล้องกันว่า เด็กที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีการพัฒนาด้านการก�ากับ
พฤติกรรมตนเองดีขึ้น และทักษะ EF ทุกด้านทั้งการยืดหยุ่นความคิด การริเริ่มลงมือท�า และการติดตามประเมินตนเอง
รวมถึงมีการคิดแบบภาพรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการใช้ชีวิต ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นกิจกรรมในเด็กวัยประมาณ 7-9 ปี (ประมาณ ป.2 และ ป.3) ส�าหรับเด็กปฐมวัยยังไม่มีการ
รายงานที่ชัดเจน
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การเล่นเกมจับคู่ ปริศนา ฯลฯ ก็เป็นการพัฒนาทักษะสมอง EF
เกมจ�ำพวกจับคู่ แยกกลุม่ เปรียบเทียบ จิก๊ ซอว์ บิงโก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมการยืดหยุน่ ความคิด
(Shift / Cognitive Flexibility) ทัง้ นีค้ ณ
ุ ครูอาจปรับกฎหรือให้โจทย์ใหม่เรือ่ ยๆ เพือ่ ให้เด็กได้ฝกึ ฝนการคิดแก้ปญ
ั หาหลายๆ แบบ
และค่อยๆ ยากขึ้น
ครั้นเมื่อเด็กโตขึ้น เกมกระดานต่างๆ เช่น หมากรุก หมากฮอส หมากโกะ ฯลฯ ก็ล้วนช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF
ทั้งการคิดหาทางออกใหม่ๆ การใช้ความจ�ำ การมีสมาธิจดจ่อ การคิดวางแผน และการคิดไปข้างหน้า ฯลฯ เป็นต้น
แต่ของเล่นส�ำเร็จรูป ไฮเทคไม่ค่อยช่วยให้เด็กได้คิดค้นแก้ปัญหา เด็กอาจจะได้ทักษะบางอย่าง เช่น การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ หรือรถบังคับที่เน้นความเร็ว เด็กก็จะได้การฝึกความสัมพันธ์มือ ตา ความเร็ว และความสนุกตื่นเต้น
ต้องกดปุ่มเพื่อให้เกมหรือรถเคลื่อนที่เร็ว แต่ส่งเสริม EF น้อยมาก   การท�ำงานของสมองค่อนข้างเป็นไปแบบอัตโนมัติ
ไม่ค่อยมีการคิดวิเคราะห์  
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะน�ำว่า ไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นไฮเทคมากเกินไป  มีเกม ”บ้านๆ” มากมาย ที่ส่งเสริม
EF และเด็กเล่นได้สนุกเป็นเวลานานๆ  โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือใช้เงินแพงๆ เช่น จิ๊กซอว์ ต่อบล็อก เล่นขายของ
เล่นบทบาทสมมติ เล่นซ่อนหา ฯลฯ
ข้อมูลในบทที่ 7 นี้ น�ำเสนอเพื่อให้คุณครูได้เห็นแนวทางกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา EF อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมหลายอย่างเป็นสิ่งที่คุณครูอาจใช้อยู่แล้วในโรงเรียน   คุณครูก็สามารถน�ำมาใช้ให้เหมาะกับสภาพของเด็กๆ
ของคุณครูได้ต่อไป

EF ไม่จ�ำเป็นต้องแพง
“ไม่จ�ำเป็นต้องใช้โปรแกรม วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือราคาแพงๆ เพื่อสร้างทักษะ EF แต่เรา
ท�ำทุกอย่างได้ในชีวิตประจ�ำวัน ที่บ้าน ที่โรงเรียน และในชุมชนของเรานี่เอง”50
ไม่จ�ำต้องแยกการพัฒนา EF ออกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรของอนุบาลศึกษา หากแต่จะต้อง
ให้ EF เข้าไปหนุนเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนอนุบาล (ที่เป็นแบบ Active Learning) ที่มีอยู่เดิม
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จัดกิจกรรมให้สมดุล คิดค้นขึ้นใหม่และใช้กิจกรรมท้องถิ่น
จากกิจกรรมที่ได้น�าเสนอมาเป็นแนวทางและตัวอย่างข้างต้น หลักการส�าคัญข้อหนึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับจุดแข็ง-จุดอ่อนของเด็กแต่ละคน ซึง่ ไม่ยากเลยส�าหรับห้องเรียนทีม่ สี ดั ส่วนเด็กต่อคุณครูไม่มาก แต่จะเป็นเรือ่ งยากพอ
สมควรส�าหรับห้องเรียนที่มีสัดส่วนเด็กจ�านวนมากต่อคุณครูหนึ่งคน (เราจึงต้องรณรงค์ให้ผู้บริหารการศึกษาเข้าใจเรื่อง
สัดส่วนเด็กต่อครูนั้นเป็นเรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่ง ต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็ก)
“สมดุล”กัน ไม่เน้นหรือโน้มเอียงไปแบบใดแบบเดียว เช่น
• มีกิจกรรมเคลื่อนไหว สมดุลกับกิจกรรมใช้สมาธิจดจ่ออย่างสงบ
• มีทั้งกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กและกิจกรรมเดี่ยว
• มีทั้งกิจกรรมที่เน้นการท�าและกิจกรรมที่ใช้ความคิดและความรู้สึก
• มีทั้งกิจกรรมด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ กับการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
ทั้งนี้ คุณครูสำมำรถที่จะคิดค้นสร้ำงสรรค์กิจกรรมส่งเสริม EF ใหม่ๆ ส�ำหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วย ที่ส�าคัญอยากเห็น
คุณครูค้นคว้าการเล่นหรือของเล่นท้องถิ่นที่มีอยู่รอบตัวน�ามาวิเคราะห์กับคุณลักษณะทั้ง 3 x 3 ด้านของทักษะสมอง EF
แล้วคัดสรรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ตัวน้อยของเราต่อไป

บทสรุป คุณครูจะพัฒนำ EF เด็กอย่ำงไร
ดูแล
สุขภำพ
สมอง

จัด

สภำพแวดล้อม
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• ต้องนอนเพียงพอ
• กินอาหารที่ดี
• ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
• สัมผัสธรรมชาติและเล่นกลางแจ้ง

อมด้านความคิดและพฤติกรรม
สร้ำงสรรค์ •• สภาพแวดล้
สภาพแวดล้
อมด้านกายภาพ
ประสบกำรณ์

• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF จากการลงมือท�า
(Learning by Doing)
• ประสบการณ์จากกิจกรรมกลุ่ม ช่วยพัฒนา EF
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการพูดเตือนตนเอง
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการใช้ค�าถามชวนคิด
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการฝึกวิเคราะห์ วางแผน
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการให้เด็กวางแผนและ
จัดระบบเอง
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการเล่นอิสระ
• EF กับการเล่นจินตนาการ
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• เด็กที่พูด 2 ภาษาตามธรรมชาติของครอบครัว
จะมี EF ดีกว่า
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยดนตรี
• สร้างประสบการณ์ด้วยการเล่าเรื่อง
• สร้างประสบการณ์ผ่านการเคลื่อนไหวและเพลง
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยแอโรบิก
• สร้างประสบการณ์พัฒนา EF ด้วยการฝึกสติ
• การเล่นเกมจับคู่ ปริศนา ฯลฯ ก็เป็นการพัฒนา
ทักษะสมอง EF
• จัดกิจกรรมให้สมดุล คิดค้นขึ้นใหม่และใช้
กิจกรรมท้องถิ่น

บทที่ 8

บทส่งท้าย : ทักษะสมอง EF ส�ำคัญยิ่ง
ท่ามกลางสังคมไทยที่ความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไป พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยยังให้
น�ำ้ หนักไปทีก่ ารจัดการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม IQ เป็นหลัก โดยละเลยการพัฒนาสมองด้านอืน่ ๆ รวมถึงการพัฒนาชีวติ
เด็กอย่างรอบด้าน เราจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเรื่อง EF กับ IQ กันสักหน่อย

EF vs. IQ

ทั้งนี้ ขอยกข้อความที่นักวิชาการคนส�ำคัญที่ได้ศึกษามาเสนอในที่นี้ว่า
“คนจ�ำนวนมากมักคาดเอาว่า บุคคลที่มีปัญญา (Intelligence) ดีมักจะมี EF ดีโดยปริยาย แล้วเราก็มักจะคาดหวังว่า
เด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการท�ำงานที่ดี มีความสามารถในการจัดการกับการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
แต่ในความเป็นจริง ความสามารถทางปัญญากับ EF ไปด้วยกันได้ในบางระดับเท่านัน้ นัน่ หมายความว่า เด็กทีม่ ปี ญ
ั ญา
เลิศอาจจะมีความสามารถต�่ำในการยับยั้งแรงกระตุ้น มีทักษะการวางแผนหรือจัดการกับชีวิตประจ�ำวันได้ไม่ดี นอกจากนี้
การมีความสามารถในการใช้ปญ
ั ญาวิเคราะห์และเข้าใจการงาน ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถลงมือท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นท�ำงานจนส�ำเร็จ”51
และ “EF แตกต่างจาก IQ การทดสอบ IQ แบบดั้งเดิมนั้นเป็นการวัดสิ่งที่เรียกว่า ‘ความสามารถทางปัญญาที่ตกผลึก
แล้ว’ (Crystallized Intelligence) เป็นการเรียกข้อมูลในสิ่งที่เรียนไปเรียบร้อยแล้ว เช่น ค�ำนี้หมายความว่าอย่างไร
เมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไร
แต่ Executive Functions คือความสามารถในการใช้สิ่งที่เรารู้แล้ว น�ำมาสร้างสรรค์ใหม่ หรือ น�ำมาแก้ปัญหาใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสามารถทางปัญญาที่เลื่อนไหล (Fluid Intelligence) ทักษะความสามารถชนิดนี้ ต้องการ
การใช้เหตุผล และการหยิบใช้ข้อมูล Fluid Intelligence กับ EF จึงมีความทับซ้อนกันอย่างมาก...
มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ชี้ว่า ความจ�ำที่ใช้งาน (Working Memory) กับการยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
เป็นสิ่งที่บอกถึงความส�ำเร็จของเด็กหลังจบจากโรงเรียนแล้ว ได้ดียิ่งกว่าการทดสอบ IQ”52
ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู ตลอดจนสังคมทั่วไปคงจะตระหนักได้ชัดเจนว่า การพัฒนาชีวิตที่ส�ำเร็จของเด็กๆ นั้น
จะต้องให้ความส�ำคัญกับ EF เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จที่มาจากพื้นฐานรอบด้าน ส่วนการพัฒนา IQ หรือเชาวน์
ปัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งควรได้รับการพัฒนา แต่จะต้องไม่โน้มเอียงไปทางพัฒนา IQ แต่เพียงด้านเดียว จนละเลยเรื่อง
ส�ำคัญอื่นๆ
ดังที่เป็นมาในสังคมบ้านเรา
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การดูแลพัฒนาเด็กที่ "มีคุณภาพ" ช่วยพัฒนา EF ทั้งสิ้น
การดูแลพัฒนาเด็กทัว่ ไปในศูนย์เลีย้ งเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลที่ "‘มีคณ
ุ ภาพ" ทีย่ ดึ หลักการเรียนรูแ้ ละจัดประสบการณ์
แบบ Active Learning นั้น สอดคล้องกับหลักการของ EF อยู่แล้ว
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ใส่ใจเด็กเป็นรายบุคคล เป็นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดการพัฒนาทักษะ
สมอง EF ได้ลงตัวพอดี
อย่างไรก็ตาม เพือ่ สร้างเด็กไทยรุน่ ใหม่ที่ไม่หลงผิดติดยา และประสบความส�ำเร็จนัน้ มีขอ้ ทีค่ ณ
ุ ครูปฐมวัยเราจะยึดมัน่
และใส่ใจเป็นพิเศษ ได้แก่
• เป้าหมายส�ำคัญร่วมกัน คือ ทั้งครอบครัวและสังคมไทย ต้องการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่ ”คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้
เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” เพื่อเขาจะอยู่รอดได้อย่างแข็งแรง น�ำพาครอบครัวและประเทศ
ชาติไปสู่ความสุขและส�ำเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้
• พวกเรามีความเชื่อร่วมกันว่า สมองเด็กไทย คือ ทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน ที่เราจะต้องท�ำนุบ�ำรุง พัฒนาให้เจริญ
งอกงามตามศักยภาพสูงสุดที่ธรรมชาติให้มา
• การพัฒนาทักษะสมอง EF ไม่ใช่ทฤษฎีหรือชุดความรู้ ที่เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กแบบใหม่ แต่เรื่องของ EF
เป็นการยืนยันว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ Active Learning ทั้งหลายนั้นเป็นทิศทางที่ถูกต้อง
• พวกเราเข้าใจดีว่า ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองและครูต้องใส่ใจอย่างยิ่ง โดยโฟกัสไปที่ทักษะทั้ง
9 ด้านของ EF เพื่อ ”ฝังชิป” ที่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
• พวกเราไม่ละเลยว่า ทักษะ EF ต้องเอาจริงเอาจังให้มากในวัย 3-6 ปี เพื่อเป็นฐานที่แข็งแรงที่สุดให้แก่การพัฒนา
ในช่วงวัยต่อๆ ไป
• เรายืนยันว่า EF นั้นส�ำคัญต่อชีวิตของเด็ก เราจะไม่เน้นการพัฒนาเพียง IQ อย่างที่เคยเป็นมา
ขอเพียงผู้ใหญ่เข้าใจและโฟกัสไปที่ EF อย่างจริงจัง จนรู้ว่าเด็กๆ ของเรามีจุดแข็งที่ EF ด้านใด และอ่อนแอที่ด้านใด
แล้วลงมือพัฒนา ทักษะสมอง EF ก็จะอยู่กับลูกศิษย์ของพวกเราตลอดไป
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แรงกดดันจากพ่อแม่ถึงคุณครู
ในภาวะที่เป็นจริง คุณครูไทยมักจะถูกกดดันจากพ่อแม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ให้เร่งลูกคัด เขียน อ่านหนังสือมากๆ
ให้บวกลบไปจนถึงคูณตัวเลขตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล
ซึง่ กระบวนการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ไม่เป็นการพัฒนาสมอง แต่ยงั เป็นการท�ำลายสมองส่วนหน้าของเด็กอย่างน่าเศร้าใจ
จึงเป็นหน้าทีข่ องคุณครูเราทีจ่ ะต้องให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ และชีแ้ จงให้รวู้ า่ มีการศึกษาวิจยั มากมายยืนยันแล้วว่า  กิจกรรม
พัฒนาทักษะ EF ที่ดี จะส่งผลให้การเรียนรู้เชิงวิชาการ ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และค�ำศัพท์ ในเด็กก่อนวัยเรียนดีขึ้น
เด็กจะเรียนรู้ค�ำศัพท์ได้ดี รวมถึงมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์เข้าใจหลักเหตุผล โดยไม่ต้องเร่งรัดตามที่พ่อแม่
ต้องการและเมื่อขึ้นชั้นเรียนที่สูงกว่าอนุบาล การเรียนของเด็กก็ยังดีขึ้นต่อเนื่อง
แต่นอกจากผลการเรียนที่ดีแล้ว เด็กจะได้ลักษณะนิสัย ได้ทักษะความสามารถที่จะท�ำให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จได้
การศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะ EF ในช่วงปฐมวัย เป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จทางการศึกษาของเด็ก ซึ่งถ้าได้รับ
การพัฒนา EF จริงจังที่ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลก็จะมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น มีโอกาสเสริมภูมิคุ้มกันสูงขึ้น
โดยเฉพาะรอดพ้นจากการเสพติดต่างๆ ที่รุมล้อมรอบตัว และสามารถก้าวขึ้นไปสู่โอกาสที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน
มาช่วยกันเสริมสร้างให้พ่อแม่ และ สังคมเข้าใจ EF และท�ำให้ EF เป็นนโยบายการพัฒนาล�ำดับแรกส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยกันเถิด
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