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EF – Executive Functions ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตให้ส�ำเร็จ เป็นองค์ความรู้
สมัยใหม่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในวงการพัฒนาเด็กและเยาวชนก�ำลังให้ความสนใจมากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยตระหนัก
ว่าเป็นธรรมชาติของสมองที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร  ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่งจะเปิดเผยให้เรา
ได้เข้าใจชัดเจนขึ้น
เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของพัฒนาการ 4 ด้านชัดเจน เราสามารถส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน
ของเด็กได้ดขี นึ้ หากเราเข้าใจธรรมชาติและการเรียนรูข้ องสมองชัดเจน เราก็ยอ่ มจะสามารถส่งเสริม
การท�ำงานของสมองได้ดีขึ้นเช่นกัน
สมองที่ท�ำงานได้ดี  มิใช่เพียงน�ำพาเด็กไปสู่คะแนนสอบดี  แต่ที่ส�ำคัญและมีความหมายต่อชีวิต
มากกว่านัน้   คือน�ำพาเด็กไปสูก่ ารมีความคิด ความรูส้ กึ และการกระท�ำทีม่ เี หตุมผี ลตามวัย และค่อยๆ
ฝังรากลึกจนเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการชีวิตของตนเองให้ส�ำเร็จ
มีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่น อยู่กับสังคมได้ดีในอนาคตด้วย
เป็นเวลากว่า  1 ปีที่สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดการความรู้ร่วมกับคณาจารย์
สหสาขาวิทยาการ; นักประสาทวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักการศึกษา รวมถึงพ่อแม่
และคุณครู ที่คร�่ำหวอดในประสบการณ์การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อถอดรหัสขององค์ความรู้ EF
จากการรวบรวมงานวิจัยหลากหลายมิติที่มีอยู่ในวงวิชาการระดับโลก ประสานกับงานวิจัยของ
นักวิชาการไทย รวมทั้งผสมผสานวิชาการเข้ากับประสบการณ์ภาคปฏิบัติของคุณครู จนแปลงเป็น
สารที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้โดยง่ายด้วย
นี่จึงเป็นที่มาของ “คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ส�ำหรับครูปฐมวัย”
เล่มนี้ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ภาค  
ภาคที่ 1 ว่าด้วย Why and What เกี่ยวกับ EF อันเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องเข้าใจให้กระจ่าง;
ทักษะสมอง  EF คืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดขึ้นอย่างไร ท�ำงานอย่างไร  ท�ำไมเราต้องสนใจ EF และ
EF สัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วอย่างไร

ภาคที่ 2 ว่าด้วยปัจจัยและกระบวนการ (How) ที่ผู้ใหญ่เราสามารถจะสร้างเสริมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กมากขึ้น  ว่าตั้งแต่การดูแลกายภาพของสมอง
ให้แข็งแรงมีสุขภาพดี การ “ให้โอกาส” ต่างๆ แก่เด็กในชีวิตประจ�ำวันที่จะบ่มเพาะทักษะสมอง EF
ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจากประสบการณ์ในแบบ active learning หรือการพัฒนา EF ท่ามกลางการ
เรียนรู้อยู่กับผู้อื่น โดยปัจจัยส�ำคัญพื้นฐานของการสร้างเสริม  EF ที่จะขาดไม่ได้เลย คือการมี
สัมพันธภาพเชิงบวกทีอ่ บอุน่ ไว้ใจได้นนั่ เองทีจ่ ะเปิดโอกาสกว้างใหญ่ให้แก่การเรียนรูพ้ ฒ
ั นาได้ผลิดอก
งอกงาม  ซึ่งคณาจารย์ EF ได้เห็นพ้องต้องกันว่า การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นแนวทางที่ได้ผลยิ่ง
และในภาคที่ 3 คณาจารย์ EF ได้ร่วมกันคัดสรร และน�ำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาทักษะสมอง EF ทัง้ แบบชุดกิจกรรม เช่น กิจกรรมโครงงาน (Project Approach) กิจกรรม
ศิลปะที่เน้นกระบวนการ (Process Art) การเล่นอิสระ (Free Play) และการเล่นบทบาทสมมติ และ
เล่นละคร รวมถึงกิจกรรมเดี่ยวอื่นๆ โดยแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า  ขั้นตอนกระบวนการใด
บ้างของกิจกรรมเหล่านี้ที่ทักษะสมอง EF บังเกิดขึ้นได้
เมื่อคุณครูปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้จากเนื้อหาในหนังสือคู่มือฯ เล่มนี้แล้วก็จะเห็นว่า  ในการ
ส่งเสริม EF นั้นคุณครูไม่จ�ำต้องแสวงหาอุปกรณ์แพงๆ หรือหายากใดๆ ไม่จ�ำต้องมีสูตรพิเศษตายตัว
ใดๆ หากแต่เมื่อเข้าใจหลักการจนเสมือน “ใส่แว่นสายตา EF” ที่ช่วยให้มองสิ่งต่างๆ กระจ่างขึ้นแล้ว  
คุณครูก็จะสามารถพัฒนาพลิกแพลงปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์  หรือการสร้างกิจกรรมหรือ
กิจวัตรคุณภาพ EF ให้แก่เด็กๆ ของคุณครูได้อย่างช�่ำชองช�ำนาญ
จากประสบการณ์ที่สถาบัน RLG กับคณาจารย์ EF ได้สร้างการเรียนรู้แก่คุณครูปฐมวัยตาม
แนวทางในคู่มือฯ เล่มนี้ ไปจ�ำนวนกว่า  2,000 คนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราได้รับเสียงสะท้อนกลับ
จากคุณครูส่วนใหญ่ว่า  เมื่อ “ใส่แว่นสายตา EF” และลงมือปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้ว คุณครู
มีความสุขในการสอนมากขึ้น มั่นใจที่จะสร้างสรรค์แผนกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้อง
รื้อถอนของเดิมใดๆ  หากแต่เสริมสร้างต่อยอดได้อย่างสวยงาม
ที่ส�ำคัญ พบว่าเด็กปฐมวัยของคุณครูก็มีความสุขขึ้น สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น และเห็น
พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กมากขึ้น

คณะผู้จัดท�ำจึงเชื่อมั่นว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ในการปลูกฝังคุณลักษณะ
“คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” แก่เด็กปฐมวัย
ของเราอย่างแท้จริง
ขอขอบคุณคณาจารย์  EF ผูม้ รี ายชือ่ แนบท้ายนี้ โดยขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ รองศาสตราจารย์
ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ   ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร  
ผูน้ ำ� องค์ความรู   
้ EF มาสูว่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยและขอขอบคุณ ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�ำนัก 4 สสส. ที่ได้ให้การสนับสนุนการท�ำงานครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง
จนส�ำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม
					
								สุภาวดี หาญเมธี
สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

บทน�ำ
“คู ่ มื อ พั ฒ นาทั ก ษะสมอง EF – Executive Functions ส� ำ หรั บ ครู ป ฐมวั ย ” เล่ ม นี้
แบ่งเนื้อหาออกเป็น  3 ภาค 10 บท ด้วยกัน ดังนี้

ภาคที่ 1 ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF
		 บทที่ 1 พัฒนาการสมองด้านการคิดในเด็กปฐมวัย : พัฒนาการของสมองที่เกิดขึ้นในช่วง
วัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับพัฒนาการของสมอง และพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออก  
		บทที่ 2 รู้จักทักษะสมอง EF - Executive Functions :  ความหมายและองค์ประกอบ
ของทักษะสมอง EF ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการพัฒนาทักษะสมอง EF
ให้เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย
		บทที่ 3 ทักษะสมอง EF กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย : ล�ำดับขั้น ระยะพัฒนาการของ
ทักษะสมอง EF และความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริม
พัฒนาทักษะสมอง EF ท�ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามล�ำดับขั้นและระยะเวลา
ของพัฒนาการ

ภาคที่ 2 ปั จจัยที่พัฒนาทักษะสมอง EF
		 บทที่ 4 การพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการดูแลสภาพสมองของเด็ก : ปัจจัยในชีวติ ประจ�ำวัน
ที่ส่งผลต่อสภาพสมองของเด็กปฐมวัย ทั้งปัจจัยทางบวกที่ท�ำให้สมองเติบโตและ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยทางลบที่ต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสมองและลดทอนการท�ำงานของสมอง
		บทที่ 5 การพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการ “ให้โอกาส” : ความส�ำคัญของการเปิดโอกาส
การสร้างโอกาส และไม่สกัดกั้นโอกาสที่เด็กจะได้พัฒนาทักษะสมอง EF บทบาท
ของครู/ผูด้ แู ลเด็กในการสร้างโอกาสให้กบั เด็กผ่านกิจกรรมและกิจวัตรประจ�ำวัน

บทที่ 6 สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF : ความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ทั้งทาง
กาย ทางอารมณ์ - สังคม และทางความคิด
บทที่ 7 การพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการสร้างเสริมวินัยเชิงบวก : ความหมายและ
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ภาคที่ 1

ความรู้เรื่อง
ทักษะสมอง EF

เมื่อกล่าวถึง “พัฒนาการของสมอง” แม้จะฟังดูว่าเป็นเรื่องยาก
แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ชวนค้นคว้า จากข้อค้นพบของ
นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ที่มาเปิดเผยความน่าอัศจรรย์ของ
สมองมนุษย์...ในศีรษะของเรานั่นเอง!!!
เมื่อดูจากภายนอกสมองของเด็กทารกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมองของผู้ใหญ่
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ได้ถูกจัดเรียงไว้ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องในสมองแต่ละบริเวณแล้ว
และจ� ำนวนเซลล์ ป ระสาทในสมองจะไม่ มี การสร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ อี ก ยกเว้ น สมอง
บางบริเวณจะมีการสร้างเซลล์ประสาทขึน้ ใหม่ทดแทนได้ตลอดชีวติ แต่กส็ ร้างในจ�ำนวน
ที่น้อยมาก เช่น สมองส่วน Hippocampus, Striatum, Olfactory Bulb ฯลฯ

synapses

พวกเรามีการสร้าง
ทดแทนใหม่ได้นะจ๊ะ

แต่ก็เพียงเล็กน้อย

พัฒนาการสมอง
ด้านการคิดในเด็กปฐมวัย

สมองผู้ใหญ่จะมี
ขนาดโตขึ้นถึงเกือบ
3.5 เท่าเมื่อเทียบ
กับสมองเมื่อแรกเกิด

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

อย่างไรก็ตามเมื่อมองลึกลงไปในระดับตัวเซลล์ประสาทและวงจรประสาทแล้ว
สมองของเด็กเล็กยังมีกระบวนการส�ำคัญทีจ่ ะค่อยๆ ทยอยเกิดตามมาอีกหลายขัน้ ตอน
กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ จนในที่สุดเมื่อเป็นผู้ใหญ่สมองจะมีขนาดโตขึ้นถึงเกือบ 3.5 เท่า
เมื่อเทียบกับสมองของเด็กแรกเกิด
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เซลล์ประสาทมีขนาดโตขึ้นและแตกแขนงอย่างมากในทารกหลังคลอด

ขนาดสมองที่ใหญ่ขึ้นนี้ไม่ได้เป็นเพราะมีการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการสร้างเซลล์ประสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ รวมทั้ง
การอพยพของเซลล์ประสาทก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนคลอด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
มากในสมองของทารกหลังคลอด คือการทีเ่ ซลล์ประสาทมีขนาดโตขึน้ และมีการแตกแขนงประสาท
อย่างมากมาย โดยเฉพาะแขนง Dendrite จะแตกกิง่ แขนงประสาทจนท�ำให้เซลล์ประสาทแต่ละชนิด
มีรปู ร่างลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามหน้าทีแ่ ละบริเวณของสมองทีเ่ ซลล์นนั้ ปรากฏอยู่
เดนไดรท์ (Dendrite)
ไซเนปส์
(Synapses)

เยื่อไขมัน
(Myelin)

www.4mylearn.org  

แขนงประสาทเล็กๆ เหล่านีต้ อ่ ไปจะมีกระบวน
การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญเกิดตามมา คือการสร้าง
จุ ด เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณประสาท หรื อ การที่ เซลล์
ประสาทแต่ละเซลล์ยนื่ แขนงประสาทเล็กๆ ออกมา
แตะกัน เพือ่ สร้างโครงสร้างพิเศษทีเ่ ล็กมาก เรียกว่า
Synapses ท� ำ ให้ เซลล์ ป ระสาทแต่ ล ะเซลล์ เริ่ ม
ติดต่อสื่อสารกัน เริ่มรับส่งข้อมูลระหว่างกัน

“การสร้าง Synapse ในช่วงปฐมวัย” ( วินาทีละ 700 จุดในช่วงต้นของชีวิต)

การมองเห็น และการได้ยิน

ภาษา

การคิดระดับสูง

ขวบปีแรก

ปฐมวัย ช่วงเวลาส�ำคัญของการสร้าง Synapses

ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาส�ำคัญของการสร้าง Synapses จ�ำนวนมากมาย
ในสมอง เซลล์ประสาทหนึง่ เซลล์จะมีจำ� นวน Synapses ได้มากถึง 15,000- 25,000
Synapses ความหนาแน่นของจ�ำนวน Synapses ในเปลือกสมองจะมีมากที่สุด
ในช่วงเด็กปฐมวัย
สิง่ ส�ำคัญคือช่วงเวลาของการสร้าง Synapses มากทีส่ ดุ นัน้ ไม่ได้เกิดพร้อมกัน
ทั่วทุกส่วนทุกบริเวณของสมอง บางบริเวณเกิดก่อน บางบริเวณเกิดหลัง เช่น
เปลือกสมองส่วนการมองเห็น (Visual Cortex) จะเริม่ สร้าง Synapses อย่างรวดเร็ว
ในช่วงอายุ 3-4 เดือนและสร้างเพิม่ ไปอีกเรือ่ ยๆ พออายุ 1 ปี จ�ำนวน Synapses
ในเปลือกสมองส่วนการมองจะมีมากถึง 1.5 เท่าของผู้ใหญ่ จากนั้นการสร้าง
Synapses ในเปลือกสมองบริเวณนี้จะค่อยๆ ลดลงจน Synapses มีจ�ำนวนเท่ากับ
ผู้ใหญ่เมื่อเด็กอายุ 4-5 ปี
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ส่วนเปลือกสมองบริเวณทีเ่ กีย่ วกับภาษาจะเริม่ สร้าง Synapses จ�ำนวนมากมาย ในช่วงอายุ
1-2 ปี ซึ่งจะสร้างอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตลอดช่วงปฐมวัย และค่อยๆ ลดลงจนมีจ�ำนวน
Synapses เท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี ในขณะที่สมองส่วนหน้าสุดที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดทีซ่ บั ซ้อนจะเริม่ มีการสร้าง Synapses อย่างมากในช่วงปลายขวบปีแรกและสร้างเพิม่ ขึน้
ต่อไปอีกเรื่อยๆ โดยอัตราการสร้าง Synapses ในเปลือกสมองส่วนหน้าสุดจะมากที่สุดในช่วง
ปฐมวัยจนถึงวัยเรียน ดังนั้นเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จ�ำนวน Synapses ในสมองส่วนนี้จะมีมาก
เกินพอ

แรกเกิด

เดือน

ปี

เครดิตภาพ :

เปลือก
สมองส่วน
การมอง

>> จะเริม่ สร้าง Synapses อย่าง
รวดเร็ว ช่วงอายุ 3-4 เดือน

เปลือก
สมองส่วนที่
เกี่ยวกับ
การคิด

เปลือก
สมองส่วนที่
เกี่ยวกับ
ภาษา

>> จะสร้าง Synapses อย่างมากและ
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตลอดช่วงปฐมวัย
และค่อยๆ ลดลงจนมีจ�ำนวน Synapses
เท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี

>> จะเริ่มมีการสร้าง Synapses อย่างมากในช่วงปลาย

ขวบปีแรกและสร้างเพิ่มขึ้น ต่อไปอีกเรื่อยๆ
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Pruning กระบวนการท�ำลายส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

สิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม

การสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาท

(e) Network formation
การสร้าง Synapse

(d) Growth or synapse formation

จากนั้นจะมีกระบวนการส�ำคัญตามมาอีกหนึ่งกระบวนการ คือ การท�ำลายแขนง
ประสาท และ Synapses บางส่วนที่มากเกินทิ้งไป กระบวนการท�ำลายนี้เรียกว่า
“Pruning” เพื่อท�ำให้จ�ำนวน Synapses มีพอดีกับการใช้งาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป
ท�ำให้สมองท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในท�ำนองเดียวกันกับการสร้าง Synapses กระบวนการ Pruning ก็มีลักษณะ
เดียวกันคือ จะเกิดไม่พร้อมกันในสมองแต่ละบริเวณ เช่น เมือ่ เด็กอายุ 2 ขวบ สมอง
ส่วนการมองเห็น (Visual Cortex) จะเริ่มมีการ Pruning ท�ำให้จ�ำนวน Synapses
ค่อยๆ ลดลงจนเท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 5 ขวบ ในขณะที่สมองส่วนหน้าสุด
(Prefrontal Cortex) กระบวนการ Pruning จะเสร็จสมบูรณ์ก็เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
สมองส่วนนี้จึงจะท�ำหน้าที่ในการควบคุมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การงอกของปลายประสาทไปหาเซลล์เป้าหมาย

(C) Guidance

การเปลี่ยนรูปร่างและการอพยพของเซลล์ประสาท

(b) Differentiation migration

เมื่อย่างเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ สมองส่วน
Prefrontal Certex
จึงจะท�ำหน้าที่

ควบคุมความคิด

ขั้นตอน
การพัฒนาสมอง

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด

การเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ประสาท

(a) Proliferation

ขั้นตอนการพัฒนาสมอง (a) การเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ประสาท (b) การเปลี่ยนรูปร่างและการอพยพ
ของเซลล์ประสาท (c) การงอกของปลายประสาทไปหาเซลล์เป้าหมาย (d) การสร้าง Synapses  
และ (e) การสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาทที่ท�ำงานร่วมกันในการคิด กระบวนการเหล่านี้ส่วนหนึ่ง
ถูกก�ำหนดโดยพันธุกรรม (a-c) แต่หลังจากนั้น (c-e) สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้สมองพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ครูและพ่อแม่จงึ มีบทบาทส�ำคัญต่อการ
สร้างสมองของเด็ก (Yehezkel Ben-Ari, 2008)

แรกเกิด

6 ปี

14 ปี

เครดิตภาพ : Center on the Developing Child-Harvard University
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กระบวนการสร้างเยื่อไขมัน (Myelin) หุ้มเส้นใยประสาท

กระบวนการสุดท้ายที่จะเกิดตามมาคือ การสร้างเยื่อไขมัน (Myelin) หุ้มเส้นใยประสาท เยื่อ
ไขมันทีห่ มุ้ รอบเส้นใยประสาทหลายๆ ชัน้ นีม้ คี วามส�ำคัญเพราะจะท�ำให้สญ
ั ญาณประสาทเดินทาง
ได้เร็วขึ้น 10-100 เท่า  เส้นใยประสาทที่มีเยื่อ Myelin หุ้มอยู่จะเป็นสีขาว ดังนั้นจึงเรียกบริเวณ
กลุม่ เส้นประสาททีม่ เี ยือ่ Myelin หุม้ และมารวมกันอยูว่ า่ “เนือ้ สมองส่วนสีขาว” (White Matter)
การสร้างเยื่อ Myelin หุ้มเส้นใยประสาทมีความส�ำคัญมาก เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ว่าสมอง
บริเวณที่อยู่ไกลกันเริ่มมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น กระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาใน
ระหว่างการพัฒนาของสมอง โดยสมองแต่ละบริเวณจะมีชว่ งเวลาของการสร้างเยือ่ Myelin เกิดขึน้ ไม่
พร้อมกัน บางส่วนเกิดก่อน บางส่วนเกิดทีหลัง เช่น ในเด็กแรกเกิดมีการสร้างเยือ่ Myelin ในสมอง
ส่วนก้านสมอง เช่น Pons, Cerebellar Peduncle ซึ่งเป็นบริเวณที่ควบคุมการท�ำงานของอวัยวะ
ที่ส�ำคัญต่อการมีชีวิตรอด
เมื่อทารกอายุ 3 เดือนจะเริ่มมีการสร้างเยื่อ Myelin หุ้มเส้นใยประสาทใน
สมองส่วนการมอง (Optic Radiation) และ Corpus Callosum ซึง่ เป็นกลุม่ เส้นใย
ประสาทเชื่อมสมองทั้งสองซีก เมื่อเด็กอายุ 8-12 เดือนจะเริ่มมีการสร้างเยื่อ
Myelin หุม้ เส้นใยประสาทในเปลือกสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe), ส่วนท้ายทอย
(Occipital Lobe) และส่วนด้านข้าง (Parietal Lobe) โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า
สุด กระบวนการสร้างเยื่อ Myelin จะเริม่ เกิดตัง้ แต่ชว่ งวัยเด็กเล็ก แต่จะด�ำเนินไป
อย่างช้าๆ กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คือ ในช่วงวัยรุน่ ตอนปลายย่างเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่

Motor Cortices
เปลือกสมองส่วนควบคุม
การเคลื่อนไหว
Parietal Cortices
เปลือกสมอง
ส่วน Parietal

Top-Down Attention
การมีความสนใจจดจ่อ
Behavioral
Regulation
การก�ำกับพฤติกรรม
ตนเอง

Basal Ganglia
เบซัล แกงเกลีย
Occipital Cortices
เปลือกสมอง
ส่วน Occipital
Temporal Cortices
เปลือกสมอง
ส่วน Temporal
Cerebellum
สมองน้อย

สมองส่วนสัญชาตญาณ
และส่วนอารมณ์
พัฒนาการเต็มที่
ในวัยเด็กแต่ส่วนการคิด
เหตุผลยังพัฒนา
ไม่เต็มที่

สมองส่วนเหตุผลแม้จะ
พัฒนาดีขึ้นในวัยรุ่น แต่ก็ยัง
ไม่ทันกับการพัฒนาของ
สัญชาตญาณและอารมณ์

สมองส่วนหน้าสุดท�ำงานร่วมกับ
สมองหลายส่ ว นทางด้ า นหลั ง
ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับงาน
ที่ ท� ำ ไม่ ว อกแวก (ลู ก ศรสี ฟ ้ า )
ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ยัง้ คิด
ก่อนท�ำ ไม่หุนหันพลันแล่น (ลูก
ศรสีเขียว) (Amy F.T. Arnsten
et al, 2009)

วัยผู้ใหญ่สมองทุกส่วน
จะมีการพัฒนาสมดุลกัน

สมองส่วนหน้าสุดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคิด การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ ความคิด และ
การกระท�ำ เพื่อก�ำกับตนเองให้ไปสู่ความส�ำเร็จ จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กและวัยรุ่นอาจมีการตัดสิน
ใจทีผ่ ดิ พลาดได้ เพราะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และอาจตัดสินใจผิดได้เพราะท�ำโดย
ไม่ทันหยุดคิดถึงผลที่จะตามมา ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาด้านการคิดของมนุษย์มีความ
สัมพันธ์กับพัฒนาการสมองส่วนหน้าสุด ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้เวลาในการพัฒนายาวนานนั่นเอง  
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ข้อดีและข้อด้อยของการพัฒนาที่ยาวนานของสมองส่วนหน้า

เมื่อเทียบกับสัตว์ สมองส่วนหน้าสุดของมนุษย์ใช้เวลาพัฒนายาวนานกว่า  
2-4 เท่า  แต่อย่างไรก็ตาม สมองจะพัฒนาไปอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและ
การเลี้ยงดูด้วย

พัฒนาการสมอง
ของมนุษย์ที่ยาวนาน
มีท้ังข้อดี
และข้อด้อย
ข้อด้อยคือ

หนูโตไปต้องเป็นเด็กดีแน่ๆ
ดูสิๆ เซลล์สมองส่วนดี
เยอะเชียว เดี๋ยวจะตัด
ส่วนไม่ดีทิ้งนะ
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ข้อดีคือ

>> สมองของเด็ ก จะได้ มี เวลายาวนานเพื่ อ รั บการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์
ท่ามกลางสิง่ แวดล้อมของการเลีย้ งดูแบบอบอุน่ ปลอดภัย
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

>> แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นข้อด้อยได้ด้วย หากช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่ยาวนานนี้
เด็กไม่ได้รับการดูแล แต่กลับต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางปัจจัยด้านลบต่างๆ
ทั้งจากความเครียดและการเลี้ยงดูแบบทิ้งขว้างไม่ใส่ใจ ถูกท�ำร้ายทารุณกรรมทั้ง
ทางกาย ทางใจหรือค�ำพูด ขาดการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย ขาดการ
อบรมสั่งสอนในเรื่องส�ำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาของสมอง
ทั้งหมดนี้นอกจากจะขัดขวางพัฒนาการแล้วยังส่งผลเสียระยะยาวต่อพัฒนา
การทุกๆ ด้านทั้งอารมณ์ สังคม เชาวน์ปัญญา การคิด การตัดสินใจ การเรียนรู้
ความจ�ำ และน�ำมาซึ่งปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เมื่อเด็กโตขึ้น
เซลล์สมองส่วนแย่ๆ
ต้องชนะ เด็กไม่ดีจงเจริญ
จะตัดส่วนดีทิ้งให้หมด
มาแข่งกัน

ทักษะสมองกับการฝึกฝนต่อเนื่อง

ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้าสุดมีการพัฒนาอย่างมาก สิ่งแวดล้อม
การเลี้ ย งดู แ ละการอบรมสั่ ง สอนเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ กิ่ ง ประสาท
แตกแขนงและเกิดการสร้าง Synapses ในสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex)
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้น�ำข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมมาประมวลผล
และคัดกรองก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการคิดตัดสินใจเพือ่ ก�ำกับตนเองไปสูค่ วามส�ำเร็จ
การฝึ ก ฝนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ ายเส้ น ใยประสาทเชื่ อ มโยง
สมองหลายๆ บริ เวณทางด้ า นหลั ง กั บ สมองส่ ว นหน้ า สุ ด ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ ด็ ก
มีทักษะการคิดที่ช่วยให้สามารถก�ำกับตนเองไปสู่เป้าหมายได้
การที่ ส มองส่ ว นหน้ า สุ ด เริ่ ม พั ฒ นาตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก เล็ ก และพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง
จนถึงวัยผู้ใหญ่ท�ำให้เกิดค�ำถามอยู่เสมอว่า  การเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานของ
สมองส่ ว นหน้ า สุ ด เช่ น นี้ ส ะท้ อ นถึ ง พั ฒ นาการด้ า นการคิ ด ของเด็ ก อย่ า งไร
และสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาด้านการคิดและ
เชาวน์ปัญญาของมนุษย์  
ค� ำ ตอบคื อ แม้ ว ่ า สมองส่ ว นหน้ า สุ ด นี้ จ ะเริ่ ม ท� ำ หน้ า ที่ ตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก แต่
ก็มีความจ�ำกัดด้านโครงสร้างและการท�ำงานอยู่มาก จึงท�ำให้เด็กเล็กยังไม่
สามารถคิ ด ได้ ซั บ ซ้ อ นมากนั ก แต่ เ มื่ อ เด็ ก โตขึ้ น การคิ ด จะซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
เรื่ อ ยๆ จนสามารถคิ ด แบบนามธรรมได้ เช่ น เด็ ก วั ย 1 ขวบสามารถคิ ด
แก้ปัญหาง่ายๆ เช่น การค้นหาสิ่งของที่หายไปจากต�ำแหน่งเดิมได้ เมื่ออายุ
1.5-2.5 ปี เด็กเริ่มตระหนักรู้ในตนเองแต่ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง พออายุ
4.5 ปีขึ้นไปจึงจะเริ่มเข้าใจผู้อื่น

ช่วงปฐมวัย
สมองส่วนหน้าสุด
จะมีการพัฒนาอย่างมาก
สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู
และการอบรมสั่งสอน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย
ให้กิ่งประสาทแตกแขนง
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Executive Functions (EF)
พื้นฐานส�ำคัญของความสามารถทางการคิดที่ซับซ้อนขึ้น

การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นเป็นทักษะส�ำคัญที่จะท�ำให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคมต่อไป ซึ่งพัฒนาการด้านการคิดเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะส�ำคัญที่เรียกว่า 
Executive Functions (EF) เป็นพื้นฐานทั้งสิ้น เด็กที่มีการพัฒนาทักษะด้าน EF
ดี ต ามวั ย จะควบคุ ม อารมณ์ ความต้ อ งการ ความอยากได้ สามารถยั้ ง ใจได้
ก�ำกับตนเองให้มุ่งมั่นจดจ่อจนน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้ เมื่อเด็กโตขึ้นจนย่างเข้าสู่
วั ย เรี ย นและวั ย รุ ่ น ทั ก ษะด้ า น EF จะยิ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ทาง
การเรียนมากขึน้ เพราะเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ เป็นวัยทีต่ อ้ งรับผิดชอบตัวเองมากขึน้
เรื่ อ ยๆ ในขณะที่ มี สิ่ ง มาล่ อ ใจมากมาย เด็ ก จึ ง ต้ อ งรู ้ จั ก บริ ห ารจั ด การตนเอง
ในเกือบทุกเรื่องจึงจะประสบความส�ำเร็จได้ การฝึกทักษะด้าน EF ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก
จึงมีความส�ำคัญเพราะจะเป็นพื้นฐานในการคิดที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น การ
ตัดสินใจ (Decision Making) ความอดทน มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
(Grit) และความสามารถในการฟื้นตัวได้ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ (Resillience)
เพื่อก�ำกับตนเองไปสู่ความส�ำเร็จต่อไป

สรุป
• การพัฒนาของสมองมี 3 กระบวนการ
1. Synapses คือ การทีเ่ ซลล์ประสาทยืน่ แขนงประสาทออกมาแตะกัน  เกิดการสือ่ สาร
รับส่งข้อมูลกัน
2.  Pruning คือ การท�ำลายแขนงประสาทและการสื่อสารข้อมูลบางส่วนที่มากเกินไป
3. การสร้างเยื่อไขมัน (Myelin) หุ้มเส้นใยประสาทท�ำให้สัญญาณประสาทเร็วขึ้นมาก

• ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาส�ำคัญของการสร้าง Synapes จ�ำนวนมาก
ในสมอง และเป็นช่วงเวลาทีส่ มองส่วนหน้าสุดซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการคิด การตัดสินใจ

การควบคุมอารมณ์และความคิด มีการพัฒนาอย่างมากเช่นกัน

ตัดสินใจ
(Decision
Making)

การฝึกทักษะด้าน EF
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ความสามารถ
ในการฟื้นตัวได้
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้
(Resillience)

• สมองของมนุษย์แต่ละคนจะมีพัฒนาการที่ยาวนาน จึงต้องการปัจจัยที่ดี

ทัง้ การดูแล อบรมสัง่ สอน การมีปฏิสมั พันธ์ และสภาพแวดล้อม ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา 
สู่ปฐมวัย และเติบโตจนก้าวผ่านช่วงวัยรุ่น

ความอดทน
มานะพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
(Grit)

27

ค�ำถามที่ได้ยินบ่อยครั้ง คือ
เราจะเรียนรู้เรื่อง Executive Functions ไปท�ำไม จ�ำเป็นแค่ไหน
มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ข้อที่จะตอบค�ำถามว่า ท�ำไมเราต้องเรียนรู้เรื่อง EF
เหตุผลประการแรกที่ต้องมาสนใจ EF เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป

ทักษะพื้นฐาน

ทักษะก�ำกับตนเอง

ทักษะปฏิบัติ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ ได้ท�ำให้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สลับซับซ้อน พลิกผันและ
คาดการณ์ได้ยาก เกือบทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปหมด  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกือบทุกด้าน คนส่วนใหญ่
อยู่กับสมาร์ทโฟน วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยน อาชีพหลายอย่างหายไป อาชีพแปลกๆ ใหม่ๆ เข้ามาแทนที่
ข่าวสารท่วมท้น ความรูห้ าง่ายแค่ปลายนิว้ เศรษฐกิจผันผวนง่าย วัฒนธรรมหลากหลายและหลัง่ ไหล ผูค้ นอพยพ
ข้ามถิ่น ทรัพยากรน้อยลงและเสื่อมลง ความขัดแย้งในมิติต่างๆ สูงขึ้น ฯลฯ

รู้จักทักษะสมอง EF
Executive Function Skills
สุภาวดี หาญเมธี  เรียบเรียง
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ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้แก่

ดังนั้น เด็กไทยของเราจะเติบโตไปใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่แบบนี้ได้ ย่อมต้องมีคุณลักษณะ
แบบใหม่ไปด้วย เราจะสร้างแบบคนรุ่นเก่า  ที่ท�ำงานเก่งตามค�ำสั่ง คิดในกรอบเดิมๆ แก้ปัญหา
แบบเดิมๆ อยู่สบายตามใจฉัน ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ฯลฯ ไม่ได้อีกต่อไป นักคิดและนักการศึกษา
ทั่วโลกได้ชี้ไว้ว่า  คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดปลอดภัย มั่นคง และท�ำให้โลกน่าอยู่ต่อไปได้ จะต้องมีทักษะ
ที่เรียกกันว่า “ทักษะศตวรรษที่ 21” (ดังแผนภาพ)

ทักษะ
การอ่านออก
เขียนได้
ค�ำนวณเป็น

เป็นพื้นฐานขั้นต�่ำสุดที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องท�ำได้
ไม่เช่นนั้นจะใช้ชีวิตกับโลกยุคนี้ยากแน่ๆ
ต่อมาจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า  4Cs เพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ในโลกใหม่และน�ำไปสู่การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

ทักษะคิดวิเคราะห์
(Critical
Thinking)

ทักษะคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
(Creative
Thinking)

คือ คิดเป็นเหตุเป็นผล
แยกแยะข้อมูล ย้อนเห็น
อดีตที่ไปที่มา ประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบัน
และคาดการณ์ไปใน
อนาคตข้างหน้าได้

คือการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
คิดนอกกรอบ สร้างทางเลือก
ในการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่

4Cs
ทักษะท�ำงาน
สามารถเข้าใจ
ร่วมกันคนอื่น ร่วมมือ ท�ำงานกันเป็น
(Collaboration) ทีมได้ ผลัดกันเป็นผู้น�ำ

ทักษะ
ในการสื่อสาร
(Communication) มีความสามารถในการสื่อสาร

ผู้ตาม รับฟังและ
ยอมรับความแตกต่าง
ของกันและกันได้

ความคิด ความรู้สึก และสถานการณ์
หรือการงานของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
ด้วยรูปแบบต่างๆ ได้
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>> นอกจากนี้ เมื่ อ อยู ่ กั บ เทคโนโลยี ก็ ยั ง จะต้ อ งมี ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ยุ ค ใหม่
3 ด้าน ได้แก่ • ทักษะและความรู้ในการใช้สื่อ • ทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี • ทักษะ
และความรู้ในด้านสารสนเทศ

ทักษะและความรู้ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ในการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ต่างๆ ที่จะคิดค้น
(ICT Literacy) กันขึน้ มาใหม่ๆ ได้อย่าง

ทักษะและความรู้
ในการใช้สื่อ
(Media Literacy)
มีความเข้าใจ ติดตามและรู้
เท่าทันสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ความนิยมอยู่ตลอดเวลา

ทักษะและความรู้
ในด้านสารสนเทศ
(Information
Literacy)

ทักษะชีวิต

เพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ
ได้แก่

คล่องแคล่ว

เมื่ออยู่กับ
เทคโนโลยี
สามารถวิ เ คราะห์ แ ยกแยะและน� ำ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ มาใช้เหมาะสมกับสถานการณ์
ได้อย่างฉลาดเท่าทัน

• ยื ด หยุ ่ น ปรั บ ตั ว ได้ กั บ ทุ ก สภาวการณ์ กล้ า คิ ด กล้ า ท� ำ และ
สามารถก�ำหนดชีวิตตนเองได้
• มีภาวะผู้น�ำ พร้อมตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนท�ำ
• อยู่กับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมได้
ยอมรับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างได้อย่างสันติสุข
• ท�ำงานเป็น ท�ำงานมีประสิทธิภาพ

“ทักษะศตวรรษที่ 21” ทุกด้านนี้ เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ฝึกแล้วฝึกอีกอย่างจริงจังตลอดช่วงวัยตั้งแต่เด็กไปจนโต จึงจะปลูกฝังจนเกิดเป็นทักษะ
และคุณลักษณะที่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อเป็น “พลเมืองคุณภาพ”ของสังคม
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เราไม่ได้สอนเด็กเพื่อชีวิตในวันนี้ แต่เราต้องเตรียมเด็กๆ ในวันนี้สู่โลกอนาคต
ครูและพ่อแม่จะพัฒนาคุณภาพในเรื่องใด ที่ส�ำคัญและเร่งด่วนที่สุด ที่ส่งผลต่อ
อนาคตของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

พลเมืองคุณภาพคือคนแบบไหนกัน

“พลเมืองคุณภาพ” เป็นผลผลิตที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาอย่างเหมาะสม
กับความต้องการของประเทศ เราต้องพิจารณาว่าเราจะก�ำหนดคุณลักษณะของพลเมืองที่เรา
ต้องการอย่างไร เพือ่ วางแผนในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพือ่ ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลให้ได้ตามเป้าหมาย
คนที่มีสุขภาพกายแข็งแรง
ดูแลร่างกายและความปลอดภัย
ในชีวิตตนเองได้

คุณลักษณะ
ของพลเมือง
ที่มีคุณภาพ

คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเบิกบาน หนักแน่น  
อารมณ์ดี เป็นสุขง่าย มองโลกในแง่ดี
คนทีม่ สี มั พันธภาพกับคนอืน่ ดี สือ่ สารเป็น ควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ์ตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับรักใคร่ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน
ร่วมงานหรือคนในครอบครัว ท�ำงานกับคนอื่นได้ ท�ำงานเป็นทีมได้  

คนที่มีสติ รู้ควร-ไม่ควร ชะลอ
ความอยากได้ อดทนอดกลั้ น
มีเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
ตั้งมั่นในศีลธรรม

คนที่คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ดี เมื่อมีเรื่องต้อง
ตัดสินใจ ก็มีหลักคิด มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองดี สามารถตัดสินใจได้
เหมาะสม รูจ้ กั วางแผนก่อนลงมือท�ำ ท�ำงานเป็นระบบ  พอท�ำไปแล้วเกิด
อุปสรรค ก็รู้จักแก้ไข หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ๆ มีความพากเพียรที่จะ
ท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย

นั่นคือ พลเมืองคุณภาพนั้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านและสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
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สิ่งส�ำคัญที่สุดที่พ่อแม่และครูควรตระหนักก็คือ “พลเมืองคุณภาพ” ต้องมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และทักษะศตวรรษที่ 21 เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนทักษะสมองส่วนหน้า
หรือ Executive Functions (EF) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัย จน “ฝังชิป” เกิดเป็นรากฐาน
ของทักษะเหล่านี้นั่นเอง

เหตุผลประการทีส่ องทีต่ อ้ งมาสนใจ EF เพราะเด็กไทยวันนีต้ กอยูใ่ นวิกฤตปัญหาหนักหน่วง
มาดูกันว่า สถานการณ์เด็กไทยในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2560 เป็นอย่างไรบ้าง

สถานการณ์
เด็กปฐมวัย

เด็กวัย 1-3 ปี มีพัฒนาการ
โดยรวมไม่ ส มวั ย ร้ อ ยละ
25 และช่ ว ง 4-5 ปี
ไม่สมวัยถึงร้อยละ 42 1

พัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าถึง
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้วซึ่งจะมีเพียงร้อยละ 5
ถึง 15 2

ร้อยละ 6.3 เตี้ย
ร้อยละ 4.8 มีน�้ำหนักน้อย
และร้อยละ 2.7 ผอม ภาวะทุพโภชนาการรุนแรง
จนเตี้ยแคระแกร็นในช่วง 2 ปีแรก จะส่งผลต่อระดับไอคิวเมื่อโตขึ้น 4

มีความพิการซ�้ำซ้อนเพิ่มขึ้น
จากโรคลมชัก โรคธาลัสซีเมีย  
โรคขาดสารไอโอดีน และเด็ก

มีภาวะทางจิต 5

โรคอ้ ว นในเด็ ก ปฐมวั ย เพิ่มสูง
อย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับ

ผลกระทบจาก
พัฒนาการที่ล่าช้า
ของเด็กปฐมวัย
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็ก
และเยาวชนในช่วงวัย
ต่อไป

ความฉลาดทางอารมณ์ ข องเด็ ก
ประถม วัย 6 ถึง 11 ปี ต�ำ่ กว่าเกณฑ์
ปกติ โดยมีเด็กทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา
ถึง ร้อยละ 26 และเด็กที่ควรได้รับ
การพัฒนาอีกร้อยละ 46 ซึ่งมีทั้ง
ปัญหาการปรับตัว การควบคุมอารมณ์
การยอมรับถูกผิดและความมุ่งมั่น
พยายาม 6

เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร้ อ ยละ 15 เป็ น เด็ ก ที่
สมาธิสั้น ออทิสติก และ
มีปัญหาด้านอารมณ์ 9

เด็กไทยโดยรวมมีความฉลาดทาง
อารมณ์ เฉลี่ยต�่ำกว่าปกติในรอบ
10 ปี ความมุ่งมั่นความพยายาม
ลดน้ อ ยลง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ลดน้อยลง 10

เด็กไทยติดเกมร้อยละ 13
ถึงขัน้ คลัง่ ไคล้รอ้ ยละ 15
เฉลี่ย 3.1 ชั่วโมง/ วัน
อั น ดั บ 1 ของเอเชี ย 12
เสียเงินเฉลี่ยคนละ1,160
บาท/เดือน คิดเป็นความ
เสียหายทางเศรษฐกิจปีละ
30,000 ล้านบาท 13

เด็กไทยเฉลีย่ 1 ใน 5 มีเพศสัมพันธ์
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้ อ ยละ 20 มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้ อ ยละ 17 และประถมศึ ก ษา
ร้อยละ 14 วัยรุน่ หญิงทุก 1,000 คน
จะกลายเป็นแม่วยั ใส 54 คน เฉพาะ
ปี 2554 มีแม่วัยใสให้ก�ำเนิดลูก
129,000 คน 14
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นค่ า O-NET
เฉลี่ยไม่ถึง 50 คะแนน 17

ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 3

กรมสุขภาพจิต (2558)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554)
8
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข (www.thaigov.go.th)
9
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข (www.thaigov.go.th)
10
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุปี (2556)
11
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2556)
12
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2554)
6

13

7

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
การส�ำรวจของกรมอนามัย พ.ศ. 2542-2552
3  
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556)
4
“พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต”, ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (2557)
5
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า)
1
2
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14
15
16
17
18

ระดับสติปัญญาของเด็กประถม
วั ย 6 ถึ ง 12 ปี ร้ อ ยละ 28
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 90 7
ในปี 59 IQ เด็ก ป.1 ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 32 IQ อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง
ต�่ำกว่า  70 ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งต�่ำกว่า
มาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 2 8
เด็กไทย ร้อยละ48 มีระดับสติปัญญา
อยู่ในเกณฑ์ต�่ำ 11
เด็ ก มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ดื่ ม เหล้ า
ร้ อ ยละ 16 เล่ น พนั น ร้อยละ 14
พบเห็นการเสพยาในโรงเรียน ร้อยละ
20 และพบเห็ น การพกอาวุ ธ ใน
โรงเรียนร้อยละ 35 เด็กวัยรุ่นร้อยละ
20 สูบบุหรี่ ร้อยละ 25 ดื่มสุรา 15
เด็กต�ำ่ กว่า 15 ปี ติดยา 7.4 ใน 1,000
คน วัย 16-20 ปี ติดยา 32.8 ใน

1,000 คน 16

PISA ได้เป็นอันดับที่ 50 ของกลุม่
OECD ทีเ่ ข้าร่วมวัดผล 18

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (2556)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Child Watch (2554)
Child Watch (2554)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2558)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2558)
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2554)

35

ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ท่านรู้สึกอย่างไร
เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ จะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกหรือ
จากปัญหาทั้งปวงข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า  ในการดูแลและการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กไทยที่ผ่านมานั้น ย่อมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนบางประการอยู่
แน่ๆ ผลลัพธ์ของการพัฒนาจึง “ติดลบ” เช่นนี้
หนึง่ ในสาเหตุสำ� คัญของปัญหานี้ ซึง่ เป็นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์กนั มาต่อเนือ่ งยาวนาน
ก็คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กด้าน IQ เป็นส�ำคัญ เน้นการท่องจ�ำเนื้อหา สอน
ด้วยต�ำรา แข่งขันด้วยการสอบทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาและไม่ได้เอา
ความรูด้ า้ นพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์ รวมทัง้ พัฒนาการของสมองเป็นตัวตัง้   
กล่าวได้วา 
่ การพัฒนาเด็กไทยทีผ่ า่ นมาให้ความใส่ใจต่อพัฒนาการรอบด้านของ
เด็กน้อยกว่าด้านท่องจ�ำ และให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการคิด การก�ำกับตนเอง
การพัฒนาทักษะชีวิต และการฝึกฝนจากประสบการณ์จริงน้อยมาก ปัญหาจึงได้
ปรากฏดังกล่าวมาข้างต้น

ปี 2558

ปี 2583

อายุ 65 ปีขึ้นไป
มีมากกว่า
7 ล้านคน

คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ถึง 17 ล้านคน

10%

25%

สาเหตุประการที่สามที่ต้องมาสนใจ EF เพราะเด็กไทยต้องแบกรับสังคมสูงอายุที่
หนักหน่วงในเวลาอันใกล้
ธนาคารโลกรายงานว่า 19 ในช่วงปี 2558 ผูส้ งู วัยอายุ 65 ปีขนึ้ ไปมีมากกว่า 7 ล้านคนหรือประมาณ
ร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 หรือกว่า 
ร้อยละ 25 ซึง่ เป็นสัดส่วนสูงทีส่ ดุ ของภูมภิ าค  ด้วยเหตุน้ี ค�ำถามใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ก็คอื สังคมไทยจะดูแล
ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากขนาดนั้นได้อย่างไร ถ้าเด็กวันนี้ที่จะเติบโตไปเป็นวัยแรงงานในวันนั้น ไม่มีความ
สามารถเพียงพอในการดูแลเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
นี่คือโจทย์ระยะยาวที่เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยวันนี้ ให้เติบโตเป็นคนในวัยท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะแบกรับภารกิจดูแลสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งศูนย์วิจัยธนาคาร
ไทยพาณิชย์ชวี้ า 
่ หากจะแบกรับสภาพสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบได้อย่างดี เด็กในวันนีจ้ ะต้องมีความ
สามารถในการสร้างผลิตผล (Productivity) ให้มากกว่าคนรุ่นพ่อแม่อย่างน้อย  1 เท่า
19

36

แต่ถ้าเด็กไทยตกอยู่ในปัญหาดังกล่าวไว้ในเหตุผลประการที่สอง พวกเขาจะ
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพอที่จะแบกรับภาระนี้ได้หรือ
ด้วยเหตุผล 3 ประการดังกล่าว เราจึงต้องให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนา
เด็ก  โดยเฉพาะในการพัฒนาสมอง ในส่วนทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการ “บริหารจัดการชีวติ ”
ซึ่งจะช่วยให้ตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อได้คือ ทั้งให้เด็กส่วนใหญ่ที่สุดก้าวพ้นจากหล่มลึก
ของปัญหาปัจจุบัน ทั้งเพื่อปลูกฝังให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้มีความ
สามารถในการแบกรับภารกิจสังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล้ได้  

การพัฒนา
ทักษะสมอง
ส่วนหน้า
หรือ Executive
Functions
จึงเป็นทางออก
ที่ส�ำคัญที่สุด

http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2016/04/08/aging-in-thailand
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Executive Functions (EF) คืออะไร
ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต หรือ Executive Functions  (เรียกย่อๆ ว่า 
EF หรือทักษะสมอง EF) นั้น เนื่องจากมีนักวิชาการหลากหลายสาขาวิทยาการ
ในระดับโลกที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ ดังนั้น การให้ค�ำนิยามจึงมีความแตกต่างกัน
ในการใช้ค�ำ แต่หากพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็จะเห็นว่า  สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน

Nadine Gaab

Barkley, R.
(2011)

Executive Functions คือการกระท�ำที่บุคคลเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางเอง
โดยก�ำหนดเป้าหมาย (Goal)  เลือกกระท�ำ (Select) ลงมือกระท�ำ (Enact)
และด�ำรง (Sustain) การกระท�ำนั้น ข้ามช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อไปให้บรรลุถึง
เป้าหมาย โดยค�ำนึงถึงความเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ รวมทั้งค�ำนึงถึงกระบวน
วิธกี ารของสังคมและวัฒนธรรมเพือ่ น�ำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดในระยะยาวทีบ่ คุ คล
นั้นวางไว้
การท� ำ งานเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น ของ EF พื้ น ฐาน 3 ด้ า น (Working
Memory, Inhibitory Control และ Shift /Cognitive Flexibility) ท�ำให้
เกิดการควบคุมพฤติกรรม น�ำไปสู่การจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีความ
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ถึงเป้าหมายให้ได้ มีการจัดวางการงาน แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด
เสี ย หาย ใส่ ใจต่ อ เสี ย งสะท้ อ น และมี ค วามยื ด หยุ ่ น ทั้ ง ทางความคิ ด และ
พฤติกรรม 22

Executive Functions ท�ำหน้าที่ก�ำกับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคล
ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคลพึงกระท�ำให้เหมาะสมกับบริบท โดยค�ำนึงถึงความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมา  สถานการณ์ ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น ตามมา ความคาดหวั ง
ในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีส�ำนึกของการ
เตรียมพร้อม ส�ำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ 20

ผศ.ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกร
Seana Moran &
Howard Gardner

Executive Functions ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ พฤติ ก รรมที่ มุ ่ ง สู ่
เป้าหมายของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พึงกระท�ำให้เหมาะสมกับ
บริบท โดยค�ำนึงถึงความรูแ้ ละประสบการณ์ทผี่ า่ นมา สถานการณ์
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุด
มุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีส�ำนึกของการเตรียม
พร้อม ส�ำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ 21

Nadine Gaab, PhD, of the Laboratories of Cognitive Neuroscienceat Boston Children's Hospital
Seana Moran & Howard Gardner, Hill, Skill, and Will: Executive Function from Multiple-Intelligences
Perspective, Executive Function in Education :From Theoryto Practice , edited by Lynn Meltzer, The Guilford
Press,N.Y. p.19
20

21
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(2012)

22

EF คือ กระบวนการท�ำงานของสมองระดับสูง ทีป่ ระมวลประสบการณ์
ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ
วางแผน เริ่มลงมือท�ำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความส�ำคัญ ก�ำกับตนเอง และมุง่ มัน่
ท�ำจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ (Goal Directed Behavior)

Barkley,R. (2011)“Executive Functions : What  They  Are, How They  Work and Why They Evolved”
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การท�ำหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสมอง
Motor Cortex

สมองส่วนหน้า
Executive Functions

การเคลื่อนไหว

หน้าที่ในการบริหารจัดการของสมองส่วนหน้าสุด

Sensory Cortex
ความรู้สึกต่างๆ

Parietal Lobe

การรับรู้ การรู้จักโลก
การคิดค�ำนวณ
การสะกดค�ำ

การคิด การวางแผน
การจัดการ การแก้ปัญหา
การควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม การสร้าง
บุคลิกภาพ

Lateral Prefrontal Cortex

Occipital Lobe
การมองเห็น

Coronal
lth

• การตัดสินใจถูกผิด
• การคิดไตร่ตรองก่อนท�ำ
ไม่หุนหันพลันแล่น
• การควบคุมอารมณ์
• ความจ�ำขณะท�ำงาน

Mediral Prefrontal Cortex
• ความรู้สึกพึงพอใจ
• การตัดสินใจเมื่อข้อมูลขัดแย้ง
ไม่คุ้นเคย
• มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ท�ำจนเสร็จ

Temporal Lobe
ความจ�ำ การเข้าใจ
และภาษา

อธิบายภาพ : รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Interior Cingulate Cortex

ก�ำกับควบคุม
อารมณ์
ความรู้สึก

1

สมองส่วนหน้าสุด
ที่อยู่บริเวณหน้าผาก
ของเรานั้น
มีศักยภาพ
และท�ำหน้าที่ดังนี้

2
3

คิดวิเคราะห์
ไตร่ตรอง ตัดสินใจ
วางแผนแก้ปัญหา
ประมวลผล

Orbitofrontal Cortex
• การยับยั้งความคิดและพฤติกรรม
• ความรูส้ ึกพึงพอใจ
• การตัดสินใจแบบที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึก

•
•
•
•

การมีสมาธิจดจ่อ
การควบคุมอารมณ์
การประเมินตนเอง
ทักษะทางสังคม

ควบคุมพฤติกรรม
และสั่งการให้มี
การกระท�ำต่างๆ
              อธิบายภาพ : รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
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EF ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้ส�ำเร็จ

ถอดรหัส-ค�ำส�ำคัญของ EF

directed

EF 3x3 : องค์ประกอบของ Executive Functions
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เข้าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายสถาบัน RLG
(Rakluke Learning Group) ได้จัดการความรู้ร่วมกับคณะนักวิชาการหลากหลาย
สาขาวิทยาการ รวมทั้งจากการรวบรวมและค้นคว้างานวิจัยจากต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว  ได้สรุปองค์ประกอบของ EF เป็นแผนภาพ EF 3 x 3 ดังนี้

42

การวางแผน
จัดระบบด�ำเนินการ

43

องค์ประกอบ EF 3x3 ด้าน
กลุ่มทักษะพื้นฐาน
• ความจ�ำเพื่อใช้งาน : Working Memory

Working Memory

คือความสามารถของสมองที่ใช้ในการจ�ำข้อมูล จัดระบบและหยิบใช้ข้อมูล
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีห่ ลากหลาย จะถูกเก็บรักษา
อยู่ในสมอง Working Memory จะปลุกให้ข้อมูลเคลื่อนไหว แล้วเลือกข้อมูลชิ้นที่
เหมาะสมน� ำ ออกมาใช้ ช่ ว ยให้ เราจ� ำ ข้ อ มู ล ได้ ห ลายต่ อ หลายเรื่ อ งในเวลา
เดียวกัน Working Memory เป็นความจ�ำที่เรียกมาใช้งานได้ จึงมีบทบาทส�ำคัญ
มากในชีวิต ตั้งแต่การคิดเลขในใจ การจดจ�ำสิ่งที่อ่านเพื่อน�ำมาประมวลให้เกิด
ความเข้าใจ การจดจ�ำกติกาข้อตกลงเพื่อน�ำมาปฏิบัติ ความสามารถนี้ช่วยให้เด็ก
จดจ�ำกติกาในการเล่น การล�ำดับขั้นตอนในการเก็บของให้เข้าที่ ฯลฯ

• การยั้งคิดไตร่ตรอง : Inhibitory Control

Inhibitory Control

คือความสามารถที่เราใช้ในการควบคุมกลั่นกรองความคิดและแรงอยากต่างๆ
จนเราสามารถต้านหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความว้าวุ่น หรือนิสัยความเคยชินต่างๆ แล้ว
หยุดคิดก่อนที่จะท�ำ Inhibitory Control ท�ำให้เราสามารถคัดเลือก มีความจดจ่อ
รักษาระดับความใส่ใจ จัดล�ำดับความส�ำคัญ และก�ำกับการกระท�ำ ความสามารถ
ด้านนี้จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและท�ำทุกอย่าง
ตามทีอ่ ยาก โดยไม่ได้ใช้ความคิด เป็นความสามารถทีช่ ว่ ยให้เรามุง่ จดจ่อไปทีเ่ รือ่ งที่
ส�ำคัญกว่า  ช่วยให้เราระวังวาจา พูดในสิ่งควรพูด และเมื่อโกรธเกรี้ยว เร่งร้อน
หงุดหงิด ก็สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ตะโกน ตบตีเตะต่อยคนอื่น และแม้มี
ความวุ่นวายใจก็ละวางได้ จนท�ำงานต่างๆที่ควรต้องท�ำได้ลุล่วง ความสามารถนี้จะ
ช่วยให้เด็กรู้จักอดทน รอได้ รอเป็น ไม่แซงคิว ไม่หยิบฉวยของผู้อ่ืนมาเป็นของตน
เพราะความอยากได้

• การยืดหยุ่นความคิด : Shifting / Cognitive Flexibility
คือความสามารถทีจ่ ะ “เปลีย่ นเกียร์” ให้อยูใ่ นจังหวะทีเ่ หมาะสม ปรับตัวเข้ากับ
ข้ อ เรี ย กร้ อ งของสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป ไม่ ว ่ า จะเป็ น เวลาเปลี่ ย น ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญเปลี่ยน หรือเป้าหมายเปลี่ยน ช่วยให้เราปรับประยุกต์กติกาเดิม
หรือทีค่ นุ้ เคยไปใช้ในสถานการณ์ทแี่ ตกต่างได้ เป็นความสามารถทีช่ ว่ ยให้เราเรียนรู้
การไม่ยึดติดตายตัว ช่วยให้เรามองเห็นจุดผิดแล้วแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีท�ำงาน
ด้วยข้อมูลใหม่ๆ ช่วยให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆ จากมุมมองที่สด ให้คิดนอกกรอบ
นอกกล่อง ความสามารถนี้จะช่วยให้เด็กสนุกกับการปรับเปลี่ยนวิธีเล่นให้มีความ
หลากหลาย แปลกใหม่ ช่วยปรับตัวปรับใจยอมรับได้ดี ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง เช่น การผสมสีที่ไม่ได้ตั้งใจ

Shifting / Cognitive
Flexibility

กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง
• การจดจ่อใส่ใจ : Focus / Attention
คือความสามารถในการรักษาความตื่นตัว  รักษาความสนใจให้อยู่ในทิศทาง
ที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุสิ่งที่ต้องการจะท�ำให้ส�ำเร็จด้วยความจดจ่อ มีสติรู้ตัว
ต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสมควรของวัยและความยากง่ายต่อภารกิจ
นั้นๆ การใส่ใจจดจ่อเป็นอีกคุณสมบัติพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้หรือท�ำงาน
เด็กบางคนแม้จะมีระดับสติปัญญาฉลาดรอบรู้ แต่เมื่อขาดทักษะความสามารถ
ในการจดจ่อ เมือ่ มีสงิ่ ใดไม่วา่ สิง่ เร้าภายนอก หรือจากสิง่ เร้าภายในตนเองก็วอกแวก
ไม่สามารถจดจ่อท�ำงานต่อไปได้ เช่นนีก้ ย็ ากทีจ่ ะท�ำงานใดๆ ให้สำ� เร็จ ความสามารถ
นี้จะช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิจดจ่อกับการร้อยลูกปัด ต่อบล็อก ฟังนิทานจนจบเรื่อง
และท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างใส่ใจ ไม่วอกแวก
Focus / Attention
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• การควบคุมอารมณ์ : Emotional Control

Emotional Control

คือความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองก�ำลัง
อยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และพฤติกรรมได้เหมาะสม
เด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อาจกลายเป็นคนที่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียวง่าย ขี้หงุดหงิด
ขี้ร�ำคาญเกินเหตุ ระเบิดอารมณ์ง่าย เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และอาจจะกลาย
เป็นคนขี้กังวล อารมณ์แปรปรวน และซึมเศร้าได้ง่าย ความสามารถนี้จะช่วยให้
เด็กๆ อดทนและให้อภัยต่อการกระทบกระทั่งกันเล็กๆ น้อยๆ ได้ในระหว่างเล่น
ด้วยกัน เมื่อไม่พอใจจะหาวิธีแก้ปัญหา ไม่ใช่การโวยวาย อาละวาด

• การติดตามประเมินตนเอง : Self-Monitoring
คือความสามารถในการตรวจสอบความรู้สึก ความคิด หรือการกระท�ำของ
ตนเองทัง้ ในระหว่างการท�ำงาน หรือหลังจากท�ำงานแล้วเสร็จ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า  จะน�ำ
ไปสูผ่ ลดีตอ่ เป้าหมายทีว่ างไว้ หากเกิดความบกพร่องผิดพลาดก็จะน�ำไปสูก่ ารแก้ไข
ได้ทันการและเป็ น การท� ำ ให้ รู ้ จั ก ตนเองทั้ ง ในด้ า นความต้ อ งการ จุ ด แข็ ง และ
จุดอ่อนได้ชัดเจนขึ้ น รวมไปถึ ง การตรวจสอบความคิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ ตั วตน
ของตนเอง ก�ำกับติดตามปฏิกิริยาของตนเอง และดูผลจากพฤติกรรมของตน
ที่ ก ระทบต่ อ ผู ้ อื่ น ความสามารถนี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้ ท บทวนสิ่ ง ที่ ท� ำ ไป รู ้ สึ ก
ส� ำ นึ ก ผิ ด แล้ ว ปรั บ ปรุ ง ตนเองใหม่ เช่ น การพู ด ที่ ท� ำ ให้ เ พื่ อ นเสี ย ใจ หรื อ เมื่ อ
ท�ำผลงานเสร็จ ได้ทบทวนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น

Self-Monitoring
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กลุ่มทักษะปฏิบัติ
• การริเริ่มและลงมือท�ำ : Initiating
คือความสามารถในการคิดค้นไตร่ตรองแล้วตัดสินใจว่าจะต้องท�ำสิ่งนั้นๆ และ
น�ำสิง่ ทีค่ ดิ มาสูก่ ารลงมือปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล คนทีก่ ล้าริเริม่ นัน้ จ�ำเป็นต้องมีความกล้าหาญ
กล้าตัดสินใจ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ต้องกล้าลองผิดลองถูก ทักษะนี้เป็นพื้นฐานของ
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ความสามารถ
นี้จะช่วยให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และลงมือเล่นหรือท�ำกิจกรรม

Initiating

• การวางแผนจัดระบบ ด�ำเนินการ : Planning & Organizing
คือความสามารถในการปฏิบตั ทิ เี่ ริม่ ตัง้ แต่ การวางแผนทีจ่ ะต้องน�ำส่วนประกอบ
ส� ำคั ญ ต่ า งๆ มาเชื่ อ มต่ อ กั น เช่ น การตั้ ง เป้ า หมาย การเห็ น ภาพรวมทั้ ง หมด
ของงาน การก�ำหนดกิจกรรม ฯลฯ เป็นการน�ำความคาดหวังที่มีต่อเหตุการณ์
ในอนาคตมาท�ำให้เป็นรูปธรรม วางเป้าหมายแล้วก็จัดวางขั้นตอนไว้ล่วงหน้า 
มีการจินตนาการหรือคาดการณ์ในสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ล่วงหน้า  แล้วจัดท�ำ
เป็นแนวทางเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายต่อไป
จากนั้นจึงเข้าไปสู่กระบวนการด�ำเนินการ จัดการจนลุล่วง ได้แก่การแตก
เป้ า หมายให้ เ ป็ น ขั้ น ตอน มี ก ารจั ด กระบวน ระบบกลไกและการด� ำ เนิ น การ
ตามแผน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงการบริหารพื้นที่
วั ส ดุ และการบริ ห ารจั ด การเวลาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยื ด หยุ ่ น เพื่ อ ให้
งานส� ำ เร็ จ ด้ ว ยความสามารถนี้ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก จั ด การกั บ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
การวางแผนการเล่นที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

Planning & Organizing
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• การมุ่งเป้าหมาย : Goal-Directed Persistence

Goal-Directed
Persistence

คือความพากเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมาย และจดจ�ำข้อมูลนี้ไว้ในใจตลอดเวลา
ที่ท�ำงานตามแผนนั้นจนกว่าจะบรรลุ ซึ่งรวมถึงความใส่ใจในเรื่องเวลา (Sense
of Time) กับความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และติดตามความก้าวหน้า
ของเป้าหมายอย่า งต่ อ เนื่ อ ง นั่ นคื อ เมื่ อ ตั้ ง ใจและลงมื อ ท� ำ สิ่ ง ใดแล้ วจะมุ ่ ง มั่ น
อดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันจนส�ำเร็จ
ความสามารถนี้ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ เมื่ อ ท� ำ สิ่ ง ใดก็ จ ะมุ ่ ง มั่ น ท� ำ โดยไม่ ย ่ อ ท้ อ เช่ น
ความพยายามที่จะขึ้นบาร์โค้งให้ได้ ความพยายามที่จะผูกเชือกรองเท้าจนส�ำเร็จ
ความตั้งใจที่จะกินข้าวจนหมดจาน

ทักษะสมอง EF ส�ำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเด็ก
เมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนาทักษะสมอง EF ทั้งตัวเด็กเองและสังคมได้รับ
ประโยชน์ จะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อ
ตัวเองและครอบครัว  
• น�ำสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนในประสบการณ์มาใช้ในการท�ำงานหรือกิจกรรมใหม่
• รูจ้ กั ยับยัง้ ควบคุมตนเองไม่ให้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสมแม้จะมีสงิ่ ยัว่ ยวน
• สามารถปรับเปลีย่ นความคิดได้ เมือ่ เงือ่ นไขหรือสถานการณ์เปลีย่ นไป ไม่ยดึ ติด
ตายตัว จนถึงขั้นมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้
• มีความจ�ำดี มีสมาธิจดจ่อ สามารถท�ำงานต่อเนื่องได้จนเสร็จ
• รู้จักแสดงออกในครอบครัว ในห้องเรียน กับเพื่อน หรือในสังคมอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะน�ำไปสู่การรู้จักเคารพผู้อื่น อยู่กับคนอื่นได้ดี ไม่มีปัญหา
• รู้จักประเมินตนเอง น�ำจุดบกพร่องมาปรับปรุงการท�ำงานให้ดีขึ้นได้
• รูจ้ กั การวิเคราะห์  มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ลงมือท�ำงานได้ และจัดการ
กับกระบวนการท�ำงานจนเสร็จทันตามก�ำหนด
• เป็นคนที่อดทนได้ รอคอยเป็น มีความมุ่งมั่นพร้อมความรับผิดชอบที่จะไปสู่
ความส�ำเร็จ
เด็กอย่างนี้มิใช่หรือ ที่พ่อแม่ ครู และสังคมต้องการ
เด็กอย่างนี้มิใช่หรือ ที่จะน�ำพาสังคมและประเทศชาติให้อยู่รอดได้ในโลก
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เด็กอย่างนี้มิใช่หรือ ที่จะไม่สร้างปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดให้พ่อแม่
ครอบครัว และสังคมให้ยุ่งยากเดือดร้อนต่อไป
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EF

การพัฒนา
ทักษะสมอง EF จะส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่าง
รอบด้านเป็นผลทางบวก
หากไม่พัฒนาก็จะส่งผล
ทางลบ ไม่มีกลางๆ
ไม่มีค�ำว่าไม่พัฒนา
ก็ ไม่เป็นไร
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EF กับมิติด้านต่างๆ ของชีวิต

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญ EF จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะท�ำงานวิชาการ สถาบัน RLG ได้รวบรวมข้อมูล
วิจัยจากต่างประเทศ เพื่อสรุปให้เห็นความเกี่ยวข้องของทักษะสมอง EF ที่มีต่อพัฒนาการมิติต่างๆ
ของชีวิตไม่ว่าด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมสติปัญญา ไว้ดังนี้

ด้านสติ
ปัญญา

ความพร้อมแรกเข้าเรียน : EF ส�ำคัญต่อความพร้อมในการ
เรียนยิง่ กว่า IQ หรือความสามารถในการอ่านและคิดค�ำนวณ
ในระดับแรกเข้าเรียนในชั้นประถม
Blair &Razza 2007, Morrison et al.2010

ความส�ำเร็จในการเรียน : EF พยากรณ์ความสามารถทั้ง
คณิตศาสตร์ การอ่านตลอดช่วงการศึกษาในระดับต่างๆ
Borella et al.2010, Duncan et al.2007, Gathercole et al.2004

มีหลักฐานมากขึน้ เรือ่ ยๆ ชีช้ ดั ว่า ความจ�ำเพือ่ ใช้งาน (Working
Memory) กับการยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
เป็นสิ่งที่บอกถึงความส�ำเร็จหลังจบจากโรงเรียนแล้ว ได้ดียิ่ง
กว่าการทดสอบ IQ
Diamonds,A.(2008)

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์
จิตใจ

Crescioni et al.2011, Miller et al.2011,
Riggs et al.2010

คนที่มีความยับยั้งชั่งใจต�่ำ
ขาดส�ำนึกรู้ตัวในวัยเด็ก
จะมีอายุสั้นกว่า ด้วยโรคเลือด
ในหัวใจหรือมะเร็ง เพราะใช้ชีวิต
ไปตามความอยากหรือแรงเร้า มักมี
พฤติกรรมติดเหล้า สูบบุหรี่ ไม่คุมน�้ำหนัก
ไม่ออกก�ำลังกาย ไม่จัดการกับ
คลอเรสโตรอล เป็นต้น
งานวิจัยระยะยาว ของ Friedman et al.,1995

สุขภาวะ
องค์รวมตลอด
ช่วงชีวิต
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อั ต ราการบกพร่ อ งใน EF สั ม พั น ธ์ กั บ
การมีงานท�ำและอาชีพการงาน การเรียน
ต่อเนื่อง ความส�ำเร็จในการเรียน รายได้
ครอบครัว ความพึงพอใจในชีวติ คู่ การเป็น
พ่อแม่ สุขภาวะทางจิตของลูก ความเสี่ยง
ในการขับรถ ปัญหาการเงิน และการได้รบั
ความเชื่อถือทางการเงิน พฤติกรรมผิด
กฎหมาย อัตราการถูกจับ ความใส่ใจต่อ
สุขภาพและภาวะจิตเภท (รวมเป็นการ
ศึกษาความบกพร่องในชีวิต 15 ด้าน)
Barkley, 2011a; Barkley & Fischer, 2011;
Barkley & Murphy,2010,2011)

Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et al. 2011

สั ม พั น ธภาพในชี วิ ต คู ่ คู ่ ส มรสที่ มี EF
ไม่ดีจะอยู่ด้วยกันยากกว่า  พึ่งพิงไม่ค่อยได้
ใช้อารมณ์ หุนหันพลันแล่น
Eakin et al. 2004

ด้านสังคม

EF ที่ไม่แข็งแรงจะเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน
การกินอาหารมากไป การเสพติดสารต่างๆ
และเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่รักษาตัวต่อเนื่อง

EF เป็นเครื่องท�ำนายความส�ำเร็จในการ
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน และ
สุขภาวะ EFเป็นเครื่องท�ำนายทักษะทาง
สั ง คม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ครู แ ละเพื่ อ นๆ
ท�ำนายฐานะการเงิน รายได้ในอนาคต และ
อัตราการท�ำผิดกฎหมาย

คนที่ EF อ่ อ นแอ น� ำ ไปสู ่ ป ั ญ หาสั ง คม
อาชญากรรม พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง และ
ระเบิดอารมณ์
Broidy et al.2003, Denson et al.2011

พบ EF บกพร่องในความผิดปกติ
ทางจิตหลายด้าน
• การเสพติด
• ADHD (สมาธิสั้น)
• Conduct Disorder (พฤติกรรมเกเร)
• Depression (ซึมเศร้า)
• Obsessive Compulsive (ย�้ำคิดย�้ำท�ำ)
• Schizophrenia (ความผิดปกติทาง
ความคิดและการรับรู้)
Baler&Volkow 2006
• Diamond2005, Lui&Tannock, 2007,
Fairchild et al, 2009, Taylor&Tavares et al,
2007, Penadeset al, 2007, Barch, 2005

การส่งเสริม EF ทุกด้านช่วยให้เด็กมีทักษะการ
ปรับตัวและฟืน้ ตัว เมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤต
สามารถกลับมาเข้มแข็งได้ใหม่= ล้มแล้วลุก
Greenberg M.2007

EF ทีไ่ ม่ดี น�ำไปสู่ผลิตผล (Productivity)
ที่ไม่ดี หางานยากและรักษางานไว้ได้ยาก
Bailey 2007

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าทักษะสมอง EF
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การอยู ่ ร อดปลอดภั ย และ
ความส�ำเร็จในชีวิต EF จึงเป็นทักษะที่ผู้ใหญ่
ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการพัฒนาเด็ก
ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะไปถึงปลายทาง
ของการเป็นคนคุณภาพดังที่คาดหวัง
ฐานของทั ก ษะ EF ที่ แข็ ง แกร่ ง จึ ง มี ค วาม
ส�ำคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือตัวหนังสือ
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แต่เป็นที่น่ากังวลใจว่า  ในขณะที่ผู้ใหญ่ต่างก็ตั้งความคาดหวังอยากให้เด็กๆ มีพัฒนาการดี
ครบรอบด้านตั้งแต่เล็กจนโต และประสบความส�ำเร็จ คิดเป็นท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น
แต่ในวันนี้ ทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย กลับหันเห เบีย่ งเบนไปสูก่ ารเร่งรัดการเรียน
วิชาการ เน้นการแข่งขันเพื่อเอาคะแนนไม่ใช่เพื่อสร้างสมประสบการณ์ เพื่อการคิดเป็น
ท�ำเป็น และแก้ปัญหาเป็น แต่อย่างใด

มีนักวิชาการจ�ำนวนไม่น้อยที่ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง EF กับ IQ และพบ
ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แต่ ก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น Joyce Cooper-Kahn &
Laurie Dietzel, 2008  ชี้ว่า
“คนจ�ำนวนมากมักคาดเดาว่า  บุคคลที่มีปัญญาดี (Intelligence) มักจะมี EF
ดีโดยธรรมชาติ   เรามักจะคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการท�ำงานที่ดี และมี
ความสามารถในการจัดการกับการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี แต่ในความ
เป็ น จริ ง ความสามารถทางปั ญ ญากั บ EF ไปด้ ว ยกั น ได้ ใ นบางระดั บ เท่ า นั้ น
นัน่ หมายความว่า เด็กทีม่ ปี ญ
ั ญาเลิศอาจจะมีความสามารถต�ำ่ ในการยับยัง้ แรงกระตุน้
ขาดทั ก ษะการวางแผนหรื อ จั ด การกั บ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น นอกจากนี้ การที่ เ ด็ ก มี
ความสามารถในการใช้ปัญญาวิเคราะห์และเข้าใจการงาน ก็ไม่ได้หมายความว่า
เด็ กเหล่ า นั้ น จะสามารถลงมื อ ท� ำงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น
ท�ำงานจนส�ำเร็จ
ในทางตรงกั น ข้ า ม เด็ ก ที่ มี EF ดี มั ก จะเรี ย นดี ไ ปด้ ว ย แม้ ก ระทั่ ง คนที่ มี
ความบกพร่องทางสมอง ซึ่งโดยปกติมักจะมี EF อ่อนแอไปด้วย แต่ก็พบว่า เด็กที่ IQ
ต�่ำจ�ำนวนมาก หากได้รับการฝึกฝน EF ที่ดี ก็จะพัฒนาขึ้น จนมีความสามารถ
ที่ดีในการเรียนรู้และด�ำเนินงานในกิจวัตรประจ�ำวันได้ดี”23
เช่ น เดี ย วกั บ นั ก วิ ช าการชั้ น น� ำ อย่ า ง Professor Dr. Adele Diamond
แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา ที่ได้ชี้ชัดเจนว่า
“EF แตกต่างจาก IQ การทดสอบ IQ แบบดั้งเดิมเป็นการวัดความสามารถทาง
ปัญญาที่ตกผลึกแล้ว (Crystallized Intelligence) ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลที่เรียน
ไปแล้ว เช่น ค�ำนี้หมายความว่าอย่างไร เมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไร

เด็กที่ IQ ต�่ำจ�ำนวนมาก
หากได้รับการฝึกฝน EF
ที่ดี ก็จะพัฒนาขึ้น
จนมีความสามารถที่ดี
ในการเรียนรู้และ
ด�ำเนินงานในกิจวัตร
ประจ�ำวันได้ดี

Joyce Cooper-Kahn & Laurie Dietzel, 2008, Late, Lost, and Unprepared : A parents’Guide to
   Helping Children with Executive Functioning.Woodbine House ,MD, p.17  
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แต่ Executive Functions คือความสามารถในการใช้สิ่งที่เรารู้แล้ว น�ำมาสร้าง
สรรค์ใหม่ หรือ น�ำมาแก้ปญ
ั หา ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับความสามารถทางปัญญาทีเ่ ลือ่ นไหล
(Fluid Intelligence) ทักษะความสามารถชนิดนี้ ต้องการการให้เหตุผลและการหยิบ
ใช้ข้อมูล  
ปัญญาที่เลื่อนไหล (Fluid Intelligence) กับ EF มีความทับซ้อนกันอย่างมาก มี
หลักฐานจ�ำนวนมากที่ระบุว่าความจ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory) กับการยั้งคิด
ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)  คือสิ่งที่บอกถึงความส�ำเร็จของเด็กหลังจบจาก
โรงเรียนแล้วได้ดีมากกว่าการทดสอบ IQ”24
ดั ง นั้ น เราคงจะพอมองเห็ น ได้ ว ่ า  การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การฝึ ก ฝนสร้ า ง
ทักษะสมอง EF นั้นไม่ใช่การเน้นการท่องจ�ำสิ่งที่เขียนไว้ในต�ำรา หากแต่ส่งเสริมเด็ก
ให้มีประสบการณ์ ที่จะบันทึกความทรงจ�ำอย่างมีความหมาย แล้วจะช่วยให้เด็ก
น�ำประสบการณ์และทักษะเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน
ทีส่ ำ� คัญ เด็กทีม่ ี EF ดีกจ็ ะเรียนดีไปด้วย เพราะไม่เพียงสติปญ
ั ญาได้รบั การฝึกฝน
แต่พวกเขาจะได้ทักษะอื่นๆ ที่ส�ำคัญพร้อมกันไปด้วย เช่น ความรู้เหมาะรู้ควร
ความรับผิดชอบ วินัย การยั้งใจไตร่ตรอง เป็นต้น

แท้ที่จริงทักษะสมอง EF ไม่ใช่ของใหม่

เราอาจจะเพิง่ ได้ยนิ ค�ำว่า Executive Functions หรือ EF ซึง่ ไม่คนุ้ หูเอาเสียเลย
แต่แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์เราได้ใช้ทักษะสมอง EF ในสมองส่วนหน้านี้มาตลอด
ตั้งแต่มีสิ่งที่เรียกว่า  “มนุษย์” เกิดขึ้นในโลก มนุษย์มีสมองส่วนหน้าที่พัฒนาขึ้น
เพือ่ การอยูร่ อด ด�ำรงเผ่าพันธุ์ รวมทัง้ พัฒนาชีวติ และโลกมาตลอดนับเวลาหลายพัน
หลายหมื่นปี จนบรรพบุรุษของมนุษย์ได้เรียนรู้และสรุปมานานแล้วว่า  ต้องสอน
หรือส่งต่อความรู้ในการบริหารจัดการชีวิตเหล่านี้แก่ลูกหลานของตน จึงเกิดเป็น
ปรัชญาค�ำสอน คติเตือนใจ หลักในการด�ำเนินชีวติ รวมถึงหลักศาสนาต่างๆ ให้เป็น
คนรู้ผิดชอบชั่วดี  อดทนอดกลั้น  พากเพียรอุตสาหะ คิดก่อนท�ำ รู้จักวางแผน รู้จัก
จดจ�ำ ควบคุมอารมณ์ ฯลฯ  ซึ่งเป็นผลลัพธ์เดียวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF
เพื่อช่วยให้เราด�ำเนินชีวิตอย่างมนุษย์ ไม่ใช่ใช้เพียงสัญชาตญาณอย่างสัตว์ นั่นเอง
ค�ำว่า “ปลูกฝังนิสัย” หรือ “สร้างสันดานดี” ก็หมายถึงการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทงั้ หลายไว้ในตัวเด็กนัน่ เอง เพียงแต่คนสมัยก่อนนัน้ ไม่สามารถบอก
ได้ว่า  “นิสัย” อยู่ตรงไหนในตัวของเรา มาวันนี้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมอง ท�ำให้เรารู้ว่า แท้ที่จริงนิสัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพยายามปลูกฝัง
ด้วยการอบรมสั่งสอนแก่ลูกหลานนั้น ก็คือทักษะสมองที่เราเรียกกันในวันนี้ว่า 
Executive Functions นั่นเอง
ทักษะสมอง EF จึงไม่ใช่ของใหม่ หากเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการหล่อหลอม
ทางสังคมของมนุษย์เรานี่เอง   
การท�ำความเข้าใจกับทักษะสมอง EF ในครั้งนี้ จึงเป็นการชวนกลับสู่การ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ขนั้ พืน้ ฐานด้วยความมัน่ ใจว่า เมือ่ พัฒนาอย่างถูกทิศทาง
เด็กๆ ของเราก็สามารถจะบรรลุสู่ความส�ำเร็จสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน
ที่ธรรมชาติให้มาได้อย่างแน่นอน
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หน้าต่างแห่งโอกาสของทักษะสมอง EF อยู่ในช่วงปฐมวัย

เนื่องจากสมองส่วนหน้านั้นมีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เกิดไปจนถึงวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น (กว่ายี่สิบห้าปี) ทักษะสมอง EF จึงใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ขวบปีแรก คู่ขนานกับการพัฒนาของสมองส่วนหน้า  ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นเช่นกัน
มีงานวิจัยที่ชี้ว่า  ประสบการณ์ในช่วง 3-6 ปี เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะสร้าง
พื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่ทักษะสมอง EF หรือเรียกได้ว่าช่วงวัยนี้เป็น “หน้าต่าง
แห่งโอกาส” บานส�ำคัญยิง่ ของการพัฒนาทักษะสมอง EF ทัง้ นี้ ก็ดว้ ยเหตุทเี่ ป็นช่วง
เวลาที่สมองมีอัตราการเติบโตก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะสมอง EF มากกว่า
ช่วงวัยอื่นๆ ดังแสดงไว้ในกราฟด้านล่าง
ส�ำหรับในช่วงวัยเรียน วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั้น ทักษะสมอง EF ยังคง
พัฒนาต่อเนื่อง แต่จะเป็นไปในอัตราการเติบโตก้าวหน้าที่น้อยกว่าช่วงปฐมวัยและ
หลังจากนั้นไปจนถึงวัยชรา อัตรานี้จะเสื่อมลงไปตามวัย

ประสบการณ์
ในช่วง3-6 ปี
เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ที่จะสร้างพื้นฐาน
ที่แข็งแกร่งให้แก่
ทักษะสมอง EF

ทักษะบริหารจัดการชีวิต

3-6 ปีส�ำคัญที่สุดในการพัฒนา EF

ดังนั้นช่วงปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาส�ำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และครู ตลอดจน
ผู้บริหารสังคมจะต้องตระหนักและเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน เพราะหากเด็กไม่ได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสม ไม่มีกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ในช่วงวัยนี้อย่าง
จริงจัง เมือ่ เวลาผ่านวัยนีไ้ ป หน้าต่างแห่งโอกาสบานนีก้ จ็ ะปิดลง แม้เราจะยังพัฒนา 
EF ได้ในวัยเรียน วัยรุ่นหรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น แต่ก็จะท�ำได้ยากขึ้น และอาจไม่
ได้ประสิทธิผลเท่ากับที่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย
การพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ถูกที่ ถูกจังหวะเวลาจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ยิ่งวัน
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นไร ปฐมวัยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้น

ปฐมวัย : ช่วงเวลาแห่งการสร้างคน สร้างสังคม

ค�ำกล่าวทีว่ า 
่ “ปฐมวัย ช่วงเวลาแห่งการสร้างคน สร้างสังคม” ไม่ได้เป็นค�ำกล่าว
ที่เกินจริง เนื่องจากผลการศึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ตอกย�้ำถึงอัตราการ
พัฒนาของทักษะสมอง EF สูงสุดในช่วงปฐมวัยและมีผลต่อพัฒนาการทุกมิติ
ของชีวิต
ดังนัน้ หากมองในมุมของสังคม เราอาจจะยิง่ สรุปได้ชดั เจนว่าถ้าเด็กได้รบั โอกาส
พัฒนา EF อย่างดีแล้ว ทั้งตัวเด็กเอง ครอบครัวและสังคม ล้วนจะได้รับประโยชน์
ในอนาคตทั้งสิ้น

ความส�ำเร็จ
ในการเรียน
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เด็กที่ได้รับการฝึกฝนทักษะสมอง EF จะเรียนดี เมื่อเติบโต
ขึ้นจะเป็นคนที่มีการศึกษาดี ครอบครัวมีหลักประกัน สังคม
ก็ได้ประโยชน์

developingchild.harvard.edu

เครดิตภาพ : www. developingchild. harvard. edu
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พฤติกรรม
เชิงบวก

เด็กที่ได้รับการฝึกฝนทักษะสมอง EF จะมีทักษะการท�ำงานเป็นทีม มีความเป็น
ผู้น�ำ มีการปรับตัวดี ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่อบอุ่น สังคมจะมีเสถียรภาพและมี
แต่สันติสุข

สุขภาวะที่ดี

เด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF ดี จะดูแลสุขภาพตัวเองเป็น มีส�ำนึกด้าน
ความปลอดภัย และจัดการกับความเครียดได้ดี ครอบครัวลดค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
และสังคมจะมีคนท�ำงานที่มีผลิตผล

เศรษฐกิจ
มั่นคง

เด็กที่ได้รับการฝึกฝนทักษะสมอง EF จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ ท�ำงานแบบมุ่งเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพเพื่อเศรษฐกิจที่
แข็งแรง และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ได้ดี เกิดเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ว่าในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว หรือ
สังคม

สรุป

ทักษะศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับเด็กไทยในโลกยุคใหม่ ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อ่านออก เขียนได้ ค�ำนวณเป็น
รู้จักคิดวิเคราะห์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนได้
มีความรู้และเท่าทันสื่อต่างๆ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทุกสภาวการณ์
มีภาวะผู้น�ำ
อยู่กับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมได้
ท�ำงานมีประสิทธิภาพ

พลเมืองคุณภาพที่สังคมต้องการ มีคุณลักษณะ ดังนี้
•
•
•
•
•

สุขภาพกายแข็งแรง
จิตใจเข้มแข็งเบิกบาน
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น คิดถึงคนอื่น
คิดเป็นเหตุเป็นผล สร้างสรรค์
มีสติรู้ควร ไม่ควร

ทักษะสมอง EF ส�ำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเด็ก

• น�ำประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มาใช้ในการท�ำงาน หรือกิจกรรมใหม่
• รู้จกั ยับยั้ง ควบคุมตนเองไม่ให้ท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
• สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ หรือ
คิดนอกกรอบได้
• มีความจ�ำดี สมาธิจดจ่อ ท�ำงานต่อเนื่องได้ส�ำเร็จ
• แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
• รู้จักประเมินตนเอง ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ดีขึ้น

58

59

3

พัฒนาการมนุษย์คืออะไร

พัฒนาการมนุษย์คอื การเจริญเติบโต และการเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม รวมถึงกระบวนการรู้คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน และสอดคล้องกัน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดตลอดไปจนชั่วชีวิต

ความปลอดภัย

ฐานที่มั่นทางใจ

แบบอย่างการท�ำงาน
ภายในจิตใจ

ทักษะสมอง EF
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร

• พัฒนาการทุกด้านจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามล�ำดับ แต่ละล�ำดับขั้น
ของพัฒนาการจะเกิดในช่วงอายุทแี่ ตกต่างกัน และใช้ระยะเวลาช้าเร็วในการพัฒนา
ที่แตกต่างกันด้วย
• พัฒนาการแต่ละขั้นมีความสอดคล้องกันโดยพัฒนาการขั้นหนึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ของพัฒนาการขั้นต่อไปเสมอ เช่น คืบแล้วคลาน แล้วจึงเดิน..ต่อไปจึงวิ่ง แล้วค่อย
กระโดดตามมา
• พัฒนาการด้านหนึ่ง จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ร่างกาย
ไม่แข็งแรง ส่งผลให้อารมณ์ไม่ดี ควบคุมไม่ได้ ท�ำให้เพื่อนไม่ชอบ และมีเพื่อนน้อย
เป็นต้น
• การติดอยูใ่ นพัฒนาการขัน้ ใดขัน้ หนึง่ นานเกินไป หรือการข้ามขัน้ พัฒนาการเร็ว
เกินไป จะส่งผลให้เกิดปัญหาพัฒนาการได้
ตามกฎของพัฒนาการมนุษย์แล้ว ปฐมวัยจะเป็นช่วงเวลาทองของการส่งเสริม
พัฒนาการ เพราะเป็นระยะที่พัฒนาการทุกด้านของทารกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมหาศาล และยังเป็นระยะแรกที่ส�ำคัญต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ
ในช่วงวัยต่อไปอีกด้วย

ปฐมวัยจะเป็น
ช่วงเวลาทอง
ของการส่งเสริม
พัฒนาการ เพราะเป็น
ระยะที่พัฒนาการ
ทุกด้านของทารก
มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและ
มหาศาล

“ปฐมวัย” ช่วงเวลาก่อร่างสร้างฐานที่ส�ำคัญของชีวิตมนุษย์

ทั้งพัฒนาการทุกด้านและทักษะสมอง EF จึงเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องแม่นย�ำ
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ทักษะสมอง EF มีพฒ
ั นาการอย่างไร และมีความสัมพันธ์
อย่างไรกับพัฒนาการด้านอื่นๆ
เนื่องจากทักษะสมอง EF มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาและความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินชีวิต ในบทนี้จึงจะเน้นการอธิบายล�ำดับขั้นและระยะพัฒนาการของทักษะ
สมอง EF เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ และเล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการ
ของทักษะสมอง EF ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามล�ำดับขั้นและระยะเวลาของ
พัฒนาการ ซึ่งจะอธิบายพัฒนาการทักษะสมอง EF ใน 2 มิติควบคู่กันไป             
มิติที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะสมอง EF และคุณภาพความผูกพัน
มิตนิ จี้ ะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะสมอง EF และคุณภาพความผูกพัน
(Attachment Quality) ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะของเด็กแต่ละคนที่ได้รับ
จากการเลี้ยงดู เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของคุณภาพความผูกพันที่มีต่อ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ และการท�ำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
ของ EF
มิติที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะสมอง EF และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
มิตินี้จะอธิบายถึงพัฒนาการของทักษะสมอง EF บนพื้นฐานพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องของพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และกระบวนการคิด ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ EF ในแต่ละ
ล�ำดับขั้นพัฒนาการ และในแต่ละช่วงอายุ
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มิติที่ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะสมอง EF และคุณภาพความผูกพัน
(Attachment Quality)

พัฒนาการ EF ในช่วงปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ความ
เข้าใจและความใส่ใจในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเป็นพิเศษ เนื่องจากพัฒนาการ
สมองส่วน EF มีระยะและล�ำดับขั้นของพัฒนาการที่น่าสนใจและท้าทายที่จะหา
ค�ำตอบ

• เมื่อพัฒนาการของสมองส่วนที่เป็น CEO กลับเป็นส่วนของสมองที่เกิด
หลังสุด จะเกิดอะไรขึ้นกับทักษะสมอง EF
ในขณะที่ EF ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของสมองที่ท�ำหน้าที่ควบคุมสั่งการ
สมองส่วนอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อควบคุมร่างกายและจิตใจให้ท�ำงานร่วมกันอย่าง
สอดคล้องสมดุล แต่“สมองส่วนหน้า”ที่เป็นพื้นทีป่ ฏิบัตกิ ารของ EF กลับเป็นสมอง
ส่วนที่เกิดหลังสุด และมีการเจริญเติบโตเต็มที่ช้าที่สุด ส่งผลให้เด็กปฐมวัยสามารถ
ใช้สมอง EF ควบคุมการท�ำงานของสมองส่วนอื่นๆ ได้ไม่เต็มที่ ท�ำให้สมองส่วนที่มี
การเจริญเติบโตเต็มทีเ่ ร็วกว่า และมีความพร้อมในการท�ำงานมากกว่าคือสมองส่วน
แกน (Core Brain) และสมองลิมบิค (Limbic Brain) สามารถยึดการควบคุมสมอง
ทั้งหมดได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมสมองของเด็กปฐมวัยจึงยังไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมและคิดอย่างสลับซับซ้อนได้ดีเท่ากับสมองของผู้ใหญ่

ถ้าสมองส่วนหน้าเป็น “รถ” และทักษะสมอง EF
เป็น “ทักษะการขับรถ”พัฒนาการทักษะสมอง EF
ในช่วงปฐมวัย ก็เปรียบได้ดั่ง “รถที่ยังประกอบไม่สมบูรณ์
และขับเคลื่อนโดยผู้ที่เพิ่งหัดขับรถ” นั่นเอง
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• ท�ำไมทักษะสมอง EF จึงพัฒนาได้ตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งๆ ที่สมองส่วนหน้า
ยังพัฒนาไม่เต็มที่
ตามโครงสร้างสมองของมนุษย์ สมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเจริญเติบโตเต็มที่
เร็วที่สุด มี 2 ส่วน คือ
สมองส่ ว นแกน (Core Brain) ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ชี วิ ต รอดของ
มนุษย์ เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ เช่น การหายใจ บางครั้งอาจเรียกให้เข้าใจ
ง่ายว่าเป็นสมองส่วนสัญชาตญาณ หรือสมองแบบสัตว์เลือ้ ยคลาน (Repteriel Brain)

สมองส่วนลิมบิกหรือ
สมองส่วนอารมณ์
จะท�ำหน้าที่เรียนรู้และ
จดจ�ำความรู้สึก
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ
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สมองส่วนลิมบิก (Limbic Brain) บางครัง้ เรียกว่า สมองส่วนอารมณ์หรือสมอง
แบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalian Brain) เป็นสมองส่วนที่พัฒนาต่อมาจาก
สมองส่วนแกน ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก การเรียนรู้และจดจ�ำ
โครงสร้างสมองทั้ง 2 ส่วนนี้เจริญเติบโตเต็มที่ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้ทารก
พร้ อ มเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการอยู ่ ร อดในโลกใบนี้ และสิ่ ง แรกที่ ท ารกพร้ อ มจะเรี ย นรู ้
ก็คือ ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment) ซึ่งจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู
โดยสมองส่วนอารมณ์จะท�ำหน้าที่เรียนรู้และจดจ�ำความรู้สึกปลอดภัย หรือ
อันตรายที่ได้รับจากผู้เลี้ยงดู ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการดูแลของผู้เลี้ยงดู
นี้จะกลายเป็นคุณภาพความผูกพันที่ส่งผลต่อการท�ำงานของสมอง จิตใจ และ
พฤติกรรมของเด็กต่อไปในอนาคต
สมองส่ ว นที่ 3 คื อ สมองส่ ว นหน้ า  ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ EF จะ
เจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 25 ปี ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา จะสามารถท�ำงานร่วมกับสมองอีกสองส่วนได้
เมื่อสมองส่วนสัญชาตญาณและสมองส่วนอารมณ์ ได้รับความมั่นคงปลอดภัย
ถึงแม้วา 
่ สมองส่วนอารมณ์และสมองส่วนสัญชาตญาณของทารกจะเจริญเติบโต
และพร้อมใช้มากกว่าสมองส่วนหน้า  แต่ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure
Attachment) ที่มีต่อผู้เลี้ยงดู สามารถกระตุ้นทักษะสมอง EF ให้ท�ำงานได้ตาม
ศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดได้ เพราะการตอบสนองความต้องการของเด็กทารก
อย่างสม�ำ่ เสมอด้วยความรัก ความอบอุน่ ใกล้ชดิ จะท�ำให้สมองลิมบิกของทารกเกิด

ความพึงพอใจและจดจ�ำพฤติกรรมของผูเ้ ลีย้ งดูได้ เช่น เมือ่ ร้องไห้หวิ นม แม่สง่ เสียง
ตอบรับ เดินมาหาแล้วอุ้มลูกมาดูดนม ยิ้มให้ลูกระหว่างลูกดูดนมจนอิ่ม ทารก
ก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเชื่อใจเมื่อเกิดความหิวครั้งต่อไป เพียงแค่ได้ยินเสียง
ตอบรับของแม่ สมองส่วนอารมณ์จะใช้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนี้ในการเก็บกด
อารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลนี้ไปที่สมองส่วนหน้า  เพื่อตัดสินใจ
แสดงเป็นพฤติกรรม เช่น สามารถหยุดร้องและรอคอยให้แม่มาป้อนนมได้นาน
ขึ้น เป็นต้น

• ในเด็กปฐมวัย สมองส่วน EF ยังเติบโตไม่เต็มที่ สมองส่วนสัญชาตญาณและ
อารมณ์จึงควบคุมพฤติกรรมเด็กมากกว่า
• ความผูกพันแบบปลอดภัยจะช่วยพัฒนา กระตุ้นสมอง EF ได้

• ความผูกพันแบบปลอดภัยจะส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการทางจิตใจ และทักษะ
สมอง EF
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าสมองของผู้ใหญ่จะมีทักษะสมอง EF ที่ดีมีประสิทธิภาพกัน
ทุกคน เพราะระยะพัฒนาการตามอายุของทักษะสมอง EF เป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้นที่ท�ำให้สมองส่วนนี้มีศักยภาพในการเรียนรู้ แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญต่อคุณภาพ
ของทักษะสมอง EF ที่ดีนั้น คือประสบการณ์ที่สั่งสมมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากประสบการณ์การเลี้ยงดูที่ได้รับในวัยเยาว์จนพัฒนาเป็นคุณภาพความผูกพัน
(Attachment Quality) ระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู ซึ่งถือเป็นขั้นแรกของล�ำดับ
ขั้นพัฒนาการ และเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาการในล�ำดับขั้นต่อไปที่จะน�ำ
ไปสู่พัฒนาการสมอง EF
ความผูกพัน (Attachment) คือ กระบวนการผูกมัดทางจิตใจของทารกที่มี
ต่อผู้เลี้ยงดู ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงดูในช่วงแรกเกิด
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หากผู ้ เ ลี้ ย งดู ใ ส่ ใจดู แ ลทารกอย่ า งใกล้ ชิ ด สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
พื้ น ฐานทางร่ า งกายและจิ ต ใจของทารกได้ ทารกก็ จ ะรู ้ สึ ก ปลอดภั ย เชื่ อ ใจ
ผู ้ เ ลี้ ย งดู และมี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์ คุ ณ ภาพความผู ก พั น ก็ จ ะพั ฒ นาขึ้ น
เป็นความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment)
ในทางตรงกันข้าม หากผู้เลี้ยงดูปล่อยปละละเลย ไม่ตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของทารกหรือตอบสนองได้แต่ไม่สม�่ำเสมอ ทารกก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัย
ไม่เชื่อใจผู้เ ลี้ยงดู และไม่ มี ความมั่ นคงทางอารมณ์ คุ ณ ภาพความผู ก พั นก็ จะ
เป็ น ความผู ก พั น แบบไม่ ป ลอดภั ย (Insecure Attachment) ซึ่ ง คุ ณ ภาพ
ความผู ก พั น นี้ จะสั่ ง สมเป็ น ประสบการณ์ เ ฉพาะตนของเด็ ก แต่ ล ะคนที่ มี ต ่ อ
ผู้เลี้ยงดู จึงท�ำให้เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไป

ประสบการณ์ที่ดีในวัยเยาว์พัฒนาเป็นความผูกพันแบบปลอดภัย และส่งผล
ต่อทักษะสมอง EF ดังนั้น การท�ำให้เด็กรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และไว้วางใจ
จึ ง ไม่ ใช่ เรื่ อ งของจิ ต ใจเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผลดี ต ่ อ ทั ก ษะสมอง EF ซึ่ ง เป็ น
“CEO ของสมอง” อีกด้วย
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• ความผู ก พั น แบบปลอดภั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไรกั บ พั ฒ นาการ
ด้านต่างๆ ของเด็ก
การเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจนพัฒนาเป็นความผูกพันที่ดี ยังเป็นการ
กระตุ ้ น พั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ของเด็ ก ปฐมวั ย โดยตรงอี ก ด้ ว ย เพราะการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เด็ ก ทารก ไม่ ว ่ า จะเป็ น การพู ด คุ ย การเล่ น หอม หรื อ กอด
ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมสังคมที่กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ในการควบคุมความต้องการ
อารมณ์ และพฤติ ก รรมของตนเอง ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมของผู ้ เ ลี้ ย งดู
ในขณะที่ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น เมื่อเล่นจ๊ะเอ๋กับแม่ ทารกสามารถควบคุมมือ
เวลาปิดหน้า  หยุดรอจังหวะ และเปิดมือออกได้ตรงกับจังหวะการเปิดปิดมือ
ของแม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมที่เป็นฐานในการน�ำไปสู่พัฒนาการ
ทักษะสมอง EF ต่อไป
ในทางตรงกั น ข้ า ม หากคุ ณ ภาพความผู ก พั น ระหว่ า งเด็ ก และผู ้ เ ลี้ ย งดู
ไม่ ดี สมองส่ ว นอารมณ์ ก็ จ ะจดจ� ำ ความรู ้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของ
ผู้เลี้ยงดูเอาไว้ น�ำไปใช้ในการรับรู้และตีความหมายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ประสบการณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ คยได้รบั จากการเลีย้ งดูนนั้ ๆ เช่น หากผูเ้ ลีย้ งดูตอบสนอง
ความหิวได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ทารกจะมีความรูส้ กึ ไม่แน่นอน ท�ำให้สมองลิมบิคท�ำงาน
ร่วมกับสมองส่วนแกน ซึ่งเป็นการท�ำงานแบบสู้หรือถอย โดยไม่ผ่านสมอง
ส่ ว นหน้ า  เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ที่ เ ป็ น อั น ตราย พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก
มานั้ น จึ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม ระบายอารมณ์ ที่ ไ ม่ ดี เช่ น การ
ร้องไห้ดังๆ จนอาเจียน
การใช้วงจรสมองส่วนอารมณ์ร่วมกับสมองส่วนสัญชาตญาณนี้เป็นการตัด
โอกาสในการกระตุ้นการท�ำงานของสมองส่วนหน้าของเด็กในช่วงปฐมวัย
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• บทบาทของคุณภาพความผูกพันที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก
บทบาทของ
คุณภาพความผูกพัน
ที่มีต่อพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ
3 ประการ ได้แก่

1. ความปลอดภัย เป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐานทาง

ความผูกพันแบบปลอดภัยจะส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตใจที่เป็นรากฐานของพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงทักษะสมอง EF ที่แบ่งได้เป็น 5 ระยะ ตามล�ำดับขั้นของพัฒนาการ ดังนี้

ความปลอดภัย จิตใจที่เด็กต้องการจากผู้เลี้ยงดู และจะพัฒนาต่อ
(Safety) ไปเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งส�ำคัญต่อพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และสังคมของเด็กมาก รวมถึงการ
พัฒนาทักษะสมอง EF เช่น การควบคุมอารมณ์
การยั้งคิดไตร่ตรอง

ฐานที่มั่นทางใจ
(Safe Base)

แบบอย่าง
การท�ำงาน
ภายในจิตใจ
(Internal
Working Model)

ความผูกพันแบบปลอดภัยจะส่งผลอย่างไรต่อล�ำดับขัน้ ของพัฒนาการ
ทางจิตใจ และทักษะสมอง EF

2. ฐานที่มั่นทางใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้

เด็กกล้าที่จะไปเรียนรู้ และเผชิญโลกภายนอก
ด้วยตนเอง ซึ่งส�ำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกาย
อารมณ์จติ ใจ สังคม และสติปญ
ั ญา รวมถึงทักษะ
สมอง EF เช่น การริเริม่ และลงมือท�ำ ความมุง่ มัน่
การยืดหยุน่ ความคิด การวางแผนและจัดการงาน
ให้ส�ำเร็จ

ระยะที่ 5
ระยะที่ 4
หนูเชื่อมั่นและประเมิน
ความสามารถ
ของหนูได้
หนูแยกแยะ
ความต้องการ
ของหนูได้

5 ขวบเป็นต้นไป

5 ขวบเป็นต้นไป

Self-Esteem

Self-Worth

หนูมองเห็นบทบาทตนเอง
และเห็นคุณค่าในตัวหนู

ระยะที่ 3
4 – 5 ขวบ

ระยะที่ 2

Self-Concept

18 เดือน – 4 ขวบ

Self-Awareness

ระยะที่ 1

แรกเกิด–18 เดือน

Self-Recognition

หนูรู้สึกดีในสิ่ง
ที่เป็นตัวตนของหนู
หนูมีตัวตน
ในโลกใบนี้

3. แบบอย่างการท�ำงานภายในจิตใจ เป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ที่เด็กใช้

ในการรับรู้ ตีความ และท�ำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของคนในโลกใบนี้
และใช้เป็นแบบอย่างในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพความผูกพันกับผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งส�ำคัญต่อการพัฒนาด้าน
อารมณ์สงั คมและสติปญ
ั ญาของเด็ก รวมถึงทักษะสมอง EF เช่น การติดตาม
ประเมินตนเอง การจดจ่อใส่ใจ การยืดหยุ่นความคิด
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การรับรู้ตนเอง
(Self-Recognition)

ระยะที่ 1 แรกเกิดถึง 18 เดือน

เป็นล�ำดับพัฒนาการทางจิตใจขั้นพื้นฐานในด้านการรับรู้ตนเอง (SelfRecognition) คุ ณ ภาพความผู ก พั น แบบปลอดภั ย ในช่ ว งวั ย นี้ เ กิ ด จาก
การเลีย้ งดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ สามารถตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
ทางร่างกายได้ การให้ความรัก ความอบอุ่นปลอดภัย การพูดคุย เล่น และ
สัมผัสเด็กทารกเป็นประจ�ำ ส่งผลให้ทารกรู้ว่าตนเองมีตัวตน มีอารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แยกออกจากโลกภายนอก (Anderson, 1984)

ระยะที่ 2 อายุ 18 เดือนถึง 4 ขวบ

เป็นล�ำดับพัฒนาการทางจิตใจ ในด้านการตระหนักรู้จักตนเอง
(Self-Awareness) คุณภาพความผูกพันที่ดีในช่วงวัยนี้เกิดจากการเลี้ยง
ดูทมี่ กี ารตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ รวม
ถึงการมีตารางชีวติ ประจ�ำวันทีค่ าดเดาได้ มีการพูดคุย ให้โอกาสเด็กแสดง
ความรูส้ กึ และความคิดเห็น มีการแสดงความรัก ความชืน่ ชม และพึงพอใจ
ในตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กเกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีพัฒนาการทางภาษา
รวดเร็ ว ท� ำ ความรู ้ จั ก สั ง คมใกล้ ตั ว ได้ เร็ ว จึ ง ท� ำ ให้ เ ด็ ก สามารถแยก
ความต้องการของตนเองและผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ตระหนักรู้ในความต้องการ
ของตนเองมากขึน้ ว่าตนเองเป็นใคร มีความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว
อย่างไร ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ ชอบหรือไม่ชอบอะไร
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การตระหนัก
รู้จักตนเอง
(Self-Awareness)

แนวความคิด
เกี่ยวกับตนเอง
(Self-Concept)

ระยะที่ 3 อายุ 4 ถึง 5 ขวบ

เป็นล�ำดับพัฒนาการทางจิตใจในด้านแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
(Self-Concept) คุณภาพความผูกพันที่ดีในช่วงวัยนี้ เกิดจากการเลี้ยงดูที่
เคารพความต้องการและความรู้สึกของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้ส�ำรวจเรียนรู้
โลกและได้มองเห็นความสามารถในตัวเอง ซึ่งการรับฟังและยอมรับนี้เป็น
กลไกทางจิตใจที่ส�ำคัญ ท�ำให้เด็กกล้าแสดงออก มีพัฒนาการทางภาษาดี
สามารถอธิบายคุณลักษณะ ความชอบ และเรือ่ งราวของตนเองได้ นอกจาก
นี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้น และ
มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี

ระยะที่ 4 อายุ 5 ขวบเป็นต้นไป

เป็นล�ำดับพัฒนาการทางจิตใจในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (SelfEsteem) คุณภาพความผูกพันที่ดีในช่วงวัยนี้เกิดจากการเลี้ยงดูที่สามารถ
สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ในครอบครัวให้ความส�ำคัญกับเด็กในฐานะ
สมาชิกที่สามารถช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกในครอบครัวและ
ผู้อื่นในสังคมได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถท�ำให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยใน
ตัวเอง และเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นกัน
การให้โอกาสเด็กได้สั่งสมประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือท�ำกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลนอก
ครอบครัวมากขึน้ จะท�ำให้เด็กได้ฝึกฝนความสามารถและทักษะของตนเอง
รู ้ จั ก ประเมิ น ความสามารถของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ
ความสามารถของผูอ้ นื่ และมองโลกในแง่ดี

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
(Self-Esteem)
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การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
(Self-Worth)
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ระยะที่ 5 คือ อายุ 5 ขวบเป็นต้นไป

เป็นล�ำดับขั้นพัฒนาการทางจิตใจในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self-Worth) คุณภาพความผูกพันที่ดีในช่วงวัยนี้เกิดจากการเลี้ยงดู
ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการพื้ น ฐานทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ของเด็ ก อย่ า งมั่ น คง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลานานและที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ให้ โ อกาสเด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนการช่วยเหลือรับผิดชอบตนเอง
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม คอยช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ และ
ค�ำแนะน�ำอยู่ใกล้ๆ เชื่อในความสามารถ ให้คุณค่ากับความพยายาม
ของเด็กอย่างสม�่ำเสมอ จนเด็กเกิดความตระหนักในความคาดหวัง
ของตนเองและผู้อื่น พึงพอใจและเห็นความส�ำคัญในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มองเห็นคุณค่าตัวเอง รูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าอย่างไรและกับใคร
จะเห็นได้วา่ คุณภาพความผูกพันเป็นพัฒนาการขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
มาก เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โลก ทัศนคติที่มีต่อโลก และวิธีการ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้ ตามแบบที่เด็กรับรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการเลี้ยงดู
คุณภาพความผูกพันแบบปลอดภัยนี้เอง ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การหล่อเลีย้ งให้เด็กสามารถใช้สมองส่วนหน้าทีย่ งั เจริญเติบโตไม่เต็มที่
ให้สามารถท�ำงานเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆ ได้อย่างสมดุลตั้งแต่
ปฐมวั ย จนเมื่ อ โตขึ้ น ถึ ง วั ย ที่ ส มองส่ ว นหน้ า เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่ มี
ความพร้อมและสามารถควบคุมการท�ำงานสมองส่วนอื่นๆ ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

มิติที่ 2 :

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะสมอง EF และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
ว่ า ความผู ก พั น แบบปลอดภั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด พั ฒ นาการทางจิ ต ใจตามระยะ
และล�ำดับขั้นของการพัฒนาทั้ง 5 ระยะนั้น มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทั้ง
4 ด้านของเด็กอย่างไร โดยจะอธิบายในมิติของพัฒนาการทักษะสมอง EF บนฐาน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ เรี ย นรู ้ ปรั บ ตั ว และพั ฒ นาจากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ โลก
ภายนอก โดยใช้ประสาทสัมผัสในการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์
เข้าไปในสมอง เพื่อตีความ ประมวลผล และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
พฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด การกระท�ำ หรืออารมณ์ เกิดจาก
เซลล์สมองได้รับข้อมูลและสื่อสารกับเซลล์สมองตัวอื่นๆ อีกหลายล้านเซลล์
เมื่อเซลล์สมองหลายล้านเซลล์ท�ำงานร่วมกัน ก็จะเกิดเป็นวงจรสมองหลายๆ วงจร
(Brain Circuits) แต่ละวงจรจะท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานในแต่ละกิจกรรม
และเมื่อวงจรสมองหลายๆ วงจรท�ำงานร่วมกัน ก็จะเกิดเป็นระบบการท�ำงานที่
ช�ำนาญของสมอง (Specialized Brain Systems) ซึ่งคือทักษะของมนุษย์ที่ได้
จากการมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากโลกภายนอก
ดังนั้นในช่วงปฐมวัย ข้อมูลที่เด็กๆ ได้รับจากสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์
จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งวงจรสมอง และระบบการท� ำ งานที่ ช� ำ นาญของ
สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างมาก เพราะเป็นฐานให้เกิด
ทั ก ษะสมอง EF ในการควบคุ ม ระบบการท� ำ งานที่ ช� ำ นาญของสมองแต่ ล ะ
ระบบให้ท�ำงานร่วมกัน เกิดเป็นพฤติกรรมที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังที่แสดงในตารางตามช่วงวัยดังนี้
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พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี
Executive Functions คือ การประมวลประสบการณ์เดิม และสถานการณ์ปจั จุบนั
เพื่อการตัดสินใจท�ำพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ทักษะสมอง EF จะพัฒนามากขึ้น
ตามอายุ และตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในขณะเดียวกัน ทักษะสมอง EF ที่เพิ่มขึ้นก็
ส่งผลต่อการส่งเสริมทักษะของพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกัน

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านร่างกาย
Physical

• เป็นช่วงเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายของตนเอง
• เริม่ จากการเคลือ่ นไหวแบบไร้ทศิ ทาง ไม่มวี ตั ถุประสงค์ ไม่ประสาน
สอดคล้อง จนเกิดเป็นทักษะพื้นฐานของการประสานกันระหว่าง
มือกับปาก และการเอื้อมคว้า หยิบจับวัตถุ

ด้านสังคม
Social

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

• เป็ น ช่ ว งการสร้ า งความไว้ ใจขั้ น ต้ น ต่ อ ตนเอง ผู ้ เ ลี้ ย งดู และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความไว้ใจพื้นฐานที่จะพัฒนาต่อเนื่องสู่การ
ไว้ใจและเรียนรู้โลกภายนอกต่อไปในอนาคต

ด้านสังคม
Social

• เป็นช่วงการสานสายใยผูกพันกับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
• เริ่ ม จากทารกสามารถหยุ ด ร้ อ งไห้ ไ ด้ เ มื่ อ พ่ อ แม่ เข้ า ไปปลอบ
และต่อมาสามารถเข้าหาพ่อแม่เพื่อขอให้ปลอบใจตนเอง

ภาพรวม
พัฒนาการ

0-3 ปี

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions
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ด้านร่างกาย
Physical

ด้านสติปัญญา
Cognitive

• เป็นช่วงการใช้การเคลื่อนไหวสัมผัสของร่างกาย (Sensory Motor)
ในการส�ำรวจและเรียนรู้โลก
• การเคลื่ อ นไหวจะเป็ น แบบเดิ ม ซ�้ ำ ๆ เพื่ อ ฝึ ก ให้ ค ล่ อ งแคล่ ว ขึ้ น
และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท
• พัฒนาการของเด็กในช่วง 2 ปีแรกจะเป็นช่วงแห่งการเรียนรูส้ ำ� รวจโลก
โดยต้องอาศัยพึ่งพาผู้เลี้ยงดู เพื่อให้มีชีวิตรอด ก่อนที่จะค่อยๆ พัฒนา
เป็นความเข้าใจในการท�ำงานของสิ่งต่างๆรอบตัวที่แยกออกจากความ
รู้สึกนึกคิดของตนเอง
• พฤติกรรมส�ำคัญที่แสดงถึงการมีทักษะสมอง EF ในช่วงนี้วัยนี้คือการ
ควบคุมอารมณ์ความคิดและการกระท�ำของตนเองอย่างมีเป้าหมาย
ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน

Executive
Functions

• เมื่อนอนคว�่ำยกหัวและหันไปข้างๆ ได้
• เคลือ่ นไหวแขนขาไปมาแบบไร้ทิศทาง
• เมื่อนอนหงายหันหัวมองตามวัตถุได้

0-3
เดือน

• รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับผู้เลี้ยงดูที่คุ้นเคย
• ต้องการการปลอบใจจากผู้เลี้ยงดูที่คุ้นเคย
•
•
•
•

ฟังเสียง
มองจ้องหน้าขณะมีคนพูดคุยด้วยประมาณ 5 วินาที
ยิ้ม ส่งเสียงตอบเมื่อพึงพอใจคนหรือวัตถุ
เงียบเมื่อมีคนอุ้ม
ภาษา
• เริ่มใช้ภาษา ด้วยการส่งเสียงอ้อแอ้ ท�ำเสียงในล�ำคอ
• เริ่มเข้าใจภาษา ด้วยการส่งเสียงตอบรับเมื่อพูดคุยด้วย
• สนใจวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหว
• พยายามหันหาที่มาของเสียง
กระบวนการรู้คิด
• คาดเดาสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ เช่น ดูด เมื่อเห็นนมแม่

• ทักษะสมอง EF ก�ำลังเจริญเติบโตตามอายุ และจะถูกกระตุ้นให้ใช้
เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบตัว
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3-6
เดือน
ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions
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•
•
•
•
•

เมื่อนอนคว�่ำ พลิกหัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
เมื่อนอนคว�่ำ ยกอกพ้นพื้นและหันหัวไปมาได้
หันหัวไปตามเสียงได้
จับเข่าและเท้าตัวเองเมื่อนอนหงาย
เมื่อนอนคว�่ำ ใช้แขนเหยียดตรง ยกตัวขึ้น

•
•
•
•

ร้องไห้เมื่อเสียใจ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ
ร้องหาคนคุ้นเคย
หัวเราะเสียงดัง
ส่งเสียงแสดงความต้องการและความรู้สึก

• ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสังคม เช่น ยิ้มตามเสียง ฟังเสียงคุย และ
ส่งเสียงอ้อแอ้
• แสดงอารมณ์ทางสีหน้า
• จ�ำหน้าแม่ได้
• แสดงอาการตื่นเต้นเมื่อมีสิ่งเร้า
• ยิ้มให้ตัวเองในกระจก
• ยิ้มทักทายคนที่คุ้นเคย
ภาษา
• เริ่มท�ำเสียงเลียนแบบ ชอบส่งเสียง เล่นเสียงตัวเอง
กระบวนการรู้คิด
• สงสัยและสนใจสิ่งแวดล้อม
• พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของทักษะสมอง EF คือเริ่ม
มีการหยุดคิดและตอบสนองหน้าตาและน�้ำเสียงที่คุ้นเคย
• เริ่มเลือกดู มองดูผู้คนที่รู้จัก สิ่งที่สนใจ และเริ่มตัดสิ่งที่รบกวน
ออกไปได้ ไม่สนใจสิ่งที่ท�ำให้เสียสมาธิ

ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions

•
•
•
•
•
•

คว้าจับแบบมีวัตถุประสงค์
กลิ้งของเล่น สั่นของเล่น
พลิกคว�่ำพลิกหงาย
เริ่มขยับตัว คืบคลาน
นั่งเองได้
เมื่อนั่งตักผู้ใหญ่ มองตามภาพหรือตัวหนังสือได้

•
•
•
•

แสดงอารมณ์หลากหลายมากขึ้น
ไม่พอใจเมื่อของเล่นหาย หรือหาไม่เจอ
ปลอบใจหรือคลายเครียดด้วยการดูดนิ้ว
ถือของเล่นที่คุ้นเคย

6-9
เดือน

• เล่นเกมจ๊ะเอ๋
• เริ่มเข้าใจอารมณ์ที่แตกต่างของผู้อื่น
• แสดงท่าทางสบาย ผ่อนคลายเมื่ออยู่กับคนคุ้นเคย
และแสดงอาการเครียดเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า
ภาษา
• ตอบสนองเมื่อเรียกชื่อ
• เริ่มตอบสนองค�ำว่า “ไม่”
• แยกแยะอารมณ์ผู้อื่นได้จากน�้ำเสียง
• ส่งเสียงเพื่อตอบรับ
• ส่งเสียงเพื่อแสดงความชอบและไม่ชอบ
กระบวนการรู้คิด
• เริ่มหาของที่ซ่อนได้
• ใช้มือและปากส�ำรวจสิ่งแวดล้อม
• เริ่มมุ่งมั่นที่จะหยิบวัตถุที่อยู่เกินเอื้อม
• เริ่มมีสัญญาณพัฒนาการของทักษะสมอง EF 3 ทักษะพื้นฐานคือ Inhibitory
Control, Shifting, Working Memory
• เริ่มควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท�ำในการตอบสนองได้ดีขึ้น
• เริ่มเล่นอย่างมีเป้าหมายง่ายๆ
• มีการกระท�ำซ�้ำๆที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ยังท�ำผิดซ�้ำๆ
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9-12
เดือน

ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions
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•
•
•
•
•

ส่งของจากมือหนึง่ ไปอีกมือหนึง่ ได้
เมื่อนอนอยู่ ลุกขึ้นนั่งได้
เริ่มคลาน
เกาะยืน
เริ่มหัดเดิน

• ดึงแย่งของได้
• กลิง้ ลูกบอล ขว้างวัตถุ
• หยิบสิ่งของชิ้นเล็กๆ ด้วยนิ้วโป้ง
และนิ้วอื่นอีก 1 นิ้ว
• ทิ้งของเล่นลงพื้นและเก็บของเล่น

• เริ่มรู้ว่าตนเองมีตัวตน อารมณ์ ความ
รู้สึกและพฤติกรรมทีแ่ ยกออกจากโลก
ภายนอก (Self-Recognition)
• แสดงอารมณ์ทแี่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน
• กลัวสถานที่ใหม่ๆ และคนแปลกหน้า
• เริม่ แสดงอารมณ์ตอ่ ต้าน ไม่ยอมท�ำตาม

• มีความต้องการของตัวเองชัดเจน
• งอแงและดื้อรั้นเมื่อไม่ได้ดังใจ
• รับรู้ว่าภาพในกระจก และใน
รูปภาพเป็นภาพของตัวเอง
• เริ่มรู้สึกอิจฉาเมื่อตัวเองไม่ได้
เป็นที่สนใจ

• ชอบเล่นกับพ่อแม่
• กลัวคนแปลกหน้า 
(Stranger Anxiety)

• กลัวการพรากจาก
(Separation Anxiety)
• เริม่ เล่นคนเดียวได้นาน 2-3 นาที

ภาษา
• แยกแยะเสียงและแยกพ่อแม่ออกจากคนอื่นได้
• เริ่มพูดได้ ท�ำท่าเปล่งเสียงแสดงความต้องการและความรู้สึก
• เข้าใจและตอบรับสิ่งที่พ่อแม่พูด
• ชี้สิ่งของและคนที่รู้จักคุ้นเคย
กระบวนการรู้คิด
• แก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูก (Resist Temptation) เช่น เริ่มจับวัตถุ
พลิกหงาย จับใส่เข้าไปในอีกชิ้นหนึ่ง
• เข้าใจความถาวรของวัตถุ (Object Permanence –วัตถุยงั อยูแ่ ม้มองไม่เห็น)
• เริ่มมีความคิดเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Thinking) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
พัฒนาการทางภาษา
• ทักษะพื้นฐานของ EF ได้บริหารมากขึ้น เมื่อต้องควบคุมการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อ และจ�ำกติกาเมื่อต้องเล่นเกมง่ายๆ กับพ่อแม่ เช่น เกมซ่อนหา
• พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับทักษะสมอง EF คือ การปฏิเสธสิ่งยั่วยุ
• แสดงความสนใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองต้องการ
• หยุดร้องไห้เวลาพ่อแม่ปลอบ

ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions

13-18 เดือน
• เริ่มเดินได้
• เปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นนอน
นอนเป็นนั่งได้อย่างคล่องแคล่ว
• ก้มลงเก็บของได้
• คลานขึ้นบันไดและคลานถอยหลังลงบันได
• นั่งบนเก้าอี้เองได้
• ลากของเล่นไว้ข้างหลัง ขณะเดินได้
• เริ่มวิ่ง

19-24 เดือน
• วิ่งได้คล่องแคล่วขึ้น
• กระโดด 2 ขา
• กระโดดลง กระโดด
ไปข้างหน้า
• โยนบอลลงตะกร้า
• เตะบอลไปข้างหน้าได้
• ขีดเขียนลายเส้น
• ต่อแท่งบล็อกไม้ได้
อย่างน้อย 2 แท่ง
• เปิดหนังสือ พลิกหน้าหนังสือได้

•
•
•
•

•
•
•
•

เริม่ รูส้ กึ อายเมือ่ ถูกดุ และภูมใิ จเมือ่ ได้รบั ค�ำชม
มีความผูกพันทางอารมณ์กับสิ่งของเครื่องใช้
มีสิ่งของที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์
มีอารมณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแผน
หรือกิจวัตรประจ�ำวัน

• เริ่มเห็นและรับรู้ความเศร้าของผู้อื่น
(Begin of Empathy)
• มีความคิดริเริ่มในการลงมือท�ำ
• ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
• สามารถเล่นคนเดียวได้ (Solitary Play)

1-2
ปี

สุภาพ เป็นมิตร
ชอบแสดงความรัก
อารมณ์สงบ
ให้ความร่วมมือ

• ท�ำตามค�ำสั่งง่ายๆ ได้
• เริม่ ยืนยันสิ่งที่ตนเองต้องการ
และปฏิเสธค�ำสั่งพ่อแม่
• ขอความช่วยเหลือได้

ภาษา
• พูดเป็นค�ำๆ อย่างน้อย 10 ค�ำ
• ฟังและท�ำตามค�ำสั่งง่ายๆ ได้
กระบวนการรู้คิด
• ส�ำรวจค้นหาตรวจตราสิ่งแวดล้อม
(Shifting and Sensory Integration)
• เรียนรู้จากการเลียนแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนขึ้น
• รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างนั้นใช้ท�ำอะไร
•
•
•
•

การกระท�ำซ�้ำๆ ที่ควบคุมไม่ได้ ลดน้อยลงมาก
การกระท�ำ การตอบสนองมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น
ปฏิเสธสิ่งยั่วยุ และสิ่งที่ท�ำให้เสียสมาธิได้ง่ายขึ้น
มีความสนใจ จดจ่อนานขึ้น
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2-3
ปี
ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions
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25-30 เดือน
• การเคลือ่ นไหวร่างกายคล่องแคล่ว
และสลับซับซ้อนมากขึ้น
• ยืนทรงตัวบนแท่นทรงตัวได้
• หัดขี่จักรยาน 3 ล้อ
• กระโดดขึ้นข้างบน
• ยื่นแขนตรงรับบอลได้

31-36 เดือน
• ยืนขาเดียว
• เดินขึ้นลงบันไดทีละขัน้ ยังไม่สลับเท้า
ซ้ายขวา
• เขย่งเท้าเดิน
• งอแขนรับบอล ขว้างบอลเหนือหัวได้
• ต่อบล็อกไม้สเี่ หลีย่ มได้อย่างน้อย 8 แท่ง

•
•
•
•

• ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการ
ชีวิตประจ�ำวันที่ชัดเจนคาดเดาได้
• เริ่มรู้จักอารมณ์ของตนเองมากขึ้น
• แสดงอาการตื่ น เต้ น เมื่ อ อยู ่ กั บ เด็ ก
คนอื่น

เริ่มมี Self-Control
ท�ำตามกฎ ไม่ลดหย่อนผ่อนปรน
หงุดหงิดง่าย
ต้องการอิสระชัดเจน แต่ต้องการ
ความปลอดภัยจากพ่อแม่

• เล่นเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Play)
คือเอาวัตถุสงิ่ หนึง่ มาเล่นเป็นอีกสิง่ หนึง่
เช่น เอาหม้อมาไถพืน้ สมมติวา่ เป็นรถ
• เล่นแบบขนาน (Parallel Play) คือเอา
ของเล่นมาเล่นข้างๆ เพือ่ น แต่ไม่เล่น
ด้วยกัน

•
•
•
•
•
•

แยกจากพ่อแม่ได้ง่ายขึ้น
เริ่มสังเกตอามณ์ของผู้อื่นมากขึ้น
แสดงพฤติกรรมต่อต้านเมือ่ ถูกสัง่ หรือห้าม
ชอบเลียนแบบผู้ใหญ่
ชอบขอและให้ความช่วยเหลือ
สามารถผลัดกันเล่นเมือ่ มีผใู้ หญ่คอยบอก

ภาษา
• เรียนรูภ้ าษาได้เร็ว และจ�ำค�ำศัพท์ได้ดี
• เข้าใจนิทานง่ายๆ
• ชี้สิ่งของในหนังสือตามที่บอกได้
• เรียกชื่อสิ่งของได้
• รู้ชื่อและชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
• ท�ำตามค�ำสั่งง่ายๆ ได้
• พูดตอบรับเมื่อต้องการและปฏิเสธ
เมื่อไม่ต้องการได้

กระบวนการรู้คิด
• จับคูส่ งิ่ ของและเข้าใจล�ำดับการต่อของ
เล่น เช่น ต่อของเล่นตัวต่อซ้อนกัน
ขึ้นไปและต่อ Puzzles เข้าด้วยกัน
• แบ่งกลุ่มสิ่งของ อาหารและสัตว์ได้
• หาของที่ซ่อนไว้ได้ แก้ไขปัญหาง่ายๆ
ได้ เช่น ใช้เก้าอี้เพื่อปีนหยิบของ
• เข้าใจจ�ำนวน 1 เข้าใจต�ำแหน่ง บน ล่าง ใต้
• แสดงความคิดเห็นได้

• ทักษะสมอง EF พัฒนาขึน้ เนือ่ งจากเริม่ มีภาษาเป็นเครือ่ งมือในการคิด ท�ำให้การ
คิดในใจมีความยืดหยุ่นขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น เช่น จ�ำและน�ำค�ำแนะน�ำจากผู้เลี้ยงดู
ไปคิดและปฏิบัติตามได้
• สามารถวางแผน ตัดสินใจ และคิดแก้ไขปัญหาที่ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนได้
• ควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท�ำ ท�ำตามกฎหรือค�ำสั่งได้ 2 ข้อ
• มีสมาธิจดจ่อฟังนิทานได้ 5 นาที

ภาพรวม
พัฒนาการ

ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions

•
•
•
•

เป็นช่วงวัยที่ไม่อยู่นิ่ง
ชอบเคลื่อนไหวร่างกาย
เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น ท�ำเรื่องยากๆ ได้ดีขึ้นและทรงตัวดีขึ้น
พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กดีขึ้น โดยเฉพาะการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา

3-7 ปี

• เป็นช่วงวัยของการพัฒนาการตระหนักรู้จักตัวตน
(Self-Awareness) การก�ำกับตนเอง (Self-Regulation)
และแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept)
• เล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ มากขึ้น
• เรียนรู้บทบาททางสังคมมากขึ้น
• รู้จักเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
• เป็นวัยแห่งการจินตนาการ
• จ�ำข้อมูลแม่น แต่การคิดยังเป็นเหตุเป็นผลได้น้อย
เป็นไปตามความต้องการของตัวเองมากกว่าเหตุผล

• ถูกใช้ในการควบคุมอารมณ์ของเด็กอย่างหลากหลาย และสลับซับซ้อน
มากขึ้น การที่เด็กวัยนี้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึง
ท� ำให้ ไ ด้ ฝ ึ กฝนทั้ ง ทั กษะ EF พื้ น ฐาน (Inhibitory Control, Shift/
Cognitive Flexibility, Working Memory) และ EF ด้านอื่นๆ ด้วย คือ
ด้านการก�ำกับตนเอง (Focus/Attention, Emotional Control, และ
Self-Monitoring) และการลงมื อ ปฏิ บั ติ (Initiating, Planning &
Organizing และ Goal-Directed Persistence) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริม
พัฒนาการสมองส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของร่างกาย อารมณ์
สังคม และกระบวนการรู้คิดให้มีทักษะมากขึ้นแล้ว ยังกระตุ้นให้ EF
ท�ำงานสลับซับซ้อนขึ้นอีกด้วย
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3-4
ปี
ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions
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•
•
•
•
•

วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
เดินต่อเท้าบนเส้นตรง
กระโดดด้วยเท้าทั้งคู่ได้สูง 1 ฟุต
ทรงตัวบนเท้าข้างเดียว
ขี่จักรยานสามล้อ

•
•
•
•

ขว้างและรับลูกบอลได้
ต่อบล็อกเป็นตึกสูง
วาดวงกลมและกากบาท
ปั้นดินน�้ำมันเป็นลูกบอลและงู

• ตระหนักรู้จักตัวตน (Self-Awareness) รู้จักอารมณ์ ความต้องการของ
ตนเองมากขึ้น
• มีอารมณ์ความรู้สึกหลากหลาย สลับซับซ้อนขึ้น เช่น อิจฉา 
และตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน
• ควบคุมอารมณ์ตนเองดีขึ้น
• อ่านอารมณ์จากการแสดงออกทางสีหน้าของคนอื่นได้
•
•
•
•
•
•
•

สนใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็กคนอื่น
เริ่มสนใจเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
อาสา และรับผิดชอบงานง่ายๆ ได้
รู้จักแบ่งปัน ผลัดกันเล่น
เล่นกับเพื่อนได้
เล่นเกมตามกติกาง่ายๆ ได้ แต่ยังต้องการชนะอยู่
เริ่มเล่น Dramatic Play  

ภาษา
• วาดรูปและเล่าเรือ่ งราวตามทีว่ าด
• ระบุสว่ นต่างๆ ของสิง่ ของได้
• บอกชือ่ เต็มและอายุของตัวเอง
• เข้าใจเรื่องเวลา เช่น ความแตกต่าง
ระหว่างอดีตกับปัจจุบนั
• ถาม “อะไร” “ท�ำไม”
• พูดได้เป็นประโยค
• ชอบพูดคุย เล่าเรือ่ ง สือ่ สารกับผูอ้ นื่

• เริม่ จ�ำตัวอักษร และค�ำศัพท์ได้ มีคำ�
ศัพท์ประมาณ 900 ค�ำ หรือมากกว่า
กระบวนการรู้คิด
• จับคู่ แยกตามสี รูปทรง จัดของตาม
ขนาดของวัตถุ
• สนใจจดจ่อได้นาน 5-15 นาที
• เรียนรูว้ ธิ กี ารจากการฟังได้
• ท�ำตามค�ำสัง่ ได้มากขึน้
• ชอบนิทาน ค�ำคล้องจอง

• สามารถวางแผน ตัดสินใจ และคิดแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้นได้
• ควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท�ำตามกฎ หรือค�ำสั่ง 2 ข้อได้ดี

ด้านร่างกาย
Physical

ด้านจิตใจและอารมณ์
Mind and Emotional

ด้านสังคม
Social

ด้านสติปัญญา
Cognitive

Executive
Functions

•
•
•
•
•
•
•
•

มีความมัน่ ใจในการเคลือ่ นไหวร่างกายมากขึน้
เดินถอยหลัง
กระโดดไปข้างหน้าหลายครั้งโดยไม่หกล้ม
กระโดดขาเดียว
เดินสลับขาขึ้นลงบันได
ใช้กรรไกรได้ ตัดตามเส้นได้
วาดสี่เหลี่ยม
เขียนตัวอักษรได้บางตัว

4-5
ปี

• เริ่มตระหนักถึงความยุติธรรมและคุณธรรมเช่น พฤติกรรมที่ดี ไม่ดี
ยุติธรรม ถูกผิด
• แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-Concept) ชั ด เจนขึ้ น รู ้ ว ่ า ตนเอง
มีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นคนอย่างไร
•
•
•
•

คอยระวังความรู้สึกของผู้อื่น
ชอบเล่นเกมกับเพื่อน แต่อาจจะมีการตั้งกฎขึ้นมาใหม่
ชอบเล่นจินตนาการกับเพื่อน
ฟังผู้อื่นพูด
ภาษา
• ชอบเล่นเสียง
• บอกชื่อสี ชื่อรูปทรงได้
• วาดรูปมีรายละเอียดมากขึ้น
• เขียนชื่อตัวเองได้
• มีค�ำศัพท์ประมาณ 4,000 – 6,000 ค�ำ หรือมากกว่า
กระบวนการรู้คิด
• เล่าเรื่องยาวๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
• เล่าประสบการณ์ของตนเองได้
• ชอบพูดถึงทุกสิ่งที่เจอและที่คิด
• สนใจเขียนตัวหนังสือ ตัวเลข
• จับคู่หรือจัดสิ่งของเข้าหมวดหมู่ได้หลากหลายวิธี
• มีความยั้งคิดไตร่ตรอง  (Inhibitory Control)
• อดทน รอคอย เลื่อนความพึงพอใจออกไปก่อนได้ดี
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5-7
ปี
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•
•
•
•
•
•
•

วิ่งขึ้นลงบันได
รับและโยนบอลขนาดเล็กได้
เตะลูกบอลขนาดเล็กได้
เล่นกีฬาเป็นทีม
ขี่จักรยาน 2 ล้อ
หยิบจับมือเดียวได้อย่างคล่องแคล่ว
ฝึกเขียนตัวหนังสือและตัวเลข

•
•
•
•
•

ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุม รูดซิป
ใช้ช้อนส้อมได้
ตัดกระดาษตามรอย
ระบายสีในขอบเขตที่ก�ำหนด
อายุ 7 ขวบสามารถเขียนตัวอักษร
และตัวเลขได้ตรงบรรทัด

• ความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) พัฒนาชัดเจนขึ้น อยากท�ำด้วย
ตัวเอง อยากช่วยเหลือผูอ้ นื่ ต้องการค�ำชม ความสนใจจากผูอ้ นื่ มาก ซึง่ จะเป็น
ฐานของพัฒนาการทางจิตใจด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Worth)
ในระยะต่อไปด้วย
• ชอบประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น และเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
• มีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นเมื่ออยู่ต่างสถานที่กับผู้อื่น
• คอยระวังว่าผู้อื่นจะคิดหรือรู้สึกกับตนเองอย่างไร
• อ่านอารมณ์จากการแสดงออกทางสีหน้าของคนอื่นได้
• เล่นกับเพื่อนในสถานที่ต่างๆ และในกฎที่แตกต่างได้
• แบ่งปันและสลับกันเล่นได้ง่ายขึ้น
กระบวนการรู้คิด
• เรียนรูพ้ นื้ ฐานการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์
• รูช้ อื่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
• ตอบค�ำถาม 5 W ได้วา 
่ ใคร ท�ำอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร
• เข้าใจสถานการณ์แค่บางส่วน
• ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ของภาพรวม
• ท�ำตามค�ำสัง่ 2-3 ข้อขึน้ ไป

สรุป
• สมองของเด็กทารกทัง้ สมองส่วนสัญชาตญาณและสมองส่วนอารมณ์จะถูก

พัฒนาเต็มที่ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ จดจ�ำ และ
ปรับตัวให้มีชีวิตอยู่รอดได้ ในขณะที่พัฒนาการสมองส่วนหน้ายังพัฒนา
ไม่เต็มที่
• คุณภาพความสัมพันธ์ของเด็กที่มีต่อผู้เลี้ยงดูเป็นพัฒนาการขั้นแรกที่เด็ก
ได้เรียนรูค้ วามปลอดภัยบนโลกใบนี้ และจดจ�ำใช้เป็นฐานทีม่ นั่ ทางใจ และ
แบบอย่างในการรับรู้ ท�ำความเข้าใจกับโลกใบนี้ต่อไป
• คุณภาพการเลี้ยงดูแบบปลอดภัยจะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ
ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านอื่นๆ ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงช่วยกระตุ้น
การท�ำงานสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นการท�ำงานของทักษะสมอง EF
• พัฒนาการทั้ง 4 ด้านยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผนตามระยะและล�ำดับขัน้ ของพัฒนาการทีส่ อดคล้อง และเป็นฐาน
ในการต่ อ ยอด ฝึ ก ฝนพั ฒ นาการทั ก ษะสมอง EF ให้ ช� ำ นาญและมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

• ความสามารถในการหยุดความคิด อารมณ์ และการกระท�ำ พัฒนาขึ้นได้ดี
ตามอายุและประสบการณ์
• สามารถจดจ�ำ คิดวางแผนตัดสินใจ และคิดแก้ไขปัญหาที่สลับสลับซับซ้อน
ได้มากขึ้น
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ภาคที่ 2

ปัจจัยทีพ
่ ฒ
ั นา
ทักษะสมอง EF
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4

นอกจากสมองจะเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ส�ำคัญที่สุดของร่างกายแล้ว ยังเป็นที่ปฏิบัติ
การของทักษะสมอง EF ซึ่งต้องดูแลให้ดีเพื่อให้สมองท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ การเรียนรูแ้ ละการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการนอน การกิน หรือการออกก�ำลังกาย
เล่นกลางแจ้ง

นอนให้พอ
หลับให้สนิท

ดื่มน�้ำสะอาด

กินอาหารพัฒนาสมอง
หลีกเลี่ยงสารท�ำลายสมอง

ออกก�ำลังกาย
เล่นกลางแจ้ง

การพัฒนาทักษะสมอง EF
ด้วยการดูแลสภาพสมองของเด็ก
คณะท�ำงานชุดจัดท�ำคู่มือการพัฒนาทักษะสมอง EF เรียบเรียง
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1. นอนให้พอ หลับให้สนิท

เด็กเล็กๆ ต้องการการนอนหลับแบบหลับสนิท เพราะมิใช่แค่เพียงให้รา่ งกายได้พกั
กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายเท่านั้น แต่การนอนหลับยังส่งผลต่อการท�ำงานของสมอง
อีกด้วย เพราะการนอนหลับท�ำให้สมองได้จัดระเบียบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน
เรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาให้เป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานในวันต่อไป เป็นขั้นตอนการ
จัดการกับความจ�ำระยะสั้นไปสู่ความจ�ำระยะยาว นอกจากนั้นการนอนไม่เพียงพอ
ในวัยเด็ก อาจส่งผลให้สมองพัฒนาไม่สมบูรณ์ รวมถึงภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนได้  
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนอนที่ส่งผลต่อสมองหลายชิ้นพบว่า
• การนอนหลับของเด็กมี 2 ช่วง คือช่วงหลับธรรมดาและช่วงหลับฝัน ในช่วงหลับ
ธรรมดาร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพือ่ ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ และกระตุน้ การท�ำงาน
ของร่างกาย ช่วงหลับฝันเป็นช่วงส�ำคัญอย่างยิ่งของการเจริญเติบโตของสมองใน
เด็กแรกเกิด -5 ปี เพราะร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การจดจ�ำ
ซึ่งเป็นรากฐานของพัฒนาการของสมองที่ดี
• ระหว่างการนอนหลับ การเชือ่ มต่อของประสาทในสมองจะแข็งแรงตามวัยทีเ่ พิม่ ขึน้
• เด็กเล็กที่นอนนานตอนกลางคืนจะมีทักษะสมอง EF ดีกว่าเด็กที่นอนน้อยตอน
กลางคืน (แล้วมานอนมากตอนกลางวัน) โดยเฉพาะด้านการยั้งคิด
• ทักษะสมอง EF มีความเปราะบางมาก ไม่ว่าจะมีทักษะสมอง EF ดีเพียงไร แต่ถา้
นอนไม่พอหรือเครียดมากๆ ทักษะสมอง EF อาจกระทบกระเทือนหรือเพีย้ นไปได้
• การนอนหลับในช่วงบ่ายของเด็กๆ อายุระหว่าง 3-5 ขวบ จะช่วยเพิม่ พลังสมองให้
กับเด็กๆ ท�ำให้ความทรงจ�ำดีขึ้น และผลดีดังกล่าวจะยังคงอยู่กับเด็กไปจนกระทั่ง
ถึงเช้าวันถัดไปอีกด้วย

เด็กเล็กที่นอนนาน
ตอนกลางคืน จะมีทักษะ
สมอง EF ดีกว่า
เด็กที่นอนน้อย
ตอนกลางคืน
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2. ดื่มน�้ำสะอาด

สมองคนเราประกอบไปด้วยน�้ำถึงร้อยละ 85 เซลล์สมองจึงเปรียบเสมือนต้นไม้
ที่ต้องการน�้ำหล่อเลี้ยงอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้นถ้าดื่มน�้ำไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะ
ขาดน�้ำ ส่งผลให้เซลล์สมองเหี่ยวท�ำให้การส่งข้อมูลช้า  กลายเป็นคนคิดช้าหรือ
คิดไม่ค่อยออก
เด็กๆ จะมีโอกาสขาดน�้ำได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย
จะด�ำเนินได้เร็วกว่ามาก เมือ่ ร่างกายขาดน�ำ้ อุณหภูมภิ ายในก็จะสูงโดยเฉพาะสมอง
ผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เด็กดื่มน�้ำบ่อยๆ เพราะเด็กจะรู้สึกกระหายน�้ำช้ากว่า
ผู้ใหญ่เนื่องจากกลไกในร่างกายยังพัฒนาได้ไม่ดีพอ กว่าจะบอกได้ก็เมื่อกระหาย
มากหรือร่างกายขาดน�้ำไปมากแล้วนั่นเอง เนื่องจากเด็กๆ ก�ำลังเติบโต ร่างกายจึง
ต้องไม่ขาดน�้ำเพื่อให้การท�ำงานของสมองและระบบต่างๆ ในร่างกายด�ำเนินไป
อย่างเหมาะสม ส�ำหรับเด็ก น�้ำไม่ใช่แค่ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยให้เด็ก
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดีอีกด้วย
อาการปวดหัว หงุดหงิด ง่วงนอน เหล่านี้คือสัญญาณของการขาดน�้ำ น�้ำที่เด็ก
ได้รับในแต่ละวัน ต้องเป็นน�้ำสะอาด ซึ่งส�ำคัญพอๆ กับปริมาณ ต้องไม่ใช่น�้ำหวาน
น�้ำอัดลม และควรเป็นน�้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง ในช่วงปฐมวัยปริมาณน�้ำที่ได้รับ
อย่างน้อยต้องวันละ 6-8 แก้ว หรือ 3/4 -1 ลิตร

3. รับประทานอาหารที่พัฒนาสมองและหลีกเลี่ยงสาร
ท�ำลายสมอง
สารอาหารพัฒนาสมอง

อาหารที่มีประโยชน์ สมดุล ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ไม่ใช่เพียงแค่ดีต่อร่างกายของ
เด็กแต่ยังดีต่อสมองอีกด้วย
     การกินอาหารที่ถูกต้องจะช่วยพัฒนาทั้งการใช้งานของสมอง พัฒนาด้าน
ความจ�ำ และการมีสมาธิจดจ่อ สมองก็เช่นเดียวกับร่างกายทีจ่ ะดูดซับเอาสารอาหาร
ต่างๆ ที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อแต่ละวัน
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อาหารและสารอาหารต่อไปนี้คืออาหารที่ช่วยเพิ่ม “พลังสมอง”

โอเมก้า
ปลา เนื้ อ ปลาและน�้ ำ มั น ปลา มี วิ ต ามิ น ดี แ ละ
โอเมก้าทีช่ ว่ ยให้เซลล์สมองแข็งแรง พัฒนาความจ�ำ
และการเรียนรู้ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของ
ปลายประสาทที่เรียกว่าเดนไดรต์ (Dendrite)  ซึ่ง
ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์เรือ่ งราวทีเ่ รียนรูจ้ ากเรือ่ ง
หนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง ท�ำให้เรียนรู้ได้ง่าย เร็ว
นอกจากนั้นในโอเมก้า  3 ยังช่วยให้เด็กมีทักษะ
ทางด้านจิตใจที่เรียกว่า Mental Skill ดีด้วย ปลา
ทีม่ สี ารโอเมก้า 3 มาก ได้แก่ ปลาทู ปลากะพง ปลา
ตาเดียว ปลาช่อน ปลาทูน่า ปลาแซลมอน

ข้าวโอ๊ต เป็นแหล่งให้พลังงานแก่
สมองที่ส�ำคัญ อุดมไปด้วยเส้นใย
อาหารที่ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก อิ่ ม ท้ อ งจน
ไม่อยากกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์
พวกอาหารขยะ ทั้งยังเป็นแหล่ง
วิตามินอี, บีรวม ของวิตามินอี วิตามินบีรวม และ
และธาตุสังกะสี ธาตุสงั กะสีทจี่ ะช่วยให้สมองท�ำงาน
ได้ดีอีกด้วย

โคลีน

ข้ า วกล้ อ ง มี วิ ต ามิ น บี 1 ที่
ช่ ว ยบ� ำ รุ ง สมองและพั ฒ นา
เซลล์ประสาทให้แข็งแรง

ถัว่ และเมล็ดพืช มีโปรตีน กรดไขมันส�ำคัญ วิตามิน และ
เกลือแร่ ทัง้ ถัว่ และเมล็ดพืช ช่วยให้อารมณ์ดี และระบบ
ประสาทเข้าที่เข้าทางพร้อมใช้งาน

วิตามินบี1
สารแอนตี้
ออกซิแดนท์

ผัก ผักใบเขียวมีโฟเลตและวิตามินต่างๆ  ช่วยให้
เซลล์สมองใหม่ๆ พัฒนาได้ดี ผักที่มีโฟเลตมาก
ได้แก่ ผักโขม บร็อคโคลี่ ส่วนในผักที่มีสีสันอื่น
เช่น เหลือง ส้ม แดง เป็นแหล่งของสารแอนตี้
ออกซิแดนท์ที่จะช่วยให้เซลล์สมองแข็งแรง

ธาตุสังกะสี
กรดไขมัน

ไข่ มีโปรตีน และในไข่แดงยัง
มี โ คลี น สารอาหารที่ ช ่ ว ย
พั ฒ นาด้ า นความจ� ำ และ
สมาธิจดจ่อ

เนื้อแดง เป็นแหล่งของธาตุ
เหล็ก ซึ่งจะให้พลังงานและมี
สมาธิจดจ่อ นอกจากนั้นยัง
เป็ น แหล่ ง ส� ำ คั ญ ของธาตุ
สังกะสีที่จะช่วยให้จดจ�ำได้ดี

อาหารทะเล มีไอโอดีน
และธัยรอยด์ฮอร์โมนซึง่
จ�ำเป็นต่อการสร้างเซลล์
สมอง

ไอโอดีน
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สารท�ำลายสมอง
สารตะกั่ว เป็นสารที่สามารถท�ำลายพัฒนาการ ทั้งการเจริญเติบโตของสมองและ
ร่างกาย ถ้าได้รับจ�ำนวนมากจะท�ำให้เรียนรู้ช้า  ทั้งยังท�ำลายตับ ไต ท�ำให้ซีด
ชัก จนอาจเสียชีวิตได้
อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา (พ.ศ.2557) กล่าวถึงสารตะกั่ว
ในสีทาบ้านว่านับเป็นมลพิษในสิง่ แวดล้อมทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
เด็กเล็กเนื่องจากเด็กจะดูดซึมสารตะกั่วจากทางเดินอาหารได้ร้อยละ 50 ในขณะที่
ผู้ใหญ่ดูดซึมได้เพียงร้อยละ 10-15 ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ประกอบกับพฤติกรรม
ของเด็กทีช่ อบเล่นตามพืน้ ดิน ไม่ลา้ งมือ และชอบดูดนิว้ หรือหยิบของเข้าปากท�ำให้
มีโอกาสได้ได้รับพิษตะกั่วมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า
สารตะกั่วพบในสีทาบ้าน เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ของเล่นเด็ก ของใช้
การป้องกันคือ เลือกใช้สีทาบ้านที่ไม่มีสารตะกั่ว เลือกซื้อของเล่นที่ระบุชัดเจน
ว่าใช้สีที่ไม่มีสารตะกั่ว ดูแลไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามที่มีสีหลุดร่อนติดมือ
ล้างมือทุกครั้งหลังเล่นของเล่น เครื่องเล่นและก่อนกินอาหาร ให้เด็กได้กินอาหาร
ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะผักใบเขียว ผลไม้ ปลาเล็กปลาน้อย เนือ้ แดง เพราะสารอาหาร
ในอาหารเหล่านี้จะช่วยให้เด็กซึมซับสารตะกั่วได้น้อยลง

อาหารขยะ การให้เด็กกินอาหารที่เต็มไปด้วยน�้ำตาล ไขมัน เกลือ แป้ง
เช่น อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบ เป็นประจ�ำ ย่อมท�ำให้เด็กกินอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้น้อยลง และสารอาหารหลายอย่างที่ผสมอยู่ในอาหาร
เหล่านั้น ได้แก่ ผงชูรส สารให้ความหวาน หรือแม้แต่น�้ำตาล ถ้าได้รับ
ในปริมาณมาก สะสมต่อเนือ่ ง จะมีผลต่อการเติบโต พัฒนาการของสมอง
การเรียนรู้จดจ�ำจะด้อยลง
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บุหรี่ ในบ้าน สถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยควันบุหรี่ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดโปร่งอาจท�ำให้
สมองของเด็กได้รับสารพิษและเป็นการสกัดกั้นและบั่นทอนศักยภาพในสมอง
ให้ลดลงได้เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจน และอากาศที่สดชื่น
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประเมินว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั้งโลก
ได้หายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก
อยู่ในบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่ เพราะยิ่งเด็กหายใจเข้าไปมากเท่าไร สมองก็ยิ่งจะเสื่อม
ลงไปมากเท่านั้น

4. การออกก�ำลังกายและการเล่นกลางแจ้ง

การให้เด็กได้ออกก�ำลังกายและเล่นหรือท�ำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นโอกาสที่เด็ก
จะได้มีโอกาสออกมาเล่นอย่างอิสระ ได้ฝึกฝนร่างกาย ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างกระฉับกระเฉง ได้ปีนป่าย วิ่ง กระโดด ขุด มุด ลอด ฯลฯ อย่างเต็มที่
การเล่นกลางแจ้งเป็นโอกาสให้ได้พัฒนาทักษะทางสังคม เนื่องจากอุปกรณ์
บางอย่างต้องเล่นด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างกัน ต้องตั้งกฎกติกา 
ข้อตกลง ต้องอดทน รอคอย เสียสละ เมื่อเด็กเล่นกลางแจ้งเด็กจะได้เรียนรู้และ
ได้ประสบการณ์ต่างๆ
ในด้านร่างกาย จะมีสุขภาพดีเพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้รับวิตามินจาก
แสงแดด กล้ามเนื้อแข็งแรง การทรงตัวดี กระดูกแข็งแกร่ง การท�ำงานของอวัยวะ
จะสัมพันธ์กันและท�ำงานเป็นปกติ
การออกก� ำลั ง กายกลางแจ้ ง มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสมองโดยเฉพาะ
เด็กวัย 3 ขวบแรกของชีวติ ทีเ่ ซลล์สมองจะสร้างใยประสาท เมือ่ เส้นใยประสาทเชือ่ ม
ต่อกันมากพอสมองก็จะพัฒนาได้ดี  การที่ใยประสาทจะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นจะต้อง
อาศัยการออกก�ำลังกายเป็นส�ำคัญ
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ขณะเดียวกันการออกก�ำลังกายท�ำให้มคี วามสุข เพราะขณะทีร่ า่ งกายเคลือ่ นไหว
จะเกิดแรงกระตุน้ ให้รา่ งกายหลัง่ สารเอ็นโดรฟินซึง่ เป็นสารทีส่ ร้างความสุขให้ตวั เรา 
จิตใจจะผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ได้เร็ว จ�ำได้แม่น
การเล่นกลางแจ้งจะเป็นไปอย่างอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดมากมาย เด็กสามารถพูด
คุยได้เต็มที่ ใช้เสียงดังมากกว่าในห้องเรียนได้ เด็กได้สัมผัสธรรมชาติ เก็บใบไม้
ดอกไม้ ได้มองดูท้องฟ้า ได้สังเกตการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็น
โอกาสที่ครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นอีกด้วย

สรุป
• การนอนหลับสนิทท�ำให้สมองได้จัดระเบียบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน
•
•
•
•
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เพื่อเตรียมใช้งานในวันต่อไป
เด็ กที่ น อนนานๆ ในตอนกลางคื น จะมี ทั กษะสมอง EF ดี กว่ า เด็ ก ที่
นอนน้อย นอนไม่พอ
สมองประกอบด้วยน�ำ้ ร้อยละ 85 ถ้าดืม่ น�ำ้ ไม่พอ เซลล์สมองจะเหีย่ วท�ำให้
ส่งข้อมูลได้ช้า คิดช้า คิดไม่ออก
เด็กต้องได้อาหาร 5 หมู่อย่างครบถ้วนและสมดุล เพื่อเพิ่ม “พลังสมอง”
ขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวเวลาเล่นหรือออกก�ำลังกลางแจ้ง จะกระตุ้นให้
เกิดการหลัง่ สารเอ็นโดรฟิน ซึง่ เป็นสารทีส่ ร้างความสุข จิตใจจะผ่อนคลาย
เรียนรู้ได้ดี เร็ว จ�ำได้แม่น
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5

ลงมือท�ำ
ด้วยตนเอง

ลองผิด
ลองถูก

ใช้ความคิด
สร้างสรรค์
และจินตนาการ

ได้เลือก ตัดสินใจ
และวางแผน
ด้วยตนเอง

เรียนรู้
ผ่านการเล่น

ได้เป็นคนช่างคิด
ช่างสงสัย
ช่างสังเกต

แสดงความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผล
การท�ำงาน
ของตนเอง

ให้โอกาส

ฝึกทักษะ
ทางอารมณ์-สังคม

เรียนรู้ผ่าน
กิจวัตรประจ�ำวัน

ได้รับ
แรงบันดาลใจ

จดจ่อใส่ใจ

ได้เรียนรู้ผ่านการ
บูรณาการประสาทสัมผัส

ฝึกฝนทักษะ
การแก้ปัญหา

การพัฒนาทักษะสมอง EF
ด้วยการ “ให้โอกาส”
คณะท�ำงานชุดจัดท�ำคู่มือการพัฒนาทักษะสมอง EF เรียบเรียง
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จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมาจะท�ำให้เราเห็นว่าเด็กมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ทักษะสมอง EF บนพื้นฐานของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
ตั้งแต่เป็นทารก ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม และการฝึกฝน เมื่อเด็ก
เข้าสูส่ ถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลีย้ งเด็ก หรือแม้แต่
การเลี้ยงดูที่บ้าน เด็กยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทักษะสมองของเด็กพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เราพบว่าปัจจัยส�ำคัญคือ
“โอกาส” ที่เราต้องหยิบยื่นให้กับเด็กเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะสมอง EF

“โอกาส” มิได้หมายถึง “เปิดโอกาส” เมื่อโอกาสมาถึง แต่หมายถึงการ
“ให้โอกาส” ที่ครอบคลุมทั้งการเปิดโอกาส สร้างโอกาส และไม่ท�ำลายโอกาส
“ความจ�ำกัดใน EF อาจท�ำให้เด็ก
ถู ก มองว่ า “ดื้ อ ” หรื อ “ความ
ประพฤติไม่ดี” ทั้งที่เด็กอาจจะไม่
ได้เป็นเช่นนั้น แต่เด็กขาดโอกาส
ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ต่างหาก
Munakata Y, Michaelson L,
Barker J, Chevalier N, 2013

1. ท�ำไมต้องให้โอกาส
มีหลายเหตุผลที่ท�ำให้เรื่องของการ “ให้โอกาส” เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ดังนี้
1. สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กตามแนวคิด “หน้าต่างแห่งโอกาส”
เพราะช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาความ
ยืดหยุ่นของสมอง ช่วงวัยนี้สมองส่วนหน้าจะจัดรูปและสร้าง
การเชื่อมต่อ จึงเป็นวัยหน้าต่างแห่งโอกาสที่ดีท่ีสุดที่จะพัฒนา
ทักษะสมอง EF เพื่อความส�ำเร็จในวัยที่เพิ่มขึ้น
2. น�ำไปสูก่ ารส่งเสริมพัฒนาการและสร้างสมรรถนะของเด็กอย่าง
สมดุลและรอบด้าน
3. น�ำไปสูก่ ารเคารพนับถือตนเอง เห็นคุณค่าและมีแรงจูงใจภายใน
ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. น�ำไปสู่การก�ำกับควบคุมตนเอง พลังของการก�ำกับตนเองสู่
เป้าหมายเป็นทักษะที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้เด็กกระท�ำการใดๆ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้
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5. น�ำไปสู่การสร้างสามัญส�ำนึกที่ดี รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
6. น�ำไปสู่การรู้จักวางแผนและจัดการระบบชีวิตตนเอง

2. ให้โอกาสเรื่องอะไรบ้าง
1. ให้โอกาสเด็กได้คิด สงสัย สังเกต
2. ให้โอกาสเด็กได้เลือก ตัดสินใจ และวางแผนด้วยตนเอง
3. ให้โอกาสเด็กลงมือท�ำด้วยตนเอง
4. ให้โอกาสเด็กได้ลองผิดลองถูก
5. ให้โอกาสเด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
6. ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น
7. ให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลการท�ำงานของตนเอง
8. ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจ�ำวัน
9. ให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา
10. ให้โอกาสเด็กได้เรียนรูผ้ า่ นบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory Integration)
ได้แก่ มองเห็น/ได้ยนิ /สัมผัส/ดมกลิน่ /ลิม้ รส + การใช้กล้ามเนือ้ เอ็นข้อต่อ/
การทรงตัว)
11. ให้โอกาสเด็กได้จดจ่อใส่ใจ
12. ให้โอกาสเด็กได้รับแรงบันดาลใจ
13. ให้โอกาสเด็กได้ฝึกทักษะทางอารมณ์ - สังคม

เมื่ออ่านการ “ให้โอกาส” ในแต่ละเรื่อง ลองวิเคราะห์และเชื่อมโยงดูว่า
แต่ละโอกาสจะส่งผลต่อทักษะสมอง EF ตรงกับทักษะใดบ้าง
ทั้ง 13 โอกาสจะมีค�ำส�ำคัญ (Key Words) ที่ระบุไว้ ท�ำให้ง่ายต่อการคิด
เชื่อมโยงไปสู่ทักษะสมอง EF และสนุกที่จะหาค�ำตอบด้วยตนเอง
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2.1 ให้โอกาสเด็กได้คิด สงสัย สังเกต
ส�ำคัญอย่างไร
การช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตเป็นต้นทางของพลังในการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเอง และยังน�ำไปสู่การวางแผน การ
แก้ปัญหา การริเริ่มและลงมือท�ำ ความเป็นคนช่างสังเกตจะท�ำให้เด็กสามารถจับ
อารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ได้ไว เป็นพืน้ ฐานของความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ (Empathy)

บทบาทครูและวิธีการ
• ไม่ทำ� ลายพลังในการเป็นนักเรียนรูข้ องเด็ก โดยครูรกั ษาความช่างคิด ช่างสงสัย
ช่างสังเกตของเด็ก ด้วยการเป็นผู้รับฟังและยอมรับสิ่งที่เด็กคิดหรือสงสัย
• กระตุ้นสัญชาตญาณช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตของเด็ก โดยตั้งค�ำถามชวน
ให้เด็กคิดอย่างเหมาะสม
• ต้องสังเกตว่าเด็กมีความสนใจ สงสัย หรืออยากรู้เรื่องอะไร เพื่อตอบสนองและ
กระตุ้นสัญชาตญาณช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตของเด็ก ด้วยการพูดคุย
แสดงความสนใจร่วมในสิ่งที่เด็กสนใจ และใช้ค�ำถามชวนให้เด็กคิดเพื่อเป็น
การต่อยอดการเรียนรู้
• เปิดโอกาสให้เด็กได้นำ� สิง่ ทีค่ ดิ หรือสิง่ ทีส่ งสัยไปทดลองสร้างสรรค์ หรือสร้างผลงาน
• สร้างความคุ้นเคยกับการใช้ค�ำถาม 5W1H ใคร (who) /อะไร (what) /ที่ไหน
(where)/ เมื่อไหร่ (when)/ ท�ำไม (why) และ อย่างไร (how) และยังรวมถึง
อะไรจะเกิดขึ้นถ้า... (what if) การใช้ค�ำถามปลายเปิดเพื่อจะเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการคิดหาค�ำตอบที่หลากหลาย
• จัดกระบวนการให้เด็กได้เรียนรู้ความคิด/วิธีคิดที่หลากหลาย เช่น การระดม
ความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการจัดแสดงผลงานที่หลากหลาย
ภายใต้วัสดุอุปกรณ์หรือโจทย์เดียวกัน
• ต้องจัดกิจกรรมและกระบวนการที่เหมาะกับวัยของเด็ก
• เปิดโอกาสให้เด็กส�ำรวจสิ่งต่างๆ และธรรมชาติรอบตัวโดยใช้ประสาทสัมผัส
มากที่สุด หลากหลายที่สุด
• เตรียมเครื่องมือสนับสนุนให้เด็กได้ส�ำรวจ เช่น เมื่อออกไปเดินดูต้นไม้ในสวน
ครูอาจเตรียมแว่นขยาย พลั่วเล็กๆ ถุงเก็บตัวอย่างดิน ฯลฯ
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• กระตุ้นให้เด็กสังเกตและเชื่อมโยงกับตัวเอง หรือประเมินประสบการณ์เดิม เช่น
การวาดภาพดอกไม้ โดยออกไปหาดอกไม้ที่คิดว่าเป็นเหมือนตัวเองที่สุด แล้วให้
วาดพร้อมกับอธิบายว่า เพราะอะไรถึงแทนความเป็น “ตัวฉัน” ได้ เด็กจะสนุกสนาน
กับการหา แต่ที่ส�ำคัญคือ เด็กจะรู้จักตัวเองมากขึ้น เช่น เด็กคนหนึ่งบอกว่า 
“ที่ผมเลือก... เพราะว่าผมตัวใหญ่และวิ่งไม่ค่อยไหว”

2.2 ให้โอกาสเด็กได้เลือก ตัดสินใจ และวางแผนด้วย
ตนเอง
ส�ำคัญอย่างไร
การที่เด็กไม่สามารถวางแผน ไม่สามารถควบคุม
พฤติ ก รรม หรื อ แม้ แ ต่ เ พ่ ง ความตั้ ง ใจ รวมทั้ ง
ไม่สามารถประเมินตัวเองได้ ทัง้ หมดนีจ้ ะน�ำพาเด็กไป
สู่การกระท�ำที่ไม่เหมาะสมเพราะเขาจะไม่สามารถรู้
หรือเข้าใจได้ว่าผลที่ตามมาของพฤติกรรมนั้นๆ คือ
อะไร นอกจากนี้ เด็กที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ตัวเองแม้จะพอรู้แล้วว่าถ้าประพฤติไม่ดีผลจะเป็น
อย่างไร แต่ก็ยังท�ำไม่ถูกต้องอีกเพราะไม่สามารถจะ
ประเมินผล หรือเรียนรู้จากการลงโทษได้ ก็จะท�ำผิด
ต่อไปอีก
Philip David Zelazo, professor at the
University of Toronto
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การให้โอกาสเด็กได้เลือกและตัดสินใจ เป็นการกระตุ้น
การคิด เด็กได้วเิ คราะห์ไตร่ตรอง และฝึกการคาดเดาผล แล้วน�ำ
มาสรุปเพือ่ ตัดสินใจ
การทีเ่ ด็กได้คดิ ได้ตดั สินใจบ่อยๆ ท�ำให้เด็กพัฒนาการล�ำดับ
ความคิ ด วิ ธี ก ารที่ น� ำ มาสู ่ ก ารตั ด สิ น ใจ ส่ ง ผลให้ ก ล้ า คิ ด
กล้าลงมือท�ำ อันเป็นต้นทางของความกล้าหาญ และมั่นใจ
ในตนเอง
การที่เด็กได้วางแผนด้วยตัวเอง จะท�ำให้เด็กได้ฝึกล�ำดับ
ความคิด ล�ำดับการจัดการ ควบคูไ่ ปกับการคาดเดาผลอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
การตัดสินใจบางครั้งย่อมพบกับความผิดพลาด ซึ่งจะเป็น
บทเรียนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เรียนรูท้ จี่ ะก�ำหนดเป้าหมาย คิดวางแผน
และลงมือท�ำอย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
เดิม และไปสู่ผลตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

บทบาทครูและวิธีการ
• มีทางเลือกที่หลากหลายให้เด็กได้เลือก
• ให้เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ วิธีการไปสู่เป้าหมาย
• ให้เด็กตัดสินใจเลือกและเปิดใจยอมรับผลการเลือกและตัดสินใจของเด็ก เช่น เด็กขอเลือกภาพที่
จะน�ำมาแต่งเรือ่ งตามจินตนาการจากภาพทีน่ ำ� มาเองจากบ้าน โดยไม่ขอใช้ภาพทีค่ รูจดั ให้ ครูให้
เด็กตัดสินใจเลือกว่าจะระบายสีผลงานด้วยสีประเภทใด   
• ครูเปิดโอกาสให้เด็กเสนอทางเลือก พร้อมอธิบายว่าทางเลือกนัน้ จะเกิดผลอย่างไร
• ฝึกให้คาดเดา “อะไรจะเกิดอะไรขึน้ ถ้า...” เมือ่ เด็กคาดเดาผลได้ จะท�ำให้การตัดสินใจของเด็ก
มีประสิทธิภาพขึ้น

2.3 ให้โอกาสเด็กลงมือท�ำด้วยตนเอง
ส�ำคัญอย่างไร
การที่เด็กได้ลงมือท�ำ ได้เผชิญสถานการณ์ต่างๆ เป็นการสั่งสมประสบการณ์
และเกิดการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานของการฝึกการจ�ำเพื่อใช้งาน การคิดวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ อีกทั้งยังช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ท�ำ
การลงมือท�ำเป็นโอกาสให้เด็กได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และเมื่อท�ำซ�้ำๆ
จะเกิดการพัฒนาวิธคี ดิ วิธที ำ� และเกิดความช�ำนาญ มีความคล่องแคล่วในการคิดและ
ลงมือท�ำ ก่อให้เกิดความมั่นใจที่จะลงมือท�ำและภูมิใจเมื่อท�ำส�ำเร็จ
การท�ำอะไรด้วยตนเองจะท�ำให้เด็กเชื่อว่าความส�ำเร็จเกิดได้จากความพากเพียร
ของตน ท�ำให้มีความมุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ ไม่ติดการพึ่งพิง น�ำไปสู่ในการพึ่งพาตนเอง
ได้ในระยะยาว

บทบาทครูและวิธีการ
• ให้เด็กค้นหาวิธีที่จะน�ำไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
• ให้เด็กค้นหาวิธที จี่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายได้หลายวิธี เช่น ท�ำบ้านจ�ำลองด้วยการใช้วสั ดุ
ที่ต่างกัน เช่น ไม้ไอศกรีม กระดาษแข็ง แกนกระดาษทิชชู หรือเลือกสิ่งที่น�ำมา
เชื่อมต่อที่เลือกน�ำมาใช้ เช่น ดินเหนียว เทปกาว ไหมพรม
• ใช้ค�ำถามปลายเปิดกระตุ้นการคิด และวิธีท�ำงาน
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• ให้เด็กได้ลองท�ำตามความคิดของเขา โดยครูต้องระวังการเข้าไปแทรกแซง เพื่อให้
เด็กได้ทดลองความคิดของตน ได้เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง และยังเปิดโอกาส
ให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา หรือคิดต่อยอดจนส�ำเร็จด้วยตนเอง
• ครูควรมีค�ำถามกระตุ้นการคิด ฝึกคิด ที่หลากหลาย
• ต้องมองโอกาสเป็น คือรู้ว่าเมื่อใด จังหวะใด คือโอกาสที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือไม่ก็ตาม
• ให้โอกาสเด็กท�ำสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ให้ส�ำเร็จด้วยการยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับงาน
ที่เด็กตั้งใจท�ำ

2.4 ให้โอกาสเด็กได้ลองผิดลองถูก
ส�ำคัญอย่างไร
การลองผิดลองถูกท�ำให้เด็กมีความกล้าที่จะคิดและลงมือท�ำ ซึ่งเป็นต้นทางของ
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ หากเด็กได้รบั โอกาสให้ลองผิดลองถูกอย่างสม�ำ่ เสมอ จะท�ำให้
เด็กเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเอง ภาคภูมใิ จเมือ่ ประสบความส�ำเร็จ แต่หากล้มเหลว เด็ก
ก็จะไม่ลม้ เลิกหรือท้อถอยโดยง่าย คงมุมานะพยายามท�ำต่อไป หรือคิดหาวิธกี ารใหม่ๆ
รู้จักยืดหยุ่นความคิด ไม่ติดกับความคิดเดิม
การลองผิดลองถูกจะช่วยให้เด็กรู้จักจัดการกับอารมณ์ได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ผิดหวัง หรือไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ ท�ำให้ท�ำใจยอมรับได้ง่าย จิตใจ
เข้มแข็ง

บทบาทครูและวิธีการ
• จัดกิจกรรมทีเ่ ด็กได้คดิ และลงมือท�ำด้วยตนเอง มีวสั ดุอปุ กรณ์ทเ่ี ด็กต้องส�ำรวจและ
ตัดสินใจเลือก
• หากเด็กบางคนยังไม่กล้าที่จะคิดหรือลงมือท�ำ ครูอาจจะเสนอทางเลือก 2-3 วิธี   
แล้วชวนเด็กคิดถึงแนวทางในการท�ำ และผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นของแต่ละวิธี
จะช่วยให้เด็กรู้สึกพร้อมที่จะลองผิดลองถูก
• เมื่อเด็กลองผิดลองถูกแล้ว ชวนเด็กพูดคุยถึงความตั้งใจของเด็ก วิธีการและสื่อ
ที่เลือกใช้  และผลที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูก
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2.5 ให้โอกาสเด็กได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ส�ำคัญอย่างไร
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะการเรียนรู้การท�ำงานหรือการใช้ชีวิตประจ�ำวันต้องพึ่งพาความคิด
สร้างสรรค์ทงั้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นการริเริม่ ท�ำสิง่ ใหม่ๆ การพัฒนางาน และในการแก้ปญ
ั หา 
อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อความสุขที่ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่อยู่ภายในได้อย่างอิสระ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการก่อให้เกิด
ความสนุกที่ได้คิดสิ่งใหม่ วิธีการใหม่มาทดแทนความคิดเก่า  ท�ำให้เป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ช่างคิด ช่างท�ำ

บทบาทครูและวิธีการ
• สร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ี่เด็กรูส้ ึกอบอุน่ เป็นมิตร พร้อมรับฟังและให้เกียรติกนั
• จัดกิจกรรมทีฝ่ กึ ให้เด็กสนุกทีจ่ ะคิด หรือท้าทายความคิด ส่งเสริมให้เด็กได้คดิ อย่าง
หลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิดสิ่งใหม่ๆ คิดนอกกรอบ เป็นต้น
• กระตุ้นให้เด็กสื่อสารหรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น วาดภาพ ศิลปะสร้างสรรค์ แสดงบทบาทสมมติ เล่าเรื่อง
เล่านิทาน ต่อบล็อก เป็นต้น
• ให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงออกถึงผลงานของตน
ไม่ตัดสิน หรือแข่งขันการประกวดผลงานของเด็ก เพราะจะท�ำให้เด็กที่ไม่ได้รางวัล
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง
• ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักตั้งค�ำถาม และครูสนใจค�ำถามของเด็ก เพราะค�ำถามจะช่วย
กระตุ้นการคิด
• ให้เด็กได้มีโอกาสได้เห็นผลงานที่โดดเด่น เช่น พิพิธภัณฑ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ การไป
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ได้เห็นภาพถ่ายผลงานศิลปินหลากหลายประเภท
เป็นต้น
• ให้เด็กได้มีโอกาสใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นอิสระอย่าง
สม�่ำเสมอ เช่น เล่นน�้ำ เล่นทราย เล่นบทบาทสมมติ ต่อบล็อก เป็นต้น
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2.6 ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น
ส�ำคัญอย่างไร
การเล่นคือการเรียนรู้ที่สร้างความสุข และท�ำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
การเล่นของเด็กมีความหมายเทียบเท่าการท�ำงานของผู้ใหญ่ เพราะเด็กเรียนรู้
ผ่านการเล่น จึงมักใช้ค�ำว่าให้เด็กเล่น (ส่วนเด็กประถมสามารถเรียนรู้เรื่องที่ยาก
และซับซ้อนมากขึ้น รับผิดชอบได้มากขึ้น ครูก็ให้ท�ำงานที่ยากขึ้น จึงมักใช้ค�ำว่า 
ให้ ‘งาน’ ‘ท�ำงาน’)
การเล่นเป็นการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาเด็ ก แบบบู ร ณาการอย่ า งเป็ นธรรมชาติ
ในพัฒนาการทั้ง 4 เช่น ด้านร่างกายที่ต้องท�ำงานกับความคิดและความมุ่งมั่น
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่ตั้งเป้าหมาย หรือใช้ความคิดจินตนาการกับภาษา และ
เรียนรู้กฎระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม  
การเล่นจะดึงเอาความรู้สึกนึกคิด ความจ�ำ และประสบการณ์เดิมของเด็กออก
มา ได้ฝึกการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่น ท�ำให้มีสมาธิจดจ่อ และหากเล่นร่วมกับ
เพื่อนก็จะเป็นการพัฒนาด้านปัญญาควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
เพราะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้องประนีประนอมกัน ยั้งคิด ไตร่ตรอง รู้จัก
แบ่งกันเล่น รู้จักรอคอย และเคารพกติกา 
การเล่นยังช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับจิตใจเด็กให้สูงขึ้น เช่น
การเล่นบทบาทสมมติ ท�ำให้ได้เรียนรู้จักและเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงบทบาทเป็น
คนนั้นๆ

บทบาทครูและวิธีการ
• ครูจัดเวลาให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
• ต้องให้มคี วามสมดุลระหว่างการเล่นหรือท�ำกิจกรรมทีค่ รูเป็นผูร้ เิ ริม่ กับเด็กริเริม่
(Teacher Initiated & Child Initiated)
• ในการเล่นหรือท�ำกิจกรรม ต้องมีการตัง้ เงือ่ นไขบางอย่าง เพือ่ ให้เกิดความท้าทาย
เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกทักษะแก้ปัญหาหรือหาทางออก การใส่เงื่อนไข
ต้องเหมาะกับวัยด้วย เช่น เด็กเล็กใส่เงื่อนไขน้อยหน่อย ง่ายหน่อย เพราะถ้า
มากเกินไป หรือยากเกินไป เด็กจะท�ำไม่ถูกและจะไม่เอื้อให้เกิดผลส�ำเร็จ
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• การเล่น ต้องมีกติกา หรือข้อตกลง เพื่อให้เด็กรู้จักค�ำว่า  การยับยั้งชั่งใจ (อาจจะ
ใช้เวลาเป็นข้อตกลง) รู้จักการวางแผน เคารพข้อตกลง
• ส่งเสริมให้เด็กได้ตั้งโจทย์ ตั้งเงื่อนไข ข้อตกลงหรือกติกาการเล่นด้วยตัวเอง
• จั ด เวลาให้ เ ด็ ก ได้ เ ล่ น อิ ส ระนอกห้ อ งเรี ย น และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด
สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ท้าทายสูง แต่ต้องปลอดภัย
• ต้องสื่อสารกับเด็กให้ชัดเจนก่อนให้เล่นอิสระ(Free Play) โดยมี 3 กรอบคือ
กรอบของสถานที่ (ต้องมีขอบเขต) กรอบของเวลา (ก�ำหนดเวลา) และกรอบ
ของความปลอดภัย (กฎกติกา)
• เมือ่ เด็กกลับมาจากการเล่นอิสระ ชวนให้เด็กเล่าว่าได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากทีอ่ อกไป
เรียนรู้นอกห้องเรียน
• ให้เด็กเข้าใจและเห็นคุณค่าในการเล่นบทบาทสมมติหรือละครสร้างสรรค์ ที่ช่วย
ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสวมบทบาทเป็นคนอื่น เป็นตัวละครในเรื่อง การเรียนรู้
ผ่ า นสถานการณ์ จ� ำลองจะช่ ว ยให้ เข้ า ใจความคิ ด และอารมณ์ ค วามรู ้ สึ กผู ้ อื่ น
ได้ แก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า  ได้ ฝ ึ กการใช้ จิ น ตนาการร่ ว มกั บ คนอื่ น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย
การยืดหยุ่นทางความคิดไปพร้อมๆ กัน

2.7 ให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลการท�ำงานของตนเอง
ส�ำคัญอย่างไร
การให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลงานของตน จะท�ำให้เด็ก
ได้ฝึกการล�ำดับการท�ำงาน ฝึกการใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล ความจ�ำ ประสบการณ์เดิม และ
ฝึกการคิดเชือ่ มโยง น�ำมาสูท่ กั ษะการประเมินตนเอง โดยสามารถบ่งบอกถึงความรูส้ กึ
พึงพอใจ หรือความพยายามในการปรับปรุงการท�ำงานและผลงานของตนเอง และหาก
คุณครูให้เด็กๆ ได้ผลัดกันแสดงความคิดเห็นและน�ำเสนองานกับผู้อื่น ก็เป็นโอกาสที่
เด็กจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีโอกาสทั้งพูดและรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่น ได้เห็นมุมมองของคนอื่นที่อาจเหมือนหรือต่างไป ท�ำให้เรียนรู้จักที่จะรับฟังค�ำ
วิจารณ์ทมี่ ตี อ่ ผลงานของตน  ขณะเดียวกันก็เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะพูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม
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บทบาทครูและวิธีการ

บทบาทครูและวิธีการ

•
•
•
•

• ให้เด็กได้ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่คงที่และสม�่ำเสมอ
• ต้องบอกเป้าหมาย จุดประสงค์ และขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน เช่น “เก็บรองเท้าเข้าทีใ่ ห้เป็น
ระเบียบก่อนเข้าห้องเรียนเพือ่ ให้ดสู วยงาม มีระเบียบ และหาง่าย” ขัน้ ตอนการจัด
เก็บคือ เด็กๆ ต้องถอดรองเท้า และเก็บในชั้นที่มีชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย
• จัดเวลาสอน พาท�ำ ปล่อยให้ท�ำ แล้วตามดูว่าเด็กท�ำได้ตามเป้าหมายหรือไม่
• ควรมีข้อตกลงร่วมกัน และเมื่อเกิดปัญหา ให้เด็กๆ ช่วยกันหาทางออก ในกรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน ต้องบอกให้เด็กรูท้ วั่ ทุกคน
• ให้เด็กได้เรียนรู้และใช้ปฏิทิน ตารางเวลาล่วงหน้า  เพื่อเตรียมตัวและเตรียมใจ
ส�ำหรับการท�ำกิจกรรม เช่น วันที่จะมีการตรวจฟัน
• จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติด้วยตนเองของเด็ก เช่น ความสูงที่พอเหมาะ
กับการใช้งาน การใช้เทคนิคต่างๆ เพือ่ ช่วยในการสังเกตและจดจ�ำ เช่น การติดภาพ
แปรงสีฟนั รองเท้า  กระเป๋า  เครือ่ งนอน เพือ่ ให้เด็กสามารถเก็บข้าวของตนเองให้ถกู
ต้องตามหมวดหมู่ที่ครูจัดไว้ให้ เป็นการเอื้อให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
• ครูต้องสื่อสารกับทางบ้านเพื่อให้เห็นตรงกัน เมื่อเด็กเริ่มได้ที่บ้านต้องฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ใจอ่อน ไม่ล้มเลิกกติการะหว่างทาง

จัดเวลาให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลงานและการท�ำงาน
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กหาเหตุผลมาอธิบายความคิดเห็นของตน
ใช้ค�ำถามปลายเปิดที่จะท�ำให้เด็กกล้าตอบ เป็นค�ำถามที่ไม่มีถูกผิด
เอื้ออ�ำนวยให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ดูแลบรรยากาศการแสดง
ความคิดเห็นที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดในสิ่งที่ตนเองคิด
• ครูรับฟังด้วยท่าทีที่สนใจในสิ่งที่เด็กคิด เด็กพูด และไม่ด่วนตัดสินหรือวิจารณ์
ความคิดเห็นของเด็ก เพราะจะท�ำให้เด็กสูญเสียความมัน่ ใจทีจ่ ะตอบในครัง้ ต่อไป
• เพิม่ ทักษะการจัดการตนเองให้เด็ก โดยให้เป็นผูช้ ว่ ยครู หมุนเวียนกันท�ำ เป็นการ
เพิม่ ความภูมใิ จให้กบั เด็กทีไ่ ด้ชว่ ยครู ช่วยเพือ่ น  นอกเหนือไปจากการจัดการตนเอง
ดูแลตนเองตามปกติ
กิจกรรมฝึกการก�ำกับตนเอง
• กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ทที่ ำ� เป็นประจ�ำทุกวัน เช่น
“เช็คชื่อ”ตอนเช้าและกิจกรรมชวนคุยกันว่า
“เด็กๆจะท�ำอะไรบ้างกันในวันนี”้ หรือการสรุป
ช่วงท้ายวันว่า “วันนีเ้ ราได้เรียนรูอ้ ะไรกันบ้าง”
จะช่วยพัฒนาความใส่ใจจดจ่อในเด็ก เสริม
ความจ�ำ และเป็นการพัฒนาการดูแลก�ำกับ
ตนเอง (Self-Regulation) เป็นต้น
• กิจกรรมกลุ่มเล็กประจ�ำวัน เด็กจะได้ฝึก
การท� ำ งานกลุ ่ ม ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารคิ ด ก่ อ นท� ำ
(Response Inhibition), การวางแผน
การจัดระบบด�ำเนินการ การฝึกความมุ่งมั่น
และความยืดหยุ่น
@ 2015 Kinder Care Learning Centers LLC

Executive Functioning กับการก�ำกับตัวเอง (SelfRegulation) เป็นเครื่องท�ำนายที่แข็งแรงมากถึงความส�ำเร็จ
ในการเรียน แข็งแรงมากยิง่ กว่า IQ เสียอีก (Blair, C.(2002),
p 111–127)
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2.8 ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจ�ำวัน
ส�ำคัญอย่างไร
การที่เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรได้ด้วยตนเองตามวัย เด็กจะ
ตระหนักว่าตนเองมีความสามารถและพึง่ พาตนเองได้  จึงก่อให้
เกิ ด ความรู ้ สึ ก มั่ น คง ปลอดภั ย มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะลงมื อ ท� ำ
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และเมื่อท�ำกิจวัตรประจ�ำวันซ�้ำๆ จนเกิด
ความช�ำนาญจะเป็นฐานน�ำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
การท� ำ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น จะเป็ น ต้ น ทางของการฝึ ก การ
จัดการ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา น�ำไปสู่การวางแผน จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ การจัดการเวลา การควบคุมตนเองเพือ่ ท�ำสิง่ ต่างๆ
ให้บรรลุเป้าหมาย
การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น จึ ง เป็ น “โอกาส” ที่ ส� ำ คั ญ
ดังนัน้ หากเด็กไม่ได้รบั การส่งเสริมให้ทำ� กิจวัตรประจ�ำวันอย่าง
สม�่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่ง เพราะเป็นการตัดโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของเด็ก

2.9 ให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา
ส�ำคัญอย่างไร
การแก้ไขปัญหาเป็นส่วนหนึง่ ในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ไม่วา่ จะเป็นการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวัน การท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน การสร้างสรรค์ผลงาน จะเป็นการสร้างความ
มัน่ ใจในตนเอง ไม่กลัวปัญหา เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และจัดการปัญหา
นอกจากนี้การให้เด็กคิด ตัดสินใจ และเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นการฝึก
ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเองอีกด้วย

บทบาทครูและวิธีการ
• ให้ก�ำลังใจและกระตุ้นให้เด็กกล้าเผชิญปัญหา ปัญหาของเด็กๆ นั้นบ่อยครั้งที่
ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่น ติดกระดุมผิดท�ำให้ต้อง
แกะออกและติดใหม่ ให้คุณครูใจเย็น ดูจังหวะให้ดี ให้โอกาสเด็กได้เผชิญปัญหา
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ถ้าเด็กพอจะท�ำได้ ก็ให้ก�ำลังใจให้พยายามท�ำต่ออีกนิด แต่ถ้าดูแล้วว่าท�ำไม่ได้
แน่นอน ครูจะชี้แนะ/ท�ำให้ดู แล้วให้เด็กลองท�ำดูใหม่  
• ต้องระมัดระวังการเข้าไปแทรกแซงที่อาจไปขัดจังหวะในการที่เด็กจะแก้ปัญหา 
หรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ต้องให้เด็กค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือเสนอทางออก
ด้วยตนเองก่อน ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ไม่ตรงกับใจของครู หรือจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ตาม
• จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้เผชิญกับปัญหาด้วยความสนุกและท้าทายตามวัย
• ให้เด็กมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาในกิจกรรมหรือกิจวัตร ในกรณีทไี่ ม่เป็นไปตามแผน
เช่น ห้องน�ำ้ ไม่พอจะท�ำอย่างไร ของเล่นแบบนีม้ ชี นิ้ เดียวแต่อยากเล่นหลายคน เป็นต้น

2.10 ให้ โอกาสเด็กได้เรียนรู้ผ่านบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory
Integration) ทั้ง 7 (5+2= มองเห็น/ได้ยิน/สัมผัส/ดมกลิ่น/ลิ้มรส + การใช้
กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ/การทรงตัว)

ส�ำคัญอย่างไร
การสังเกตและรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Integration) ทั้ง 7 (5+2) เป็น
ด่านแรกของการรับข้อมูลจากภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเด็กวัยนี้เรียนรู้ได้ดี
ที่สุดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 7 (5+2) และประสาทสัมผัสทั้ง 7 (5+2) จะพัฒนาได้ดีที่สุด
ในช่วงวัยนี้ การให้เด็กได้รับโอกาสดังกล่าวจึงท�ำให้เด็กมีประสาทสัมผัสที่ฉับไว มีการ
สังเกตที่ละเอียดและเฉียบคม นอกจากนี้ประสาทสัมผัส 7 (5+2) ยังเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาทักษะสมอง EF อีกด้วย

บทบาทครูและวิธีการ
• จัดกิจกรรมที่ต้องใช้การบูรณาการผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Integration)
เช่น การให้เด็กได้มดุ ลอด ไต่ กลิง้ ตัวบนพืน้ ผิวต่างๆ ให้เด็กได้เล่นกับน�ำ้ ทราย เป็นต้น
• กิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ดั ให้กบั เด็ก ควรเป็นกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้เด็กเรียนรูผ้ า่ นประสาท
สัมผัสให้มากที่สุด และให้เด็กได้สะท้อนการเรียนรู้ในการสังเกตผ่านประสาทสัมผัส
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นั่นคือ การเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือท�ำ ชวนเด็กตั้งค�ำถาม
ให้เด็กหาค�ำตอบจากการสังเกต ส�ำรวจ
• เมื่อครูให้เด็กบันทึกร่องรอยหรือสะท้อนสิ่งที่เห็น สิ่งที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัส  
ด้วยการวาดภาพ ปั้น เล่าเรื่อง ประดิษฐ์จากวัสดุที่หลากหลาย ฯลฯ นอกจาก
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จะช่วยให้เด็กมีการสังเกตได้ละเอียดขึ้น ยังช่วยให้ครูได้รู้ว่าเด็กมีการสังเกตดี
หรือไม่ ได้รู้ว่าเด็กให้ความสนใจหรือใส่ใจในแง่มุมใด

2.11 ให้โอกาสเด็กได้จดจ่อใส่ใจ
ส�ำคัญอย่างไร
ในช่วงปฐมวัยเด็กต้องมีพื้นฐานด้านอารมณ์และจิตใจที่จดจ่อและใส่ใจกับสิ่งที่ท�ำ
จะเป็นการฝึก “สติ” ให้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและช่วยให้เด็กมีสมาธิในการท�ำงาน
อาจกล่าวได้ว่า  “สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล” การฝึกทักษะจดจ่อใส่ใจอย่างสม�่ำเสมอ
จะช่วยยืดช่วงสมาธิของเด็กให้ยาวขึน้ เป็นผลดีตอ่ การรับรูแ้ ละประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของสมอง การจดจ่อใส่ใจจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จทั้งทางการเรียนและ
คุณภาพในการท�ำงาน

บทบาทครูและวิธีการ
• หลักการส�ำหรับการฝึกสติให้กับเด็กเล็กๆ  คือ “กายเคลื่อนไหวแต่ใจอยู่นิ่ง” คือ
ให้เด็กจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่   การฝึกสติไม่ควรใช้วิธีให้เด็กหลับตา เพราะ
เป็นการฝืนธรรมชาติ เมื่อเด็กหลับตาการจินตนาการอาจฟุ้งไปไกลมาก อาจ
คิดถึงสิ่งที่น่ากลัวได้  
• การฝึกสติควรให้เด็กท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อกับงานที่ท�ำจนส�ำเร็จ เช่น
ตั ด กระดาษ ร้ อ ยลู ก ปั ด กรอกน�้ ำ ใส่ ข วด ระบายสี ท� ำ งานประดิ ษ ฐ์ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่สงบ ผ่อนคลาย ไม่เร่งรัด หรือแข่งขัน
• ในระหว่างการจัดกิจกรรม เช่น วาดภาพ ระบายสี อาจให้เด็กได้ฟังเพลงเบาๆ
ดนตรีที่รื่นรมย์ ครูควรพูดเบาๆ ด้วยน�้ำเสียงที่นุ่มนวล
• จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ให้เด็กได้จดจ่อกับการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะเพลง หรือ เคลื่อนไหวภายใต้เงื่อนไขที่ครูบอกอย่างมีสมาธิจดจ่อกับ
การก�ำกับร่างกายของตนเอง เช่น เคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องช้าๆ โดยไม่ให้ชนกัน  
สมมติ ตั ว เองเป็ น ลู ก แมวเหมี ย วตั ว อ้ ว นก� ำ ลั ง คลานไปหาที่ น อน แล้ ว ลู ก แมว
แต่ละตัวก็ไปนอนขดในตะกร้าของตนเอง
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2.12 ให้โอกาสเด็กได้รับแรงบันดาลใจ

2.13 ให้โอกาสเด็กได้ฝึกทักษะทางอารมณ์-สังคม

ส�ำคัญอย่างไร

ส�ำคัญอย่างไร

แรงบันดาลใจเป็นแรงผลักทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจของเด็กทีต่ อ้ งการจะริเริม่ ท�ำสิง่ ใหม่ๆ
มีเป้าหมายใหม่ หรือเป้าหมายทีไ่ กลขึน้ เป็นแรงผลักทีต่ อ้ งการเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้องการ
สร้างสมรรถนะทีด่ ขี นึ้ แข็งแกร่งขึน้ หรือทักษะใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมายทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ใน
อนาคต ขณะเดียวกันก็รกั ษาก�ำลังใจในปัจจุบนั ให้เข้มแข็ง ไม่ทอ้ หรือหมดหวังระหว่างทาง
แรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์ในทางบวกที่มีพลังที่สร้างความรู้สึกประทับใจ
เร้าใจ ชื่นชม ศรัทธา ควบคู่ไปกับพลังที่มีอยู่ในใจของเด็กที่เชื่อว่าตนเองมีศักยภาพ
มีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปทางทีด่ ขี น้ึ ได้ มีความมัน่ คง มัน่ ใจ ไม่กลัวความล้มเหลว

บทบาทครูและวิธีการ
• สร้างแรงเสริมทางบวก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักว่าตน
เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ผ่านการลงมือท�ำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ
ชื่นชมความมุ่งมั่นเพียรพยายามของเด็ก ให้ก�ำลังใจเมื่อเด็กประสบความผิดหวัง
และชวนให้เด็กวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
• จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ที่ดี เชื่อมโยงสู่ตัวเด็ก เช่น
พาเด็กไปชมงานศิลปะ และเชื่อมโยงกับการท�ำงานศิลปะในชั้นเรียนของเด็ก การ
ไปเยี่ยมชมแปลงผักออแกนิคกับการท�ำโครงงาน “ผักสลัด” เพื่อเป็นแรงบันดาล
ให้กับเด็กที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์งานและต่อตัวเอง
• เล่านิทาน อ่านหนังสือ ก็เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดี เช่น นิทานเรื่อง
ฉันชื่อเจน เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทั่วโลกท�ำตามความฝันของตัวเอง
• ให้เด็กได้มปี ระสบการณ์ตรงกับบุคคลทีเ่ ป็นแบบอย่างทีเ่ ด็กรูส้ กึ ชืน่ ชม เช่น นักแต่งนิทาน
ผูว้ าดภาพในนิทานทีเ่ ด็กเคยอ่าน คุณตาคุณยายทีม่ าท�ำของเล่นท�ำมือให้เด็กเล่น พ่อแม่
มาเล่าให้ฟงั ถึงอาชีพทีท่ ำ� และเชือ่ มโยงกับกิจกรรมหรือสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของเด็กๆ
•
•
•
•
•

110

เราได้ให้ “โอกาสที่ดี”แก่เด็กอย่างเพียงพอหรือไม่
เราได้สกัดกั้นโอกาสดีๆ ของเด็กไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่  
เราใจเย็นพอที่ “รอ” ให้เด็กได้คิด ไตร่ตรองได้นานพอหรือไม่
ให้เวลาเด็กที่จะได้ท�ำสิ่งที่เขาสนใจอย่างต่อเนื่องหรือไม่  
เราให้โอกาสดีๆ กับเด็กอย่างทั่วถึงแล้วหรือยัง

เด็กที่มีทักษะทางอารมณ์-สังคม จะรู้จักและเท่าทันอารมณ์ของตน เช่น รู้ว่าก�ำลัง
โกรธ ก�ำลังตื่นเต้น สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม จะช่าง
สังเกตและมีความไวต่อการรับรูอ้ ารมณ์ของผูอ้ นื่ รูว้ ธิ ที จี่ ะสือ่ สารและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น แสดงความเป็นผู้น�ำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจัดการกับ
ความขัดแย้งได้ด  ี ทักษะเหล่านีเ้ ป็นทักษะส�ำคัญทีจ่ ะต้องฝึกฝนให้เกิดขึน้ กับเด็ก เพราะ
จะท�ำให้เด็กมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อ่ืนที่แวดล้อมเด็ก เป็นที่รักของ
เพื่อน ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อน น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการ
เรียน การด�ำเนินชีวติ ครอบครัวและการงานในอนาคต ทักษะทางอารมณ์-สังคมจึงเป็น
ทักษะที่จ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มีความซับซ้อนในความ
สัมพันธ์ของมนุษย์ อีกทัง้ ยังมีการวิจยั ยืนยันว่า การก�ำกับอารมณ์ และการพัฒนาทักษะ
EF พัฒนาไปโดยมีความเกี่ยวโยงกัน  และการส่งเสริมการก�ำกับอารมณ์และฝึกฝน
ทักษะการแก้ปัญหาทางสังคม  จะเสริมพลังให้ EF แข็งแรงขึ้น

บทบาทครูและวิธีการ
• ให้เด็กเริม่ ต้นเรียนด้วยความสงบ สบาย ด้วยการทักทายกันด้วยความนุม่ นวล อบอุน่
อาจเพิ่มเติมด้วยการให้ท�ำกิจกรรมยามเช้าที่ให้เด็กมีความสงบ เช่น การนั่ง
กันเป็นวงแล้วส่งดอกไม้ให้กันอย่างเบามือ รับรู้ถึงการให้และการรับ สานต่อ
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในยามเช้า 
• เมื่อมาถึงโรงเรียน หรือเมื่อท�ำกิจกรรมบางอย่าง ให้เด็กหยิบป้าย “ใบหน้าที่แสดง
อารมณ์ หน้าบึ้ง หน้ายิ้ม หน้าสงสัย หน้าตื่นเต้นฯ” ใส่ที่ป้ายชื่อตนเอง ครูน�ำมาพูด
คุยกับเด็ก “ครูเห็นหนูใส่ป้ายหน้าบึ้ง หนูรู้สึกอย่างไร อะไรท�ำให้หนูโกรธ”เด็กๆ
จะเห็นแบบอย่างของการสังเกตอารมณ์ของผูอ้ นื่ การแสดงถึงความใส่ใจ และพร้อม
รับฟัง ซึ่งจะท�ำให้เด็กไวต่อการตระหนักรู้ความรู้สึกตนเอง เท่าทันอารมณ์ตนเอง
• จับคู่เด็ก ผลัดกันเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากท�ำกิจกรรม ขณะที่
คนหนึง่ เล่าให้คนหนึง่ ฟัง ไม่พดู แทรก รอจนเพือ่ นเล่าจบแล้วค่อยเล่าของตัวเองบ้าง
การรับฟังจะเป็นฐานทีส่ ำ� คัญต่อการสร้างสัมพันธ์ทดี่ แี ละและเอือ้ ต่อการเข้าใจผูอ้ นื่
และแสดงออกด้วยความเข้าใจ
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• ให้เด็กฟังนิทานหรือเรือ่ งเล่า แล้วถามเด็กว่า “ถ้าเป็นตัวหนู  หนูจะรูส้ กึ อย่างไร”
“แล้วหนูจะแสดงออกอย่างเจ้าช้างขีโ้ มโหไหม ถ้าไม่ทำ� อย่างนัน้ หนูจะท�ำอย่างไร”
• เล่นบทบาทสมมติ แสดงอารมณ์ตามตัวละครในเรื่อง หรือเล่นบทบาทสมมติ
ในมุมบทบาทสมมติในห้องเรียน
• ให้เด็กดูภาพที่แสดงออกถึงอารมณ์อย่างชัดเจน ให้เด็กฝึกคาดเดาว่าภาพที่เห็น
อาจเป็นคนหรือสัตว์ มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร และฝึกจินตนาการดูว่า  อะไร
น่าจะท�ำให้คนหรือสัตว์นั้นแสดงอารมณ์ดังภาพ
• พูดคุยกับเด็กถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง เช่น
เสียใจ ผิดหวัง สูญเสีย ครูพร้อมรับฟัง  และแสดงออกถึงการยอมรับทุกอารมณ์
ทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก เพราะคนเราย่อมโกรธ เสียใจ หรือผิดหวังได้  จากนัน้ ให้ครูชวน
เด็กพูดคุย ชวนเด็กคิด (ไม่ใช่สอน) เพื่อน�ำไปสู่วิธีคิดทางบวก เช่น การให้
ก�ำลังใจตนเอง การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น  และสิ่งที่ควรท�ำต่อไปจากนี้ให้ดีขึ้น
• พูดคุยกับเด็กถึงสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ หรือเมือ่ เกิดขึน้ จริงกับเพือ่ น  เช่น เมือ่
หมาของเพื่อนตาย เมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือของหาย พูดคุยกับเด็กถึงความรู้สึก
ของเพื่อน ความรู้สึกของตนเองต่อเพื่อน ความเห็นอกเห็นใจ และสิ่งที่เด็กควร
แสดงออกอย่างสอดคล้องกับความความรู้สึกที่เกิดขึ้น
• ให้เด็กมีโอกาสได้เล่น ได้ทำ� งานร่วมกันเป็นคู่ เป็นกลุม่ เล็ก กลุม่ ใหญ่ อย่างอิสระ
บนกติกาการอยู่ร่วมกัน เช่น การเข้าคิว การผลัดเปลี่ยนกันท�ำ ผลัดกันพูด การ
รอคอย การบอกความต้องการ การเล่นและการท�ำงานด้วยกันบ่อยๆ จะเป็น
ประสบการณ์ตรงของเด็กที่จะฝึกฝนทักษะทางสังคม เช่น การให้ การขอความ
ร่วมมือ  การแบ่งปัน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การเจรจาต่อรอง การยอมรับ
วิธที ำ� งานทีแ่ ตกต่างกัน ความร่วมมือ การไม่โทษกัน และการจัดการกับความขัดแย้ง
• จัดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น และรับฟังกัน
ในกลุ่มอยู่เสมอ
• ให้เด็กได้สะท้อนความคิดเห็นในกลุม่ การแสดงความคิดเห็นทางบวกต่อผลลัพธ์
ที่เกิดจากการท�ำงานกลุ่ม แม้งานจะไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือไม่เป็นไปตาม
คาดหวังของกลุ่ม เช่น การเสริมก�ำลังใจของกันและกัน การมองเห็นปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางพัฒนางานในครั้งต่อไป การขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือ หรือเสนอความคิดที่ดี  
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สรุป
• “ให้โอกาส” หมายถึงการ เปิดโอกาส สร้างโอกาส และไม่ท�ำลายโอกาส
• ให้โอกาสได้คิด สงสัย สังเกต  เพราะเป็นต้นทางในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
• ให้โอกาสได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน เพราะท�ำให้ได้ไตร่ตรอง ได้คาดเดาผล ได้ล�ำดับความคิด ส่งผลให้กล้า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คิด กล้าท�ำ เป็นต้นทางของความกล้าหาญ มั่นใจในตนเอง
ให้โอกาสได้ลงมือท�ำ เพื่อจะได้สั่งสมประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ ทั้งยังได้ค้นพบความสามารถ
ของตนเอง
ให้โอกาสได้ลองผิดลองถูก เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ภูมิใจเมื่อท�ำได้ แต่ถ้าล้มเหลวก็พยายาม
หาวิธีการใหม่ต่อไป
ให้โอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อน�ำไปสู่ความคิดใหม่ๆ เติบโตไปเป็นคนที่กระตือรือร้น
มีชีวิตชีวา ช่างคิด ช่างท�ำ
ให้โอกาสได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะการเล่นคือการเรียนรู้ที่สร้างความสุข ท�ำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้
ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลการท�ำงาน เพื่อได้ฝึกการใช้เหตุผลข้อมูล ฝึกการคิดเชื่อมโยง
และการพิจารณางานของตนเองอันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงผลงานของตัวเองต่อไป
ให้โอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจ�ำวัน เด็กจะได้ตระหนักว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความรู้สึกมั่นใจที่
จะลงมือท�ำด้วยตนเอง
ให้โอกาสได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
ให้โอกาสได้เรียนรู้ผ่านบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory Integration) เพื่อให้มีประสาทสัมผัสที่คมไว
มีการสังเกตที่ละเอียดและเฉียบคม ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญยิ่งในการเรียนรู้
ให้โอกาสได้จดจ่อใส่ใจ เพื่อฝึก “สติ” ช่วยให้มีสมาธิในการท�ำงาน ส่งผลดีต่อการรับรู้
ให้โอกาสได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดพลัง ก�ำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง
ให้โอกาสได้ฝึกทักษะทางอารมณ์ - สังคม เพื่อให้รู้จักการจัดการกับอารมณ์ตัวเองและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้
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6
ไม่สอน แต่เรียนรู้

เป็นผู้ริเริ่มและเป็นอิสระ

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น สนามเด็กเล่น การจัดรูปแบบชั้นเรียน
บอร์ดแสดงผลงานของเด็ก มุมประสบการณ์ รวมถึงการเลือกสรรและจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
ของโรงเรียนนั้นๆ ในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ความใส่ใจต่อกระบวนการเรียนรู้
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของเด็ก การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่
ดังนั้นโรงเรียนที่ลงทุนสูงก็ไม่แน่ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็กได้
มากเท่าหรือมากกว่าโรงเรียนที่ลงทุนต�่ำแต่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่า 
ในตอนต้นของบทจึงเริม่ ด้วยการชวนคิดว่าสภาพแวดล้อมมีอทิ ธิพลในแง่มมุ ใดบ้าง
ต่อเด็ก ซึ่งจะน�ำไปสู่แนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ “ให้โอกาส”
ที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะสมอง EF

WHO

สภาพแวดล้อมส�ำคัญอย่างไร

สภาพแวดล้อมส่งผลต่ออุปนิสัย

ก่อเกิดสุนทรียภาพ

เนื่องจากประสบการณ์ของ
เด็ ก ถู ก ก� ำ หนดโดยพื้ น ที่
โดยสภาพแวดล้อมรอบตัว
เด็ ก ดั ง นั้ น ผู ้ ใ หญ่ จึ ง ต้ อ ง
ให้ความใส่ใจกับพื้นที่ กับ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก1
(Chawla, 2012)

สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF
อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข
1

114

สภาพแวดล้อมเป็นพลังเงียบ
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ทัง้ การเรียนรู้ อารมณ์ ความรูส้ กึ ตลอดจนการกระท�ำของเด็ก เด็กรับสัมผัสจาก
สภาพแวดล้อมด้วยประสาทสัมผัสทุกด้าน สภาพแวดล้อมจึงเข้าถึงเด็กได้โดย
ง่ายจนสามารถโน้มน�ำเด็กไปในทิศทางใดก็ได้ เพราะประสาทสัมผัสของเด็กนัน้
ไวต่อการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมมาก
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทุกครั้งที่เราปล่อยให้เด็ก 2–3 คน เข้าไปในห้อง
โล่งๆ จากเสียงหัวเราะดังจะกลายเป็นเสียงร้องไห้ได้ในเวลาไม่นานนัก เพราะ
สภาพแวดล้อมที่เป็นห้องโล่งๆ นี้ราวกับจะเชิญชวนให้เด็กๆ วิ่งกันเกรียวอย่าง
ไร้ทิศทาง เด็กจะหัวเราะและส่งเสียงดัง สักพักเสียงหัวเราะก็จะกลายเป็น
เสียงร้องไห้ เพราะวิ่งชนกันด้วยความตั้งใจและไม่ต้ังใจ ในทางตรงข้ามถ้าเรา
พาเด็กๆ เข้าไปในห้องที่มีมุมหนังสือ มุมตัวต่อ มุมที่วางกระดาษและสีเทียน

Chawla.2012.The importance of access to nature for young children.Early Childhood Matters. June 2012:48-50.
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ห้ อ งเรี ย นจะเป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ด็ ก
โปรดปรานมาก ถ้ า ท� ำ ให้ พื้ น ที่
สนับสนุนส่งเสริมความเป็นอิสระ
ให้ได้เข้าสังคม ให้ได้แสดงออก
และให้ได้ท�ำการส�ำรวจ ค้นหา
อย่างสร้างสรรค์ ครูควรให้ความ
ส�ำคัญกับ ”สภาพแวดล้อมซึ่งเป็น
เหมื อ นครู ค นที่ ส าม” ให้ ม าก
เพราะว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างมาก
กับวิถีทาง วิธีการที่เด็กคนหนึ่งจะ
มีปฏิสัมพันธ์กับโลก กับการท�ำสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ประสบผลส�ำเร็จ 2
(Julianne P.Wurm,2005)

สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ก็จะเชิญชวนให้เด็กส�ำรวจ หยิบจับ นั่งลงเล่นของเล่นหรือเปิด
หนังสืออ่านอย่างสงบ สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะช่วยให้เด็กก�ำกับตัวเองได้โดยไม่
ยาก นั่นคืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็กอย่าง
เห็นได้ชัด

สภาพแวดล้อมเป็นครู  ไม่สอนแต่เรียนรู้  

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เด็กนัน้ เรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เด็กจึงเรียนรูไ้ ด้มากกว่าสิง่ ที่
ผู้ใหญ่สอน เพราะเขาจะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การเดินเล่นส�ำรวจ
ต้นไม้ใบหญ้ารอบบ้านทุกวัน  ท�ำให้เด็กสังเกตว่ามีหญ้าต้นเล็กๆ ขึ้นเต็มสนาม
แต่ไม่มีหญ้าแม้แต่ต้นเดียวใต้กอต้นเข็มที่ไร้แสงแดด เด็กเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติรอบตัว เป็นความเข้าใจที่แท้จริงจากการค้นพบ
และประสบการณ์ตรง ได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิม ต่างจาก
ความรู้ที่ผ่านหูจากการบอกกล่าวของผู้ใหญ่
จากภาพที่เห็นนี้ คาดเดาได้ว่าสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิด
การเรียนรูม้ ากมายกับเด็กโดยไม่ตอ้ งพูด แต่ชวนลงมือท�ำ
ให้คิด ให้เรียนรู้และค้นหาค�ำตอบด้วยตัวเด็กเอง และ
บ่อยครัง้ ทีท่ งิ้ ค�ำถามไว้ให้เด็กต้องติดตามต่อ หรือพยายาม
หาค�ำตอบที่เกิดขึ้นในใจเด็ก สิ่งแวดล้อมที่จัดได้อย่าง
เหมาะสมประกอบกับความกระหายใคร่รู้  จึงก่อให้เกิด
การเรียนรู้กับเด็กได้อย่างน่าอัศจรรย์  

ไม่สอน
แต่เรียนรู้

สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบทีเ่ ด็กเป็นผูร้ เิ ริม่ และเป็นอิสระ

ภาพของเด็กก�ำลังเล่นในบ่อทราย ก�ำลังเพียรพยายามใช้น�้ำท�ำให้ทราย
ที่เป็นผงกลายเป็นก้อนทรายขนาดเท่าไข่ไก่ ท�ำให้เห็นว่าขณะเล่นคือการเรียนรู้
ความชื้นที่พอเหมาะท�ำให้เม็ดทรายเกาะกันเป็นก้อน เป็นการเรียนรู้แบบ
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม มีอิสระในการวางแผน เลือก และตัดสินใจด้วยตัวเอง
ได้ลองผิดลองถูก ผิดไม่เป็นไรท�ำใหม่ได้ ไม่มีใครว่า ในที่สุดก็สมใจ ค้นพบวิธีท�ำ
ก้อนทรายให้เหมือนไข่ไก่ เพือ่ นทีเ่ ล่นอยูใ่ กล้กนั ก็นกึ สนุกชวนกันท�ำบ้าง ไม่นาน
ทรายที่เป็นผงค่อยๆ หายไป กลายเป็นก้อนทรายกลมๆ เต็มบ่อทราย  
การเล่นของเด็กจึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อ มุ่งมั่นท�ำจนส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องมีครูคอยก�ำกับ หากเด็กได้รับโอกาสอย่างสม�่ำเสมอและมากพอที่จะ
ได้เล่นอย่างอิสระในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย จะท�ำให้เด็กมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้ ช่างสังเกต จดจ�ำ มีวิธีการเล่นที่หลากหลาย กล้าคิดกล้าท�ำ เป็น
การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ได้ค้นพบ ได้ตื่นเต้นและภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

เป็นผู้ริเริ่ม
และเป็นอิสระ

สภาพแวดล้อมส่งผลต่ออุปนิสยั ของเด็ก

เนื่องจากเด็กจะตอบโต้ สร้างความหมาย และซึมซับจากสิ่งแวดล้อมอยู่
ตลอดเวลา จึงไม่นา่ จะแปลกใจว่าท�ำไมเด็กทีเ่ ติบโตมาจากบ้านทีจ่ ดั วางข้าวของ
อย่างมีระเบียบ มีความพิถีพิถันในการจัดหาจัดวาง  เมื่อเติบโตขึ้นเขาก็จะมี
ความประณีตในการใช้ชีวิตมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่มีระเบียบ บ้านรกรุงรัง
ส่วนเด็กที่เติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่ผู้คนวุ่นวาย เสียงดังรอบตัว เด็กก็
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น คนเอะอะโวยวาย เสี ย งดั ง ต่ า งจากเด็ ก ที่ เ ติ บ โตใน
สภาพแวดล้อมที่มีความสงบ   

สภาพแวดล้อม
ส่งผลต่ออุปนิสัย

Julianne P.Wurm.2005. A beginner's Guide for American Teachers.Redleaf Press: National Association for the Education of
Young Children.Washington, DC.
2
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สภาพแวดล้อมก่อเกิดสุนทรียภาพ

สภาพแวดล้อม
ก่อเกิด
สุนทรียภาพ

สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสวยงาม มีระเบียบเรียบร้อย มีความพอเหมาะพอดีของ
การจัดวาง การเลือกใช้สีท่ีนุ่มนวล คู่สีที่ตัดกัน หรือเข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะ
มี ค วามพิ ถี พิ ถั น ในการเลื อ กใช้ วั ส ดุ การตกแต่ ง ที่ มี ร สนิ ย มที่ ดี การเลื อ กภาพ
ที่น�ำเสนอกับเด็ก เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพและซึมซับ
เป็นรสนิยม เป็นบรรยากาศทีช่ ว่ ยให้มคี วามสุขใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะ
สร้างสรรค์งานที่ประณีตและงดงามต่อไป

สภาพแวดล้อมส่งผลต่อจิตใจ  

สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัยและเป็นมิตร จะท�ำให้เด็กเกิดความมั่นคง
ทางจิตใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ไม่กลัวที่จะล้มเหลว กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น โปร่งสบาย ใกล้ชิดธรรมชาติจะท�ำให้เด็กมีความสงบ
สบายใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้  
สภาพแวดล้อมทีย่ ดื หยุน่ และตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของเด็กใน
สถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันไป เช่น เมือ่ ต้องการท�ำกิจกรรมกับกลุม่ เพือ่ น เมือ่ ต้องการ
อยู ่ ส งบๆ ตามล� ำ พั ง เมื่ อ ต้ อ งการเล่ น อย่ า งอิ ส ระ เมื่ อ ต้ อ งการไปส� ำ รวจเพื่ อ
เรียนรู้ ฯลฯ จะท�ำให้เด็กมีความสุข มีความกระตือรือร้น รู้สึกถึงความเป็นสิ่งหนึ่ง
สิง่ เดียวกับสิง่ แวดล้อม รักและเห็นคุณค่า ซึง่ จะน�ำมาสูค่ วามรูส้ กึ ดีตอ่ การมาโรงเรียน
มีความสุขที่ได้ท�ำกิจกรรมกับเพื่อนและครู

บ่อยครั้งที่เรามักเคยชินกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ท�ำให้เรา
มองข้ามสิ่งดีๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากเราได้ปรับปรุง หรือตกแต่งห้องเรียน
ห้องเดิม เพราะ...แม้เพียงเราเอาแจกันดอกไม้เล็กๆ เข้าไปตกแต่งในห้องน�้ำ
เชื่อว่าเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นทันที

แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออ�ำนวยให้เด็กพัฒนาทักษะสมอง
EF ควรค�ำนึงถึงสิ่งเหล่านี้  

1) การท�ำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
Sensory Integration – SI
จัดสภาพแวดล้อมให้มีพื้นที่ที่เด็กจะได้พัฒนาการท�ำงานของระบบประสาท
ส่วนกลางซึ่งรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส การกระตุ้นประสาทสัมผัสจะเป็นช่องทาง
น�ำข้อมูลไปสูส่ มอง จะท�ำให้สมองเกิดการตีความ ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลอย่าง
มีความหมายและสอดคล้องกัน การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม SI จึงเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะสมอง EF และยังท�ำให้เด็กมีทักษะ
ในการใช้ร่างกาย มีความคล่องแคล่ว รู้ถึงสมรรถนะและขีดจ�ำกัดของร่างกาย

SI
(Sensory

Integration)

ระบบการรับรู้
ความรู้สึกทั้ง
3 รูปแบบ

คือกระบวนการจัดระเบียบการท�ำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่ง
รับรู้ผ่านประสาทต่างๆ เมื่อประมวลผลแล้วสมองจึงสั่งการให้ตอบสนอง
สิ่งที่มากระตุ้นนั้นอย่างเหมาะสม
การรับสัมผัส
มองเห็น ได้ยิน
ลิ้มรส สัมผัส
ดมกลิ่น
การรับรู้ผ่าน
กล้ามเนื้อ
เอ็น ข้อต่อ
ระบบ
การทรงตัว
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ผลการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่ดีและเหมาะสมกับวัย
จะเสริมสร้างพัฒนาการของทักษะชีวิต
• ความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับความตื่นกลัว
• ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
• ความสามารถในการจัดกิจกรรมทีม่ เี ป้าหมายและมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ
• ความสามารถในการท�ำงานและทักษะทางสังคม 3
ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ ภาควิชากิจกรรมบ�ำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์การเล่นให้เด็กได้ มุด ลอด ไต่ โหน แกว่ง
ตัว กระโดด กลิ้ง ก็มีส่วนในการพัฒนา SI แต่ควรพิจารณาให้ครอบคลุมระบบการ
รับรูท้ งั้ 3 รูปแบบ คือ การรับสัมผัส การรับรูผ้ า่ นกล้ามเนือ้ -เอ็น-ข้อต่อ  และระบบ
การทรงตัว โดยการออกแบบกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�ำนวย เช่น
จัดกิจกรรมให้เด็กได้กลิ้งตัวบนพื้นผิวที่ต่างกัน ได้แก่ ผ้านวม ฟองน�้ำ ผ้ายาง
การท�ำทางเดินที่มีความหยาบละเอียด ผิวสัมผัสต่างกัน เช่น กรวดต่างขนาด
แผ่นทรายล้าง แผ่นอิฐ เพื่อกระตุ้นประสาทรับสัมผัสที่ใต้เท้าเด็ก จัดท�ำลายเส้น
บนพื้นโค้งไปโค้งมา ให้เด็กเดินต่อเท้าเล่นเพื่อฝึกการทรงตัว การท�ำเนินและทาง
ลาดชันเพื่อให้เด็กได้เล่นหรือต้องทรงตัวมากกว่าการเดินบนพื้นราบ

2) ความปลอดภัยและความเสี่ยง
Safety & Risk
การจัดสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยแต่มคี วามเสีย่ งเพือ่ กระตุน้ ท้าทายให้เด็กได้ใช้
ทักษะด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย ควบคู่ไปกับการคิด ตัดสินใจ ได้ทดสอบและประเมิน
ทักษะความสามารถของตนเอง โดยค�ำนึงถึงพัฒนาการ และสมรรถนะตามวัยอย่าง
พอเหมาะพอดี โดยไม่วิตกมากจนเกินไป หรือมีข้อห้ามมากเกินไป เพราะจะท�ำให้
เด็กไม่เกิดการเรียนรูเ้ ท่าทีค่ วร ไม่ได้ใช้รา่ งกาย ไม่ได้ใช้สมรรถนะทีต่ วั เองมีอย่างเต็มที่
การให้เด็กได้ท�ำสิ่งที่ท้าทาย ได้ทดสอบตัวเอง เด็กก็จะรู้สึกดีต่อตนเอง เพราะ
เมื่ อ ท� ำ ได้ เด็ ก จะภู มิ ใจ มั่ น ใจว่ า มี ค วามสามารถ และมี พ ลั ง ที่ จ ะท� ำ สิ่ ง ใหม่
ที่ท้าทายต่อไป เด็กจะเกิดภาพบวกเกี่ยวกับตัวเอง “ฉันเป็นคนกล้า” “ฉันท�ำได้”
“ฉันเป็นคนอดทน” โดยผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ชี้ให้เห็น เพื่อเด็กจะยึดไปใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความมั่นใจในตัวเองต่อไป ในกรณีที่เด็กท�ำไม่ได้ควรฝึกให้เด็กได้ประเมิน
ตนเอง วิเคราะห์ หาข้อสรุป และแนวทางที่จะท�ำต่อไปภายใต้บรรยากาศการ
สนับสนุน และให้ก�ำลังใจ
สิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เด็กกล้าเสี่ยงหรือท�ำสิ่งที่ท้าทาย คือครูหรือผู้ใหญ่กังวล
มากจนเกินไป หรือประเมินความสามารถเด็กต�่ำกว่าที่เป็นจริง แต่หากเด็กได้รับ
โอกาสในการเล่นอย่างสม�่ำเสมอ ทักษะสมอง EF ก็จะพัฒนา ท�ำให้เด็กสามารถ
ประเมิ น ตนเอง มี ทั ก ษะในการคิ ด สามารถดึ ง ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู ้
เดิมมาปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ดี เด็กจะรู้ว่าควรจะเล่นเครื่องเล่นชิ้นไหน
แค่ไหน และเล่นอย่างไร
ครูมีหน้าที่คอยสังเกต กระตุ้นให้เด็กได้ลองท�ำ ให้กล้าเสี่ยง ก้าวผ่านความกลัว
โดยคอยแนะน�ำ และระวังอยู่ใกล้ๆ เพราะเด็กแต่ละคนมีร่างกายที่แตกต่างกัน
ครูมีหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้เด็กลองท�ำ ให้
โอกาสเด็กได้สร้างความมั่นใจ ทดสอบความสามารถ ได้เพิ่มศักยภาพของตัวเอง
ควบคู่ไปกับการสอนเด็กในเรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัย รู้จักระมัดระวังผู้อื่น
ก�ำกับตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎกติกาของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สรินยา ศรีเพชราวุธ.การทํากิจกรรมบําบัด Sensory Integration.Web.kku.ac.th. Available at: http://web.kku.ac.th/autistic/th/images/
stories/docandpdf/si.pdf.Accessed October 8, 201
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3) ความสะอาดและการดูแลอย่างดี
Care & Clean
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขอนามัย จะมีผลดีต่อชีวิต
ของเด็กเพราะ
• ดีต่อสุขภาพอนามัย เพราะสิ่งแวดล้อมสะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย
จากโรค จากสัตว์ที่เป็นพาหะน�ำโรคและแมลง
• เป็นแบบอย่างของการจัดวางสิง่ ของอย่างเป็นระเบียบ ท�ำให้หยิบง่าย ใช้สะดวก
ไม่รกรุงรัง เกะกะ เป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี รู้จักที่จะดูแลรักษาของ
ให้สะอาดและจัดเก็บเข้าที่ ช่วยฝึกในเรื่องของการจ�ำเพื่อน�ำมาใช้ เมื่อครูหรือ
ผูใ้ หญ่แนะน�ำ เด็กจะได้ทบทวนว่าเมือ่ จะใช้ของสิง่ ใดต้องหยิบจากตรงไหน และ
ต้องเก็บอย่างไร
• เด็ ก เรี ย นรู ้ ที่ จ ะเข้ า ใจถึ ง เหตุ ผ ลของการจั ด กลุ ่ ม หรื อ จั ด หมวดหมู ่ ส่ิ ง ของ
ในเรื่องของประเภท ขนาด ลักษณะของการใช้งาน เข้าใจความเหมาะสม เช่น
ของประเภทไหนควรเก็บทีใ่ ด ควรใช้ภาชนะใดจัดเก็บ การจัดเก็บในลักษณะใด
• สร้างทักษะในเรือ่ งของการจัดการกับ Space (ทีว่ า่ ง) เช่น จะจัดของเล่นลงกล่อง
ได้ อ ย่ า งไร จะพั บ ผ้ า อย่ า งไรให้ พ อเหมาะกั บ ตะกร้ า  จะจั ด เก็ บ กล่ อ งนม
ของทุกคนลงตะกร้าได้อย่างไร เมื่อคุณครูสอนเด็กก็จะต้องจดจ�ำ วิธีจัดเก็บ
แล้วท�ำซ�้ำๆ ก็จะท�ำได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้าเป็นสิ่งที่เด็กทดลองจัดเก็บเอง
เด็กก็ต้องคิดภาพในใจก่อนว่าจะจัดเก็บอย่างไร แล้วทดลองท�ำดู เมื่อฝึกฝน
บ่อยๆ จะมีความคล่องในการกะประมาณกับการใช้พื้นที่
จะเห็นว่าการที่เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันโดยค�ำนึงถึงความสะอาดเป็น
ระเบียบนั้น ท�ำให้เด็กได้ฝึกทักษะ EF ไปในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะต้องจ�ำเพื่อน�ำ
มาใช้ จากขั้นตอนที่เรียนรู้มาแล้วน�ำมาปฏิบัติ การยั้งคิด และลงมือท�ำจนส�ำเร็จ
รูห้ น้าทีโ่ ดยไม่เอาแต่เล่นตามใจตัวเอง   ได้สมาธิจดจ่อกับการท�ำงาน ฝึกการควบคุม
อารมณ์ทจี่ ะท�ำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และในขณะท�ำงานย่อมต้องเกิดปัญหา
ที่เด็กต้องแก้ไข นั่นคือ เกิดทักษะในการริเริ่ม ลงมือท�ำ การวางแผนในการท�ำงาน
เมื่อครูวิเคราะห์ดูจะเห็นว่าขณะที่เด็กลงมือท�ำงานและก�ำกับตัวเองนั้น เด็กได้รับ
การส่งเสริมทักษะสมอง EF อยู่ทุกขณะ
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การจัดสภาพแวดล้อมทางอารมณ์และสังคม (Emotional & Social
Environment)

การจัดสภาพแวดล้อมทางอารมณ์และสังคมนั้น ควรค�ำนึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้
1) สภาพแวดล้อมจะต้องตอบสนองความต้องการของเด็กในเรือ่ งของการใช้งาน
เช่น การจัดสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทมี่ ขี นาดและปริมาณทีเ่ หมาะกับการใช้งานของเด็ก
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน มีบริเวณส�ำหรับเด็กท�ำกิจกรรมกลุม่ ใหญ่ มีมมุ ส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมกลุ่มเล็ก และพื้นที่ตอบสนองการท�ำงานเป็นรายบุคคล
2)  สภาพแวดล้อมต้องตอบสนองในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก เช่น จัดสถานที่
ทีเ่ ป็นมุมเงียบๆ ส�ำหรับเด็กทีต่ อ้ งการท�ำกิจกรรมสงบหรืออยากอยูล่ ำ� พังเงียบๆ หรือ
จัดให้มีบริเวณที่เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย มีพรมนุ่มๆ มีหมอน ตุ๊กตาผ้า
3) สภาพแวดล้อมที่ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นเจ้าของ
สถานทีร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ การมีชอื่ ของเด็กแต่ละคนในสถานทีต่ า่ งๆ ในห้อง การน�ำเสนอ
ผลงานของเด็ก การให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดห้องเรียน การที่เด็กมีเสรีใน
การเลือกที่นั่งท�ำงาน เลือกเล่นในมุมเสรี เหล่านี้จะท�ำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีอิสระ
ที่จะใช้พื้นที่ในห้องอย่างเสรี แต่เนื่องจากเด็กต้องใช้พื้นที่ร่วมกันหลายคน เด็กต้อง
ปฏิบตั ติ ามกติกาการอยูร่ ว่ มกัน ท�ำให้เด็กเรียนรูท้ จี่ ะเคารพกติกา การให้เกียรติและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็รู้จักที่จะประนีประนอม โอนอ่อนผ่อนปรนกัน
รูจ้ กั ทีจ่ ะยืดหยุน่ หรือปรับเปลีย่ นวิธเี ล่นทีเ่ ด็กจะได้เล่นร่วมกันแทนทีจ่ ะเล่นคนเดียว
4) สภาพแวดล้อมที่เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากความกดดันจากอ�ำนาจ
ของผูใ้ หญ่ สภาพแวดล้อมดังกล่าวเกิดจากการทีค่ รูหรือผูใ้ หญ่มคี วามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก ใช้วิธีการทางบวก (Positive
Approach) ทั้งในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์ ครูตอ้ งมีความไวต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ของเด็ก พร้อมที่จะรับฟัง และ
ให้โอกาสเด็กได้คดิ ได้ตดั สินใจ มีกำ� ลังใจทีจ่ ะใช้ความเพียรพยายามในการท�ำสิง่ ต่างๆ
ให้บรรลุเป้าหมาย

งานวิจยั ชี้ ให้เห็นว่า เด็กทีไ่ ด้รบั การ
เลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่มีแต่การ
ลงโทษ ผลการประเมิ น ทางด้ า น
ทักษะสมอง EF จะด้อยกว่าเด็กที่
เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี
การลงโทษ4
(Talwar&Carlson,2011)

การให้เด็กเล่นกับสิง่ แวดล้อมและวัสดุ
ทีม่ าจากธรรมชาติจะมีผลดีทงั้ ต่อเด็ก
และสิ่งแวดล้อม เด็กจะมีสุขภาพดี
มีสมาธิจดจ่อ เกิดทักษะทางสังคม
มีความผูกพันต่อโลกธรรมชาติที่จะ
เติบโตไปพร้อมกับจิตส�ำนึกในการ
ปกป้องสิง่ แวดล้อม และยังท�ำให้เด็ก
“ติดดิน” มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และยังช่วยให้เด็กมีความเข้าใจและ
ชื่นชมกับธรรมชาติ 5
Ruth A.Willson.Ph.D
(Earlychildhoodnews)

Talwar&Carlson (2011).“Effects of a Punitive Environment on Children's Executive Functioning: A Natural Experiment”Social
Development ,Volume 20, Issue 4November 2011: 805–824.
5
Ruth A.Willson.Ph.DThe Wonders of Nature: Honoring Children's Ways of Knowing . Earlychildhood Website.Availabel at :
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=70 .Accessed October 8, 2016
4
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การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด (Cognitive Environment)
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ควรค�ำนึงถึง

1) ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ
Natural Component
จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้เด็กได้ใกล้ชิดให้มาก เพราะธรรมชาติจะ
ท�ำให้เด็กเรียนรู้แบบ “ปลายเปิด” และเปิดโลกกว้างที่เต็มไปด้วยพลังของการ
เรียนรู้ ท�ำให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้อย่างง่ายๆ เช่น การเกิด-ด�ำรงอยู่-ตาย
การเปลี่ยนแปลง และเวลา หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติฯลฯ ให้เด็ก
นักส�ำรวจได้คน้ พบความน่าตืน่ เต้น ความหลากหลายทีไ่ ม่ซำ�้ แบบ เห็นความเหมือน
ในความต่ า งและเห็ น ความต่ า งในความเหมื อ น เช่ น กรวดสี ข าวเหมื อ นกั น
แต่ลวดลายต่างกัน นอกจากความหลากหลายของธรรมชาติแล้ว ยังมีกฎของ
ธรรมชาติที่เด็กๆจะต้องยอมรับ และไม่สามารถก�ำกับให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตนได้ ทั้งสองสิ่งนี้ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะ EF ในด้านการยืดหยุ่นความคิด
ได้เป็นอย่างดี
ธรรมชาติทำ� ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการพึง่ พาระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
สร้างความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นในใจเด็ก ธรรมชาติสอนให้เข้าใจเรื่องของเวลาและ
ความอดทนรอคอย เช่น ถ้าอยากเห็นดอกไม้บาน เด็กต้องเริ่มจากการควบคุม
ความอยาก รู้จักอดทนรอคอย ยับยั้งชั่งใจ ไม่เข้าไปขย�ำดอกไม้ที่ก�ำลังตูม ไม่เด็ด
ไม่ท�ำลาย เมื่อบานก็รู้จักที่จะจับต้องอย่างทะนุถนอม เบามือ  
นอกจากจะให้เด็กๆ ได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาตินอกห้องเรียนแล้ว ครูควรน�ำ
สิง่ ทีเ่ ป็นธรรมชาติเข้ามาในห้องเรียนด้วย เพือ่ ให้เด็กเกิดความเชือ่ มโยงกับโลก กับ
ธรรมชาติภายนอกด้วย เช่น การจัดแจกันดอกไม้ การจัดมุมสิ่งของจากธรรมชาติ
การน�ำสิ่งของจากธรรมชาติมาท�ำงานศิลปะ เป็นต้น

2) ให้ทุกก้าวย่างคือการเรียนรู้
Rich Environment
การเรียนรูอ้ ย่างอิสระนอกห้องเรียนมีความหมายต่อเด็กอย่างมาก หากโรงเรียน
ได้วางแผนจัดสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้ทุกก้าวย่างของเด็กคือการเรียนรู้ (Rich
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Environment) จะท�ำให้การพัฒนาทักษะสมอง EF เกิดขึ้นได้อย่างมาก เช่น
ปลูกต้นพุดตาน เด็กก็จะสังเกตการเปลีย่ นสีของดอกในช่วงวัน ปลูกถัว่ ฝักยาวทีเ่ ด็ก
ต้องอดทนตั้งใจรอจากดอกจนติดฝัก  ได้เห็นผีเสื้อในแปลงไม้ดอก ต้องอดใจ ยั้งใจ
ไว้ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่จบั ผีเสือ้ หากมีพนื้ ทีแ่ ม้ไม่มากก็สามารถมีบอ่ กรวด จัดวางกรวด
หลากสี หลายขนาด ให้เด็กได้คิดวิธีอันหลากหลายในการเรียง การจัดกลุ่ม การต่อ
เป็นรูปตามจินตนาการ บ่อทรายทีเ่ คยมีแต่พลัว่ ตักทราย ลองจัดหากระป๋องรูปทรง
ต่างๆ สายยางใสสั้นๆ กรวย กระชอนฯลฯ เด็กๆ ก็จะสรรหาวิธีเล่น วิธีสนุก และ
เรียนรูไ้ ปด้วยพร้อมๆ กันด้วยตัวเด็กเอง ลองท�ำทางน�ำ้ ไหล ให้เด็กได้เห็นน�ำ้ ไหลจาก
ทีส่ งู ไปทีต่ ำ�่ ได้เห็นการกัดเซาะของน�ำ้ ลองปลูกต้นต้อยติง่ ใกล้ทางน�ำ้ ท�ำเนินดินให้
เด็กรับรู้ความต่างกันของการเดินขึ้นกับการเดินลง และอีกมากมายที่เราจะคิดจะ
วางแผนเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก

3) วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เด็กเลือกใช้
Variety of materials
วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายจะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจในการส�ำรวจและ
เรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี อาจจะให้เด็กช่วยกันสะสม แล้วน�ำมาจัดกลุ่มและ
จัดแสดงตามเงือ่ นไขต่างๆ เช่น ของทีม่ าจากธรรมชาติ ของทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เป็นต้น
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลายยังช่วยจุดประกายความคิด กระตุ้นจินตนาการให้
เด็กๆ ได้เลือกใช้เพื่อสร้างสรรค์งาน เสนอความคิด และถ่ายทอดประสบการณ์
ที่เด็กเรียนรู้ ยิ่งเด็กมีโอกาสได้ท�ำมากเท่าใด เด็กจะยิ่งมีทักษะในการวางแผน
มีเป้าหมายในการท�ำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้วสั ดุ  รูจ้ กั ทีจ่ ะปรับ
เปลี่ยนใช้วัสดุทดแทน ซึ่งผลของการพัฒนาทักษะสมอง EF จะต่างจากการให้วัสดุ
ที่มีความจ�ำกัด เช่น กระดาษ และสีเทียน

4) จัดท�ำ / ดัดแปลงพื้นที่ที่กระตุ้นให้เด็กได้ตอบโต้กับสิ่งรอบตัว
การจัดการกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่ ระตุน้ ให้เด็กได้คดิ ได้สนุกกับการ
ท�ำกิจกรรมที่เสมือนการตอบโต้กับสิ่งแวดล้อม เช่น การติดกระจกเงาเพื่อให้เกิด
ภาพสะท้อนจากกระจกเงา การท�ำรูปทรงต่างๆ ที่พื้น กระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์วิธี
เล่นเอง การติดมาตรวัดความสูงทีเ่ สา มาตรวัดความยาวตามทางเดิน เด็กก็จะสนุก
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กับการน�ำสิ่งต่างๆ มาวัด เปรียบเทียบความสูง ความยาว การติดตัวเลขตามขั้น
บันได เมือ่ ท�ำเป็นประจ�ำ เด็กจะเกิดการรับรูใ้ นการกะประมาณ ในบริเวณทีแ่ สงสาด
เข้ามา เด็กจะเห็นเงาของสิ่งที่แสงตกกระทบ ได้เห็นเงาตัวเอง เวลาเปลี่ยนแสงเงา
เปลี่ยนไป ให้เด็กได้สนุกกับการท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแสงเงา การสะท้อนแสง การ
ที่แสงส่องผ่านวัสดุต่างกัน การท�ำตารางหลากหลายแบบบนพื้น เพื่อให้เด็กคิดวิธี
เล่นด้วยตัวเอง ฯลฯ

5) ให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ส�ำหรับแสดง / น�ำเสนอผลงาน
Presentation Area
ในการพัฒนาทักษะสมอง EF นั้น ต้องให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ในการจัดแสดง
และน�ำเสนอผลงานเด็ก เพราะเป็นพื้นที่ที่เด็กจะน�ำเสนอผลที่เกิดจากทักษะการ
ท�ำงาน ขณะน�ำเสนองานเด็กก็จะได้ฝึกฝนทักษะในการก�ำกับตัวเอง ต้องมีสมาธิ
ควบคุมความตื่นเต้น และประเมินการท�ำงานของตนเอง ขณะเดียวกันพื้นที่นี้ก็จะ
เป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้ และเห็นความหลากหลายจากผลงานและการท�ำงานของ
เพื่อน รู้จักยอมรับและชื่นชมผลงานของผู้อื่น
การน�ำเสนองานของเด็กนัน้ ครูตอ้ งให้ความส�ำคัญกับผลงานของเด็กทุกคน และ
ในกรณีที่พื้นที่จ�ำกัด ครูต้องใช้การติดผลงานที่หมุนเวียนจนครบของเด็กทุกคน
และถ้าจะให้สมบูรณ์ควรน�ำเสนอที่มาของผลงานด้วย เพื่อให้เด็กได้ทบทวน
กระบวนการ หรือขัน้ ตอนเป็นล�ำดับก่อนทีผ่ ลงานจะส�ำเร็จ ได้เห็นว่าการจะประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้นต้องใช้เวลา ความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการลองผิดลอง
ถูก ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างเพือ่ นเด็กด้วยกัน ให้เด็กเห็นว่าเป็นการเรียน
รู้ที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การส�ำรวจ การทดลอง เป็นต้น

สรุป
• เด็กรับสัมผัสจากสภาพแวดล้อมด้วยประสาทสัมผัสทุกด้าน สภาพแวดล้อมจึงมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
•
•

•
•

•
•
•

พัฒนาการทั้งการเรียนรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และการกระท�ำ
สภาพแวดล้อมเป็นครู ไม่สอนแต่เรียนรู้ เพราะเด็กเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้มากกว่าที่ผู้ใหญ่สอน และ
ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นจากการค้นพบ จากการได้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมรอบตัว
จัดสภาพแวดล้อมให้มพี นื้ ทีท่ เี่ ด็กจะได้พฒ
ั นาการท�ำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ซีง่ รับรูผ้ า่ นประสาท
สัมผัส จึงควรมีเครื่องเล่นและอุปกรณ์ให้เด็กได้ มุด ลอด ไต่ โหน กระโดด กลิ้ง ได้รับสัมผัส ได้รับรู้ผ่าน
กล้ามเนื้อ-เอ็น-ข้อต่อ และระบบการทรงตัว
จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแต่มีความเสี่ยงเพื่อกระตุ้นท้าทายให้เด็กได้ใช้ทักษะด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึง
พัฒนาการตามวัย ไม่มากไปหรือน้อยไป เพื่อให้เด็กได้ใช้สมรรถนะที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่
จัดสภาพแวดล้อมทางอารมณ์และสังคม โดยต้องตอบสนองความต้องการของเด็กเรื่องการใช้งาน จัด
สถานที่ และอุปกรณ์ที่เด็กสามารถใช้งานได้สะดวก มีพื้นที่ส�ำหรับท�ำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก
รายบุคคล และมุมส่วนตัวที่เงียบสงบ
จัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากความกดดันจากอ�ำนาจของผู้ใหญ่
จัดสภาพแวดล้อมทางความคิดโดยให้เด็กใกล้ชดิ กับธรรมชาติให้มาก เพราะเป็นการเรียนรูแ้ บบปลายเปิด
และท�ำให้เด็กเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้อย่างง่ายๆ
การจัดสภาพแวดล้อมที่ให้ทุกย่างก้าวคือการเรียนรู้ (Rich Environment) จะท�ำให้เกิดการพัฒนา
ทักษะสมอง EF

เพราะเด็กเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เด็กจึงไม่ได้เรียนรูจ้ ากครูผสู้ อนเท่านัน้ แต่เด็กยัง
เรียนรูจ้ ากเพือ่ นๆ และยังเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมอีกด้วย ในห้องเรียนนัน้ จึงเปรียบ
เสมือนมี “ครู” อยู่ถึง 3 คน นั่นเอง
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การพัฒนาทักษะสมอง EF
ด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline)

หลังจากทีเ่ ราได้ทราบถึงความส�ำคัญของความสัมพันธ์ทดี่ แี ละความผูกพันแบบ
ปลอดภัย ว่าเป็นปัจจัยหลักช่วยให้สมองส่วนหน้าทีเ่ ป็นทีป่ ฎิบตั กิ ารของ EF ท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในบทนี้จะได้กล่าวถึง “การสร้างวินัยเชิงบวก” ซึ่งเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการส่งเสริมสัมพันธภาพและความผูกพันที่ดี รวมถึงทักษะสมอง
EF เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองและวินัยในสังคม
การมีระเบียบวินัยในตนเองและในสังคม มีความสัมพันธ์กับทักษะสมอง EF
อย่างแยกกันไม่ออก หากพิจารณาในแง่มมุ ของการท�ำงานของสมองแล้ว อาจกล่าว
ได้ว่าทักษะสมอง EF เป็นกระบวนการท�ำงานของสมองชั้นสูงที่ควบคุมการมีวินัย
ของคนเราโดยตรง ดังนัน้ คนทีม่ รี ะเบียบวินยั ในตนเองและในสังคม คือคนทีม่ ที กั ษะ
สมอง EF ดี ส่วนคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตนเองและในสังคมก็จะเป็นคนที่มี
ทักษะสมอง EF ไม่ดี
แต่หากพิจารณาในแง่มุมของพัฒนาการ การมีระเบียบวินัยไม่ใช่ทักษะที่จะ
พัฒนาดีขึ้นไปตามอายุที่มากขึ้น หรือเสื่อมถอยลงไปตามความร่วงโรยของวัยชรา 
แต่ เ ป็ น ทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ จากการสอนและฝึ ก ฝนจนพั ฒ นาขึ้ น จนกลายเป็ น นิ สั ย
ประจ�ำตัว จึงอาจกล่าวได้ว่าการสอนเรื่องระเบียบวินัยในตนเองและในสังคมนั้น
เป็นการกระตุ้นการท�ำงานของสมองชั้นสูงและส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF
โดยตรงเช่นเดียวกัน ดังนัน้ การเลีย้ งดูปลูกฝังเด็กคนหนึง่ ให้มรี ะเบียบวินยั ในตนเอง
และในสังคม ก็เท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นฝึกฝนให้เด็กใช้ทักษะสมอง EF นั่นเอง
และหากละเลยการเลี้ยงดูปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยไป ก็ถือว่าเป็นการพลาด
โอกาสทองในการกระตุ้นส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กในช่วงปฐมวัยไปอย่าง
น่าเสียดาย
เมื่อพิจารณาทั้ง 2 แง่มุมร่วมกันก็จะสามารถสรุปได้ว่า  การมีระเบียบวินัย
และทักษะสมอง EF เป็นทักษะส�ำคัญที่ต้องกระตุ้นส่งเสริมตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย
เนื่องจากเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความมีระเบียบวินัยในตนเองและในสังคม และ
สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติการทักษะสมอง EF ก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่อีกด้วย

การเลี้ยงดูปลูกฝัง
เด็กคนหนึ่งให้มี
ระเบียบวินัยในตนเอง
และในสังคม ก็เท่ากับ
ว่าเป็นการกระตุ้น
ฝึกฝนให้เด็กใช้ทักษะ
สมอง EF นั่นเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
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นอกจากนี้ แม้ว่าพัฒนาการบางส่วนของทักษะสมอง EF จะเป็นไปตามอายุ
แต่ส�ำหรับการมีระเบียบวินัยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามอายุ แต่ต้องอาศัยเวลาของ
ผู ้ เ ลี้ ย งดู ใ นการปลู ก ฝั ง และฝึ ก ฝนเด็ ก จนติ ด เป็ น นิ สั ย ท� ำ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ข ้ อ
จ�ำกัดทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำรงชีวติ และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ บนโลกนีอ้ ย่างปกติสขุ 2 ประการ
นั่นก็คือ ข้อจ�ำกัดเรื่องความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง และข้อ
จ� ำ กั ด เรื่ อ งความรู ้ ใ นการประพฤติ ต นให้ เ หมาะสมตามกฎระเบี ย บ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และค่านิยมของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการสอนเรื่องระเบียบวินัยในตนเองและพฤติกรรม
ที่ถูกต้องตามกาลเทศะในสังคมจะเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่การสอนเรื่องนี้ยังเป็นอีก
หนึ่งเรื่องที่ยากและท้าทายความสามารถของครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้วิธีการสอนที่ไม่ถูกวิธีด้วยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การ
ไม่มีระเบียบวินัยในตนเองและในสังคมเท่านั้น แต่หมายถึงการไปยับยั้งพัฒนาการ
ทักษะสมอง EF ของเด็ก การท�ำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และการปลูกฝัง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความก้าวร้าว ต่อต้านหรือเก็บกดให้กับเด็ก
เลยทีเดียว

1. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) คืออะไร
เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  ครูปฐมวัยและพ่อแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การจัดการพฤติกรรมของเด็กๆ ให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมถึงการ
สอนให้เด็กๆ รู้จักจัดการดูแลตนเองให้เรียบร้อย และมีปัญหาน้อยที่สุดในชีวิต
ประจ�ำวัน มากกว่าการใช้เวลาไปกับการพูดคุย เล่นด้วยกัน หรือสอนเด็กๆ ใน
เรื่องอื่นๆ
แต่ ก็ เ ป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า  ทั้ ง ๆ ที่ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ห ลั ก ทั้ ง ที่ บ ้ า นและที่ โรงเรี ย น ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ พฤติ ก รรมของเด็ ก ๆ มาก แต่ ท� ำ ไมเด็ ก ๆ จึ ง ยั ง มี พ ฤติ ก รรมที่
ไม่เหมาะสมและยังไม่มีวินัยเสียที ซึ่งเหตุผลหลักก็เป็นเพราะว่า  อันที่จริงแล้ว
ผู้เลี้ยงดูยังไม่ได้ใช้การสร้างวินัยเชิงบวกในการสอนและฝึกฝนเด็กให้มีการตัดสินใจ
ที่ดี สามารถเลือกท�ำพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยตัวเอง แต่กลับใช้การสร้างวินัย
เชิงลบในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กให้อยู่ในกฎระเบียบแทน
นั่ น เอง จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ทั ก ษะการควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเอง แถมยั ง ต้ อ งพึ่ ง
ผู้อื่นให้ควบคุมพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย

เราตระหนักอย่างแท้จริงหรือไม่ถึงผลกระทบต่อใจเด็ก หรือยังพอใจกับ
“การลงโทษ” ที่ให้ผลเร็ว เด็กยอมท�ำเพราะกลัวการลงโทษหรือท�ำเพราะ
เห็นคุณค่าของสิ่งที่ท�ำ เป็นสิ่งที่น่าคิด
ดั ง นั้ น ในบทนี้ จึ ง ได้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารสร้ า งวิ นั ย เชิ ง บวกที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ด้ า น
ประสาทวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนว่าเป็น
วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั ก ษะสมอง EF ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยเริ่มจากการอธิบายแนวคิด ความหมาย หลักการท�ำงาน และความส�ำคัญของ
การสร้างวินยั เชิงบวก เพือ่ ความเข้าใจในธรรมชาติ และกระบวนการท�ำงานของการ
สร้างวินัยเชิงบวกที่มีผลต่อพัฒนาการสมอง จิตใจและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
รวมถึงน�ำเสนอหลักการสร้างวินัยเชิงบวก ตัวอย่างและแนวทางในการใช้หลักการ
สร้างวินัยเชิงบวก เพื่อให้เห็นภาพของการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกใน
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถลองน�ำไปฝึกปฏิบัติจริงกับเด็กๆ ได้
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ค�ำถามที่ต้อง
ฉุกคิดก็คือ

เราจะสามารถตามไปควบคุม
พวกเขาได้ทุกที่หรือไม่
พวกเขาจะชอบและจะยินยอมให้เรา
ตามไปควบคุมทุกที่ทุกเวลาใช่ไหม
หากพวกเขาไม่มีเราคอยควบคุม
ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร
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จะดีกว่าไหม หากว่าเด็กๆ จะใช้โอกาสในช่วงวัยที่พวกเขาอยู่ใกล้ชิดเรามาก
ทีส่ ดุ ได้ลองตัดสินใจเลือกท�ำพฤติกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง อาจจะผิดบ้าง ถูกบ้าง แต่ยงั
มีเราทีค่ อยให้คำ� แนะน�ำว่าพฤติกรรมใดควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ คอยให้คำ� ชืน่ ชม ภูมใิ จ
เมื่อพวกเขาน�ำค�ำแนะน�ำไปคิดและมีการตัดสินใจที่ดี และคอยให้ก�ำลังใจอยู่เคียง
ข้างในวันที่พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดและต้องรับผิดชอบผลของการกระท�ำตัวเอง
แน่นอนว่าเราทุกคนมีวิธีการสอนในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
วิธีการนั้นจะอ้างอิงมาจากวิธีการที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดในวัยเยาว์เคยสอน
เรามา หรืออาจจะเป็นวิธีการใหม่ที่อ้างอิงมาจากประสบการณ์ที่เราเคยพบเห็น
แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าวิธีการที่เราใช้อยู่นั้น เป็นการสร้างวินัยเชิงบวกหรือ
วินัยเชิงลบ ดังนั้นในส่วนนี้ จึงได้อธิบายแนวคิดและความหมายของการสร้างวินัย
เชิงบวกไว้ให้ลองพิจารณาดูว่าวิธีการที่ก�ำลังใช้ เข้าข่ายแนวคิดและความหมาย
ของการสร้างวินัยเชิงบวกทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้หรือไม่

1) แนวทางการปลูกฝังจิตส�ำนึกเรื่องการมีวินัยในตนเอง และความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น
การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นแนวทางการปลูกฝังจิตส�ำนึกสองเรื่องที่ส�ำคัญ
ต่ อ การพั ฒ นาและการด� ำ รงชี วิ ต อย่ า งปกติ สุ ข ซึ่ ง ได้ แ ก่ การมี วิ นั ย ในตนเอง
และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ดังนั้น ครูปฐมวัยและพ่อแม่จึงเป็นบุคคลส�ำคัญ
ที่จ�ำเป็นต้องอบรมเลี้ยงดูช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เด็กสามารถช่วยเหลือดูแลตนเอง
และผู้อื่นในสังคม ด้วยวิธีการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ ความรู้สึก
และการตัดสินใจของเด็ก เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เรียนรู้และด�ำเนินรอยตาม
น�ำไปปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ต่อไปในอนาคต
การลงโทษ การใช้ค�ำพูดที่ท�ำร้ายจิตใจ การท�ำร้ายร่างกาย การไม่ยอมรับฟัง
ความต้องการและความคิดเห็นของเด็ก ล้วนเป็นวิธีการที่ลิดรอนสิทธิของเด็ก
ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ หล่อหลอมให้เด็กเป็นคนขาด
ความภาคภูมใิ จในตนเอง โหยหาความรัก ความอบอุน่ ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ
ยึ ด ติ ด อยู ่ แ ต่ ค วามต้ อ งการของตนเอง จนไม่ ส ามารถพั ฒ นาเป็ น จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี
ต่อตนเองและผู้อื่นได้ (Dreikurs, Cassel, & Furguson, 2004; Dreikurs & Soltz,
1991; Nelsen, 2006)
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2) กระบวนการสอน (Teaching) และการฝึกฝน (Training) ที่ปราศจาก		
ความรุนแรง
การสร้างวินัยเชิงบวก หมายถึง กระบวนการสอนและการฝึกฝนพฤติกรรม
ที่ เ หมาะสมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น กระบวนการควบคุ ม ภายในตนเอง
(Internal Control Process) ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลา
นานพอที่จะท�ำให้เด็กคนหนึ่งเรียนรู้ทักษะในการด�ำเนินชีวิตไปพร้อมๆ กับการ
ฝึกฝนกระบวนการควบคุมและก�ำกับพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นทักษะ ลักษณะนิสัย และจิตส�ำนึกประจ�ำตัว
ดังนั้นการสร้างวินัยเชิงบวกจึงหลีกเลี่ยงกระบวนการสอนที่ใช้การลงโทษ
และความรุนแรงทั้งทางวาจา จิตใจ และร่างกาย อย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นกระบวน
การควบคุมภายนอก (External Control Process) ที่กระตุ้นกระบวนการท�ำงาน
ของสมองส่วนสัญชาตญาณ ให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพียงชั่วขณะเท่านั้น
เนื่ อ งจากความกลั ว ความโกรธ และความรู ้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย แต่ ใ นระยะยาว
ไม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เด็กเกิดจิตส�ำนึกที่ดีได้

การสร้างวินัยเชิงบวก
จึงควรหลีกเลี่ยง
กระบวนการสอน
ที่ใช้การลงโทษ และ
ความรุนแรงทั้งทางวาจา
จิตใจ และร่างกาย
อย่างสิ้นเชิง

3) การสอนที่มีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้เลี้ยงดู
จะต้ อ งก� ำ หนดเป้ า หมายระยะสั้ น ในการสอนเด็ ก ให้ เ หมาะสมตามอายุ แ ละ
พัฒนาการ เพื่อหล่อหลอมเด็กให้มีทักษะและความสามารถไปตามเป้าหมาย
ระยะยาว
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูปฐมวัยและ
พ่อแม่ได้ส�ำรวจและทบทวนว่าตนเองอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับอายุ พัฒนาการ และเป้าหมายหรือไม่ และเด็กได้เรียนรู้และมีโอกาสฝึกฝน
ทักษะระยะสั้นเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวแล้วหรือยัง
วัตถุประสงค์ของการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคือ เพื่อให้ผู้เลี้ยงดู
มุ่งไปที่การหาโอกาสในการสอนและฝึกฝนเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย แทน
การใช้เวลาและพลังงานส่วนใหญ่ไปกับการต่อว่า  ลงโทษ หรือใช้ความรุนแรง
เพื่อควบคุมและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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4) เครื่องมือการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดูและเด็ก
ปฐมวัย

2. การสร้างวินัยเชิงบวกมีหลักการท�ำงานอย่างไร

การสร้างวินัยเชิงบวกเป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้เลี้ยงดูในการพัฒนาความสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กปฐมวัย เพราะมีแนวทางการเลี้ยงดูปลูกฝังที่เน้นการพัฒนาตัวตน
ให้มีคุณค่าในตนเอง และเคารพสิทธิ ความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้อื่น
การท�ำให้เด็กๆ เติบโตมาด้วยความรัก ความอบอุ่น และความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย จะเป็นแรงจูงใจอย่างดี ให้พวกเขามีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้า 
ที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนดีตามความคาดหวังของผู้เลี้ยงดู
ความสัมพันธ์ทดี่ ยี งั เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ ให้เด็กกล้าทีจ่ ะออกไปเผชิญโลกกว้าง
เพื่อที่จะเรียนรู้ ลองผิดลองถูก และบริหารทักษะที่จ�ำเป็นต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม
เมื่อเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงดู คือ จิตส�ำนึกในการมีวินัยในตนเอง และ
การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นอกจากการสอนและการฝึกฝนแล้ว อีกหน้าที่หนึ่ง
ของผู้เลี้ยงดูที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ทีด่ กี บั เด็กๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำพาพวกเขา ให้ผา่ นเป้าหมายระยะสัน้ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ระยะยาว จนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงดูได้อย่างสมบูรณ์ (Masterson,
2008; Kersey& Masterson, 2013)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวินัยเชิงบวกในยุคบุกเบิกหลายคนมีความเห็นพ้อง
ต้องกันว่า  การสร้างวินัยเชิงบวกหมายถึงการสอนและการฝึกฝน แต่ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของการสร้างวินยั เชิงบวกไว้แตกต่างกันออกไป เช่น การสร้างวินยั เชิง
บวกเป็ น การสอนและการฝึ ก ฝนที่ ไ ม่ ใช้ ค วามรุ น แรง ต่ อ มามี ก ารเพิ่ ม เติ ม ว่ า
เป็นการสอนและการฝึกฝนทีเ่ น้นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะแตกต่างจากการสร้าง
วินัยเชิงลบที่จะเน้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการตีความหมายและวิธีการที่
น�ำไปใช้ จึงมีความแตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แตกต่างกันออกไปด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในประเทศไทย เรือ่ งการ
ใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF และ
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยโดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และคณะ พบว่า
การสร้างวินัยเชิงบวกจะสัมฤทธิ์ผล ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF
และพฤติ ก รรมของเด็ ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ 5 T
และมีหลักการท�ำงานตาม Model 5 T ที่น�ำเสนอโดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
(ดูภาพที่1)

สรุปได้ว่า  การสร้างวินัยเชิงบวกคือแนวทางการสอนพฤติกรรมที่เหมาะสม
โดยมีการตั้งเป้าหมายพฤติกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และต้องปราศจาก
ความรุ น แรง เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เด็ ก และสนั บ สนุ น เด็ ก
ให้มีจิตส�ำนึกในเรื่องการมีวินัยในตนเองและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

Target
Behavior

Teach

Train
Time

Trust

ตาม Model 5 T การสร้างวินยั
เชิ ง บวก หมายถึ ง “การสอน
(Teach) และการฝึ ก ฝน
(Train) พฤติกรรมเป้าหมาย
(Target Behavior) บน
พื้นฐานของความเชื่อใจระหว่าง
ผู ้ เ ลี้ ย งดู แ ละเด็ ก (Trust)
โดยอาศัยเวลา (Time) ในการ
สร้างความเชื่อใจกันและกัน และ
การพัฒนาทักษะของพฤติกรรม
เป้าหมาย”
(Thanasetkorn, 2009)

องค์ประกอบ 5 T ได้แก่
1. Target Behavior คือ พฤติกรรมเป้าหมาย
2. Teach คือ การสอนพฤติกรรมเป้าหมาย
3. Train คือ การฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมาย
4. Time คือ เวลาในการพัฒนาจิตส�ำนึก
และฐานที่มั่นความเชื่อใจ
5. Trust คือ ความเชื่อใจของผู้เลี้ยงดูและเด็ก

        ภาพที่ 1 การสร้างวินัยเชิงบวกตาม Model 5 T
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จากผลการวิจัยเรื่องการสร้าง
วินัยเชิงบวกของพ่อแม่และครู
ปฐมวัยในประเทศไทย พบว่า
พ่อแม่และครูปฐมวัย ส่วนใหญ่
มีวิธีการสอนเด็กที่ไม่สอดคล้อง
กับความคาดหวัง และวิธีการ
สอนที่ น� ำ มาใช้ ม าจากความ
เคยชิ น มากกว่ า การเลื อ กวิ ธี
อย่างมีเป้าหมาย
Thanasetkorn, P. 2009

1) การตัง้ Target Behavior หรือ พฤติกรรมเป้าหมายทีส่ อนเด็กให้ฝกึ ปฏิบตั ไิ ด้

2) Teach หรือ การสอนพฤติกรรมเป้าหมายที่ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ

พฤติกรรมเป้าหมายใน Model 5 T คือการตั้งเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกว่า 
พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร แล้วจึงค่อยเลือกวิธีการสอนที่จะน�ำไป
สู่เป้าหมายนั้น
การตั้งเป้าหมายที่จะน�ำไปสู่การสอนที่ได้ผล คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่ เ หมาะสมของเด็ ก หรื อ ความคาดหวั ง ของผู ้ เ ลี้ ย งดู ที่ เ ป็ น นามธรรมให้ เ ป็ น
พฤติกรรมที่สามารถสอนเด็กให้ฝึกปฏิบัติได้

การสอนพฤติกรรมเป้าหมายใน Model 5 T คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สามารถสอนทักษะและหล่อเลี้ยงจิตใจของเด็กได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อท�ำให้
เด็ ก เกิ ด แรงจู ง ใจ อยากให้ ค วามร่ ว มมื อ และลงมื อ ท� ำ พฤติ ก รรมเป้ า หมาย
ตามที่ผู้เลี้ยงดูคาดหวังไว้ด้วยตัวของเขาเอง แทนการสื่อสารด้วยวิธีการบังคับ
การสั่ง การข่มขู่ การต่อว่า การเปรียบเทียบ และการลงโทษ ซึ่งเป็นการท�ำร้ายจิตใจ
ท�ำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยและอยากต่อต้าน วิธีการสอนที่สามารถจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือได้จะต้องเป็นการสื่อสารที่สามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติพฤติกรรม
เป้ า หมายให้ เ ด็ ก มองเห็ น ภาพพฤติ ก รรมนั้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน (ตั ว อย่ า งเช่ น
“เอามือถือจานไว้ทงั้ 2 มือ แล้วเดินช้าๆ เอาไปใส่ไว้ในอ่างล้างจานค่ะ” แทนการสอน
ว่ า  “รั บ ผิ ด ชอบจานข้ า วตั ว เองด้ ว ยค่ ะ ”) และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งเป็ น
การสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของเด็กได้อีกด้วย
(เช่น “เมื่อเก็บจานแล้วไปเล่นได้เลยค่ะ” แทนการสอนว่า  “ใครไม่เก็บจานก็ไม่ต้อง
กลับห้องเรียนเลย”)

ตัวอย่างการตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย
• หากไม่ต้องการให้เด็กอมข้าว พฤติกรรมเป้าหมาย คือ การเคี้ยวและกลืน
• หากต้องการให้เด็กหยุดร้องไห้ พฤติกรรมเป้าหมาย คือ การควบคุมอารมณ์
และจัดการกับความรู้สึกไม่สบายใจของตนเอง
• หากต้องการให้เด็กเป็นคนมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมเป้าหมาย คือ เด็กท�ำงาน
ที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ เป็นต้น
หลักการท�ำงานของพฤติกรรมเป้าหมายใน Model 5 T นี้ มีแนวคิดมาจากการ
ป้องกันการตอบสนองพฤติ ก รรมที่ ไม่ เ หมาะสมแบบอัตโนมั ติของผู ้ ใหญ่ เช่ น
บอกเด็กว่า  “หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้” เมื่อเด็กร้องไห้เสียงดัง โดยยังไม่ทันนึกถึงว่า 
ต้องสอนอะไรและสอนอย่างไร
การสอนโดยไม่มีการตั้งเป้าหมายนั้น จะสื่อสารความคาดหวังหรือสิ่งที่ผู้เลี้ยงดู
ต้องการจะสอนได้ไม่ชดั เจน ส่งผลให้การเรียนรูข้ องเด็กเกิดจากการคาดเดาอารมณ์
และความคาดหวังของผู้เลี้ยงดู โดยการสุ่มท�ำพฤติกรรมไปเรื่อยๆ เพื่อทดสอบ
ขอบเขตพฤติกรรม ว่าจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนเองต้องการได้มากน้อย
แค่ไหน เมื่อเด็กไม่เข้าใจว่าควรแสดงพฤติกรรมอะไร อย่างไร ที่ไหน และเมื่อไหร่
รวมถึงไม่มีเป้าหมายที่เอาไว้ใช้ยึดถือในการฝึกปฏิบัติ ก็จะขาดโอกาสในการเรียนรู้
ความคาดหวั ง ของสั ง คม และฝึ ก ฝนควบคุ ม อารมณ์ ค วามต้ อ งการและก� ำ กั บ
พฤติกรรมตนเองให้บรรลุตามความคาดหวังของสังคมได้
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3) Train หรื อ การฝึ ก ฝนพฤติ ก รรมเป้ า หมาย ตามศั ก ยภาพของเด็ ก
แต่ละคน
การฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมายใน Model 5 T คือ การมองหาโอกาสให้เด็ก
ได้บริหารทักษะที่เรียนรู้ไปแล้ว ในบริบทต่างๆ ที่มีระดับความยาก ง่าย หรือ
มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นแตกต่ า งกั น ไป และคอยให้ ค� ำ แนะน� ำ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เมื่อจ�ำเป็น เพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้เด็กพัฒนาทักษะนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง การให้ โ อกาสเด็ ก ได้ ล องใช้ ค วามพยายามใหม่ อี ก ครั้ ง
ในกรณี ที่ เขาตั ด สิ น ใจผิ ด พลาดและแสดงพฤติ ก รรมไม่ เ หมาะสม ซึ่ ง ผู ้ เ ลี้ ย งดู
จะต้ อ งยอมรั บ ในความสามารถที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ข องเด็ ก ๆ และควบคุ ม อารมณ์
ของตนเองจนสามารถพาเด็กไปสู่เป้าหมายได้
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4) Time หรือเวลาในการพัฒนาจิตส�ำนึก และฐานที่มั่นความเชื่อใจ
“เวลา” ใน Model 5 T มีความหมายถึง ความมั่นคง และความต่อเนื่องในการ
สอนและการฝึกฝน ทีย่ งั คงมีพฤติกรรมเป้าหมาย มีการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
มีการให้โอกาส เพื่อรักษาแรงจูงใจและสัมพันธภาพที่ดีไปตลอด จนถึงเป้าหมายได้
ผู้เลี้ยงดูต้องระลึกไว้เสมอว่า การสอนพฤติกรรมที่คาดหวังจนเกิดเป็นจิตส�ำนึก
และการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ซึง่ เกิดจากการใช้เวลาในการเรียนรูแ้ ละการสัง่ สมประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการสอน
ของผูเ้ ลีย้ งดู ดังนัน้ คุณภาพจิตใจของเด็กจะพัฒนามากหรือน้อย จึงขึน้ อยูก่ บั วิธกี าร
สอนของผู้เลี้ยงดูว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ผู้เลี้ยงดูมีความมั่นคงและต่อเนื่อง
ในการเลี้ยงดูหรือไม่

ตารางที่ 2 ความเชื่อใจของผู้เลี้ยงดูและเด็กในโมเดล 5 T

ความเชื่อใจในตนเอง
ผู้ใหญ่

เด็ก

ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน

เชื่อว่าตนเองจะเป็นพ่อแม่หรือครู ที่มี
ความสามารถในการสอนและฝึกฝนเด็ก
ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกได้

เชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเอง

เชื่ อ ว่ า เด็ ก มี ค วามสามารถและพั ฒ นา
ตนเองได้จนถึงขีดสูงสุด

เชื่อว่าผู้ใหญ่สามารถดูแล ให้ความรัก ความ
อบอุ่น ปกป้อง คุ้มครอง ให้ความปลอดภัยได้
เชื่อว่าผู้ใหญ่สามารถสอนให้เด็กพัฒนาได้

5) Trust หรื อ ความเชื่ อ ใจของผู ้ เ ลี้ ย งดู แ ละเด็ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากวิ ธี ก าร
เลี้ยงดู
ความเชื่ อ ใจใน Model 5 T คื อ การสร้ างและการรั ก ษาความเชื่ อ ใจของ
ผู้เลี้ยงดูและเด็ก ซึง่ ตามหลักการท�ำงานของการสร้างวินยั เชิงบวกตาม Model 5 T
จะท�ำให้เกิดความเชื่อใจในตนเอง เชื่อใจซึ่งกันและกัน (ดูตารางที่ 2) ซึ่งความเชื่อใจ
เป็น Key Success Factor ที่ท�ำให้การเลี้ยงดูด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด  
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ผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อใจในตนเองและในตัวเด็ก จะสอนและให้โอกาสเด็กได้
ฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมาย ด้วยความรัก ความเข้าใจ ท�ำให้เด็กเชื่อใจ สามารถ
พัฒนาความผูกพันแบบปลอดภัย ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก ท�ำให้เด็กสามารถบรรลุพฤติกรรมเป้าหมาย จนเกิดเป็นทักษะและ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ได้
กล่าวโดยสรุป การสร้างวินัยเชิงบวกตามโมเดล 5 T เป็นวงจรที่ท�ำให้เด็ก
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ฝึกฝน และให้ความร่วมมือกับผู้เลี้ยงดู จนสามารถ
พั ฒ นาพฤติ ก รรมเป้ า หมายได้ ส� ำ เร็ จ ความส� ำ เร็ จ ที่ สั่ ง สมนี้ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เ ลี้ ย งดู
และเด็กมีความเชื่อใจในตนเอง และเชื่อใจซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมถึงมองเห็น
ตนเองและผู้อื่นว่าเป็นคนมีความสามารถและมีคุณค่ามากขึ้นอีกด้วย
การพัฒนามุมมองที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และการให้คุณค่าตัวเองและผู้อื่น
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาจิตส�ำนึกที่เกิดจากการมีวินัยในตนเองและ
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างวินัยเชิงบวก
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3. ท�ำไมการสร้างวินัยเชิงบวกจึงส�ำคัญต่อการส่งเสริม
		 พัฒนาการทักษะสมอง EF
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า  การสอนเรื่องระบียบวินัย ก็คือการฝึกให้เด็ก
ใช้ทักษะสมอง EF ดังนั้นวิธีการอะไรก็ตามที่น�ำมาสอนเด็กเรื่องการมีระเบียบวินัย
ก็จะส่งผลต่อพัฒนาการทักษะสมอง EF ด้วยเช่นกัน งานวิจัยพบว่า  การสร้างวินัย
เชิงลบ นอกจากจะกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังไปขัดขวาง
พัฒนาการของเด็กเกือบทุกด้านอีกด้วย โดยเฉพาะพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
สังคม และ ทักษะสมอง EF
ด้วยเหตุนี้ การสร้างวินัยเชิงบวกจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เลี้ยงดูใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพัฒนาการ
และกระบวนการท�ำงานของสมอง จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
ในส่วนนี้ ได้เริ่มต้นจากการน�ำเสนอความท้าทายของการเลี้ยงดูต่อการส่งเสริม
ทักษะสมอง EF เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า  พัฒนาการและกระบวนการท�ำงาน
ของสมองและจิตใจของเด็กในช่วงปฐมวัย ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างไร
สร้างความท้าทายให้แก่ผู้เลี้ยงดูได้อย่างไร และในส่วนต่อไปจึงได้น�ำความส�ำคัญ
ของการสร้างวินัยเชิงบวก ต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF มาอธิบายควบคู่ไปกับ
การสร้างวินัยเชิงลบ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของวิ ธีก ารเลี้ ย งดู ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
พัฒนาการ กระบวนการท�ำงานของสมอง จิตใจและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
และเล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวกต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ความท้าทายของการเลี้ยงดูต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF
ทั ก ษะสมอง EF เป็ น กระบวนการท� ำ งานของสมองระดั บ สู ง ที่ ป ระมวล
ประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันมาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ
วางแผน เริ่มลงมือท�ำ ประเมินส�ำรวจตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุม
อารมณ์ บริหารเวลา จัดความส�ำคัญ ก�ำกับตนเอง และมุ่งมั่นท�ำจนบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้ (Goal-Directed Behaviors) (Thanasetkorn, 2012)
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จากค�ำอธิบายจะเห็นว่า  ทักษะสมอง EF มีค�ำส�ำคัญ (Keywords) อยู่ 4 ค�ำ
ที่เป็นความท้าทายของพ่อแม่และครู ในการเลี้ยงดูเพื่อจะส่งเสริมพัฒนาการ
ทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งได้แก่ สมองระดับสูง ประสบการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน และ เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
สมองระดับสูง

ทักษะสมอง EF
ประสบการณ์
ในอดีต
สถานการณ์
ปัจจุบัน
เป้าหมาย
ในอนาคต

สมองระดับสูง

สมองระดับสูง มีกระบวนการท�ำงานของทักษะสมอง EF จากสมองระดับสูงสูร่ ะดับ
ล่าง (Top Down Process) ในขณะที่กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยจะ
เริ่มพัฒนาจากสมองระดับล่างสู่ระดับสูง (Bottom Up Process) ทักษะสมอง EF
เป็นการท�ำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นสมองระดับสูงที่สุด ท�ำงานร่วมกับสมอง
ส่วนอืน่ ๆ รวมทัง้ ควบคุมระบบการท�ำงานของสมองระดับกลาง คือสมองลิมบิก และ
สมองระดับต�่ำที่สุด คือสมองแกน เพื่อรับส่งข้อมูล ประมวลผล และตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการท�ำงานของทักษะสมอง EF จึงเป็น
กระบวนการท�ำงานแบบ Top Down คือ การใช้สมองระดับสูงสู่ระดับล่าง
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เมื่อพฤติกรรม
ของเด็กแปรปรวน
ไปตามอารมณ์
แล้วเรา “ผู้ใหญ่”
อารมณ์จะแปรปรวน
ตามเด็กไปหรือไม่

ประสบการณ์
ในอดีต
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แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม พั ฒ นาการสมองของเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น กระบวนการ
เจริญเติบโต และพัฒนาแบบ Bottom Up คือ สมองระดับล่างสุดคือสมองแกน
และสมองระดับกลางคือสมองลิมบิก มีการเจริญเติบโตเต็มที่เร็วที่สุดตามล�ำดับ
ในขณะที่สมองระดับสูงคือสมองส่วนหน้ามีการเจริญเติบโตเต็มที่ช้าที่สุด โดยจะ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงวัยรุ่น และเจริญเติบโตจนเต็มที่
เมื่ออายุประมาณ 25 ปี
จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กปฐมวัยจะแปรปรวนไปตาม
อารมณ์และความต้องการของตนเอง มีความยับยัง้ ชัง่ ใจต�ำ่ ความอดทนอดกลัน้ น้อย
และมีขีดความสามารถในการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจจ�ำกัด ซึ่งถ้าหากพ่อแม่และ
ครูปฐมวัยไม่เข้าใจเรือ่ งพัฒนาการทักษะสมอง EF ก็จะอารมณ์เสียและเครียดได้งา่ ย
และเกิดเป็นค�ำถามมากมาย เช่น ท�ำไมสอนแล้วเด็กๆ ถึงไม่จำ� ท�ำไมบอกแล้วไม่ฟัง
ท�ำไมไม่ยอมท�ำตาม ท�ำไมก้าวร้าว ท�ำไมเด็กดื้อ
ดังนั้นความท้าทายของการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF คือ
การควบคุมอารมณ์เมื่อเผชิญกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก และใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF
ประสบการณ์ในอดีต ประสบการณ์ในอดีตของเด็กปฐมวัยมีเพียงน้อยนิด แต่เป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF และคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรม
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย “ประสบการณ์ในอดีต” เป็นประสบการณ์เดิมที่ยังมีน้อย
และมีเนื้อหาจ�ำกัดตามศักยภาพการเรียนรู้ จึงยังมองไม่เห็นอย่างที่ผู้ใหญ่เห็น และ
ยังไม่เข้าใจโลกใบนี้อย่างที่ผู้ใหญ่เข้าใจ ดังนั้นการสอนและการฝึกฝนเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF จะต้องค�ำนึงถึงประสบการณ์ในอดีต
อายุ ศักยภาพการเรียนรู้ และความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของพวกเขา เพื่อให้
สามารถเข้าใจสิ่งที่สอน และเก็บสั่งสมไว้ในคลังสมอง เป็นประสบการณ์เดิมที่จะ
สามารถดึงออกมาใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับคิดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าใน
อนาคตได้   
ดังนั้นอีกหนึ่งความท้าทายของการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง
EF คือการสอนที่ค�ำนึงถึงประสบการณ์เดิมของเด็กปฐมวัย และการปลูกฝังคุณค่า
ทางจิตใจ

สถานการณ์
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้

สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ไม่อาจควบคุมได้
แต่ทักษะสมอง EF เป็นเครื่องมือที่ติดตัวเด็กๆ ไปจนโต
เป้าหมายของครูปฐมวัยและพ่อแม่ คือ การส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถใช้ทักษะ
สมอง EF ไปเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ทกี่ ำ� ลังเผชิญอยู่ เพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมายในชีวติ
ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องใช้โอกาสที่เรายังอยู่เคียงข้าง คอยมองดูให้เด็กได้ลงมือท�ำ
คิดริเริ่ม วางแผน คิดแก้ไขปัญหา ตัดสินใจลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง และคอยช่วยให้
ค�ำแนะน�ำในเวลาที่จ�ำเป็น หรือในเวลาที่เด็กต้องการความช่วยเหลือ แน่นอนว่า
สิ่งที่เด็กๆ ท�ำอาจจะยังช้า  ไม่ทันใจเรานัก หรือผลงานยังออกมาไม่สมบูรณ์แบบ
อย่างทีเ่ ราต้องการ แต่การใช้ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่ทมี่ มี ากกว่าไปคิดแทนและท�ำ
แทนเด็กๆ เพือ่ ให้ผลลัพธ์ออกมาดีทสี่ ดุ นัน้ เป็นการตัดโอกาสการเรียนรูฝ้ กึ ฝนทักษะ
สมอง EF ของเด็กมากที่สุดด้วยเช่นกัน
ดังนั้นความท้าทายของการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF
ในเรือ่ งนีค้ อื การให้โอกาสเด็กได้ลงมือท�ำเองซ�ำ้ ๆ บ่อยๆ และการยอมรับพฤติกรรม
หรือผลงานตามศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน
เป้าหมายในอนาคต เป้าหมายทีต่ งั้ ใจของเด็กปฐมวัยบรรลุยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อเป้าหมายของเด็กๆ แตกต่างจากเป้าหมายครูปฐมวัยและพ่อแม่ เป้าหมาย
ของเด็กมักจะถูกแทนที่ด้วยเป้าหมายของผู้ใหญ่ เช่น เมื่อเด็กหยิบไม้กวาดมา
กวาดห้อง ครู พ่อแม่ จะมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองด้วยการบอกให้เด็กเก็บไม้กวาด เพราะ
ไม่อยากให้เด็กมือเปื้อน เป็นต้น ท�ำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
ทะเลาะกันบ่อยครั้ง จนก่อเกิดเป็นสัมพันธภาพที่ไม่ดี ส่งผลให้เด็กหมดแรงจูงใจ
ในการเริ่มต้นคิด ตั้งเป้าหมายและลงมือท�ำ
นอกจากนี้เป้าหมายของเด็กปฐมวัยที่ตั้งใจไว้มักจะไม่ค่อยบรรลุ เนื่องจาก
เด็กปฐมวัยจะไวต่อสิ่งเร้าภายในตัวเองเอง มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจและสิ่งเร้าภายนอกตัวเด็ก เช่น สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดึงดูด
ความสนใจ นอกจากนั้นยังมีความสามารถต�่ำในการขจัดสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอก จึงท�ำให้เด็กเล็กไม่สามารถก�ำกับตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้
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ดังนั้นความท้าทายของการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF
ในข้อสุดท้าย คือ การท�ำให้เป้าหมายของเด็ก ครู และพ่อแม่มีความสมดุลกัน
ด้วยวิธีการฝึกฝนที่จะช่วยจูงใจให้เด็กเกิดความมุ่งมั่น มีมานะ รักษาสมาธิ และ
ลงมือท�ำจนส�ำเร็จตามเป้าหมาย

ความส�ำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวกต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF
99 % ของพ่อแม่และครูปฐมวัย
ในประเทศไทย (n = 7422)
ใช้ ก ารสร้ า งวิ นั ย เชิ ง ลบในการ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเด็ก เช่น การเปรียบเทียบ ข่มขู่
หลอกล่อ ต่อว่าเด็กต่อหน้าผู้อื่น
ลงโทษและตี
Thanasetkornetal., 2015

เด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย งดู ด ้ ว ย
การสร้างวินัยเชิงบวก จะมีความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูเ้ ลีย้ งดู ไม่วา่ จะเป็น
พ่อแม่และครูปฐมวัย และมีทักษะ
สมอง EFดีกว่าเด็กเล็กกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การเลี้ยงดูด้วยการใช้ความรุนแรง
ทางวาจา จิตใจ และร่างกาย และ
การลงโทษ
(Thanasetkorn, 2009a;
Thanasetkorn, 2009b)
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เป็นเครื่องมือให้ครูปฐมวัยและพ่อแม่ใช้ทักษะสมอง EF ในการเลี้ยงดูเด็ก
เนื่องจาก โมเดล 5T เป็นหลักการท�ำงานของการสร้างวินัยเชิงบวกที่ท�ำให้เกิด
แรงจูงใจในการท�ำพฤติกรรมเป้าหมาย ดังนั้นการตระหนักถึงหลักการท�ำงานตาม
โมเดล 5T จะช่วยให้ผู้เลี้ยงดูเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะสมอง EF ในการควบคุมสมอง
ส่วนลิมบิคและสมองส่วนแกน เพือ่ ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
เด็กแบบอัตโนมัติ และสามารถระบุพฤติกรรมเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะสอนก่อน แล้ว
จึงเลือกวิธีการสอนและฝึกฝนให้บรรลุตามเป้าหมาย
และเช่นเดียวกัน การตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กแบบอัตโนมัติที่ท�ำให้เด็ก
รู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะเป็นการกระตุ้นให้สมองส่วนลิมบิคและสมองแกนของเด็กไป
ควบคุมระบบการท�ำงานของสมองทัง้ หมด โดยไม่ผา่ นกระบวนการท�ำงานของทักษะ
สมอง EF พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาจึงไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการส่งเสริม
ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย จึงจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะสมอง EF ของผู้เลี้ยงดู
ในการส่งเสริม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ปลู ก ฝั ง ความผู ก พั น แบบปลอดภั ย ซึ่ ง เป็ น รากฐานของ
คุณภาพ EF
การสร้างวินยั เชิงบวก เป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์แบบไว้ใจและการเคารพ
ให้เกียรติซงึ่ กันและกันระหว่างผูเ้ ลีย้ งดูและเด็กเล็กอย่างต่อเนือ่ งจนพัฒนาเป็นความ
ผูกพันแบบปลอดภัย และถูกเก็บเป็นความจ�ำระยะยาว ความผูกพันแบบปลอดภัย
ที่ฝังอยู่ในความทรงจ�ำระยะยาว จะท�ำหน้าที่เป็น “ประสบการณ์” ให้ทักษะสมอง
EF ดึงมาใช้ในการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ได้

ในทางตรงข้าม หากตอบสนองพฤติกรรมของเด็กแบบอัตโนมัติ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างต่อเนือ่ ง คุณภาพความผูกพันจะพัฒนาขึน้
มาเป็นความผูกพันแบบไม่ปลอดภัย (Insecure Attachment) เก็บไว้เป็นความทรง
จ�ำระยะยาว
ความผูกพันแบบไม่ปลอดภัยที่ฝังไว้ในความทรงจ�ำระยะยาว จะท�ำหน้าที่
เป็น“ประสบการณ์” ให้ระบบลิมบิกของเด็กคอยระแวดระวังภัย ไม่มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ไม่มีสมาธิจดจ่อ และเรียกร้องหาความต้องการเพื่อเติมเต็มจิตใจด้วย
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้ทักษะสมอง EF พัฒนาขึ้นอย่างไม่มีคุณภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพความคิดและการมองโลกของเด็กที่ไม่ดีอีกด้วย
ช่วยให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วจากการสังเกต ซึมซับ
เลียนแบบพฤติกรรมรอบข้าง จากการลงมือท�ำและฝึกฝน ดังนั้นพ่อแม่และครู
ปฐมวัยที่ใช้การสร้างวินัยเชิงบวก จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ ได้สังเกต ซึมซับ
และเลี ย นแบบพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู ้ อ่ื น ด้ ว ยการให้ เ กี ย รติ แ ละเคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น
นอกจากนี้การสร้างวินัยเชิงบวกยังเน้นการมุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมเป้าหมาย
ดังนั้นพ่อแม่และครูปฐมวัยที่ใช้การสร้างวินัยเชิงบวก จะให้โอกาสเด็กเล็กได้ลงมือ
ท�ำพฤติกรรมที่คาดหวัง และฝึกปฏิบัติจนติดตัวเป็นนิสัยและวินัยในตนเอง ในทาง
ตรงข้าม การสอนทีก่ ระตุน้ สมองลิมบิกให้ควบคุมการท�ำงานของสมอง คือ การสอน
ที่ท�ำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการตัดโอกาสในการฝึกฝนทักษะสมอง EF
ของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้การสอนที่เป็นนามธรรม และการใช้ค�ำพูดที่ท�ำให้สมอง
ต้องท�ำงานซับซ้อน ก็เป็นการสอนที่ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทักษะสมอง EF
ของเด็กปฐมวัยเช่นเดียวกันซึง่ จะท�ำให้เด็กเกิดความคับข้องใจ ไม่เข้าใจ และไม่ลงมือ
ท�ำอีกด้วย
ตั ว อย่ า งเช่ น ค� ำ ว่ า  “ห้ า ม”“ไม่ ” “อย่ า ” และ“หยุ ด ” เป็ น ค� ำ พู ด ที่ ส มอง
ต้องท�ำการประมวลผล 2 ครั้ง เพราะสมองไม่สามารถสร้าง “ภาพปฏิเสธ” ขึ้นมา
ในสมองก่อนได้ เมื่อเราบอกว่า  “ไม่วิ่ง” เด็กๆ จะต้องสร้างภาพ “วิ่ง” ขึ้นมา
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ในสมองก่อน แล้วจึงน�ำไปประมวลผลรวมกับค�ำว่า ไม่วิ่ง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแปลผล
ออกมาเป็นค�ำว่าไม่วิ่ง เมื่อการแปลผลซับซ้อนเช่นนี้ แต่ทักษะสมอง EF ยังไม่ดีพอ
สมาธิจดจ่อในการแปลสั้ นก็ จะท� ำ ให้ เ ด็ ก เล็ ก เกิ ดความสั บสนได้ ง ่ า ย จึ ง แสดง
พฤติกรรมออกมาตามสิ่งที่ได้ยินและเข้าใจเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลอธิบายว่า  ท�ำไม
เมื่อเราพูดว่า “ไม่วิ่ง” เด็กจึงวิ่ง
นอกจากนีบ้ างครัง้ ค�ำว่า “ห้าม” “ไม่” “อย่า” และ “หยุด” ยังเป็นการชีน้ ำ� เด็ก
ให้ท�ำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย เช่น “อย่าจิ้มเค้กนะ” “ตอนคุณหมอฉีดยา 
ไม่ต้องกลัวนะคะ”
บางทีเด็กยังไม่ทนั คิดว่าจะจิม้ เค้ก หรือ จะกลัวคุณหมอฉีดยา แต่เมือ่ ครูพดู เตือน
ขึ้นมา เด็กก็จะเอามือจิ้มเค้ก หรือ กลัวคุณหมอฉีดยาขึ้นมาทันที เหตุที่เป็นเช่นนั้น
ก็เพราะว่า  การแปลผลที่สลับซับซ้อนไปตรงกับความรู้สึกของเด็ก จึงเกิดเป็น
แรงผลักภายในอย่างแรงกล้าที่ท�ำให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา ก่อนที่สมอง
จะทันแปลผล และสั่งการควบคุมพฤติกรรม
ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF
การสร้ า งวิ นั ย เชิ ง บวกเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ ม บรรยากาศ
ภายในบ้านและห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสมอง EF เนื่องจาก
ครูปฐมวัยและพ่อแม่ที่ใช้การสร้างวินัยเชิงบวกจะสามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์
ท�ำให้ความคับข้องใจภายในของเด็กลดลงอยูใ่ นระดับทีเ่ ด็กสามารถควบคุมอารมณ์
ตัวเองได้ รวมถึงสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมภายนอกให้มีความสันติ ปลอดภัย และ
สามารถคาดเดาได้ สมองลิมบิกจึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสมองส่วนหน้าได้
เกิดเป็นทักษะสมอง EF ที่เด็กใช้ในการก�ำกับควบคุมตนเองไปจนบรรลุเป้าหมาย
จะเห็นได้ว่าพัฒนาการและกระบวนการท�ำงานของสมอง จิตใจ และพฤติกรรม
ของเด็กในช่วงปฐมวัย เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท้าทายเด็กและผู้เลี้ยงดูมาก ในขณะ
ที่เด็กมีความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจมาก แต่ยังมีพัฒนาการและ
ประสบการณ์นอ้ ย จึงยังไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองและแสดงออก
มาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ดีนัก
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ถึงแม้ว่าผู้เลี้ยงดูจะมีความตั้งใจที่จะสอนเด็กๆ ให้มีพัฒนาการและพฤติกรรม
ที่ดีที่สุด แต่เมื่อต้องจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก ก็มักจะตอบสนอง
ต่ อ พฤติ ก รรมนั้ น ทั น ที ด ้ ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกั น กั บ ที่ เ คยได้ รั บ การสอนจากพ่ อ แม่
หรือครูในวัยเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการควบคุมมากกว่าการสอน จึงมีผล
ไปกระตุ ้ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมมากกว่ า การช่ ว ยสอนและฝึ ก ฝนให้ เ ด็ ก
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
หากผูเ้ ลีย้ งดูตอ้ งเจอกับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมบ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นความเครียด
สะสม ส่งผลให้โกรธง่ายขึ้น แรงขึ้น จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และอาจ
ระบายอารมณ์ออกมาเป็นการต่อว่าด้วยค�ำพูดรุนแรง ท�ำร้ายจิตใจและร่างกาย
ของเด็กได้เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ทัง้ เด็กและผูเ้ ลีย้ งดูจำ� เป็นจะต้องมีทกั ษะสมอง EF ในการควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ให้สามารถอดทน พยายามเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและ
กัน และสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน การสร้างวินัยเชิงบวกจึงมีความส�ำคัญมาก
ต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพราะจะเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับ
ผู้เลี้ยงดู ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางจิตใจของเด็กปฐมวัย เป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสอนและฝึกฝนพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมให้กบั เด็กปฐมวัย ในขณะ
ที่ยังคงรักษาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู
ที่ส�ำคัญ นอกจากผู้เลี้ยงดูที่ใช้วิธีการสร้างวินัยเชิงบวกจะช่วยสร้างความ
ทรงจ�ำดีๆ ให้เด็กได้เก็บไว้เป็นประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพ สามารถน�ำไปใช้ใน
การประมวลผลและตัดสินใจในอนาคตได้แล้ว ยังช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
อีกด้วย เด็กสามารถเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกได้ง่ายขึ้นจากการ
ซึมซับจนติดเป็นนิสัย สามารถน�ำไปใช้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เด็กจะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ด้วยการให้เกียรติ ยอมรับ และเคารพในความรูส้ กึ ความคิดเห็น
ของผู้อื่น และแน่นอนว่าวิธีการนี้ยังจะถูกถ่ายทอดต่อไปรุ่นสู่รุ่นให้แก่ลูกหลาน
ในอนาคตอีกด้วย
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4. หลักการสร้างวินัยเชิงบวก
หลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่ท�ำให้วิธีการปลูกฝังวินัยเชิงบวกให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้ผล ในที่นี้ได้น�ำเสนอเป็นหลักการส�ำคัญ 5 ประการที่เป็นกุญแจไขความต้องการ
และความร่วมมือของเด็กปฐมวัย สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกบริบทและ
ทุกทักษะที่ต้องการจะส่งเสริมให้เเก่เด็กปฐมวัย

ดังนั้นการเสนอทางเลือกอย่างมีขอบเขต เช่น การถามเด็กว่า “พรุ่งนี้เช้าหนูจะ
กินไข่ดาวหรือข้าวต้ม” (ก�ำหนดขอบเขต) จึงเป็นหลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่ช่วย
ให้เด็กได้แสดงความต้องการและความรู้สึก และได้รับการตอบสนองซึ่งเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่จะช่วยจูงใจเด็กให้ตัดสินใจท�ำพฤติกรรมเป้าหมายได้มากกว่าการบอกให้รู้
เช่น “พรุ่งนี้กินข้าวไข่ดาวนะลูก” และการเสนอทางเลือกแบบไม่มีขอบเขต เช่น
“พรุ่งนี้หนูจะกินอะไร” เป็นต้น

1) การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดขอบเขต ข้อตกลง

3) การสอนวิธีการจัดการอารมณ์ผ่านการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

     หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดส�ำหรับการส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็ก
ปฐมวัยคือการฝึกฝน การฝึกฝนของเด็กปฐมวัยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ขอบเขต
พฤติกรรมที่สามารถแสดงออกได้ ซึ่งถูกก�ำหนดโดยสังคมภายนอกและการก�ำกับ
ควบคุมความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักภายในให้แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมตามขอบเขตทีก่ ำ� หนด ดังนัน้ การก�ำหนดขอบเขตพฤติกรรมจึงจ�ำเป็นต้อง
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู ซึ่งการท�ำ
ข้อตกลงร่วมกันจะท�ำให้เด็กเข้าใจที่มา เหตุผล และความส�ำคัญของข้อตกลง
มากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกควบคุมบังคับ จึงท�ำให้เด็กเล็กเกิดแรงจูงใจที่จะยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติในการฝึกฝนตนเองให้ท�ำตามข้อตกลงหรือกฎระเบียบนั้นๆ ได้

2) การเสนอทางเลือกอย่างมีขอบเขต
     ถึงแม้ว่าการก�ำหนดขอบเขตพฤติกรรมจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปลูกฝังวินัย
แต่อย่างไรก็ตาม การสอนให้เด็กท�ำตามขอบเขตพฤติกรรมนั้นก็ยังจ�ำเป็นที่จะต้อง
ยืดหยุ่นพอที่จะรับฟัง และตอบสนองความต้องการและความรู้สึกของเด็กปฐมวัย
เพราะการก�ำหนดขอบเขตพฤติกรรมโดยไม่รับฟังความต้องการและความรู้สึก
ของเด็กจะกลายเป็นค�ำสัง่ ท�ำให้เด็กรูส้ กึ ว่าถูกควบคุมและไม่อยากท�ำตาม นอกจาก
นีก้ ารก�ำหนดขอบเขตพฤติกรรมทีอ่ นุญาตให้เด็กแสดงความต้องการและความรูส้ กึ
ได้อย่างไม่มีขอบเขตก็จะน�ำไปสู่การปฏิเสธความต้องการและความรู้สึกของเด็ก
ท�ำให้เด็กรู้สึกไม่พอใจ และแสดงความไม่พอใจนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
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     การสอนวิธีการจัดการอารมณ์มีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF
เป็นอย่างมาก เพราะถ้าเด็กไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ ก็จะไม่สามารถ
ควบคุมตนเองให้ใช้ทักษะสมอง EF ในการคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนวิธีการจัดการอารมณ์จะได้ผลดี เมื่อผู้เลี้ยงดูแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เด็กในขณะที่ก�ำลังมีความคับข้องใจและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยการบอกชือ่ อารมณ์ สาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดอารมณ์นนั้ พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม และ
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการสอน เช่น “ครูเข้าใจว่าหนูโกรธเพื่อนที่เพื่อนแย่ง
ของเล่นไปจากมือ หนูจึงตีเพื่อน หนูพร้อมที่จะใช้ค�ำพูดดีๆ กับเพื่อนเมื่อไหร่
ให้หนูเดินไปบอกเพื่อนนะคะว่าหนูขอของเล่นคืน และขอโทษที่ไปตีเพื่อนค่ะ”
การแสดงความเห็นอกเห็นใจตามแบบแผนนี้ จะช่วยผ่อนคลายความคับข้อง
ใจลงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมอารมณ์ให้ท�ำความเข้าใจกับสถานการณ์
ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ว ่ า อารมณ์ และพฤติ กรรมที่ ไ ม่ เหมาะสมคื อ อะไร และต้ อ งจั ด การ
อย่างไร เนื่องจากการบอกสาเหตุและชื่ออารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ในขณะที่เด็กก�ำลังมีอารมณ์นั้นๆ อยู่ เป็นการเรียนรู้ด้วยความรู้สึก (Learning by
Feeling) ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจอารมณ์นั้นได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้การบอก
พฤติกรรมที่คาดหวัง พร้อมกับการให้เวลาเด็กได้คิดว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ เป็น
การช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกของตนเอง และเตรียมพร้อม
ที่จะตัดสินใจท�ำพฤติกรรมเป้าหมาย

92% ของครู

ปฐมวัยและพ่อแม่
ใช้การสร้างวินัยเชิง
บวกผิดหลักการ
เช่น การ Time out
การเพิกเฉยต่อ
ความต้องการ
พื้นฐานของเด็ก
การยืดหยุ่นจนละเลย
การสอน เป็นต้น
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4) การชมอย่างมีประสิทธิภาพ
การชมมีพลังในการช่วยเพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กได้
อย่างมหาศาล การชมที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นการชมที่เจาะจงพฤติกรรมที่
ต้ อ งการชม และตามด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น นามธรรมขยายพฤติ ก รรมนั้ น
ซึง่ จะท�ำให้เด็กเรียนรูพ้ ฤติกรรมทีผ่ เู้ ลีย้ งดูคาดหวัง และเห็นความสามารถในตนเอง
เช่ น “ขอบคุ ณ น้ อ งมั ง กรมากครั บ ที่ ร อให้ ค รู พู ด ธุ ร ะเสร็ จ ก่ อ นแล้ ว หนู จึ ง พู ด
หนูมีมารยาทมากครับ” “เยี่ยมมากเลยน้องแมมมอธ ที่หนูรู้จักหาหนังยางมารัด
กล่องข้าวไว้ไม่ให้ฝาเปิด แบบนี้เรียกว่าหนูรู้จักแก้ไขปัญหา”
นอกจากนี้ ก ารชมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งเป็ น ค� ำ ชมที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ เ ด็ ก
ได้ท�ำพฤติกรรมที่คาดหวังเสร็จแล้ว ค�ำชมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จริงนั้นจะท�ำให้เด็กรู้สึกถึงความจริงใจ ความใส่ใจและการเห็นคุณค่าของผู้เลี้ยงดู
ส่งผลให้ค�ำชมนั้นมีความหมายส�ำหรับเด็กมาก

5) การพูดคุยในระดับสายตาเด็ก
ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้นการพูดคุยในระดับสายตาเด็กจึงเป็น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟัง
มากขึ้น ยังเป็นการแสดงความใส่ใจ ความรัก ความห่วงใย และการให้เกียรติ
ที่เด็กรับรู้ได้อีกด้วย
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5. วิธีการใดที่ ไม่ ใช่วินัยเชิงบวกและยับยั้งพัฒนาการ
ทักษะสมอง EF
เนื่องจากการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นแนวความคิดที่เป็นนามธรรม อธิบาย
กว้างๆ เพือ่ ไม่ให้ตายตัว แต่สามารถยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ นได้ไปตามแต่ละสถานการณ์  
เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นพฤติกรรมมนุษย์แล้ว ย่อมต้องมีความหลากหลาย ลึกซึ้ง
และสลับซับซ้อน พฤติกรรมหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมเดียวกัน
ก็อาจจะมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน และต้องการการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ออกไปก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น หากว่ า เป็ น หลั ก การตายตั ว จะไม่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ กั บ ทุ ก
สถานการณ์ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลักการสร้างวินัยเชิงบวกจะมีข้อดี คือ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคนได้ แต่ข้อควร
ระวังก็คือ หากน�ำหลักการสร้างวินัยเชิงบวกไปใช้ด้วยความไม่เข้าใจ ใช้ผิดวิธี
หรือเข้าใจผิด คิดว่าวิธีการที่ใช้อยู่เป็นหลักการสร้างวินัยเชิงบวก ก็จะสามารถ
ยับยั้งพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้เช่นเดียวกับวิธีการสร้างวินัยเชิงลบเลยทีเดียว
ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้น�ำวิธีการสอนที่ไม่ถือว่าเป็นหลักการสร้างวินัยเชิงบวก
มาแสดงไว้ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายวิ ธี ก ารตรวจสอบว่ า วิ ธี ก ารนั้ น เป็ น
วิธีการที่ตรงตามหลักการสร้างวินัยเชิงบวกหรือไม่ โดยการใช้โมเดล 5 T ของ
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ในการวิเคราะห์เพื่อความกระจ่าง และสามารถ
น�ำหลักการสร้างวินัยเชิงบวกไปใช้ด้วยความเข้าใจ
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Time Out
การ Time Out เด็ก คือการจับเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแยกออกไป
จากกลุ่มและให้นั่งอยู่คนเดียว อาจจะให้นั่งที่มุมห้อง หรือจัดสถานที่เฉพาะ
เอาไว้ เพื่อให้ส�ำนึกผิด นั่งคิดว่าตนเองแสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมและ
สงบสติอารมณ์ โดยมีการก�ำหนดเวลาว่าจะให้เด็กนั่งแยกอยู่คนเดียวกี่นาที เช่น
“หนูผลักเพื่อนล้ม ไปนั่ง Time Out 5 นาทีนะคะ แล้วค่อยกลับมาเมื่อครบ
5 นาทีแล้ว”
ลองคิดดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครบ 5 นาทีแล้วเด็กยังไม่สงบสติอารมณ์
หรือยังไม่ส�ำนึก
ถ้าให้เด็กนัง่ ส�ำนึกผิดต่อไปอีกครัง้ หนึง่ ก็จะยิง่ ท�ำให้เด็กรูส้ กึ ไม่พอใจมากขึน้ และ
กระตุ้นให้เด็กแสดงความก้าวร้าวหรือตัดสินใจท�ำพฤติกรรมที่ผู้เลี้ยงดูต้องการ
เพราะกลัว แต่ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองและ
ตัดสินใจท�ำพฤติกรรมที่เหมาะสม

Time Out
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หากวิเคราะห์หลักการท�ำงานตาม Model 5 T พบว่า Time Out นั้น
• ไม่ได้มีการตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย (Target Behavior) ซึ่งตามหลักการแล้ว
จะต้องมีการก�ำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่ผู้เลี้ยงดูสามารถ
สอนเด็กให้ฝึกปฏิบัติได้ แต่การให้ “เด็กส�ำนึกผิด” ไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสม
ทั้งยังเป็นการฝืนธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และเป็น “นามธรรม”
ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ผู้เลี้ยงดูสามารถสอนให้ฝึกปฏิบัติได้ เนื่องจากเด็กยัง
ไม่ ส ามารถส� ำ นึ ก ผิ ด ได้ ใ นขณะที่ ต นเองก� ำ ลั ง มี ค วามรู ้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย
นอกจากนั้นเด็กอาจใช้เป็นโอกาสในการท�ำผิดได้ เช่น ตั้งใจแกล้งเพื่อนแล้ว
ขอครูไปนั่ง Time Out เพื่อแสดงให้ครูเห็นว่าตนเองรู้สึกผิด
• ไม่มกี ารสอน (Teach) และขาดความเชือ่ ใจ (Trust) ของผูเ้ ลีย้ งดูและเด็กปฐมวัย
Time Out จึงไม่ใช่การสร้างวินัยเชิงบวก เพราะเป็นการควบคุม ไม่ใช่การสร้าง
วินัยเชิงบวก ไม่ใช่การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดจิตส�ำนึก และยังเป็นวิธีการ
เลี้ยงดูที่สามารถยับยั้งพัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย
การสอนใน Model 5 T ต้องเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คือการให้
ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการท�ำความเข้าใจว่าพฤติกรรมเป้าหมายคืออะไร และแสดงออก
มาอย่างไร รวมถึงต้องเป็นการสื่อสารที่ต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจของเด็กไปพร้อมๆ กันด้วย เพื่อจูงใจให้เด็กตัดสินใจและท�ำพฤติกรรม
เป้าหมายด้วยตัวของเขาเอง แต่การ Time Out เด็กเพือ่ ให้สำ� นึกผิด เป็นการสือ่ สาร
ที่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอที่เด็กจะสร้างภาพการส�ำนึกผิดได้ ว่าคืออะไร และต้องคิด
ต้องท�ำอย่างไร นอกจากนี้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทาง
จิตใจของเด็กได้อีกด้วย เพราะในขณะที่ผู้เลี้ยงดูต้องการให้เด็กได้ไตร่ตรอง ส�ำรวจ
พฤติกรรมของตนเองนั้น ผู้เลี้ยงดูกลับไปกระตุ้นสมองลิมบิคให้ท�ำงานด้วยการ
ท�ำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัย ท�ำให้สภาวะอารมณ์ของเด็กไม่พร้อมที่จะคิดได้
และที่ส�ำคัญ การเพิ่มจ�ำนวนนาทีและจ�ำนวนครั้งที่ให้เด็กนั่งส�ำนึกผิดก็เปรียบ
เสมือนการลงโทษ เพราะเป็นการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ท�ำให้เด็ก
มีความรูส้ กึ โกรธอาย ไม่พงึ พอใจหรือเสียใจเพิม่ มากขึน้ เป็นการท�ำลายความเชือ่ ใจ
และฐานที่มั่นทางใจของเด็ก ซึ่งนอกจากจะเป็นการตัดโอกาสเด็กออกจากการ
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ฝึกฝนทักษะสมอง EF ในการควบคุมก�ำกับตนเองจนเกิดเป็นวินัยในตนเองแล้ว
(Internal Control) ยังเป็นการตัดโอกาสเด็กออกจากการสั่งสมประสบการณ์
ในการสร้างความผูกพันแบบปลอดภัยที่จะพัฒนาไปเป็นคุณภาพจิตใจของเขา
อีกด้วย
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
หากผ่านไปแค่ 2 นาที เด็กเกิดความรู้สึกผิด แล้วอยากกลับเข้ากลุ่ม
หากอนุญาตให้ ก ลั บเข้ า กลุ ่ ม ก็ จะท� ำ ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ว่ า ค� ำ พู ด ของผู ้ เ ลี้ ย งดู ไ ม่
ศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็นวิธีการเลี้ยงดูที่ยืดหยุ่นจนละเลยการสอน ส่งผลให้เด็กใช้เป็น
โอกาสในการท�ำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกได้ เช่น ตัดสินใจตีเพื่อน เพราะรู้ว่า
เมื่อถูก Time Out กี่นาทีก็ตามก็จะกลับเข้ากลุ่มได้เมื่อบอกครูว่าส�ำนึกผิดแล้ว
แต่หากครูให้ส�ำนึกผิดต่อจนครบ 5 นาที เด็กก็จะรู้สึกว่าเขาถูกลงโทษทันที
ไม่ว่าจะทางไหน ก็ผิดหลักการท�ำงานของการสร้างวินัยเชิงบวก ตาม Model
5 T ซึ่งจะไม่สามารถท�ำให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนให้บรรลุเป้าหมาย
พฤติกรรมได้
หลักการสร้างวินัยเชิงบวกตาม Model 5 T ที่น�ำมาใช้แทน Time Out คือ
Time In หรือการให้เวลาเด็กอยู่กับตัวเองโดยมีเราแนะน�ำอยู่เคียงข้าง เพื่อช่วยให้
เขาจัดการกับอารมณ์ตวั เอง โดยการใช้หลักการสอนวิธกี ารจัดการอารมณ์ ผ่านการ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น
“ครูเข้าใจว่าหนูไม่ชอบที่เพื่อนแซงคิว หนูเลยผลักเพื่อนล้ม หนูพร้อมเมื่อไหร่
หนูไปขอโทษเพื่อน และใช้ค�ำพูดบอกเพื่อนนะคะว่าหนูรู้สึกอย่างไร”
วิธีนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยตรง เพราะเด็กจะเป็น
คนควบคุ ม ความพร้ อ มของตนเอง ไม่ ใช่ ก ารก� ำ หนดเวลา และที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การแสดงความเข้ า ใจและการบอกชื่ อ อารมณ์ นั้นๆ ยั ง เป็ นการสื่ อ สารที่ ป้ อ น
ข้อมูล และตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของเด็กไปพร้อมๆ กัน
ส่งผลให้เด็กสามารถน�ำข้อมูลเข้าไปช่วยผ่อนคลายอารมณ์ตนเอง และทักษะ
สมอง EF สามารถควบคุมการท�ำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
154

Ignore หรือ การเพิกเฉยต่อความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของเด็ก
การเพิกเฉยต่อความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของเด็ก คือ การปล่อยเด็กให้ท�ำ
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และท�ำเป็นไม่สนใจเด็กแบบไม่มหี ลักเกณฑ์ ซึง่ บางครัง้ อาจ
จะเป็นการท�ำร้ายจิตใจของเด็กมากกว่าเป็นการสอนและฝึกฝนพฤติกรรมที่
เหมาะสม เพราะเมื่อเด็กไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ
สิ่งเดียวที่เด็กจะสนใจเรียนรู้และจดจ�ำจากสถานการณ์นั้นก็คือ ความไม่มั่นคง
ปลอดภัยที่ได้รับจากผู้เลี้ยงดู ไม่ใช่ความหวังดีที่ผู้เลี้ยงดูต้องการสอน
ผลก็คือ เด็กจะรู้สึกขาดความมั่นคง ไม่ปลอดภัย และจะแสดงความต้องการ
ออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รูปแบบการเพิกเฉยต่อความต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจของเด็ก ได้แก่
• การบอกให้ท�ำโดยไม่มีค�ำอธิบาย เช่น “แม่สั่งให้ท�ำ ก็ต้องท�ำ” “หนูต้อง
แบ่ง เพราะหนูเป็นพี่”
• การปล่อยให้เด็กอยูใ่ นอารมณ์และความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดี โดยไม่มกี ารแสดงความเข้าใจ
เช่น “อยากร้อง ก็ร้องไปเลย”
• การยุส่งพฤติกรรมที่สามารถท�ำร้ายจิตใจ ร่างกายและสิ่งของได้ เช่น “อยาก
ร้องใช่มั้ย ร้องให้ดังอีก ดังอีก” “บอกว่ามีดมันอันตราย ไม่ฟัง งั้นเอาไปถือ
เลย” “อยากไป งั้นไปคนเดียวเลย”
อันที่จริงแล้ววิธีการเพิกเฉยหรือ ignore ตามเทคนิค 101s การสร้างวินัย
เชิงบวก (The 101s Principles of Positive Discipline) ของ ดร. แคธาลีน ซี เคอร์ซยี ์
ได้เสนอวิธกี ารเพิกเฉยทีน่ า่ สนใจว่า ผูเ้ ลีย้ งดูควรถามตัวเองว่า พฤติกรรมทีเ่ ราก�ำลัง
จะสอนนัน้ เป็นพฤติกรรมทีส่ งั คมคาดหวังและจ�ำเป็นต้องสอน หรือเป็นเพียงพฤติกรรม
ทีร่ บกวนใจผูเ้ ลีย้ งดูคนเดียวเท่านัน้ เช่น เด็กก�ำลังนัง่ กดปากกาเล่น เด็กชอบดูรายการ
ทีวีที่เราไม่ชอบ เด็กอยากได้เสื้อตัวหนึ่งแต่แม่ซื้ออีกตัวหนึ่งที่แม่ชอบให้ เป็นต้น
ดังนั้น “การลองเพิกเฉยพฤติกรรมที่รบกวนใจผู้สอนเพียงคนเดียวบ้าง จะช่วย
เพิม่ เวลาในการมองหาสิง่ ดีๆ เพือ่ ชมเด็กได้มากขึน้ ท�ำให้บรรยากาศและสัมพันธภาพ
ดีขึ้นด้วย” (Katharine C. Kersey)

Ignore
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ส่วนพฤติกรรมที่ห้ามใช้วิธีการเพิกเฉยเด็ดขาด ได้แก่
•		 พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก คนอื่นและสิ่งของ
•		 พฤติกรรมที่ท�ำร้ายจิตใจตัวเด็ก คนอื่นและสิ่งของ
หลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่สามารถน�ำมาใช้แทนการเพิกเฉยนั้น มีหลายหลัก
การโดยขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมเป้าหมาย แต่หลักการหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้เลย คือ
การสอนวิธีการจัดการอารมณ์ผ่านการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ให้อยูใ่ นระดับทีท่ กั ษะสมอง EF สามารถควบคุมการท�ำงานและตัดสินใจท�ำ
พฤติกรรมเป้าหมายได้

6. การสร้างวินัยเชิงบวกมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

การสอนด้วยหลักการสร้างวินัยเชิงบวกจะต้องมีขอบเขตชัดเจนว่าอะไรควรท�ำ
และไม่ควรท�ำ ถึงแม้ว่าเด็กจะก�ำลังทดสอบขอบเขตว่าเขาสามารถแสดงพฤติกรรม
เกินขอบเขตได้มากหรือน้อยแค่ไหน ผูเ้ ลีย้ งดูกจ็ ำ� เป็นต้องมีความแน่วแน่ในขอบเขต
ของตนเอง แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเผด็จการ บังคับให้เด็กอยู่ในขอบเขตทันที เช่น การ
ทะเลาะกับเด็ก จนกว่าเด็กจะกินข้าวให้หมดจาน แต่ใช้ความอ่อนโยนในการให้
โอกาสเด็กได้เรียนรูจ้ ากผลการตัดสินใจของเขาได้ เช่น หากเด็กเลือกทีจ่ ะไม่กนิ ข้าว
ก็เก็บข้าวทันทีเมื่อถึงเวลาเก็บ ให้เขาเรียนรู้ที่จะหิวและรอจนกว่าจะถึงเวลา
กินข้าวในมื้อต่อไป

เป็นคนกระท�ำ (Action) ไม่ใช่เป็นคนตอบสนอง (Reaction)

หลั ง จากที่ ศึ ก ษาหลั ก การสร้ า งวิ นั ย เชิ ง บวกไปแล้ ว ว่ า แต่ ล ะหลั ก การใช้
อย่างไร และมีเทคนิคอะไรที่เป็นกุญแจส�ำคัญท�ำให้เด็กๆ เกิดการยอมรับ อยากให้
ความร่วมมือกับผู้เลี้ยงดู ในส่วนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อ
เลือกหลักการสร้างวินัยเชิงบวกได้แล้ว จะน�ำหลักการนั้นไปลงมือปฏิบัติอย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้เลี้ยงดูเด็กจ�ำเป็นจะต้องระลึกไว้เสมอว่า  ต้องเป็นคนกระท�ำให้เด็กเกิด
แรงจูงใจที่จะท�ำพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น เมื่อเด็กโมโห พูดไม่เพราะใส่เรา เราจะ
ต้องรีบก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายว่าจะให้เขาควบคุมอารมณ์และขอโทษ จึงเลือก
การแสดงความเข้าใจและรอให้เขาขอโทษเมื่อเขาพร้อม เป็นต้น ไม่ใช่เป็นคน
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น เมื่อเด็กโมโหแล้วพูดไม่เพราะใส่เรา แล้วเรา
หันไปต่อว่าและแสดงความโกรธทันที  

ก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายก่อนสอนทุกครั้ง

ติดตามการสอนจนบรรลุพฤติกรรมเป้าหมายทุกครั้ง

ก่อนที่จะพูดอะไร ต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมที่ต้องการคืออะไร เพื่อหลีกเลี่ยง
การหยุดพฤติกรรมด้วยการห้าม การต่อว่า การข่มขู่ ซึง่ เป็นการกระตุน้ สัญชาตญาณ
การต่อต้านของเด็ก

การสอนพฤติกรรมเป้าหมาย จ�ำเป็นจะต้องติดตามการสอนทุกครั้งว่าเด็กท�ำ
พฤติกรรมเป้าหมายส�ำเร็จหรือไม่ เช่น เมื่อสอนให้เด็กเก็บของเล่น ก็ต้องติดตาม
ให้แน่ใจว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้ว เด็กได้ลงมือเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อย
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่าพฤติกรรมของมนุษย์มคี วามหลากหลายและสลับซับซ้อน
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงดูจะต้องเข้าใจทั้งหลักการสร้างวินัยเชิงบวกและแนวทาง
การน�ำหลักการไปปฏิบัติ เพราะหลักการสร้างวินัยเชิงบวกคือวิธีการใช้หลักการ
นั้ น ๆ ให้ ถู ก ต้ อ ง แต่ แ นวทางปฏิ บั ติ เ ป็ น วิ ธี ก ารน� ำ หลั ก การนั้ น ไปใช้ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด

พฤติกรรมเป้าหมายต้องชัดเจน และน�ำไปสู่เป้าหมายระยะยาว
เป้าหมายระยะยาว คือ มีระเบียบวินัย พฤติกรรมเป้าหมายระยะสั้น คือการ
สอนและฝึกฝนพฤติกรรมการกิน การนอน การดูแลตนเอง การช่วยเหลืองานบ้าน
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มีความอ่อนโยนและแน่วแน่
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หรือหากจะเปรียบเทียบให้หลักการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นดั่งรถยนต์ที่สามารถ
ไปรับและส่งเด็กให้ถึงจุดหมายได้แล้ว แนวทางปฏิบัติก็เปรียบได้กับเข็มทิศที่คอย
น�ำทางให้ไปสูจ่ ดุ หมายโดยสวัสดิภาพนัน่ เอง ดังนัน้ การจะพาเด็กคนหนึง่ ไปให้ถงึ จุด
หมายปลายทาง ผูเ้ ลีย้ งดูจะขับรถเป็นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ตอ้ งรูเ้ ส้นทางทีจ่ ะมุง่
ไปสู่จุดหมายปลายทางด้วย
นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส�ำคัญต่อการส่งเสริม
พัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยก็คือปัจจัยการเลี้ยงดู ในขณะที่ทักษะ
สมอง EF ซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญ มีหน้าที่ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ยัง
มีพัฒนาการจ�ำกัดในช่วงปฐมวัย เด็กต้องเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานของ
สังคม และฝึกฝนทักษะสมอง EF ของตนเอง ในการจัดการควบคุมความต้องการ
อารมณ์ และความคิด ให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งด้วย
พัฒนาการที่ยังมีจ�ำกัดอยู่นี้ ท�ำให้การเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF มีความ
ท้าทายอยู่ไม่น้อย เด็กจะเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบวินัยในตนเองและใน
สังคมได้ส�ำเร็จ ต่อเมื่อผู้เลี้ยงดูสามารถรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของเด็ก
ความคาดหวังของตนเอง และบรรทัดฐานของสังคมได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่องและ
ยาวนานเพียงพอที่เด็กจะสามารถควบคุมตนเองได้
ดังนั้นการสร้างวินัยเชิงบวกจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้พ่อแม่ ครูและผู้เลี้ยงดู
สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจของเด็กไปพร้อมๆ กับการสอน
และฝึกฝนทักษะสมอง EF ได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ท�ำให้มั่นใจได้ว่าวิธีการเลี้ยงดูนั้นจะไม่ไปยับยั้งการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก แต่ชว่ ยส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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สรุป
• วินัยเชิงบวก หมายถึงกระบวนการสอนและฝึกฝนพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็น

กระบวนการควบคุมภายในตนเอง ซึง่ ต้องมีการสัง่ สมประสบการณ์และฝึกฝนควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
     ให้ได้ จนเป็นทักษะ ลักษณะนิสัย และจิตส�ำนึก
• วินัยเชิงบวก เป็นแนวทางการปลูกฝังจิตส�ำนึกสองเรื่องที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาและการด�ำรงชีวิตอย่าง
ปกติสุข ได้แก่ การมีวินัยในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• วินัยเชิงบวก เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ที่อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
• การลงโทษ การใช้ค�ำพูดที่ท�ำร้ายจิตใจ ร่างกาย ไม่ยอมรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของเด็ก ล้วน
เป็นวิธกี ารทีล่ ดิ รอนสิทธิของเด็ก ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ ท�ำให้เด็กขาดความภาคภูมใิ จในตนเอง โหยหา
ความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ยึดติดแต่ความต้องการของตนเอง จนไม่สามารถพัฒนา
เป็นจิตส�ำนึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้
• การมีระเบียบวินัยและทักษะสมอง EF เป็นทักษะส�ำคัญที่ต้องกระตุ้นส่งเสริมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพราะเด็ก
ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความมีระเบียบวินัยในตนเองและสังคม และสมองส่วนหน้า  ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติการของ
ทักษะสมอง EF ก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่
• การสร้างวินัยเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบและหลักการท�ำงานตามโมเดล 5 T ได้แก่
Target Behavior –พฤติกรรมเป้าหมาย Teach- การสอนพฤติกรรมเป้าหมาย Train- การฝึกฝนพฤติกรรม
เป้าหมาย Time- เวลาในการพัฒนาจิตส�ำนึกและฐานทีม่ นั่ ความเชือ่ ใจ Trust- ความเชือ่ ใจของผูเ้ ลีย้ งดูและเด็ก
• 5 หลักส�ำคัญในการสร้างวินยั เชิงบวก ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดขอบเขต ข้อตกลง การเสนอทางเลือก
อย่างมีขอบเขต การสอนวิธกี ารจัดการอารมณ์ผา่ นการแสดงความเห็นอกเห็นใจ การชมอย่างมีประสิทธิภาพ
และการพูดคุยในระดับสายตาเด็ก
• Time Out ไม่ใช่การสร้างวินัยเชิงบวก เพราะไม่มีการตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย การให้เด็ก “ส�ำนึกผิด”
ไม่ใช่พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เป็นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ และฝืนธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย          
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8
Multi-skilled

Self-Discipline

Positive Mind

เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณลักษณะของครูมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก ในบทนี้มี
ความประสงค์จะชวนให้ครูกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร
ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองในแง่มุม
ต่างๆ และในตอนท้ายของบทจะกล่าวถึงบทบาทของพ่อแม่ที่มีต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะสมอง EF เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ครูทจี่ ะใช้เป็นข้อมูลน�ำไปสร้างความ
รู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ของเด็ก เพื่อให้บทบาทของพ่อแม่มีความเหมาะสม
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับครู
ครูปฐมวัยผู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้เด็กปฐมวัย ควรจะมี
คุณลักษณะส�ำคัญๆ ดังนี้

Team Work
To be loved
& Trust

Planning &
Organization

คุณลักษณะและบทบาทของครูปฐมวัย
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF
คณะท�ำงานชุดจัดท�ำคู่มือการพัฒนาทักษะสมอง EF เรียบเรียง

160

1. มีความรู้เรื่องทักษะสมอง EF
ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานของสมอง รู้จัก
องค์ประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ในกระบวนการเรียนรูห้ รือ
พฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นนั้นก�ำลังพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านใด รวมทั้งควรมี
ความใส่ใจ ไตร่ตรอง และมุ่งเป้าหมายสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
การพัฒนา EF ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนหมั่นตรวจสอบบทบาทของ
ตัวเองว่าได้ให้โอกาสเด็กในการพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างเต็มที่   หรือกลับเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะของเด็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประเด็นที่น่าสนใจ
คือ เมื่อครูได้มาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF จะพบว่า “ยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่ง
ลงลึก” เพราะเมื่อครูที่เป็นคนส�ำคัญ (Key Person) ตระหนัก เข้าใจ เรียนรู้และ
น�ำสู่การปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจะท�ำให้ครูเบิกบานไปกับการเรียนรู้ของเด็ก
ที่ทั้งสนุก น่าอัศจรรย์ใจ แค่เปลี่ยนจากค�ำถามปลายปิดที่เคยชิน “บ้านของลูกหมู
ตัวแรกท�ำด้วยอะไร” สู่ค�ำถามปลายเปิดชวนคิด “ถ้าเด็กๆ เป็นลูกหมู เด็กๆ จะท�ำ
อย่างไรได้บ้าง”

EF

161

2. ใจกว้าง และมีทัศนะเชิงบวก (Positive Mind)

Positive Mind

ครูตอ้ งมีความเชือ่ มัน่ ในเด็ก เชือ่ ว่าเด็กทุกคนมีศกั ยภาพ เปลีย่ นแปลง และพัฒนา
ได้ ครูต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อว่าครูสามารถส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้เด็ก
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
เมื่อครูมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้ว ครูจะเป็นคนที่เปิดกว้าง ยอมรับความเป็นจริง
ของเด็ก เปิดรับความคิดเห็น และมีความหวังเสมอ ครูทมี่ ที ศั นะเชิงบวกจะมองเห็น
ความก้าวหน้าของเด็กแม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และไม่ละเลยที่จะสะท้อนให้เด็ก
ได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูที่เปิดกว้างจะยอมรับได้ว่าเด็กเล็กยังไม่สามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวเองได้ดี และมีความหวังว่าเราจะมีวธิ กี ารทีด่ ที จี่ ะช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้าใจอารมณ์
ของตัวเอง และสามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวเองให้ดีขึ้นได้
เมื่อเราแปล “ความหวัง” สู่การก�ำหนดเป้าหมาย จะช่วยให้ความหวังของเรา
มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ น� ำ มาสู ่ ก ารก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถประเมิ น
ความส�ำเร็จได้  

3. มีความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลาย (Multi-skilled)

Multi-skilled
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• ทักษะการสังเกตที่ละเอียดลออ : ครูที่มีทักษะการสังเกตที่ละเอียดลออ จะ
มองเห็นสิ่งที่เด็กสื่อสารด้วยภาษากายได้เป็นอย่างดี เช่น ท่าทาง สายตา น�้ำเสียง
ท�ำให้สามารถรับรู้และเท่าทันอารมณ์ของเด็ก ครูที่ช่างสังเกตจะไวต่อการรับรู้
บรรยากาศในการเรียนการสอน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที  
สามารถสั ง เกตเห็ น ความกระตื อ รื อ ร้ น หรื อ ความอ่ อ นล้ า ในการเรี ย นของเด็ ก
มองเห็นวิธีเรียนรู้และความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคล หรือเมื่อท�ำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  ครูที่ช่างสังเกตจะสามารถหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไป ถอยออกมา 
หรือเพียงเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์

• ทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง บวก : ครูที่มีการสื่อสารทางบวกจะมีอิทธิพลต่อเด็ก
อย่างมาก ทั้งในเรื่องทัศนคติการเรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตัวเอง มีก�ำลังใจที่จะคิด
และลงมือท�ำ หากครูใช้ค�ำพูดที่เป็นการสื่อสารทางบวก เช่น “หนูคงก�ำลังใช้ความ
พยายามอย่างมากเลย” เด็กจะมีกำ� ลังใจทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาและพยายามต่อไป “ครู
เห็นว่าหนูแบ่งไม้ไอศกรีมของหนูให้เพื่อนใช้ด้วย หนูเป็นเด็กมีน�้ำใจ” เด็กจะมีความ
รู้สึกที่ดีต่อตนเองและคงท�ำพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป
• ทักษะการกระตุ้นให้เด็กคิด : ครูที่มีทักษะการกระตุ้นให้เด็กคิด มักจะใช้ค�ำถาม
ปลายเปิดอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้คิดอย่างหลากหลาย และรับฟังความคิดเห็น
ของเด็ก จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้สังเกต ส�ำรวจ แล้วเกิดค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบ
บางกิจกรรมก็มีการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เด็กต้องเผชิญกับปัญหา เช่น “กรรไกรมี
3 อันเท่านั้น หนูมีกัน 5 คน ต้องแบ่งกันใช้นะคะ” การจัดวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
ท�ำให้เด็กต้องตัดสินใจเลือก การให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งไม่มี
ถูกหรือผิด เช่น งานศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรีและการเคลื่อนไหว การประดิษฐ์
ผลงาน เป็นต้น
• ทักษะการสร้างแรงจูงใจ : ครูต้องสร้างความกระตือรือร้นให้ตัวเองอยู่เสมอ
เพราะความกระตือรือร้นของครูจะส่งผ่านไปเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ อยากเรียนรู้
จะท�ำให้บทเรียนของครูสนุกเร้าใจ ครูทมี่ ที กั ษะการสร้างแรงจูงใจ มักจะตัง้ เป้าหมาย
ที่ท้าทาย และถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่ให้แตกเป็นเป้าหมายย่อย เพราะเมื่อเด็ก
ท�ำเป้าหมายย่อยส�ำเร็จก็เป็นแรงจูงใจภายในที่จะไปสู่เป้าหมายต่อไปได้โดยง่าย
การให้เด็กได้ตั้งสมมติฐาน หรือคาดเดาผลด้วยตัวเอง เป็นแรงจูงใจให้ลงมือท�ำ
หรือเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าค�ำตอบจะตรงกับที่คาดเดาไว้หรือไม่ นอกจากนี้นิทาน ละคร
ก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กได้อย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของลักษณะนิสัย
คุณธรรม จริยธรรม
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• ทักษะการประเมิน : ครูที่มีทักษะการประเมิน จะต้องมีความรู้ด้านพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการจับประเด็นที่น่าสนใจหรือ
สอดคล้องกับเป้าหมาย มีทกั ษะการสังเกต การจดบันทึกพฤติกรรมและปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก มีความสามารถในการสื่อสารผลการประเมินให้
กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประเมินตนเอง และน�ำมาปรับปรุงหรือพัฒนาผลงานและการกระท�ำของตน
• ทักษะการคาดเดาผลล่วงหน้า : ครูที่มีทักษะการคาดเดาผลล่วงหน้า  จะต้อง
เป็นคนทีช่ า่ งสังเกต คิดได้ฉบั ไว จินตนาการได้ชดั ว่ากระบวนการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมจะด�ำเนินไปอย่างไร ความคาดหวังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
คืออะไร ถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด น่าจะเกิดอะไรได้บ้าง เพื่อตั้งรับหรือ
ต่อยอดต่อไปได้อย่างเหมาะสม

4. มีวินัยในตนเอง (Self- Discipline)

Self-Discipline
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เรื่องของการพัฒนาทักษะสมอง EF อาจจะเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับครู และครูก็จะ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาทของตนในบางด้าน เช่น เปลี่ยนจากที่ครูริเริ่ม
เป็นเด็กริเริ่ม เปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ เปลี่ยนจากผู้พูดเป็นผู้ฟัง ฯลฯ
เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น  
เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชิน เป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้
โดยง่าย ต้องอาศัยการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีเป้าหมายการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีวิธีการปฏิบัติ และมีวินัยที่ก�ำกับให้ตนเองจดจ่อกับการ
กระท�ำทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย เรียกว่าเกาะติดกับเป้าหมาย และหมัน่ ประเมินตนเอง
เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า  เกิดแรงจูงใจภายในที่จะช่วยให้การก�ำกับวินัยในตนเอง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ท�ำงานเป็นทีม (Team Work)
การท�ำงานเป็นทีมประกอบด้วยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ ครู พ่อแม่
ผูป้ กครอง เพือ่ นครู ผูบ้ ริหาร บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนเครือข่ายทีม่ จี ดุ มุง่ หมาย
เดียวกัน การท�ำงานเป็นทีมจะช่วยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายเท
ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องทักษะสมอง EF ในเด็กต่อไป อีกทั้ง
การท�ำงานเป็นทีมยังก่อให้เกิดพลังร่วมกันที่จะเกื้อหนุนให้การท�ำงาน มีความ
สนุกสนานและเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ในยุคเทคโนโลยีข่าวสาร (IT) มีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายเทข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้กับกลุ่มความสนใจเดียวกัน

Team Work

6. เป็นที่รักและไว้ ใจของเด็ก (To be loved & Trust)
เมือ่ ครูมคี วามผูกพันทีด่ ี เป็นทีร่ กั และไว้ใจของเด็ก จะท�ำให้เด็กมีความรูส้ กึ มัน่ คง
ปลอดภัย พร้อมที่จะเรียนรู้ และก้าวสู่สังคมที่กว้างขึ้น การแสดงออกถึงความรัก
ไม่เพียงแต่การบอกรัก โอบกอด แต่ยังรวมถึงการพร้อมรับฟัง และรับรู้ความรู้สึก
ของเด็กทั้งความรู้สึกทางบวกและทางลบ การให้โอกาสเด็กได้คิด เลือกและ
ตัดสินใจ สนับสนุนให้เด็กได้รู้สึกภูมิใจกับความส�ำเร็จ ให้ก�ำลังใจเมื่อเด็กรู้สึกท้อ
เสียใจ เศร้า ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ ให้อภัย และให้โอกาสที่จะปรับปรุง
เมื่อท�ำผิดพลาด รวมทั้งยินดีและชื่นชมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

To be loved
& Trust

7. วางแผนและจัดการงานเป็น (Planning & Organization)
มีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ในลักษณะวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) คือ มีการก�ำหนดเป้าหมาย วางแผน มีกระบวนการท�ำงาน
และประเมินผล สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของเด็กและของครู ประเมินตนเอง
ว่าแนวทางที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อน�ำสู่การพัฒนาตน
พัฒนางาน

Planning &
Organization
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บทบาทของพ่อแม่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะสมอง
EF ของเด็ก

          คุณครูควรส่งเสริมให้พ่อแม่มีความตระหนักถึงความส�ำคัญยิ่งของตนในการ
พัฒนาทักษะสมอง EF บทบาทของพ่อแม่ควรจะเป็นดังนี้

หรื อ ลงมื อ ท� ำ สิ่ ง ต่ า งๆ ไปด้ ว ยกั น เช่ น สนุ ก กั บ การท� ำ อาหาร เตรี ย มจั ด งาน
วันเกิดให้คุณยาย จะช่วยให้เราเข้าใจลูกได้ดีขึ้น ได้เห็นวิธีคิด วิธีการท�ำงาน
การตัดสินใจเลือกและยังได้สนุกสนาน ได้เผชิญอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน ลูกๆ
จะรู้สึกว่าพ่อแม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน

1. มีความสนใจ ใฝ่รู้

4. ฝึกวินัยเชิงบวก

พ่อแม่ควรหาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
สมอง EF และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับลูกจากหลากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
ผู้ปกครองร่วมไปกับครูของลูก ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือหรือ Website แล้วน�ำ
ความรู้มาวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพ่อแม่และลูก

การฝึกวินัยเชิงบวก หมายถึง การฝึกฝนให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดย
เกิดจากการก�ำกับตัวเองได้ ภายใต้บรรยากาศที่ดีในการฝึกฝน ลูกจะรู้สึกถึง
ความก้าวหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ภูมใิ จทีส่ ามารถก�ำกับตัวเองได้ ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะวิเคราะห์
พฤติกรรมของตนว่ามีผลต่อตนเองหรือผูอ้ นื่ อย่างไร และเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะพัฒนาตนเอง
เมื่ อ ลู ก ใช้ วิ นั ย ก� ำ กั บ ตั ว เองไปเป็ น ระยะเวลานานก็ จ ะเกิ ด เป็ น พฤติ ก รรม
ความเคยชิน และค่อยๆ กลายเป็นลักษณะนิสัยที่ดี และลงลึกถึงการมีจิตส�ำนึก
ที่ดีในที่สุด เช่น การฝึกให้ลูกเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ทุกครั้ง ลูกจะเติบโตเป็นคน
ที่มีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน เป็นคนมีระเบียบ มีส�ำนึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เมื่อการฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการฝึกการก�ำกับตัวเองของลูก จึงหลีกเลี่ยงการฝึก
ด้วยวิธกี ารลงโทษ เพราะเป็นการควบคุมโดยใช้อำ� นาจจากภายนอกทีจ่ ะหยุดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมเพียงชั่วครั้งชั่วคราว หรือเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เด็กหยุดท�ำพฤติกรรม
ได้แต่จะมีความรู้สึกทางลบ เช่น ความเครียด กดดัน กลัว โกรธ นั่นย่อมกล่าวได้ว่า 
การฝึกด้วยการลงโทษไม่อาจสร้างวินัยในตนเองให้เกิดขึ้นกับเด็กได้นั่นเอง
การสร้างวินัยเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบ 5 T (Thanasetkorn, 2009) ได้แก่
• T-Target behavior (ก�ำหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่ต้องการฝึก)  
•		 T-Teach (สอนว่าจะต้องท�ำอย่างไร)
•		 T-Train (ฝึกฝนให้ท�ำจนเกิดความคล่องแคล่ว)
•		 T-Time (ให้เวลาในการฝึกและค่อยๆ พัฒนาเป็นจิตส�ำนึกที่ดี)
•		 T-Trust (การฝึกฝนอยู่ภายใต้ความรู้สึก “เชื่อใจกัน” ของพ่อแม่และลูก)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7)

2. สร้างความผูกพันที่ดี
ความรักความผูกพันในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่กับลูก ระหว่างพ่อกับแม่
และสมาชิกในครอบครัว บนพื้นฐานของความรัก ให้เกียรติ ให้อภัย และยอมรับ
ในความแตกต่าง ความผูกพันที่ดีในครอบครัวจะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของความ
มั่นคงทางจิตใจ เห็นคุณค่าของตนเอง ท�ำให้มีความพร้อมที่จะเปิดโลกการเรียนรู้  
มีความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
เช่นเดียวกัน ความผูกพันที่ดีก็จะมีผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพราะสมองจะ
เปิดรับการเรียนรู้และท�ำงานได้ดีในสภาวะที่คนเรารู้สึกมั่นคง ปลอดภัย

3. เรียนรู้ที่จะรู้จักลูก
การพัฒนาลูกให้มีทักษะสมอง EF ที่ดี และการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
ของลูกนัน้ ไม่ใช่เพียงการน�ำความรูแ้ ละกระบวนการต่างๆ มาใช้ทนั ที แต่พอ่ แม่ตอ้ ง
ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ “ลูก” ให้รู้จักที่จะเข้าใจและยอมรับความเป็นตัวตน
ของลูก ความสามารถ ความถนัด จุดแข็งจุดอ่อนของลูก ไม่เอาลูกมาเปรียบเทียบ
กัน หรือเปรียบเทียบกับเด็กอื่น การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกด้วยการท�ำกิจกรรม
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5. เป็นต้นแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เด็กเรียนรู้ได้ดีจากการเลียนแบบ และแบบอย่างที่เด็กเลียนแบบมากที่สุดคือ
พ่อแม่ พฤติกรรมของพ่อแม่อยู่ในสายตาของเด็กตลอดเวลา ดังนั้น พฤติกรรมใด
ที่ต้องการให้เกิดกับลูกต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ก่อน หรืออย่างน้อยก็เริ่มไปพร้อมๆ
กับลูก ดังค�ำกล่าวที่ว่า ลูกท�ำให้พ่อแม่มีนิสัยที่ดีขึ้น อยากให้ลูกตื่นแต่เช้า พ่อแม่ก็
ต้องตื่นแต่เช้าด้วยเช่นกัน อยากให้ลูกกินผัก แม้พ่อจะไม่ชอบกิน ก็ต้องกินผักไป
พร้อมกับลูก ดังนั้น หากต้องการให้ลูกมีการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ดี พ่อแม่ต้อง
พยายามพัฒนาตนให้มอี งค์ประกอบของทักษะสมอง EF ทัง้ 9 ด้านไปพร้อมๆ กับลูก
ด้วย เช่น ถ้าต้องการให้ลูกมีทักษะด้านควบคุมอารมณ์ พ่อแม่ก็ต้องเป็นต้นแบบ
ในการควบคุมอารมณ์ด้วยเช่นกัน

6. ให้โอกาสลูกได้เรียนรู้และเผชิญปัญหา
การเรียนรู้ของเด็กนอกจากจะเรียนรู้จากการเลียนแบบ ดังได้กล่าวไว้ในข้อ 5
แล้ว การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ฟัง ได้ดม
ได้เห็น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัสและลงมือท�ำสิ่งต่างๆ และเด็กนั้นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
การเรียนรูท้ ดี่ จี งึ ควรให้โอกาสเด็กได้หยิบจับ และลงมือท�ำ เริม่ จากกิจวัตรประจ�ำวัน
ของตนเอง การช่วยงานบ้าน การมีน�้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การเล่นและท�ำกิจกรรมที่
สนุกสนาน
เมื่อลงมือท�ำย่อมเกิดการเรียนรู้และเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ลูกจะได้
รับโอกาสในการฝึกทักษะการลงมือท�ำและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หากติดขัดก็ได้รับ
การชี้แนะอย่างเหมาะสม ยิ่งท�ำมากก็ยิ่งท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะสมอง EF
ในหลายด้านด้วยกัน หรืออาจจะเรียกว่าได้ฝึกทักษะครบทุกองค์ประกอบก็ว่าได้  
เช่น ด้านจดจ่อใส่ใจ จ�ำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด  ยั้งคิดไตร่ตรอง ริเริ่มลงมือท�ำ
เป็นต้น และจะน่าเสียดายแค่ไหนถ้าเราไม่ปล่อยให้ลกู ได้ทำ� อะไรด้วยตัวเอง เพราะ
กลัวลูกท�ำไม่ได้ท�ำไม่ดี ใจร้อนด่วนท�ำให้ลูกเสียเอง หรือสุขใจที่ได้ท�ำให้ลูกเพราะ
เห็นว่ายังเล็ก ดังนั้น เมื่อลูกประสบปัญหาที่ลูกพอรับมือได้ อย่ายื่นมือเข้าไปช่วย
เร็วเกินไป ปล่อยให้ลูกได้เผชิญปัญหาและหาทางแก้ด้วยตนเอง การให้ลูกเผชิญ
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ปัญหานัน้ แม้ลกู จะรูส้ กึ กดดันบ้าง เครียดบ้าง ก็เหมือนเป็นการให้วคั ซีนลูกทีจ่ ะเติบโต
อย่างแข็งแรง และให้ลูกได้พบกับความสุขจากความส�ำเร็จที่เกิดจากสติปัญญาและ
ความเพียรพยายามของตนเอง

7. ให้รับผิดชอบงานบ้าน
การมอบหมายงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกท�ำ จะท�ำให้ลูกเป็นคนรักการท�ำงาน
มี ทั ก ษะในการท� ำ งาน ขยั น กระตื อ รื อ ร้ น รู ้ จั ก วางแผนและลงมื อ ท� ำ มี ค วาม
รับผิดชอบและมีน�้ำใจฯลฯ นั่นคือลูกได้พัฒนาทักษะสมอง EF ไปพร้อมกันหลายๆ
ด้าน เพราะงานบ้านเป็นการเรียนรู้จากการลงมือท�ำ (Learning by Doing)
การรับผิดชอบงานบ้าน ยังมีความส�ำคัญอีกด้านหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามไป คือ
การรับรูถ้ งึ “ความเป็นครอบครัวเดียวกัน” นัน่ คือ การใช้เวลาด้วยกัน ความรับผิดชอบ
บ้านของเรา การท�ำงานบ้านด้วยกัน กุลกี จุ อช่วยเหลือกันโดยไม่ตอ้ งเอ่ยปาก การสาน
สัมพันธ์ดว้ ยการร่วมทุกข์รว่ มสุขกับคนในครอบครัว การท�ำงานบ้านจึงเป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างความรักความห่วงใยในครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เด็กมีจิตใจที่
หนักแน่นพร้อมเผชิญปัญหาและอุปสรรค มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ เพราะมีบา้ นเป็นฐาน
ที่มั่นทางใจ มีคนในครอบครัวที่พร้อมจะให้ก�ำลังใจ ให้อภัย และยินดีเมื่อประสบ
ความส�ำเร็จ เด็กเหล่านี้จะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และขยาย
ความรักความผูกพันสู่ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น คือสังคมและประเทศชาติ
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8. ตั้งเป้าหมายความส�ำเร็จของลูก

หากถามพ่อแม่ทมี่ ลี กู เล็กๆ ว่าตัง้ เป้าหมายอะไรให้กบั ชีวติ ลูก ส่วนใหญ่กจ็ ะตอบ
ตรงกันว่าต้องการให้ลูกประสบความส�ำเร็จในชีวิตและมีความสุข  แต่เมื่อพิจารณา
ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ่ อ แม่ ใ ห้ ก ารอบรมเลี้ ย งดู ลู ก กลั บ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมากมาย
บางครอบครัวเร่งรัดการอ่านเขียนเรียนเร็ว บางครอบครัวปล่อยให้อยู่กับ Ipad,
Iphone บางครอบครั ว ให้ ลู ก มี กิ จ กรรมเสริ ม พั ฒ นาการมากมายจนเรี ย กว่ า
Over Program บางครอบครัวมีกจิ กรรมของครอบครัวทีท่ ำ� ร่วมกัน เช่น ไปท�ำขนม
บ้านคุณย่า ช่วยคุณแม่ซักผ้า ช่วยคุณพ่อล้างรถ เมื่อเป็นเช่นนี้ เป้าหมายปลายทาง
ที่ได้รับจึงให้ผลที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน
ลองทบทวนดูดีกว่าว่าเป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ หรือเป้าหมายหลักนั้นเป็น
เป้าหมายที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตลูกอย่างยั่งยืนหรือไม่ คิดต่อให้ชัดว่า
อะไรที่จะบอกถึงความส�ำเร็จในชีวิตของลูก และความสุขในชีวิตคืออะไร ที่สุดแล้ว
ลูกสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น รวมถึงต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ เพราะทัศนะต่อการด�ำรงชีวิตจะมีผลต่อการเลี้ยงดูลูก
และการเลี้ยงดูลูกจะหล่อหลอมทั้งความคิดและจิตใจของลูก
เมือ่ เป้าหมายปลายทางหรือเป้าหมายหลักชัดเจนแล้ว ต้องมีเป้าหมายระยะสัน้
และกระบวนการย่อยที่รองรับและสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก เป้าหมายต้องอยู่
ในใจเสมอ ให้หมั่นตรวจสอบสิ่งที่ท�ำกับผลที่ลูกได้รับอยู่เสมอว่าหลุดเป้าหมายไป
หรือไม่ ตอบสนองความต้องการ ความพร้อมและธรรมชาติของลูกหรือไม่ แต่อย่างไร
ก็ดีเ ป้าหมายก็ต้อ งมี ค วามยื ด หยุ ่ นให้ พ อเหมาะพอดี อย่ า ติ ดกั บความคิ ด เดิ ม
อย่างเดียว ต้องปรับให้เหมาะกับลูกและสภาพการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันด้วย

เลี้ยงดูไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันซึ่งจะเป็นผลในทางลบ
ต่อลูก
การท�ำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนควรอยู่บนทัศนะเชิงบวก ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อใจ ให้การสนับสนุนและให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน พ่อแม่ควรให้ความ
เคารพในวิชาชีพครู เคารพในวิธีการท�ำงานของครู  หากสงสัย ข้องใจ หรือไม่พอใจ
ควรไต่ถามเพือ่ ท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน ไม่ควรเก็บความขุน่ ข้องใจเพราะจะกระทบ
ต่อสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาลูก อีกทั้งการบ่นว่าลับหลังครู
แต่อยู่ตอ่ หน้าลูก จะท�ำให้ลกู เกิดความสับสน กังวลใจ เพราะส่วนใหญ่เด็กนัน้ จะรัก
ทั้งพ่อแม่และรักครู
เมื่อพ่อแม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งสองฝ่ายจะประสานมือ ประสานใจ
เป็ น หนึ่ ง ในการพั ฒ นาลู ก ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น พ่ อ แม่ แ ละครู จ ะมี ค วามสุ ข
ความเบิกบานใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าของของคนที่เรารักเติบโตอย่างงดงาม

การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะท�ำให้
การท�ำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จะท�ำให้การท�ำงานมีความสอดคล้องกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

9. ท�ำงานร่วมกับครู
เมื่อลูกเข้าโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าภาระการฝึกฝนอบรมเลี้ยงดูตกไปเป็น
ของครู แ ละโรงเรี ย น เพราะบ้ า นยั ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ ลู ก ให้ ถื อ ว่ า บ้ า น
และโรงเรียนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาลูกร่วมกัน แต่เนื่องจากความเชื่อ ทัศนคติ
และประสบการณ์ของครูและพ่อแม่แต่ละคนก็แตกต่างกัน จึงต้องหมั่นพูดคุย
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน เพื่อให้มีเป้าหมายที่ตรงกัน และมีวิธีการอบรม
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ภาคที่ 3

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะสมอง EF

172

173

9
WHO

ศิลปะที่เน้นกระบวนการ

กิจกรรมโครงงาน
WHO

กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF บนฐาน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

การเล่นอิสระ

เล่นบทบาทสมมติและเล่นละคร

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF

ในบทที่ 9 นี้ จะเป็นการน�ำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง
EF ได้เป็นอย่างดี   เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก และยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุกสนานและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาทักษะสมองของเด็ก  
การจั ด กิ จ กรรมจะมี ค วามหมายยิ่ ง ขึ้ น หากคุ ณ ครู ไ ด้ น� ำ ประสบการณ์ ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น�ำเรื่องเล่าที่สร้างความเบิกบานใจ ประหลาดใจ ชวนคิด
ชวนติดตามไปกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านการสังเกต รับฟังและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน มาสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เข้าใจวิธีท�ำ
ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเด็ก เด็กจะท�ำหน้าที่เป็นครู
ให้เราได้พัฒนาความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ หากเราให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข เราก็จะท�ำงานและเรียนรู้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับเด็ก
ในตอนต้ น ของบทจะน� ำ เสนอตั ว อย่ า งกิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กิ จ กรรม
ระยะยาวที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรมร้อยเรียงต่อเนื่องกัน ได้แก่
•		 กิจกรรมโครงงาน (Project Approach)
•		 กิจกรรมศิลปะที่เน้นกระบวนการ (Process Art)
•		 การเล่นอิสระ (Free Play)
•		 การเล่นบทบาทสมมติและเล่นละคร
ส่วนถัดไปจะน�ำเสนอกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นกิจกรรมเดีย่ ว โดยระบุวตั ถุประสงค์
กระบวนการ/วิธีการ สื่อ/อุปกรณ์ และกิจกรรมเพิ่มเติม พร้อมภาพประกอบ

อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข, อาจารย์วิวรรณ สารกิจปรีชา
อาจารย์กรองทอง บุญประคอง, อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ, อาจารย์เกศินี วัฒนสมบัติ
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กิจกรรมโครงงาน : Project Approach 				
อาจารย์เกศินี วัฒนสมบัติ

การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) เป็นการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
ให้เด็กแสวงหาค�ำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้แบบโครงงานเด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการหา
ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน การเรียนรู้นั้น
เปิดโอกาสให้เด็กได้คดิ วางแผน ตัดสินใจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปญ
ั หา และท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง โครงงานอาจจะเป็นได้ทั้งกิจกรรมรายบุคคล ร่วมมือท�ำในกลุ่ม
ย่อย และที่เด็กๆ ทั้งห้องท�ำร่วมกัน
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การหาข้อมูล

กิ จ กรรมอาจมี ทั้ ง การหาข้ อ มู ล การวางแผนงาน
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ บทบาทสมมติ ทั ศ นศึ ก ษา 
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ สังเกต ทดลองสร้างสรรค์และ
น�ำเสนอผลงาน ฯลฯ โดยในระหว่างท�ำกิจกรรมนั้น ครูจะ
จดบันทึกการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ ท�ำให้สามารถ
ติ ด ตามผลพั ฒ นาการและศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาของเด็กได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คิดวางแผน
สนทนา
ตัดสินใจ
สังเกต
แก้ปัญหา

Executive Functions
ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
ความจ�
		 ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

		
ในการเรียนแบบโครงงานนั้น เด็กๆ จะต้องน�ำความรู้ท่ีตนเองได้ค้นหา แล้ว
เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันและประสบการณ์เดิม เพื่อน�ำข้อมูลที่รับรู้นั้น
มาสูก่ ารลงมือปฏิบตั จิ ริง รวมถึงเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์หรือค้นหาค�ำตอบกับค�ำถามใหม่ๆ
หรื อ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก สงสั ย ในห้ อ งเรี ย น รวมถึ ง ใช้ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ม านั้ น น� ำ มาแก้ ป ั ญ หา
และถกปัญหากันระหว่างเพื่อนๆ ในชั้นเรียนอีกด้วย

เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของ
ประเภทขยะว่า ขยะแต่ละประเภท
คืออะไร และจ�ำแนกขยะตามสีของถังขยะ
คุณครูจึงให้เด็กๆ ลองน�ำขยะจริงๆ
ที่ทุกคนน�ำมา เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่
เด็กๆ เรียนรู้มาเพื่อดูว่าเด็กๆ
สามารถจดจ�ำและน�ำความรู้นั้น
มาใช้ได้จริงแค่ไหน

ทดลอง
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การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

การยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

		
การเรียนแบบโครงงานนัน้ จะมีกจิ กรรมทีเ่ ด็กๆ จะต้องท�ำร่วมกัน หรือท�ำด้วยกัน
ตลอดเวลา ไม่ ว ่ า จะเป็ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น การทดลอง
การเล่นบทบาทสมมติต่างๆ ดังนั้นเด็กๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีการยั้งคิดไตร่ตรองเสมอ
เพื่อให้ตนเองปฏิบัติตามกติกาในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ว่าใครท�ำหน้าที่ บทบาท
อะไร และในเวลาใด นอกจากนั้นเด็กๆ ยังต้องควบคุมตนเองในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ที่ ต ้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เช่ น กิ จ กรรมท� ำ อาหารที่ ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามคม
ความร้อนและอันตรายอื่นๆ เด็กๆ จึงต้องรู้จักควบคุมตนเอง ให้กระท�ำในสิ่งที่
เหมาะสมและปลอดภัยเท่านั้น

		
ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เด็กๆ จะได้เปรียบเทียบจินตนาการและ
ต่อยอดจากความรูท้ มี่ อี ยูเ่ พือ่ สร้างสิง่ ใหม่หรือสิง่ ทีใ่ กล้เคียง และเด็กๆ จะต้องยอมรับ
ฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ที่ได้จากเพื่อนๆ หรือจากการทดลองค้นคว้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในโครงงานอีกด้วย
การแต่งนิทานในโครงงาน
หนังสือ เด็กๆ ทั้งห้องจะร่วมกัน
แต่งนิทาน 1 เล่ม ร่วมกัน แต่ละคน
จะแต่งนิทานคนละ 1 ประโยค เริ่มจาก
คนแรกที่เริ่มเรื่อง แล้วคนต่อไปแต่งนิทาน
ต่อจากคนแรก และแต่งต่อๆ กันไปจน
คนสุดท้ายจะต้องจบเรื่องนิทานให้ได้

เด็กๆ ชั้นอนุบาล 1
อดใจนั่งนิ่ง ดูผีเสื้อผสม
พันธุ์ โดยไม่ส่งเสียง
และเข้าใกล้

ในโครงงานจระเข้ ชั้นอนุบาลสอง
คุณครูให้เด็กๆ ลองจินตนาการว่า
ถ้าจระเข้ผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่น
จะได้สัตว์หน้าตาเป็นแบบใด เด็กๆ
จะตั้งชื่อสัตว์ชนิดนี้ว่าอะไร
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การจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)
		
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เด็กๆ จะได้ท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง การสังเกต การท�ำงานศิลปะและกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้น
เด็กๆ จะได้ฝึกฝนทักษะในการจดจ่อ ใส่ใจ เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ให้ส�ำเร็จ
ในโครงงานหอย
เด็กๆ ได้สังเกตหอยแต่ละชนิด
บันทึกหอยที่ตนเองสนใจเป็นรูปภาพ
และน�ำมาสร้างเป็นโมบายหอยชนิด
ต่างๆ ไว้ในห้องเรียนโดยชิ้นงาน
แต่ละชิ้นนั้น จะมีหลายขั้นตอน
และใช้ระยะเวลากว่าจะ
ท�ำให้ส�ำเร็จ

การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
		
การเรียนรูร้ ว่ มกัน การท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้เด็กๆ ได้เรียนรูท้ จี่ ะควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง

การติ
		ดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

การท�ำงานหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานของเด็กๆ ไม่ได้ลงเอยด้วยความส�ำเร็จทุกครั้ง
เด็กๆ จึงมีโอกาสทีจ่ ะวิเคราะห์สงิ่ ทีท่ ำ� และผลงานตนเอง และพัฒนาชิน้ งานจนเป็นทีพ่ อใจ

โครงงานบุญ
เด็กชั้นอนุบาลสาม ได้ลองทบทวน
ความรู้สึกตนเองหลังท�ำความดีว่า
ตนเองรู้สึกเช่นไรบ้าง เพื่อวิเคราะห์
การกระท�ำของตนเอง
กับผลที่เกิดขึ้นทางใจ

ในโครงงานผักยานพาหนะ
เด็กๆ ออกแบบและท�ำชิ้นงาน
มีการแก้ไขจนกว่าจะท�ำได้
ใกล้เคียงแบบที่ออกไว้
มากที่สุด

การริ เ ริ่ ม และลงมื อ ท� ำ (Initiating) การวางแผนและจั ด การท� ำ งานให้ ส� ำ เร็ จ
(Planning and Organizing) และ การมุง่ เป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
		
การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงงาน เป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมให้เด็กริเริม่ วางแผน และลงมือท�ำ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูก จนเกิดผลงานหรือเกิดบทสรุปของการเรียนรู้จากการลงมือท�ำ

ในโครงงานขยะ เด็กๆ
อนุบาล 1 อยากน�ำขยะเหลือใช้
มาท�ำเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดง
เด็กๆ จึงวางแผนร่วมกัน แบ่งงาน
และลงมือท�ำจนส�ำเร็จ
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ศิลปะที่เน้นกระบวนการ : Process Art
อาจารย์วิวรรณ สารกิจปรีชา

การท�ำงานศิลปะมีหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ ในที่นี้จะขอน�ำเสนอ
การจัดประสบการณ์ศลิ ปะส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีเ่ รียกว่า “ศิลปะทีเ่ น้นกระบวนการ”
หรือ Process Art เนื่องจากการจัดกิจกรรมศิลปะในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดี เรามาท�ำความเข้าใจกับค�ำว่า 
“Process Art” ที่จะกล่าวถึงในบทนี้กันก่อน
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“Process Art” จะให้ความส�ำคัญกับมวลประสบการณ์ที่เด็กได้รับขณะ
ที่เด็กก�ำลังสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงมุ่งเน้นให้เด็กได้คิดอย่างอิสระ ได้
ตัดสินใจด้วยตัวเอง แล้วลงมือสร้างสรรค์งานโดยไม่ต้องพะวงถึงความ
สวยงามหรือความถูกผิดของผลงาน Process Art จึงไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
ว่าผลงานของเด็กจะออกมาสวยงามหรือต้อง “ดูดี”

		 Howard Gardner เคยกล่าวไว้ว่า  การเรียนรู้ด้านศิลปะจะ
งอกเงยได้ดีจากการที่เด็กๆ ได้ลงมือท�ำด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่เพียง
ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น แต่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการวาด
การปั้น ระบายสี หรือประดิษฐ์
กิจกรรมศิลปะช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์และท�ำให้เกิด
ความเข้าใจในโลกรอบตัว ผลงานจะเป็นการแสดงออกถึงสิง่ ต่างๆ รอบ
ตัวทีเ่ ด็กได้มปี ระสบการณ์เดิมอยู่ หรือบางครัง้ เป็นการแสดงความรูส้ กึ
และบางครั้งเป็นการแสดงถึงความคิดใหม่ๆ ของตัวเด็กเอง ผู้ใหญ่
อาจจะดูไม่สวย ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ แต่ผลงานนั้นคือสิ่งที่แสดงออกถึง
ประสบการณ์และความสนใจของเด็กอย่างแท้จริง

จากตัวอย่างของการท�ำงานศิลปะ
•		 กระบวนการ เกิดจากการให้เด็กได้สำ� รวจทดลองใช้สอื่ ศิลปะต่างๆ อย่างเสรี
โดยไม่มีแรงกดดันที่จะลอกเลียนแบบหรือท�ำให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนด
• กระบวนการ เกิดจากการให้เด็กได้ทดลองกับสีนำ�้ ได้เห็นการผสมสีของสีนำ�้
สีต่างๆ ที่เด็กๆ ป้ายลงบนกระดาษ
•		 กระบวนการ เกิดจากการได้สมั ผัสสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ด้วยตัวเอง ได้เลือก
ใช้สื่อ เช่น กระดาษที่มีขนาด รูปทรง สี พื้นผิว ต่างๆ กันออกไปด้วยตนเอง
ได้เลือกใช้สีแบบต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ตัด ได้ฉีก ขย�ำ ตามความคิดของตนเอง
ใช้สอื่ ทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันมาสร้างสรรค์ผลงาน เลือกใช้วธิ กี ารท�ำให้สงิ่ ต่างๆ
ติดกันด้วยตนเอง
•		 กระบวนการ คือเสรีภาพที่จะทดลองและพอใจ ภาคภูมิใจ ที่จะสร้างสรรค์
			งาน โดยไม่ต้องกังวลถึงผลงานที่ออกมา 
•		 กระบวนการ คื อ การสร้ า งสรรค์ อ ะไรสั ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ของตั ว เด็ ก
			คนนั้นจริงๆ และไม่ต้องลอกเลียนแบบใคร
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สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ในการจัดประสบการณ์
ให้เด็กได้ท�ำงานศิลปะ
คือ กระบวนการ
ไม่ใช่ผลงาน
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ศิลปะที่เน้นกระบวนการเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัส
สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี พื้ น ผิ ว ลั ก ษณะต่ า งกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด โอกาสที่ เ ด็ ก จะได้ แ สดงออกถึ ง
ประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับตนในทุกแง่มุม ช่วยให้เด็กๆ ได้ทดลอง สร้างสรรค์
เสริมสร้างทักษะการคิดและตัดสินใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็ก
และศิลปะจะเป็นสิ่งที่สนุกสนานส�ำหรับเด็ก

ศิลปะที่เน้นกระบวนการจะมีลักษณะ ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�ำตามที่เด็กคิด หรืออยากทดลองท�ำ ไม่มีการก�ำหนด
ขั้นตอนการท�ำงาน
2. ยอมรับผลงานทีห่ ลากหลายของเด็ก ไม่มคี วามคาดหวังในผลงานว่าจะต้องออก
มาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่มีตัวอย่างให้เด็กเลียนแบบ
3. สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความเต็มใจและมีความสุขที่จะท�ำ คือเด็กได้ลงมือ
เลือก คิด ท�ำ ด้วยตนเอง เมื่อตนเองต้องการ ไม่บังคับให้ท�ำ แต่ใช้วิธีการ
เชิญชวนด้วยความอ่อนโยน แต่หากเด็กยืนยันว่าไม่อยากท�ำก็ให้ยอมรับ
4. ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา ไม่มีข้อจ�ำกัดตายตัวในเรื่องของ “เวลา” เด็กอาจขอ
ท�ำต่อในวันรุ่งขึ้น หรืออาจจะขอต่อเติมงานหลังจากเสร็จไปแล้ว หรือหยุดท�ำ
เมื่อตนเองพอใจแม้ว่าครูจะรู้สึกว่ายังไม่เสร็จ
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5. ได้ทำ� ด้วยวิธตี า่ งๆ และใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทแี่ ตกต่างกันไป มีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือ และ
วัสดุที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกใช้ เลือกทดลอง เพื่อให้เด็กได้เลือก เช่น
การติดวัสดุ บางคนอาจเลือกใช้เทปกาว กาวน�้ำหรือใช้เชือกผูกก็ได้ วัสดุ
ที่น�ำมาท�ำงานศิลปะที่หลากหลายจะกระตุ้นการคิด การส�ำรวจ ตัดสินใจ
เลือกและทดลองท�ำของเด็ก และที่ส�ำคัญเด็กได้ “ค้นพบ” หมายถึงเด็กๆ
จะค้นพบวิธีใหม่ๆ วัสดุใหม่ๆ ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทดลองใช้
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น เรียนรู้เองว่ากาวแบบไหนจะใช้กับวัสดุแบบไหน
กระดาษแบบใดโดนกาวมากๆ จะเป็นอย่างไร กระดาษแบบไหนโดนน�้ำจะเป็น
อย่างไร เป็นต้น
6. ได้ส�ำรวจ เด็กๆ จะส�ำรวจสิ่งที่ต้องการท�ำ ส�ำรวจสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ ส�ำรวจ
สิ่งต่างๆ รอบตัว น�ำมาสร้างสรรค์ผลงาน ไม่จ�ำกัดวัสดุที่เด็กจะท�ำงานศิลปะ
แต่ละครั้งว่าต้องใช้วัสดุอะไร แต่ครูจะจัดวัสดุให้เด็กได้เลือกอย่างหลากหลาย
เพื่อให้เด็กได้ส�ำรวจ ได้พิจารณาไตร่ตรอง มีอิสระในการเลือก ได้ใช้ประสาท
สัมผัส ได้ทดลองท�ำ และวัสดุที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ได้ดี  
7. มีโอกาสในการเผชิญกับปัญหาและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อเด็ก
ประสบปัญหาในการท�ำงาน อย่าด่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ควรเปิดโอกาส
ให้ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพราะเป็นโอกาสให้เด็กได้ค้นหาและค้นพบวิธีการ
ท�ำงานใหม่ๆ เป็นการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ควบคู่ไปกับความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง
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ท�ำอย่างไร
•		 จัดประสบการณ์ตรงกับสิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็กๆ เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า
•		 จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายและเพิ่มลดเพื่อให้ใช้สิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่
อยู่เสมอ หรือจัดให้ตามที่เด็กคิดและต้องการ
•		 จัดสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเด็กหลายๆ คน
•		 ใช้ค�ำถามที่เหมาะสมกับการให้เด็กๆ คิดและรับรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
•		 ฟังเด็กๆ เล่าถึงสิ่งที่ท�ำอย่างสนใจ
•		 ให้เวลาเพียงพอที่เด็กจะท�ำจนส�ำเร็จ และให้โอกาสเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้อีกตามความต้องการ
•		 ในบางโอกาส ให้เด็กๆ เล่าขั้นตอนการท�ำงานศิลปะและการคิดของเด็ก
•		 ยอมรับ และเคารพ (Respect) ผลงานของเด็กทุกชิ้นของทุกคน ไม่ว่าผลงาน
นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม

แล้วจะเป็นอย่างไร

•		 จะไม่มีผลงานเด็กที่เหมือนกันหมดติดบอร์ดอีกต่อไป เพราะเด็กแต่ละคน
จะมีผลงานออกมาไม่เหมือนกัน
•		 จะไม่มีการบังคับให้เด็กๆ ท�ำศิลปะ
•		 มีสื่อ อุปกรณ์หลากหลาย แปลกใหม่ ให้เด็กๆ ได้เลือกใช้อย่างเสรี
•		 ไม่ มี ก ารวาดให้ เ ด็ ก ดู ไม่ มี ก ารสอนเด็ ก วาด ไม่ มี ก ารสอนเด็ ก ๆ ต่ อ จุ ด
ไม่มี worksheet แบบฝึกหัดท�ำศิลปะ
•		 ไม่มีการท�ำแบบให้ดู ไม่มีการสอนปั้นหรือประดิษฐ์ตามแบบ
•		 ไม่ มี ก ารบอกกล่ า วตั ด สิ น ผลงานของเด็ ก แต่ ย อมรั บ และเคารพผลงาน
ของเด็กๆ ทุกคน ทุกชิ้น
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Process Art เกี่ยวข้องกับ Executive Functions (EF) อย่างไร
		
สิง่ แรกคือกระบวนการในการท�ำศิลปะ ด้วยการให้เด็กท�ำอย่างเสรีไม่มผี ดิ มีถกู
จึงท�ำให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตัวเองสูงที่จะท�ำตามความคิดของตนเองจนส�ำเร็จ
สามารถจดจ่อท�ำกิจกรรมได้ในระยะเวลานานขึน้ เรือ่ ยๆ อันเป็นทักษะก�ำกับตนเอง
ที่ดี สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สื่อต่างๆ ด้วยตนเอง พัฒนาและใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหาได้ดี สามารถวางแผนในการเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ มีทักษะในการท�ำงาน
กับเพื่อน พัฒนาอารมณ์และสังคม ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลง ใช้สิ่งทดแทนแปลกใหม่
ไปเรื่อยๆ ได้  มีทักษะปฏิบัติได้ดี ทั้งการริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวางแผน การมี
เป้าหมาย รวมถึงเมื่อลงมือกระท�ำอาจจะไม่สามารถท�ำตามแผนได้ ก็จะสามารถ
ยืดหยุ่นความคิดและแก้ปัญหา เช่น ใช้วัสดุอื่นหรือวิธีอื่นทดแทน บางครั้งท�ำตาม
ที่ ต นคิ ด แต่ เ พื่ อ นๆ ให้ ค วามคิ ด มาใหม่ ก็ ส ามารถยื น หยั ด ให้ เ หตุ ผ ลของตน
หรือยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกันใหม่ได้ เมื่อท�ำ Process Art ที่เน้น
กระบวนการไปเรื่อยๆ แล้ว เด็กจะสามารถควบคุมอารมณ์ มีความพยายาม
ท�ำให้ส�ำเร็จได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

มา..มา..มาช่วยกันให้เด็กๆ ได้ทำ� ศิลปะทีเ่ น้นกระบวนการให้มากกว่าผลงาน
กันให้มากขึน้ ดีกว่า อย่าไปรีบเร่งสอนเด็กให้วาดหรือประดิษฐ์ออกมาสวยๆ
ตามใจผู้ใหญ่อีกต่อไป
ผลงานที่ออกมาจากความคิดความสามารถของเด็กเอง น่าภูมิใจมากกว่า
ผลงานที่ให้เด็กท�ำตามผู้ใหญ่ เด็กจะพัฒนาให้เห็นผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
แล้วผู้ใหญ่จะ “ตกใจ!!!”
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WHO

EF กับ การเล่นอิสระ (Free Play)
อาจารย์ธิดา  พิทักษ์สินสุข

การเล่นคือภาษาที่เป็นสากลของเด็ก เด็กเรียนรู้
ที่จะเข้าใจกัน และเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกรอบตัวผ่าน
การเล่น เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากการเล่น
การเล่นช่วยให้เด็กมีทักษะทางสังคม เช่น แบ่งปัน
ผลัดกันเล่น มีวินัยที่จะก�ำกับตนเอง อดทนต่อคนอื่น
Play Scotland Organization

การเล่นอิสระ คือ อะไร

การเล่นอิสระของเด็กหมายถึงการเล่นที่เด็กมีอิสระในการเล่น ไม่ว่าจะเล่น
อะไร เล่นกับใคร เล่นอย่างไร จะยุติการเล่นหรือเปลี่ยนแปลงการเล่นเมื่อใดก็ขึ้น
กับการตัดสินใจของเด็กเอง การเล่นอิสระจึงไม่ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายโดยครู  
แต่จะเป็นการเล่นอย่างอิสระตามธรรมชาติของเด็ก  
แม้วา่ ครูจะเป็นผูเ้ ลือกสรรวัสดุอปุ กรณ์  จัดสถานทีห่ รือก�ำหนดบริเวณให้เด็ก
เล่นและก�ำหนดกติกาบางอย่าง เช่น กฎของความปลอดภัย กติกาการเล่นร่วม
กัน  แต่อย่างไรก็ดี ในการเล่นอิสระ ครูกไ็ ม่ได้เป็นผูก้ ำ� กับการเล่นของเด็ก เด็กจะ
เป็นผู้ก�ำหนดการเล่นเอง และหากครูมาร่วมเล่นด้วย ครูก็ต้องลดบทบาทของ
ความเป็นครูให้เป็นเพียงผูร้ ว่ มเล่น และให้เด็กเป็นผูน้ ำ� ในการเล่น เพือ่ เปิดโอกาส
ให้เด็กได้รับประโยชน์จากการเล่นอิสระอย่างเต็มที่
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ลักษณะของการเล่นอิสระ & การเล่นที่มีแบบแผน
เล่นอิสระ
• เด็กเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเล่น
• เป้าหมายก�ำหนดโดยเด็ก หรือเล่นโดย
ไม่ได้ก�ำหนดเป้าหมายไว้ก่อน
• ผลผลิตของการเล่นแตกต่างกันไป
• การเล่นมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์และความต้องการของผู้เล่น
• การเล่นยุตเิ มือ่ เด็กตัดสินใจเลิกเล่น หรือเมือ่ ต้อง
ไปท�ำกิจกรรมอื่น
• การเล่นด�ำเนินไปอย่างลื่นไหล ต่อเนื่อง เมื่อมี
อุปสรรคก็ปรับเปลีย่ นการเล่นไป เพือ่ ให้การเล่น
ด�ำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
• เด็กมีอสิ ระอย่างเต็มทีต่ ลอดการเล่น ทัง้ เป้าหมาย
วิธีการ การตัดสินใจเลือก การแก้ปัญหา การ
ต่อยอด การเริ่มและยุติการเล่น ต้องการเล่น
ตามล�ำพังหรือชวนเพื่อนเล่นด้วย

194

เล่นอย่างมีแบบแผน
•
•
•
•
•
•

การเล่นเกิดจากครูก�ำหนดหรือวางแผน
เป้าหมายก�ำหนดโดยครู
ผลผลิตของการเล่นมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
การเล่นมีขนั้ ตอน มีกติกา ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
การเล่นยุติเมื่อสิ้นสุดแผนการเล่นที่ครูก�ำหนด
ครู มั ก จะมี บ ทบาทในการแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
อาจจะเข้าไปแก้ปัญหาเอง หรือกระตุ้นให้เด็ก
เป็นผู้แก้ปัญหา
• เด็กมีอิสระในการเล่นที่อยู่ในกรอบที่ครูก�ำหนด
เนือ่ งจากครูมเี ป้าหมาย และก�ำหนดวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนไว้เรียบร้อยแล้ว

ท�ำไมการเล่นอิสระจึงเป็นสิ่งที่โปรดปรานของเด็ก
การเล่นอิสระราวกับเป็นชีวิตจิตใจของเด็ก  เด็กจะใช้เวลาเล่นอย่างเพลิดเพลิน
ได้เป็นเวลานาน  เมือ่ ลองพิจารณาอย่างใคร่ครวญเราจะพบค�ำตอบว่าท�ำไมการเล่น
อิสระจึงเป็นที่ติดใจเด็กเหลือเกิน ที่แน่ๆ คือ คงไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนาน
แต่สิ่งที่ผูกโยงให้เด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง คือ
• ได้คิด และได้ลองท�ำดู เด็กจึงสนุกกับการสรรหาวิธีเล่นที่หลากหลายตามแต่
ใจนึก เพลิดเพลินกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ตอ่ ยอดความคิดของ
ตนแบบไม่รู้จบ
• มีอิสระ ปราศจากความกดดันที่มาจากความคาดหวังผลของครู
• ไม่กลัวที่จะล้มเหลว ผิดก็คิดใหม่ท�ำใหม่ ยังท�ำได้ไม่ดีก็ท�ำซ�้ำ หากพยายามท�ำ
แล้วล้มเหลว ก็ไม่เสียหน้า ไม่โดนต�ำหนิ
• ได้ภูมิใจกับความส�ำเร็จที่เกิดจากความคิดและการลงมือท�ำของตนเอง ตั้งแต่
ความส�ำเร็จย่อยที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และความภูมิใจกับผลงานที่เกิดขึ้น
ปลายทาง
• รูส้ กึ ดีตอ่ ตนเองทีม่ คี วามสามารถเพิม่ ขึน้ ทัง้ การคิดและการลงมือท�ำ ท�ำให้ปญ
ั หา
หรืออุปสรรคกลายเป็นสิ่งท้าทาย มีความคล่องแคล่วในการลงมือท�ำ ตัดสินใจ
ได้เร็วขึ้น มีล�ำดับขั้นตอนที่ดีในการท�ำงาน ว่าควรท�ำอะไรก่อนหลัง มีความ
ผิดพลาดน้อยลง
• สนุกกับการเล่นทีไ่ ด้สำ� รวจ ได้คาดเดาผล หรือเฝ้ารอดูผลจากสิง่ ทีย่ งั ไม่รคู้ ำ� ตอบ
• อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่มีชีวิตชีวา มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย
เพลิดเพลิน และแปลกใหม่
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การเล่นอิสระส�ำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะสมอง EF อย่างไร
“การเล่นอย่างอิสระตามธรรมชาติ หรือ free
play ทีเ่ ด็กได้เล่นกันอย่างอิสระ นอกจากเด็ก
จะเพลิดเพลินมีความสุขแล้ว การเล่นยังพัฒนา
สมองของเด็กอีกด้วย”
นพ.จอม ชุมช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
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การเล่นอย่างอิสระ เป็นการเล่นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
• การเล่นมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก-ใหญ่ ระบบการรับสัมผัส การท�ำงานประสานกันระหว่าง
อวัยวะส่วนต่างๆ และการท�ำงานของสมอง
• ช่วยให้เด็กมีทกั ษะในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะเป็นการแบ่งปัน
อดทนอดกลั้น  จัดการกับความขัดแย้ง ประนีประนอม ให้อภัย
เจรจาต่อรอง
• ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะคิดและลงมือท�ำ
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นต้นทางของการส่งเสริมทักษะ
ด้านการคิด วางแผน ลงมือท�ำ กล้าเผชิญปัญหา จนก่อให้เกิด
นิสัยของความขยัน กระตือรือร้น สนุกที่จะคิดและสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ
• การเล่นทีป่ ราศจากการชีน้ ำ� หรือก�ำกับโดยผูใ้ หญ่จะท�ำให้เด็กได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผลัดกันเป็นผู้น�ำผู้ตามอย่างเป็น
ธรรมชาติ  และทักษะในการท�ำงานกลุ่มกับเพื่อนเด็กด้วยกัน
• เด็กได้ผ่อนคลาย มีความสุขและเพลิดเพลิน การเล่นสมมติยัง
ช่วยให้เด็กได้ระบายความวิตกกังวล หรือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ

การเล่นอิสระกับการพัฒนาทักษะสมอง EF
การเล่นอิสระมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF การเล่นอิสระ
เป็นสิ่งที่เด็กสนุกสนานและพร้อมเล่นทุกเมื่อ เด็กสนุกที่ได้ออกแบบการเล่นเอง
ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และน�ำทุกทักษะที่ฝึกฝนมาใช้ในการเล่น
ภายใต้บรรยากาศของความมีอสิ ระทีจ่ ะเล่นและลงมือท�ำด้วยตนเอง การเล่นอิสระ
จึ ง เป็ น ห้ ว งเวลาที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะสมอง EF ให้ กั บ เด็ ก ได้
เป็นอย่างดี

โอกาสที่เด็กได้รับจากการเล่นอิสระ

ทักษะสมอง EF

• เด็กเป็นผูร้ เิ ริม่ และตัดสินใจทีจ่ ะเล่นและเลือกวิธี
เล่นด้วยตนเอง เด็กสนุกทีจ่ ะสร้างสรรค์การเล่น
ใหม่ ๆ หรื อ เล่ น ซ�้ำๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ทั กษะใหม่ ๆ
คิดและลงมือท�ำได้อย่างรวดเร็ว

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)

• เด็กเป็นผู้ก�ำหนดเป้าหมายการเล่นเอง และ
พยายามไปสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะ
มีอุปสรรคหรือไม่ส�ำเร็จ ก็มีความเพียรพยายาม
ท�ำต่อไป ด้วยการหาวิธใี หม่ๆ อุปกรณ์ใหม่ๆ เพือ่
มุ่งสู่เป้าหมายที่เด็กตั้งใจ

• มุ่งเป้าหมาย และเพียรพยายาม
(Goal-Directed Persistence)

• เด็กมีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เก่า 
น�ำมาสู่การเล่น ทั้งการตั้งเป้าหมาย วิธีการเล่น
การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่น ตลอดจน
วิธีการแก้ปัญหา

• จ�ำเพื่อใช้งาน
(Working Memory)
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โอกาสที่เด็กได้รับจากการเล่นอิสระ

ทักษะสมอง EF

• การเล่ น มี ค วามยื ด หยุ ่ น ปรั บ เปลี่ ย น ไปตาม
สถานการณ์ แ ละความต้ อ งการของผู ้ เ ล่ น และ
หากมีเพื่อนร่วมเล่นด้วย การเล่นอาจมีการปรับ
เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ก ารเล่ น สนุ ก สนานยิ่ ง ขึ้ น หรื อ มี
แรงบันดาลใจใหม่

• ยืดหยุ่นความคิด
(Shifting / Cognitive Flexibility)

• เด็กมีการวางแผนการเล่น จะท�ำอะไร ใช้อะไร
ประกอบการเล่น ชวนใครมาเล่นด้วย  และระหว่าง
เล่นอาจมีการปรับแผนเป็นระยะๆ หากพบอุปสรรค
หรื อ ให้ วิ ธี เ ล่ น ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ก ารเล่ น ด� ำ เนิ น ไป
อย่างลืน่ ไหล ต่อเนือ่ ง หรือสนุกสนานท้าทายยิง่ ขึน้

• วางแผนและจัดระบบด�ำเนินการ
(Planning and Organizing)

• ในระหว่างการเล่นย่อมต้องเกิดอุปสรรคระหว่าง
ทางที่อาจท�ำให้เด็กรู้สึกผิดหวัง ล้มเหลว หรือ มี
ความขัดแย้งกับเพื่อน แต่เด็กจะพยายามอดทน
อดกลั้นและหาวิธีการที่จะผ่านอุปสรรคเพื่อให้
การเล่นยังคงด�ำเนินต่อไปได้

• ควบคุมอารมณ์
(Emotional Control)

• เด็กเรียนรูท้ จี่ ะยับยัง้ ชัง่ ใจ และปรับเปลีย่ นการเล่น
เมื่อเห็นว่าการเล่นอาจจะท�ำให้เกิดปัญหา หรือ
ท�ำให้ต้องยุติการเล่น ท�ำให้ครูหรือเพื่อนคนอื่นไม่
พอใจ เช่น เสียงดังมาก เฉอะแฉะเกินไป แม้จะ
เห็นว่าการเล่นเช่นนั้นช่างสนุกเหลือเกิน

• ยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
(Inhibitory Control)
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โอกาสที่เด็กได้รับจากการเล่นอิสระ

ทักษะสมอง EF

• ระหว่างที่เด็กเล่น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การมุ่ง
ความสนใจ มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เล่นอย่างต่อเนื่อง
และจดจ่อได้เป็นระยะเวลานานกว่าการท�ำกิจกรรม
อืน่ ๆ เพราะเป็นการจดจ่อทีเ่ ต็มไปด้วยหลากหลาย
อารมณ์ในทางบวก เช่น ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  
ตื่นเต้น ท้าทาย ภาคภูมิใจ

• จดจ่อใส่ใจ
(Focus / Attention)

• ระหว่างที่เด็กเล่นจะเห็นว่าเด็กได้มีการประเมิน
ตนเองอยู่เป็นระยะว่าจะเกินก�ำลังหรือไม่ ต้องหา
เพื่ อ นมาช่ ว ยหรื อ เปล่ า  สู ง เกิ น กว่ า จะปี น ไหม
การเล่นช่วยให้เด็กได้ตรวจสอบตัวเอง รู้จุดอ่อน
จุดแข็ง ทักษะที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้การเล่น
ของตนดีขึ้นหรือประสบความส�ำเร็จ

• ติดตาม ประเมินตนเอง
(Self – Monitoring)
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เล่นบทบาทสมมติและเล่นละคร
อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

การเล่นสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอนหรือ
สาธิตให้ดู เพราะมีความฝันและจินตนาการที่พร้อมจะถ่ายทอดออกมาอย่าง
เบิกบานใจ เพราะการเล่นสมมติจะตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่ต้องการ
ถ่ายทอด หรือสือ่ สารความรูส้ กึ นึกคิดของเด็กทีม่ ตี อ่ โลกรอบตัว ได้ระบายความรูส้ กึ
ที่มีอยู่ในใจ ได้น�ำความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้รอบตัว ปฏิสัมพันธ์และบทบาทของคนในครอบครัว ในสังคม
มาเล่นสมมติด้วยความรู้สึกเป็นอิสระ ปราศจากความกดดัน การเล่นสมมติจึงมี
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ สังคม  
และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดี การเล่นสมมติมีหลายๆ
ลักษณะ ไม่ว่าจะเล่นบทบาทสมมติ  เชิดหุ่น เล่นละครสร้างสรรค์ เล่นละครเวที
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เล่นบทบาทสมมติ

การเล่นละครเวที

การเล่นบทบาทสมมติเป็นการแสดงบทบาทตามจินตนาการของเด็ก เด็กจะ
สมมติและแสดงบทบาทที่ตนเองต้องการ เช่น สมมติว่าตัวเองก�ำลังท�ำกับข้าว หรือ
เล่นบทเป็นครูกบั นักเรียน เป็นกัปตันขับเครือ่ งบิน เป็นต้น การเล่นสมมตินไี้ ม่มกี าร
วางแผนไว้ล่วงหน้า  แต่จะเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน และเล่นต่อเนื่องอย่างเป็น
ธรรมชาติ การเล่ นสมมติ จะท� ำ ให้ เ ด็ ก สนุ ก สนาน เพราะได้ น�ำ สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ภายใน
ทั้งประสบการณ์เดิม อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ มาแสดงออกได้อย่างอิสระ
เด็กจะรูส้ ึกผ่อนคลาย ได้คิดและลงมือท�ำ โดยเกิดจากการริเริ่มของเด็กเอง เมื่อเด็ก
เล่นสมมติบ่อยๆ เด็กจะมีทักษะในการสวมบทบาทเป็นสิ่งที่ตนต้องการ รู้จักที่จะ
สลับบทบาทกันเล่น ซึ่งเป็นทักษะก่อนที่จะน�ำไปสู่การเล่นละคร

การเล่ น ละครเวที ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย นั้ น เป็ น การเล่ น บทบาทสมมติ
ที่ ผ ่ า นการวางแผน และก� ำ หนดขั้ น ตอนไว้ ล ่ ว งหน้ า  มุ ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก ได้ น� ำ
ความสนุกสนานจากเรื่องเล่าจากนิทานที่เด็กๆ ประทับใจมาสร้างสรรค์เป็น
ละคร โดยเด็ ก เป็ น ผู ้ คิ ด ตั ด สิ น ใจ และลงมื อ ท� ำ ครู เ ป็ น ผู ้ ที่ ค อยสนั บ สนุ น
และเอื้ออ�ำนวยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท�ำให้มากที่สุด สิ่งที่เป็น
ผลลัพธ์จากละครที่เด็กแสดงนั้น อาจจะด�ำเนินเรื่องไม่ราบรื่นนัก เมื่อเพื่อน
ลืมบทก็บอกบทกันบนเวที ฉากเด็กๆ ก็ท�ำกันเอง ทั้งฉากและชุดการแสดง
ก็เกิดจากเด็กๆ ช่วยกันออกแบบ นั่นคือ ผู้ดูต้องเข้าใจและไม่วางเป้าหมายว่าจะ
พบกับความสมบูรณ์แบบจากละครเด็ก เพราะอาจจะท�ำให้ผดิ หวังและต�ำหนิเด็ก
ด้วยความไม่เข้าใจ
การเล่นละครของเด็ก ไม่ได้อยู่ที่ละครนั้นจะเล่นได้ดีหรือไม่ แต่ส�ำคัญ
ที่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กก่อนที่จะถึงวันแสดงจริง การเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะระหว่างทาง ประสบการณ์ในวันแสดง และบทสรุปของเด็กๆ ต่อละครที่
เด็กๆ แสดงร่วมกัน
จะเห็ น ว่ า ละครเป็ น สื่ อ น� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ อั น หลากหลาย
เนื่องจากละครมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เด็กต้องคิดและลงมือท�ำ จึงเป็น
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การเล่นละคร หรือการสมมติบทบาทจาก
เรื่องราวในนิทาน ท�ำให้เด็กต้องฝึกคิดเชื่อมโยง น�ำข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้กับความรู้
เดิ ม ที่ มี แล้ ว สั ง เคราะห์ ส ่ ง ผ่ า นออกมาเป็ น การกระท� ำ การเล่ น ละครหรื อ
การแสดงออกมา ช่ ว ยให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง เรี ย นรู ้ ไ ด้ ชั ด เจน
แม่นย�ำขึ้น
การเล่นละครน�ำพาเด็กเข้าสู่การจ�ำลองสถานการณ์ที่คล้ายจริง ช่วงเวลา
ที่ ส ร้ า งสรรค์ จ ะเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ ส� ำ รวจตรวจสอบความคิ ด ของตั ว เอง
อย่างจริงจังโดยไม่รู้ตัว บทสนทนาที่เด็กพูดขณะ “สวมบท” จะสะท้อนว่าเด็ก
“สื่อสาร”อย่างไร และเด็ก “คิด” อะไร เกี่ยวกับตัวละครนั้น ประเด็นส�ำคัญ

เล่นละครหุ่น
การเล่นละครหุ่น เป็นการเล่นสมมติผ่านตัวละครที่เป็นหุ่นเชิด การเล่นละคร
หุ่นเริ่มมีเนื้อเรื่อง มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร  มีบทสนทนา มีเพื่อน
ร่วมเล่นด้วย โดยผลัดกันแสดงบทบาท การท�ำเสียงให้สมบทบาท การเล่น  การคิด
เนื้อเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กคิดอย่างฉับพลัน โดยดึงจากประสบการณ์ ประกอบ
กับจินตนาการ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่น�ำมาจากนิทานเรื่องที่เด็กคุ้นเคย การเล่น
ละครหุ่นจะท�ำให้เด็กเริ่มมีโครงเรื่อง มีเริ่มต้น มีจุดหักเห และมีตอนจบของเรื่อง

เล่นละครสร้างสรรค์
ละครสร้างสรรค์นนั้ เด็กๆ จะผูกเรือ่ ง เนือ้ เรือ่ งจะร้อยเรียงกันคล้ายๆ กับนิทาน
ที่เด็กเคยได้ยินได้ฟังมา มีการตกลงกันทั้งการเลือกตัวละคร การเลือกอุปกรณ์
ประกอบการเล่น ในการเล่นละครสร้างสรรค์ เด็กจะรู้สึกเป็นอิสระจะให้เนื้อเรื่อง
เป็นอย่างไรก็ได้   ขึ้นกับผู้เล่น ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  และไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้ชม
เนื้อเรื่องจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งของการเล่น
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ของการเล่นละคร คือ เด็กสามารถท�ำได้อย่างเต็มที่ ไม่มี “แรงกดดัน” และ
“ไม่กลัวผิด”
การเล่นละครยังช่วยส่งเสริมวิธกี ารเรียนรูแ้ ละทักษะการท�ำงานร่วมกัน ส่งเสริม
จินตนาการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันโดยการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา (Empathy) ส่งเสริมเทคนิคการใช้ร่างกายอย่างถูกต้อง
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาได้อย่างลุ่มลึก สร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
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การเล่นบทบาทสมมติและการเล่นละคร กับการพัฒนาทักษะสมอง EF
การเล่นสมมติ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมติ หรือเล่นละครสร้างสรรค์ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทักษะสมอง EF ในหลายทักษะด้วยกัน ดังนี้

โอกาสทีเ่ ด็กได้รบั จากการเล่นบทบาทสมมติและการเล่นละคร

ทักษะสมอง EF

• เด็กสนุกกับการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ริเริ่มและได้
เลือก ได้ตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะเป็นตัวละครใด หรือจะ
แสดงบทบาทใด

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ
(Initiating)

• เด็ ก มี เ ป้ า หมายในการเล่ น หรื อ แสดง และพยายาม
ไปสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น

• มุ่งเป้าหมาย และเพียรพยายาม
(Goal-Directed Persistence)

• เด็กมีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เก่า  น�ำมาสู่
การเล่น ทัง้ การตัง้ เป้าหมาย วิธกี ารเล่น และการเลือกใช้
อุปกรณ์ประกอบการเล่น การจัดท�ำฉากประกอบการแสดง

• จ�ำเพื่อใช้งาน
(Working Memory)

• การเล่นหรือจัดแสดงที่ต้องร่วมเล่นกับเพื่อน เด็กจะได้
ฝึกทักษะความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นและอาจไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ เพราะเหตุ
ทีไ่ ม่คาดคิดเกิดขึน้ ได้เสมอบนเวที แต่การแสดงละครต้อง
ด�ำเนินต่อไป

• ยืดหยุ่นความคิด
(Shifting / Cognitive Flexibility)

• เด็ ก มี ก ารวางแผนว่ า จะเล่ น หรื อ แสดงอะไร ต้ อ ง
ตระเตรียมอะไรบ้าง  

• วางแผนและจัดระบบด�ำเนินการ
(Planning and Organizing)

• ในระหว่างการเล่นสมมติย่อมต้องเกิดอุปสรรคระหว่าง
ทางที่อาจท�ำให้เด็กรู้สึกผิดหวัง ล้มเหลว หรือ มีความ
ขัดแย้งกับเพื่อน แต่เด็กจะพยายามอดทนอดกลั้นและ
หาวิธีการที่จะผ่านอุปสรรคเพื่อให้การเล่นด้วยกันยังคง
ด�ำเนินต่อไปได้

• ควบคุมอารมณ์
(Emotional Control)
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WHO

กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะสมอง EF บนฐานพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
อาจารย์กรองทอง บุญประคอง                

• จัดวางวัสดุธรรมชาติ
• บูรณาการระหว่างคณิตศาสตร์และการฟัง
ค�ำสัง่ ทีม่ ลี ำ� ดับขัน้ ตอน (Instruction Game)
• พลังกาย พลังใจ กับพลังธรรมชาติ
• ปะติดปะต่อความคิด
• กิจวัตรประจ�ำวัน
• เล่นกับดินก้อนใหญ่
• ปั้นสัตว์ประหลาดกับการเรียนรู้ที่มา
ของอารมณ์
• วิเคราะห์ภาพถ่าย เพือ่ ฝึกการคิดวางแผน
อย่างมีเหตุผล
• วิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อการเรียนรู้
เรื่องอารมณ์
• วิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อฝึกการนึกถึงผู้อื่น
และรู้จักแบ่งปัน
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• ส�ำรวจเครื่องมือและสีสันบนพื้นที่
รวมกันกับเพื่อน
• เล่นรถ เล่นสี มีความสุขกับเพื่อนๆ
• การจัดร่างกายกับลีลาเส้นเชือก
• การเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง
• ความมหัศจรรย์ของสีในน�้ำเปล่า
• ความมหัศจรรย์ของสีในน�้ำเชื่อม
• การเปลี่ยนแปลงของเงา
• เกมเมีย้ ว เมีย้ ว มา มา จะพาไปหาแม่
• เกมต้นกล้า
• เกมหมากข้าม
• บูรณาการระหว่างศิลปะ
และคณิตศาสตร์ “เส้นกับจุด”
• “ความหลากหลายของพื้นที่ที่คงที่”
(คณิตศาสตร์และมิตสิ มั พันธ์)
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วัย

3-5 ปี

จัดวางวัสดุธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เด็กได้ลองคิด เลือกวัสดุ ลองท�ำ วางแผนจัดการและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความคิดและจินตนาการ
• เพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับการท�ำงาน
• เพื่อให้มีความเพลิดเพลินกับการท�ำงาน
• เพื่อให้เห็นความคิดที่หลากหลายและแตกต่างกันไปของเพื่อนๆ

กระบวนการ/วิธีการ

•  ครูชวนเด็กสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์
•  ให้เด็กๆ ได้ส�ำรวจสิ่งของที่เตรียมไว้ให้ว่ามีอะไรบ้าง
•  เด็กๆ เลือกวัสดุอุปกรณ์เพื่อน�ำมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการของ
ตนเองอย่างอิสระ
•  เมื่อทุกคนสร้างเสร็จ ครูชวนทุกคนเดินชมผลงาน พร้อมทั้งให้
เจ้าของผลงานบอกเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง

สื่อ/อุปกรณ์

• วัสดุธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ กะลา ก้อนกรวด
ก้อนหิน
• ตุ๊กตารูปสัตว์ชนิดต่างๆ

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• ได้สร้างที่อยู่ให้กับสัตว์ตามความคิดและ
จินตนาการของแต่ละคน

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• ได้ ท� ำ การส� ำ รวจ เลื อ ก และตั ด สิ น ใจ
หยิบใช้วัสดุ

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• ได้ลงมือจัดวางตามความคิดของตนเอง
ด้วยตนเอง

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• ได้จดั วางดังทีต่ งั้ ใจเพือ่ ให้ทนั ในกรอบเวลา
ที่ตกลงกันไว้ (โดยครูจะให้สัญญาณก่อน
หมดเวลา 5 นาที)

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• ได้ เ ดิ น ชมผลงานของกั น และกั น โดย
เจ้าของบอกเล่าผลงานให้เพื่อนฟัง

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

กิจกรรมเพิ่มเติม

•   ท�ำซ�้ำกิจกรรมแต่อาจเปลี่ยนวัสดุ เช่น วัสดุเหลือใช้ต่างๆ
•   การเลือกจัดวางวัสดุรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ
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วัย

3-5 ปี

บูรณาการระหว่างคณิตศาสตร์และการฟังค�ำสั่ง
ที่มีล�ำดับขั้นตอน (Instruction Game)
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการฟัง
• เพือ่ ให้ได้จดจ�ำค�ำสั่งอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนเพื่อน�ำไปปฏิบัติได้
• เพื่อให้ได้คิดวิเคราะห์ค�ำสั่งที่มีลักษณะทั้งเป็นค�ำสั่งปลายเปิดและ
ค�ำสั่งปลายปิด
• เพื่อให้มีความกล้าที่จะท�ำตามสิ่งที่ตนเองคิด (วิเคราะห์ตามค�ำสั่ง)
• เพือ่ ให้เด็กเข้าใจเรือ่ งจ�ำนวน ขนาด ต�ำแหน่ง และความหมายของค�ำบุพบท
• เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ สนุกกับการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ภาษาและมิตสิ มั พันธ์

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูให้เด็กๆ ส�ำรวจสิง่ ของทีค่ รูจดั เตรียมมาว่ามีอะไรบ้าง (การจัดเตรียม
จะต้องค�ำนึงถึงค�ำสัง่ ทีจ่ ะใช้ เช่น ถ้ามีคำ� สัง่ ว่า“หยิบหมูตวั ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ”
แสดงว่าจะต้องจัดเตรียมหมูที่มีขนาดไม่น้อยกว่าสองขนาด หรือถ้า
มีคำ� สัง่ ให้หยิบไข่ 5 ฟอง แสดงว่าครูควรจัดเตรียมไข่ในจ�ำนวนทีต่ อ้ ง
มากกว่า 5 ฟอง เป็นต้น)
• ครู ช วนให้ เ ด็ ก เล่ น เกมฟั ง ค� ำ สั่ ง โดยมี ค� ำ สั่ ง ที ล ะขั้ น ตอนดั ง นี้
(ตัวอย่างค�ำสั่งนี้เหมาะส�ำหรับเด็ก 3 – 5 ปี)
1. หยิบไข่ 5 ฟองไปวางในตะกร้า
2. หยิบหมูตัวใหญ่ที่สุดวางข้างนอกตะกร้า
3. หยิบหมูตัวเล็กที่สุดวางบนหลังช้างตัวใหญ่
4. หยิบฮิปโป 2 ตัววางตรงไหนก็ได้

สื่อ/อุปกรณ์
•
•
•
•
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ไข่ 10 ฟอง พร้อมถาดเก็บไข่
ตะกร้าเปล่า
ตัวสัตว์จ�ำลอง (ชนิด ขนาด และจ�ำนวนมากกว่าที่มีในค�ำสั่ง)
โจทย์ค�ำสั่ง

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็กได้ส�ำรวจสิ่งต่างๆที่ครูเตรียมมาไว้ให้
ก่อนที่จะเล่นเกมกับครู

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กต้องใช้ความตั้งใจจดจ่อและจดจ�ำใน
การฟังค�ำสัง่ อย่างต่อเนือ่ งจนจบ เพือ่ ทีจ่ ะ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กได้ปฏิบัติตามโดยอาศัยทั้งความจ�ำ
การตีความ และตัดสินใจปฏิบตั อิ ย่างอิสระ
ผ่านค�ำถามทัง้ ปลายปิดและปลายเปิด เช่น
“หยิบหมูตวั ใหญ่ทสี่ ดุ วางข้างนอกตะกร้า”

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
จดจ่อ ใส่ใจ(Focus/Attention)

ข้อควรระวัง

• ต้องมั่นใจว่าเด็กมีประสบการณ์หรือเข้าใจในค�ำคุณศัพท์หรือค�ำวิเศษณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นค�ำสั่ง
• ส�ำหรับเด็กเล็กให้เริ่มต้นจากค�ำสั่งที่ยังไม่ซับซ้อน แต่เมื่อมีประสบการณ์และมีความพร้อม
มากขึ้นก็สามารถเพิ่มความท้าทายได้ เช่น เริ่มต้นจาก “หยิบหมูวางไว้ในตะกร้า” เป็น “หยิบ
หมูตัวใหญ่ที่สุดวางไว้ในตะกร้า” หรือ “หยิบหมูตัวที่ใหญ่ที่สุดวางไว้ในตะกร้าและหยิบหมู
ตัวเล็ก 2  ตัววางไว้นอกตะกร้า”
• หากเด็กยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามค�ำสั่ง ให้ครูพูดทวนค�ำสั่งให้ฟังอย่างชัดเจนอีกครั้ง หรือ
หากปฏิบัติไม่ตรงกับค�ำสั่ง เช่น หยิบไข่ไม่ตรงตามจ�ำนวนที่ครูบอก ให้ครูชวนเด็กนับจ�ำนวน
ไข่ด้วยตัวเองอีกครั้ง เพื่อจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าอุปสรรคคือการฟัง หรือการนับจ�ำนวนที่
ยังไม่แม่นย�ำ

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ครูสามารถน�ำลักษณะของเกมฝึกการฟังค�ำสั่งไปใช้กับการทบทวนในเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่อง
ของสี รูปทรง คุณลักษณะ หรือการล�ำดับเหตุการณ์จากในนิทาน เป็นต้น
• กิจกรรมที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน : เกมลมเพลมพัด เกมปลาเล็กปลาใหญ่ เกม Simon
Says เป็นต้น
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วัย

3-6 ปี

พลังกาย พลังใจ กับพลังธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

• เพือ่ ให้เด็กได้ใช้รา่ งกายในการปีนป่ายและทรงตัวได้อย่างมัน่ คงด้วย
ตนเอง
• เพื่อให้ได้วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อจะ
เคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองก�ำหนด
• เพื่อให้ได้สัมผัส รับและสะสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การใช้ร่างกายอย่างเหมาะสมตามวัย
• เพื่อให้เด็กค้นพบว่าตัวเองสามารถท�ำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

กระบวนการ / วิธีการ

• ครูสำ� รวจและจัดเตรียมสถานที่ เพือ่ ให้เด็กได้ใช้รา่ งกายทัง้ กล้ามเนือ้
เล็กและใหญ่ การทรงตัวและการบูรณาการระบบประสาทสัมผัส
(Sensory Integration) โดยอิสระอย่างเต็มที่ และเหมาะสมกับวัย
• ครูพาเด็กๆ เดินส�ำรวจโดยรอบบริเวณเพื่อท�ำความรู้จักกับพื้นที่
พร้อมกับบอกเงื่อนไขกติกา เพื่อให้เด็กๆ สามารถที่จะดูแลตนเอง
ในการเล่นและใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย เช่น ในเรื่องขอบเขตพื้นที่
ที่ เ ด็ ก ๆสามารถเล่ น ได้ โ ดยอิ ส ระ หรื อ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง
เป็นพิเศษ
• ให้เด็กๆ เลือกเล่นหรือชมธรรมชาติได้ตามความสนใจ โดยครูเป็น
ผู ้ สั ง เกตการเล่ น วิ ธี เ ล่ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ วิ ธี เ ผชิ ญ ปั ญ หา 
พัฒนาการในการใช้ร่างกายและความพร้อมทางใจ รวมถึงดูแล
ในเรื่องความปลอดภัย
• เมื่อหมดเวลาที่ก�ำหนด ครูชวนเด็กนั่งล้อมวงคุยเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ
บอกเล่าความรู้สึกและประสบการณ์จากการเล่น
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สื่อและอุปกรณ์

• สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การปีนป่าย
• อุปกรณ์ประกอบ เช่น เชือก ไม้ไผ่
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โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็ ก ได้ ส� ำ รวจ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ธรรมชาติ ที่
หลากหลาย

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็ ก ได้ เ ลื อ ก ตั ด สิ น ใจ ออกแบบการเล่ น
วางแผน จัดการ ว่าจะเล่นอะไรกับใครที่ไหน
ด้วยตนเอง จัดกลุ่ม เจรจาตกลงในการเล่น
ร่วมกันเองอย่างเป็นธรรมชาติ

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)

• เด็กวางเป้าหมาย ท้าทายความสามารถของ
ตนเอง โดยอาศัยการประเมินความสามารถ
ของตนเอง และประเมินติดตามผลจากการ
ลองผิดลองถูกจนเข้าใจ และสามารถพัฒนา
วิธกี ารเล่นทีเ่ หมาะกับตนด้วยตนเองได้ การวาง
เป้าหมายในการเล่นของแต่ละคนจึงเป็นการ
วางแผนที่ มี ค วามเหมาะสมเฉพาะตนโดย
แท้จริง

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
วางแผน จัดระบบ ด�ำเนินการ (Planning and Organizing)

• เด็กพูดคุยแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้สึกและ
ประสบการณ์หลังจากจบกิจกรรมให้กับครู
และเพื่อนๆ ฟัง

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
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กิจกรรมเพิ่มเติม

• ให้เด็กได้รับประสบการณ์การใช้ร่างกายในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติอย่างสม�่ำเสมอ
• ให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามที่เด็กจะได้ปีนป่ายห้อยโหนอย่างสม�่ำเสมอ

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

      กิจกรรม Sensory Integration (SI) คือกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความสามารถ
ของสมอง ในการจัดระเบียบข้อมูลจากสิ่งที่มากระตุ้นระบบการรับความรู้สึกต่างๆ
เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้เพื่อให้
เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตได้ตามวัย ตามบทบาท และตามบริบทที่ด�ำรงอยู่
อย่างเหมาะสม
ระบบการรับความรู้สึก 3 ระบบ คือ
1. ระบบการทรงตัวหรือการรักษาสมดุลของร่างกาย
(Vestibular System)
2. ระบบการรับรู้ต�ำแหน่งและการเคลื่อนไหวผ่านกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ
(Proprioceptive System)
3. ระบบความรู้สึกสัมผัส (Touch or Tactile System)
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วัย

3-6 ปี

ปะติดปะต่อความคิด
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการท�ำงานให้ส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย ถึงแม้ต้องใช้
เวลาในการท�ำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน
• เพือ่ ให้ได้พฒ
ั นาความแข็งเรงของกล้ามเนือ้ มือขณะท�ำงานผ่านการคิดสร้างสรรค์
• เพื่อให้เด็กได้วาดภาพและเลือกกระดาษที่มีสีสันต่างๆ มาปะติดได้อย่างอิสระ
ตามความคิด
• เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้เลือก ได้ตัดสินใจ ได้ท�ำอย่างอิสระ
ผ่านการวาดภาพ เลือกกระดาษสี มาปะติดตามที่แต่ละคนคิด

กระบวนการ / วิธีการ

• ครูชวนเด็กฉีกกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารเป็นชิ้นเล็กๆ และแยกจัดกลุ่ม
เป็นโทนสีไว้

• ครูชวนเด็กวาดรูปบ้านตามจินตนาการ หรือรูปอิสระ ตามจิตนาการของแต่ละคน
• ให้เด็กเลือกกระดาษสีที่ฉีกไว้มาปะติดตกแต่งตามความคิดของแต่ละคน
• น�ำผลงานของแต่ละคนมาวางเรียง เพื่อได้ชมผลงานของกันและกัน

สื่อและอุปกรณ์

• กระดาษ A4
• ดินสอหรือปากกาด�ำ
• เศษกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสาร

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็กเพลิดเพลินกับการใช้กล้ามเนือ้ มือและตาที่
ประสานสัมพันธ์ในการฉีกและคัดแยกโทนสี

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)

• เด็กได้วาดบ้านตามจินตนาการของแต่ละคน

• ความจ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)

• เด็ ก เลื อ กสี ข องกระดาษที่ ฉี ก ไว้ ม าปะติ ด ใน
ต�ำแหน่งต่างๆ ตามความคิดของแต่ละคน
• เด็กได้ชมผลงานที่มีความหลากหลายของกัน
และกัน

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

กิจกรรมเพิ่มเติม

    ให้เด็กๆ ฉีกกระดาษเป็นรูปร่างๆ ตามที่ต้องการและวาดภาพต่อเติม
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วัย

3-6 ปี

กิจวัตรประจ�ำวัน
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เด็กได้เข้าใจและคุ้นเคยกับล�ำดับกิจวัตร รู้หน้าที่ที่เด็กต้อง
รับผิดชอบ และสามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง (รู้ว่าต้องท�ำอะไร อย่างไร
เมื่อไร)

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม
• เด็กเคยชินกับการรับผิดชอบต่อตนเอง
ในสิ่ ง ที่ เ หมาะสม และรู ้ จั ก การล� ำ ดั บ
ความคิดและการกระท�ำ รู้ว่าจะต้องท�ำ
อะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed Persistence)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention)

• เด็กได้ค้นพบความสามารถของตนเองที่
เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน (ยิ่งท�ำยิ่งช�ำนาญ) ท�ำได้
คล่องแคล่วมากขึ้น

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ติดตามประเมินสิ่งที่ท�ำเพื่อปรับและพัฒนา 
(Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูจัดโอกาสให้เด็กๆ ได้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ�ำวันที่
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก
• ครูจดั ระบบการด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันในชัน้ เรียนให้มคี วามชัดเจน
เป็นล�ำดับ มีความสม�่ำเสมอทั้งเวลา พื้นที่ วิธีและวิถีปฏิบัติ

สื่อ/อุปกรณ์

• ข้าวของ เครื่องใช้ หรือสื่อ อุปกรณ์ที่เด็กใช้มีความเหมาะสมทั้งใน
เรื่องของขนาด ส่ วนสู ง น�้ ำ หนั ก ที่ เ อื้ อ ต่ อ การช่ วยเหลื อ ตั วเอง
ของเด็ก

ทักษะสมอง EF

• เด็กพบว่าสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ไม่
ติดการพึ่งพิง มีความมั่นใจในตนเอง

กิจกรรมเพิ่มเติม

• เพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการและเลือก เช่น กิจกรรมจิตอาสา
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วัย

3-6 ปี

เล่นกับดินก้อนใหญ่
วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมืออย่างอิสระ
• เพือ่ ให้ได้ใช้ความมุง่ มัน่ พยายามทีจ่ ะดึงดินมาใช้ตามต้องการด้วยตัวเอง
• เพื่อ ให้ ไ ด้ ใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มื อ เปลี่ ย นรู ปร่ า งของดิ นไปตามความคิ ด
ตามความอยากที่จะลองด้วยตัวเอง
• เพื่อให้ได้ค้นหาวิธีในการปั้นดินด้วยตัวเอง
• เพื่อให้รู้จักการแบ่งปันดินที่ต้องใช้ร่วมกับเพื่อน

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม
• เด็กเลือกเข้ากลุ่มด้วยตนเอง และเรียนรู้
ทีจ่ ะแบ่งปันทัง้ ดินและพืน้ ทีบ่ นโต๊ะร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่ม

• วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กจะได้โอกาสในการเจรจาสร้างข้อตกลง
หรือรู้จักประนีประนอมกันเอง

• ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

• เด็กแต่ละคนมีอิสระในการทดลองหรือ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด หรืออาจ
เป็นการตั้งเป้าหมายร่วม ใช้จินตนาการ
ร่วมกับเพือ่ น ภายใต้กรอบเวลาทีก่ ำ� หนด

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)

• เดินชมผลงานของกันและกัน โดยเจ้าของ
บอกเล่าผลงานให้เพือ่ นฟัง ก่อนทีจ่ ะช่วยกัน
รับผิดชอบในการเก็บดินและเช็ดโต๊ะ

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูจัดเตรียมดินก้อนใหญ่วางไว้บนโต๊ะแต่ละตัว และมีเก้าอี้วางไว้
ประมาณ 4 ตัว
• ครูจัดแบ่งกลุ่มเด็กประมาณ 4 คนต่อดิน 1 ก้อน (ถ้าเป็นเด็กระดับ
อนุบาล 2 - 3 สามารถให้เด็กเลือกเข้ากลุ่มได้โดยอิสระ) ภายใต้
เงื่อนไขจ�ำนวนคนและเวลาที่ครูก�ำหนดโดยครูจะให้สัญญาณก่อน
หมดเวลาเพือ่ ให้เด็กๆ รูว้ า่ เหลือเวลาอีกประมาณ 5 นาทีจะหมดเวลา 
• เด็กส�ำรวจ เล่น ทดลองปั้นดินโดยอิสระ
• เมื่ อ หมดเวลา ให้ เ ด็ ก ๆ ช่ ว ยกั น เก็ บ ดิ น กลั บ ที่ เ ดิ ม และเช็ ด ท� ำ
ความสะอาดโต๊ะ

ทักษะสมอง EF

สื่อ/อุปกรณ์

• ดินเหนียวก้อนใหญ่

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ให้เด็กปั้นดินโดยมีวัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ เพื่อน�ำมาประกอบการปั้น
• ส�ำหรับเด็กวัย 5-6 ปี สามารถให้สร้างสรรค์งานดินร่วมกันได้
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วัย

3-6 ปี

ปั้นสัตว์ประหลาดกับการเรียนรู้ที่มาของอารมณ์
วัตถุประสงค์

• ได้เรียนรู้เรื่องของอารมณ์
• มีสมาธิจดจ่อกับการท�ำงาน
• ได้ ใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มื อ เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งของดิ น ไปตามความคิ ด
จินตนาการ
• ได้ค้นหาวิธีการในการปั้นด้วยตนเอง
• ได้ใช้จนิ ตนาการทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กๆ เอง
• เด็กได้บอกเล่าในสิ่งที่คิดและท�ำ

กระบวนการ/วิธีการ

• ครู น� ำ ดิ น เหนี ย วมาให้ เ ด็ ก ได้ ล องสั ม ผั ส และชวนให้ เ ด็ ก ปั ้ น สั ต ว์
ประหลาดตามจินตนาการ
• เมือ่ ปัน้ เสร็จให้เด็กเล่าว่าสัตว์ประหลาดทีป่ น้ั นัน้ ชือ่ อะไร อายุเท่าไร
มีนิ สั ย อย่ า งไร ชอบกิ นอะไร อาศั ย อยู ่ ที่ ไ หน มี คุ ณ สมบั ติพิ เ ศษ
อะไรบ้าง สิ่งที่ท�ำให้สัตว์ประหลาดตัวนี้มีความสุข ไม่ชอบ หรือเศร้า 
เสียใจ คืออะไร

สื่อ/อุปกรณ์
• ดินเหนียว

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็กปัน้ ดินอย่างเพลิดเพลินและอิสระทัง้ ใน
รูปแบบของวิธีปั้นและจินตนาการ แต่มี
เป้าหมายให้เป็นสัตว์ประหลาดตามความ
คิดของแต่ละคนโดยปราศจากความกังวล
ในเรื่องความเสมือนจริงของผลงาน

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)

• เป็นโอกาสที่เด็กได้เผชิญปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้น เช่น ไม่เป็นดังที่คิดหรือตั้งใจ และใช้
ความพยายามในการแก้ไขหรือปรับเปลีย่ น
จนได้ผลงานที่ตนเองพึงพอใจในที่สุด

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กได้บอกเล่าสิง่ ทีค่ ดิ สิง่ ทีท่ ำ� ด้วยจินตนาการ
ของแต่ ล ะคนจากค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ สั ต ว์
ประหลาดในเรื่องราวของ ชื่อ อายุ นิสัย
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และคุณสมบัตพิ เิ ศษ โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมและความน่าจะเป็น
• เด็กได้ดึงประสบการณ์ด้านอารมณ์ของ
ตนเองหรือจากคนใกล้ตัวที่มีผลต่อความ
รูส้ กึ ของตนเองมาตอบค�ำถามทีว่ า 
่ สิง่ ทีท่ ำ�
ให้สัตว์ประหลาดตัวนี้มีความสุขคืออะไร
อะไรคือสิ่งที่สัตว์ประหลาดตัวนี้ชอบ และ
สิง่ ทีท่ ำ� ให้สตั ว์ประหลาดตัวนีเ้ ศร้าหรือเสียใจ

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ปัน้ ครอบครัวสัตว์ประหลาด และให้เด็กบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวสัตว์ประหลาดและลักษณะนิสยั
ของแต่ละตัว เป็นต้น
• เด็กแต่ละคนปั้นสัตว์ประหลาดแล้วร่วมกันสร้างที่อยู่และสภาพแวดล้อมที่สัตว์ทุกตัวจะอยู่ร่วมกัน
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วัย

3-6 ปี

วิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อฝึกการคิดวางแผนอย่างมี
เหตุผล

ทักษะสมอง EF

• เด็กได้คิดวิเคราะห์เพื่อตอบค�ำถามปลาย
เปิด โดยน�ำประสบการณ์เดิมมาเป็นฐาน
คิดในการตอบ และไม่กงั วลว่าสิง่ ทีต่ อบจะ
ถูกต้องหรือไม่ (กล้าคิดกล้าตอบ)

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• ได้คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความทรงจ�ำ
ในประสบการณ์เดิมของแต่ละคนในการตอบค�ำถาม
• มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
• ได้เห็นความคิดเห็นทีม่ หี ลากหลายมุมมองของเพือ่ นๆ ทีอ่ าจแตกต่าง
จากตัวเอง
• เกิดการยืดหยุ่นทางความคิด

• เด็กได้คดิ ไตร่ตรองถึงความน่าจะเป็นไปได้
อย่างมีเหตุผลประกอบว่าเลือกอะไร เพือ่ อะไร

• ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)

• ได้รบั รูถ้ งึ ความคิดทีแ่ ตกต่างหลากหลายของ
เพื่อนๆ เพราะถึงแม้จะเป็นการตอบจาก
ค�ำถามเดียวกันจากภาพเดียวกันแต่คำ� ตอบ
ของแต่ละคนอาจไม่ตรงกันก็ได้

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

กระบวนการ/วิธีการ

กิจกรรมเพิ่มเติม

“ถ้ามีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ เด็กๆ จะเอาอะไรใส่ใน
กระเป๋าหน้าท้อง เพราะอะไร”
วัตถุประสงค์

• ครูน�ำรูปมาให้เด็กดู (กลุ่มเด็ก 4-8 คน)
• ชวนเด็กคิดด้วยค�ำถามปลายเปิด “ถ้ามีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้
เด็กๆ จะเอาอะไรใส่ในกระเป๋าหน้าท้อง เพราะอะไร”
• ให้เด็กยกมือตอบทีละคน (ครูตงั้ ใจฟังค�ำตอบของเด็กแต่ละคนพร้อม
จดบันทึกด้วยท่าทีที่ยอมรับในค�ำตอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน)
• เวียนเด็กๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมจนครบทั้งห้อง
• ติดภาพและค�ำพูดของเด็กลงบนบอร์ดและอ่านให้เด็กทั้งห้องฟัง

สื่อ/อุปกรณ์

• รูปภาพ
• สมุดจดบันทึกค�ำพูดของเด็ก
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• หาภาพอืน่ ๆ และค�ำถามปลายเปิดมาให้เด็กๆ ท�ำกิจกรรมนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการเลือกภาพและการตัง้
ค�ำถามในแต่ละครัง้ อาจมีวตั ถุประสงค์ในการเรียนรูแ้ ตกต่างกันไป เช่น การเรียนรูท้ จี่ ะแบ่งปัน การเรียนรูใ้ นการ
คิดแก้ปญั หา การเรียนรูใ้ นเรือ่ งอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ เป็นต้น

ตัวอย่างค�ำตอบจากเด็กวัย 4 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ

กาย :   “ถ้ากายมีนอ้ งจะเอาน้องใส่ เพราะปาป๊ากับหม่าม้าจะได้ไม่เมือ่ ยมือ”
ปกรณ์ : “ของเล่น เพราะจะได้เอาของเล่นมาเล่นตอนเย็น ตอนเช้าก็ได้ แต่ไม่เล่นตอนดึก”
กินใจ : “นมกล่อง เพราะเวลาหิวจะได้กนิ นม”
ฌัว :   “สีชอล์ก เพราะเราอยากวาดรูปทีไ่ หนก็เอามาใช้ได้”
จินนี่ :   “ขนม เพราะเวลาไปเทีย่ วจะได้แบ่งน้องกิน”
ข้าวโพด :  “ลูกบอล เพราะเอาไว้เล่นลูกบอลกับเพือ่ น”
มินนี่ :   “กระติกน�ำ้ เพราะเวลาหิวจะได้กนิ น�ำ้ ”
มิว :   “นิทาน เพราะเวลาไปทีไ่ หน ไม่รจู้ ะท�ำอะไร พ่อแม่กอ็ า่ นนิทานให้ฟงั ได้”
เอเต้ : “ของเล่นจิก๊ ซอว์ เพราะเวลาเหงาจะได้เล่น”
225

วัย

3-6 ปี

วิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อการเรียนรู้
เรื่องอารมณ์
“เด็กๆ คิดว่าเด็กคนนีเ้ ขาก�ำลังรูส้ กึ อย่างไร. . . เพราะอะไร
เขาถึงมีอารมณ์แบบนี้”
วัตถุประสงค์

• ได้คดิ วิเคราะห์และเชือ่ มโยงอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความทรงจ�ำใน
ประสบการณ์เดิมของแต่ละคนในการตอบค�ำถาม
• มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
• ได้เห็นความคิดเห็นทีม่ หี ลากหลายมุมมองของเพือ่ นๆ ทีอ่ าจแตกต่าง
จากตัวเอง
• เกิดการยืดหยุ่นทางความคิด

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูน�ำรูปมาให้เด็กดู (กลุ่มเด็ก 4-8 คน)
• ชวนเด็กคิดด้วยค�ำถามปลายเปิด “เด็กคนนี้เขาก�ำลังรู้สึกอย่างไร..
เพราะอะไรเขาถึ ง มี อ ารมณ์ แ บบนี้ ” ให้ เ ด็ ก ยกมื อ ตอบที ล ะคน
(ครูตั้งใจฟังค�ำตอบของเด็กแต่ละคนพร้อมจดบันทึกด้วยท่าทีที่
ยอมรับในค�ำตอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน)
• เวียนเด็กๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมจนครบทั้งห้อง
• ติดภาพและค�ำพูดของเด็กลงบนบอร์ดและอ่านให้เด็กทั้งห้องฟัง

สื่อ/อุปกรณ์

• รูปภาพ
• สมุดจดบันทึกค�ำพูดของเด็ก
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ทักษะสมอง EF

• เด็กได้คดิ วิเคราะห์เพือ่ ตอบค�ำถามปลายเปิด
โดยน�ำประสบการณ์เดิมมาเป็นฐานคิดใน
การตอบและไม่กังวลว่าสิ่งที่ตอบจะถูก
ต้องหรือไม่(กล้าคิด กล้าตอบ)

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กได้เรียนรู้และทบทวนอารมณ์ความ
รู ้ สึ ก ของตนที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น เข้ า ใจสาเหตุ
ที่มาของอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เด็กมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

• เด็กได้รบั รูถ้ งึ ความคิดทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
ของเพือ่ นๆ เพราะถึงแม้จะเป็นการตอบจาก
ค�ำถามเดียวกัน จากภาพเดียวกัน แต่คำ� ตอบ
ของแต่ละคนอาจไม่ตรงกันก็ได้

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ชวนเด็กๆ พูดคุยแลกเปลีย่ นว่าเวลาทีเ่ รารูส้ กึ โกรธ เราท�ำอย่างไรให้อารมณ์กลับมาดีเป็นปกติเหมือนเดิม หรือ
    หากเราเห็นเพือ่ นก�ำลังมีอารมณ์โกรธหรือเศร้า เราจะช่วยเพือ่ นได้อย่างไร

ตัวอย่างค�ำตอบจากเด็กวัย 4 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ
มินนี่ :
เฟย :
ทิกเกอร์ :
แพทตัน้ :
พริว้ :

“อารมณ์โกรธ เพราะเพือ่ นไม่ให้เล่นด้วย”
“อารมณ์โกรธ เพราะเพือ่ นหลอกผี”
“อารมณ์โกรธ เพราะเขาเดินไปชนเพือ่ นแล้วเขาก็ขอโทษ แต่เพือ่ นก็มาตี มาว่าเขา”
“อารมณ์โกรธ เพราะเขาอยากไปนัง่ แต่ไม่มที นี่ งั่ ”
“อารมณ์เศร้า เพราะมีคนมาแกล้งแบบเจ็บๆ”
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วัย

3-6 ปี

วิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อฝึกการนึกถึงผู้อื่น
และรู้จักแบ่งปัน
ถ้าเด็กๆ มีเค้กอยู่ 1 ก้อน เด็กๆ จะแบ่งให้ ใคร
วัตถุประสงค์
•
•
•
•

รู้จักแบ่งปัน
ได้คิดทบทวนถึงคนรอบข้างอย่างมีความหมาย
มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
ได้เห็นความคิดเห็นทีม่ หี ลากหลายมุมมองของเพือ่ นๆ ทีอ่ าจแตกต่าง
จากตัวเอง
• เกิดการยืดหยุ่นทางความคิด

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูน�ำรูปมาให้เด็กดู (กลุ่มเด็ก 4-8 คน)
• ชวนเด็กคิดด้วยค�ำถามปลายเปิด “ถ้าเด็กๆ มีเค้กอยู่ 1 ก้อน เด็กๆ
จะแบ่งให้ใคร”
• ให้เด็กยกมือตอบทีละคน (ครูตงั้ ใจฟังค�ำตอบของเด็กแต่ละคนพร้อม
จดบันทึกด้วยท่าทีที่ยอมรับในค�ำตอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน)
• เวียนเด็กๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมจนครบทั้งห้อง
• ติดภาพและค�ำพูดของเด็กลงบนบอร์ดและอ่านให้เด็กทั้งห้องฟัง

สื่อ/อุปกรณ์

• รูปภาพ
• สมุดจดบันทึกค�ำพูดของเด็ก
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ทักษะสมอง EF

• เด็กได้คดิ วิเคราะห์เพือ่ ตอบค�ำถามปลายเปิด
โดยไม่ตอ้ งกังวลความถูกผิด แต่มอี สิ ระใน
การตอบ (กล้าคิด กล้าตอบ)

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)

• ระหว่างที่เด็กๆคิดว่าจะแบ่งเค้กให้ใคร
ท�ำให้เกิดการคิดทบทวนประสบการณ์ดีๆ
ที่เคยได้รับจากผู้อื่นและความรู้สึกดีๆที่มี
ต่อผู้อื่น

• ความจ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
การยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ติดตามประเมินตนเอง  (Self - Monitoring)

• เด็กๆ ได้รบั รูถ้ งึ ความคิดทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
ของเพือ่ นๆ เพราะถึงแม้จะเป็นการตอบจาก
ค�ำถามเดียวกันจากภาพเดียวกัน แต่คำ� ตอบ
ของแต่ละคนอาจไม่ตรงกันก็ได้

• การยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ชวนเด็กๆ คิดสร้างสรรค์งานศิลปะอิสระ เช่น ประดิษฐ์ หรือวาดภาพระบายสี ท�ำการ์ดเพือ่ น�ำไปมอบให้เพือ่ น
หรือคนในบ้านของเด็กๆ โดยให้ระบุวา่ จะน�ำไปมอบให้ใคร จากนัน้ ให้เด็กๆ ได้ทำ� และน�ำไปมอบให้จริงๆ
(ท�ำกิจกรรมซ�ำ้ อีก แต่เปลีย่ นผูท้ เี่ ราจะมอบให้)

ตัวอย่างค�ำตอบจากเด็กวัย 4 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ
คินคิน :  
แพทตัน้ :
เฟย :
เป๋าเป๋า :
อายะ :
ธาม :

“แบ่งให้มาม้า เพราะมาม้าชอบให้คนิ กินนม”
“แบ่งให้ชตี า้ ร์ เพราะแพทตัน้ รักชีตา้ ร์”
“แบ่งให้กอหญ้าและทุกๆ คน”
“ให้เอเต้ เพราะอยากให้เอเต้ได้กนิ ของอร่อย”
“ให้เอเต้ เพราะเอเต้เศร้า”
“ให้กาย เพราะรักกาย กายนิสยั ดี ใจดีมากเลย”
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ส�ำรวจเครื่องมือและสีสันบนพื้นที่รวมกันกับเพื่อน
วัตถุประสงค์

• ให้เด็กได้ส�ำรวจ ท�ำความรู้จักกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของ
เครื่องมือที่จะใช้ในการระบายสีที่มีความหลากหลาย
• ได้เพลิดเพลินกับการทดลองระบายสี
• ได้เห็นความแตกต่างทั้งทางด้านความรู้สึกและสิ่งที่ปรากฏเมื่อใช้
อุปกรณ์ที่ต่างชนิดกัน
• ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผสมกัน
• ได้รู้จักการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ร่วมกันกับเพื่อน

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูจัดเตรียมกระดาษปรู๊ฟขนาดใหญ่มาติดต่อกัน (อาจใช้พื้นที่ที่
พื้นหรือติดบนผนังก็ได้) จัดเตรีมอุปกรณ์ที่จะระบายสีหลากหลาย
ชนิด และจัดเตรียมสีใส่ถาดไว้ให้เด็กๆ เลือกใช้
• ครูน�ำอุปกรณ์ระบายสีหลากชนิดมาให้เด็กๆ ดู ทดลองสัมผัส และ
เมื่อครูน�ำแปรงหรือลูกกลิ้งมาสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เด็กคนใด เด็กคนนัน้ จะเดินไปเลือกหยิบอุปกรณ์และเริม่ ท�ำกิจกรรม
• เมือ่ ท�ำงานเสร็จเด็กๆ ช่วยกันเก็บล้างอุปกรณ์และท�ำความสะอาดพืน้ ที่

สื่อ/อุปกรณ์
•
•
•
•

แปรงทาสีและแปรงชนิดต่างๆ
พู่กันแบนและกลมขนาดต่างๆ
พู่กันฟองน�้ำ
ลูกกลิ้งทาสี

หมายเหตุ

เด็กมีอิสระในการเลือกทั้งสี อุปกรณ์ และพื้นที่ เพื่อทดลองระบายสี
ด้วยตัวเอง
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• เด็กได้ท�ำความรู้จักแปรงและอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆ ผ่านการสัมผัส ท�ำให้ได้ข้อมูลเรื่อง
ความอ่อนนุม่ /แข็ง ความหยาบ/ละเอียด และ
คุณลักษณะต่างๆ ของอุปกรณ์

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กจะลุกขึ้นเพื่อไปเลือกอุปกรณ์และพื้นที่
ในการท� ำ งานก็ ต ่ อ เมื่ อ ครู ไ ด้ ใช้ แ ปรงมา
สัมผัสที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน

• ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กได้เลือกอุปกรณ์ สี และพื้นที่กระดาษ
ในการท�ำงานด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจ
ไม่ได้เป็นไปดังทีต่ งั้ ใจก็ตอ้ งรูจ้ กั ยืดหยุน่ และ
ควบคุมอารมณ์ เช่น อุปกรณ์บางอันทีห่ มายตา
ไว้อาจมีเพือ่ นเลือกหยิบไปก่อนก็เป็นได้

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กได้ทดลองทัง้ การใช้อปุ กรณ์ สี และวิธกี าร
ที่หลากหลายอย่างอิสระ ท�ำให้ได้รับรู้และ
เรียนรูค้ วามแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ และเก็บไว้เป็น
ข้อมูลเพื่อจ�ำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่
คิด/จินตนาการในครัง้ ต่อๆ ไป

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้มีส่วนร่วมในการเก็บและท�ำความ
สะอาดทั้ ง อุ ป กรณ์ แ ละพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับการฝึกรับผิดชอบและช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ�ำวัน อันก่อให้เกิดการ
ฝังแน่นจนกลายเป็นนิสยั

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ให้เด็กได้สำ� รวจและค้นหาวิธกี บั อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการปัน้ ดิน
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เล่นรถ เล่นสี มีความสุขกับเพื่อนๆ
วัตถุประสงค์

•
•
•
•

ได้แบ่งปันการใช้พื้นที่ในการท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
ได้ทดลองการพารถไปในทิศทางต่างๆ และสังเกตติดตามผลที่เกิดขึ้น
รู้หลบ รู้หลีก ไม่ให้รถชนกัน
สนุกและเพลิดเพลิน และรู้สึกดีที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูแบ่งกลุม่ เด็กประมาณกลุม่ ละ 3 – 4 คน หรือหากเป็นโต๊ะขนาดใหญ่
ก็สามารถเพิ่มจ�ำนวนเด็กได้ตามความเหมาะสม
• ครูให้เด็กเลือกรถ (จ�ำลอง) คนละ 1 คัน ทดลองเล่นบนโต๊ะทีป่ ดู ว้ ยกระดาษ
โดยมีกติกาว่าจะขับรถไปทางไหนก็ได้บนโต๊ะแต่ตอ้ งระวังไม่ให้รถชนกัน
• ครูหยดสีโปสเตอร์ลงบนกระดาษ โดยสมมติวา่ เป็นโคลนและชวนเด็ก
จินตนาการว่าเราจะขับรถลุยโคลนกัน แต่ยังคงรักษากติกาคือขับรถ
ไม่ให้ชนกัน และก่อนที่จะหมดเวลาครูจะให้สัญญาณเตือนเพื่อให้เด็ก
น�ำรถที่เล่นสีไปล้าง
• ครูท�ำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการเล่นและคอยเติมสีตามสมควร

หมายเหตุ

การท�ำงานกลุม่ ควรเริม่ หลังจากทีเ่ ด็กได้มโี อกาสท�ำงานอย่างอิสระคนเดียว
และได้ทำ� เป็นคู่ โดยครูบอกกล่าวล่วงหน้าว่าวันนีเ้ ด็กๆ จะได้ทำ� งานร่วมกันกับ
เพือ่ นบนกระดาษแผ่นเดียวกัน จากนัน้ จึงเพิม่ จ�ำนวนคนในการท�ำงานเป็นกลุม่

สื่อ/อุปกรณ์

• สีโปสเตอร์ พู่กัน ฟองน�้ำ และลูกกลิ้งทาสี
• กระดาษแผ่นใหญ่ส�ำหรับปูโต๊ะ
• รถของเล่น (มีปริมาณมากกว่าจ�ำนวนเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิ
ในการเลือก)
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• เด็กได้เลือกรถของตัวเองอย่างอิสระ

• ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้เรียนรู้การใช้พื้นที่ร่วมกันกับเพื่อน
และเรียนรู้ที่จะดูแลกันและกันผ่านการ
ยอมรับและดูแลการเล่นให้เป็นไปตาม
กติกาข้อตกลง โดยเริม่ จากการเล่นบนโต๊ะ
โดยที่ ยั ง ไม่ มี สี จนมี ก ารเพิ่ ม สี เข้ า มา
ขณะเล่นเด็กได้มีโอกาสเห็นทิศทางของ
เส้นสีที่ปรากฏขึ้นจากการที่เด็กแล่นรถ

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ติดตามประเมินตนเอง  (Self - Monitoring)

• เด็กได้อสิ ระในการเล่นและดูแลก�ำกับตัวเอง
ให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยไม่มกี ารแทรกแซง
จากครู

• ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง  (Self - Monitoring)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กรูจ้ กั ทีจ่ ะยุตกิ ารเล่น เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณ
พร้อมกับรับผิดชอบที่จะน�ำรถไปล้างเพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กับเพื่อนกลุ่มอื่น
ทีจ่ ะมาเล่นต่อไป

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• การท�ำงานศิลปะ เช่น ระบายสี วาดบนกระดาษแผ่นเดียวกัน ทั้งที่ไม่ได้มีเป้าหมายในผลงานร่วมกัน เช่น
การทดลองระบายสีดว้ ยแปรงชนิดต่างๆ ร่วมกัน หรือการท�ำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน เช่น วาดต่อเติม
สัตว์ประหลาดร่วมกัน
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การจัดร่างกายกับลีลาเส้นเชือก
วัตถุประสงค์

• เด็กฝึกใช้สมาธิในการฟัง และได้ควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข กติกา ที่มีล�ำดับขั้นตอน
• ได้สร้างสรรค์การจัดวางเส้นเชือก ให้เกิดเป็นเส้นเป็นรูปร่างทีห่ ลากหลาย
• ได้สังเกตลักษณะของเส้นเชือกและรู้จักจัดร่างกายเลียนแบบ
• เรียนรู้ในเรื่องของขนาดที่มีความยาว สั้นกว่า ยาวกว่า หรือเท่ากัน

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูนำ� เชือกสามเส้นทีม่ คี วามยาวแตกต่างกันมาให้เด็กๆ ดู และชวนเด็กๆ
สังเกต เปรียบเทียบและบอกว่าเส้นไหนสัน้ เส้นไหนยาวกว่าเส้นไหน อย่างไร
• ครูให้เด็กๆ เลือกหยิบเชือกที่อยู่ในกล่องคนละ 1 เส้น
• ครูให้เด็กจินตนาการว่าเราจะพาเส้นเชือกออกเดินทาง/เต้นร�ำไปกับ
เสียงเพลง เมื่อใดที่เสียงเพลงหยุดให้เด็กจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ท่ีสุด
ลองเปรียบเทียบขนาดความยาวของเส้นเชือก ถ้าเชือกมีความยาว
เท่ากันให้นั่งลง แต่ถ้าคู่ไหนที่ความยาวเชือกไม่เท่ากัน เมื่อได้ยินเสียง
เพลง ให้พาเชือกออกเดินทางเพือ่ หาเพือ่ นทีม่ เี ส้นเชือกขนาดยาวเท่ากัน
จนได้คคู่ รบทุกคน โดยระหว่างเดิน มีเงือ่ นไขว่า “เดินอย่างไร ด้วยท่าทาง
อย่างไรก็ได้ แต่จะต้องไม่ให้ชนกับเพื่อน”
• ให้เวลาเด็กทุกคน ต่างคนต่างทดลองจัดวางเส้นเชือกให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ
• เด็กเลือกจัดวางเส้นเชือกในแบบทีค่ ดิ ว่าชอบทีส่ ดุ เพือ่ ใช้เป็นแบบในการจัด
ร่างกายเลียนแบบเส้นเชือกนัน้

สื่อ/อุปกรณ์

• เชือกยาว 70, 80 และ 90 เซนติเมตร ในจ�ำนวนเท่าๆ กันและเพียงพอ
ส�ำหรับทุกคน

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม
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• เด็กได้ฝึกการจัดกลุ่มแยกประเภทของเชือก
โดยใช้ ก ารสั ง เกตความยาวของเชื อ กที่ มี
ความยาวไม่เท่ากันสามกลุ่ม

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กได้ฝกึ บริหารจัดการพืน้ ทีท่ ใี่ ช้รว่ มกับเพือ่ นๆ
เป็นการฝึกการใช้พื้นที่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นสุข ในขณะเคลือ่ นทีพ่ าเชือกออกเดินทาง
อย่างมีเป้าหมายเพือ่ หาเส้นเชือกทีม่ ขี นาดเท่ากัน

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้ฝกึ การมีวนิ ยั ในตนเอง เรียนรูท้ จี่ ะดูแล
ก�ำกับตนเองว่าจะต้องท�ำอะไร เมือ่ ไร อย่างไร
ตามกติกาข้อตกลงด้วยความเพลิดเพลิน (ไม่
ต้องเคร่งเครียด) มีสมาธิจดจ่อฟังเสียงเพลงที่
เป็นเสมือนสัญญาณตามเงือ่ นไข เรียนรูท้ จี่ ะฟัง
จ�ำได้ และปฏิบัติอย่างสนุกสนานร่วมกันกับ
เพือ่ นอย่างเข้าใจในกติกา (ในการเคลือ่ นไหวไป
กับเชือก เมือ่ ได้ยนิ เสียงเพลงหยุดลงก็ตอ้ งจับ
คู่กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อเปรียบเทียบความ
ยาวของเชือก)

• ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
ทัง้ ในการพาเชือกเคลือ่ นไหวไปกับเสียงเพลง
ในการทดลองจัดวางเส้นเชือก และในทีส่ ดุ ได้
ตัดสินใจเลือกผลงานการวางเส้นเชือกที่ชอบ
ที่สุดเพื่อจัดร่างกายเลียนแบบด้วยตนเอง

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

กิจกรรมเพิ่มเติม

•    จับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อน น�ำเชือกมาจัดวางต่อกันและจัดร่างกายเลียนแบบเส้นเชือก
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วัย

4-6 ปี

การเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง
วัตถุประสงค์

• ให้มสี มาธิในการฟังจังหวะและควบคุมการหยุด การเคลือ่ นไหวและการ
เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
• สร้างสรรค์วธิ กี ารเคลือ่ นไหว การเคลือ่ นที่ การจัดร่างกาย และการหยุด
นิ่งได้อย่างหลากหลาย
• รู้จักการใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่น
• เรียนรู้เรื่องการมีวินัยและการคิดสร้างสรรค์อย่างมีความสุข

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูชวนเด็กๆ เดินตามสัญญาณกลอง ถ้าครูตีกลองในจังหวะที่ช้าก็ต้อง
เคลื่ อ นไหวช้ า ๆ ถ้ า ตี เร็ ว ก็ เ คลื่ อ นไหวเร็ ว อย่ า งสั ม พั น ธ์ กั น แต่ ถ ้ า
สัญญาณกลองหยุด ให้เด็กหยุดนิ่งไม่ขยับตัวเคลื่อนไหว และให้คิด
สร้างสรรค์ในการจัดท่าทางขณะที่หยุดให้ไม่ซ�้ำกันในแต่ละครั้ง
• ครูชวนเด็กๆ เล่นสมมติว่าเป็นตุ๊กตาไขลานที่เคลื่อนไหวเต้นร�ำได้เมื่อมี
เสียงเพลง แต่เป็นการเคลื่อนไหวโดยไม่เคลื่อนที่
• หลังจากเล่นตามกติกาได้แล้ว ครูให้เด็กจับคูก่ บั เพือ่ น สมมติวา่ เป็นตุก๊ ตา
สองตัวที่จะเต้นร�ำเมื่อได้ยินเสียงเพลงโดยต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายที่ติดกัน
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โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็กร่วมท�ำกิจกรรมตามกติกาข้อตกลงกับ
เพื่อนด้วยความเพลิดเพลินในการเดินและ
หยุดให้สอดคล้องกับสัญญาณกลองหรือเพลง
ที่ต้องอาศัยการฟังอย่างตั้งใจไปพร้อมๆ กัน
(ฝึกการมีวินัยในตนเอง)

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• ในขณะเคลือ่ นที่ เด็กได้ฝกึ บริหารจัดการพืน้ ที่
ที่ใช้ร่วมกับเพื่อนๆ เสมือนเป็นการฝึกการใช้
พื้นที่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

• วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
ในการสร้างลีลาท่าทางในการเคลื่อนไหวไป
กับเสียงเพลงและจัดร่างกายขณะที่หยุดนิ่ง

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

• เด็กได้ฝึกการรอคอย ดูแลก�ำกับตนเองที่จะ
เคลื่อนไหวได้ต่อเมื่อได้ยินเสียงเพลงเท่านั้น
และเมื่อที่ได้ยินเสียงเพลงขณะที่เคลื่อนไหว
ยังต้องก�ำกับตนเองให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
แต่ไม่เคลื่อนที่

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เพิ่ ม กติ ก าให้ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เมื่ อ ต้ อ งจั บ คู ่ กั บ
เพื่ อ น ท� ำ ให้ ต ้ อ งอาศั ย การวางแผนอย่ า ง
ฉับพลัน เพื่อให้เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน
ประสบความส�ำเร็จ (เป็นการท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างอิสระแต่รักษากติกา)

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
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วัย

3-6 ปี

ความมหัศจรรย์ของสีในน�้ำเปล่า

ทักษะสมอง EF

• เด็กได้แรงบันดาลใจ อยากทดลองด้วยตนเอง
หลังจากได้ชมการสาธิตของครู

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็ ก มี โ อกาสเลื อ กสี ที่ จ ะใช้ ใ นการทดลอง
อย่างอิสระ ด้วยตนเอง

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

กระบวนการ/วิธีการ

• เด็กได้ทดลองตามความคิดของตนเอง โดย
สามารถก�ำหนดได้ดว้ ยตนเองว่าจะทดลองใช้
สีอะไร กีส่ ี หรือแม้กระทัง่ จะเลือกเพียงสีเดียว
ปริมาณเท่าไหร่ และเฝ้าติดตามผลที่เกิดขึ้น
สามารถทดลองได้ ห ลายครั้ ง เท่ า ที่ มี ค วาม
สนใจและอยู่ในเวลาที่ก�ำหนด

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

สื่อ/อุปกรณ์

• เด็กๆ รู้จักที่จะยุติการเล่นเมื่อได้ยินสัญญาณ
พร้อมกับรับผิดชอบที่จะน�ำแก้วไปล้างเพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบั เพือ่ นกลุม่ อืน่ ทีจ่ ะ
มาเล่นต่อไป

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)

วัตถุประสงค์

• ให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียน อยากรู้ อยากทดลอง
• ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความจดจ่ อ เฝ้ า ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สี
เมื่อหยดลงไปในน�้ำ
• ครูจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตให้เด็กดู (ครูเตรียมสีผสมอาหาร
ไม่น้อยกว่า 3 สีเพื่อให้เด็กได้เลือกใช้)
• เด็กได้เลือกใช้สีเพื่อทดลองหยดลงในแก้วน�้ำอย่างอิสระ และสามารถ
เปลี่ยนน�้ำเพื่อทดลองหยดสีได้ตามความสนใจจนกว่าจะหมดเวลา
• เด็กช่วยกันล้างแก้วและเปลี่ยนน�้ำเตรียมให้เพื่อนกลุ่มถัดไป โดยครูจะ
ให้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา 5 นาที (กิจกรรมใช้เวลาประมาณ
30 – 40 นาที)
•
•
•
•
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โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

แก้วน�้ำ (ไม่ควรมีสีหรือลวดลาย)
น�้ำเปล่า
สีผสมอาหารพร้อมภาชนะที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้คู่กับหลอดบีบ
หลอดบีบส�ำหรับหยดสี

239

วัย

4-6 ปี

ความมหัศจรรย์ของสีในน�้ำเชื่อม
วัตถุประสงค์

• ให้เกิดความสนใจ อยากเรียน อยากรู้ อยากทดลอง
• ให้เกิดความจดจ่อ (เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสีเมื่อหยด
ลงไปในน�้ำเชื่อม และตามดูผลที่เกิดขึ้นเมื่อทดลองใช้ไม้เขี่ยเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของสี)
• ให้ได้เห็นการซึมซับของกระดาษทิชชูเมื่อสีหยดใส่

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูจัดเตรียมอุปกรณ์และบอกเล่าให้เด็กฟังว่าวันนี้จะได้ท�ำ ได้ทดลอง
อะไรบ้าง
• ให้เด็กเลือกใช้สีเพื่อทดลองหยดลงในจานน�้ำเชื่อมอย่างอิสระ และ
สามารถเปลี่ยนน�้ำเชื่อมเพื่อทดลองหยดสีได้ ตามความสนใจจนกว่าจะ
หมดเวลา
• เมื่อพอใจในลวดลายของสีที่ปรากฏในจานน�้ำเชื่อม ให้น�ำกระดาษทิชชู
แผ่นใหญ่วางลงบนผิวน�ำ้ เชือ่ มเพือ่ พิมพ์ผา่ นการซึมซับของกระดาษทิชชู
แล้วจึงน�ำไปตากให้แห้ง
• เด็กช่วยกันล้างจานเตรียมไว้ให้เพื่อนกลุ่มถัดไป โดยครูจะให้สัญญาณ
เตือนก่อนหมดเวลา 5 นาที (กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที)

สื่อ/อุปกรณ์
•
•
•
•
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จานกลมสีขาว (ไม่ควรใช้จานที่มีสีอื่นหรือลวดลาย)
น�้ำเชื่อมที่มีความเหนียวข้นพอประมาณ
สีผสมอาหารพร้อมขวดที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้คู่กับหลอดบีบ
หลอดบีบส�ำหรับหยดสี

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็ ก มี โ อกาสเลื อ กสี ที่ จ ะใช้ ใ นการทดลอง
อย่างอิสระด้วยตนเอง

• ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้ทดลองตามความคิดของตนเอง โดย
สามารถก�ำหนดด้วยตนเองว่าจะทดลองใช้สี
อะไร กีส่ ี หรือแม้กระทัง่ จะเลือกเพียงสีเดียว
ปริมาณเท่าไหร่ หยดตรงไหน หยดอย่างไร และ
เฝ้าติดตามผลที่เกิดขึ้น สามารถทดลองได้
หลายครั้งเท่าที่มีความสนใจและอยู่ในเวลา
ทีก่ ำ� หนด

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กได้ทดลองใช้ไม้ลากสีทอี่ ยูใ่ นน�ำ้ เชือ่ มเพือ่ ให้
เกิดลวดลายต่างๆ ได้

• ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

• เด็กๆ รูจ้ กั ทีจ่ ะยุตกิ ารเล่น เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณ
พร้อมกับรับผิดชอบที่จะน�ำอุปกรณ์ต่างๆ
ไปล้างเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับเพื่อน
กลุ่มอื่นที่จะมาเล่นต่อไป

• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• ทดลองการไหลของสีบนจานกระดาษ
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วัย

4-6 ปี

การเปลี่ยนแปลงของเงา

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

วัตถุประสงค์

• เด็กได้ทดลองจัดร่างกาย ท�ำท่าทางต่างๆ
เปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามสั ง เกต
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ปรากฏเป็ น เงาที่ มี รู ป ร่ า ง
เปลี่ยนไปเช่นกัน

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง  (Self - Monitoring)

กระบวนการ/วิธีการ

• เด็ ก ได้ ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการปั ้ น
กระดาษฟอยล์ เ ป็ น หุ ่ น แทนตั ว เด็ ก ที่ ท� ำ
ท่าทางตามจินตนาการ เพื่อจะน�ำไปตั้งกลาง
แสงแดด สั ง เกตและบั น ทึ ก ผลของเงาที่
เกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

• ให้เกิดความสนใจ อยากเรียน อยากรู้ อยากทดลอง
• ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเงาเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
• ได้รู้จกั การบันทึกสิ่งที่เรียนรู้
• ครูชวนเด็กเล่นเงาด้านร่างกายตนเองกับแสงธรรมชาติ โดยให้ทดลอง
เปลี่ยนท่าทางไปพร้อมๆ กับสังเกตเงาที่เกิดขึ้น
• ชวนเด็กปั้นหุ่นกระดาษฟอยล์เป็นตัวเด็กเอง (หรือวาดรูปตัวเองบน
กระดาษแล้วตัดออกมา) แล้วท�ำขาตัง้ เพือ่ จะน�ำไปทดลองเรือ่ งเงาทีเ่ กิด
ขึ้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเวลาผ่านไป)
• น�ำหุ่นกระดาษฟอยล์ไปทดลองเล่นกับแสงเงา พร้อมทั้งบันทึกเงา
ครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นและเวลาด้วยดินสอด�ำ
• ทิง้ ช่วงเวลาพอประมาณ จากนัน้ ชวนเด็กๆ กลับมาสังเกตและบันทึกเงา
ครั้งที่ 2 และเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยดินสอสี

กิจกรรมเพิ่มเติม

•    เด็กทดลองท�ำเงาทีเ่ กิดขึน้ จากแสงทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เช่น ไฟฉาย เครือ่ งฉายชนิดต่างๆ

สื่อ/อุปกรณ์

• กระดาษฟอยล์ (หรือกระดาษปอนด์ 100)
• กระดาษ A4
• ดินสอด�ำและดินสอสี
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วัย

4-6 ปี

เกมเมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่
วัตถุประสงค์

• ได้รจู้ กั การยอมรับในกติกา ข้อตกลงร่วม และสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ตั้งไว้ได้
• ได้ฝึกการวิเคราะห์ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจและลงมือท�ำ
• ได้ฝกึ การวางแผนการเล่นโดยมีเป้าหมายร่วมกันทีจ่ ะพาลูกแมวกลับไป
หาแม่จนครบ
• ได้ติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้น
• ได้รบั ประสบการณ์ทงั้ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและล้มเหลว เพือ่ เป็นข้อมูล
ไว้ใช้พัฒนาการเล่นในครั้งต่อไป

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม
• เด็กได้เรียนรู้วิธีเล่นจากการเฝ้าติดตามดูการ
สาธิตการเล่นของคุณครู

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กได้ร่วมเล่นเกมกับเพื่อน โดยมีเงื่อนไข
กติกาที่ทุกคนยอมรับ

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
คิดวางแผน คิดแก้ปัญหา เลือกและตัดสินใจ
ติดตามผลที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายที่
ทุ ก คนจะช่ ว ยน� ำ พาลู ก แมวกลั บ ไปหาแม่
ให้ทันก่อนที่เกมจะจบลง

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูอธิบายวิธีเล่น/กติกาด้วยการสาธิตการเล่น
• ครูชวนเด็ก 3-4 คน มาเล่นเกมกับครูเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกา
การเล่นที่ชัดเจนขึ้น ส่วนเด็กคนอื่นๆ เปิดโอกาสให้เข้าเล่นตามมุม
การเรียนรู้อื่นๆ ที่เด็กสามารถเล่นด้วยตัวเองได้ จากนั้นสลับหมุนเวียน
เข้ามาเล่นกับครูจนครบทั้งห้อง
• เมื่อเด็กเข้าใจวิธีและสามารถเล่นได้ด้วยตนเองแล้ว ครูปล่อยให้เด็กจับ
กลุ่มเล่นเองอย่างอิสระ โดยครูคอยเฝ้าสังเกตการเล่นของเด็กและ
ติดตามพัฒนาการในการเล่นของเด็กๆ ในครั้งต่อๆ ไป

ทักษะสมอง EF

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้สังเกตการเล่นของเพื่อนในขณะเล่น
และยังได้เรียนรู้วิธีคิดของเพื่อนแต่ละคนที่
อาจมีวิธีคิด วิธีเลือก หรือมีการตัดสินใจที่
แตกต่างกันไป

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กได้ฝึกการยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากการ
เล่นเกมหากไม่เป็นไปดังที่คิดหรือตั้งใจไว้

• ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

สื่อ/อุปกรณ์

• เกมเมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่ จากชุดเล่นล้อมรัก

กิจกรรมเพิ่มเติม

• เปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาเล่นเกมต่างๆ ที่มีเงื่อนไขกติกาในการเล่น ทั้งที่เป็นการเล่นคนเดียว เล่น
รวมกับเพื่อนเป็นคู่ เป็นกลุ่ม อย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันระหว่างกัน
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วัย

4-6 ปี

เกมต้นกล้า
วัตถุประสงค์

• ได้รู้จักการยอมรับกติกา ข้อตกลงร่วม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ตั้งไว้ได้
• ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกเดิน
• ได้รู้จักวางแผนการเล่นทั้งของตนเองและการเล่นร่วมกับเพื่อน เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ช่วยเหลือเพื่อนของต้นกล้าให้ได้ครบทุกคน
• เด็กได้ติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้น
• เด็กได้รับประสบการณ์ทั้งที่ประสบความส�ำเร็จและล้มเหลว เพื่อเป็น
ข้อมูลไว้ใช้พัฒนาการเล่นในครั้งต่อไป

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูอธิบายวิธีเล่น/กติกา ด้วยการสาธิตการเล่น
• ครูชวนเด็ก 3-4 คน มาเล่นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกาการเล่น
ส่วนเด็กคนอืน่ ๆ เปิดโอกาสให้เข้าเล่นตามมุมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ ด็กสามารถ
เล่นด้วยตัวเองได้ จากนัน้ สลับหมุนเวียนเข้ามาเล่นกับครูจนครบทัง้ ห้อง
• เมื่อเด็กเข้าใจวิธีและสามารถเล่นได้ด้วยตนเอง ครูปล่อยให้เด็กจับกลุ่ม
เล่นอย่างอิสระ โดยครูเฝ้าสังเกตการเล่นของเด็กและติดตามพัฒนาการ
ในการเล่นของเด็กๆ ในครั้งต่อๆ ไป

กติกาการเล่น

• ผู้เล่นตั้งแต่ 1-4 คน
• เด็กช่วยกันวางการ์ดเพือ่ นของต้นกล้าโดยคว�ำ่ การ์ดจนครบแล้วจึงค่อย
เปิดด้านหน้าขึ้น และวางการ์ดโอกาสของต้นกล้าจนครบ
• เด็กเลือกที่จะช่วยเพื่อนของต้นกล้าโดยสามารถพาเพื่อนของต้นกล้า
ออกได้ทางเดียวตามลูกศร โดยมีกติกาว่าจะเลื่อนการ์ดออกได้มากกว่า 
1 ใบที่เหมือนกัน แต่ต้องไม่มีการ์ดอื่นบังหน้าในทิศทางเดียวกัน
• ทุกครั้งที่เล่นจะต้องหยิบการ์ดโอกาสของต้นกล้าออก 1 ใบ
246

สื่อ/อุปกรณ์

•   เกมต้นกล้าจากชุดเล่นล้อมรัก

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ วิ ธี เ ล่ น จากการเฝ้ า ติ ด ตามดู
การสาธิตการเล่นของคุณครู

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กได้ร่วมเล่นเกมกับเพื่อน โดยมีเงื่อนไข
กติกาที่ทุกคนยอมรับ ได้ฝึกการรอคอยที่จะ
เล่นเมื่อถึงตาของตัวเองเท่านั้น

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• เด็กใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
โดยต้องสังเกตให้ละเอียดก่อนทีจ่ ะเลือกและ
ตัดสินใจหยิบการ์ดใบไหนเพือ่ ทีจ่ ะช่วยเพือ่ น
ของต้นกล้าได้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อน�ำ
ไปสู่เป้าหมายร่วมที่ทุกคนจะช่วยเพื่อนของ
ต้นกล้าให้ได้จนหมด ก่อนที่เกมจะจบลง
• เด็กได้สงั เกตการเล่นของเพือ่ นในขณะเล่น และ
ได้เรียนรูว้ ธิ คี ดิ ของเพือ่ นแต่ละคนทีอ่ าจมีวธิ คี ดิ
วิธีเลือก หรือมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันไป
• เด็กได้ฝึกการยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากการ
เล่นเกมหากไม่เป็นไปดังที่คิดหรือตั้งใจไว้

• ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

กิจกรรมเพิ่มเติม

•   เปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาเล่นเกมต่างๆ ที่มีเงื่อนไขกติกาในการเล่น ทั้งที่เป็นการเล่นคนเดียว เล่นรวม
กับเพื่อนเป็นคู่ เป็นกลุ่ม อย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันระหว่างกัน
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วัย

4-6 ปี

เกมหมากข้าม
วัตถุประสงค์

• ได้รจู้ กั การยอมรับในกติกา ข้อตกลงร่วม และสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ตั้งไว้ได้
• ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกเดิน
• ได้รู้จักวางแผนการเล่นทั้งของตนเองและการเล่นร่วมกับเพื่อน เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ช่วยกันท�ำให้เหลือตัวเดินน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เกมจบลง
• เด็กได้ติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้น
• เด็กได้รับประสบการณ์ทั้งที่ประสบความส�ำเร็จและล้มเหลว เพื่อเป็น
ข้อมูลไว้ใช้พัฒนาการเล่นในครั้งต่อไป

กระบวนการ/วิธีการ

• ครูอธิบายวิธีเล่น/กติกาด้วยการสาธิตการเล่น
• ครูชวนเด็ก 3-4 คน มาเล่นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกาการเล่น
ส่วนเด็กคนอืน่ ๆ เปิดโอกาสให้เข้าเล่นตามมุมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ ด็กสามารถ
เล่นด้วยตัวเองได้ จากนั้นสลับหมุนเวียนมาเล่นกับครูจนจบทั้งห้อง
• เมื่อเด็กเข้าใจวิธีและสามารถเล่นได้ด้วยตนเองแล้ว ครูปล่อยให้เด็กจับ
กลุ่มเล่นเองอย่างอิสระ โดยครูคอยเฝ้าสังเกตการเล่นของเด็กและ
ติดตามพัฒนาการในการเล่นของเด็กๆ ในครั้งต่อๆ ไป

กติกาการเล่น

• ผู้เล่นตั้งแต่ 1-4 คน
• เรียงตัวเดิน (ลูกกลม) ลงในกระดานจนเต็ม ยกเว้นหลุมตรงกลาง
• ผลัดเวียนกันเป็นผู้เล่นตามล�ำดับไป โดยผู้เล่นเลือกตัวเดินตัวไหนก็ได้
เพื่อข้ามลูกกลมอื่น (จะข้ามได้ต้องมีหลุมว่างข้างหน้าตัวที่จะข้าม)
• เมื่อข้ามลูกกลมใดได้ให้หยิบลูกกลมนั้นออก
• สามารถข้ามลูกกลมหลายต่อได้
• เกมจบลง ถ้าไม่มีตัวที่จะสามารถข้ามได้
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สื่อ/อุปกรณ์

• เกมกระดานหมากข้าม

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ วิ ธี เ ล่ น จากการเฝ้ า ติ ด ตามดู
การสาธิตการเล่นของคุณครู

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• เด็กได้ร่วมเล่นเกมกับเพื่อน โดยมีเงื่อนไข
กติกาที่ทุกคน ยอมรับได้ฝึกการรอคอยที่จะ
เล่นเมื่อถึงตาของตัวเอง เท่านั้น

• มุ่งเป้าหมาย(Goal-Directed Persistence)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

• เด็กใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทมี่ คี วามท้าทาย
โดยต้องสังเกตให้ละเอียดก่อนที่จะเลือกและ
ตัดสินใจ ว่าจะเดินหมากตัวไหนข้ามไปในทิศทาง
ไหน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้สามารถข้ามและเก็บหมาก
ออกได้มากที่สุด เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายร่วมที่
ทุกคนจะช่วยเดินหมาก จนกระทั่งเกมจบลง
แล้วเหลือหมากเดินให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้

• มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้สังเกตการเล่นของเพื่อนในขณะเล่น
และยังได้เรียนรู้วิธีคิดของเพื่อนแต่ละคนที่
อาจมีวิธีคิด วิธีเลือก หรือมีการตัดสินใจที่
แตกต่างกันไป

• จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• เด็กได้ฝกึ การยอมรับในผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่น
เกมหากไม่เป็นไปดังทีค่ ดิ หรือตัง้ ใจไว้

• ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• เปิดโอกาสให้เด็กได้มเี วลาเล่นเกมต่างๆ ทีม่ เี งือ่ นไขกติกาในการเล่น ทัง้ ทีเ่ ป็นการเล่นคนเดียว เล่นรวมกับ
เพื่อนเป็นคู่ เป็นกลุ่ม อย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันระหว่างกัน
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วัย

5-6 ปี

บูรณาการระหว่างศิลปะและคณิตศาสตร์
“เส้นกับจุด”
วัตถุประสงค์
•
•
•
•
•

ได้มีสมาธิจดจ่ออย่างต่อเนื่อง
ได้วางแผน ตัดสินใจในการลากเส้น
ได้ฝึกความกล้าในการริเริ่มสร้างสรรค์ตามความคิดของตัวเอง
ได้มีความคิดที่หลากหลาย
ได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยม

กระบวนการ/วิธีการ

• สาธิตกิจกรรมด้วยการชวนกันเล่นเกมจุดต่อเส้น โดยครูท�ำจุดบน
กระดานไว้ให้และให้เด็กอาสาออกมาลากเส้นต่อเชื่อมระหว่างจุด
ทีละคน เพื่อให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
• แจกกระดาษให้เด็กจุดลงบนกระดาษให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยตนเอง
• ให้เด็กลากเส้นเชื่อมจุดต่อจุดเพื่อให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยตนเอง
• ให้อสิ ระเด็กในการระบายสีหรือวาดลวดลายโดยมีเงือ่ นไขว่าการระบาย
สีหรือลวดลายในแต่ละช่องนั้นต้องไม่ให้ซ�้ำกัน

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม

ทักษะสมอง EF

• เด็กเรียนรู้และจดจ�ำวิธีเล่นผ่านช่วงการเล่น
สาธิต

• ความจ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• ได้เลือกและตัดสินใจในการจุดและลากเส้น
ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม

• มุ่งเป้าหมาย(Goal-Directed Persistence)
ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
วางแผน จัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)

• มี อิ ส ระที่ จ ะคิ ด เลื อ ก หรื อ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
ระบายสี ห รื อ วาดลวดลายอย่ า งไรก็ ไ ด้ ไ ป
พร้อมๆ กับได้เห็นความหลากหลายทีป่ รากฏ
ขึน้ ทัง้ รูปสีเ่ หลีย่ ม สีและลวดลาย
• ต้องจดจ�ำเงื่อนไขและสังเกตช่องที่วาดหรือ
ระบายไปแล้วด้วย เพื่อที่จะไม่ให้ท�ำซ�้ำกัน
หรือเพื่อดัดแปลงจากที่เคยท�ำไปแล้ว

• ริเริ่ม ลงมือท�ำ (Initiating)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
• จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

สื่อ/อุปกรณ์

• กระดาษขนาด A4
• ปากกาเมจิกด�ำหรือดินสอด�ำ
• สีไม้ (12 สี)

กิจกรรมเพิ่มเติม

• เปลี่ยนจากการลากเส้นต่อจุดให้เป็นสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม
• เปลีย่ นจากท�ำงานเดี่ยวเป็นงานคู่ โดยช่วยกันจุดและผลัดกันลากเส้น
• ลากเส้นอิสระตามเสียงเพลง แล้วเลือกระบายสี/ลวดลายในช่องโดยอิสระ
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วัย

4-6 ปี

“ความหลากหลายของพื้นที่ที่คงที่”
(คณิตศาสตร์และมิติสัมพันธ์)

• ครูชวนให้เด็กลองเปลี่ยนต�ำแหน่งบล็อกไม้ โดยมีเงื่อนไขให้จัดวางในลักษณะ
ด้านชนด้าน โดยสาธิตให้เด็กๆ เข้าใจว่าลักษณะของด้านชนด้านคืออะไร

วัตถุประสงค์

• ได้ลองคิด ลองจัดวางได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
• ได้เห็นว่าพืน้ ทีท่ เี่ ท่ากัน(คงที)่ สามารถเปลีย่ นแปลงรูปร่าง รูปทรง
ได้หลากหลายรูปแบบ

กระบวนการ/วิธีการ

• เริ่ ม ต้ น จากครู จั ด วางบล็ อ กไม้ สี่ เ หลี่ ย มลู ก บาศก์ ไว้ ใ ห้ เ ป็ น
รูป 3x3  
• ครูท้าทายเด็กให้ทดลองวางบล็อกไม้ตามเงื่อนไขของด้านชนด้านในจ�ำนวน
บล็อกที่เท่ากันว่าจะสามารถวางได้กี่แบบที่ไม่ซ�้ำกัน
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กิจกรรมต่อยอด

สื่อ/อุปกรณ์

• บล็อกไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีขนาดเท่ากัน จ�ำนวน 9 ชิ้น (ต่อเด็ก 1 คน)

โอกาสที่เด็กได้รับจากการท�ำกิจกรรม
• เด็ ก เรี ย นรู ้ จ ดจ� ำ วิ ธี เ ล่ น และเงื่ อ นไขผ่ า น •
ช่วงการสาธิต
•
• เด็ ก ทดลองอย่ างอิ ส ระในการปรั บ เปลี่ ย น
วิ ธี ก ารจั ด วางบล็ อ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป ทรงที่
หลากหลาย แต่ ยั ง คงยึ ด เงื่ อ นไขข้ อ ตกลง
ในเรื่ อ งด้ า นชนด้ า นและจ� ำ นวนบล็ อ กที่
เท่ากัน

ทักษะสมอง EF
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)
ริเริ่มลงมือท�ำ (Initiating)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
วางแผนจัดระบบด�ำเนินการ (Planning and Organizing)
จ�ำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
จดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention)
ติดตามประเมินตนเอง (Self - Monitoring)

หลังจากเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางบล็อกอย่าง
อิ ส ระด้ ว ยจ� ำ นวนบล็ อ กที่ เ ท่ า กั น และใช้ เ งื่ อ นไขด้ า นชนด้ า นเหมื อ นกั น แล้ ว  
เด็กๆ จะได้เห็นความหลากหลายของรูปทรงที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการเชื่อมกิจกรรมจากสามมิติมาสู่สองมิติ ซึ่งมีข้อดีในการบันทึก
ความหลากหลายในรูปร่างของพื้นที่ท่ีมีความคงที่ให้ปรากฏชัดว่าสามารถท�ำได้
กี่แบบ ให้ครูจัดเตรียมกระดาษการ์ดแข็งตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ
8 x 8 ซม. มาให้เด็กทดลองจัดวางด้วยเงื่อนไขเช่นเดียวกับกิจกรรมแรกที่เล่นกับ
บล็อกลูกบาศก์ (แต่ไม่มกี ารวางซ้อนกัน) โดยเริม่ จัดวางตัง้ แต่คนละ 2 ชิน้ แล้วค่อยๆ
เพิ่มทีละชิ้น จาก 2 ชิ้นเป็น 3 ชิ้น จนถึง 4 ชิ้นในที่สุด และทุกครั้งให้มีการบันทึก
ลงบนแผ่นตารางหน่วย (กระดาษตารางหน่วย ขนาดตารางหน่วยละประมาณ 1.5 ซม.)
เพื่อให้เด็กเห็นผลของความหลากหลายของรูปร่างในขณะที่ใช้จ�ำนวนแผ่นการ์ด
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในจ�ำนวนที่เท่ากันหรือมีค่าเท่ากับขนาดโดยรวมพื้นที่ที่เท่ากัน

การลดทอนกิจกรรม

ก่อนจะท�ำกิจกรรมนี้ ครูอาจเริ่มโดยการชวนเด็ก 1 - 4 คน เล่นวางบล็อกไม้
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ให้เกิดความหลากหลายอย่างท้าทาย โดยเริ่มตั้งแต่ 2 ชิ้นแล้ว
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งชิ้น โดยก�ำหนดการวางว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งติดกัน
แบบด้านชนด้าน เพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ก่อน
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หมายเหตุ : ทัง้ นี้ ความเข้าใจในเรือ่ งความคงทีข่ องพืน้ ที่ เด็กบางคนอาจยังไม่เข้าใจ
หรือไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ด็กคนนัน้ จะถูกประเมินว่าผิดปกติ
แต่กจิ กรรมนีเ้ ป็นโอกาสให้เด็กสัง่ สมประสบการณ์ (Working Memory) เพือ่ ให้นำ�
ไปประกอบกับประสบการณ์ใหม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้อย่าง รวดเร็ว
ในภายภาคหน้า
255

10

ในชีวิตประจ�ำวัน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายที่ต้องอาศัยทักษะ
สมอง EF ในการจัดการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การด�ำเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข
การประเมินเป้าหมาย
ของแผนการจัดประสบการณ์
c

การประเมินขั้นตอน
และกระบวนการจัดกิจกรรม

3
1 2

การประเมินความสมดุลของแผนการ
จัดสิ่งแวดล้อมก่อนการสอน

		

การประเมินแผนการจัดบรรยากาศ
และวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การส�ำรวจ ตรวจสอบและทบทวนตนเอง
ในบทบาทและกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก

ถึงแม้วา่ ในเด็กปฐมวัย สมองส่วนหน้าทีเ่ ป็นทีป่ ฏิบตั กิ ารของทักษะสมอง EF จะ
ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และทักษะสมอง EF จะยังไม่เชีย่ วชาญนัก แต่เมือ่ เด็กๆ ต้อง
ใช้ชีวิตประจ�ำวันร่วมกับผู้อื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา พวกเขาก็จ�ำเป็นจะต้องใช้ทักษะสมอง EF ในการ
รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ห้องเรียนปฐมวัยที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทักษะ
สมอง EF จะค�ำนึงถึงความสามารถในการใช้ทกั ษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ทีม่ ขี อ้
จ�ำกัดตามพัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน และลดข้อจ�ำกัดนั้นด้วย
การเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ดึงทักษะสมอง EF มาใช้ปฏิบัติและฝึกฝนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังค�ำนึงถึงการจัดสิ่งแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียนให้ความสมดุลกับความต้องการพืน้ ฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เพือ่ สร้าง
สภาวะแวดล้อมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ และความกล้าที่จะเผชิญความ
ท้าทาย สามารถใช้ทกั ษะสมอง EF ในการลองผิดลองถูก ควบคุมอารมณ์ คิดทบทวน
และลองคิดวิเคราะห์ หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาใหม่ ตัดสินใจลองท�ำใหม่ จนกว่าจะส�ำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย
ดังนั้นในบทนี้ จึงให้ความส�ำคัญกับการประเมินการพัฒนาทักษะสมอง EF ใน
ห้องเรียนปฐมวัย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ครูปฐมวัยสามารถสร้างห้องเรียนทีส่ ง่ เสริม
ทักษะสมอง  EF ของเด็กปฐมวัยให้พัฒนาสูงสุดได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะฉะนั้น
วัตถุประสงค์ของการประเมินจึงเบนเข็มออกจากวิถีเดิม ที่มุ่งเน้นการประเมิน
พัฒนาการและความสามารถของเด็ก ไปสูก่ ารชวนครูปฐมวัยให้ลองทบทวนบทบาท
และกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง ว่าสามารถสร้างห้องเรียนที่กระตุ้นส่ง
เสริมทักษะสมอง EF ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

256

257

การประเมินการพัฒนาทักษะสมอง EF
การประเมินการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่เกิดขึ้นกับเด็กในห้องเรียนปฐมวัย
จะวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างการจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนาการ
ประสบการณ์และความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย และจิตใจของเด็กแต่ละคน
ในห้ อ งเรี ย นปฐมวั ย ด้ ว ยการตรวจสอบการวางแผนกิ จ กรรม และทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดทีไ่ ปยับยัง้ การส่งเสริมพัฒนาการ
สมอง EF และเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และ
มีกระบวนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
ทักษะสมอง EF และการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
2. เพือ่ ทบทวนกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามแผน
กิจกรรม
3. เพื่อปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมและกระบวนการสอนให้สามารถกระตุ้น
พัฒนาการทักษะสมอง EF
4. เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนการใช้ทักษะสมอง EF
ตามแผนกิจกรรม
5. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างบรรยากาศ และส่งเสริมพฤติกรรมให้เด็ก
มีความพร้อมในการเรียนรู้และกล้าเผชิญความท้าทายของกิจกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
การประเมินการพัฒนาทักษะสมอง EF ในห้องเรียนปฐมวัยจะวิเคราะห์
จากการวางแผนการจัดประสบการณ์ และการสะท้อนความคิดหลังการสอน ดังนี้

258

1. การประเมินการวางแผนการจัดประสบการณ์

การประเมินการวางแผนการจัดประสบการณ์ คือการประเมินวัตถุประสงค์
ขั้นตอนและกระบวนการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ว่ามีความสอดคล้อง
กับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พัฒนาการทักษะสมอง EF และประสบการณ์ของเด็ก
แต่ละคนในชั้นเรียนหรือไม่ โดยใช้ข้อค�ำถามประกอบการประเมิน ดังนี้

1) การประเมินเป้าหมายของแผนการจัดประสบการณ์
• กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง
ชัดเจนที่สามารถวัดและประเมินได้หรือไม่ เช่น เด็กสามารถอธิบายรูปทรง
ได้ เด็กสามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างได้ เด็กสามารถท�ำตาม
ข้อตกลงในกลุ่มได้
• กิจกรรมนี้ปลูกฝังคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ และต่อการเรียนรู้ด้วยหรือไม่
• กิจกรรมนี้เหมาะสมกับอายุ ความสามารถ และความสนใจของเด็กในชั้น
เรียนหรือไม่

2) การประเมินขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม
• กิจกรรมนี้เป็นสถานการณ์ใหม่ ที่กระตุ้นให้เด็กต้องใช้ทักษะสมอง EF และ
ความรู้ และประสบการณ์เดิมในการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่
• กิจกรรมนี้มีการเพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะสมอง EF ใช่หรือไม่
• กิจกรรมนีม้ คี วามยากและสลับซับซ้อนในระดับทีเ่ ด็กสามารถใช้เวลาในการ
ลองผิดลองถูก และเรียนรู้วิธีการท�ำด้วยตนเอง หรือ ปฏิบัติได้จนบรรลุ
เป้าหมายจากค�ำแนะน�ำของครู/เพื่อน/กลุ่ม หรือไม่
• กิจกรรมนี้มีการแบ่งขั้นตอนและกระบวนการเป็นล�ำดับชัดเจน หรือไม่
• ขั้นตอนและกระบวนการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือไม่
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3) การประเมินความสมดุลของแผนการจัดสิ่งแวดล้อมก่อนการสอน
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• สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น พื้นที่จัดวาง และพื้นที่การใช้งานที่จัดขึ้นสอดคล้องกับ
กิจกรรมและวัตถุประสงค์ หรือไม่
• สือ่ อุปกรณ์ ของเล่น พืน้ ทีจ่ ดั วาง และพืน้ ทีก่ ารใช้งานทีจ่ ดั ขึน้ ตามแผนกิจกรรม EF
ใช้สำ� หรับการกระตุน้ การท�ำงานประสานกันของระบบประสาทสัมผัส (SI) หรือไม่
• สือ่ อุปกรณ์ ของเล่น พืน้ ทีจ่ ดั วางและพืน้ ทีก่ ารใช้งานทีจ่ ดั ขึน้ ตามแผนกิจกรรม EF
มีความเหมาะสมกับอายุ ความสามารถ และความสนใจของเด็กในชัน้ เรียน หรือไม่
• มีการจัดสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น พื้นที่จัดวางและพื้นที่การใช้งานส�ำหรับเด็กที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการใช้งานและลงมือปฏิบตั ิ หรือไม่
• มีการจัดและบริหารเวลา เพือ่ ให้แน่ใจว่าเด็กในชัน้ เรียนทุกคนได้ใช้สอ่ื อุปกรณ์
ของเล่นพืน้ ทีจ่ ดั วางและพืน้ ทีก่ ารใช้งานทีจ่ ดั ขึน้ อย่างชัดเจน หรือไม่
• มีการจัดขั้นตอนและกระบวนการเปลี่ยนผ่านกิจกรรม (Transition) มาใช้สื่อ
อุปกรณ์ของเล่น พืน้ ทีจ่ ดั วางและพืน้ ทีก่ ารใช้งานอย่างชัดเจน ราบรืน่ หรือไม่
และสอดคล้องกับกิจกรรมอืน่ ๆ ในแผนการจัดประสบการณ์ หรือไม่
• มีการจัดสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น พื้นที่จัดวางและพื้นที่การใช้งานที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย เชิญชวนและท้าทายความสามารถ หรือไม่
• มีการตรวจสภาพการใช้งาน และความปลอดภัยของสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น
พืน้ ทีจ่ ดั วาง และพืน้ ทีก่ ารใช้งานเรียบร้อยแล้ว หรือไม่
• มีการท�ำความสะอาดสื่อ อุปกรณ์ ของเล่น พื้นที่จัดวางและพื้นที่การใช้งาน
เรียบร้อยแล้ว หรือไม่
• มีการแบ่งพืน้ ทีก่ จิ กรรมต่างๆ ในห้องเรียนเป็นสัดส่วนชัดเจน หรือไม่
• มีการแบ่งพืน้ ทีส่ ำ� หรับกลุม่ ใหญ่ กลุม่ เล็กและส่วนรายบุคคล หรือไม่
• มีการจัดวางสิง่ ของเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ เด็กเข้าถึงได้ หยิบจับและจัดเก็บ
ได้ หรือไม่
• มีการจัดมุมผ่อนคลายอารมณ์ หรือไม่

• มีสิ่งของหรือสัญลักษณ์ของเด็กที่แสดงความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็น
ส่วนหนึง่ ในห้องเรียน หรือไม่
• มีเด็กทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการมีสว่ นร่วมและลงมือปฏิบตั ิ
ในกิจกรรมนี้ หรือไม่

4) การประเมินแผนการจัดบรรยากาศและวิธีการสร้างวินัยเชิงบวก
		
ในชั้นเรียน
		

• ครู ท� ำ รายการพฤติ ก รรมคาดหวั ง ที่ ต ้ อ งการเห็ น จากเด็ ก ในชั้ น เรี ย น
หรือไม่
• ครูท�ำรายการพฤติกรรมไม่คาดหวังที่อาจรบกวนกระบวนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ และ/หรือ เป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งของ
ในระหว่างการท�ำแต่ละกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ หรือไม่
• กิจกรรมนี้ต้องการข้อตกลงร่วมกันในการใช้สื่ออุปกรณ์ และ/หรือ การมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มที่เอื้อต่อกระบวนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนัน้ ๆ หรือไม่
• กิ จ กรรมนี้ ต ้ อ งการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพ และ/หรื อ เสี ย งที่ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก
มีพฤติกรรมคาดหวัง และเอือ้ ต่อกระบวนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนัน้ ๆ หรือไม่
• กิจกรรมนี้ต้องการการสอน และ/หรือ มีการทบทวน วิธีการ มีปฏิสัมพันธ์
ในกลุม่ และ/หรือในชัน้ เรียน ทีเ่ อือ้ ต่อกระบวนการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนัน้ ๆ หรือไม่
• เด็กทุกคนรู้จักแผนผังห้องเรียน รู้เวลาและวิธีการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดพืน้ ทีต่ ามทีค่ รูกำ� หนดไว้ หรือไม่
• เด็กทุกคนรูท้ เี่ ก็บสิง่ ของส่วนตัว และรูเ้ วลาและวิธกี ารหยิบใช้ และจัดเก็บได้
อย่างเหมาะสมกับตารางกิจวัตรประจ�ำวันทีก่ ำ� หนด หรือไม่
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• เด็กทุกคนรู้ที่เก็บสิ่งของ ของเล่น วัสดุและอุปกรณ์ที่เด็กสามารถหยิบใช้ได้
รู ้ เ วลา  และวิ ธี ก ารหยิ บ ใช้ และจั ด เก็ บ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ตามตาราง
กิจวัตรประจ�ำวันทีก่ ำ� หนด หรือไม่
• ครูมีวิธีการสร้างวินัยเชิงบวกในการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ เพื่อให้เกิด
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม และส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมคาดหวั ง
ในห้องเรียนปฐมวัย หรือไม่

2. การประเมินการสะท้อนความคิดหลังการสอน

คือการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการสอนของครูหลังท�ำกิจกรรม ว่าเป็นไปตาม
การวางแผนกิจกรรม หรือไม่ ดังนี้
• ครูสอนตามขัน้ ตอนและกระบวนการได้ถกู ต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนกิจกรรม หรือไม่
• ขั้ น ตอนและกระบวนการสอนของครู น� ำ ไปสู ่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
ได้ตรงตามแผน หรือไม่
• ขัน้ ตอนและกระบวนการสอนของครู ช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF  หรือไม่
• ครูพบว่าเด็กสามารถเข้าใจและลงมือปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ในแต่ละขัน้ ตอน หรือไม่
• ครูได้เ พิ่มโอกาสพั ฒ นาทั ก ษะสมอง EF ให้ กั บเด็ ก ในชั้ นเรี ย นตรงตามแผน
กิจกรรม หรือไม่
• ครูได้เพิม่ โอกาสพัฒนาทักษะสมอง EF อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในแผนกิจกรรม หรือไม่
• ขั้นตอนและกระบวนการสอนนี้ ท�ำให้เเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
อายุ พัฒนาการ และประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนในชัน้ เรียน หรือไม่
• ครูพบปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ หรือ เทคนิคใหม่ที่เอื้อให้ขั้นตอนและกระบวนการ
สอนของครู และกระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก เป็นไปตามแผนกิจกรรม หรือไม่
• ครูพบว่าความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และประสบการณ์เดิมของเด็ก
ในชั้ น เรี ย น คื อ อุ ป สรรคที่ ท� ำ ให้ ขั้ น ตอนและกระบวนการสอนของครู แ ละ
กระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก ไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรม หรือไม่
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• ครูพบอุปสรรคอื่นๆ ที่ท�ำให้ขั้นตอนและกระบวนการสอนของครูและ
กระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก ไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรม หรือไม่
• ครูมีความคิดเห็นว่า  การพัฒนาทักษะสมอง EF ในชั้นเรียนนี้จะต้องมีการ
เปลีย่ นแปลง/ปรับปรุงแผนกิจกรรม/ขัน้ ตอนและกระบวนการสอน หรือไม่
นอกเหนือจากพ่อแม่แล้ว ครูปฐมวัย นับได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อชีวิตของเด็กปฐมวัย เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลในการส่งเสริมหรือยับยั้ง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเป็นผู้มีส่วนในการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาท
ที่จะกลายเป็นบุคลิก ลักษณะนิสัย ความเชื่อ และทัศนคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ
โลกใบนี้ต่อไปในอนาคต
เป็นข้อเท็จจริงที่ว่า  เด็กปฐมวัยได้รับผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของครู บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละการจัดประสบการณ์
การเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก ดังนัน้ ครูปฐมวัยทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญในบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเองและจรรยาบรรณของความเป็นครู จะค�ำนึงถึงความสามารถของตนเอง
หมั่นตรวจสอบและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก และจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
พัฒนาการทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็นต่อการประสบความส�ำเร็จในชีวิต
แน่นอนว่าการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความส�ำคัญ เพราะจะเป็น
ข้อมูลให้รู้ว่า  พัฒนาการของเด็กเป็นอย่างไร อยู่พัฒนาการขั้นใด และระดับใด ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่ ครูในการวางแผนการสอนว่าจะต้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านใด
หรือต้องต่อยอดความรู้ ความสามารถของเด็กในเรื่องอะไรต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
การประเมินแต่ผลลัพธ์จนมองข้ามการประเมินกระบวนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ จะส่งผลให้ครูขาดข้อมูลที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เด็กปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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ดังนั้นการประเมินการพัฒนาทักษะสมอง EF ในชั้นเรียนปฐมวัย จึงถูกพัฒนา
ขึน้ เพือ่ ให้ครูปฐมวัย ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจทานการวางแผนกิจกรรม และการ
ทบทวนกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนปฐมวัย
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้วางแผนกิจกรรม ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน จัดสรร
สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการใช้วิธีการสร้างวินัยเชิงบวกให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยต่อไปได้
อย่างเต็มศักยภาพ

“ตราบใดที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องของกระบวน

การสอนและกระบวนการเรียนรู้แล้ว การประเมินพัฒนาการและความ
สามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน ก็มีความส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่าการประเมินพัฒนาการและความสามารถของเด็กปฐมวัย !!”

รายชื่ อคณะท�ำงาน
คูม่ อื พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับครูปฐมวัย
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อาจารย์วิวรรณ
อาจารย์กรองทอง
ดร.อัญจลา
สุภาวดี
อาจารย์ภูวฤทธิ์
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อาจารย์สลิลดา
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พิทักษ์สินสุข
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หาญเมธี
ภูวภิรมย์ขวัญ
วังตาล
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รุจิรวงศ์
ทศานนท์

คณะบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการร่วม
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ครีเอทีฟ
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รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ผลโยธิน
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