กิน กอด เล่ น เล่ า ทํางานบ้ าน :
ทักษะเพื4อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ ศตวรรษที4 21
โลกกําลังเคลื,อนตัวเข้าสู่ ยคุ 4.0ที,มีความซับซ้อน รวดเร็ ว พลิกผัน และคาดการณ์ไม่ได้ มนุษย์
ในทุกสังคมจึงต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ใหม่ให้ได้ คนรุ่ นใหม่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนให้มี
คุณภาพสู งกว่าคนรุ่ นก่อนๆ ทัQงด้านร่ างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม ความสามารถในการคิด
ทักษะแห่งศตวรรษที, 20อย่างการคิดคํานวณ การแก้ไขปั ญหา จะล้าสมัยในอีก 4-ปี 5
ข้างหน◌้า ดังนัQนการเรี ยนรู ้ที,จะปรับตัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยแรงงาน เพื,อให้มีทกั ษะ
ศตวรรษที, นัQน ต้องผ่านการดูแล ปลูกฝัง บ่มเพาะ และพัฒนารอบด้านแบบองค์รวม เพื,อเป็ นการ 21
วางรากฐานทุนมนุษย์ให้มีทกั ษะเท่าทันการเปลี,ยนแปลงของโลกเผชิญกับสภาวะเหล่านัQนอย่างเข้มแข็ง
เท่าทัน จัดการได้ และมีความสุ ขได้
ในปั จจุบนั ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที,มีความคิดว่า ลูกเก่งหรื อฉลาดจะต้องวัดจากการเรี ยน หรื อผล
คะแนนที,สูงกว่าเด็กคนอื,น แต่มีความจริ งให้ประจักษ์มากมายว่า เด็กที'เรี ยนเก่ ง ไม่ ใช่ คาํ ตอบของความ
อยู่รอด เด็กที,เรี ยนเก่งหลายคน เติบโตมาแบบไม่สามารถเอาตัวรอดได้ และนําสิ, งที,เรี ยนรู ้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที,
“ทําไมเด็กคนหนึ.ง ถึงไปได้ ดกี ว่ าเด็กอีกคน ? ”
ถามที,น่าสนใจจากนพประเส.ริ ฐ ผลผลิตการพิมพ์ จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในการบรรยายพิเศษเรื, อง “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่ างไร” ในงานประชุมวิชาการ
EF Symposium 2017 สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื,ออนาคตประเทศ ซึ, งจัดโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (.สสส)
สสส .มุ่งมัน, ทํางานสนับสนุนให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที,ดีทQ งั ทางด้านกาย จิต
สังคม และปั ญญา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนตัQงแต่ปฐมวัย เด็ก เยาวชน และ
ผูส้ ู งอายุ หนึ,งในกลุ่มเป้าหมายสําคัญคือเด็กและเยาวชน เพื,อสร้างพลเมืองคุณภาพและวางรากฐานการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง จึงได้ให้การสนับภาคีเครื อข่ายกว่า 20 องค์กร ร่ วมกัน
พัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านทักษะสมอง EF หรื อ Executive Functions มาตัQงแต่ปี 2557 จัดการ
1

ความรู ้เรื, อง EF อย่างละเอียดครอบคลุมการพัฒนาเด็กทุกวัยให้สอดคล้องตามฐานทุนความรู ้ ภูมิปัญญา
และบริ บทของสังคมไทย และยังได้ให้การสนับสนุนสถาบัน RLG (รักลูก เลินนิ,ง กรุ๊ ป) พัฒนา
เครื, องมือวัดระดับ EF สําหรับเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ ซึ, งจะเผยแผ่ในเร็ วๆ นีQ และมีโครงการจะพัฒนา
เครื, องมือวัด EF ในวัยอื,นๆในลําดับถัดไป
อย่างไรก็ตาม EF ยังเป็ นความรู ้ใหม่ของสังคมไทย แม้ทุกวันนีQ เราสามารถค้นหาคําตอบจาก
อินเตอร์เน็ตได้ไม่ยากว่า EF คืออะไร แต่กย็ งั มีคาํ ถามที,คลางแคลงพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู หรื อผูด้ ูแลเด็ก
ว่า EF จะมีส่วนในการพัฒนาลูกของเขาได้อย่างไร? EF จะทําให้เด็กทําคะแนนสอบได้ดีๆ เพื,อกรุ ยทาง
ไปสู่ อนาคตที,มนั, คงได้แค่ไหน?
เราจะพาคุณไปหาคําตอบว่ า แท้ จริ งแล้ วทักษะสมองส่ วน "Executive Functions" หรื อ
“EF" คืออะไร? ช่ วยพัฒนาทักษะด้ านสมองในวัยเด็กไปสู่จุดที'เรี ยกว่ า 21 Century Skills หรื อทักษะ
ศตวรรษที' 21 ได้ จริ งหรื อ? อย่ างไร?
ทักษะสมอง Executive Function (EF) คืออะไร
นักวิทยาศาสตร์ชQ ีวา่ Executive Function (EF) เป็ นความสามารถระดับสู งของสมองส่ วน
หน้ า ทีใ. ช้ ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทํา เพือ. ไปให้ ถงึ เป้ าหมาย เป็ นทักษะการคิดขัQนสู ง
ของมนุษย์ทาํ หน้าที,เป็ นตัวเชื,อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปั จจุบนั ทําให้รู้สึกยัQงคิดยัQงใจ
ชะลอความอยาก กํากับพฤติกรรมและอารมณ์ของเราได้ รู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที,เปลี,ยนไป
สามารถตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้

(ล้ อมกรอบ)
Executive Function (EF) : สมอง ความคิด อารมณ์ การกระทํา และเป้ าหมาย
มนุษย์ ทุกคนมีทกั ษะ EF ติดตัวมาตัKงแต่ เกิด แต่ เป็ น ทีต. ้ องมีการฝึ กฝนอย่ าง ”ศักยภาพ“
ต่ อเนื.องโดยการใช้งานสมองส่ วนหน้า พัฒนาผ่านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ จนกลายเป็ นทักษะที,
ปลูกฝังอยูก่ บั ชีวติ ไปจนตาย เหมือนการฝังชิปไว้ในคอมพิวเตอร์ พร้อมเรี ยกมาใช้งานอย่างทันท่วงที
การวิจยั จํานวนไม่นอ้ ยชีQวา่ EF เริ, มพัฒนาขึQนในเวลาไม่นานหลังปฏิสนธิ โดยในช่วง 3-6 ปี
แรกของชีวติ สมองจะพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที,สุด พ้นจากช่วงเวลานีQไปถึงวัยเรี ยน วัยรุ่ น หรื อวัยผูใ้ หญ่
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ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่กจ็ ะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย และเมื,อสมองส่ วนหน้าเติบโตเต็มที,แล้ว
อัตราการเติบของ EF ก็จะลดลงเล็กน้อย ก่อนที,จะค่อยๆคงที, ไปจนถึงวัยสู งอายุ (ตามแผนภาพ)

ที,มาของข้อมูล https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-executivefunction/
***หมายเหตุถึงทีมกราฟิ ค - ทําวงล้อมช่วง 3-6 ปี ให้เห็นเด่นชัดขึQน
ทักษะ EF ของสมองส่ วนหน้า เป็ นปรากฏการณ์ทางชีววิทยา มีเส้นตาย หากเลยไปแล้วจะแก้ไข
ได้ยาก ดังนัQน ช่ วง 3-6 ปี จึ งเป็ นช่ วงแห่ งโอกาสทอง ที'ผ้ ใู หญ่ ต้องช่ วยเด็กเปิ ดหน้ าต่ างแห่ งโอกาสใน
การสร้ างทรั พยากรมนุษย์ ที'มคี ุณค่ าต่ อสั งคม เป็ นการลงทุนที'ค้ ุมค่ ามากกว่ าการมาตามแก้ ไขในภายหลัง
EF สํ าคัญอย่ างไรต่ อการพัฒนาเด็ก
ถ้าพัฒนาทักษะ EF ในเด็กให้เต็มศักยภาพ จะเป็ นประโยชน์ทQ งั ต่อตัวเด็กและสังคม เพราะเขา
จะ คิดเป็ น ทําเป็ น เรี ยนรู้เป็ น แก้ ปัญหาเป็ น อ“ยู่ร่วมกับคนอื.นเป็ น และหาความสุ ขเป็ น ”ทักษะ EF จะ
เป็ นตัวประคับประคองควบคุม ปรับพฤติกรรม ทําให้เขาจะดูแลตัวเองได้ เอาตัวรอดจากสถานการณ์
ยากๆได้ และมีความสามารถในการมองไปข้างหน้า ตัQงเป้าหมาย วางแผน จัดการ จดจ่อ อดทนได้ รอ
คอยเป็ น ปรับเปลี,ยนความคิดอย่างยืดหยุน่ เมื,อสถานการณ์เปลี,ยน ไม่ยดึ ติดตายตัว รวมถึงล้มแล้วลุกขึQน
สู ใ้ หม่ได้ ยืนหยัดที,จะทํางานตัQงแต่ตน้ จนจบได้ และยังช่วยในการจัดการอารมณ์ จัดระบบความคิดไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื,อให้งานนัQนประสบความสําเร็ จอย่างถูกต้อง และเหมาะสมมากยิง, ขึQน เหล่ านีจR ะทํา
ให้เขาประสบความสําเร็ จทัQงในการเรี ยน อาชีพการงาน การดูแลตนเอง และสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื,น
เขาจะเติบโตขึQนมาเป็ นผูใ้ หญ่ที,มีคุณภาพ ประสบความสําเร็ จในชีวติ และสามารถช่วยดูแลสังคมไทย
ต่อไปได้
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ถ้ า EF อ่ อนแอส่ งผลต่ อเด็กอย่ างไร ...?
ถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึ กฝน EF ที,ควรได้ ขาดสัมพันธภาพที,ดีกบั ผูใ้ หญ่ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที,ไม่
เอืQออํานวย หรื อไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งที,หลากหลาย เช่นถูกเร่ งเรี ยน เขียน อ่าน จน
ไม่ได้ทาํ กิจกรรมอื,นๆ หรื อสภาพแวดล้อมกลายเป็ นตัวสร้างปั ญหา เช่นการละเลย ละเมิด หรื อดุด่าจน
เครี ยด หรื อใช้คาํ รุ นแรง การพัฒนา EF ของเด็กคนนัQนก็จะช้าหรื อบกพร่ องเสี ยหายไป กระทบต่อ
โครงสร้างการทํางานของสมอง และการพัฒนา EF ในสมอง เช่น เด็กที,ขาดทักษะด้านการจดจ่อ ก็จะ
กลายเป็ นเด็กที,สมาธิสQ นั เรี ยนรู ้ยาก เด็กที,ไม่มีทกั ษะวางแผนจัดการงาน ก็อาจจะทํางานที,ได้รับ
มอบหมายไม่สาํ เร็ จ เด็กที,ขาดความยับยัQงชัง, ใจ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ก็อาจหลายเป็ นเด็กที,หุนหัน
พลันแล่น ก้าวร้าว ขาดวิจารณญาณ เสพติดสิ, งต่างๆ ง่าย หรื อส่ งผลต่อด้านกายภาพ เช่น เด็กที,ยบั ยัQงการ
กินไม่ได้ มีโอกาสเสี, ยงสู งต่อโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น
ผูเ้ ชี,ยวชาญด้านประสาทวิทยา และงานวิจยั ในต่างประเทศ ยืนยันว่า เด็กที,มีทกั ษะ EF บกพร่ อง
มีโอกาสเสี, ยงในการติดยาเสพติด ติดเกม ติดการพนัน และพาตัวเองไปสู่ ภาวะเสี, ยงต่างๆ มากกว่าเด็กที,
มีทกั ษะ EF เต็มศักยภาพถึง 7 เท่า เพราะขาดความยับยัQงชัง, ใจ เมื,อเกิดความต้องการ เด็กจะเข้าไปหาโดย
ไม่คิดว่าถ้าทําสิ, งนีQจะเกิดผลอะไรตามมา
ในทางกลับกัน เด็กที,มีทกั ษะ EF ที,ดี เขาอาจพาตัวเองไปสู่ ภาวะเสี, ยง แม้จะมีความอยากรู ้อยาก
เห็นตามวัย ซึ, งบางครัQงก็ยากที,ผใู ้ หญ่จะห้าม เช่น อยากทดลองเสพยาเสพติด อยากลองมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ชอบความเร็ ว อยากลองแข่งรถ แต่ถา้ เด็กที,มีทกั ษะ EF ที,ดี เขาจะสามารถยับยัQงความคิด
ชัง, ใจและการกระทํา )Inhibition ทําให้เขารู ้วา่ อะไรเป็ นสิ, งที,ไม่ควรทํา (เพราะอะไร ความจําใช้งาน
)Working Memory( จะประมวลผลอย่างรวดเร็ ว และพาตัวเองออกจากจุดเสี, ยงได้ทนั เวลา หรื อเมื,อ
เจอปั ญหาอุปสรรค ตกอยูใ่ นภาวะเครี ยดตีบตัน เขาจะสามารถมีความคิดวิเคราะห์ที,ยดื หยุน่ )Shifting
หรื อ Cognitive Flexibility) เปลี,ยนมุมมอง เป้าหมาย วิธีการ และกระบวนทัศน์ คิดสร้างสรรค์
หาทางเลือก ทางออกอื,นๆ/ให้กบั ชีวติ ได้ ชีวติ ก็จะง่ายขึQน เขาจะไม่เป็ นคนหัวชนฝา รู ้จกั เคารพกติกา
ตอบว่า “ไม่” เป็ น แม้จะไม่เห็นด้วย แต่กย็ งั รักษาความคิดที,มีเสรี ภาพของตนเอง นี.คงเป็ นลักษณะของ
เด็กไทยทีเ. ราอยากเห็น

(ล้ อมกรอบ)
คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ ทสี4 ั งคมไทยยุค 4.0 กําลังต้ องการ :
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การยับยัQงชัง, ใจ, การควบคุมอารมณ์, การคิดวิเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์, การมีทกั ษะสังคมร่ วมมือ
กับคนอื,น

(ล้ อมกรอบ)
ลักษณะบุคลิกเมื4อ EF อ่ อนแอ เช่น
- กํากับควบคุมตัวเองไม่ได้
- ขาดวิจารณญาณ ยับยัQงชัง, ใจไม่ได้ เสพติดสิ, งต่างๆ ได้ง่าย
- ขาดความสามารถในการคิด คาดการณ์ไปข้างหน้าไม่ได้
- ขาดความสามารถในการจัดระบบ และการจัดการสิ, งต่างๆ อย่างเหมาะสม
- ไม่สามารถจัดการกับความเครี ยด อารมณ์
- ขาดการวางแผนโครงการในระยะยาว
- ไม่สามารถจัดการเวลา
- ขาดความมุ่งมัน, ในการทํางานให้สาํ เร็ จโดย เฉพาะงานที,ใช้เวลายาวนาน
- ขาดการริ เริ, มและลงมือทํางานให้สาํ เร็ จ
องค์ ประกอบของ EF
รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ ผูเ้ ชี,ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วจิ ยั ประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิ ดล และนักวิชาการหลายสาขา ร่ วมกับสถาบัน RLG ได้
จัดการความรู ้และแยกแยะ EF ออกเป็ น 9 ด้าน จัดเป็ น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพืQนฐาน กลุ่ม
ทักษะกํากับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบตั ิ (ตามภาพ)

แหล่ งที'มา : สถาบัน RLG
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กลุ่ม ”ทักษะพืQนฐาน“ที,อยูต่ รงกลางแผนภาพ เป็ นองค์ประกอบที,สาํ คัญอย่างยิง, ของ EF เป็ น
”ฐาน“ ของการพัฒนา EF ด้านอื,นที,อยูร่ อบนอก
กลุ่มทักษะพืนM ฐานหลัก
1. Working Memory - ความจําทีน4 ํามาใช้ งาน คือ ความสามารถในการบันทึก เก็บประมวล และ
เก็บเกี,ยวไว้ในคลังสมอง เมื,อถึงสถานการณ์จาํ เป็ นสมองจะทําการประมวลผล ดึงข้อมูลที,ได้มาจาก
ประสบการณ์เดิมในชีวติ มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว ความจําที'นาํ มาใช้ ไม่ ใช่ ความจําจากท่ องจํา แต่
เป็ นความจําผ่ านประสบการณ์
2. Inhibitory Control หรื อ Self-Control - การยับยัMงชั4งใจ คิดไตร่ ตรอง ควบคุมตัวเองได้ คือ
ความสามารถในการควบคุมแรงปรารถนาของคนให้อยูใ่ นระดับที,เหมาะสม จนหยุดยัQงพฤติกรรม
ได้ในเวลาที,เหมาะสม ความสามารถที,จะไม่วอกแวกเพื,อไปสู่ เป้าหมาย แม้จะไม่สนุก รวมทัQง
ความสามารถในการถอนตัวจากความสุ ข หรื อประวิงเวลาจะที,มีความสุ ขได้
3. Shifting หรื อ Cognitive Flexibility - การยืดหยุ่นความคิด คือความสามารถในการเปลี,ยนจุด
สนใจ เปลี,ยนโฟกัส หรื อทิศทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที,เกิดขึQน สามารถพลิกแพลง ปรับ
เป้าหมาย แผยการ วิธีการ และกระบวนการ เด็กที,ขาดทักษะนีQจะมีปัญหาในเรื, องการปรับตัว มักจะ
ติดอยูก่ บั สิ, งเดิมๆ ไม่สามารถยืดหยุน่ พลิกแพลงได้ มองไม่เห็นทางออกใหม่ๆ ไม่ สามารถคิดสิ, ง
ใหม่ๆ นอกกรอบได้ แต่เด็กที,มีทกั ษะนีQจะสามารถมองเห็นทางเลือกหรื อทางออกอื,นๆ เมื,อเจอ
ปั ญหาหรื ออุปสรรคที,หาทางออกไม่ได้
ทักษะการควบคุมตัวเอง
4. Focus Attention - การจดจ่ อใส่ ใจ คือ ความสามารถในการมุ่งความสนใจอยูก่ บั สิ, งที,ทาํ อย่าง
ต่อเนื,องในช่วงเวลาหนึ,งๆ โดยไม่วอกแวกไปตามปั จจัยภายนอกหรื อภายในที,เข้ามารบกวน
5. Emotional Control - การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยูใ่ นระดับ
ที,เหมาะสม จัดการความเครี ยด หงุดหงิด และแสดงออกแบบไม่รบกวนผูอ้ ื,น คนที,ควบคุมอารมณ์
ได้ไม่มกั โกรธฉุนเฉี ยว ขีQหงุดหงิดเกินเหตุ หรื อขีQกงั วล อารมณ์แปรปรวน และอาจซึ มเศร้าได้
6. Self-Monitoring - การตรวจสอบตนเอง รู ้จกั จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการตรวจสอบการ
งานเพื,อหาจุดดีจุดบกพร่ อง ประเมินการบรรลุเป้าหมาย ติดตามปฏิกิริยาของตนเอง และดูผลจาก
พฤติกรรมของตนเองที,ไปกระทบผูอ้ ื,น
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ทักษะการปฏิบัติ
7. Initiating - การริเริ4มลงมือทํา คือความสามารถในการริ เริ, ม สร้างสรรค์สิ,งต่างๆ เมื,อคิดแล้วก็ลง
มือทําให้ความคิดของตนปรากฏขึQนจริ ง ไม่ผดั วันประกันพรุ่ ง
8. Planning and Organizing - การวางแผนและการจัดระบบดําเนินการ เริ, มตัQงแต่การ
ตัQงเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดลําดับความสําคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการดําเนินการ และมี
การปะเมินผลตนเองได้
9. Goal-Directed Persistence - ความพากเพียรมุ่งสู่ เป้ าหมาย คือเมื,อตัQงใจและลงมือทําสิ, งใด
แล้ว ก็มุ่งมัน, อุตสาหะ เพื,อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่วา่ จะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่ าฟันจนสําเร็ จ

(ล้ อมกรอบ)
มนุษย์ทุกคนใช้ทกั ษะสมอง EF ในชีวติ ตลอดเวลา เป็ นทักษะที,เราใช้ในการจัดการกับชีวติ และ
ปั ญหาต่างๆ รวมทัQงพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าแก่ตนเองและสังคม

แนวทางการส่ งเสริม EF ในเด็ก
การเรี ยนรู้ ที'จะช่ วยสร้ าง EF ต้ องเป็ น Active Learning แต่หลายทศวรรษที,ผา่ นมาก การ
จัดการศึกษาของไทยให้ความสนใจกับการเรี ยนรู ้แบบ Passive Learning ความรู ้มาจากครู เป็ นหลัก
เน้นการสอบแข็งขัน การกวดวิชาอย่างเอาเป็ นเอาตาย ใช้คะแนนเป็ นตัววัดศักยภาพของเด็ก เด็กต้อง
หลายรุ่ นขาดโอกาสในการฝึ กฝนทักษะทําให้เด็กไทยหลายต่อ ”จดแล้วท่อง จําแล้วสอบ สอบแล้วลืม“
EF ไปอย่างน่าเสี ยดาย และผลลัพธ์ประจักษ์ชดั มากขึQนเรื, อยๆ เมื,อเด็กไทยวัยต่างๆ เกือบ 1 ใน 3 ตกอยู่
ในภาวะเสี, ยง นับตัQงแต่ปัญหาการเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยที,นอ้ ยลงเรื, อยๆ ท้องไม่พร้อม
ผลการวัดผลในประเทศหรื อวัดกับนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยขาดทักษะความสามารถในการ
ทํางานเมื,อเรี ยนจบ เป็ นต้น
คุณพ่อคุณแม่และผูด้ ูแลเด็กมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื,อชีวติ ที,สาํ เร็ จ
ให้แก่ลูกได้ ผ่านพืQนฐานแรกที,สาํ คัญที,สุดคือการสร้ างความผูกพันและไว้ วางให้ เกิดขึนM ในใจเด็ก หาก
เด็กรู ้สึกปลอดภัยในการดูแลของผูใ้ หญ่คนนัQน ทําให้มีภาวะพร้อมต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนา EF แต่หาก
เด็กมีความเครี ยด ไม่มีความสุ ข ทักษะสมอง EF จะไม่แข็งแรง ถัดมาคือ การดูแลสุ ขภาพทางกายภาพ
ของสมองให้ แข็งแรง การกินอิ,ม นอนหลับเพียงพอ ออกกําลังกายสมํ,าเสมอ ได้รับอากาศบริ สุทธิf มี
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งานวิจยั ชีQชดั ว่า เด็กที,นอนไม่พอ EF จะอ่อนแอ เด็กที,ออกกําลังกายกลางแจ้งสมํ,าเสมอ จะมี EF ในด้าน
การจดจ่อใส่ ใจที,ดีขQ ึน นอกจากนีQ ควรสร้ างสภาพแวดล้ อมทีเ4 หมาะสม บ้านและโรงเรี ยนน่าอยู่ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย บรรยากาศร่ มรื, น และสร้างสภาพแวดล้อมที,กระตุน้ ความสนใจใคร่ รู้ รวมทัQงการจัดให้
มีกิจวัตรประจําที,สมํ,าเสมอ มีกติกาที,เด็กมีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิเสมอต้นเสมอปลาย และอีกองค์ประกอบ
สําคัญคือ การสร้ างโอกาสและประสบการณ์ จากการเรียนรู้ ทหี4 ลากหลาย ให้เด็กได้ลงมือทําด้วยตัวเอง
หรื อเข้าไปมีประสบการณ์ตรงกับสิ, งรอบตัว จะทําให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึ กสังเกต ได้
คิดค้นวางแผน และทดลองหรื อลงมือทํา ระหว่างทําก็ได้เจออุปสรรคปั ญหา แล้วหาทางแก้ไข และสรุ ป
บทเรี ยนด้วยตนเอง
กิน กอด เล่ า เล่ น ทํางานบ้ าน : กิจกรรมเพื4อพัฒนา EF
พ่ อแม่ จาํ นวนไม่ น้อยรู้ สึกกังวลว่ า ตนไม่ สามารถส่ งลูกเรี ยนโรงเรี ยนแนวทางเลือก โรงเรี ยน
สองภาษา หรื อจัดกระบวนการโฮมสกูลเองได้ หากต้ องให้ ลกู เรี ยนในโรงเรี ยนตามระบบ ที'เน้ นการ
ท่ องจําและสอบแข็งขัน จะเป็ นการทําลายทักษะ EF ของลูกหรื อไม่ ?
นพประเสริ ฐ ผลิตผลการ.พิมพ์ เล่าว่าตนก็ส่งลูกเรี ยนในโรงเรี ยนระบบปกติ โดยหลังลูกกลับ
จากโรงเรี ยนจะมีกติการ่ วมกันคือ ต้องทํางานบ้าน 1 ชัว, โมง แล้วทําการบ้านอีก 1 ชัว, โมง ไม่วา่ จะทํา
การบ้านเสร็ จหรื อไม่ ลูกจะสามารถไปเล่นได้อีก 1 ชัว, โมง คุณหมอยํQาว่า คุณพ่อคุณแม่จะยังมีโอกาสที,
จะฝึ กทักษะ EF ให้กบั ลูกได้ โดยช่วยการจัดสรรเวลาระหว่างการเรี ยน การทํางานบ้าน และการเล่น โดย
ต้องใช้เวลาหลังเลิกเรี ยน และเวลาที,อยูก่ บั ลูกให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ที,สุด
แนวทางฝึ กฝนและพัฒนาทักษะ EF พอสรุ ปได้ ดังนีQ
1. Active learning การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมทีห4 ลากหลาย
คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับลูก ไม่วา่ จะเป็ นอ่านหนังสื อ ร้องเพลง เล่น
กีฬา ทําอาหาร ทําขนม เป็ นต้น อาจจะชวนเพื,อน ๆ มามีส่วนร่ วมเล่นด้วยกัน หรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยกันในวันหยุด สิ, งเหล่านีQอาจจะดูเป็ นเรื, องง่าย ๆ แต่การเรี ยนรู ้จากการได้ทาํ กิจกรรมที,หลากหลาย
ฝึ กให้ลูกรู ้จกั กล้าแสดงออก คิดเป็ น ทําเป็ น และรู ้จกั การแก้ปัญหา รวมถึงการอยูร่วมกับผูอ้ ื,นด้วย
2. Free play การเล่ นในสนามอิสระ
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การปล่อยให้ลูกเล่นอย่างมีอิสระ เป็ นการฝึ ก EF ทุกด้าน เพราะการเล่นปกติมกั มีเป้าหมายบังคับอยูแ่ ล้ว
แต่การเล่นอย่างอิสระ เด็กจะ (ไม่มีเป้าหมาย=)ได้กาํ หนดเป้าหมาย รู ปแบบและสิ, งที,จะเล่นด้วยตัวเอง
ได้มุ่งมัน, เพื,อให้สาํ เร็ จตามเป้า รู ้จกั เคารพกติกาที,ตนเป็ นคนตัQงไว้
นอกจากนีQ การปล่อยให้ลูกเล่นดินเล่นทรายบ้าง ยังช่วยให้เด็กระบายความเครี ยด ความโกรธแค้นอัดอัQน
ตันใจ ความขับข้องใจ โดยเฉพาะจากพ่อแม่ และครู
ส่ วนการเล่นปี นป่ ายเครื, องเล่น หรื อต้นไม้ (แต่ควรมีเบาะรอง และมัน, ใจว่าหากตกลงมาแล้วจะไม่เกิด
อันตราย) เป็ นการฝึ กควบคุมตนเอง (Self-Control) ที,ดีที,สุด เพราะเด็กจะได้ฝึกตัQงเป้าว่าจะไปให้ถึง
ยอด ต้องมุ่งมัน, จดจ่อ ไม่วอกแวก และรู ้จกั ประวิงเวลาที,จะมีความสุ ขเมื,อไปถึงจุดสู งสุ ด
3. Learning by Doing การเรียนรู้ ด้วยการลงมือทํา
เปิ ดโอกาสให้ลูกได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของครอบครัว ตามความสามารถและเหมาะสมกับวัย เช่น
ช่วยงานบ้าน ลองคิดและทําอาหารที,อยากกินเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยแนะนํา เพราะเมื,อทําสําเร็ จลูกจะ
เกิดความภาคภูมิใจและมัน, ใจในตนเอง
4. Do It Yourself การฝึ กให้ เด็กรับผิดชอบและช่ วยเหลือตนเองอย่ างเหมาะสมกับช่ วงวัย
หากพ่อแม่ให้ลูกได้ทาํ อะไรด้วยตนเอง ได้เรี ยนรู ้ถูกผิด เริ, มจากเรื, องง่าย ๆ เช่น ติดกระดุมเสืQ อด้วย
ตนเอง สวมรองเท้า ถุงเท้าเอง จากเรื, องง่าย ๆ และเพิ,มความยากของกิจกรรมไปทีละนิด เพื,อท้าทายให้
ลูกได้คิดและได้ลงมือทํา แต่ไม่ควรให้ยากจนเกินไป เพราะการตัQงเป้าหมายที,ยากเกินไป อาจทําให้ลูก
เครี ยดได้ นอกจากไม่พฒั นา EF แล้ว ยังอาจถูกทําลายได้

5. Stories & Tales นิทานและเรื4 องเล่ าช่ วยฝึ กจินตนาการและการคิดอย่ างเป็ นระบบ
การอ่านหนังสื อช่วยพัฒนาสมอง ความคิด ความจํา และเสริ มสร้างจินตนาการ การเล่าเรื, องฝึ กลูกให้คิด
อย่างเป็ นระบบ นอกจากนีQ การเล่นบทบาทสมมุติจะช่วยพัฒนาการทางภาษาของเด็กให้เร็ วขึQนมาก
6. Reading & Thinking การอ่ านช่ วยพัฒนาทักษะสมอง สมาธิ และกระบวนการคิดของเด็ก
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นิทานจะมีที,มาที,ไปของเรื, อง มีการลําดับเรื, อง สิ, งสําคัญเมื,อคุณพ่อหรื อคุณแม่เล่านิทานให้ลูกฟัง ควร
ถามคําถามให้ลูกตอบเพื,อฝึ กให้ลูกรู ้จกั คิด วิเคราะห์ เพื,อให้เกิดกระบวนการคิด นอกจากนีQ ขณะที,ลูกฟัง
นิทานลูกก็จะมีสมาธิในการฟังตามไปด้วย ส่ งผลให้สมองเกิดการพัฒนา
7. Creative Toys ของเล่ นทีต4 ้ องใช้ สมาธิในการเล่ น
เกมและบอร์ดเกมต่างๆ ช่วยพัฒนาสมอง ฝึ กการคิดและการวางแผน มีการกําหนดกติกา และสร้าง
เงื,อนไข ท้าทายให้ลูกได้คิด และลงมือทํา ส่ วนการเล่นบล็อกไม้ นอกจากช่วยในการสร้างกล้ามเนืQอ
และกระตุน้ ความสัมพันธ์ระหว่างมือสร้างมือกับสายตาแล้ว ยังช่วยฝึ กการควบคุมตนเอง )SelfControl) จากการพยายามต่อบล็อกไม้ให้สูงขึQน
8. Art & Music การเล่ นดนตรีและทํางานศิลปะ
ช่วยให้สมองส่ วนหน้าเกิดการตื,นตัวในการทํางาน การส่ งเสริ มกิจกรรมดังกล่าวควรทําให้เป็ นประจํา
สมํ,าเสมอ จะส่ งผลดีต่อการพัฒนาสมอง อารมณ์ และสังคมของลูก เช่น การระบายสี ช่วยสร้าง
จินตนาการ การปัQ นดินนํQามัน ช่วยสร้าง Self ในเด็ก การปัQ นดินนํQามันจะทําให้เขารู ้สึกว่าตนเองมีอาํ นาจ
มีอาํ นาจในการกําหนดรู ปร่ างของดินนํQามัน เป็ นต้น
9. Sports & Plays กีฬาและการเล่ นทีม4 กี ฎกติกา
การเล่นเป็ นทีม ช่วยฝึ กเรื, องการคิด การวางแผน และการมุ่งเป้าหมาย รวมถึงการอยูร่ ่ วมกับคนอื,น ๆ การ
เล่นเป็ นทีมทําให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที,ของตนเองเพื,อนําพาทีมไปสู่ เป้าหมายที,วางไว้
นอกจากนีQ ยังสอนให้เรี ยนรู ้ความพ่ายแพ้ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองแม้ตอ้ งเจอเรื, องที,ผดิ หวังก็
ตาม
10. Bilingualism ฝึ กพูดสองภาษา
ส่ งผลต่อการพัฒนาการคิด การให้เหตุผลและทักษะการฟัง

และที,สาํ คัญคือ พ่อแม่ตอ้ งไม่ลืมคําชม การชื,นชมในความสําเร็ จของลูก ช่วยกระตุน้ และให้กาํ ลังใจลูก
หากเกิดปั ญหา

(ล้ อมกรอบ)
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การเล่นทุกชนิดเป็ นการฝึ กทักษะ EF ที,ดี ในขณะที,การเร่ งอ่าน เร่ งเขียน เร่ งเรี ยน ในเด็กปฐมวัย เป็ นการกด
ทับความคิดสร้างสรรค์และทําลายพัฒนาการ EF อย่างน่าเสี ยดายที,สุด

(ล้ อมกรอบ)
ดนตรี และกีฬา เป็ นการฝึ ก Self-Control และ Working Memory ที,ดี เพราะช่วงแรกๆ เขาจะยัง
รู ้สึกสนุก แต่เมื,อเล่นนานเข้า ต้องฝึ กฝนจริ งจัง จะเกิดความรู ้สึกไม่สนุกขึQนมา เขาจะได้รู้เรี ยนว่าต้อง
ซ้อมแม้ไม่อยากซ้อม อดเปรีQ ยวไว้กินหวาน ประวิงเวลาแห่งความสุ ข เอาชนะใจตัวเองเพื,อให้ไปถึง
เป้าหมาย
หากจะสรุ ปให้กระชับขึQน อาจกล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึ กฝนคุณลักษณะทัQง 9 ด้านได้ใน
ชีวติ ประจําวัน ผ่านกิจกรรมหลักๆ ที,สาํ คัญมาก คือ กิน กอด เล่ น เล่ า ทํางานบ้ าน เพราะเป็ นการช่วยสร้าง
วินยั ในชีวติ ประจําวัน ให้รู้จกั รอ รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ตวั เอง และแสดงออกถึงอารมณ์ของตัวเองอย่าง
เหมาะสม ฝึ กเข้าใจความรู ้สึกของตัวเอง และผูอ้ ื,น ได้ลงมือทํา ฝึ กวางเป้าหมาย จัดลําดับก่อนหลัง อดทน
พากเพียร รวมทัQงการเรี ยนรู ้ตQ งั ข้อสังเกตขัQนตอนการทํางาน ได้แก้ปัญหาต่างๆ ที,เหมาะสมตามวัยด้วย
ตนเอง รวมทัQงเมื,อเสร็ จแล้ว ควรให้โอกาสเด็กฝึ กประเมินผลอย่างง่ายๆว่าดี หรื อไม่ อย่างไร และอย่าลืม
ให้กาํ ลังใจเมื,อเด็กสําเร็ จ ... เพราะทุกกระบวนการของการเรี ยนรู้เสริ มสร้ างทักษะ EF ทีด. ี

(ล้ อมกรอบ)
เรื4 องน่ ารู้
การนอนหลับเพียงพอเป็ นสิ, งสําคัญ และจําเป็ นต่อการพัฒนาทักษะ EF ไม่แพ้กิจกรรมอื,นๆ
ทารกต้องนอนให้ได้วนั ละ 13 – 14 ชัว, โมง
เด็กวัย 3 – 4 ปี ขึQนไป ต้องนอนไม่นอ้ ยกว่า 10 – 12 ชัว, โมง คืน และต้องนอนยาว ๆ ในเวลา /
กลางคืน เพราะเป็ นช่วงเวลาที,สมองส่ วนหน้าของเด็กเติบโต เส้นใยประสาทในสมองเด็กจะเชื,อมต่อ
กัน และทําให้สมองทัQงสองซี กทํางานประสานกันแข็งแรงขึQน ส่ งผลต่อพัฒนาการ และการจัดระบบ
ความคิดในสมองของลูก
EF – IQ - EQ
พ่อแม่ และครู จาํ นวนมากอาจมีคาํ ถามว่า แล้ ว“EF กับ IQ หรื อ EQ เกีย. วข้ องกันอย่ างไร อะไรสําคัญ
กว่ ากัน ”
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นักวิทยาศาสตร์อธิบายเรื, องนีQไว้วา่ “คนมักคิดว่า คนที,มีปัญญา) Intelligence) ดี มักมี EF ดีไปโดย
ปริ ยาย ทําให้เราคาดหวังว่า เด็กที,เรี ยนดี จัดการกับการบ้านได้ดีทQ งั ที,บา้ นและโรงเรี ยน แต่ในความ
เป็ นจริ ง IQ และ EQ ไปด้วยกันได้บางระดับเท่านัQน เด็กที,มีปัญญาเลิศ อาจจะยับยัQงชัง, ใจต่อแรง
กระตุน้ ไม่ค่อยได้ วางแผนหรื อจัดการชีวติ ประจําวันได้ไม่ดี การมีปัญญาการคิดวิเคราะห์และเข้าใจ
การงานก็ไม่ได้หมายความว่า เด็กจะลงมือทํามือทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมุ่งมัน, ทําจน
เสร็ จ ”
IQ เป็ นการวัดสิ, งที,เรี ยกว่า ) ”ความสามารถทางปั ญญาที,ตกผลึกแล้ว“Crystallized Intelligence)
แต่ EF คือความสามารถในการใช้สิ,งที,เรารู ้แล้ว นํามาสร้างสรรค์ใหม่หรื อนํามาใช้ เป็ นความสามรถ
ทางปั ญญาที,เลื,อนไหล
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชQ ีชดั ว่า ความจําใช้ งาน )Working Memory) กับการยับยังR ชั'งใจ
)Inhibition)
เป็ นสิ' งที'บอกถึงความสําเร็ จของเด็กหลังจากจบจากโรงเรี ยนแล้ วได้ ดยี ิ'งกว่ าการ
ทดสอบ IQ การคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุน่ )Shifting หรื อ Cognitive Flexibility) เป็ นสิ' งที'ทาํ ให้
เด็กสามาถมองหาทางออกของปั ญหา เปลีย' นสถานการณ์ ที'ตีบตันได้ หากเด็กทีทักษะนีปR ั ญหาการ ...
ฆ่ าตัวตายหรื อทําร้ ายตัวเองก็จะไม่ มี
ถึงตอนนีQ เราคงพอมองภาพออกแล้วว่า EF มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมทางการเรี ยนของเด็ก
โดยเฉพาะการอ่าน การคํานวณ และผลการเรี ยนทุกระดับจนถึงมหาวิทยาลัยมากกว่า IQ การอ่าน และ
การคํานวณ ยิง, เรี ยนสู งขึQน EF ยิง, มีจาํ เป็ นต่อการเรี ยนให้ประสบความสําเร็ จของเด็ก

(ล้ อมกรอบ)
Executive Function และ Self-regulation เป็ นเครื, องทํานายที,แข็งแรงและแม่นยําถึง
ความสําเร็ จในการเรี ยน มากกว่ายิง, การระดับ IQ
นพ.ประเสริ ฐได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที,โยงใยกับประเด็นการพัฒนาเด็ก ไว้วา่
“เราอยากให้ เด็กทุกคนทัRงประเทศพัฒนาไปด้ วยกัน โดยไม่ ทิงR เด็กสักคนไว้ ข้างหลัง เราพูด
แบบนีจR นเบื'อแล้ ว ผมก็ได้ ยินแบบนีจR นเบื'อแล้ ว แต่ เราเคยไม่ ร้ ู ว่าจะต้ องทํายังไง ด้ วยความรู้ เรื' อง EF
เรื' องทักษะศตวรรษที' เราพบว่ า เราทําได้ แล้ ว 21
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เราทําให้ เด็กทุกคนไม่ ว่าสติปัญญาเท่ าไหร่ กต็ าม นิสัยไม่ ดอี ย่ างไรก็ตาม ให้ เขากําหนด
เป้าหมายให้ เป็ น เสร็ จ แล้ วควบคุมตัวเอง ไม่ วอกแวก อดเปรี Rยวไว้ กินหวาน ไปให้ ถึงเป้าหมายที'ตัวเอง
กําหนด สร้ าง self esteem เพื'อให้ เด็กกําหนดเป้าหมายขันR ต่ อไป ภายใต้ จังหวะก้ าวของตัวเอง
ทัRงหมดนี R เป็ นไปได้ ในทางทฤษฎี และเป็ นไปได้ ในบ้ านทุกบ้ านที'เข้ าใจว่ าเขาควรจะเลียR งลูก
อย่ างไร เพื'อให้ เขามี EF ที'ดพี อที'จะกําหนดเป้าหมายแล้ วไปด้ วยกําลังของเขาเอง ไปสู่ ศตวรรษที' 21”
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยนัQน ไม่สามารถผลักภาระให้ฝ่ายหนึ,งฝ่ ายใด พ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน ครู ผดู ้ ูแล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย หรื อ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน, คงของมนุษย์ ทุกฝ่ ายจําเป็ นต้องร่ วมมือและทํางานแบบบูรณา
การจากหลายภาคส่ วน เพื,อเตรี ยมเด็กให้พร้อมก้าวเข้าสู่ สงั คมได้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
ในวันทีว. ทิ ยาศาสตร์ เข้ าใจกระบวนการของสมองมากขึนK และสามารถอธิบายได้ ว่า EF เป็ น
หนทางในการแก้ ไขปัญหาการพัฒนาเด็กได้ อย่ างไรเราว่ า ถึงตอนนีKกค็ งเป็ นหน้ าทีข. องผู้ใหญ่ อย่ างๆ ...
จะจูงมือเด็กไปสู่ หน้ าต่ างแห่ งโอกาสนัKน หรื อจะยังคงเดินไปบนเส้ นทางเดิมๆ ด้ วยความเชื.อและทํา
แบบเดิมๆ แต่ คาดหวังผลสําเร็ จแบบใหม่
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