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ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กเล็ก*
อุทัย ดุลยเกษม
นักวิชาการอิสระ
สวั ส ดี ท่ า นผู้ ฟั งที่ นั บ ถื อ ทุ ก ท่ า น มี เรื่ อ งที่ ผ มคิ ด ว่ า
น่าสนใจที่มีความสาคัญมากมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องพวกนี้บางทีคน
ส่วนมากไม่ค่อยทราบและไม่ค่อยสนใจโดยเฉพาะพ่อแม่และครู
ที่สอนเด็กเล็กหรือเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์เด็กในชุมชน ทั้ง ๆ ที่มี
ผลต่อชีวิตของเด็กมากทีเดียวเมื่อเขาเติบโตขึ้น
เรื่ อ งที่ ผ มจะเล่ า ให้ ฟั ง นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เราคุ้ น เคยอยู่
พอสมควรในอดีต กาล แต่เราไม่ มีก ารบัน ทึ ก ไว้ความรู้ต่าง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงสูญหายไป แต่ในเมืองนอก เขามีการทาวิจัย
และเก็บ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่อ งนี้ไว้อย่างต่อเนื่องทาให้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในการทางานได้
อย่ า งดี เรื่ อ งที่ ว่ า นี้ คื อ เรื่ อ งที่ มี ก ารสั งเกตพบว่ า เด็ ก หรื อ
เยาวชนจานวนมากไม่สามารถ “ต้านทาน” ต่อแรงเย้ายวนต่าง ๆ
ในสังคมได้และตกเป็นเหยื่อของสิ่งเย้ายวนนั้นได้ง่ายและได้รับ
ผลกระทบต่อชีวิตในทางลบได้มาก เช่น แรงเย้ายวนในเรื่องการ
บริโภคสิ่งที่ไม่ควรบริโภค แรงเย้ายวนในเรื่องการเสพในสิ่งที่ไม่
ควรเสพ เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ฯลฯ
แต่ในขณะเดียวกันมีเด็กและเยาวชนจานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน
ที่สามารถ “ต้านทาน” กับสิ่งเย้ายวนเหล่านั้นได้ดีและสามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหา จากการวิจัยที่ทากันมานานกว่า
10 ปีพบว่าเด็กและเยาวชนทั้งสองกลุ่มนี้ มีคละกันทั้งเด็กที่มา
จากครอบครัวยากจนและจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดี มีทั้งเด็กต่างเผ่าพันธุ์ มีทั้งเด็กหญิ งเด็กชาย มีทั้ง
เด็กที่มาจากสลัมและมาจากพื้นที่หรู ๆ มีทั้งเด็กที่มาจากท้อง
พ่อท้องแม่เดียวกันก็มี และเป็นเด็กที่มีการศึกษาและเด็กที่ไม่มี
การศึกษา หลักฐานที่ชี้บอกถึงความขัดแย้งของพฤติกรรมนี้ ได้
ก่อให้เกิดคาถามที่สาคัญ ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร และตรงนี้
แหละครับที่ผมอยากนามาเล่าให้ฟัง
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยมานานปี ย้าให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสาเหตุที่ทาให้เด็กหรือเยาวชนสามารถหรือไม่สามารถ
ต้านทานต่อสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ได้นั้นมาจากองค์ประกอบหลักสอง
ประการครับ อย่างแรกเป็ นเรื่องของ “ยีน” ในตั วเด็ กเอง และ
อย่างที่สองคือการเลี้ยงดูและการให้การศึกษาเรียนรู้ครับ ในเรื่อง
แรกนั้นผลการวิจัยบอกว่าสาคัญน้อยกว่าสาเหตุที่สองครับ กล่าว

อย่างสั้น ๆ ก็คือ เราสามารถเลี้ยงดูและให้การศึกษาเรียนรู้แก่เด็ก
และสามารถช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการที่จะทาให้
เขาสามารถต้านทานต่อสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ในสังคมได้ดีด้วย แต่
ทัก ษะเหล่า นั้น จะต้อ งมีก ารฝึก ฝนและพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง
เป็ นล าดั บเป็ นขั้ นเป็ นตอน เรียนรู้จากประสบการณ์ จริงอย่ าง
หลากหลาย ทักษะเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับ
แต่ป ระเด็น ที่สาคัญ มากคือ การฝึก ฝนและการพัฒ นาทัก ษะ
เหล่ านี้ ต้ องกระท าในช่ วงที่ เด็ กยั งเล็ กอยู่ คื อในช่ วงระยะเวลา
ประมาณอายุ 3-6 ขวบ จะดีที่สุดครับ เพราะเป็นช่วงอายุที่สามารถ
พั ฒ นาทั กษะในเรื่ องเหล่ านี้ ได้ ดี ที่ สุ ด แม้ ว่ าในช่ วงอายุ ที่ โตขึ้ น
อาจจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่าในช่วงอายุ 3-6 ปี
ทักษะที่เด็กและเยาวชนใช้ในการ”ต้านทาน “สิ่งเย้ายวน
สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ได้ เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Executive
Function (EF) ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างง่าย ๆ ว่าเป็น
“ทั กษะการคิดและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและทั กษะในการ
ควบคุมสติและอารมณ์” อะไรทานองนั้น
การส ร้ างทั ก ษ ะ ดั งกล่ าวนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ก ารจั ด
สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสมให้ กั บ เด็ ก และการให้ เด็ ก ได้ ผ่ า น
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย จากการเลี้ยงดูเด็ก ไม่ว่าจะเป็นที่
บ้า นหรือ ในศูน ย์เ ด็ก เล็ก หรือ ในโรงเรีย นชั ้น เด็ก เล็ก ก่อ น
อนุบาลและในระดับอนุบาล เด็ก ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะ
เหล่านี้ควรได้มีโอกาสได้ออกไปผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย การให้ เด็ ก เล่ น ของเล่ น ก็ ไม่ ค วรใช้ ข องเล่ น ที่ ท า
สาเร็จรูป แล้ว แต่ให้เด็กได้คิดสร้างเอง ได้มีโอกาสแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน มีความอดทนและมีความพากเพียร และยังมีโอกาสได้
ทดสอบหรือประเมินผลสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาด้วย แต่ที่สาคัญ
มากคือเด็กจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทางานได้สาเร็จ
จากการศึกษาวิจัยได้มีข้อสรุปว่าองค์ประกอบของสิ่ง
ที่เ รีย กว่า “ทัก ษะการคิด และไตร่ต รองอย่า งมีเ หตุผ ลและ
การควบคุมสติและอารมณ์” นั้นมีอยู่ 9 ประการด้วยกัน ได้แก่
(1) ความสามารถในการจาและความสามารถในการนาเอาสิ่งที่
จาไว้ออกมาใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ (2) การยับยั้งชั่งใจหรือ
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การคิดไตร่ตรอง เปรียบเสมือนการ” ติดเบรก” เมื่อมีสิ่งเย้ายวน
เข้ามากระตุ้นความอยากได้ อยากมีหรืออยากเป็นเข้ามาถึงตัว
(3) ความสามารถในการยืดหยุน่ ความคิด ในเมื่อเผชิญกับปัญหา
สามารถคิดหาทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาได้ (4) ความสามารถ
ในการควบคุมจิตใจให้มีความหนักแน่น มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทา
อย่างต่อเนื่อง ไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วเย้าต่าง ๆ (5) ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถจัดการ
กับความเครียดหรือความหงุดหงิดได้ดี (6) ความสามารถในการ
วางแผนและการจัดระบบในการทางานได้ดี ตั้งแต่การกาหนด
เป้ าหมายและการวางขั้ นตอนในการท างาน เป็ นต้ น (7) ความ
สามารถในการตรวจสอบตนเอง และรู้จักจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของตนเอง และสามารถปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองได้
(8) ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทางานตามที่คิด มีทักษะ
ในการริ เริ่ ม และลงมื อ ท างานตามที่ คิ ด ได้ และ (9) มี ค วาม
พากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจทาสิ่งใดแล้วจะมีความมุ่งมั่ น
อดทนและพยายามทาจนสาเร็จ
องค์ประกอบทั้ง 9 ประการนี้ สามารถพัฒนาได้ทั้งสิ้น
ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมาจากสภาพครอบครัวแบบไหน จะเป็นเด็ก
ในสลัมหรือเด็กในเมืองใหญ่ก็สามารถพัฒนาได้
ประเด็นสาคัญ คือ พ่อแม่ ผู้ทาหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก
และครูที่สอนเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หรือไม่ ผม
คิดว่า ปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ตรงนี้เอง เพราะพ่อแม่และผู้ดูแล
เด็กเล็กส่วนมากไม่เข้าใจในเรื่องนี้ กลับเลี้ยงดูเด็กแบบเอาใจ
หรือ ไม่ ให้ เด็ ก “ต้ อ งล าบาก” จึ งจั ด สิ่ งต่ า ง ๆ ให้ โดยไม่ เปิ ด
โอกาสให้ เด็ กได้มี ป ระสบการณ์ ต รงในการลงมื อท าสิ่ งต่ าง ๆ
ด้วยตนเอง ของเล่นอัน หลากหลายก็ซื้อชนิดสาเร็จรูปและมี
ราคาแพง การเรียนการสอนก็เป็นแบบนั่งฟังครูด้วยความเรียบร้อย
เป็นต้น วิธีการดังกล่าวจะไม่สามารถพัฒนา ทักษะที่กล่าวถึง
ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรแปลกใจที่เห็นเด็กไทยเสียผู้เสีย
คนเพราะสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ จานวนมาก เช่น การติดยาเสพติด
การดื่มเหล้า การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การเป็นเด็ก
แว้น เป็นต้น
ผมคิด ว่า ถ้ าประเทศไทยของเราไม่ สามารถพั ฒ นา
ทักษะเหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชนของเรา ในอนาคตสังคมไทย
คงมีแต่คนที่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ จนไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ คิดไปแล้วน่าห่วงมากนะครับ

เมื่อผมอ่านรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาให้ผม
นึกถึงการเลี้ยงดูลูกของคนสมัยก่อน ผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่พ่อ
แม่เราได้ทาโดยไม่รู้เรื่องวิชาการด้วยซ้า เช่น ผมจาได้ว่าสมัยผม
เป็นเด็ก พวกเราไม่เคยได้ของเล่นสาเร็จรูปเลย มีแต่ ทากันเอง
ไม่ว่าจะเป็นของเล่นประเภทไหน หรือเรื่องการละเล่นของเราก็
เข้าข่ายในการพัฒนาทักษะหลาย ๆ อย่างที่งานวิจัยได้กล่าวถึง
เช่น การเล่นซ่อนหา การเล่นหมากเก็บ หรือ การเล่น “หลอก
ผี” กัน กิจกรรมเหล่านี้ทาให้พวกเราได้มีประสบการณ์ตรงด้วย
การคิด เอง ท าเองและมีค วามภาคภู มิใจที่ สามารถท าได้ และ
น ามาใช้เล่ น กั น ได้ อ ย่างสนุ ก สนาน ด้ว ยเหตุ ดั งนั้ น คนรุ่น ผม
หลายคนที่ผมรู้จักต่างก็มีทักษะ 9 ประการที่ว่ามานี้ มากบ้าง
น้อยบ้าง เพราะผมไม่เห็นเพื่อนเล่นของผมติดยาเสพติด หรือ
ติดเหล้าหรือ มีปัญหาครอบครัว หรือ แม้แต่ตกเป็นเหยื่อของ
ระบบบริโภคนิยม ดังที่คนจานวนมากเป็นกัน คิดไปแล้วน่าสนใจ
มากทีเดียว และเป็นสิ่งยืนยันว่าการเลี้ยงดูลูกแบบที่พ่อแม่สมัย
ผมท ากั น มามี นั ย ส าคั ญ มากที เดี ย วในการสร้ า งทั ก ษะที่ ฝ รั่ ง
เรียกว่า Executive Function โดยที่ พ่ อแม่ สมั ยก่อ นไม่ เคยมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้า น่าทึ่งจริง ๆ
ด้ วยเหตุ นี้ ผ มจึ งอยากน าเรื่ อ งนี้ ม าเล่ าสู่ กั น ฟั งและ
อยากให้ท่า นผู้ฟัง ทั ้ง หลายที่เ ป็น พ่อ แม่ ผู้ดูแ ลเด็ก ในศูน ย์
เด็กเล็กและครูในระดับชั้นปฐมวัยและชั้นอนุบาลได้ตระหนัก
ใน เรื่ อ งนี้ แ ละพยายามจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและจั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายในการพัฒ นาทักษะเหล่านี้ ผมคิดว่ าในปัจจุบัน นี้
ความรู้เรื่องนี้มีแพร่หลายพอสมควรครับ และถ้าสนใจผมคิดว่า
สามารถติ ดต่อขอข้อมูลได้ จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ
ติ ด ต่ อ กั บ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจั น ทร์ จุ ฑ าภั ก ดี กุ ล
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ได้ครับ
ผมคิดว่า ประเทศไทยของเราจะต้องให้ความสนใจ
และให้ความสาคัญกับเรื่องนี้อย่างรีบด่วนครับ ถ้าเราจะทาให้
ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในโลกอย่างเทียมบ่าเทียมไหล่กับ
ประเทศอื่น ๆ ครับ ท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับ ถ้าเห็นด้วยก็
ขอฝากเรื่ อ งนี้ ไว้ ใ ห้ ช่ ว ยกั น คิ ด ช่ ว ยกั น ท าให้ เป็ น จริ งนะครั บ
ขอบคุณครับ

