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านยม

น่ั�คือหนัังสืำอท่ี่�พ่อแม่ทุี่กคนัติ�องอ่านัไวิ�ล่วิงหนั�าก่อนัล้กจัะเติิบโติเป็นัวัิยรุ่ึนั  

และเก็บไว้เปิ็นคู่มั้อุเต้อุนสติตนเอุง ว่าจิะต้อุงทำาหน้าที�พ่อุแมั่อุย่างไรเพ้�อุช่วย

ส่งเสริมั (Scaffolding) ที�ในหนังส้อุเล่มันี�ใช้คำาว่า ‘เสริมัแรงและปิระคับปิระคอุง’  

ให้ลูกใช้ช่วงชีวิตวัยรุ่นไปิในทางที�เกิดีผู้ลดีีต่อุชีวิตในอุนาคตขอุงตนเอุง และ 

เติบโตไปิเปิ็นคนที�มัีคุณ์ค่าต่อุตนเอุง ครอุบครัว สังคมั และต่อุโลก

หนังส้อุเล่มันี� จิะช่วยให้พ่อุแม่ัที�มีัลูกวัยรุ่น ไม่ัหลงแสดีงพฤติกรรมัต่อุลูก

ในทางที�ผิู้ดี และก่อุปัิญหาแก่ลูก จิากความัรักความัหวังดีีแบบรู้เท่าไม่ัถึงการณ์์

พฤติกรรมัขอุงวัยรุ่น  เป็ินไปิตามัธิรรมัชาติขอุงพัฒนาการขอุงมันุษย์  

วัยรุ่นเป็ินช่วงวัยที�ร่างกายและสมัอุงมีัการเปิลี�ยนแปิลงรุนแรงที�สุดีช่วงหนึ�ง 

และเป็ินช่วงที�โอุกาสเปิิดีสูงสุดีช่วงหนึ�งในการพลิกผู้ันชีวิต หร้อุกำาหนดีชะตา

ชีวิตสู่ชีวิตอุนาคตที�รุ่งโรจิน์ทรงคุณ์ค่าเปิ็นปิระโยชน์ต่อุสังคมั หร้อุกลายเปิ็น

อุาชญากร       

หนงัสอุ้เล่มันี�จิะชว่ยชี�ชอุ่งทางใหพ้อุ่แมัแ่ละผูู้ใ้หญที่�ใกลช้ดิีกบัวยัรุน่ รูว้ธิิี

การสร้างปิฏิิสัมัพันธิ์ที�เปิ็น  ‘นั�งร้าน’  (Scaffolding) ส่งวัยรุ่นสู่เส้นทางชีวิต 
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ดี้านดีี ปิ้อุงกันไมั่ให้วัยรุ่นตกเปิ็นเหย้�อุขอุงสิ�งเร้าตามัธิรรมัชาติ และความั 

เย้ายวนภายนอุก สู่การเล้อุกเส้นทางและพฤติกรรมัที�นำาไปิสู่ชีวิตที�ล้มัเหลว 

และที�สำาคญัยิ�งกว่า รูว้ธีิิสง่เสริมัใหล้กูหลานวัยรุน่ขอุงตน ใช้พลงัวยัรุน่ในทาง

สร้างสรรค์  เพ้�อุสร้างวงจิรเรียนรู้ขอุงตนสู่การเรียนรู้และฝึึกฝึนตนเอุงครบ  

4 ดี้านขอุง VASK ที�จิะกล่าวถึงต่อุไปิ            

ครูเป็ินคนอีุกกลุ่มัหนึ�ง โดียเฉพาะครูที�สอุนศิษย์วัยรุ่น ที�จิะได้ีรับปิระโยชน์

มัากมัายจิากหนงัสอุ้เล่มันี�  เพราะหนังสอุ้ไม่ัไดีบ้อุกเฉพาะด้ีาน  ‘อุะไร’  (What)  

และ  ‘อุย่างไร’  (How)  เท่านั�น ยังอุธิิบาย  ‘ทำาไมั’  (Why) อุย่างลึกซึ้ึ�งและ 

เช้�อุมัโยงอุีกดี้วย 

หนังส้อุเล่มันี�จิะช่วยให้ครูสามัารถช่วยปิกปิ้อุงศิษย์วัยรุ่นหลายคน  

ที�ระบบนิเวศทางบ้านไมั่เอุ้�อุต่อุการฟัันฝึ่ามัรสุมัวัยรุ่น  ให้ปิลอุดีภัยจิากการ  

‘เสียคน’ ไดี้ ซึ้ึ�งเท่ากับครูช่วย  ‘ชุบชีวิต’ ศิษย์นั�นเอุง                         

หนังส้อุเล่มันี�อุธิิบายธิรรมัชาติขอุงสมัอุงวัยรุ่น  ธิรรมัชาติขอุง  EF -  

Executive Functions ขอุงสมัอุง โดียเฉพาะสมัอุงวัยรุ่นที� EF กำาลังพัฒนา  

ตามัด้ีวยการเสนอุผู้ลการทดีลอุงกระตุ้นการพัฒนา EF ดี้วยการเรียนรู้จิาก 

การปิฏิิบัติกิจิกรรมั ที�เรียกว่า PBL – Project based  learning ที�ดีำาเนินการ 

ในวัยรุ่นไทยอุย่างเปิ็นวิทยาศาสตร์ และเปิ็นงานวิจิัยที�มัีระเบียบวิธิีเข้มังวดี

บอุกเราว่า การทำาโครงงานเปิน็ทีมั ระยะยาว มัผีู้ลกระตุน้การพัฒนา EF และ 

สมัอุงวัยรุ่น ข้อุเสนอุแนะต่อุหลากหลายฝ่ึายในบทที�  5 ควรได้ีรับการรับฟััง

และนำาไปิใช้ปิ้อุงกันปิัญหาวัยรุ่นเกเร และเสียคน และที�สำาคัญ ใช้ยกระดีับ

คุณ์ภาพขอุงพลเมั้อุงในอุนาคต
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สมัอุงวัยรุ่นเปิ็นสมัอุงที�ต้อุงการการพัฒนา  รวมัทั�งเป็ินวัยที�มัีพลังสูง  

การพัฒนาสมัอุงวัยรุ่นที�ดีีที�สุดีทำาโดียให้การท้าทาย ให้ได้ีทำาสิ�งที�ตนเห็นว่ามัี

คุณ์ค่า และตนเอุงได้ีแสดีงความัสามัารถให้เป็ินที�ปิระจิักษ์ การได้ีรวมัทีมั 

ทำากิจิกรรมัที�ยากและเปิ็นปิระโยชน์    ได้ีมัีโอุกาสต่อุสู้กับความัยากลำาบาก 

และอุุปิสรรค และบรรลุผู้ลลุล่วงได้ี  เป็ินปิระสบการณ์์ที�ทรงคุณ์ค่ายิ�งต่อุการ 

เรียนรู้ ดัีงระบุไว้ในหนังส้อุเล่มันี� ในเร้�อุง ‘Kolb’s Experiential Learning Cycle’  

ยิ�งไดีโ้คช้ที�ชว่ยตั�งคำาถามันำา ใหว้ยัรุน่ใครค่รวญสะทอุ้นคดิี (Reflection) จิาก 

ปิระสบการณ์์สู่หลักการ  (Conceptualization) และสู่คุณ์ค่าขอุงสิ�งที�ตนทำา  

ก็จิะเกดิีการเรียนรูใ้นมัติทิี�ลกึซึ้ึ�งยิ�งขึ�น โดียผู้มัขอุเสนอุใหโ้คช้ตั�งคำาถามัเพ้�อุให้

วัยรุ่นที�ทำากิจิกรรมั PBL  ไดี้สะท้อุนคิดีไปิสู่  V, A, S, K  เปิ็นระยะๆ ทีละ 

ปิระเดีน็ V = Values - คา่นิยมั, A = Attitude - เจิตคต,ิ S = Skills - ทกัษะ,  

K = Knowledge  - ความัรู้  โดียมัีคำาแนะนำาที�สำาคัญค้อุ ผูู้้ใหญ่ไม่ัควรใช้วิธีิ 

ตกัเตอุ้นหรอุ้สั�งสอุน แต่ควรเน้นชวนวัยรุน่ทำากิจิกรรมั ตามัด้ีวยการตั�งคำาถามั

เพ้�อุสะท้อุนคิดี     

ผู้มัขอุขอุบคุณ์ทุกท่านที�มัีส่วนทำาให้หนังส้อุ พลังสมัอุงวัยรุ่น พลังเรียนรู้

สูก่ารเปิลี�ยนแปิลง เลม่ันี�  ไดีร้บัการตพีมิัพเ์ผู้ยแพรแ่กส่งัคมัไทย ขอุทกุทา่นไดี้

รับปีิติสุข จิากการผู้ลิตผู้ลงานที�ทรงคุณ์ค่านี�ให้แก่สังคมัโดียทั�วกัน

         วิิจัารึณ์ พานัิช

         18 พฤษภาคมั 2565

         Annecy, France 
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านา

ในัฐานัะองค์กรึพัฒนัาเยาวิชนั สำิ�งท่ี่�เป็นัเป้าหมายในัการึดำาเนันิังานัขีอง

มัลูนธิิสิยามักมััมัาจิลคอุ้การทำาใหเ้ยาวชนมัทัีกษะตดิีตวัและสามัารถนำาทกัษะ

เหล่านั�นไปิใช้ในชีวิตจิริง  โดียเฉพาะอุย่างยิ�งทักษะในการบริหารจิัดีการชีวิต 

การคิดี วางแผู้น  ย้ดีหยุ่นปิรับตัว กำากับตัวเอุงไดี้ และนำาไปิสู่การตัดีสินใจิ 

ที�เหมัาะสมั  เพราะอุย่างน้อุยแล้วการมีัทักษะเหล่านี�จิะทำาให้เยาวชน  ‘รอุดี’ 

สามัารถนำาตัวเอุงอุอุกจิากสถานการณ์์หร้อุปัิญหาต่างๆ ที�เข้ามัาในชีวิตได้ี 

หร้อุอุย่างดีีที�สุดีค้อุทักษะเหล่านี�จิะทำาให้เขาสามัารถไปิถึงเป้ิาหมัายที�วางไว้

ไดี้

 อุย่างไรก็ตามั ทักษะดัีงกล่าว หร้อุที�เรารู้จัิกกันในช้�อุ ทักษะ EF (Executive  

Functions) นั�นตอุ้งมัาจิากการฝึกึฝึน หนังสอุ้เล่มันี�จิงึได้ีนำาเสนอุตัวอุย่างการ

อุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่นที�ดีำาเนินการใน  ‘โครงการพัฒนา 

พลเมั้อุงเยาวชน’ (Active citizen) โดียมูัลนิธิิสยามักัมัมัาจิล ร่วมักับอุงค์กรภาคี 

เคร้อุข่าย พร้อุมักับผู้ลการวิจัิยที�ทดีสอุบว่าการเรียนรู้ผู่้านการทำาโครงการสามัารถ

พัฒนา EF ในวยัรุน่ไดีห้รอุ้ไมั ่อุยา่งไร และหากเราอุยากรูจ้ิกัพฒันาการวยัรุน่ 
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หร้อุเปิ็นส่วนหนึ�งที�ส่งเสริมัการพัฒนา EF ให้วัยรุ่นไดี้ มัีทฤษฎีอุะไรที�เราควร

ทำาความัเข้าใจิบ้าง 

 หวังเปิ็นอุย่างยิ�งว่าหนังส้อุเล่มันี�จิะเปิ็นส่วนหนึ�งในการช่วยทำาให้การ 

ส่งเสริมัการพัฒนา EF ในวัยรุ่นขยายผู้ลในวงกว้าง ก่อุให้เกิดีการพัฒนา EF  

ในวยัรุน่อุย่างแพร่หลายมัากยิ�งขึ�น โดียเฉพาะในสถานศึกษา ครอุบครัว และ

การเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน

สุดีท้ายนี� ขอุขอุบคุณ์ รึศ.ดรึ.นัวิลจัันัที่รึ์ จัุฑาภักด่กุล  เปิ็นอุย่างสูงที�

กรุณ์าเป็ินที�ปิรึกษาทางวิชาการในการจัิดีทำาหนังส้อุเล่มันี�ขึ�น และดีำาเนินการ

วิจิยัเพ้�อุขยายพรมัแดีนความัรูเ้ร้�อุงการพัฒนา EF ในวัยรุน่ ขอุขอุบคุณ์ผูู้้เขียน  

และกอุงบรรณ์าธิิการทุกท่านที�มัีส่วนในการสร้างสรรค์หนังส้อุเล่มันี� หวังเปิ็น

อุย่างยิ�งว่าหนังส้อุเล่มันี�จิะเปิ็นปิระโยชน์ต่อุผูู้้ที�มัีส่วนเกี�ยวข้อุงไมั่มัากก็น้อุย

          ม้ลนิัธิิสำยามกัมมาจัล
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นา

หากกล่าวิถึึง EF หรึือ Executive Functions หลายที่่านัคงคุ�นัห้อย่้บ�าง  

เพราะในวงการการเรียนรู้ และวงการพัฒนาเดี็กและเยาวชนได้ีพูดีถึงมัาสัก

ระยะหนึ�งแล้ว

ทกัษะ EF นั�น เป็ินการทำางานขอุงสมัอุงส่วนหน้าที�เกี�ยวกับทกัษะการคิดี  

การควบคุมัอุารมัณ์์ และการกำากับการกระทำาขอุงตัวเอุงเพ้�อุใหไ้ปิถึงเป้ิาหมัาย

เช่น ทำางานที�ได้ีรับมัอุบหมัายให้เสร็จิตามักำาหนดีเวลา  รู้ว่าตอุนไหนต้อุงทำาอุะไร 

และทำามัันได้ีสำาเร็จิ แม้ัว่าจิะมีัขี�เกียจิบ้าง แต่ก็สามัารถควบคุมัตัวเอุงให้ทำาจิน

สำาเรจ็ิไดี ้ เป็ินตน้ ทั�งนี�  เด็ีกที�มั ีEF ดี ีจิะมักีารกำากบัตัวเอุง (Self-regulation)  

ที�ดีดีีว้ย และทั�ง EF และการกำากบัตวัเอุง มัคีวามัสมััพนัธิก์บัความัพรอุ้มัและ

ความัสำาเร็จิทางการเรียนขอุงเด็ีกในทุกระดัีบชั�นตั�งแต่อุนุบาลจินถึงมัหาวิทยาลัย  

เดี็กที�มัีทักษะ EF ดีีกว่า  จิะมัีความัพร้อุมัทางการเรียนสูงกว่า พร้อุมัฟััง  

พร้อุมัคิดี พร้อุมัเรียนรู้  มัีผู้ลสัมัฤทธิิ�ทางการเรียนที�ดีีกว่าเมั้�อุเทียบกับเดี็ก 

ที�มัีทักษะดี้าน EF ดี้อุยกว่า ทั�งนี� นอุกจิากดี้านการเรียนแล้ว ทักษะ EF ยัง 
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เกี�ยวข้อุงกับการปิระสบความัสำาเร็จิในการใช้ชีวิต  เด็ีกที�รู้ว่าจิะต้อุงทำาอุะไร 

ให้สำาเร็จิ สามัารถควบคุมัและกำากับตัวเอุงให้ทำาสิ�งนั�นได้ี ย้ดีหยุ่น ปิรับตัวได้ี

เมั้�อุตอุ้งเจิอุกบัปิญัหาอุปุิสรรค ยอุ่มัทำาใหก้ารดีำาเนนิชวีติเปิน็ไปิตามัเปิา้หมัาย

ที�ตนเอุงมัุ่งหวังไดี้  และหากไดี้รับการปิลูกฝึังทักษะ EF ภายในช่วงวัยรุ่น  

ทักษะนี�ก็จิะติดีตัวไปิกระทั�งเขาเติบโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่

หนังส้อุ EF  (Executive Functions) พลัังสมองวััยรุ่่�น พลัังการุ่เรุ่ียนรุ่้�ส้� 

การุ่เปลัี�ยนแปลัง ตั�งใจินำาเสนอุอุงคค์วามัรูอุ้ย่างรอุบดีา้นทั�งสว่นที�เปิน็ แนวคดิี

ทฤษฎี ตัวอุย่างการอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่น  (How  to)  

ผู้ลวิจิัยการพัฒนา EF ในวัยรุ่นจิากการเรียนรู้ผู่้านการทำาโครงการ  (Project  

based  learning) และขอุ้เสนอุแนะในการพฒันา EF ในวยัรุน่ ซึ้ึ�งแบง่เน้�อุหา 

เปิ็น 5 บท ดีังนี�

บที่ท่ี่� 1 พัฒนาการสมัอุงวัยรุ่น  เพ้�อุทำาความัเข้าใจิว่าพฤติกรรมัขอุง 

วัยรุ่นที�พบเห็นนั�นเกิดีจิากพัฒนาการทางสมัอุง วัยรุ่นเปิ็นวัยที�มัีสิ�งกระตุ้น  

ยั�วยุมัากมัาย อุยากรูอุ้ยากลอุง ตามัเพ้�อุน ในขณ์ะที�สมัอุงสว่นวเิคราะหย์งัไมั่

เติบโตเต็มัที� ยังวิเคราะห์และตัดีสินใจิไดี้ไมั่เหมั้อุนผูู้้ใหญ่ ปิระกอุบกับสมัอุง

สว่นอุารมัณ์์พฒันาสงูสดุี ทำาใหเ้รามักัเหน็วา่วยัรุน่มักัอุารมัณ์์รอุ้น หนุหนัพลนั

แล่น  เปิ็นความัรู้พ้�นฐานเพ้�อุชวนทุกท่านทำาความัเข้าใจิร่วมักันว่าลักษณ์ะ 

ดีังกล่าวเปิ็นธิรรมัชาติที�มัาจิากพัฒนาการขอุงสมัอุง พร้อุมัทั�งเสนอุแนวคิดี 

วิธิีการจิัดีการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่น

บที่ท่ี่� 2 สมัอุงส่วน Executive Functions  (EF) ในวัยรุ่น มัาทำาความั 

เข้าใจิกันว่า EF ค้อุอุะไร และการพัฒนา EF ในวัยรุ่นสำาคัญอุย่างไร
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บที่ท่ี่� 3 การอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF  ในวัยรุ่น ยกตัวอุย่าง 

การอุอุกแบบการเรียนรู้ขอุงโครงการพัฒนาพลเม้ัอุงเยาวชน (Active citizen) ว่า 

มีัแนวคิดีการพัฒนา EF ในวัยรุ่นอุย่างไร การอุอุกแบบเง้�อุนไขและกระบวนการ 

การเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ทำาอุย่างไร  รวมัถึงบทบาทขอุงโค้ชหร้อุผูู้้ใหญ่ 

ในการช่วยพัฒนา EF ขอุงวัยรุ่นมัีอุะไรบ้าง

บที่ท่ี่� 4 การวิจิัยผู้ลขอุงการเรียนรู้ผู้่านการทำาโครงการ  (PBL)  ต่อุการ 

พัฒนา EF ขอุงวัยรุ่น  เปิ็นการศึกษาว่าการเรียนรู้ผู้่านปิระสบการณ์์จิากการ 

ทำาโครงการ  (Project based  learning)  นั�นส่งผู้ลต่อุการพัฒนาทักษะ EF  

ขอุงวัยรุ่นอุย่างไรบ้าง ซึ้ึ�งดีำาเนินการวิจิัยดี้วยการทดีสอุบ และการวัดีคล้�น

ไฟัฟั้าสมัอุงขอุงเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ 

บที่ท่ี่� 5  อุภิปิราย และข้อุเสนอุแนะการพัฒนา EF  ในวัยรุ่น  เป็ินข้อุ 

เสนอุแนะต่อุผูู้้ใหญ่ที�ใกล้ชิดีวัยรุ่น  ทั�งผูู้้ปิกครอุง ครู  หร้อุพี�เลี�ยงในชุมัชน  

ผูู้้ที�สนใจิการจิัดีการเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน ถึงความัเป็ินไปิไดี้ในการมีัส่วนร่วมั

ในการร่วมัพัฒนา EF ในวัยรุ่น
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“สู่มองวัยรุ�นมี วามย ยุ�นสู้่ง 
แลั ยังปรั เปลีั�ยน � เปน �วงการ 
พั นาสู่มอง น ัน อนสุู่ �าย 
ก�อน เปน ้� � วัยรุ�น งเปน
อกาสู่สุู่ �าย นการ กสู่มอง
สู่�วน น�าสุู่ �กลัั มา า น�า ี�
นการ ว ุม วาม อารม  
การกร า แลั กากั ัวเอง 
� ี น �

”
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ั น รุ่
สมองวัยรุ่่่น

 

เก็บตัวเงียบในห้อุง

บิลค่าโทรศัพท์เริ�มัมีัหลายหลัก ผู้มัก็จิะซึ้อุยหน่อุยๆ หน้ามั้าก็จิะมัีนิดีๆ 

ปิกเส้�อุก็เริ�มัจิะเห็นแนวเหล้อุงเพราะแปิ้งและเคร้�อุงสำาอุาง

หุนหันพลันแล่น  พูดีไมั่เข้าหูเปิ็นอุัน  ‘มัีเร้�อุง’ ต้อุงการได้ีรับความัสนใจิ

จิากคนรอุบข้าง  เปิราะบางต่อุการถูกดีูถูก ลามัไปิถึงเริ�มัลอุงเหล้า  บุหรี� หร้อุ

ขับรถซึ้ิ�งบนท้อุงถนน

และอุีกหลากพฤติกรรมัที�คุณ์รู้สึกเปิ็นห่วง ลูก ศิษย์ หร้อุวัยรุ่นรอุบตัว  

ผูู้ป้ิกครอุงหลายคนกังวลใจิ รบัมัอุ้ไมัถ่กู จิากที�ลกูเคยเช้�อุฟังักลบักลายมัาเป็ิน

ตัวขอุงตัวเอุงมัากๆ ครูปิระจิำาชั�นช่วงวัยตั�งแต่มััธิยมัศึกษาตอุนต้นถึงมััธิยมั

01
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ศกึษาตอุนปิลายพดูีเปิน็เสยีงเดียีวกนัวา่หนกัใจิกบั  ‘ความัวยัรุน่’ ขอุงพวกเขา

ที�ดีีหน่อุยค้อุพูดีคุยแล้วพวกเขายังรับฟััง แต่ที�น่ากังวลค้อุพฤติกรรมัเสี�ยง 

อุยา่งการทดีลอุงใชส้ารเสพตดิี ฝึา่ฝึนกฎระเบยีบ พฤตกิรรมัทางเพศชอุบความั

เสี�ยง ท้าทาย หุนหันพลันแล่น อุารมัณ์์หงุดีหงิดีฉุนเฉียว และอุ้�นๆ ที�หลายคน

ปิระเมัินว่า ถ้าเปิ็นแบบนี�ไปิเร้�อุยๆ พวกเขาเสียคนแน่นอุน 

แต่ข่าวดีีค้อุ  ในขณ์ะเดีียวกันวัยรุ่นก็เปิ็นวัยที�มัีชีวิตชีวา ปิรับตัวต่อุ 

สภาพแวดีล้อุมัไดี้สูง และเต็มัไปิดี้วยพลังสร้างสรรค์

เพ้�อุไขข้อุข้อุงใจิ ให้ความักระจิ่างด้ีวยความัรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัอุงว่า

ทำาไมัพวกเขาจึิงมัีพฤติกรรมัดีังกล่าว  เมั้�อุเข้าใจิแล้วจิะไดี้ปิรับใจิ รับมั้อุ และ

ช่วยกันอุอุกแบบกระบวนการที�จิะพัฒนาและเปิิดีโอุกาสให้ใช้  ‘พลังวัยรุ่น’  

ไปิในทางสร้างสรรค์ สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการ เพราะพลังวัยรุ่นพุ่งแรง พลังบวก

เหล่านี�เปิ็นจิุดีเดี่นที�หาไมั่ไดี้ในวัยอุ้�นๆ  เช่นกัน  โดียในที�นี�จิะขอุอุธิิบายตามั

ลำาดีับ ดีังนี� 

พั นาการสู่มองวัยรุ�น ยเ พา พั นาการสู่มองสู่�วน น�าสุู่  

  (Prefrontal cortex - PFC)

วามสู่ามาร นการ แลั ั สู่น

กั การกากั ัวเอง

การกากั ัวเอง

การ ว ุม ัวเอง

วามเพียร

ซึึ้�งในบทนี�จิะขอุกล่าวถึงเฉพาะข้อุที� 1 พัฒนาการสมัอุงวัยรุ่น และกล่าวถึง

ข้อุ 2-4 ในบทที� 2 ต่อุไปิ 



การเปล่ี่�ยนผ่่านเข้้าสู่่่วััยร่่นไม่่ได้้เกิด้เฉพาะร่างกายภายนอก แต่่เปลี่ือกสู่ม่องข้องเข้าจะค่่อยๆ บางลี่ง 

ในช่่วังเปล่ี่�ยนผ่่าน รวัม่ทั้ั�งเซลี่ล์ี่ประสู่าทั้จะปรับลี่ด้ต่าม่ธรรม่ช่าต่ิด้้วัย ซ่�งแปลี่ว่ัาการทั้ำางานเชื่�อม่ต่่อ

ข้องสู่ม่องจะยิ�งทั้รงพลัี่งแลี่ะว่ัองไวัม่ากข่้�น พ่ด้ง่ายๆ ว่ัาสู่ม่องกำาลัี่งสู่ลี่ะสิู่�งท่ั้�ไม่่จำาเป็นเพื�อเหลืี่อพื�นท่ั้� 

แห่งการฝึึกฝึนทัั้กษะอื�นท่ั้�เราช่อบแลี่ะอยากทั้ำา  นอกจากน่� ยังม่่ข้้อเท็ั้จจริงเรื�องการเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

ข้องสู่ม่องแต่่ลี่ะสู่่วันท่ั้�พัฒนาเต็่ม่ท่ั้�ไม่่พร้อม่กัน ทัั้�งหม่ด้น่�ม่่ผ่ลี่กระทั้บอย่างล่ี่กซ่�งต่่อการค่วับค่่ม่ 

ค่วัาม่ค่ิด้ อารม่ณ์์ การกระทั้ำา  การกำากับต่นเอง รวัม่ทั้ั�งลัี่กษณ์ะนิสัู่ยหรือค่าแรกเต่อร์ข้องพวักเข้า  

แลี่ะเป็นอ่กหน่�งค่ำาต่อบว่ัา ทั้ำาไม่วััยร่่นจ่งเป็นช่่วังวััยท่ั้� ‘เฮ่ี้�ยวั’ แลี่ะเจ้าอารม่ณ์์นัก
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p19-20 ด้้านหลัี่งหน้าพับ--เว้ันข้าวั
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ในช่วงการเปิลี�ยนผู้่านจิากวัยเดี็กไปิสู่วัยรุ่น  จิากวัยรุ่นไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่  

การเปิลี�ยนผู้่านไมั่ใช่เพียงร่างกายภายนอุก  ไมั่ใช่แค่ความัเปิ็นหนุ่มัสาว 

และเริ�มัสนใจิความัรักโรแมันติก แต่ยังมัีการเปิลี�ยนแปิลงครั�งใหญ่ลึกลงไปิ 

ในชั�นสมัอุงด้ีวย  เปิ็นการเปิลี�ยนทั�งขนาดี  โครงสร้าง และความัสามัารถใน 

การเช้�อุมัโยงระหว่างสมัอุงแต่ละส่วน  โดียเฉพาะพัฒนาการขอุงสำมอง 

สำ่วินัหนั�าสำุด  (Prefrontal cortex - PFC) ท่ี่�ดำารึงติำาแหนั่งผู้้�บรึิหารึให ่  

ที่ำาหนั�าท่ี่�สำั�งการึควิบคุมควิามคิด อารึมณ์ การึกรึะที่ำา การึวิางแผู้นั  

การึกำากับตัิวิเอง รึวิมถึึงการึกำาหนัด  คาแรึกเติอรึ์   ในัตัิวิคนัผู้้�นัั�นั  

หากสมัอุงส่วนนี�ทำาหน้าที�บกพร่อุงหร้อุยังพัฒนาไมั่เต็มัที�  แน่นอุนว่าวัยรุ่น 

จิะมัีปิัญหาอุย่างที�กล่าวไปิ นำาไปิสู่ปัิญหาพฤติกรรมัที�เราเห็นกันได้ีบ่อุยๆ  

จิากมันุษย์วัยรุ่น  เช่น หุนหันพลันแล่น  ใช้อุารมัณ์์ ทำาโดียไมั่คิดีไตร่ตรอุง  

ทำาผู้ิดีกฎระเบียบ  รวมัถึงการใช้สารเสพติดี  เปิ็นต้น แน่นอุนว่าพฤติกรรมั 

เหล่านี�ไมั่คงอุยู่ตลอุดีไปิ  เพราะวันที�สมัอุงฟัอุร์มัตัวครบถ้วนสมับูรณ์์แล้ว 

พฤติกรรมัแสนเ ี�ยวเหล่านี�ก็จิะค่อุยๆ  ทุเลาลงอุย่างที�หลายคนบอุกกัน...วัน

เวลาไมั่เคยย้อุนกลับ และเรามัีวัยหนุ่มัสาวไดี้แค่ครั�งเดีียว

เฉพาะการเปิลี�ยนแปิลงในช่วงเปิลี�ยนผู่้านอัุนเป็ินผู้ลให้วัยรุ่น  ‘เ ี�ยว’  

เปิ็นพิเศษเพราะช่วงอุายุ  12-16  ปิี  เปิ็นช่วงที�สมัอุงมัีการเปิลี�ยนแปิลง 

หลายอุย่าง เกิดีการจิัดีฟัอุร์มัครั�งใหญ่ ดีังนี�
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1) สมัอุงมีัการจัิดีโครงสร้างใหม่ั ตดัีแต่งเซึ้ลล์ปิระสาทที�ไม่ัได้ีใช้งานอุอุก

เพ้�อุให้สมัอุงทำางานอุย่างเต็มัปิระสิทธิิภาพ

2) สมัอุงส่วนอุารมัณ์์พัฒนาเร็ว สมัอุงส่วนเหตุผู้ลพัฒนาช้า 

3) มัีการพัฒนาเคร้อุข่ายปิระสาทที�ทำางานร่วมักัน  (Functional brain  

networks)

4) สมัอุงส่วนหน้าสุดีพัฒนาขึ�นจินกลายเป็ินเจิ้านายใหญ่หร้อุ CE   

คอุยบัญชาการและปิระสานงานระหว่างเคร้อุข่ายปิระสาทที�ทำางานร่วมักัน 

ในสมัอุง

5) การสร้างปิลอุกไขมัันหุ้มัเส้นใยปิระสาท (Myelination) 

6) สมัอุงสว่นที�แสวงหาความัสขุ  ถูกกระตุน้จิาก อุรโ์มันเพศที�พุ่งสงูปิรีดี

ทำาให้วัยรุน่มัักแสวงหาความัพึงพอุใจิจิากโลกภายนอุก
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1
สู่มองมีการ ั รงสู่ร�าง ม� ั แ �งเ ลัลัปร สู่า  
ี� ม� � �งานออก เพ�อ �สู่มอง างาน 
อย�างเ มปร สู่ าพ

จิากการศึกษาภาพถ่ายสมัอุงขอุงกลุ่มัตัวอุย่างที�ติดีตามัอุย่างต่อุเน้�อุง

ตั�งแต่อุายุ  4-21 ปิี พบว่า  ในช่วงวัยรุ่น  เปลือกสำมองสำ่วินัสำ่เที่า  (Gray  

atter) ในัสำมองกล่บหนั�าสำุดจัะค่อย  บางลงจันัเที่่ากับควิามหนัาขีอง

เปลือกสำมองผู้้�ให ่ จิากเดีิมัที�เซึ้ลล์ปิระสาทเคยมัีแขนงหนาแน่นในวัยเดี็ก  

(โดียเฉพาะในช่วง  10 ขวบแรก ที�ยิ�งสมัอุงขอุงเดี็กมีัปิฏิิสัมัพันธ์ิกับโลกมัาก

เท่าไร  เซึ้ลล์ปิระสาทก็ยิ�งแตกกิ�งก้านคล้ายต้นไมั้แตกใบอุ่อุนมัากขึ�นเท่านั�น) 

แต่เมั้�อุเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น  สมัอุงจิะมัีการจัิดีโครงสร้างใหม่ั  อุย่างแรกเลยค้อุ 

การึตัิดเอากิ�งใยปรึะสำาที่ท่ี่�ไม่ได�ใช�งานัออกไป เรึาเร่ึยกการึที่ำางานัแบบน่ั� 

ว่ิากรึะบวินัการึ  n tic  unin  หร้อุคิดีง่ายๆ ว่ามัันค้อุการเล็มัเอุาก้านใบ 

ที�รกและไมัจ่ิำาเปิน็อุอุกไปิใหเ้หลอุ้วงจิรปิระสาทจิำานวนพอุดีีและทำางานได้ีอุยา่ง

มัีปิระสิทธิิภาพ (นวลจิันทร์  จุิฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562) 

ยกตวัอุยา่งเชน่ ในชว่งวยัรุน่ที�คณุ์เริ�มัฝึกึเลน่กตีาร ์แรกเริ�มัคณุ์จิำาเปิน็ตอุ้ง

เรยีนรูว้ธิิกีารหลากหลาย ทดีลอุงเทคนคิทกุอุยา่ง ทอุ่งไปิในโลกแหง่การฝึกึฝึน

จินครบทกุท่วงทา่กอุ่น แตเ่มั้�อุเลน่จินชำ�าชอุงดีแีลว้ เริ�มัเชี�ยวชาญขึ�นเร้�อุยๆ เริ�มั

รู้แล้วว่าเทคนิคอุะไรที�ชอุบ  เล่นแบบไหนจึิงจิะอุยู่มั้อุ คุณ์ก็อุาจิหันไปิฝึึกฝึน 

วิธิีการที�คุณ์สนใจิเฉพาะจุิดีนั�นๆ และละทิ�งเทคนิคบางอุย่างที�คุณ์ไม่ัไดี้ใช้มััน

บ่อุยๆ  ไปิ การ Pruning  ก็เช่นกัน สมัอุงจิะสละบางสิ�งที�เราไมั่ไดี้ใช้งาน 

อุย่างเปิ็นปิระจิำาอุอุกไปิ  เพ้�อุเหล้อุพ้�นที�ฝึึกทักษะในสิ�งที�ชอุบและ  (อุยาก)  

เชี�ยวชาญจิริงๆ
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2
สู่มองสู่�วนอารม พั นาเรว
สู่มองสู่�วนเ ุ ลัพั นา �า

 
 

การจิดัีโครงสรา้งสมัอุงที�ทำาใหเ้ปิลอุ้กสมัอุงบางลงนั�นมัแีงด่ี ี เพราะทำาให้

เราม่พื�นัท่ี่�เกบจัำาที่กัษะท่ี่�ชำานัา และละทิี่�งแขีนังปรึะสำาที่บางส่ำวินัท่ี่�ไม่ได�

ใช�ออกไป มัอุงแงน่ี�นบัเปิน็เร้�อุงดีีก็จิริงอุยู่ แตค่วามัซึ้บัซึ้อุ้นซึ้ึ�งเป็ินคำาตอุบขอุง

ทุกพฤติกรรมัในวัยรุ่นก็ค้อุ สำมองแติ่ละสำ่วินับางลงช�าเรึวิไม่เที่่ากันั  ไมั่ไดี้

เกิดีพร้อุมักันทั�วทุกบริเวณ์ และนั�นตามัมัาด้ีวยปัิญหาทางพฤติกรรมั โดียเฉพาะ 

การคิดีวิเคราะห์และกำากับตัวเอุง  เช่น กรึะบวินัการึ  n tic  unin   

จัะเกดิช�าท่ี่�สำดุในัสำมองสำว่ินัหนั�าสำดุบรึเิวิณหนั�าผู้าก ติำาแหนัง่ท่ี่�เปน็ัศน้ัย์

บั ชาการึควิบคุมการึที่ำาหนั�าท่ี่�ในัการึบรึิหารึจััดการึสำมอง หรึือ EF  

Executive Functions  หนัว่ิยป บิตัิกิารึท่ี่�ควิบคมุอารึมณ ์ควิามคดิ และ 

การึกรึะที่ำา เพื�อกำากับติัวิเองให�ที่ำาพ ติิกรึรึมท่ี่�มุ่งสำ้่เป้าหมายท่ี่�ติ�องการึ  

(นวลจัินทร์ จิุฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562) ซึ้ึ�งจิะขอุกล่าวถึง EF  

อุยา่งละเอุยีดีในบทที� 2  เมื�อสำมองสำว่ินันั่�ม่พฒันัาการึช�าท่ี่�สำดุ หมายควิาม

วิ่าช่วิงวิัยรึุ่นัจัึงยังไม่ใช่วิัยท่ี่�จัะคิดอย่างเป็นัเหติุเป็นัผู้ลได�เที่่าผู้้�ให ่ ...

และนั่�คือโปรึแกรึมที่่�ถึ้กติิดติั�งโดยธิรึรึมชาติิ
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โที่มัสำ อาร์ึมสำติรึอง  ( ho as Ar strong)  ผูู้้เขียนหนังส้อุ The Power  

of the Adolescent Brain  กล่าวในปิระเด็ีนนี�ว่า  ในขณ์ะที�สมัอุงส่วน 

อุารมัณ์์พัฒนาการเสร็จิสิ�นในช่วงวัยเจิริญพันธ์ุิ แต่กระบวนการ Synaptic  

pruning และกระบวนการหุ้มัไมัอุีลินในสมัอุงส่วนหน้าจิะยังคงพัฒนาต่อุไปิ 

อุย่างช้าๆ จินถึงวัยรุ่นตอุนปิลายหรอุ้กระทั�งอุายุ 20 ปีิ 

นกึภาพตามัง่ายๆ วา่ สมัอุงส่วนอุารมัณ์์เปิรียบเสมัอุ้นคันเร่งขอุงรถยนต์

ที�พรอุ้มัให้เราเหยียบทะยานไปิบนทางดีว่น โดียมัสีมัอุงส่วนหน้าเปิน็พวงมัาลยั

บังคับทิศทางและเบรกเพ้�อุชะลอุรถ แต่เน้�อุงจิากเรามีัช่อุงว่างขอุงช่วงเวลาที�

ระบบสมัอุงสอุงส่วนนี�พัฒนาไมั่พร้อุมักัน วิัยรึุ่นัจึังเป็นัช่วิงวัิยท่ี่�เหมือนัเรึา

เหย่ยบคนััเรึง่จันัมดิเพื�อเรึง่ควิามเรึวิ ในัรึถึยนัติท่์ี่�ยงัติดิติั�งเบรึกไมเ่สำรึจั

สำมบ้รึณด์่ (Ar strong, 2016, pp. 11)



พลัังสู่มองวัยรุ�น26 พลัังสู่มองวัยรุ�น26

เปรียบเทียบหน้าที�ของสมองส่วนอารมณ์ 
หรือระบบลิมบิกกับสมองส่วนหน้า

สมองส่วนอารมณ์	(ระบบลิมบิก) สมองส่วนหน้า		(Prefrontal	cortex)

พั นาการส่วนใหญ่เกิดขึ�น  พั นาการส่วนใหญ่เกิดขึ�น

ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น   ในวัยรุ่นตอนกลาง แต่ในขณะเพิ�งเข้าวัยรุ่น

     ก็ยังคงทํางานได้ไม่ติดขัดแม้ระบบลิมบิก

     และสมองส่วนอื�นๆ จะยังเจริญเติบโต

     ไม่เต็มที�จนกระทั�งช่วงอายุ  ตอนต้น

หน้าที�	

  เสี�ยงอันตราย 

  ตอบสนองสิ�งจูงใจ

  หิว

  วัฏจักรการนอนหลับ

  ความทรงจําระยะยาว

  แสวงหาความตื�นเต้นเร้าใจ

  แสวงหาสิ�งตอบแทน

  แสวงหาความแปลกใหม่

  ตอบสนองแรงกระตุ้นแบบชั�วแล่น

  แสดงออกทางอารมณ์ 

  ความต้องการแบบ ับพลันทันที 

หน้าที�	

  ตัดสินใจ

  วางแผน

  ความจําเพื�อใช้ในการทํางาน

  การลําดับความสําคัญ

  ยับยั�งชั�งใจ

  ประเมินสถานการณ์

  จัดระเบียบความคิด

  คิดแบบเชิงกลยุท ์

  ควบคุมตนเอง

  ปรับให้ความคิดและอารมณ์

     ไปในทางเดียวกัน

  ชะลอความพึงพอใจ

   ที่่�มา  Ar strong (2016)
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3
มีการพั นาเ รอ �ายปร สู่า ี� างานร�วมกัน

หร้อุเคร้อุข่ายปิระสาทในเปิล้อุกสมัอุงที�ทำาหน้าที�อุย่างพร้อุมัเพรียงกัน

ในการทำาหน้าที�เฉพาะอุย่างเปิ็นปิฏิิบัติการระดัีบสูงขอุงสมัอุงเลยทีเดีียว ซึ้ึ�ง

ช่วงวัยที�มัีการพัฒนา Functional brain networks มัากที�สุดีก็ค้อุช่วงวัยรุ่น

นี�เอุง 

การฝึึกค้อุใช้งานเคร้อุข่ายปิระสาทเหล่านี�บ่อุยๆ  เช่น กระบวนการคิดีที�

ต้อุงวางแผู้นงานที�ซึ้ับซึ้้อุน ลงมั้อุทำาตามัแผู้น และแก้ปิัญหาโดียการกระตุ้น

ให้ดีึงความัทรงจิำามัาใช้งานบ่อุยๆ หร้อุการพูดี  เขียน สะท้อุนคิดีการเรียนรู้

หลงัจิากทำางานเสรจ็ิ จิะทำาให้มักีารเช้�อุมัโยงกันภายในเครอุ้ขา่ยมัากขึ�น และ

การเช้�อุมัโยงระหว่างเคร้อุข่ายลดีลง ทำาให้เคร้อุข่ายปิระสาทมีัความัแข็งแรงขึ�น

ทำาหน้าที�เฉพาะเจิาะจิงมัากขึ�น ในขณ์ะเดีียวกันจิะเกิดี ับ (Hub) ที�ทำาหน้าที�

เปิ็นจิุดีเช้�อุมัโยงข้อุมัูลทั�งภายในเคร้อุข่าย  (Network)  เดีียวกัน และระหว่าง

เครอุ้ขา่ยหลายๆ เคร้อุขา่ยเขา้ดีว้ยกนั ทำาใหก้ารบรหิารจิัดีการเครอุ้ขา่ยตา่งๆ

ทำาหน้าที�ไดี้อุย่างมัีปิระสิทธิิภาพมัากขึ�นตามัวัยขอุงเดี็กที�โตขึ�น ช่วงวัยรุ่นเปิ็น

ช่วงเวลาสำาคัญที�จิะเน้นยำ�าให้เคร้อุข่ายเหล่านี�พัฒนาเต็มัที� สามัารถทำาหน้าที�

ในการคิดีและตัดีสินใจิอุย่างเปิ็นเหตุเปิ็นผู้ลมัากขึ�น



ตัวอย่างของ 
   ที�สําคัญ

Default mode network (DMN)
หรือเครือข่ายโหมดค่าเริ�มต้น จะทํางานขณะที�เราตื�นและอยู่ในสภาวะพัก เครือข่ายนี�จะเปด
ใช้งานเมื�อเรากําลังสนใจความคิดข้างใน เช่น �นกลางวัน จินตนาการเรื�องในอนาคต 
ย้อนระลึกความทรงจํา อาจกําลังคิดเรื�องของตัวเองหรือเกี�ยวกับบุคคลอื�น (ทฤ ีของจิต) 
เป�นต้น การคิดในโหมด  นี�มีความเกี�ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ และจะมีความ

สัมพัน ์เชิงลบกับเครือข่ายสมองที�จดจ่อกับสิ�งกระตุ้นจากภายนอก 

Attention network (AN)
หรือเครือข่ายประสาทเกี�ยวกับความสนใจจดจ่อ เป�นเครือข่ายประสาทที�เปดใช้งานอัตโนมัติ

เมื�อเราสนใจจดจ่อต่อสิ�งที�อาจจะเกิดขึ�นโดยไม่คาดคิด

Executive control network (ECN) 
เป�นเครือข่ายประสาทที�ทํางานเมื�อเราใช้ความคิดจดจ่อกับสิ�งที�อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื�อเรา
กําลังจําสิ�งต่างๆ เพื�อหาความสัมพัน ์ ขณะคิดหาความเกี�ยวโยงกันของสิ�งต่างๆ การ

หยุดพฤติกรรมที�เคยชิน การเปลี�ยนจากสิ�งหนึ�งไปทําอีกสิ�งหนึ�งและสลับไปมาได้ เป�นต้น

Frontoparietal network (FPN) 
เป�นเครือข่ายประสาทที�ทําหน้าที�เมื�อต้องตัดสินใจ เมื�อเราเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ

Salience network (SN) 
คือเครือข่ายประสาท  ที� ทําหน้าที�ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลที�ผ่านเข้ามาในสมองว่า
ในขณะนั�นมีสิ�งใดสําคัญเด่นชัดขึ�นมาและเราต้องให้ความสนใจเดียวนั�น  จะทําหน้าที�
เหมือนสวิตช์ควบคุมการเปด ปด  และ  กล่าวคือ หากข้อมูลที�ผ่านเข้ามาไม่มี
ความสําคัญเร่งด่วน  จะสั�งให้สมองอยู่ใน    และปดการทํางาน
ของ  แต่หากมีเรื�องสําคัญต้องจดจ่อ ใช้ความคิดและตัดสินใจ  จะเปดสวิตช์
การทํางานของสมองมาอยู่ใน    เป�นต้น

(นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 6-7)
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4
สู่มองสู่�วน น�าสุู่ พั นา น นกลัายเปนเ �านาย �
รอ อย ั าการแลั ปร สู่านงานร ว�าง

เ รอ �ายปร สู่า ี� างานร�วมกัน นสู่มอง

การเช้�อุมัตอุ่ระหว่าง บั  (hub) หรอุ้จิดุีรวบรวมัสญัญาณ์ขอุ้มัลูเครอุ้ข่าย 

(network) ในสมัอุงขอุงวัยรุ่นแตกต่างจิากสมัอุงขอุงผูู้้ใหญ่อุย่างไร

ส่วนใหญ่การเช้�อุมัโยงเคร้อุข่ายระหว่าง ับในวัยรุ่นอุายุ 12-15 ปิี จิะ

เปิน็การเช้�อุมัระหว่าง หนึั�ง - เปิลอุ้กสมัอุงใหญ ่กับบรเิวณ์ที�อุยู่ใตเ้ปิลอุ้กสมัอุง

(Cortical กับ Subcortical) และ สำอง - บริเวณ์ใต้เปิล้อุกสมัอุงเช้�อุมัโยง

กันเอุง (Subcortical กับ Subcortical) 
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บริเวณ์ที�อุยู่ใต้เปิล้อุกสมัอุงจิะเกี�ยวข้อุงกับอุารมัณ์์ ความัรู้สึก ความั

ต้อุงการ ความัพึงพอุใจิ วัยรุ่นจิึงแสดีงอุอุกตามัอุารมัณ์์ ชอุบแสวงหาความั

แปิลกใหม่ัและความัรูสึ้กที�ต้�นเต้นเร้าใจิ พอุถึงช่วงอุายุ 15-19 ปิ ีการเช้�อุมัโยง

เคร้อุข่ายระหว่าง ับในส่วนใต้เปิล้อุกสมัอุงจิะลดีลง และเช้�อุมัโยงเคร้อุข่าย

ระหว่างเปิล้อุกสมัอุงส่วนหน้าสุดี กับเปิล้อุกสมัอุงใหญ่บริเวณ์ต่างๆ  เพิ�มัขึ�น 

กระบวนการเปิลี�ยนแปิลงนี�ทำาให้สมัอุงส่วนหน้าสุดีกลายเปิ็นจุิดีศูนย์กลาง 

ในการปิระมัวลข้อุมูัลจิากเปิล้อุกสมัอุงส่วนอุ้�นๆ  เรียกกระบวนการนี�ว่า  

Frontalization หร้อุการที�สมัอุงส่วนหน้าสุดีพัฒนาขึ�นจินกลายเป็ินเจ้ิานายใหญ่ 

หร้อุ CE  คอุยบัญชาการและปิระสานงานระหวา่งเคร้อุข่ายปิระสาทที�ทำางาน 

รว่มักันในสมัอุง (Functional brain networks) เมื�อเครึอืขีา่ยปรึะสำาที่สำมอง 

ที่ำางานัรึ่วิมกันัหลายจัุด จัึงเป็นัธิรึรึมดาท่ี่�รึะบบป ิบัติิการึที่างสำมองจัะ

สำั�งการึให�เรึาม่สำติ ิไมห่นุัหนััพลนััแล่นั คดิและติดัสำนิัใจัอยา่งเปน็ัเหติผุู้ล

ใช�กลวิธิิท่่ี่�หลากหลายในัการึแก�ป หา สำรึ�างควิามร่ึวิมมอื ที่ำางานัร่ึวิมกับ

ผู้้�อื�นั และกำากับตินัเองไปสำ้่เป้าหมาย (นวลจัินทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 7)

หร้อุพูดีอุีกอุย่างหนึ�งว่า ที�เรามัักเวียนหัวกับความัเอุาแต่ใจิขอุงวัยรุ่น  

ก็เพราะสมัอุงส่วนอุารมัณ์์ขอุงเขาทำางานแยกส่วนกับสมัอุงส่วนคิดีวิเคราะห์

และตัดีสินใจินั�นเอุง 
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5
การสู่ร�างปลัอก มัน ุ�มเสู่�น ยปร สู่า

 

เป็ินกระบวนการสุดีท้ายที�เกิดีในสมัอุงวัยรุ่น  เมั้�อุมัีการพัฒนาเคร้อุข่าย

ปิระสาทที�ทำางานร่วมักัน (Functional brain networks) แลว้ และกระบวนการ 

Frontalization  เกิดีขึ�นเรียบร้อุยแล้ว จิะเริ�มัมีักระบวนการสร้างปิลอุกไขมััน 

ที�เรียกว่า ไมอ่ลนิั  (Myelin) มัาหุ้มัเสน้ใยปิระสาท ทำาใหว้งจิรปิระสาททำางาน

ไดี้ว่อุงไวขึ�น  รับส่งข้อุมูัลระหว่างสมัอุงแต่ละส่วนได้ีรวดีเร็วขึ�น  และการ 

ดีงึขอุ้มัลูที�เก็บอุยู่ในความัจิำามัาใชเ้พ้�อุคดิีตดัีสนิใจิกจ็ิะทำาไดีเ้รว็ขึ�น   (นวลจินัทร์

จุิฑาภักดีีกุล, 2563, น.  7)
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6
สู่มองสู่�วน ี�แสู่วง า วามสุู่ ้กกร ุ�น าก 
อร มนเพ ี�พุ�งสู้่งปรี า �วัยรุ�นมักแสู่วง า 
วามพงพอ าก ลัก ายนอก

ขณ์ะที�สมัอุงส่วนหน้าซึ้ึ�งควบคุมัเร้�อุงการคิดี ตัดีสินใจิ ขอุงวัยรุ่นอุายุ 

12-15 ปิ ียังพฒันาไมัเ่ตม็ัที� แติส่ำมองสำว่ินัใติ�เปลือกสำมองท่ี่�ควิบคุมในัเรึื�อง

อารึมณ์ ควิามติ�องการึ และควิามหุนัหันัพลันัแล่นั กลับม่เครืึอข่ีายเชื�อมโยง

และที่ำางานัอยา่งแขีงขีนัั  ยิ�งไปิกวา่นั�น ในวัยนี�ยงัเปิน็ชว่งที� อุรโ์มันเพศอุยา่ง

เที่สำโที่สำเติอโรึนั และ  เอสำโติรึเจันั  เพิ�มัสูงมัาก  (นี�เปิ็นเหตุผู้ลเดีียวกับที� 

วัยรุ่นชายหญิงเริ�มัมัีการเปิลี�ยนแปิลงทางร่างกายให้เป็ินหนุ่มัสาว ที�สำาคัญ 

พวกเขาเริ�มัมัคีวามัรกั )  ยิ�งเทสโทสเตอุโรนพุ่งสงูเทา่ไร กยิ็�งทำาใหค้วามัไวขอุง

สมัอุงส่วนที�แสวงหาความัสุข พึงพอุใจิเหมั้อุนไดี้รับรางวัล หร้อุ  Li bic  

reward  syste  มัีการตอุบสนอุงมัากขึ�นเท่านั�น และอุาจิมัากกว่าระดีับ 

ปิกตดิีว้ย เมั้�อุสอุงตวันี�มัารวมักนัแลว้กย็ิ�งแรงเปิน็ทวคีณู์  เปิน็แรงผู้ลักใหว้ยันี�

อุยากรูอุ้ยากเหน็ อุยากทำาอุะไรใหมั่ๆ  แสวงหาสิ�งแปิลกใหมัแ่ละความัต้�นเตน้

เร้าใจิเพ้�อุทำาให้ตัวเอุงมีัความัสุขความัพึงพอุใจิ โดียเฉพาะความัรู้สึกอุยากมีั

รักโรแมันติก
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นอุกจิากสมัอุงส่วนลิมับิกและ อุร์โมันเพศอุย่างเทสโทสเตอุโรนแล้ว  

ยังมีัการหลั�งสารส้�อุปิระสาทแห่งความัสุขที�ช้�อุ โดปาม่นั  ( opa ine)  ใน 

สมัอุงส่วน Li bic  reward syste  ดี้วย กลับกัน หากการทำางานขอุงสาร 

ส้�อุปิระสาทโดีปิามัีน ( opa ine) ในสมัอุงลดีลง วัยรุ่นก็จิะอุอุกไปิแสวงหา 

ความัพึงพอุใจิจิากโลกภายนอุก แสวงหาสิ�งที�ต้�นเต้นเร้าใจิเพ้�อุใหส้ารโดีปิามีัน

ในสมัอุงหลั�งมัากขึ�น  เพ้�อุทำาให้ความัรู้สึกพึงพอุใจิค้นกลับมัา  (นวลจัินทร์  

จุิฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562)
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ปิัจิจิัยสำาคัญอีุกอุย่างหนึ�งค้อุ  สมัอุงส่วนใต้เปิล้อุกสมัอุงซึ้ึ�งเกี�ยวกับ

อุารมัณ์์ความัรู้สึกพัฒนาเต็มัที�และถูกกระตุ้นได้ีง่ายจิากอิุทธิิพลขอุง อุร์โมันเพศ

ที�มัีเพิ�มัมัากขึ�นในช่วงวัยรุ่น ทำาให้เดี็กวัยนี�ไวต่อุสิ�งเร้า  อุารมัณ์์ความัรู้สึก 

ถูกกระตุน้ไดีง้า่ย ในขณ์ะที�การพัฒนาขอุงเปิลอุ้กสมัอุงสว่นหนา้สดุีซึ้ึ�งควบคมุั

ความัคิดี อุารมัณ์์  การกระทำา และการกำากับตนเอุงยังพัฒนาไม่ัสมับูรณ์์ 

อุารมัณ์์ความัรู้สึกที�เปิลี�ยนไปินี�ส่งผู้ลต่อุการตัดีสินใจิที�ผู้ิดีพลาดีได้ี

หมัายความัว่า แมั้ในภาวะปิกติวัยรุ่นจิะควบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์ การ 

กระทำาและกำากับตัวเอุงไดี้ดีี แต่หากมัีสิ�งเร้าต่างๆ มัากระตุ้นให้เกิดีอุารมัณ์์

ความัรู้สึก อุยู่ในภาวะคับขัน หร้อุในสถานการณ์์เสี�ยง เช่น เวลาที�เจิอุเหตุการณ์์

ท้าทาย สนุกต้�นเต้น วัยรุ่นจิะไมั่ลังเลที�จิะกระโดีดีเข้าไปิทดีลอุง ซึ้ึ�งหากเดี็ก 

คนนั�นหลักไมั่ดีี  เช่น ความัสามัารถในการควบคุมัตัวเอุงน้อุย ความัสามัารถ

ในการคิดีไตร่ตรอุงอุย่างเปิ็นลำาดีับขั�นน้อุย  เปิ็นต้น  (ซึ้ึ�งทั�งหมัดีนี�ล้วน 

เป็ินความัสามัารถขอุงสมัอุงส่วน Executive Functions ซึ้ึ�งจิะกล่าวถึงใน 

บทที�  2)   อุาจิส่งผู้ลให้ตัดีสินใจิผิู้ดีพลาดี และอุาจิพัฒนาไปิสู่ปัิญหาสังคมั

ต่างๆ ไดี้ในที�สุดี 
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วัยรุ่่่น  สมอง ัง ั รุ่ ย ใ ม่ 
สรุ่ ง น ่ ง ่ง อ ส นส่ ย 

แม้ัความัเปิลี�ยนแปิลงทั�งทางร่างกายและสมัอุงจิะเกิดีขึ�นครั�งใหญ่ 

ในช่วงวัยรุ่น แต่การเปิลี�ยนแปิลงที�ว่าไม่ัจิำาเป็ินว่าวัยรุ่นจิะอุอุกไปิทำาสิ�งที� 

น่าหนักใจิเสมัอุไปิ พลังภายในและการเปิลี�ยนแปิลงที�มัักอุิงกับอุารมัณ์์

มัากกว่าเหตุผู้ล เช่น การให้ความัสำาคัญกับมิัตรภาพ การบ้าพลังในกิจิกรรมั

อุย่างใดีอุย่างหนึ�ง อุอุกไปิทดีลอุงทำาสิ�งใหมั่ๆ อุย่าง  ‘ไมั่คิดีมัาก’ กระทั�งการ

รวมักลุ่มัขอุงวัยรุ่นเพ้�อุทำาโครงการต่างๆ อัุนเต็มัไปิด้ีวยไฟัฝัึนและแรงบันดีาลใจิ  

เป็ินต้นหากผูู้้ใหญ่เข้าใจิ ช่วยอุอุกแบบการเรียนรู้และมีัความัสัมัพันธ์ิที�ดีีพอุ 

ก็อุาจิทำาให้ไดี้ใช้พลังวัยรุ่นไปิกับสิ�งที�ดีีๆ ไดี้

กล่าวค้อุ สมัอุงกำาลังจิัดีระเบียบในการทำาหน้าที�เพ้�อุให้สามัารถควบคุมั

ความัคิดี อุารมัณ์ ์การกระทำา กำากบัตนเอุงที�ดีขีึ�นเร้�อุยๆ ตามัวยั ดีงันั�น วยัรุน่

จิงึเป็ิน  ‘หน้าตา่งแห่งโอุกาสบานสดุีท้าย’ ขอุงการพัฒนาสมัอุง เปิน็วัยสำาคญั

ที�ยังสามัารถพัฒนาทักษะสมัอุงให้ดีีขึ�นไดี้อีุก ก่อุนที�ความัย้ดีหยุ่นขอุงสมัอุง

(Brain plasticity) จิะค่อุยๆ ลดีลงเมั้�อุเข้าสู่วัยผูู้้ใหญ่ 

และจิำาเปิ็นต้อุงยำ�าว่า  สมัอุงช่วงวัยรุ่นมัีความัย้ดีหยุ่นสูงและยังปิรับ

เปิลี�ยนได้ี และการเปิลี�ยนแปิลงที�ว่าเป็ินการพัฒนาในขั�นตอุนสุดีท้ายเพ้�อุให้

สมัอุงทำาหนา้ที�ไดีอุ้ยา่งมัปีิระสทิธิภิาพเทา่กบัผูู้ใ้หญ่ วยัรุน่จิงึเปิน็โอุกาสสดุีทา้ย

ในการฝึึกให้สมัอุงส่วนหน้าสุดีให้ทำาหน้าที�ควบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์ การกระทำา  

และกำากับตัวเอุงให้ดีีอุย่างมัีปิระสิทธิิภาพ
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‘โปรแกรมปองกันอันตราย’ 
จากอะมิกดาลา และ ฮิปโปแคมป�ส 

ตั�งแต่วันที�เราเกิดมา ชิ�นส่วนสําคัญในสมอง  ส่วน คือ อะมิกดาลา ( ) ศูนย์กลาง
อารมณ์และความรู้สึก และ ฮิปโปแคมป�ส ( ) สมองส่วนความจําและการเรียนรู้ 
ทั�งสองส่วนนี�จะทํางานร่วมกันราวกับถูกตั�งโปรแกรมไว้ โดยเ พาะ ‘โปรแกรมปองกันอันตราย’

ในช่วงที�เราตกอยู่ในสภาวะคับขัน สมองเราจะประมวลผลทันทีว่าเรา ‘รู้สึก’ ต่อเหตุการณ์
ตรงหน้าอย่างไร รู้สึกเข้มข้นแค่ไหน เช่น หากคุณถูกงูกัด อะมิกดาลาถูกกระตุ้นและจัดเก็บ
ความรู้สึก ‘กลัว’ ของคุณเข้าไปในแฟมความทรงจําโดยฮิปโปแคมป�ส  สมองด้านความจํา
ทั�งการจดจําผู้คน สถานที� เหตุการณ์สําคัญต่างๆ  เมื�ออะมิกดาลายืนยันว่าความรู้สึกที�เกิดขึ�น
คือความกลัว ฮิปโปแคมป�สจะจดจําและบันทึกว่า ต่อไปในอนาคต งูจะเป�นสิ�งที�คุณหวาดกลัว
และต้องหลีกเลี�ยง นอกจากนี�ฮิปโปแคมป�สยังจําว่าสถานที�แบบไหนที�คุณถูกกัด คุณจะหลีกเลี�ยง
สถานที�แบบนั�นหรือแม้แต่บรรยากาศแบบนั�นด้วยเช่นกัน 

ไม่ใช่แค่การจดจําความรู้สึกที�มีผลต่อความเป�นความตายในชีวิต แต่อะมิกดาลากับฮิปโปแคมป�ส
ยังร่วมกันจดจํา ‘อารมณ์’ อื�นๆ ที�มีผลจากประสบการณ์ของเราด้วย และต้องไม่ลืมเช่นกัน
ว่าในช่วงวัยรุ่น ขณะที�สมองส่วนหน้าที�ทํางานเรื�องคิดวิเคราะห์อย่างเป�นเหตุเป�นผลยังเติบโต
ไม่เต็มที� แต่สมองส่วนความรู้สึกทํางานต่อเนื�องมาตั�งแต่แรก นั�นทําให้วัยรุ่นพร้อมจะตีความ
ทุกสิ�งอย่างควบคู่ไปพร้อมกับ ‘ความทรงจําทางอารมณ์’ เช่น ถ้ายื�นภาพภาพเดียวกัน
ไปให้วัยรุ่นกับผู้ใหญ่มอง เชื�อไหมว่าสองคนนี�จะตีความไม่เหมือนและไม่เท่ากัน?! 

เพราะอะมิกดาลาจะถูกกระตุ้นในวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่ เวลา (สมอง) วัยรุ่นเห็นภาพอะไร พวกเขา
จะตีความไปทางด้านอารมณ์ก่อน ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที�จะตีความภาพภาพนั�นด้วยเหตุผล
มากกว่า ภาพที�ว่าไม่ใช่แค่ภาพศิลปะสองมิติ แต่หมายถึงสีหน้าท่าทางหรือสิ�งที�เกิดขึ�นตรงหน้า
ทั�วไป จึงเป�นเหตุผลว่าแม้พ่อแม่ยังไม่ทันอ้าปากจะบ่น เพียงแค่สีหน้าหงุดหงิดหรือบรรยากาศ
อึมครึมระหว่างกัน (เพราะสมองส่วนนี�เคยจดจําไปแล้วว่า แม่มักจะบ่นเสมอหากทําสีหน้าแบบนี�) 
วัยรุ่นก็พร้อมจะตีความ ‘ภาพ’ หรือ ‘สีหน้า’ นั�นไปทางความรู้สึก  ไม่ว่าจะโกร  ไม่พอใจ รําคาญใจ
หงุดหงิด ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ได้ 

แล้วจะแก้อย่างไรดี? 

อาจเป�นคําตอบที�โหดร้ายไปเสียหน่อยที�จะบอกว่า ในช่วงวัยรุ่นที�ทั�งฮอร์โมนและพั นาการ
สมองส่วนหน้ายังไม่สมบูรณ์ สิ�งที�ทําได้คือเข้าใจ ปล่อยวาง คอยประคับประคอง และสร้าง
ความทรงจําใหม่ให้ฮิปโปแคมป�สเลือกนําไปเก็บไว้ในคลังความทรงจํา มีแต่ความสัมพัน ์ที�ดี
เท่านั�นที�ดับไฟกรุ่นโกร ตามพั นาการของวัยรุ่นได้ 

( eak  . and  eak  ., 2013)
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รุ่ ั รุ่ รุ่ยนรุ่
สอ อง ั ั น รุ่สมองวัยรุ่่่น

ด้ีวยธิรรมัชาติขอุงสมัอุงวัยรุ่นดัีงที�ได้ีนำาเสนอุไว้ในช่วงต้น จึิงเป็ินที�น่าสนใจิ

ว่าหากเราจิะจิัดีการเรียนรู้ให้วัยรุ่น และเปิ็นการจิัดีการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับ

พัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่นดี้วยนั�น การจิัดีการเรียนรู้ควรเปิ็นอุย่างไร 

ผูู้้เขียนจึิงขอุยกตัวอุย่างที�โที่มัสำ อาร์ึมสำติรึอง  ผูู้้เขียนหนังส้อุเร้�อุง The Power 

of the Adolescent Brain: Strategies for Teaching Middle and High 

School Students (พลััง องสมองวััยรุ่่�น  กลัย่ เพ�อการุ่สอนนักเรุ่ียนวััย

มั ยม �นแลั มั ยมปลัาย)  ที�ไดีใ้หข้้อุเสนอุ 8 ข้อุ เพ้�อุใหก้ารจิดัีการเรยีนรูน้ั�น

สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการสมัอุงขอุงวัยรุ่น 

  อ สใ น อ  เพราะสมัอุงส่วนหน้า หร้อุ Prefrontal cortex 

ซึ้ึ�งเปิ็นสมัอุงส่วนที�ใช้ตัดีสินใจิ กำาลังเจิริญเติบโตในวัยนี�  วัยรุ่นจิึงมัักหลงผู้ิดี

หรอุ้เลอุ้กทางเลอุ้กที�ไมัค่อุ่ยเหมัาะสมันกั เขาควรไดีร้บัโอุกาสใหต้ดัีสนิใจิเพ้�อุ

ลอุงผู้ดิีลอุงถูกหลายๆ ครั�ง  เพ้�อุดีวู่าพวกเขาไดีเ้รยีนรูอุ้ะไร เรยีนรูอุ้ย่างไร และ

เรียนรู้เร็วแค่ไหน 

 ใ วัยรุ่่่น น ัว อง ย รุ่ รุ่รุ่ม  นักจิิตวิเคราะห์ช้�อุอ่ริึค

อ่ริึคสัำนั (Erik Erikson) เห็นว่าช่วงวัยรุ่นมีัแรงขับทางจิิต 2 ด้ีานซึึ้�งต่อุสู้ขัดีแย้ง

กันอุยู่ภายใน ดี้านแรกค้อุแรงขับที�อุยากสร้างตัวตนอุย่างใดีอุย่างหนึ�งให้อุยู่

รอุดีได้ีในสงัคมั กับอุกีดีา้นที�ผู้ลกัดีนัใหเ้กิดี  ‘ความัสบัสนในหนา้ที�’ คอุ้  ยังไมัรู่้

หน้าที�ทางสังคมัและตัวตนที�แน่ชัดีขอุงตัวเอุง ฉะนั�น จิึงเปิ็นเร้�อุงสำาคัญที�การ

จิัดีการเรียนรู้ให้วัยรุ่นหร้อุในชั�นเรียนช่วงมััธิยมัศึกษาควรมัีกิจิกรรมัที�ช่วยให้

นักเรียนไดี้สำารวจิและแสดีงความัเปิ็นตัวขอุงตัวเอุงอุอุกมัา
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  ั รุ่ รุ่ยนรุ่ ยใ ม รุ่ ยน ว ม ั อน การเขา้

สังคมักับเพ้�อุนในวัยนี�เปิ็นสิ�งสำาคัญมัาก ครูผูู้้สอุนควรลดีการเรียนการสอุนที�

ใช้ครูเปิ็นศูนย์กลาง  เช่น การบรรยายหน้าชั�นเรียน การสอุนจิากตำาราและให้

เดี็กจิดีตามั  เปิ็นต้น และมัุ่งเน้นให้นักเรียนแลกเปิลี�ยนความัรู้ซึ้ึ�งกันและกัน 

เรียนรู้ด้ีวยการทำางานร่วมักัน  (Cooperative  learning) หร้อุใช้วิธีิอุ้�นใดีที�ให้ 

เดีก็ได้ีแสดีงความัร่วมัมัอุ้ร่วมัใจิ แลกเปิลี�ยนความัคิดีเห็น และแสดีงอุอุกอุย่าง

สร้างสรรค์ดี้วยกัน

  ั รุ่ รุ่ยนรุ่ ยมอ รุ่ม ว มรุ่ส สง รุ่ นอง รุ่ อ  

(Affective  learning) เมั้�อุระบบลมิับกิหรอุ้สมัอุงสว่นอุารมัณ์ข์อุงวยัรุน่พฒันา

อุยา่งเต็มัที� การเรียนการสอุนที�สอุดีรบักบัพฒันาการในช่วงวยันี�จิงึควรยอุมัรับ

อุารมัณ์แ์ละนำาสิ�งที�เดีก็แสดีงอุอุกมัาปิระยกุตใ์นกจิิกรรมัขอุงหลกัสตูร แตโ่ดีย

ทั�วไปิครผููู้ส้อุนอุาจิไมัใ่สใ่จิกับอุารมัณ์ต์า่งๆ ที�เดีก็แสดีงอุอุกมัาในชั�นเรยีนและ

มัีการลงโทษหากเดี็กไมั่รู้จิักเก็บอุารมัณ์์ ซึ้ึ�งมัักจิะนำาไปิสู่ผู้ลร้ายเสียมัากกว่า 

  รุ่ยนรุ่ ยใ น ย สมัอุงส่วน Cerebellu   ที�อุยู่ด้ีานหลังขอุง 

กะโหลกเป็ินสมัอุงส่วนที�มัีความัสามัารถในการปิรับตัวให้เข้ากับสภาพ-

แวดีล้อุมัสูง จิึงเปิ็นส่วนที�ไวต่อุสิ�งกระตุ้นจิากสิ�งแวดีล้อุมัมัากตามัไปิด้ีวย 

มัีหน้าที�หลักค้อุสั�งการความัเคล้�อุนไหว  (ไดี้แก่  วิ�ง กระโดีดี  เต้น หร้อุเล่น

ยิมันาสติก) และมัีหน้าที�ทำาให้การรับรู้ความัรู้สึกนึกคิดีระดัีบสูงไดี้อุีกดี้วย  

เช่น  รู้ภาษา สั�งการดี้านการจิัดีการ และสมัาธิิ  เป็ินต้น  เมั้�อุเรียนรู้ผู้่านการ 

ใช้ร่างกายกท็ำาให้สมัอุงไดี้พัฒนาทักษะการคิดีขั�นสูงไปิดี้วย
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  ส่ง สรุ่มใ วัยรุ่่่นมส น   รุ่ นั รุ่  รุ่ ั ว ่ม น อง

(Metacognitive strategies)  อง เพ่ยเจัท์ี่ ( ean Piaget) นักปิระสาทวิทยา 

ดีา้นพันธุิกรรมัชาวสวติเซึ้อุร์แลนดี ์และเปิน็นักวิทยาศาสตร์คนแรกที�กล่าวว่า

ช่วงอุายุ  11-12 ปิี  เปิ็นช่วงที�เริ�มัมัีกระบวนการคิดีแบบใหมั่ที�เรียกว่า การ

ปิฏิิบัติงานอุย่างเปิ็นทางการ หร้อุ For aloperations  เป็ินช่วงวัยที�สามัารถ  

‘คิดีวิเคราะห์ความัคิดี’  ไดี้ การส่งเสริมัให้วัยรุ่นมัีสำานึก ตระหนักรู้และรู้จิัก

ควบคุมัตนเอุงจิึงเร่งฝึึกไดี้ในวัยนี� 

 ใ วัยรุ่่่น ส งออ ่ น  ดี้วยพลังความัสามัารถขอุงวัยรุ่น  

วัยนี�จิึงควรเป็ินวัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพด้ีานศิลปิะให้มัาก

ที�สุดี แผู้งเส้นใยปิระสาท Corpus callosu   ที�แยกสมัอุงอุอุกเปิ็นสอุงซึ้ีก 

นั�น จิะขยายจิำานวนเพิ�มัขึ�นแบบพุ่งพรวดีในช่วงอุายุ 5 - 18 ปิี  โดีย Corpus  

callosu  มัีความัเกี�ยวข้อุงกับพฤติกรรมัสร้างสรรค์อุยู่แล้ว การให้วัยรุ่นได้ี 

แสดีงอุอุกผู่้านกิจิกรรมัด้ีานศิลปิะ  เช่น วาดีภาพ ปิันเคร้�อุงปิัน  เล่นละคร  

เล่นดีนตรี  ถ่ายรูปิ และทำาภาพปิะติดี เป็ินต้น เป็ินการเรียนการสอุนที�ช่วยเปิิดี 

ช่อุงทางให้ศักยภาพขอุงสมัอุงส่วนลึกในวัยนี�ไดี้เบ่งบานอุอุกไปิสู่การแสดีง 

ตัวตนอุย่างเหมัาะสมัและมัีจิิตสำานึกในสังคมัขอุงตน และนำาไปิสู่การช่วย 

ส่งเสริมัให้สมัอุงส่วนหน้าและพัฒนาสมัอุงส่วนลิมับิกให้รับส่งเก้�อุกูลกัน 

อุย่างแข็งแกร่ง

  ใ ออ รุ่ยนรุ่ในส น รุ่ รุ่ง  การสอุนให้วัยรุ่นวางแผู้น 

บริหาร คิดีจิัดีแจิงล่วงหน้า ยับยั�งชั�งใจิ และใช้ความัคิดีดี้านการจิัดีการอุ้�นๆ 

จิะไดี้ผู้ลดีีที�สุดีก็ต่อุเมั้�อุเราให้เขาไดี้ทำาไปิตามัสัญชาตญาณ์ขอุงตนเอุง  ให้ 

คาดีเดีาสถานการณ์์แปิลกใหม่ั  รู้จิักยับยั�งการตอุบสนอุงทางอุารมัณ์์ และ

แสดีงอุอุกในบริบทที�มัาจิากสถานการณ์์จิริงอุ้�นๆ
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สรุปข้อเสนอเพื�อการจัดการเรียนรู้ 
ที�สอดคล้องกับพั นาการสมองของวัยรุ่น  ข้อ

ข้้อเสนอ	 	 	 																	เหตุุผล

. เปดโอกาสให้เป�นผู้เลือก  เมื�อต้องออกไปใช้ชีวิตจริง เขาจะตัดสินใจ  
      ที�สุ่มเสี�ยงต่ออันตรายน้อยลงและมีเหตุผล  
      มากขึ�น

. ให้ค้นพบตัวเองโดยการทํากิจกรรม ช่วยให้วัยรุ่นค่อยๆ ค้นพบและพั นา 
      อัตลัก ณ์ของตนเอง

. เรียนรู้โดยการแลกเปลี�ยนความคิด  ให้ความสําคัญกับอุปนิสัยของช่วงวัย
 กับเพื�อน   ที�ต้องอยู่กับเพื�อนเป�นหลักในช่วงนี�

. เรียนรู้โดยมีอารมณ์ความรู้สึก   เอาทัก ะของสมองส่วนอารมณ์
 และสิ�งเร้าเป�นองค์ประกอบ   (ระบบลิมบิก) กับทัก ะของสมองส่วนหน้า 
 (  )  ที�ใช้คิดเหตุผลมารวมกัน 

5. เรียนรู้โดยใช้ านกาย  ให้ความสําคัญกับสมองที�กําลังมีการ  
      ยืดหยุ่นปรับตัวได้สูง เมื�อใช้เรียนรู้ 
      ผ่านการใช้ร่างกายก็ทําให้ได้สมอง 
      พั นาทัก ะการคิดขั�นสูงไปด้วย

. ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสํานึก ตระหนักรู้  ได้ลอง กใช้ประสิท ิภาพสมองที�เริ�ม 
 และรู้จักควบคุมตนเองเป�น  ‘คิดวิเคราะห์’
 (  ) 

. ให้แสดงออกผ่านศิลปะ  เป�นช่องทางให้ศักยภาพของสมองส่วนลึก  
      ในวัยรุ่นได้เบ่งบานออกไปสู่การแสดงตัวตน 
      อย่างเหมาะสมและมีจิตสํานึกต่อสังคม

. ให้ออกไปเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ได้ใช้ความคิดด้านการจัดการภายใต้  
      สภาวะที�มีป�จจัยทางอารมณ์ความรู้สึก   
      และตัวกระตุ้นทางสังคมอื�นๆ มามีอิท ิพล  
      ต่อกระบวนการคิด 
 

ที่่�มา  Ar strong (2016)
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“ี�เรามักเวียน ัว �กั วาม 
เอาแ � องวัยรุ�น กเพรา  
สู่มองสู่�วนอารม องเ า างาน 
แยกสู่�วนกั สู่มองสู่�วน วเ รา
ั สู่น

”
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“อ สู่ามก�อนแรก อง อ
วาม า างาน การ ยุ แลั

การเปลีั�ยน ย ยุ�น วาม
พน าน ี�กา น ว�าเ ก รอมนุ ย
น น�งมี วามสู่ามาร นการ

กากั ัวเอง
อก ัวเองว�า า รอ ม� า

สู่�ง สู่�ง น�งเพ�อ ลัลััพ ี� ัง ว�
� ม

”
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สมองส่วน 
Executive 
Functions (EF) 
ในวัยรุ่่่น

 

02
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สมมติิว่่าคุุณติ้องทำำางานเขีียนเรื่่�องสมองว่ัยรืุ่่นส่งอาจารื่ย์ปรื่ะจำาว่ิชาวิ่ทำยาศาสติรื่์ให้้ได้้ภายใน 

ว่ันจันทำรื่์ทำี�ใกล้้เขี้ามา นับจากว่ันนี�มีเว่ล้า 5 ว่ันในการื่เติรื่ียมขี้อมูล้ จรื่ด้ม่อเขีียน ฟีีด้แบ็กกับ 

เพ่ื่�อนให้้ช่ว่ยอ่าน นำามาแก้ไขีเพ่ื่�อให้้เข้ีาใจอย่างกรื่ะจ่างแจ้งอีกสักรื่อบ จากนั�นจึงคุ่อยส่งอีเมล้ 

ถึึงคุรืู่ แติ่เอาจรื่ิงๆ เล้ยนะ... ว่ิทำยาศาสติรื่์สมองเป็นเรื่่�องทำี�คุุณไม่เคุยเขี้าใจมันเล้ยสักนิด้เดี้ยว่  

จังห้ว่ะนี�คุุณเรื่ิ�มจะเคุรื่ียด้นิด้ๆ สมองปรื่ะมว่ล้ผล้แล้้ว่ว่่า “เอาไงด้ีนะ จะเรื่ิ�มติรื่งไห้นด้ี?” 

ไม่ทำันรืู่้ตัิว่ ในหั้ว่ขีองคุุณเริื่�มมีภาพื่คุร่ื่าว่ๆ สองวั่นแรื่กอาจเป็นการื่คุ้นห้าข้ีอมูล้ ว่ันทำี�สามต้ิองเรื่ิ�ม

เขีียนแล้้ว่ล่้ะ อะ… วั่นทำี�สามติอนกล้างคุ่นต้ิองส่งให้้เพ่ื่�อนๆ ช่ว่ยฟีดี้แบ็กเพ่ื่�อเช็คุคุว่ามเรีื่ยบร้ื่อย  

ว่ันทำี�สี�อาจติ้องนั�งแก้อีกรื่อบ ว่ันทำี�ห้้าก็ถึึงเด้ด้ไล้น์พื่อด้ี! 

-   2   วัั น แ ร ก   -  

คุุณอาจล้งม่อห้าขี้อมูล้ในเสิรื่์ชเอนจิ�นเกี�ยว่กับห้ัว่ขี้อทำี�อาจารื่ย์สั�งมาก่อน สมองว่ัยรืุ่่นว่่าด้้ว่ย 

เรื่่�องอะไรื่บ้างนะ มีผล้ต่ิอพื่ฤติิกรื่รื่มว่ัยรืุ่่นอย่างไรื่ มีใคุรื่เคุยเขีียนเรื่่�องนี�เอาไว่้แล้ะเขีียนในมุมไห้น

แล้ะอ่�นๆ ทำี�คุิด้ว่่าจำาเป็นต้ิองรืู่้ แติ่ให้้ติายเถึอะ ขี้อมูล้ในอินเทำอร์ื่เน็ติดู้ไม่น่าเช่�อถึ่อเอาเสียเล้ย รืู่้แติ่

ว่า่ในบทำคุว่ามห้ล้ายชิ�นอา้งองิข้ีอมลู้จากอาจารื่ย์ในมห้าว่ทิำยาล้ยัทำา่นห้นึ�งซึึ่�งเขียีนเอาไว่อ้ยา่งเขีา้ใจ

ง่ายแล้ะเห้ม่อนจะมีอยู่ในห้้องสมุด้โรื่งเรื่ียนด้้ว่ย เอาล้ะ… แม้จะไม่ง่ายอย่างทำี�ติอนแรื่กปรื่ะเมินไว่้ว่่า

แคุ่ขี้อมูล้ในอินเทำอรื่์เน็ติคุงเพีื่ยงพื่อ แติ่ถึ้ามันจะทำำาให้้รื่ายงานทำี�ติั�งใจทำำานั�นถึูกติ้องแล้ะน่าเช่�อถึ่อ

ขีึ�นอีกนิด้ ยอมสล้ะคุว่ามขีี�เกียจแล้ะเปล้ี�ยนแผนนิด้ห้น่อย เสียเว่ล้าคุรื่ึ�งว่ันเดิ้นไปใช้ขี้อมูล้ขีอง

อาจารื่ย์คุนทำี�ว่่าทำี�ห้้องสมุด้ คุงจะไม่ทำำาให้้ผิด้แผนทำี�ว่างไว่้มากนัก 

-   วัั น ที่่�   3   -  

แน่นอนว่่าคุว่ามยากไม่ใช่แคุ่ขีั�นติอนการื่ห้าขี้อมูล้อย่างเด้ียว่ การื่เขีียนก็ยากไม่แพ้ื่กัน แติ่เม่�อ 

มองไปยังปฏิิทิำนทำี�มีว่งกล้มตัิว่ให้ญ่่ๆ เติ่อนว่่าเด้ด้ไล้น์นั�นใกล้้เข้ีามาทุำกทำี พื่ล้ังแห่้งคุว่ามขียัน  

(ป่� น) ก็ลุ้กโชนอย่างไม่เคุยรืู่้สึกมาก่อน โอเคุ ลุ้ย… เขีียน เขีียน เขีียน เคุ้นสมองๆๆ 

เว่ล้าผ่านไปนานเทำ่าไรื่ไม่รืู่้ รืู่้ติัว่อีกทำีก็เพื่รื่าะเสียง ‘ติ่อ ด้่อ ด้ึ�ง’ เสียงเรื่ียกเขี้าจากโปรื่แกรื่มสนทำนา

ในสมารื่์ทำโฟีนมีขี้อคุว่ามรื่ะบุว่่า “เฮ้้ย แก ห้ิว่มาก ไปกินขี้าว่ทำี�ติล้าด้ห้น้าโรื่งเรีื่ยนกัน วั่นนี�ติล้าด้

ให้ญ่่ด้้ว่ยอะ อยากกินติำาปูเจ้านั�น แซ่ึ่บๆ ปะแก” เสียงในหั้ว่คุุณผุด้ขีึ�นทำันทีำเล้ยเช่นกันว่่า “แคุ่คุิด้ 

ก็แซึ่่บจรื่ิงด้้ว่ย นำ�าล้ายสอ” อยากไป แต่ิงานก็ยังไม่เสรื่็จ ทำำาไงด้ี? 
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เสียงในหัวคุณแตกออกเป�นสองเสียงระหว่าง “จะออกไปเที�ยวกับเพื�อนตอนนี�เลยดีไหม 

ที�คิดว่าจะให้เพื�อนช่วยฟ�ดแบ็ก ไม่ต้องมีขั�นตอนนี�ก็ได้มั�ง?” หรือ “จะทํางานต่อให้เสร็จก่อน 

เหลืออีกนิดเดียวแล้วนะ เสร็จวันนี�ก็จะได้เป�นไปตามแผนด้วย” ทันใดนั�น… เสียงที�สามในหัว

ก็สวนขึ�นมาว่า “เฮ้ย… เราไม่จําเป�นต้องเลือกก็ได้นี� พิมพ์ไปบอกเพื�อนสิว่าอาจไปสายสักหน่อย

เพราะอยากทําการบ้านให้เสร็จก่อน อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเนี�ย เพราะถ้าไม่เสร็จ จะไปเที�ยว

ก็ไม่สนุก แต่ถ้ามัวแต่นั�งทํางานในห้องไม่ออกไปไหนเลย มันก็ยิ�งทําให้เครียดเปล่าๆ และ

อีกอย่าง กองทัพต้องเดินด้วยท้อง!” 

แล้วคุณก็ยิ�มออกเพราะทุกอย่างบริหารจัดการได้! และเมื�อรู้แล้วว่าแผนของวันนี�มีเพียงแค่

ทํางานเขียนให้เสร็จแค่ร่างแรกเท่านั�น ก่อนไปตลาดก็กดส่งงานให้เพื�อนคนอื�นช่วยดูงาน

ร่างแรก แบบนี�ได้ทําทั�งสองอย่าง ทั�งได้พักผ่อนหย่อนใจ งานก็เสร็จ พรุ่งนี�เช้ากลับมาก็

ได้แก้ไขตามที�วางแผนไว้ (กระหยิ�มยิ�มในใจ) เมื�อแผนในหัวชัดเจนเช่นนั�น คุณก็มีแรงบันดาลใจ

ที�จะดึงพลังงานเฮือกสุดท้ายมาจรดมือเขียนงานให้เสร็จแล้วออกไปข้างนอกได้สําเร็จงดงาม 

เรื�องราวของเด็กคนนี�จะเป�นอย่างไรผู้อ่านน่าจะพอเดาได้ เพราะถ้าเ อเป�นคนวางแผน 

ควบคุมตัวเองได้ ยืดหยุ่นพอจะปรับแผนงานตัวเองเพื�อเปาหมายที�ตั�งไว้และพร้อมรับกับ

สถานการณ์ใหม่ที�พร้อมจะเข้ามาขัดขวางไม่ให้แผนที�ตั�งใจไว้สําเร็จ (ไม่ว่าจะอุปสรรคเล็กใหญ่

ก็มีผลทั�งนั�น) รวมทั�งมีความพยายามไม่ยอมแพ้ที�จะไปให้ถึงเปาหมาย การเขียนงานส่งอาจารย์

ซึ�งเขาหรือเ อเคยคิดว่ามันยาก ยังไงมันก็ต้องสําเร็จแน่ๆ และเชื�อไหมว่าการ ก นตัวเอง

ให้มีทัก ะเหล่านี�ตั�งแต่การทํางานในเรื�องเล็กน้อย ในเรื�องที�ใหญ่กว่านี� เด็กคนนี�จะ าฟ�นจน

สําเร็จได้แน่นอน (และถึงไม่สําเร็จในครั�งแรก ใครจะรู้ว่าผลลัพ ์แห่งความพยายามและกํากับ

ตัวเองในครั�งต่อไปจะให้ผลลัพ ์อย่างไร) 

ทั�งหมดนี�คือเรื�องเดียวกับทัก ะการคิดขั�นสูงที�ตั�งอยู่บริเวณส่วนหน้าของสมอง ที�นักวิชาการ

ชอบพูดกันว่า     นี�เป�นเรื�องจริงที�ไม่ไกลตัวเราเลย
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ควิามสำามารึถึในัการึคิดและติัดสำินัใจั  Executive Functions  

กับการึกำากับติัวิเอง  e e u tion

ในบทที�  1  เร้�อุงพัฒนาการสมัอุงวัยรุ่น  เราว่ากันเร้�อุงการเปิลี�ยนแปิลง

สมัอุงขอุงวัยรุ่นที�ทำาให้พวกเขามัีพฤติกรรมั  ‘เ ี�ยวๆ’ ไมั่ว่าจิะเปิ็นความัหุนหัน

พลนัแลน่ ใชค้วามัรูส้กึนำาเหตผุู้ล อุยากอุอุกไปิหาความัสขุความัพึงพอุใจินอุก

บ้าน ตอุบแบบกำาปิันทุบดีิน  (แต่เปิ็นเร้�อุงจิริง)  ก็เพราะเขากำาลังเปิ็น  ‘วัยรุ่น’ 

แต่ถ้าสมัอุงขอุงเรามัีปิระตูเปิิดีปิิดีไดี้  เมั้�อุเปิิดีเข้าไปิดีูก็จิะพบคำาตอุบลงลึกไปิ

อุีกชุดีหนึ�งว่า  เพราะการทำางานขอุงสมัอุงช่วงวัยรุ่นแต่ละส่วนทำางานเต็มัที�

สมับูรณ์์ไม่ัเท่ากัน แถมัยังถูกกระตุ้นได้ีง่ายจิากอิุทธิิพลขอุง อุร์โมันเพศอีุกด้ีวย

กุญแจิดีอุกสำาคัญที�จิะช่วยให้วัยรุ่นคนนั�นผู้่านช่วงเวลาอุันท่วมัท้นและ

สับสนไปิได้ี ตอุบในทางวิทยาศาสตร์สมัอุง นั�นค้อุความัสามัารถและการฝึึกปิร้อุ

ทักษะ EF (Executive Functions) การทำางานขอุงสมัอุงส่วนหน้า  เปิ็นทักษะ

การคิดี ควบคุมัอุารมัณ์์ และกำากับการกระทำาขอุงตัวเอุงเพ้�อุมัุ่งสู่เปิ้าหมัาย 

(Anderson    acobs, 2008  Blair, 2017   ia ond, 2013   ia ond   Ling, 

2016   elazo   Craik   Booth, 2004 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์  จิุฑาภักดีีกุล,  2563, 

น. 9) มัากกว่านั�น นี�ค้อุทักษะสำาคัญที�จิะกำาหนดี  ‘นิสัย’ และ  ‘คาแรกเตอุร์’ 

ขอุงคนคนหนึ�งเลยทีเดีียว 
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อง ปร กอ สู่า ั อง �าน กลุั�ม ัก
 

หากพิจิารณ์าในแง่ความัหมัายขอุงทักษะแต่ละดี้าน จิะชัดีเจินเลยว่า

ทำาไมั EF จิึงเรียกว่าเปิ็นตัวกำาหนดี  ‘นิสัย’ และทำาลายความัสำาเร็จิขอุงผูู้้คน 

ไดี้ดีังนี�  (Gioia et al.,  2000 อุ้างถึงใน นวลจัินทร์  จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 9-10)

่่ม     ั น น 
 

1     ควิามจัำาขีณะที่ำางานั (Working  e ory) ค้อุการจิำาข้อุมัูลต่างๆ  ไว้ 

    ในใจิ  ไมั่ใช่แค่จิำาไดี้  แต่ขบคิดีเกี�ยวกับข้อุมัูลเหล่านั�นเพ้�อุทำาความั 

    เข้าใจิ  เปิรียบเทียบ  เช้�อุมัโยงข้อุมัูลเก่ากับข้อุมัูลใหมั่  อุัปิเดีตข้อุมัูล  

    จิำาสิ�งที�เคยทำาผู้ิดีพลาดีไดี้และไมั่ทำาผู้ิดีซึ้ำ�าอุีก  เพราะถ้าจิำาสถานการณ์์ 

    จิำาอุารมัณ์์ จิำาเหตุการณ์์ที�เกิดีขึ�นในอุดีีตไม่ัได้ี  เม้ั�อุสถานการณ์์ใกล้เคียง 

    กันปิรากฏิขึ�นตรงหน้า แน่นอุนว่าเราย่อุมั  ‘ปิระเมิัน’  ไม่ัไดี้เช่นกันว่า 

    ควรจัิดีการอุย่างไร สำาคัญที�สุดี ความัจิำาขณ์ะทำางานเช่นนี�ต้อุงอุาศัย 

    ความัสนใจิจิดีจิ่อุ (Sustain attention) ร่วมัดี้วย

2     การึหยุดยับยั�ง  (Inhibit) ค้อุความัสามัารถในการหยุดีการกระทำาที� 

    เคยชิน คดิีก่อุนทำา หยดุีความัคิดีที�วอุ่กแวก่เพ้�อุใหจ้ิดีจิอุ่กบัสิ�งที�กำาลังทำา

     เอุาชนะความัต้อุงการ ความัอุยาก ไม่ัทำาตามัสิ�งที�มัาล่อุใจิ แต่เล้อุกทำา 

    สิ�งที�จิำาเปิ็นและสำาคัญต่อุความัสำาเร็จิ 

3     การึเปล่�ยนั ยืดหยุ่นัควิามคิด  (Shift Cognitive  flexibility)  ค้อุ 

    ความัสามัารถในการเปิลี�ยนความัสนใจิจิดีจ่ิอุจิากกิจิกรรมัหนึ�งไปิยัง 

    อุกีกิจิกรรมัหนึ�งไดีอุ้ย่างอิุสระ การเปิลี�ยนมุัมัมัอุงความัคิดี คิดีนอุกกรอุบ

     ไมั่ยึดีติดีกับความัคิดีและการกระทำาแบบเดีิมัๆ 
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่่ม     ั รุ่ ว ่ม ัว อง 

4    การึใสำใ่จัจัดจัอ่  (Focus attention) ความัสามัารถใสใ่จิจิดีจิอุ่อุยูก่บังาน 

  ที�ทำาอุย่างต่อุเน้�อุง  ไมั่ว่อุกแว่ก 

5    การึควิบคมุอารึมณ ์ (E otional control) การแสดีงอุอุกอุยา่งเหมัาะสมั 

  เมั้�อุโกรธิ ผู้ิดีหวัง  เสียใจิ และใช้เวลาไม่ันานในการค้นสู่อุารมัณ์์ปิกติ  

  ไมั่หุนหันพลันแล่นโต้ตอุบกลับทันทีโดียไมั่คิดี 

6    การึเ ้าติิดติามด้ติัวิเอง  (Self- onitoring) การเฝึ้าตามัดีูและสะท้อุน 

  ผู้ลจิากการกระทำาขอุงตัวเอุง และการตรวจิสอุบและปิระเมัินผู้ลงาน 

  เพ้�อุปิรับปิรุงให้ดีีขึ�น  เปิ็นเร้�อุงเดีียวกับการวิเคราะห์ ทบทวน เพ้�อุพัฒนา 

  ปิรับปิรุงตัวเอุงหร้อุทำางานให้ดีียิ�งขึ�น 
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่่ม     ั ั

7    การึเรึิ�มติ�นัลงมือที่ำา  (Initiate)  เริ�มัต้นลงมั้อุทำางานดี้วยตัวเอุงโดียไมั่ 

  ต้อุงมัีคนบอุก การคิดีริเริ�มั คิดีนอุกกรอุบ

8    การึวิางแผู้นัจััดการึ  (Plan rganize) หมัายถึงการวางแผู้นจิดัีการงาน 

  ตั�งแต่ต้นจินเสร็จิ  เช่น การตั�งเปิ้าหมัาย จิัดีลำาดีับความัสำาคัญขอุงงาน  

  เริ�มัต้นลงม้ัอุทำา  เมั้�อุเจิอุปิัญหารู้จิักมัอุงภาพรวมัขอุงงาน ไมั่ติดีอุยู่กับ 

  รายละเอุียดีปิลีกย่อุยจินทำาให้งานไมั่สำาเร็จิ ติดีตามัปิระเมัินผู้ลขอุงงาน  

  และทักษะดี้านการจิัดีการอุ้�นๆ 

9    การึมุ่งสำ้่เป้าหมาย  (Goal-directed persistence) ความัพากเพียร 

  ทำางานจินบรรลุเป้ิาหมัาย  เจิอุอุุปิสรรคแค่ไหนก็ลุกขึ�นมัาทำาจินสำาเร็จิได้ี

ท่ามักลางทักษะหลายด้ีานขอุง EF แต่อิฐ 3 ก�อนัแรึก คือ ควิามจัำาขีณะ 

ที่ำางานั การึหยดุ และการึเปล่�ยนั ยืดหยุ่นัควิามคิด เปน็ัพื�นัฐานัท่ี่�กำาหนัด

วิ่าเดกหรืึอมนุัษย์คนัหนึั�งม่ควิามสำามารึถึในัการึกำากับติัวิเอง  e  

e u tion  บอกตัิวิเองวิ่าจัะที่ำาหรึือไม่ที่ำาสำิ�งใดสำิ�งหนึั�ง เพื�อผู้ลลัพธิ ์

ที่่�ติั�งไวิ�ได�ไหม 
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การกากั ัวเอง
การ ว ุม ัวเอง

เพ้�อุใหเ้หน็ความัสามัารถและพลังแห่งการกำากับตวัเอุง (Self-regulation)  

ว่ามัีผู้ลต่อุความัสำาเร็จิขอุงผูู้้คนไดี้อุย่างไร จิำาเปิ็นที�จิะต้อุงอุธิิบายถึงความั 

แตกต่างระหว่างการควบคุมัตวัเอุง (Self-control) และการกำากับตวัเอุง (Self-

regulation) รายละเอุียดีดีังนี� 

การึควิบคุมติวัิเอง  (Self-control) หมัายถงึการควบคมุัตวัเอุงในแงก่าร

กระทำา  ห้ามัตัวเอุงไม่ัให้ทำาสิ�งที�อุยากทำา  (Eisenberg   Spinrad   Eggu , 2010  

อุ้างถึงใน นวลจัินทร์ จุิฑาภักดีีกุล, 2563, น. 12) ทักษะ EF ที�ใช้ค้อุการหยุดี (Inhibit)  
ไมั่ว่าจิะเปิ็นหยุดีการกระทำา หยุดีความัคิดีขณ์ะฟัุ้งซึ้่านหร้อุกำาลังว่อุกแว่ก

การทดีลอุงมัาร์ชเมัลโล่  (Marsh allow test) สุดีโด่ีงดีังค้อุตัวอุย่างขอุง 

การ  ‘อุดีเปิรี�ยวไว้กินหวาน’  ( elayed grati cation) หร้อุ การควบคุมัตัวเอุง

อุย่างเห็นภาพที�สุดี  ในแง่นี�ชัดีเจินเลยว่าแมั้รู้ทั�งรู้ว่าการห้ามัใจิไมั่หยิบขนมั

เพียง 3-5 นาทีจิะไดี้สิ�งที�ดีีกว่า แต่อุะไรบางอุย่างในสมัอุงกลับส่งเสียงค้าน 

ว่า  ‘จิะรอุ หร้อุจิะกินเลยดีี ’ และไมั่เฉพาะกับเด็ีกตัวเล็กๆ วัยรุ่นหร้อุผูู้้ใหญ่

เอุงก็เปิ็นเช่นนั�น             

ในวันที�ตั�งใจิลดีนำ�าหนักจิริงๆ การตัดีใจิไม่ักินขอุงทอุดี หวาน มััน  เค็มั  

ไมั่เอุ้�อุมัมั้อุไปิคว้าโดีนัทหรอุ้พิซึ้ซึ้่าแมั้มัันตั�งอุยู่ตรงหน้า คอุ้การควบคุมัตัวเอุง

(Self-control) แตห่ากอุยากลดีนำ�าหนกัให้ไดีผู้้ลจิรงิๆ ตอุ้งใชป้ิณ์ธิิานกลา้แกรง่ 

กว่านั�น  การลดีนำ�าหนักไมั่ใช่แค่ควบคุมัการกิน แต่รวมัถึงการอุอุกกำาลังกาย 

ซึ้ึ�งในคำาว่าอุอุกกำาลังกายมัีการกระทำามัากมัายในนั�น ทั�งการจัิดีตาราง  เล้อุก

กจิิกรรมัที�จิะทำา หาข้อุมัูลดี้านการอุอุกกำาลังกายและอุาหาร ทั�งมัีการติดีตามั

ปิระเมัินผู้ลว่าลดีลงไปิเท่าไรแล้ว ทั�งหมัดีนี�ต้อุงใช้ทักษะมัากกว่าการควบคุมั

ตัวเอุง แต่ค้อุการกำากับตัวเอุง  (Self-regulation) 
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การึกำากับตัิวิเอง  (Self-regulation)  เปิ็นลักษณ์ะสำาคัญอุย่างหนึ�งขอุง 

การปิรับพฤติกรรมัมันุษย์ให้กระทำามัุ่งสู่เปิ้าหมัายไดี้สำาเร็จิ  เช่น ความัมัุ่งมัั�น

ฝึ่าฟัันอุุปิสรรคเพ้�อุให้งานสำาเร็จิ การปิรับตัวเพ้�อุทำาตามัเปิ้าหมัายร่วมักัน 

กบัคนที�เรารกั และมัักเปิน็การกำากบัตวัเอุงในระยะยาวอุย่างที�กลา่วไปิขา้งตน้

(Eisenberg et al., 2010 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 12) ที�ต้อุง 

ขีดีเส้นใต้ค้อุ การกำากับตัวเอุง  (Self-regulation) มัีความัหมัายกว้างกว่าการ

ควบคุมัตัวเอุง  (Self-control) ที�ให้นัยแห่งการควบคุมัในระยะสั�น  (ควบคุมั 

ตัวเอุงไมั่ให้หยิบโดีนัทกินขณ์ะควบคุมันำ�าหนักไดี้  แต่อุาจิกำากับตัวเอุงให้ 

อุอุกกำาลงักายในระยะยาวไม่ัไดี)้ การกำากบัตวัเอุง (Self-regulation)  เปิน็การ 

ปิรับตัวในหลายๆ ดี้าน  ทั�งปิรับความัคิดี ปิรับพฤติกรรมั ปิรับอุารมัณ์์  เพ้�อุ 

ให้เกิดีพฤติกรรมัที�มัุ่งไปิสู่เปิ้าหมัาย ซึ้ึ�งการกำากับตัวเอุง  (Self-regulation)  

ขอุงแต่ละบุคคลจิะปิระสบความัสำาเร็จิหร้อุไมั่ ขึ�นกับอุงค์ปิระกอุบหลัก 3 ข้อุ

(Bau eister   Heatherton, 1996  Heatherton   Wagner, 2011 อุ้างถึงใน นวลจัินทร์  

จุิฑาภักดีีกุล, 2563, น. 12) ค้อุ 

  

     1)   การตั�งเป้ิาหมัายชัดีเจิน  เหมัาะสมั  มีัความัเป็ินไปิได้ี และคอุย 

    ตรวจิสอุบติดีตามัเปิ้าหมัาย 

           2)    มัีแรงจิูงใจิที�จิะทุ่มัเททำางานให้เข้าใกล้เปิ้าหมัายขึ�นเร้�อุยๆ   

     3)    มีัความัสามัารถในการเอุาชนะอุุปิสรรค หร้อุเอุาชนะสิ�งที�มัา 

    ยั�วยวนให้เราล้มัเลิกความัตั�งใจิ 

ดีงันั�น ความัลม้ัเหลวใดีๆ จิงึอุาจิเกดิีไดีจ้ิากสาเหตทัุ�ง 3 ขอุ้ คอุ้ การไมัรู่้

เปิ้าหมัายหร้อุการตั�งเปิ้าหมัายที�ห่างไกลความัเปิ็นจิริง ขาดีแรงจิูงใจิที�ทุ่มัเท

ทำางานเพ้�อุไปิถึงเปิ้าหมัาย หร้อุการย่อุท้อุต่อุอุุปิสรรคหร้อุมัีสิ�งที�มัายั�วยวนให้

ล้มัเลิกความัตั�งใจิไปิเสียก่อุน   
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เดกท่ี่�ม่ EF ด่ จัะม่การึกำากับติัวิเองท่ี่�ด่ด�วิย ทัี่�ง EF และการึกำากับ 

ติวัิเอง  e e u tion  มค่วิามสำมัพนััธิก์บัควิามพรึ�อมและควิามสำำาเรึจั

ที่างการึเรึ่ยนัขีองเดกในัทีุ่กรึะดับชั�นัติั�งแติ่อนุับาลจันัถึึงมหาวิิที่ยาลัย 

เดกท่ี่�มท่ี่กัษะ EF ดก่วิา่จัะมค่วิามพรึ�อมที่างการึเรึย่นัส้ำงกวิา่ มผู่้ลสำมั ที่ธิ ิ

ที่างการึเรึย่นัท่ี่�ดก่วิา่เมื�อเท่ี่ยบกบัเดกท่ี่�มท่ี่กัษะด�านั EF ด�อยกวิา่ (Marsh  

et al., 2006  Eisenberg et al., 2010 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563,  

น. 12) 

นัอกจัากนัั�นั EF ยังม่ควิามสัำมพันัธ์ิกับควิามสำำาเรึจัขีองช่วิิติในัหลาย   

ด�านั เช่นั สำุขีภาพกาย สุำขีภาพจิัติ คุณภาพช่วิิติ การึอ่านัออกเขี่ยนัได� 

ผู้ลการึเรึ่ยนั ควิามสำำาเรึจัในัอาช่พการึงานั ช่วิิติค่้ และควิามปลอดภัย

ในัสัำงคม เดกท่ี่�ม่ EF และ การึกำากับติัวิเอง  e e u tion  ด่  จัะม่

ที่ักษะที่างสำังคมด่ เป็นัที่่�ยอมรึับขีองเพื�อนั ม่ควิามสำัมพันัธิ์ที่่�ด่กับเพื�อนั

เหนัอกเหนัใจัผู้้�อื�นั ร้ึ�จัักแบ่งปนัอยากช่วิยเหลือผู้้�อื�นั และมักจัะไม่ม่ป หา

ด�านัอารึมณ์และพ ติิกรึรึม ( ia ond, 2013 อุ้างถึงใน นวลจัินทร์ จิฑุาภักดีีกุล,  

2563, น. 12)  

ในทางตรงข้ามั วัยรุ่นที�มัีความับกพร่อุงขอุง EF จิะมัีปิัญหาพฤติกรรมั 

ทั�งแบบแสดีงอุอุก (เช่น ก้าวร้าว ใช้ความัรุนแรง  ก่อุความัวุ่นวาย ทำาผู้ิดีกฎ-

ระเบยีบ เปิน็ตน้) และแบบเกบ็กดี (เชน่ แยกตวัจิากสงัคมั วติกกงัวล ซึ้มึัเศรา้

เปิน็ตน้) ปิญัหาในการกำากบัตวัเอุง เช่น ไมัส่ามัารถควบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์

การกระทำาขอุงตนเอุง กำากับตัวเอุงไมั่ไดี้ และเป็ินเหตุให้เด็ีกขาดีความัพร้อุมั

ทางการเรียนและมีัปัิญหาพฤติกรรมัในชั�นเรียน เช่น ไม่ัสนใจิการเรียน ไม่ัส่งงาน

หนีเรียน หุนหันพลันแล่น  ทำาอุะไรโดียไมั่ยั�งคิดี  ก้าวร้าวใช้ความัรุนแรง 

ทะเลาะวิวาท ติดีเกมั ติดีบุหรี� ติดีสุรา ติดีการพนัน และติดียาเสพติดี ฯลฯ

(Burton  et al.,  2016  Woltering et al.,  2016  Ro er et al.,  2017 อุ้างถึงใน  

นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 13)
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เดกที่่�ม่ควิามบกพรึอ่งขีอง EF และการึกำากับติวัิเอง  e e u tion   

ม่โอกาสำล�มเหลวิที่างการึเร่ึยนัส้ำง ผิู้ดก รึะเบ่ยบ งานัวิิจััยจัำานัวินัมาก 

รึายงานัวิ่า ป หาพ ติิกรึรึมในัเดกและเยาวิชนั เช่นั หุนัหันัพลันัแล่นั 

ใช�อารึมณ์ ที่ำาโดยไม่คิดไติรึ่ติรึอง เก่�ยวิโยงกับควิามบกพรึ่องขีอง EF 

และการึกำากับติัวิเอง  e e u tion  สำ่งผู้ลให�เกิดการึที่ำาผิู้ดก หมาย  

ใช�ควิามรุึนัแรึง รึวิมทัี่�งการึติิดยาเสำพติิด (Clark   Manes, 2004  Spencer-

S ith   Anderson, 2009  Mitchell   Beech, 2011  Ro er et al., 2011  Lansing  

et al., 2016  Miura   Fuchiga i, 2017 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์  จุิฑาภักดีีกุล, 2563,  

น. 13) ยิ�งไปกว่ิานัั�นัควิามบกพร่ึองขีอง EF ยังเก่� ยวิขี�องกับโรึคที่างจิัติเวิช

หลายโรึคท่ี่�แสำดงอาการึในัเดกและวัิยรึุน่ั ดังนัั�นั การึส่ำงเสำริึมให�เดกมก่ารึ

พัฒนัาทัี่กษะด�านั EF ท่ี่�ด่ติามวัิย จัะช่วิยลดป หาพ ติิกรึรึมและป หา 

สัำงคมติ่าง  ที่่�จัะติามมาในัภายหลัง



57พลัังการเรียนร้�สู้่�การเปลีั�ยนแปลัง

พน าน แ �งการ ันสู้่ง
 

Cognition คอุ้ การตระหนักรู ้หร้อุรูค้ดิี และ  eta ที�แปิลวา่ อุภ ิ ดัีงนั�น  

Metacognition จึิงแปิลไดีว่้าเปิน็อุภิปิญัญา คอุ้การรู้ตวัวา่เรารู้อุะไร ไม่ัรูอุ้ะไร  

และต้อุงรู้อุะไรเพิ�มัเติมั สามัารถเลอุ้กกลวิธิใีนการวางแผู้น กำากับควบคุมั และ

ปิระเมัินการเรียนรู้ขอุงตนเอุงไดี้  เพ้�อุให้การเรียนรู้หร้อุการปิฏิิบัติงานต่างๆ 

บรรลุตามัเปิ้าหมัาย เช่น  เมั้�อุหลงใหลอุยากเปิ็นนักเต้นที�ปิระสบความัสำาเร็จิ 

รู้แล้วว่าความัรู้ที�ขาดีไปิค้อุอุะไร ทำาอุย่างไรจิะเติมัเต็มัความัรู้นั�น ต้อุงเดีินไปิ

ในเส้นทางไหนถึงจิะไดี้ฝึึกฝึนในสิ�งที�ตั�งใจิ อุย่างที� จัอห์นั  ลาเวิล1 ( ohn  

Flavel) นักจิติวทิยาผูู้บ้กุเบกิการศกึษาวจิิยัเกี�ยวกบัการรูค้ดิี และเปิน็ผูู้ใ้ชค้ำาวา่  

Metacognition2 อุธิิบายกระบวนการคิดีเช่นนี�ขอุงมันุษย์ไว้ในช่วงทศวรรษ  

1970 โดียอุธิิบายว่า ค้อุกระบวนการที�มันุษย์เรียนรู้และปิระมัวลข้อุมัูล รวมั

ไปิถึงความัรู้ขอุงคนคนนั�น ต่อุกระบวนการเรียนรู้ขอุงตนเอุง หร้อุมัักอุธิิบาย

สั�นๆ  ว่าเปิ็นกระบวนการ  ‘คิดี ว่าตัวเอุงกำาลังคิดีหร้อุเรียนรู้อุะไร’  ( hinking  

about  thinking) 

1
   บทความั: Stanford Researchers  iscover a S arter Way to Prepare for Exa s: 
Introducing MetaCognition,  the Art  of  hinking About  our  hinking  (https: bit.
ly 3oI4bC )

2
   บทความั: การรู้คดิี (Metacognition) เพ้�อุสง่เสริมัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตลอุดีชีวิต (https:
bit.ly 3uLB HI)
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ความัสำาคัญขอุง Metacognition ค้อุคำาว่า  ‘ดี้วยตัวเอุง’  เด็ีกๆ จิะไม่ัถูก

บอุกให้ทำางานตามัแผู้นที�วางไว้ หร้อุ บังคับให้ควบคุมัตัวเอุงไดี้  เมั้�อุลงมัาสู่

การปิฏิิบัติ  ผูู้้ที�มีั Metacognition จิะจัิดีการวางแผู้น หาข้อุมูัล ทดีลอุง ควบคุมั 

ตัวเอุง ปิระเมัินตัวเอุง  เพ้�อุเติมัเต็มัสิ�งที�อุยากรู้อุยากเรียนไดี้ หากบอุกว่า 

จุิดีเริ�มัต้นขอุง EF ค้อุการกำากับตัวเอุงด้ีวยอิุฐ 3 ก้อุน ค้อุ ความัจิำาขณ์ะทำางาน  

การหยุดี และการเปิลี�ยน ย้ดีหยุ่นความัคิดี ความัสามัารถอุย่าง Metacognition  

ก็ค้อุการใช้ทักษะ EF  ทั�ง 9 อุย่าง อุย่างสอุดีคล้อุงกลมักล้น และยำ�าอุีกครั�ง  

มัันค้อุทักษะแห่งความัเข้าใจิชัดีแจิ้งอุย่าง  ‘รู้ตัวว่าต้อุงรู้อุะไร’ 

เช่น  ในการสอุบเข้ามัหาวิทยาลัย พวกเขาจิะเริ�มัหาข้อุมัูลเกี�ยวกับการ

สอุบเข้าว่ามัีเกณ์ฑ์คัดีเล้อุกอุย่างไร จิากนั�นปิระเมัินตัวเอุงว่าภายใต้ข้อุจิำากัดี

ดี้านเวลาและความัสามัารถ  เขาควรให้สัดีส่วนกับวิชาไหนมัากน้อุยกว่ากัน 

จิากนั�นในช่วงเวลาอุ่านหนังส้อุสอุบที�ยาวนานและน่าเบ้�อุหน่าย พวกเขาต้อุง

ใช้การกำากับตัวเอุงขั�นสูงเพ้�อุทำาให้การเตรียมัสอุบเปิ็นไปิตามัแผู้น ทั�งนี�ต้อุงมีั

การปิระเมิันตวัเอุงเปิน็ระยะๆ วา่สิ�งที�ทำานี�เพียงพอุหร้อุยงั หากยัง ตอุ้งย้ดีหยุน่

พอุที�จิะปิรับเปิลี�ยนแผู้นการเพ้�อุให้เหมัาะสมัต่อุไปิ สำาคัญที�สุดี  เด็ีกๆ กระทำา

ทั�งหมัดี  ‘ดี้วยตัวเอุง’ 

กลา่วอุย่างถึงที�สดุี Metacognition คอุ้ผู้ลลพัธ์ิ  ( utput) แห่งการมีั EF  

ที�มัั�นคง 
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วามเพียร
 

ฟัังดูีแล้วเหม้ัอุนว่า หากเด็ีกมีั EF แล้ว  ยังไงเสียเขาก็คงมีัความัพยายามั 

อุยู่ในนั�น  แต่ลอุงคิดีถึงการไปิสู่เปิ้าหมัายที�ตั�งไว้ไกลๆ และต้อุงใช้เวลา

ยาวนานในการไปิให้ถึง  เช่น  เมั้�อุบอุกตัวเอุงว่าอุยากจิะเปิ็นนักดีนตรีที�มัี 

ช้�อุเสยีงระดีบัโลก แตวั่นนี�ยงัเปิน็วันแรกขอุงการขึ�นเวทปีิระกวดี ปิระกวดีโดีย

ไมั่รู้ว่าผู้ลลัพธิ์จิะเป็ินอุย่างไร ต้อุงแข่งอุีกกี�เวที หร้อุมัีทางอุ้�นไหมัที�จิะเป็ิน 

นักดีนตรีระดีับโลกแต่ไม่ัไดี้ผู้่านการชนะรางวัล  ลอุงคิดีถึงการพยายามัใน 

แงน่ี�ที�ตอุ้งใชเ้วลาเดีนิทางไมัรู่ส้กัเทา่ไร และจิะผู้า่นความัชอุกชำ�าจินทำาใหต้อุ้ง

ตั�งคำาถามักับตัวเอุงขนาดีไหน ความัเพียรแบบไหนหร้อุที�เราจิำาเป็ินต้อุงสร้าง 

ใช่แล้ว  ความัเพียรเป็ินสิ�งที�ต้อุงสร้าง เพราะเรากำาลังพูดีถึงความัเพียรในแง่ 

‘ทักษะ’  ความัเพียรแบบไหนที�ทำาให้เราไม่ัล้มัเลิกไปิกลางทางแม้ัหลายเหตุการณ์์

พร้อุมัจิะบอุกให้เรา  ยอุมัแพ้

ความัเพียรพยายามั  (Grit)  ถูกนำาเสนอุเป็ินครั�งแรกโดีย แอนัเจัลา  

ดักเวิิรึ์ธิ   (Angela  uckworth)  หมัายถึงลักษณ์ะขอุงบุคคลที�รักษา 

ความัเพียร อุย่างต่อุเน้�อุง หลงใหล (Passion) ในงานที�ทำา และจิะทุ่มัเททำาสิ�งนั�น 

จินกว่าจิะบรรลุเป้ิาหมัาย ( uckworth et al., 2007 อุ้างถึงใน นวลจัินทร์ จุิฑาภักดีีกุล  

และคณ์ะ, 2563, น. 13) จิุดีที�ทำาให้ความัเพียรแตกต่างกับการกำากับตัวเอุงค้อุ  

Grit ค้อุความัเพียรในระยะยาว ต่อุให้เจิอุอุุปิสรรคเท่าไร  เขาผูู้้นั�นจิะเช้�อุมัั�น 

และลุกขึ�นย้นไดี้เสมัอุ  งานวิจิัยจิำานวนมัากพบว่า Grit  เปิ็นตัวคาดีการณ์์ 

ผู้ลสัมัฤทธิิ�ทางการเรียนไดี้อุย่างน่าเช้�อุถ้อุ  เช่น ผู้ลสอุบหร้อุคะแนนเฉลี�ย

(GPA)  ในระดีับปิริญญาตรีและมััธิยมัศึกษาตอุนต้น  อัุตราการอุอุกจิาก 

โรงเรยีน อุตัราการสำาเรจ็ิการศกึษาในโรงเรยีนมัธัิยมัศกึษาตอุนปิลาย เปิน็ต้น

(Bazelais, Le ay,    oleck, 2016  Bow an et al., 2015   uckworth et al.,  

2007, 2011   uckworth    uinn, 2009 อุา้งถงึใน นวลจัินทร์ จิฑุาภกัดีีกุล, 2563,  

น. 13) 
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แต่ต้อุงขีดีเส้นใต้ว่า แมั้คนที�ถูกระบุว่ามีั EF ดีี หากไม่ัได้ีรับการปิลูกฝึัง

หร้อุสร้างบรรยากาศขอุงกรอุบคิดีเติบโต หร้อุ Growth  indset  เดี็กคนนั�น 

อุาจิไม่ัมัคีวามัเพียรก็ได้ี หร้อุกลา่วใหเ้หน็ภาพว่าการมีั EF ไม่ัใชยั่นต์ศกัดีิ�สทิธิิ�  

กับคนที�ได้ีช้�อุว่าทักษะสมัอุง EF ดีีที�สุดี  เช่น สมัาธิิดีี ความัจิำาดีี  เปิลี�ยนความั 

คิดีดีี จิัดีการตัวเอุงไดี้ดีี  เปิ็นต้น แต่หากเปิ็นมันุษย์ที�ต้อุงเจิอุวันโหดีร้ายหร้อุ 

อุุปิสรรคถาโถมัก็ย่อุมัทดีท้อุได้ีทั�งนั�น ในวันแบบนั�นเราย่อุมัต้อุงการวิธีิคิดีแบบ

เติบโต  เช้�อุมัั�นว่าเราจิะผู้่านไปิไดี้หากอุดีทนและพยายามัเพียงพอุ ต่อุให้มัี  

EF ดีีอุย่างไร แต่หากไมั่มัีความัเช้�อุมัั�นก็ยากที�จิะผู้่านอุุปิสรรคในชีวิตไปิไดี้

นัั�นัจึังเป็นัเหติผุู้ลวิา่ การึสำรึ�าง  ทัี่กษะ  EF นัอกจัากออกแบบให�เดก 

ได�ใช�สำมองส่ำวินัหนั�าอย่างครึบเครืึ�องแล�วิ การึออกแบบการึเร่ึยนัร้ึ�ให� 

พวิกเขีาเจัอที่า่ยาก หมั�นัเติิมควิามคดิแบบเติบิโติหรึอื  o t   in set  

กเป็นัการึสำรึ�างภ้มิคุ�มกันัท่ี่�ด่ และเติิมเชื�อไ แห่งควิามเพ่ยรึพยายามได�

อ่กด�วิย 
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เร็วๆ นี�มีวิจัยในวัยรุ่นที�รายงานว่าความเพียร ( ) มีความสัมพัน ์ทางบวกกับการมีกรอบ

ความคิดแบบ   หรือ กระบวนทัศน์เติบโตงอกงาม หมายความว่า คนที�มี

ความเพียรสูงมักจะมีกรอบความคิดแบบ   ทั�งยังพบความสัมพัน ์ทางลบ

ระหว่างคนที�มีความเพียรสูงกับความหนาของเนื�อสมองสีเทา (   ) 

บริเวณ    (   สมองส่วนที�เกี�ยวข้องกับการทํา

หน้าที�เชิงบริหารของสมอง หรือ ) ข้างซ้าย หรืออ ิบายอีกอย่างว่า คนที�มีความเพียรสูง

จะมีเนื�อสมองสีเทาบริเวณ  ข้างซ้ายบางกว่า เมื�อเทียบกับคนที�มีความเพียรน้อยกว่า 

ในทางตรงข้าม ยังพบความสัมพัน ์ทางบวกระหว่างคนที�มีความเพียรสูงกับความหนาของ

เนื�อสมองสีเทาบริเวณ  ข้างขวา หรือกล่าวได้ว่า คนที�มีความเพียรสูง จะมีเนื�อสมอง

สีเทาบริเวณ  ข้างขวาหนากว่าคนที�มีความเพียรน้อยกว่า (Wang  et  al.,  2018 

อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 13-14)

ที�สําคัญก็คือ การวิเคราะห์ตัวแปรคั�นกลาง (  ) เพื�อดูว่าตัวแปรใดส่งผ่าน

อิท ิพลจากตัวแปรอิสระ (การบางลงของเนื�อสมองสีเทาบริเวณ  ข้างซ้าย) ไปยังตัวแปร

ตาม (ความเพียร) การศึก านี�พบว่ากรอบความคิดแบบ   เป�นตัวแปรส่งผ่าน

ที�อ ิบายความสัมพัน ์ระหว่างการบางลงของสมองส่วน  กับการมีความเพียร ( ) 

(Wang et al., 2018 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 14)

กล่าวโดยสรุปคือ สมองกลีบหน้าสุดบริเวณ  เป�นสมองส่วนที�เกี�ยวข้องกับการทําหน้าที�

เชิงบริหารของสมอง หรือ  การบางลงของเนื�อสมองบริเวณดังกล่าวแสดงถึงการมี

วุ ิภาวะที�มากขึ�น เนื�องจากกระบวนการ  ที�เกิดมากในช่วงวัยรุ่นทําให้บุคคลสามารถ

กํากับตัวเองทั�งความคิด อารมณ์ การกระทํา การเปลี�ยนแปลงนี�สัมพัน ์กับการที�บุคคลมี

กรอบคิดแบบเติบโต หรือ   ซึ�งจะส่งผลให้เกิดความเพียร ( ) ในขณะเดียวกัน 

คนที�มี  ดี ก็จะมีการกํากับตัวเองดีด้วย 

เมื�อรวมกระบวนการเปลี�ยนแปลงทั�งหมดเข้าด้วยกัน ก็จะยิ�งชัดเจนมากว่าการลงทุนในเด็กและ

วัยรุ่นเพื�อส่งเสริมให้เกิดทัก ะ  จะส่งผลในเรื�องอื�นๆ ตามมาอีกหลายด้าน จนในที�สุดเด็กจะ

เติบโตงอกงามเป�นคนที�คิด รู้จักกํากับตัวเอง และทําสิ�งต่างๆ อย่างมุ่งมั�นจนประสบความสําเร็จ

(นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 14)
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“นวัน ี� ัง ลั นา นัก การ ั
ม�เออม ว�า นั รอพ �า
แม� ังอย้� รง น�า อการ ว ุม ัวเอง

แ �การลั นา นัก
ม� �แ � ว ุมการกน มันรวม ง
การออกกาลัังกาย �งมี ังแ �การ
ั าราง เลัอกก กรรม ี� า
า �อม้ลั �านอา าร ังมีการ าม

ปร เมน ลัว�าลั ลัง ปเ �า รแลั�ว
ัง ม นี �อง � ัก มากกว�าการ
ว ุม ัวเอง แ � อการ

กากั ัวเอง

”
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“ปร สู่ การ น �วงวัยรุ�น
ัง �าน วกแลั ลั
เปน ลั�นสัู่�นสู่ เ อน

นสู่มอง ป ลัอ ีว

”
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รุ่ออ
รุ่ รุ่ยนรุ่
อ ั น  EF 

ในวัยรุ่่่น
 

เราไดี้ทำาความัเข้าใจิกันไปิแล้วว่าทำาไมัวัยรุ่นจิึง  ‘เ ี�ยว’ หร้อุเป็ินช่วงวัย 

ที�มัีพฤติกรรมัน่าเปิ็นห่วงอุยู่บ้าง นั�นก็เพราะพัฒนาการสมัอุงส่วนที�คิดีเปิ็น

เหตุผู้ล คิดีวิเคราะห์ และตัดีสินใจิขอุงวัยรุ่นยังพัฒนาไมั่เต็มัที� ขณ์ะที�สมัอุง

ส่วนอุารมัณ์์นั�นกลับเติบโตสูงสุดี  อุย่างไรก็ตามั แมั้วัยรุ่นจิะมัีพฤติกรรมั 

น่าเป็ินห่วงที�เกิดีจิากสมัอุงส่วนอุารมัณ์์ที�เติบโตสูงสุดี ทว่ามีั  ‘หน้าต่างแห่ง 

03
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โอุกาส’  (Window of opportunity) อุยู่มัากเช่นกัน  นั�นก็เพราะการที�สมัอุง 

ส่วนอุารมัณ์์ทำางานอุย่างเต็มัที�ในช่วงวัยนี� ทำาให้วัยรุ่นเต็มัไปิดี้วยพลังในการ

แสวงหาสิ�งที�แปลกใหม่ ติื�นัเติ�นั เรึ�าใจั กล�าเสำ่�ยง และมีัความัคดิีสรา้งสรรค์

เป็นัช่วิงที่่�เสำ�นัใยปรึะสำาที่สำมองม่การึสำรึ�างเครึือขี่ายปรึะสำาที่ที่่� ับ �อนั

อย่างมาก จิึงควรช่วงชิงโอุกาสนี�ในการจัิดีปิระสบการณ์์ที�เหมัาะสมัให้เขาไดี้

ใช้พลังไปิในทางสร้างสรรค์ และช่วงวัยนี�ยังเปิ็น  หนั�าติ่างแห่งโอกาสำบานั

สุำดที่�าย  ในัการึพัฒนัา EF ขีองคนัคนัหนึั�ง ปิระสบการณ์์ช่วงวัยรุ่นจิะกำาหนดี 

ตัวตนในวัยผูู้้ใหญ่ขอุงเขาและกำาหนดีผูู้้ใหญ่ขอุงสังคมัเลยทีเดีียว การจัิดี

ปิระสบการณ์์ให้วัยรุ่นนั�นจิึงต้อุง  ‘ท้าทาย’  เพียงพอุ

อุีกปิระการค้อุ  ในเมั้�อุสมัอุงส่วนการคิดีวิเคราะห์และตัดีสินใจิอุย่าง 

เปิ็นเหตุเปิ็นผู้ลขอุงวัยรุ่นยังพัฒนาไม่ัเต็มัที�  การยับยั�งชั�งใจิและการคิดี 

เปิ็นเหตุเป็ินผู้ลในวัยรุ่นอุาจิยังทำาไดี้ไมั่ดีีนักอุันเน้�อุงจิากธิรรมัชาติขอุง

พัฒนาการทางสมัอุง แต่ความัย้อุนแย้งในช่วงวัยนี�ก็ค้อุ วัยรุ่นต้อุงใช้ทักษะ 

ที�กล่าวไปิอุย่างเต็มักำาลังเพราะการเข้าสังคมักับเพ้�อุนเต็มัไปิดี้วยการชักชวน  

สิ�งยั�วยวนใจิ รวมัถงึแรงกดีดัีนจิากกลุม่ัเพ้�อุนหรอุ้คนในสงัคมั (Peer pressure)  

แต่ก็ต้อุงไ ไลต์ไว้ดี้วยว่าการทำาตามักันเพราะต้อุงการเปิ็นส่วนหนึ�งขอุงกลุ่มั

กับเพ้�อุนๆ ก็เปิ็นพัฒนาการตามัช่วงวัยดี้วย ยังไมั่นับการใช้งานส้�อุอุอุนไลน์

ต่างๆ  ที�เต็มัไปิดี้วยข้อุมัูลข่าวสาร ความัคิดีเห็น การซึ้้�อุขายสินค้าอุอุนไลน์  

ยิ�งทำาให้วัยนี�ต้อุงอุาศัยการคิดีอุย่างมัีวิจิารณ์ญาณ์  (Critical  thinking)  

ในการใช้งานโซึ้เชียลมัีเดีียมัากขึ�นกว่าการเปิ็นวัยรุ่นในอุดีีตเปิ็นไหนๆ 
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ดัีงนั�น EF (Executive Functions) หร้อุความัสามัารถในการคิดีวิเคราะห์  

ความัสามัารถในการหยุดีทำาในสิ�งที�ไมั่เกี�ยวข้อุง และกำากับตัวเอุงให้จิดีจิ่อุ 

ทำาในสิ�งที�ต้อุงทำา  จิำาเปิ้าหมัายที�ตนเอุงต้อุงทำาให้สำาเร็จิ  และสามัารถ 

วางแผู้นจิัดีการงานที�ซึ้ับซึ้้อุน  รวมัถึงการใช้อุภิปิัญญา  (Metacognition)  

ในการปิรับปิรุงและพัฒนางานให้สำาเร็จิตามัเป้ิาหมัายไดี้นั�น จิึงจิำาเปิ็นต้อุง 

ชว่ยสรา้งใหเ้กิดีขึ�นในวยัรุน่ ตอุ้งเปิิดีพ้�นที�ใหว้ยัรุน่ไดีฝ้ึกึสมัอุงสว่นหนา้เพ้�อุใช้

ทักษะ EF ในการทำางานให้สำาเร็จิ
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รุ่ม รุ่ ส รุ่ รุ่ง  
สน มส รัุ่ ั น  EF  องวัยรุ่่่น

พ้�นที�ที�ให้วัยรุ่นไดี้ฝึึกใช้สมัอุงส่วนหน้าเพ้�อุพัฒนาทักษะ EF  ในครั�งนี�  

ผูู้้เขียนขอุยกตัวอุย่างจิากโครงการพัฒนาเยาวชนโครงการหนึ�งที�ดีำาเนินการ

โดียมัูลนิธิิสยามักัมัมัาจิล ใช้ช้�อุว่า โครึงการึพัฒนัาพลเมืองเยาวิชนั หร้อุ

เรียกสั�นๆ ว่า โครึงการึ  ctive citi en  โครงการนี�เกิดีขึ�นเพ้�อุต้อุงการเปิิดี 

พ้�นที�ให้วัยรุ่นไดี้เข้ามัาฝึึกและพัฒนา EF ควบคู่ไปิกับการพัฒนาทักษะใน 

ศตวรรษที�  21  เช่น ทักษะการคิดีวิเคราะห์  (Critical  thinking) การทำางาน 

ร่วมักับผูู้้อุ้�น  (Collaboration) ทักษะการส้�อุสาร  (Co unication)  เปิ็นต้น  

รวมัถึงการสร้างลักษณ์ะนิสัยต่างๆ (Character) เช่น การเป็ินคนมัานะพยายามั  

ไม่ัท้อุง่าย (Grit)  มีัความัรับผิู้ดีชอุบ การมีัจิิตสาธิารณ์ะ (Citizenship)  เป็ินต้น

แต่จิะอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุให้วัยรุ่นไดี้  ‘ฝึึก’  ทักษะเหล่านี�ไดี้อุย่างไร  

คำาตอุบอุยู่ที�  การึได�ม่ปรึะสำบการึณ์จัริึง   (Real world  experience)

หัวใจิสำาคัญ  ค้อุการเปิิดีโอุกาสให้เยาวชนหร้อุวัยรุ่นไดี้อุอุกมัาเรียนรู้

สถานการณ์์จิริงในสังคมั มัีปิระสบการณ์์ตรง  (Experiential  learning)  

เรียนรู้จิากการลงม้ัอุทำา  (Learning by doing) โดียกำาหนดีเง้�อุนไขให้ทำางาน 

เปิ็นทีมักับเพ้�อุน และมีัขอุบเขตขอุงระยะเวลาและงบปิระมัาณ์ที�กำาหนดี  

เพราะการเรียนรู้ในลักษณ์ะนี�จิะทำาให้เขาไดี้ดีึงศักยภาพขอุงตัวเอุงอุอุกมัาใช้

อุย่างสูงสุดี ซึ้ึ�งการเรียนรู้จิากสถานการณ์์จิริงอุาจิทำาไดี้หลายรูปิแบบ แต ่

วิธิีการที�โครงการ Active  citizen  ใช้  ค้อุการให้เยาวชน  กคิดและที่ำา 

โครึงการึเพื�อช่วิยแก�ไขีป หาหรืึอพัฒนัาชุมชนัที่�องถิึ�นั  o unit   

o ect  รึ่วิมกันัเป็นัที่่ม 
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ในระหว่างที�ทำาโครงการจิะมัีภารกิจิที�ทั�งทีมัต้อุงทำาให้บรรลุเปิ้าหมัาย  

รวมัถึงมีัปิัญหาที�ต้อุงแก้ไขสารพัดี โครึงการึจัึงเป็นัเครึื�องมือที่่�ที่ำาให�วิัยรึุ่นั

ได�ที่ำาควิามเขี�าใจัสำถึานัการึณ์สำังคม วิางแผู้นัจััดการึงานั วิางแผู้นัช่วิิติ 

กที่ำางานักับผู้้�คนัหลากหลายแบบ หลากหลายวิัย แติกติ่างทัี่�ง

ปรึะสำบการึณแ์ละควิามคดิ ที่ั�งเพื�อนัและผู้้�ให ใ่นัชมุชนั  กแก�ไขีป หา

ท่ี่�เกดิขีึ�นัรึะหวิา่งที่ำาโครึงการึ  ึ�งทัี่�งหมดน่ั�ติ�องใช�ทัี่กษะและควิามสำามารึถึ

หลายอย่างปรึะกอบกันั รึวิมถึึงที่ักษะ EF 

ทว่าการเรียนรู้ที�เกิดีขึ�นจิากการลงมั้อุทำา  (Learning by doing)  ใน 

ลักษณ์ะนี�  ไมั่สามัารถสร้างความัเปิลี�ยนแปิลงต่อุตัววัยรุ่นไดี้จิากการลงม้ัอุ 

ทำากิจิกรรมัเพียงครั�งเดีียว แต่ทักษะต่างๆ จิะค่อุยๆ เกิดีขึ�นจิากการ  ‘ทำาซึ้ำ�าๆ’  

ในระยะเวลาที�  ‘นานเพียงพอุ’ และ  ‘ต่อุเน้�อุง’ อุย่างน้อุย 1 ปิี 

ในระยะเวลาอุย่างน้อุย 1 ปิี  เยาวชนจิะเริ�มัที�การทำาความัรู้จิักชุมัชนที� 

ตัวเอุงอุาศัย 2 ส่วน ค้อุ หนัึ�ง   ภูมัิสังคมั ไดี้แก่ ปิระวัติศาสตร์ ทรัพยากร 

ธิรรมัชาติและสิ�งแวดีล้อุมั วฒันธิรรมัปิระเพณี์ วถิชีวีติ และ สำอง   บคุคล ซึ้ึ�ง

มัีทั�งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ัอุาศัยอุยู่ร่วมักัน กิจิกรรมันี�เปิ็นจุิดีแรกที�ทำาให้

เยาวชนรูจ้ิกัวา่รากเหงา้ขอุงตวัเอุงเปิน็ใคร ชมุัชนตวัเอุงมัคีวามัเปิน็มัาอุยา่งไร

สามัารถพูดีไดี้อุย่างเต็มัปิากเต็มัคำาว่าบ้านตัวเอุงมัีขอุงดีีอุะไร โครงการทำาให้

เดีก็เข้าไปิสมััผัู้สสิ�งเหล่านี� ไดีรู้้ในสิ�งที�ไมัเ่คยรู้หร้อุไม่ัรูจ้ิกัมัาก่อุน ไดีเ้ข้าใจิผูู้อุ้้�น

และสิ�งรอุบตัวโดียไม่ัยึดีตัวเอุงเปิ็นศูนย์กลาง ทำาให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ั 

กลับมัาเห็นรากเหง้าขอุงตัวเอุง 

จิากนั�นจิงึมัาสูข่ั�นตอุนการลงม้ัอุทำา เยาวชนจิะเลอุ้กสถานการณ์์ในชุมัชน

มัาพัฒนาเปิ็นโครงการตามัความัสนใจิขอุงตัวเอุง กำาหนดีเป้ิาหมัายโครงการ 

กิจิกรรมัที�จิะทำาให้บรรลุเปิ้าหมัาย อุอุกแบบแผู้นการทำางาน และมัาถึงขั�น
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ลงมั้อุทำาร่วมักับเพ้�อุนและการขอุความัร่วมัมั้อุจิากผูู้้ใหญ่ในชุมัชน จินมัา 

จิบที�กระบวนการการส้�อุสารความัรู้และกระบวนการทำางานต่อุคนในชุมัชน 

เพ้�อุให้คนในชุมัชนมัาเรียนรู้และพัฒนาชุมัชนร่วมักัน

ก่อุนลงมั้อุทำาโครงการ  เยาวชนจิะมัีความักลัวและไม่ัมัั�นใจิเพราะไม่ัเคย

ทำามัากอุ่น ไมัเ่ช้�อุมัั�นวา่ตวัเอุงจิะทำาไดี ้ไมัรู่ว้า่จิะเริ�มัจิากตรงไหน ความัมัั�นใจิ

ขอุงเขาอุาจิสูญเสียหร้อุหล่นหายไปิกับอุุปิสรรคระหว่างทาง  โดียเฉพาะเมั้�อุ 

ถกูดีถูกูหรอุ้ไมัไ่ดีร้บัการยอุมัรบัจิากผูู้ใ้หญ่ ความัไมัเ่ขา้ใจิกนัภายในกลุม่ัเพ้�อุน

ที�ทำางานดี้วยกัน หร้อุจิากปิมับางอุย่างในชีวิต  สิ�งเหล่านี�ทำาให้เดี็กท้อุแท้จิน 

คิดีว่าคงไมั่มัีทางเปิ็นไปิได้ี ไมั่มัีทางทำาให้สำาเร็จิไดี้

แต่นี�ค้อุเส้นทางการเรียนรู้  (Learning  journey) ที�ทำาให้วัยรุ่นไดี้ดึีง 

ศกัยภาพขอุงตัวเอุงอุอุกมัาใชอุ้ย่างสงูสุดี ในระหว่างทางที�ทำาโครงการบางคน

ทอุ้ เพราะตอุ้งคดิีวางแผู้นและทำาสิ�งที�ยาก ไม่ัคุน้เคย หร้อุบางคนไม่ักลา้แสดีง

ความัคิดีเพราะกลัวผู้ิดี ไม่ัมัั�นใจิ หร้อุบางคนเจิอุอุุปิสรรคระหว่างทำาโครงการ 

เชน่ บรหิารจัิดีการเวลาเรยีนกบัเวลาทำาโครงการไมัไ่ดี ้ทะเลาะกบัเพ้�อุนในทีมั

ผูู้้ปิกครอุงไมั่อุนุญาตให้มัาทำากิจิกรรมัเพราะต้อุงการให้มัุ่งเรียนหนังส้อุอุย่าง

เดีียว  เป็ินต้น ขั�นตอุนนี�เขาจิะไดี้ฝึึกจัิดีการอุารมัณ์์ ไมั่ถอุดีใจิทิ�งโครงการไปิ

กลางคนั แตจ่ิะพยายามัอุดีทน ยด้ีหยุ่นปิรบัตวั พยายามัวางแผู้นแก้ไขปิญัหา

จัิดีการเวลารวมัถึงหาหนทางเพ้�อุเดิีนหน้าทำาโครงการต่อุไปิด้ีวยความัรับผิู้ดีชอุบ  

พวกเขาต้อุงก้าวข้ามัความักลัวและความัไมั่มัั�นใจิ และนำาพาตัวเอุงเดีินทาง

ต่อุไปิจินกว่าจิะถึงเส้นทางที�ตั�งความัหวังไว้   

ท่ี่ามกลางอุปสำรึรึคที่่�เผู้ชิ หนั�าอย้่ เหมือนัเขีากำาลังยืนัอย้่ติรึง 

ขีอบเหวิ จัุดนั่�เองท่ี่�เขีาจัะหยิบวิิธิ่คิดบางอย่างขึี�นัมาที่�าที่ายตัิวิเอง 

แล�วิดงึศกัยภาพในัตัิวิเองออกมา  ซึึ้�งเปิน็ไดีทั้�งทกัษะ ความัรู้ ความัชำานาญ

เชี�ยวชาญเฉพาะตัว หร้อุแมั้แต่ความัอุดีทนและความัมัานะพยายามั หลาย

คนรูจ้ิกัตวัเอุงมัากขึ�นในชว่งเวลานี� บางคนถงึขนาดีคน้พบความัสามัารถใหมั่ๆ
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ในตัวเอุง อุาทิ การเปิ็นผูู้้นำา การผู้ลิตส้�อุสารคดีี ภาพยนตร์สั�น การอุอุกแบบ 

การวางแผู้น ทักษะการบริหารจิัดีการ  พูดีต่อุหน้าคนจิำานวนมัากไดี้ดีี  ฯลฯ 

บางคนมัีแรง ึดีอุยากทำาให้ไดี้เพราะไมั่อุยากให้ใครมัาตำาหนิ  เปิ็นภาวะแห่ง

การก้าวข้ามัความัสั�นไหวที�ต้อุงอุาศัยความัเช้�อุมัั�นและศรัทธิาในตัวเอุงว่าจิะ

สามัารถปิระคับปิระคอุงตัวเอุงให้ข้ามัพ้นไปิไดี้

การึที่ำาโครึงการึจึังเปน็ัเหมือนัการึสำรึ�างพื�นัท่ี่�ให�เยาวิชนัได�ลงสำนัาม

ไปเร่ึยนัร้ึ�  กทัี่กษะ สำรึ�างลักษณะนิัสัำย  cte  หลายอย่าง จัาก

สำถึานัการึณ์จัรึิงในัช่วิิติขีองเขีา
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ซึ้ึ�งหากเช้�อุมัโยงกับการพัฒนา  EF  แล้ว  จิะเห็นว่าการทำาโครงการ 

เสมัอุ้นการจิำาลอุง  ‘สนามั’ ใหเ้ยาวชนไดีฝ้ึกึ EF ทั�งการมัุง่สูเ่ปิา้หมัาย (Goal-

directed persistence) ความัจิำาขณ์ะทำางาน  (Working  e ory)  ค้อุการ 

จิำาเปิ้าหมัายไดี้ รู้ว่าทำาอุะไรไปิแล้วและต้อุงทำาอุะไรต่อุเพ้�อุไปิให้ถึงเปิ้าหมัาย 

ฝึึกการใส่ใจิจิดีจิ่อุ  (Focus attention) กำากับตัวเอุง (Self-regulation) ให้ทำา 

สิ�งที�ต้อุงทำา  เพราะหากไม่ัทำาตามันี�อุาจิส่งผู้ลกระทบต่อุงานหร้อุต่อุผูู้้อุ้�นไดี ้ 

หร้อุมัีความัสามัารถในการหยุดียับยั�ง  (Inhibit)  หยุดีทำาสิ�งที�ไม่ัเกี�ยวข้อุง  

เช่น การทำาโครงการนั�นมัแีผู้นงานและแผู้นเวลากำากบั แตบ่างครั�งเกดิีขี�เกยีจิ

อุยากพัก อุยากเท แต่เยาวชนจิะคิดีว่าถ้าเทแล้วจิะเกิดีอุะไรขึ�น ส่งผู้ลต่อุทีมั

อุย่างไร ส่งผู้ลต่อุใครบ้าง ถ้าทำาให้เสร็จิจิะเกิดีผู้ลดีีอุย่างไร ซึ้ึ�งอุาจิจิะทำาให้

เยาวชนมัพีลงั  ‘ บึ’ ขึ�นมัาไดี ้แถมัยงัชว่ยสรา้งนสิยัเร้�อุงการมัวีนิยั รบัผู้ดิีชอุบ

ไดี้อุีกดี้วย

ทกัษะ EF อุกีกลุม่ัที�ไดีฝึ้ึกอุย่างมัากคอุ้ การควบคุมัอุารมัณ์์ (E otional  

control) การเปิลี�ยน ยด้ีหยุ่นความัคดิี (Shift) และการวางแผู้นจัิดีการ (Plan

rganize)  เพราะในระหว่างที�ทำาโครงการนั�นเยาวชนต้อุงเผู้ชิญกับปิัญหา 

มัากมัาย  ทั�งปิัญหาจิากงาน ปิัญหาจิากครอุบครัว ปิัญหาจิากเพ้�อุนร่วมัทีมั 

ปัิญหาจิากการเรียน รวมัถึงปัิญหาจิากทักษะหร้อุนิสัยขอุงตัวเอุง การเผู้ชิญหน้า

ยอุมัรับ ฝึกึแก้ปิญัหา ตั�งสต ิควบคุมัอุารมัณ์์ไดีเ้มั้�อุเกิดีปัิญหาขึ�น  ค้อุสิ�งที�เขา

ไดี้ฝึึกการควบคุมัอุารมัณ์์ การปิรับเปิลี�ยนแผู้นงานเมั้�อุเกิดีปิัญหาขึ�น  (Shift) 

และค่อุยๆ วางแผู้นเพ้�อุแก้ปิัญหา และวางแผู้นให้งานไปิถึงเปิ้าหมัายไดี้        

(Plan rganize) 

กระบวนการเหล่านี�ทำาให้เซึ้ลล์สมัอุงส่วน EF ขอุงเยาวชนค่อุยๆ แข็งแรง 

ขึ�นในระหว่างการทำาโครงการไดี้อุย่างไมั่น่าเช้�อุ
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ใ ่รุ่อ ัว 
ส ว อม ่วยสรุ่ ง EF

ในระหว่างทำาโครงการมัีหลายจิังหวะที�เยาวชนจิะถูกผู้ลักให้ไปิอุยู่ที�  

‘ปิลายขอุบขอุงความัสามัารถตนเอุง’ ค้อุการเผู้ชิญหน้ากับปิัญหา ซึ้ึ�งเขามีั 2 

ทางเล้อุก ค้อุ ยอุมัแพ้ หร้อุก้าวข้ามัสถานการณ์์นั�นไปิให้ไดี้ บางคนก้าวข้ามั

ไดี้ดี้วยตัวเอุง  ในขณ์ะที�บางคนก้าวข้ามัมัาไดี้ดี้วยการปิระคับปิระคอุงจิาก

ผูู้ใ้หญ่ ไมัว่า่จิะเปิน็ คร ูพอุ่แมั ่หรอุ้ผูู้ใ้หญ่ในชมุัชน ซึ้ึ�งการก้าวข้ามัปัิญหามัา

ไดีนั้�นจิะทำาให้เยาวชนเหล่านี�ไดีข้ยายขีดีความัสามัารถขอุงตนเอุงไปิอีุกขั�นหนึ�ง

    จิะเหน็ไดีว้า่  เมั้�อุอุอุกมัาเรียนรูน้อุกห้อุงเรยีน เยาวชนต้อุงเจิอุสถานการณ์์

ที�ยากและควบคุมัไมั่ไดี้มัากมัาย แตกต่างจิากการเรียนในห้อุงเรียน ดีังนั�น  

‘ผูู้้ใหญ่’ จิึงเปิ็นสภาพแวดีล้อุมั (Ecosyste ) ที�สำาคัญ

ทัี่�งน่ั� ผู้้�ให  ่หรึอืโค�ช ไม่ได�เขี�ามา  บอก  วิา่เยาวิชนัจัะติ�องที่ำาอะไรึ

แติม่า  ชวินัคิด  และสำะที่�อนัให�นั�อง  เหนัจัดุอ่อนัและจัดุแขีงในัติวัิเอง

เป็นัคนัที่ำาให�กรึะบวินัการึเรึ่ยนัรึ้�ขีองเยาวิชนัม่ควิามเขี�มขี�นัขีึ�นั

จิากปิระสบการณ์์การทำาโครงการพบว่า  ‘ผูู้้ใหญ่’   ซึ้ึ�งเปิ็นพี�เลี�ยง ที�คอุย

จ้ิอุงมัอุงภาวะ  ‘ติดีขอุบ’ ขอุงวัยรุ่น สามัารถทำาให้ไกลไปิกว่าการโค้ชเพ้�อุให้

เขากา้วขา้มัอุปุิสรรคในการจัิดีการงาน แตส่ามัารถโค้ชหรอุ้ชว่ยใหเ้ขามัคีวามั

ชดัีเจินในตวัตนที�เขาคน้หาอุยู่ไดีด้ีว้ยเชน่กัน หรอุ้ชดัีเจินในศกัยภาพขอุงตวัเขา

เอุงมัากขึ�น หากโค้ชหมัั�นสังเกต รับฟััง ตั�งคำาถามั เสริมัพลัง และสร้างกำาลังใจิ

ให้เขา
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งอน รุ่ รุ่ยนรุ่ ( e nin  con itions) 
อ ั น  EF 

การอุอุกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนาทักษะ EF ขอุงโครงการ  

Active citizen มัเีง้�อุนไขการเรยีนรู ้ (Learning conditions) ที�เปิน็หวัใจิสำาคัญ  

ดีังนี� 

1. เป็นัการึเร่ึยนัร้ึ�ผู่้านัปรึะสำบการึณ์จัากการึลงมือที่ำาจัริึง (Experiential  

learning) ในที�นี�คอุ้การทำาโครงการเพ้�อุแกไ้ขปิญัหาหรอุ้พฒันาชมุัชน (Co - 

unity project)

2. เป็นัการึเรึ่ยนัรึ้�ผู้่านัปรึะสำบการึณ์ที่่�ติ�องใช�รึะยะเวิลาที่่�นัานั 

เพ่ยงพอ และติ่อเนัื�อง อย่างนั�อย 1 ป  โดียแบ่งเปิ็น

>  พัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อุนลงมั้อุทำาโครงการ  ในเร้�อุงการศึกษา 

     ชุมัชน  การพัฒนาโครงการ  และอุบรมัเชิงปิฏิิบัติการเร้�อุงต่างๆ  

     เช่น การทำางานเปิ็นทีมั  เปิ็นต้น  เปิ็นระยะเวลาปิระมัาณ์ 3-4  เด้ีอุน

 >  เยาวชนทำาโครงการ ใช้เวลาปิระมัาณ์ 4-5  เด้ีอุน โดียในระหว่างทำา 

     โครงการมีัการสรุปิบทเรียนร่วมักับเยาวชนเป็ินระยะ รวมัถึงการพัฒนา 

     ศักยภาพเยาวชนดี้านต่างๆ  เช่น  ทักษะการส้�อุสาร  การผู้ลิตส้�อุ  

     เปิ็นต้น

 >  ช่วงท้ายโครงการเปิ็นการสรุปิบทเรียน  และจิัดีงานส้�อุสารต่อุ 

     สาธิารณ์ะในชุมัชนและในจิังหวัดี  เปิ็นระยะเวลา 2-3  เด้ีอุน

3. ออกแบบให�เยาวิชนัได�ที่ำางานัเป็นัท่ี่ม  โดียการทำาโครงการร่วมักับ

เพ้�อุนปิระมัาณ์ 5 คน  เพ้�อุให้เขามัีสมัาชิกมัากพอุในการรับมั้อุกับงานที�ยาก

และซัึ้บซึ้้อุน และเปิ็นการฝึึกทำางานกับคนที�แตกต่างหลากหลาย
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4. ปรึะเดนัที่่�เยาวิชนัที่ำาโครึงการึเป็นัเรึื�องที่่�มาจัากชุมชนัใกล�ติัวิ 

เป็นัเรึื�องที่่�เยาวิชนัสำนัใจั และเขีาเป็นัผู้้�เลือกเอง  เพราะการเรียนรู้ที�ดีี 

ค้อุการเรียนรู้ที�เยาวชนไดี้เปิ็นเจิ้าขอุงการเรียนรู้นั�น  ให้เขามัีโอุกาสไดี้เรียนรู้ 

สิ�งที�ตรงกับความัสนใจิขอุงตนเอุง หากเขาไดีมี้ัโอุกาสตัดีสนิใจิเล้อุกเอุงเขาจิะ

มีัส่วนร่วมัในการรับผิู้ดีชอุบ และพร้อุมัที�จิะแก้ไขปัิญหาในระหว่างที�ทำาโครงการ

เพราะนี�ค้อุ  ‘โครงการขอุงเขา’

5. ผู้้�ให ่ หรึือโค�ช คือสำภาพแวิดล�อมในัการึพัฒนัา EF ทำาหน้าที� 

ปิระคับปิระคอุงการเรียนรู้  ช่วยตั�งคำาถามักระตุ้นคิดีเวลาเจิอุเร้�อุงยาก  คิดี 

ไมั่อุอุก  ช่วยเสริมัแรงเมั้�อุเยาวชนเขาทำาไดี้ดีี หร้อุให้กำาลังใจิเมั้�อุเกิดีความัท้อุ  

เกิดีความัผู้ิดีพลาดีในการทำางาน  โค้ชจิึงเปิรียบเหมั้อุนเพ้�อุนร่วมัเดีินทางใน 

เส้นทางการเรียนรู้นี�

6. ป หารึะหวิ่างที่ำาโครึงการึคือโอกาสำในัการึเติิบโติและพัฒนัา

 EF ขีองเยาวิชนั  โค้ชต้อุงมัีกรอุบความัคิดีแบบเติบโต (Growth  indset)  

มัีมัุมัมัอุงที�เปิ็นบวกต่อุปิัญหา และใช้โอุกาสที�เยาวชนเจิอุปิัญหาในการสร้าง

การเรียนรู้ให้เยาวชนเติบโต

7. ควิามสำำาเรึจัขีองการึที่ำาโครึงการึคอืการึเติบิโติขีองเยาวิชนัที่กุคนั

มัิใช่การบรรลุเปิ้าหมัายขอุงโครงการเพียงเท่านั�น

การทำาโครงการเพ้�อุช่วยแก้ไขปัิญหาหร้อุพัฒนาชุมัชนท้อุงถิ�น  (Co -

unity project)  เยาวชนในแต่ละจิังหวัดีจิะรวมักลุ่มักัน กลุ่มัละ 5-10 คน  

พวกเขาจิะเล้อุกเร้�อุงหร้อุปิระเดี็นที�สนใจิเพ้�อุมัาทำาโครงการ  เช่น ปิระเดี็น

ทรัพยากรธิรรมัชาติและสิ�งแวดีล้อุมั ปิระเดี็นวัฒนธิรรมัภูมัิปิัญญา ปิระเดี็น

การศึกษา การเกษตร สุขภาพ  เปิ็นต้น และมัีพี�ๆ หร้อุครูเปิ็นโค้ชในการ 

เรียนรู้ขอุงเยาวชนตลอุดีระยะเวลา 1 ปิี



Learning journey:  
รุ่ วน รุ่ รุ่ยนรุ่    ัน อน 
อ ั น  EF
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p 9- 0 ด้้านหลัี่งหน้าพับ--เว้ันข้าวั
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1
รวมกลุั�มเพ�อน น เพ�อ า รงการร�วมกัน

โครงการอุอุกแบบใหเ้ยาวชนทำางานรว่มักนัเปิน็ทมีัเพราะการทำาโครงการ

เพ้�อุแก้ปิัญหาหร้อุพัฒนาชุมัชนต้อุงอุาศัยความัร่วมัมั้อุจิากทีมัที�มัีความั

สามัารถหลากหลาย นอุกจิากนี� การทำางานเปิ็นทีมัยังเปิ็นเง้�อุนไขให้เยาวชน

ฝึึกการทำางานร่วมักับผูู้้อุ้�น  (Collaboration skill) การที�เยาวชนมีัทักษะ นิสัย  

และบุคลิกที�แตกต่างกัน แต่ต้อุงทำางานร่วมักันเพ้�อุให้งานบรรลุเปิ้าหมัาย  

เขาจิะไดี้ฝึึกยอุมัรับฟัังความัเห็นที�แตกต่างหลากหลายท่ามักลางการยึดีมัั�น 

ในความัคิดีขอุงตัวเอุง  เมั้�อุต้อุงเล้อุกและตัดีสินใจิฝึึกหลอุมัรวมัความัคิดี  

พวกเขาจิะไดีฝ้ึกึจิากการคดิีวเิคราะห์และการควบคมุัอุารมัณ์์เมั้�อุตอุ้งถกเถยีง

แลกเปิลี�ยนความัคิดีที�แตกต่างและยุติความัขัดีแย้งอุย่างสันติไดี้
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2
ก า ุม น

 

เปิ็นขั�นที�เยาวชนลงพ้�นที�  นำาตัวเอุงลงไปิศึกษา สังเกต  รับฟััง  และ

รวบรวมัข้อุมัูลเพ้�อุทำาความัเข้าใจิสถานการณ์์ในชุมัชนตัวเอุง ทั�งปิัญหาและ

สิ�งดีีๆ ที�มัีในชุมัชน แล้วเล้อุกเร้�อุงที�ตัวเอุงสนใจิทำาโครงการ 

ขั�นตอุนนี�นอุกจิากเปิน็เง้�อุนไขใหเ้ยาวชนไดีเ้ช้�อุมัโยงตัวเอุงกบัชมุัชนบ้าน

เกิดี รู้สึกเปิ็นส่วนหนึ�งขอุงชุมัชนแล้ว ยังเปิ็นขั�นตอุนที�ไดี้ฝึึกการคิดีวิเคราะห์

อุย่างมัากเลยทีเดีียว  เช่น ฝึึกการวางแผู้นการทำางานก่อุนลงชุมัชนอุย่าง 
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เปิ็นระบบ แตกแยกย่อุยรายละเอุียดีงานที�ต้อุงทำาร่วมักัน ทั�งงานข้อุมัูล  

งานปิระสานงาน งานสวัสดีิการ การจัิดีการงบปิระมัาณ์ ฝึึกปิระสานงาน 

กับคนที�จิะไปิเก็บข้อุมัูล ฝึึกพูดี ฟััง ตั�งคำาถามั และจิดีบันทึกข้อุมัูลความัรู้  

รวมัทั�งจิัดีทำาส้�อุและบันทึกภาพ เปิ็นต้น 

โดียเฉพาะทักษะการตั�งคำาถามั เปิ็นการฝึึกทักษะการเรียนรู้ผู้่านการคิดี 

หร้อุ  hinking skill  เพราะในการตั�งคำาถามั  เดี็กต้อุงคิดีวิเคราะห์ว่าตัวเอุง 

ต้อุงการทราบเร้�อุงอุะไร มัีข้อุมัูลอุะไรที�ยังไมั่รู้ และมัีเร้�อุงอุะไรที�มัีความัรู้เดิีมั

อุยู่แลว้ จิงึจิะอุอุกแบบคำาถามัเพ้�อุให้ไดีข้้อุมัลูมัาใช้งานไดี ้และขั�นตอุนสดุีท้าย

เขาต้อุงเรียบเรียงความัคิดีเพ้�อุนำาเสนอุผู้ลการศึกษาข้อุมัูล  เปิ็นขั�นที�ต้อุง

ปิระมัวลข้อุมัูลเปิ็นความัเข้าใจิ ส้�อุสารและถ่ายทอุดีอุอุกมัา กระบวนการนี� 

ถ้อุเปิน็การสร้างความัรู้ดีว้ยตวัเอุงขอุงเยาวชน พร้อุมักับการพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้หลากหลายดี้านไปิพร้อุมัๆ กัน 

3
วเ รา แลั ั สู่น เลัอกปร เ น
มาพั นาเปน รงการ

 

ภายหลังการวิเคราะห์สถานการณ์์ในชุมัชนจิากกิจิกรรมัข้อุ  2  แล้ว 

เยาวชนแตล่ะทีมัจิะเล้อุกปิระเด็ีนที�สนใจิมัาทำาโครงการ เขาต้อุงวิเคราะห์และ

ตดัีสนิใจิวา่จิะเลอุ้กปิระเดีน็อุะไร เพราะอุะไร โดียโคช้มีัเคร้�อุงมัอุ้ที�ชว่ยในการ

วิเคราะห์ 2 เคร้�อุงม้ัอุ ค้อุ ‘ต้นไม้ัปัิญหา’ และ ‘3 คำาถามัปิระเมิันความัเป็ินไปิได้ี

ในการทำาโครงการ’
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�น ม�ป า  เปิ็นเคร้�อุงมั้อุที�ช่วยวิเคราะห์ว่า 

  

   1) ปิัญหา หร้อุสถานการณ์์ที�สนใจิค้อุอุะไร 

   2) สาเหตุขอุงปิัญหาหร้อุสถานการณ์์นั�นค้อุอุะไร 

   3) ผู้ลที�เกิดีจิากปิัญหาหร้อุสถานการณ์์นั�นมัีอุะไรบ้าง
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เพ้�อุให้เยาวชนเข้าใจิปัิญหาหร้อุสถานการณ์์ที�สนใจิไดี้ลึกซึ้ึ�งขึ�น แล้วจิึง

เล้อุกส่วนหนึ�งส่วนใดีมัาทำาโครงการเพ้�อุแก้ปิัญหา สาเหตุขอุงปัิญหาอุาจิมีั

หลายสาเหตุ แต่เยาวชนเล้อุกแก้ไขในสาเหตุที�พอุทำาไดี้ และให้แน่ใจิว่าการ

ทำาโครงการนั�นจิะไปิแก้ไขที�สาเหตุขอุงปิัญหาไดี้จิริง

3 คำาถึามปรึะเมินัควิามเป็นัไปได�ในัการึที่ำาโครึงการึ มัีคำาถามัชวน

วิเคราะห์ 3 คำาถามั ค้อุ

  

   1)  การแก้ปิัญหาหร้อุทำาโครงการเร้�อุงนี�เหมัาะกับศักยภาพขอุงทีมั 

       ที�จิะทำาไดี้ภายใต้ความัรู้และทักษะขอุงสมัาชิกทุกคนหร้อุไมั่

   2)  โครงการที�จิะทำาเหมัาะสมักับงบปิระมัาณ์และระยะเวลาที�มั ี3-4  

       เดี้อุน หร้อุไมั่

   3)  นอุกจิากสมัาชิกในทีมัแล้วมีัใครอีุกบ้างในชุมัชน  ที�จิะมัาช่วย 

       สนับสนุนในการทำาโครงการครั�งนี�

 

อุย่างไรก็ตามั การตัดีสินใจิเล้อุกปิระเดี็นเพ้�อุทำาโครงการต้อุงมัาจิาก

ความัเหน็ร่วมักันขอุงสมัาชิกในทีมั เพ้�อุให้ทกุคนมีัความัรู้สกึอุยากทำาและเป็ิน

เจิ้าขอุง (Co it ent) ร่วมักัน 
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4
เ ียน �อเสู่นอ รงการ

 

เยาวชนจิะใชข้อุ้มัลูจิากการศกึษาขอุ้มัลูชมุัชน การวเิคราะหป์ิญัหา และ

ศึกษาข้อุมัูลในปิระเดี็นที�สนใจิเพิ�มัเติมั แล้วมัาเขียนเปิ็นข้อุเสนอุโครงการที�

อุธิิบาย 5 ปิระการ ดีังนี�

1. ข้อุมัูลสถานการณ์์ในชุมัชน และที�มัาขอุงปัิญหาในชุมัชนที�สนใจิทำา

โครงการนี� 

2.  เป้ิาหมัายความัสำาเร็จิที�อุยากเห็น 

3. วัตถุปิระสงค์โครงการที�ต้อุงการพัฒนา 

4. กิจิกรรมัที�นำาไปิสู่การบรรลุเปิ้าหมัายโครงการ   

5. แผู้นการดีำาเนินงาน ระยะเวลา และงบปิระมัาณ์ที�ใช้

การเขียนข้อุเสนอุโครงการเปิ็นขั�นการคิดีที�ซึ้ับซึ้้อุนขึ�น  ต้อุงนำาข้อุมัูล 

มัาสังเคราะห์  เรียบเรียงอุย่างเปิ็นเหตุเปิ็นผู้ล คิดีวิเคราะห์ว่าอุะไรค้อุปิัญหา

ชุมัชน เปิ้าหมัายที�ต้อุงทำาให้สำาเร็จิเพ้�อุคลี�คลายปัิญหา ต้อุงทำากิจิกรรมัอุะไร

เพ้�อุไปิให้ถึงเป้ิาหมัายนั�น และจิะวางแผู้นการทำางานแต่ละเด้ีอุนอุย่างไร  

ใครเปิน็ผูู้ร้บัผิู้ดีชอุบ ถอุ้ว่าเปิน็การใช้อุภิปิญัญา (Metacognition) ซึ้ึ�งเปิน็การ 

คิดีระดีับสูง ค้อุต้อุงคิดี วางแผู้นระบบงานหลายอุย่างปิระกอุบกัน รวมัทั�ง 

แบง่บทบาทหนา้ที�ในการบริหารจัิดีการโครงการเพ้�อุให้บรรลุเปิา้หมัายขอุงงาน

ที�ตั�งใจิไว้
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5
นาเสู่นอ รงการ �อ กรรมการ

 

เป็ินการนำาแนวคดิี และการวางแผู้นขอุงโครงการที�พฒันาขึ�นมัานำาเสนอุ

เพ้�อุรับฟัังความัคิดีเห็น และให้คณ์ะกรรมัการซึ้ึ�งมัีความัเชี�ยวชาญในเร้�อุงที�

เยาวชนทำาโครงการช่วยเติมัเต็มัสิ�งที�ยังมัอุงไมั่รอุบดี้าน  เพ้�อุปิรับโครงการให้

สมับูรณ์์ขึ�น  เปิ็นการฝึึกเรียบเรียงความัคิดีเพ้�อุนำาไปิส้�อุสาร และเรียนรู้วิธีิคิดี

ในการพัฒนาโครงการจิากผูู้้ใหญ่

นอุกจิากนี�  กิจิกรรมันี�ยังนับเปิ็นกิจิกรรมัที�  ‘ท้าทาย’ สำาหรับน้อุงๆ มัาก 

ทเีดีียว เห็นไดีจ้ิากที�พวกเขามัักต้�นเต้นจินนอุนไม่ัหลบัเมั้�อุตอุ้งอุอุกไปินำาเสนอุ

ต่อุหน้าคณ์ะกรรมัการและเพ้�อุนอุีกจิำานวนมัากที�ไมั่คุ้นเคย ไม่ัเหมั้อุนอุยู่ใน 

ชั�นเรียนที�มัีเพ้�อุนที�รู้จิักสนิทสนมักันดีี บางคนกลัวการพูดีผู่้านไมัโครโฟัน  

การพูดีส้�อุสารต่อุสาธิารณ์ะ  เขาต้อุงก้าวข้ามัความักลัว ความัไม่ัมัั�นใจิใน

ศักยภาพตัวเอุง ความัรู้สึกไม่ัมัั�นคงนี�ทำาให้การเรียบเรียงความัคิดีที�ต้อุง 

นำาเสนอุรวนเรไปิดี้วย แต่ภายหลังนำาเสนอุเขาจิะไดี้เห็นศักยภาพที�เป็ินไปิไดี้

ขอุงตัวเอุงที�ซึ้่อุนอุยู่  เพราะเขาจิะค้นพบว่าสิ�งที�ไมั่เคยทำาต้อุงมัีครั�งแรกเสมัอุ 

และพวกเขาก็สามัารถทำามัันไดี้  เพียงต้อุงกล้ากระโจินนำาพาตัวเอุงไปิทดีลอุง

ทำา  กิจิกรรมันี�จึิงเสมั้อุนเปิ็นขอุบเพ้�อุให้เยาวชนก้าวไปิสู่อีุกฝึังขอุงศักยภาพ 

กล่าวไดี้ว่าหากเยาวชนผู้่านกิจิกรรมันี�ไปิแล้ว  เขาจิะพบว่าตัวเขา  ‘ทำาไดี้’  

เชน่นี�เขาจิะมัคีวามัคดิีแบบเตบิโต หรอุ้ Growth  indset เกดิีขึ�น ทำาใหเ้ช้�อุมัั�น 

ในศกัยภาพตัวเอุง การเรียบเรียงความัคิดีในการส้�อุสารก็จิะทำาไดีดี้ีขึ�น ดีงันั�น

กิจิกรรมัอุ้�นๆ ที�ยากหร้อุท้าทายในอุนาคตข้างหน้า  จิึงเปิ็นเร้�อุงที�เขาจิะข้ามั 

มัันไปิไดี้ 
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อุย่างไรก็ตามั การจัิดีให้มักีารนำาเสนอุโครงการตอุ่คณ์ะกรรมัการ พี�เลี�ยง

หรอุ้โค้ชจิำาเปิน็ตอุ้งจิดัีบรรยากาศให้สร้างสรรค ์ปิลอุดีภัย ไม่ัตัดีสนิถูก-ผิู้ดี แต่

เปิน็พ้�นที�ที�เยาวชนจิะไดีเ้รยีนรูเ้พ้�อุพฒันาปิรบัปิรงุ ใหเ้ขาเรยีนรูว้า่เขาผู้ดิีพลาดี

ไดี้  รู้ว่าเขา  ‘ไม่ัรู้’  ไดี้ และกระตุ้นหร้อุชี�แนะให้เขารู้ว่าเขาต้อุงพัฒนาตรงจุิดี

ไหน และเสริมัพลังให้  ‘ความักระหายใคร่รู้’ หร้อุ Curiosity  เกิดีขึ�นให้ไดี้ 

เม�อเยาวั นมี วัามมั�น น ัวัเอง ปลัอ ัย นการุ่เรุ่ียนรุ่้� แลั มี วัาม

กรุ่ าย รุ่�รุ่้�  เ ลั�านี อ  �น ่น   ี�เยาวั น � ป ลัอ การุ่ า รุ่งการุ่ 

เปน �น ่น ี� า �เ ก น น�งรุ่ัก นการุ่เรุ่ียนรุ้่�
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6
สู่�อสู่ารกั น น ุม น

เน้�อุงจิากเปิน็โครงการที�ทำาในชมุัชน และเยาวชนไมัส่ามัารถแก้ไขปิญัหา

ไดี้โดียลำาพัง  เพ้�อุให้ปิัญหาคลี�คลาย  เยาวชนจิำาต้อุงไดี้รับความัร่วมัมั้อุจิาก

คนในชุมัชน ก่อุนลงมั้อุทำาโครงการเยาวชนจิึงนำาโครงการมัาเล่า มัานำาเสนอุ

ต่อุคนในชุมัชน โดียอุาจิใช้ที�ปิระชุมัหมัู่บ้าน หอุกระจิายเสียง หร้อุในโอุกาส

อุ้�นๆ ที�มัีการรวมัตัวกันขอุงคนในชุมัชน เพ้�อุขอุความัร่วมัมั้อุ

จิากปิระสบการณ์์ที�สนับสนุนเยาวชนทำาโครงการพบว่า  โดียมัากแล้ว

เยาวชนมัักไมั่คุ้นชินกับคนในชุมัชน หร้อุการปิระสานงานกับผูู้้ใหญ่  เพราะ

กิจิวัตรขอุงเยาวชนค้อุการอุยู่บา้นและไปิโรงเรยีน สว่นใหญ่แลว้มักัไมัรู่จ้ิกั ไมั่

คุน้เคยกับผูู้น้ำาหรอุ้คนในชมุัชนมัากนัก ปิระกอุบกับปิระสบการณ์์หรอุ้มัมุัมัอุง

ขอุงผูู้้ใหญ่ หร้อุคนในชุมัชนที�มัีต่อุวัยรุ่นนั�น  ส่วนใหญ่มัักมัอุงวัยรุ่นอุย่าง

ไมั่สบายใจิและเปิ็นห่วง การส้�อุสารเพ้�อุให้คนในชุมัชนส่งเสริมัหร้อุเช้�อุมัั�นใน

ศกัยภาพขอุงเยาวชนจินนำามัาซึ้ึ�งการร่วมัไมั้ร่วมัมั้อุนั�น กเ็ปิ็นอุีกความัทา้ทาย

หนึ�งที�เยาวชนต้อุงก้าวข้ามัและพิสูจิน์ตัวเอุง
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7
าเนน รงการ

เยาวชนทำากจิิกรรมัโครงการตามัแผู้นกิจิกรรมัที�ไดีอุ้อุกแบบไว้ ขั�นตอุนนี�

เปิ็นช่วงที�เยาวชนจิะไดี้เรียนรู้ผู้่านปิระสบการณ์์ตรงมัากที�สุดี ผู้่านการทำางาน

ร่วมักันกับเพ้�อุนในทีมัที�แตกต่างหลากหลาย ต้อุงเผู้ชิญกับสถานการณ์์ความั

ขัดีแย้งในทีมั การแก้ปิัญหาเฉพาะหน้า การแบ่งเวลาในการทำากิจิกรรมัและ

การเรียน การต้อุงรับผู้ิดีชอุบกับโครงการที�ไดี้ตกลงไว้และต้อุงเสร็จิตามัเวลา

ที�กำาหนดี การต้อุงอุอุกไปิเก็บข้อุมัูลหร้อุพูดีส้�อุสารกับผูู้้ใหญ่ที�ไมั่คุ้นเคย  

กำากับตัวเอุงให้ทำาตามักิจิกรรมัให้บรรลุเปิ้าหมัาย การต้อุงทำางานที�ยากและ

ซึ้ับซึ้้อุนโดียไมั่เคยทำามัาก่อุน  เปิ็นช่วงที�ต้อุงดีึงทักษะการทำางานเปิ็นทีมั  

การวางแผู้น การกำากับตัวเอุงโดียทุ่มัเทพลังทั�งหมัดีในการลงมั้อุทำาเพ้�อุมัุ่งไปิ

สู่เป้ิาหมัายที�วางแผู้นไว้ การจัิดีการเวลา การกล้าแสดีงอุอุก และการลดีตัวตน

อุอุกมัาใช้  เปิ็นช่วงที�ไดี้พัฒนา EF อุย่างสูงสุดี 

อุย่างไรก็ตามั  ในช่วงการทำากิจิกรรมัโครงการ  ‘โค้ช’  ซึ้ึ�งเปิ็นพี�เลี�ยง 

ในระหวา่งเยาวชนทำาโครงการจิะตดิีตั�งวธิิกีารทำางานโดียชวนเยาวชนวางแผู้น

ก่อุนลงม้ัอุทำาแต่ละกิจิกรรมั  (Before action  review) ลงมั้อุทำา และสรุปิ 

บทเรียนหลังทำากิจิกรรมั  (After action  review)  เปิ็นแนวทางปิฏิิบัติในการ 

ทำาโครงการแต่ละครั�ง  เพ้�อุสร้างนิสัยการทำางานที�ต้อุงมัีการคิดีก่อุนทำา  

ค้อุวางแผู้นและแบ่งบทบาทหน้าที�ขอุงสมัาชิกภายในทีมั รวมัถึงให้เกิดีการ 

คิดีใคร่ครวญ (Reflection) ภายหลังทำากิจิกรรมั  เพ้�อุให้เกิดีการเรียนรู้ไมั่ว่า 

กิจิกรรมันั�นจิะสำาเร็จิตามัเปิ้าหมัายหร้อุไมั่ 
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ทั�งนี�  ในขั�นตอุนการสรปุิบทเรยีนหลงัทำากจิิกรรมั (After action review)  

เยาวชนจิะไดี้คิดีใคร่ครวญ (Reflection) ภายใต้คำาถามัขอุงโค้ช  เช่น

1.  เป้ิาหมัายขอุงกิจิกรรมันี�ค้อุอุะไร

2.  เราไดีท้ำาอุะไรไปิบ้าง ใครรับผู้ิดีชอุบงานส่วนไหน ทำาอุย่างไร

3.  เมั้�อุทำาแล้ว อุะไรที�เปิ็นไปิตามัเป้ิาหมัาย และอุะไรที�ไม่ัเปิ็นไปิตามั 

     เปิ้าหมัาย เพราะอุะไร 

4. มัีอุุปิสรรค ปิัญหาเฉพาะหน้าเกิดีขึ�นหร้อุไมั่ แก้ไขอุย่างไร

5. หากมัีโอุกาสทำากิจิกรรมันี�อุีกครั�ง จิะทำาอุย่างไร

6. ตัวเราได้ีเรียนรู้อุะไรจิากการทำากิจิกรรมั อุะไรค้อุความัรู้ใหม่ั ทักษะใหม่ั

              ที�เราไดี้รับ  เราเห็นตัวเราเกิดีการเปิลี�ยนแปิลงอุย่างไร สิ�งที�เราทำา 

       มัีคุณ์ค่าต่อุชุมัชนอุย่างไร 

8
อ รมเ งป ั การเ ม ัก ี� าเปน
นการ า รงการ

 

กจิิกรรมันี�จิดัีขึ�นเปิน็ระยะในระหวา่งที�เยาวชนทำาโครงการ โดียโคช้จิะจิดัี

อุบรมัเชิงปิฏิิบัติการให้เยาวชนทุกกลุ่มัมัาอุบรมัเชิงปิฏิิบัติการร่วมักัน ปิระมัาณ์ 

1-2 ครั�งต่อุปิี

ทั�งนี� เน้�อุหาการอุบรมัเชิงปิฏิิบัติการเป็ินไปิเพ้�อุเสริมัความัรู้และปิระสบการณ์์

ให้เยาวชนนำาไปิใช้ระหว่างทำาโครงการ  เช่น อุบรมัเชิงปิฏิิบัติการทักษะการ
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ทำางานเปิ็นทีมั พลังกลุ่มั การคิดีเชิงระบบ พัฒนาทักษะการส้�อุสาร การผู้ลิต

ส้�อุสารคดีี  ภาพยนตร์สั�น  ดีนตรี  ละคร  หุ่นเงา  ทักษะการเขียน  การทำา 

อุนิโฟักราฟิัก วชิวลโน้ต การรู้เท่าทนัส้�อุ ศลิปิะและความัคิดีสร้างสรรค์ เป็ินต้น

รวมัทั�งเพ้�อุให้ความัรู้และเคร้�อุงมั้อุที�จิำาเปิ็นในการค้นหาข้อุมัูลและทำางานใน

โครงการ เชน่ การเกบ็ข้อุมัลูชุมัชน การเปิน็กระบวนกร จิบัปิระเดีน็ จิดีบันทกึ

การทำาแผู้นผัู้งความัคิดี (Mind  ap) การนำาเกมั และกิจิกรรมัสร้างสรรค์ เป็ินต้น

9
สู่รุป เรียนการ าเนนงานเปนร ย

เปิ็นการมัาสรุปิบทเรียนที�พ้�นที�เรียนรู้กลางในแต่ละจิังหวัดีที�โค้ชจัิดีขึ�น

สำาหรับเยาวชนทุกทีมั โดียให้เยาวชนมัาสรุปิบทเรียนเปิน็รายทีมัหร้อุโครงการ

และแลกเปิลี�ยนเรียนรู้ข้ามัโครงการ จิัดีขึ�น 2 ครั�ง  ค้อุ 

1. ช่วงครึ�งโครงการ  เพ้�อุให้เยาวชนทบทวนเปิ้าหมัาย และความัสำาเร็จิ 

     ครึ�งทาง  วิเคราะห์ปัิญหาอุุปิสรรคที�พบ เพ้�อุปิรับแผู้นกิจิกรรมัโครงการ  

     ในช่วงครึ�งปิีหลัง

2.  ช่วงสิ�นสุดีโครงการ  เยาวชนแต่ละทีมัจิะไดี้ทบทวนปิระสบการณ์์ 

     ขอุงตนเอุงตั�งแต่เริ�มัต้นจินสิ�นสุดีโครงการ และมัอุงการเติบโตขอุง  

     ตนเอุงผู่้านกระบวนการเรียนรูน้ี�วา่ตนเอุงเปิลี�ยนแปิลงไปิอุย่างไรบา้ง

        ทั�งความัคิดี ทักษะ ลักษณ์ะนิสัย และจิิตสำานึกที�มัีต่อุชุมัชน สังคมั  

     และแลกเปิลี�ยนกับเพ้�อุนๆ  ต่างทีมั  เพ้�อุแลกเปิลี�ยนปิระสบการณ์์ 

     และการเรียนรู้ขอุงแต่ละคน
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10
สู่�อสู่ารการ าเนนงาน �อสู่า าร  
น ุม นแลั น ัง วั

 
 

เปิ็นกิจิกรรมัสุดีท้ายขอุงการดีำาเนินโครงการ  เพ้�อุสร้างการรับรู้  และ 

เพ้�อุขับเคล้�อุนปิระเด็ีนที�ต้อุงการผู้ลักดัีน  โดียอุาจินำาข้อุมัูลที�เก็บรวบรวมั  

และผู้ลการทำาโครงการมัานำาเสนอุในชุมัชน  และในเทศกาลการเรียนรู้  

(Learning festival) ในระดีบัจัิงหวดัี เปิน็การฝึกึทักษะการส้�อุสาร การวางแผู้น
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และการคิดีวิเคราะห์ให้กับเยาวชน ตลอุดีจินเสริมัพลังความัมัั�นใจิในตนเอุง 

และให้เยาวชนเห็นคุณ์ค่าขอุงตนเอุงในการเปิ็นส่วนหนึ�งในการพัฒนาชุมัชน 

สังคมั

จิะเห็นได้ีว่าทั�ง  10  ขั�นตอุนนี�  เปิ็นการทำากิจิกรรมัที�มัีความัซึ้ับซ้ึ้อุน  

ตอุ้งอุาศยัหลายทกัษะปิระกอุบกนั และเปิน็กจิิกรรมัที�ทา้ทายสำาหรบัวยัรุน่หรอุ้

เยาวชน เพ้�อุให้เยาวชนได้ีพัฒนา EF พัฒนาทักษะ และลักษณ์ะนิสัย ภายใต้ 

ระยะเวลาที�นานเพียงพอุจินกอุ่เกิดีความัสามัารถที�หลากหลาย การเหน็คณุ์คา่

ภายในตวัเอุง ความัรบัผู้ดิีชอุบตอุ่ชมุัชน และการอุยู่รว่มักบัเพ้�อุน ผูู้ใ้หญ ่และ

ผูู้้อุ้�นในชุมัชนสังคมั 
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ัวอย่ ง  e nin   ou ne   
อง ย ว น รุ่ง รุ่ อ ่ม น

เพ้�อุให้เห็นตัวอุย่างเส้นทางการเรียนรู้  หร้อุ Learning  journey ขอุง 

เยาวชนที�ทำาโครงการ จิึงขอุยกตัวอุย่างการทำาโครงการขอุงเยาวชนในจิังหวัดี

ศรสีะเกษ คอุ้ โครึงการึเสำ�นัสำายลายไหมมดัหม่�มดัใจัสำานัสำายใยกอนักวิย

โ ดละเวิ  ซึ้ึ�งเปิ็นเยาวชนชาติพันธ์ุิกวยที�รวมัทีมักันทำาเร้�อุงส้บสานผู้้าไหมั 

โซึ้ดีละเว

โครึงการึเสำ�นัสำายลายไหมมัดหม่�มัดใจัสำานัสำายใยกอนักวิยโ ดละเวิ

สำืบสำานัลายไหม...มัดใจัชุมชนั

ผู้ลที�เกิดีจิากการทำาโครงการปีิที� 1 ทำาให้เยาวชนในหมู่ับ้านและคนนอุก 

รู้ว่าชุมัชนบ้านแต้พัฒนา ตำาบลโพธิิ�กระสังข์ อุำาเภอุขุนหาญ จัิงหวัดีศรีสะเกษ  

ซึ้ึ�งส่วนใหญ่เปิ็นชาวกวย  (ส่วย) ยังมัีกลุ่มัผูู้้สูงอุายุ ส้บทอุดีวัฒนธิรรมัการ 

แต่งกายดี้วยผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว หร้อุที�เรียกว่า  ‘ผู้้าไหมัลายหางกระรอุก’ กลุ่มั

เยาวชน เห็นว่า หากไม่ัเร่งสานต่อุวัฒนธิรรมัการทอุผู้้าอุาจิทำาให้ความัรู้ดี้าน

การทอุผู้้าไหมัสูญหายไปิจิากชุมัชน และสูญหายไปิจิากชาวกวย จิึงรวมัตัว

กันทำาโครงการ  ‘ดีักแดี้แตกใหมั่ทอุรักทอุไหมัสายใยโซึ้ดีละเว’  เพ้�อุส้บสาน

วัฒนธิรรมัการใช้ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว  โดียไดี้รวมักันส้บค้นปิระวัติความัเปิ็นมัา  

การใช้ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวในชีวิตปิระจิำาวันและในงานปิระเพณ์ีต่างๆ  รวมัทั�ง

ลงแรงปิลกูหมัอุ่น เลี�ยงไหมั เพ้�อุผู้ลติเสน้ไหมัสำาหรบัฝึกึยอุ้มัสแีละทอุผู้า้ไหมั

โซึ้ดีละเว



สืำบเรึื�องที่่�ติ�องสำานัติ่อ

ปีิแรกกลุม่ัเยาวชนไดีเ้รยีนรู้เร้�อุงราว ปิระวติัความัเปิน็มัา ตลอุดีจินคุณ์คา่

และความัยากลำาบากขอุงการทอุผู้้าไหมั วิธิีการทอุผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว จินเกิดี

ความัตระหนักถึงคุณ์ค่าและความัหมัายขอุงผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งเช้�อุมัโยง 

สูค่วามัภาคภูมัใิจิในชาตพินัธ์ุิและถิ�นกำาเนดิี ความัรกัและลุม่ัหลงในวถิกีารทอุ

และใช้ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ทำาให้กลุ่มัเยาวชนซึ้ึ�งปิระกอุบดี้วย  เ า อ า   

วัันอ่ ลั   ส่ก ยา  องมน   ่ม รีุ่ปรุ่ ่ม  พ สารุ่   าลั ารุ่ า  

พ สารุ่  แ ง ม พา น  พ กรุ่ สัง  และเพ้�อุนๆ เยาวชนในชุมัชน ต้อุงการ

ต่อุยอุดีการเรียนรู้เกี�ยวกับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งสามัารถนำาผู้้าไหมัลายมััดีหมัี� 

มัาตอุ่กบัผู้า้ไหมัโซึ้ดีละเว ทำาใหเ้กดิีเปิน็ลวดีลายอุนังดีงามั ซึ้ึ�งจิะทำาใหผู้้า้ไหมั

โซึ้ดีละเวครบอุงค์ปิระกอุบในการใช้งานในพิธีิกรรมัตา่งๆ ตามัขนบธิรรมัเนยีมั

ปิระเพณี์ขอุงชาวกวยที�ยดึีถ้อุกนัมัาตั�งแตอุ่ดีีตจินถงึปัิจิจิบัุน และเปิน็การเพิ�มั

มัูลค่าให้กับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว อุันเปิ็นแนวทางในการสร้างรายไดี้ให้แก่ผูู้้ทอุ
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โครงการเส้นสายลายไหมัมััดีหมัี�มััดีใจิสานสายใยกอุนกวยโซึ้ดีละเว  

จิงึเปิน็การตอุ่ยอุดีการทำางานในปิทีี� 2 โดียมัเีปิา้หมัายเพ้�อุศกึษาและรวบรวมั

ข้อุมัูลอุงค์ความัรู้  เกี�ยวกับผู้้าไหมัมััดีหมัี�  (บูลจ์ิบูลจ์ิฉิปิัดี) ให้เป็ินระบบ และ

หาแนวทางเพิ�มัมัูลค่าให้กับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งจิะเปิ็นช่อุงทางขอุงการสร้าง

รายไดี้ระหว่างเรียนให้กับเยาวชน

ทีมังานซึ้ึ�งส่วนใหญ่ทำางานร่วมักันมัาในปีิแรก  ยังคงรวมักลุ่มักัน 

เหนียวแน่น  เพราะเด็ีกๆ ในชุมัชนมัักมัารวมัตัวกันทำากิจิกรรมัที�ลานตากข้าว 

หร้อุที�บ้านขอุงเตาอุยู่แล้ว โดียก่อุนเริ�มังานทีมังานไดี้ปิระชุมัทีมั  เพ้�อุทบทวน

การทำางานในปิทีี�ผู้า่นมัา และทบทวนโครงการที�จิะทำาในปินีี�  เพ้�อุใหท้มีังานไดี้

รับรู้และเข้าใจิแผู้นงานที�จิะทำาในปีินี�ร่วมักัน   พร้อุมัทั�งแบ่งบทบาทหน้าที�

หลักๆ มัีเตาเปิ็นหัวหน้าทีมัพาน้อุงๆ  เรียนรู้เร้�อุงลายผู้้าไหมัโบราณ์จิากผูู้้รู้ 

ในหมัู่บ้าน และหมัู่บ้านใกล้เคียง  เพ้�อุที�จิะแกะลายไว้เพ้�อุใช้ในการฝึึกทอุ  

สว่นคิดี แม้ัปีินี�จิะต้อุงเตรียมัตัวเข้ามัหาวิทยาลัย แตยั่งแวะเวียนมัาช่วยน้อุงๆ

เร้�อุงงานเอุกสาร สว่นน้อุงคนอุ้�นจิะมัอุบหมัายหน้าที�ตามังานในแตล่ะขั�นตอุน

ขอุงการเตรียมัวัสดีุและทอุผู้้า

เกบ แกะ เกิด  กรึะบวินัการึ นัผู้�าไหมโ ดละเวิ

กระบวนการ ‘เกบ็-แกะ-เกดิี’ ทมีังานเริ�มัตน้ศกึษาดีว้ยการ ‘เก็บ’ รวบรวมั

ข้อุมัูล  ‘เร้�อุงราวขอุงผู้้นผู้้า’ จิากการสอุบถามัจิากผูู้้รู้ ปิราชญ์ชาวบ้านทั�งใน

และนอุกชมุัชน เพ้�อุใหไ้ดีข้อุ้มัลูที�ครบถว้นสมับรูณ์ ์ขณ์ะเดียีวกนักศ็กึษาเร้�อุง

การใชผู้้า้ในพธิิกีรรมัตา่งๆ ในรอุบปิ ีไปิพรอุ้มักบัการสอุบถามัเร้�อุงลายผู้า้จิาก

ผูู้รู้ ้ โดียจิดัีทำาเปิน็ปิฏิิทินการใช้ผู้า้ จิากข้อุมัลูที�คน้พบแสดีงให้เหน็วา่ มักีารใช้

ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวในพิธิีกรรมัต่างๆ  เช่น  ใช้ปิระกอุบเคร้�อุงบูชาพระแมั่โพสพ 
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ในงานบุญข้าวเปิล้อุก  ในช่วงเดี้อุนกุมัภาพันธิ์-มัีนาคมั  ใช้ห่อุใบลานและ

พิธิีกรรมันางอุอุในงานบุญผู้ะเหวดี หร้อุพิธิีกรรมันางอุอุในเดี้อุนเมัษายน ใช้

เปิ็นสิ�งขอุงนำาไปิเยี�ยมัญาติช่วงสารทเดี้อุนสิบ รวมัทั�งการใช้เปิ็นอุงค์ปิระกอุบ

ในเคร้�อุงกฐิน  เปิ็นต้น

นอุกจิากนั�น กระบวนการศึกษาข้อุมัลูยังทำาใหรู้ล้กึลงไปิอีุกวา่ลายผู้้าทอุ

หลายผู้้น มัักไดี้รับแรงบันดีาลใจิจิากธิรรมัชาติ  เช่น ลายที�มัาจิากงู  เปิ็นต้น

‘แกะ’ คืือ กระบวนการแกะลายหลังจากทีีมงานรวบรวมข้้อมูลได้้แล้ว
เราเข้าไปิเก็บขอุ้มัลูลายผู้้าโบราณ์จิากผูู้รู้ ้ทั�งที�บ้านซึ้ำาและผูู้รู้ใ้นหมัูบ้่าน

ขอุงเรา วธิิกีารค้อุ เราให้ชาวบ้านวาดีให้ดี ูบางครั�งก็เอุาลายผู้้าให้เขาดีวูา่เปิน็

ลายอุะไรบ้าง แล้วเราก็เอุามัาถอุดีแกะลายรวบรวมัไว้   เตาเล่าถึงการส้บค้น

ข้อุมัูลจิากผูู้้รู้ในชุมัชน 

และการแกะลายซึ้ึ�งทีมังานพอุจิะมัีความัรู้พ้�นฐานบ้างเล็กน้อุย จิึงอุาศัย

การลอุงทำา แล้วนำาไปิถามัผูู้้รู้ว่าถูกต้อุงหร้อุไม่ั การเรียนรู้ผู้่านการทดีลอุงทำา 

สร้างสมัปิระสบการณ์์ให้ทีมังานไดี้เปิ็นอุย่างดีี  ทีมังานตั�งใจิจิะแกะลาย

รวบรวมัไว้เพ้�อุใช้ในการฝึึกทอุ  เพราะถ้ารู้ว่าลายมััดีหมัี�แต่ละลายต้อุงมััดี

อุย่างไร ก็จิะทำาให้การทำางานง่ายขึ�น 

ผู้มัเปิน็ตวัหลกัแกะลายใหน้อุ้งๆ ไดี ้แลว้นอุ้งเขากจ็ิะมัดัีตามัแบบที�แกะ

ซึ้ึ�งการมััดีมัันจิะมัีกรรมัวิธีิ ขั�นตอุน การมััดีต้อุงให้แน่น ไม่ัอุย่างนั�นเมั้�อุนำาไปิ

ย้อุมัแล้วจิะทำาให้ผู้้าผู้้นนั�นไมั่สวย ลายมัันจิะเลอุะ ตอุนนี�แกะไดี้หลายลาย

แล้ว  เช่น ลายขอุใหญ่ ลายขอุเล็ก ลายกากะใหญ่ ลายสังข์เคล็ดี ลายโคมั 

และอุ้�นๆ รวมักันตอุนนี�มัี  14 ลาย ตั�งใจิจิะแกะทุกลายแล้วรวบรวมัไว้เปิ็น 

รูปิเล่มัเอุกสารภูมิัปิัญญาการทำามััดีหมัี�   เตาเล่าวิธิีแกะลาย
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นอุกจิากการศึกษาข้อุมัูลข้างต้น การทำางานส่วนใหญ่ขอุงทีมังานอุยู่ 

บนฐานขอุงการปิฏิิบัติ ทั�งการย้อุมัสีธิรรมัชาติซึ้ึ�งเปิ็นปิระเดี็นที�ทีมังานสนใจิ

ต่อุเน้�อุงตั�งแต่ปีิที�แล้ว และการเรียนรู้เร้�อุงใหม่ัๆ  เช่น การมััดีหมัี�  ซึ้ึ�งต้อุงมัี

กระบวนการทั�งมัดัี ทั�งยอุ้มั ก่อุนที�จิะนำาไปิทอุเปิน็ผู้้าผู้น้ การวางแผู้นกิจิกรรมั

ในโครงการจิงึลอุ้ไปิกบัขั�นตอุนในการเตรยีมัวสัดีจุินถงึการทอุ โดียมัลีำาดีบัขอุง

การฝึกึฝึนขอุงนอุ้งๆ ในทมีั จิากงานที�งา่ยไปิสูง่านที�ยาก โดียนอุ้งที�มัาใหมัจ่ิะ

เริ�มัจิากการกวักไหมั ซึ้ึ�งเปิน็ขั�นตอุนที�งา่ยที�สดุี แตก่ระนั�นถ้าคนไหนทำาไม่ัเปิน็

หร้อุใจิร้อุนก็จิะทำาไมั่ไดี้ และถ้าทำาขาดีก็ต้อุงเสียเวลาหาจิุดีที�ขาดีเพ้�อุต่อุไหมั 
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  ขั�นตอุ่ไปิค้อุการฟัอุก แล้วนำาเสน้ไหมัมัาแกวง่ ยงัอุยู่ในขั�นพ้�นฐาน ขั�นที�

ยากขึ�นไปิอุกีคอุ้ การขึ�นลำา  ถ้าเราจิะมัดัีหมัี�การขึ�นลำาจิะยาก เพราะตอุ้งทำาให้

สมัำ�าเสมัอุ ถา้ทำาไมัส่มัำ�าเสมัอุจิะเปิน็ลายเลก็ใหญไ่มัต่รงกนั แลว้ถา้เราจิบัแนน่

ไปิเวลาทอุจิะไม่ัสมัำ�าเสมัอุ  เมั้�อุขึ�นลำาเสร็จิก็จิะเปิ็นการมััดี ซึ้ึ�งยากขึ�นไปิอีุก  

แล้วก็เปิ็นการโอุบ ถ้าโอุบไมั่เปิ็นเวลาย้อุมัผู้้าสีจิะเลอุะ ไมั่สวย หลังจิากนั�น 

ก็เอุาไปิย้อุมั นำามัากวักอุอุก แล้วจิึงนำาไปิขึ�นไหมัเคร้อุซึ้ึ�งยากพอุสมัควร  

เพราะถ้าใส่ไมั่ถูกช่อุงที�ต้อุงการจิะใช้ไมั่ไดี้เลย   เตาลำาดีับขั�นตอุนที�อุอุกแบบ

ไว้สำาหรับการเรียนรู้ขอุงน้อุง

ผูู้รู้เ้ร้�อุงการมััดีหมัี�ในชุมัชนเหล้อุอุยู่ไม่ักี�ราย เพราะไม่ัคอุ่ยมัคีนทำามัดัีหมัี�

แต่โชคดีีที�ผูู้้รู้ที�ยังคงอุยู่ล้วนแต่เปิ็นคนใกล้ตัวขอุงทีมังาน  เช่น แม่ัน้อุงกั�ง  

แมั่น้อุงบุมั ยายขอุงเตา และพี�แอุดีที�ปิรึกษาโครงการ เปิ็นต้น การเรียนรู้การ

มัดัีหมัี�จิงึเปิน็การสอุบถามัไปิพร้อุมัๆ กบัการปิฏิิบัติซึ้ึ�งทมีังานต้อุงอุาศยัทกัษะ

การสังเกตเพ้�อุให้สามัารถทำาตามัไดี้

เพราะสังเกตเห็นว่า ผู้้าไหมัที�ซึ้้�อุจิากตลาดีสีสันจิะไมั่สวยเหมั้อุนผู้้าไหมั

ที�ย้อุมัเอุงทอุเอุง ทั�งยังสีตกทำาให้ผู้้าซึ้ีดีลงอุย่างรวดีเร็ว  ซึ้ึ�งอุาจิเปิ็นเพราะ

กระบวนการย้อุมัที�ต่างกัน ทำาให้ทีมังานสนใจิพัฒนาความัรู้เร้�อุงการย้อุมั 

สธีิรรมัชาติที�ไดีเ้ริ�มัศกึษามัาบ้างแล้วในช่วงท้ายๆ ขอุงการทำาโครงการในปีิกอุ่น

โดียในปีินี�เน้นการย้อุมัไหมัดีว้ยสีจิากธิรรมัชาติทั�งหมัดี อุกีทั�งยังเปิน็การร้�อุฟัน

ภูมัิปิัญญาที�กำาลังจิะสูญหายไปิและเปิ็นการเพิ�มัมัูลค่าให้แก่ผู้้าไหมั วัตถุดีิบ

จิากธิรรมัชาต ิ เชน่ แกน่ฝึาง ครั�ง มัะเกลอุ้ หกูวาง จินัเขา เปิน็สิ�งที�หาไดีจ้ิาก

ธิรรมัชาติใกล้ตัว

ปิีนี�เราไดี้สีธิรรมัชาติจิากแก่นฝึาง  ซึ้ึ�งกรรมัวิธิีในการย้อุมัง่ายกว่า  

เพราะเป็ินเปิล้อุกไม้ั ทำาได้ีเลย ถ้าเป็ินครั�งกว่าจิะตำาคั�นเป็ินนำ�า  ต้อุงใช้เวลานาน  

การย้อุมัแตล่ะครั�งสีอุอุกมัาไม่ัเหม้ัอุนกัน ดีงันั�นถ้าเราจิะทอุอุะไรก็ตอุ้งคำานวณ์
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ว่าจิะต้อุงใช้ไหมัเท่าไร แลว้จิึงย้อุมัไปิเลยครั�งเดีียวในเคร้อุเดีียวกัน  เพราะถ้า

ย้อุมัไว้ไมั่พอุแล้วต้อุงไปิย้อุมัใหมั่อุีกจิะไดี้เฉดีสีไมั่เหมั้อุนเดีิมั  ทีมังานเล่า

สิ�งที�ทีมังานรู้สึกเสียดีายที�ไมั่ไดี้ทำาต่อุในปิีนี�ค้อุ การเลี�ยงไหมั เพราะปิีนี�

ยังหาพันธิุ์ไหมัไมั่ไดี้  ทั�งๆ ที�ต้นหมั่อุนที�นำามัาปิลูกไว้ในชุมัชนแตกใบงามัมัาก 

ปิระกอุบกับการทำางานที�มัีรายละเอุียดีที�ต้อุงเรียนรู้มัากขึ�นทั�งการย้อุมัสี

ธิรรมัชาติ การมััดีหมัี� ทำาให้ต้อุงเล้อุกที�จิะทำาสิ�งใดีสิ�งหนึ�ง  ไหมัที�ใช้ในการทำา

ฝึกึมัดัีหมัี� และฝึกึทอุจิงึเปิน็ไหมัที�สะสมัไวต้ั�งแตก่ารทำาโครงการในปิแีรก และ

ขอุซึ้้�อุเพิ�มัจิากพ่อุแมั่พี�น้อุงในชุมัชน

การร้�อุฟันความัรู้และวิธีิการย้อุมัสีธิรรมัชาติขอุงกลุ่มัเยาวชนได้ีกระตุ้น

ความัสนใจิขอุงคนในชุมัชน ยาย ปิ้า  น้า อุา บางคนเริ�มัเสาะแสวงหาวัสดีุที�

ใหส้จีิากธิรรมัชาตมิัายอุ้มัไหมัขอุงตนเอุงบา้ง โดียเฉพาะการยอุ้มัสเีหลอุ้งจิาก

แก่นไม้ัที�ทำาได้ีง่ายสามัารถหาได้ีในท้อุงถิ�น แม้ัว่าสีอุ้�นๆ ที�มัีขั�นตอุนการย้อุมั

ที�ซึ้ับซ้ึ้อุนยากขึ�นจิะยังคงใช้สีเคมัีอุยู่ก็ตามั

เกดิ  ควิามทุ่ี่มเที่ ใส่ำใจัเร่ึยนัร้ึ� ที่ำาให�ท่ี่มงานัเหนัช่องที่างพัฒนัาลวิดลาย

ขอุงผู้า้ไหมัให้งดีงามัยิ�งขึ�น ความัคิดีสร้างสรรคที์�มักัเกิดีขึ�นขณ์ะมัดัีหมัี�หรอุ้ทอุ

ทำาให้เตาอุดีใจิไมั่ไดี้ที�จิะทดีลอุงใส่ลวดีลายใหมั่ๆ ลงไปิในการทอุหร้อุการมััดี

แต่ละครั�ง แม้ัว่าลวดีลายที�ไดี้ยังไม่ัลงตัว แต่การได้ีฝึึกคิดีสร้างสรรค์ก็เป็ิน

เสน่ห์ที�น่าค้นหาในการทำางาน

ทุกวันยามัเย็น กิจิกรรมัขอุงเดี็กและเยาวชนบ้านแต้พัฒนา ค้อุการ 

รวมัตัวกันทำางานทอุผู้้า  ย้อุมัไหมั แบ่งหน้าที�กันไปิตามัระดีับขั�นที�ต้อุงฝึึกฝึน  

โดียมังีานกลาง เชน่ การบรหิารจิดัีการโครงการที�ตอุ้งชว่ยๆ กนั หากมังีานตอุ้ง

ทำาเอุกสาร รายงาน คนที�มัีคอุมัพิวเตอุร์ก็จิะหอุบโน้ตบุกมัาช่วยกันพิมัพ์งาน 

การทำางานจิงึไมัเ่ครง่เครยีดีเพราะมักิีจิกรรมัหลากหลายชว่ยเปิลี�ยนบรรยากาศ

ให้ไมั่จิำาเจิ
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คุณค่าที่่�มากกวิ่ารึายได�

ผู้้าไหมัขอุงกลุ่มัเยาวชนที�ทอุเสร็จิแล้วจิะถูกรวบรวมัไว้ร่วมักับผู้้าขอุง

สมัาชิกในชุมัชนที�นำามัาฝึากขาย โดียมีัช่อุงทางการตลาดีผู่้านทางโซึ้เชียลมีัเดีีย

ซึ้ึ�งกลุ่มัมัีเพจิเฟัซึ้บุกช้�อุ  ‘กอุนกวยโซึ้ดีละเว’  เปิ็นหน้าร้านให้คนนอุกชุมัชน 

ไดีส้ั�งสนิคา้ และการอุอุกบธูิตามังานตา่งๆ ที�กลุม่ัเยาวชนไดีรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มั

กิจิกรรมั โดียกลุ่มัเยาวชนจิะคิดีค่าฝึากขายสินค้า 50 บาทต่อุชิ�น  เพ้�อุเก็บไว้

เปิ็นเงินกอุงกลางสำาหรับทำากิจิกรรมัขอุงกลุ่มั สำาหรับสินค้าที�เปิ็นผู้ลงานขอุง

เยาวชนเมั้�อุหกัตน้ทนุไวแ้ลว้ กจ็ิะเปิน็รายไดีข้อุงผูู้ท้อุผู้า้แตล่ะผู้น้ที�ขายไดี ้ซึ้ึ�ง

ทีมังานสะท้อุนว่า หากคิดีในแง่ขอุงค่าแรงรายวันคงไมั่คุ้มั แต่สิ�งที�เหน้อุกว่า

ในความัรู้สึกค้อุ ความัภาคภูมิัใจิที�สามัารถทอุผู้้าไหมัได้ีนั�นมีัคุณ์ค่ามัากกว่านัก

ผู้า้ซึ้ิ�นผู้น้หนึ�งใชไ้หมั 2 ปิอุย ปิอุยละ 200 บาท รวมัเป็ิน 400 บาท เรา

ย้อุมัสีธิรรมัชาติ  ถ้าหาครั�งไมั่ไดี้ต้อุงไปิซึ้้�อุเขากิโลกรัมัละ 50 บาท แล้วเราใช้

หลายส ีมันักเ็ยอุะ ถ้าคดิีคา่แรงอุกี จิะทำาหลายขั�นตอุนกห็ลายวนั ผู้า้ผู้น้หนึ�ง

ขาย 2,000 บาท คา่วสัดีอุุปุิกรณ์ป์ิระมัาณ์ 1,500 บาท คา่แรงคนทอุได้ี 500 

บาท มัันก็ไมั่คุ้มั แต่ความัภูมัิใจิที�เราทำาไดี้ นั�นมัันสุดียอุดีแล้ว   เตาบอุก

จุิดีเด่ีนขอุงการเป็ินผู้้าไหมัย้อุมัสีธิรรมัชาติ สร้างมูัลค่าเพิ�มัให้กับผู้ลิตภัณ์ฑ์  

และเป็ินสิ�งดึีงดีูดีความัสนใจิขอุงลูกค้า  โดียเฉพาะเจิ้าหน้าที�จิากหน่วยงาน

ต่างๆ ในจัิงหวัดี ที�มัักแวะเวียนมัาซึ้้�อุผู้ลิตภัณ์ฑ์ขอุงกลุ่มัเพ้�อุใช้เปิ็นขอุงฝึาก 

ขอุงที�ระลึก  เมั้�อุช้�อุเสียงเริ�มัเปิ็นที�รู้จิัก  เริ�มัมัีอุอุเดีอุร์สั�งทำาตีนซึ้ิ�นเข้ามัาจิากที�

ไกลๆ แต่กลุ่มัเยาวชนก็ยังไมั่กระโจินเข้าสู่การทอุเพ้�อุขายเปิ็นอุาชีพ  เพราะ

ตระหนักในหน้าที�ที�ต้อุงเรียนหนังส้อุเปิ็นหลัก งานทอุผู้้าจิึงเปิ็นงานที�ทำายามั

ว่าง และผู้ลิตสินค้าแต่พอุเพียงกับแรงที�มีัโดียไม่ักระทบต่อุการดีำาเนินชีวิต

สิ�งสดุีท้ายปิลายทางค้อุ เมั้�อุเราทอุผู้้าขอุงเราไดีแ้ล้ว กอ็ุยากให้นอุ้งๆ ใส่

ผู้้าขอุงเราเวลาไปิไหน ถ้าเราใส่แบบนี�ไปิ คนเฒ่าคนแก่เขาจิะชอุบ เราก็ต้อุง
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ปิลกูฝึงัไปิเร้�อุยๆ ใหน้อุ้งใสผู่้า้ซึ้ิ�น  เพราะตอุนนี�ถา้อุยูใ่นหมัูบ่า้นไปิงานวดัีหรอุ้

งานอุะไร  เขาก็จิะใส่ แต่ถ้าอุอุกไปิข้างนอุกเขาจิะไมั่ค่อุยใส่   เตาบอุกยำ�าถึง

เป้ิาหมัายที�แท้ขอุงการทำางาน

กายเติิบโติ...ใจัเติิบโติ

การเติบโตจิากการทำางานจินศักยภาพเข้าตาเพ้�อุนๆ ในโรงเรียนร่มัโพธิิ�-

วิทยา ทำาให้ปีินี�เตาได้ีรับเล้อุกเป็ินปิระธิานนักเรียน ภาระงานที�เพิ�มัขึ�นไม่ัได้ีทำา 

ให้เหน้�อุยหน่าย หากแต่เห็นเป็ินโอุกาสที�จิะเช้�อุมัโยงงานที�ทำาให้เป็ินส่วนหนึ�ง 

ขอุงกิจิกรรมัที�ทำาในโรงเรียน  เพราะในโรงเรียนมัีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจิ 

พอุเพียงอุยู่แล้ว  กิจิกรรมัที�ทำาอุยู่จิึงสอุดีคล้อุงกับหลักปิรัชญาขอุงเศรษฐกิจิ

พอุเพียง  เพราะเปิ็นเร้�อุงขอุงการพึ�งพาตนเอุงทางดี้านปิัจิจิัยสี�บนฐานความัรู้

ภูมัิปัิญญาขอุงท้อุงถิ�น  ทั�งยังเปิ็นกิจิกรรมัที�ทำาให้เยาวชนไดี้ใช้ความัคิดี

สร้างสรรค์ มีัทักษะในการทำางาน และมีัสำานึกรักถิ�นฐานบ้านเกิดี จึิงได้ีเกริ�นนำา

กับคุณ์ครูซึ้ึ�งก็ไดี้รับการตอุบรับอุย่างยินดีี 

เตาบอุกว่างานปีินี�เหม้ัอุนมัันจิะง่ายกว่าปิีแรกแต่ก็ไมั่ง่าย ปิีแรกเขายัง

ไมั่รู้เร้�อุงการทำาแบบนี�ลึกซึ้ึ�งเท่าไร พอุปิีนี�ไดี้นำาสิ�งที�เราไดี้เรียนรู้จิากปิีแรกมัา

ทำาเปิ็นแนวทางในปีิที�สอุง  เช่น ขั�นตอุนและกรรมัวิธิีในการทอุผู้้าไหมั ปิีแรก

อุาจิยังรู้ไมั่หมัดี ก็ไปิเรียนรู้จิากผูู้้รู้แล้วเอุามัาทดีลอุงปิฏิิบัติ มัีปิระสบการณ์์

แล้วจิะรู้ว่าทำาแบบไหนง่ายกว่าเดิีมั ส่วนเร้�อุงที�ยากและยังไมั่รู้  เช่น  เร้�อุงการ

ย้อุมัสีธิรรมัชาติ ก็ต้อุงไปิศึกษาเพิ�มัเติมั

ทั�งนี� ทีมังานยอุมัรับว่าการจัิดีงาน  ‘ลานวัฒนธิรรมั แต่งกายแบบกวย  

ชมัพิธิีกรรมัสะเอุงพ้�นบ้าน ร่วมัส้บสานลายไหมั’  เพ้�อุนำาเสนอุผู้ลการทำางาน

ขอุงเยาวชนต่อุชุมัชนและหน่วยงานในท้อุงถิ�น  ในปีินี�ทำาไดี้ไม่ัดีีอุย่างใจิคิดี  
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ส่วนหนึ�งเปิ็นเพราะความัฉุกละหุกในการเตรียมังาน แมั้ก่อุนจิัดีงานจิะมัีการ

ปิระชาคมัหมัูบ่า้น เพ้�อุขอุความัช่วยเหลอุ้จิากชาวบา้นแลว้กต็ามั แตเ่น้�อุงดีว้ย

วนัเวลาในการจัิดีงานที�เล้�อุนไปิมัาจึิงสง่ผู้ลให้เตรยีมัการไม่ัทนั อุกีทั�งในวันงาน

เกิดีฝึนตก ลมัแรง จินทำาให้การดีำาเนินการสะดีุดีไปิบ้างในบางช่วงบางตอุน

ก่อุนจิัดีงานเราก็มัีปิระชาคมัหมัู่บ้านว่า  เราจิะทำาอุะไรบ้าง  เราจิะทำา

อุาหารอุะไรบา้ง คนเทา่นี� ตอุ้งใชง้บปิระมัาณ์เทา่ไร  เร้�อุงยกเตน็ท ์จิดัีสถานที�

เตรยีมังานทกุอุยา่ง จิะใหเ้ยาวชนทำาทั�งหมัดี เราขอุใหช้าวบา้นชว่ยปิรงุอุาหาร

ให้เท่านั�น  ถึงวันงานก็ระดีมัเพ้�อุนๆ น้อุงๆ ที�ชอุบมัารวมัตัวกันที�บ้านผู้มั และ

ทีมัสะเนงสะเอุงเขาก็ระดีมัเพ้�อุนๆ จิากโรงเรียนมัาช่วยกัน  เพราะเราตั�งใจิ 

นำาเสนอุให้ 2 โครงการสอุดีคล้อุงกัน ดีนตรีในพิธีิกรรมั กับการใช้ผู้้าในพิธีิกรรมั

สะเนงสะเอุง  เตาเล่า

การเขา้รว่มักจิิกรรมัอุยา่งตอุ่เน้�อุงขอุงนอุ้งๆ ทมีังาน ทำาใหบ้มุั ตาล และ

แตงโมั ไดี้ความัรู้ทักษะการทอุผู้้า การย้อุมัสีธิรรมัชาติ  เปิ็นความัรู้ติดีตัว บุมั

เล่าว่า แม้ัว่าแมั่จิะทอุผู้้าอุยู่แล้ว แต่แม่ัยังใช้สีเคมัี สิ�งที�ไดี้เรียนรู้ในโครงการ

จิงึเปิน็ความัรูใ้หมัท่ี�บมุัไดีน้ำาไปิถา่ยทอุดีตอุ่ใหก้บัแมั ่เพ้�อุที�แมัจ่ิะไดีเ้ปิลี�ยนมัา

ยอุ้มัสธีิรรมัชาตบิา้ง สว่นสิ�งที�ไดีก้บัตวัเอุงคอุ้ ความัรูเ้ร้�อุงการมัดัีหมัี� และเร้�อุง

การทำาโครงการ ที�พี�เตาสอุนทุกอุย่างจินสามัารถทำาเป็ินและช่วยงานเตาไดี้

ดี้านเตาเล่าว่า สังเกตเห็นความัเปิลี�ยนแปิลงขอุงตัวเอุงเร้�อุงขอุงภาวะ

ความัเปิน็ผูู้น้ำาที�รูส้กึวา่พฒันาขึ�นอุยา่งมัากในปินีี�  เปิน็ผู้ลทั�งจิากการที�เปิน็ผูู้น้ำา

พาน้อุงๆ ทำากิจิกรรมั ผู้นวกกับบทบาทปิระธิานนักเรียนที�เก้�อุหนุนให้กล้า 

มัากขึ�น นอุกจิากนี� ในปิทีี�ผู้า่นมัาตนเอุงมัจีิดุีอุ่อุนเร้�อุงคอุมัพวิเตอุร ์พอุมัาปินีี�

ไดี้ลงม้ัอุทำางานที�เกี�ยวกับคอุมัพิวเตอุร์มัากขึ�น จินเกิดีทักษะที�สามัารถนำาไปิ

ปิรบัใช้กับการเรยีนในโรงเรียนไดีเ้ปิน็อุย่างดี ีเหนอุ้สิ�งอุ้�นใดี เตาบอุกวา่การทำา
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โครงการต่อุเน้�อุงทั�ง  2 ปิี ทำาให้รู้จิักผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวซึ้ึ�งเปิ็นอัุตลักษณ์์ขอุง 

ชาวกวยอุย่างลึกซึ้ึ�งมัากขึ�น และรู้สึกมัั�นใจิที�จิะสวมัใส่ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวไปิ 

ที�ไหนๆ อุย่างภาคภูมัิ

ครึ้แอด สำิบเอกวิินััย โพธิิสำารึ  พี�เลี�ยงชุมัชน เล่าว่าเห็นพัฒนาการขอุง

ทมีังาน ที�สามัารถดีำาเนินงานตา่งๆ ได้ีดีว้ยตัวเอุงมัากขึ�น มักีระบวนการทำางาน

ดีขีึ�นกว่าเดิีมั สามัารถคิดีเอุงทำาเอุง ทำาใหค้รแูอุดีสามัารถวางใจิให้ทำากิจิกรรมั

ส่วนใหญ่ดี้วยตัวเอุง

การเตบิโตทางความัคดิีขอุงทีมังาน ทำาใหค้รแูอุดีบอุกวา่ คลายความัห่วง

กังวลเร้�อุงอุนาคตขอุงเดี็กๆ ลงไดี้  เพราะปิีที�ผู้่านมัาถ้อุว่าเปิ็นหัวเลี�ยวหัวต่อุ

ขอุงชีวิตเดี็กๆ ว่าจิะตัดีสินใจิเรียนต่อุ หร้อุจิะทำาอุะไรต่อุไปิ แต่เมั้�อุทีมังาน

หลายคนเล้อุกที�จิะเรียนต่อุ  จิึงรู้สึกว่าน่าเปิ็นห่วงน้อุยลง  การสนับสนุน 

การทำางานขอุงเยาวชนจิึงเฝึ้ามัอุงอุยู่ใกล้ๆ และช่วยคลี�คลายปิัญหาเล็กๆ 

น้อุยๆ ในการทำางานที�อุาจิจิะเกินศักยภาพขอุงเยาวชน เช่น การร่างจิดีหมัาย  

งานเอุกสาร เปิ็นต้น ซึ้ึ�งเปิ็นจิุดีที�ต้อุงค่อุยๆ เติมัเต็มักันต่อุไปิ

วันนี�ลวดีลายบนผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวถูกถ่ายทอุดีและส้บทอุดีจิากผูู้้รู้ที� 

เหลอุ้นอุ้ยคนสูเ่ยาวชนหมัูม่ัาก การส่งตอุ่ความัรู้ ภมูัปิิญัญา ทกัษะ ถูกนำามัา

ผู้สมัผู้สานกับความัคิดีสร้างสรรค์ สร้างทักษะอุาชีพติดีตัว ความัสามัารถ 

ในการพึ�งพาตนเอุงในเร้�อุงหนึ�งในปิจัิจิยัสี�เปิน็สิ�งสำาคัญที�จิะเปิน็พ้�นฐานความั

มัั�นคงในชวีติ การคดิีไดีค้ดิีเปิน็ทำาใหเ้ยาวชนตระหนกัถงึคณุ์คา่มัากกวา่มัลูคา่

กระบวนการส้บทอุดีจิากมั้อุสู่มั้อุนี�จิึงเปิ็นสิ�งร้อุยใจิคนในชุมัชน  เช้�อุมัโยง 

ให้เกิดีสำานึกท้อุงถิ�นที�หยั�งรากลึก และพร้อุมัที�จิะเปิล่งปิระกายบอุกกล่าวว่า 

พวกเขาเปิ็นชนชาติกวยไดี้อุย่างเต็มัภาคภูมิั
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จากปฏิบัติสู่ทฤ ี 
การเรียนรู้ในแนวทางนี�สอดคล้องกับทฤ ีอย่างไร

การเปดพื�นที�ให้วัยรุ่นได้เข้ามา กและพั นา  รวมถึงทัก ะในศตวรร ที�  และลัก ณะนิสัย

ต่างๆ ( ) ผ่านการมีประสบการณ์จริง (   ) จากการทํา

โครงการ ที�โครงการ   ออกแบบ จะเห็นได้ว่ามีความเชื�อมโยงกับแนวคิด 

ทฤ ีด้านการเรียนรู้ ดังนี�

1. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ (Experiential learning theory)

รุ่ ว   อ    (  ) นักทฤ ีการศึก า กล่าวว่าหัวใจของการศึก า คือ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ซึ�งการจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปดโอกาสให้

ผู้เ รียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง เด็กได้คิดเองทําเอง และสามารถนําสิ�งที� เ รียนรู้

ไปใช้กับชีวิตและการทํางานจริง ผ่านวงจร  ขั�นตอนง่ายๆ ภายใต้แนวคิดว่า คนเรามีรูปแบบ

การเรียนรู้อยู่  โหมดซึ�งหมุนเป�นวงจร สลับสับเปลี�ยนอย่างต่อเนื�องตลอดเวลา ได้แก่

  Experiencing  เรียนรู้ข้อมูลผ่านการมีประสบการณ์และการลงมือทํา เน้นการ

  เรียนรู้ที�เด็กได้คิดเองทําเอง

 	 e ect ng  นําข้อมูลและประสบการณ์ที�ได้มาทบทวน ใคร่ครวญ เช่น จดบันทึก 

  ประชุมกันในทีม เป�นต้น

  Thinking  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ออกมาจากขั�นที�  และ  สรุปออกมา

  เป�นแนวทางปฏิบัติ

  ct n   ลงมือทําจากความรู้ใหม่ที�ได้ แล้วเรียนรู้ว่าสิ�งไหนควรทํา สิ�งไหนควรปรับปรุง

  

จากนั�นจะกลับเข้าสู่ขั�นตอนที�  อีกครั�ง เป�นวงจรเช่นนี�ไปเรื�อยๆ

“เพราะโหมดการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นซํ�า จะขยายความเข้าใจของเด็กได้ เด็กจะค้นพบว่าในทางปฏิบัติ

จะเจอป�ญหาอะไร และพบการประยุกต์ความรู้ใหม่ที�ทําได้หลากหลาย โดยการนําสิ�งที�เคยเรียนรู้

ในสถานการณ์หนึ�งมาใช้ในอีกสถานการณ์”

ทั�งนี� ทั�ง  ขั�นตอนต้องเกิดขึ�นซํ�าๆ เป�นลูปของการเรียนรู้ เพื�อยกระดับความเข้าใจให้ลึกซึ�ง

มากขึ�นและมีทัก ะในการทําที�เชี�ยวชาญขึ�น ซึ�งการทําโครงการเพื�อแก้ป�ญหาหรือพั นาชุมชน

ในโครงการ   นั�นเยาวชนต้องทําลูป  ขั�นตอนนี�ซํ�าๆ หลายลูปจากการมี

ประสบการณ์จริงจนกว่าจะบรรลุเปาหมายของโครงการ



ที่่�มา   hepotential.org
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. Exe ti e n tion  สา รบ ยรน

น ระเสริ 	ผลิตุผลการ ิม ์ ( 5 ) กล่าวถึงการพั นา   สําหรับ

วัยรุ่นใน     ว่า หากการศึก าเปลี�ยนเป�นการเรียนรู้ด้วยโจทย์ป�ญหา 

(   ) ‘ที�ดี’ ก็จะช่วยให้สมองได้บริหาร  อย่างเต็มที� ผลลัพ ์

สุดท้ายคือสมองส่วนหน้าที�ดี พร้อมจะเผชิญอุปสรรคที�ยากหรือโจทย์ท้าทายต่อชีวิตในภายหน้า

พูดง่ายๆ ว่า การเรียน ท่องหนังสือ ทําข้อสอบปรนัย เป�นเรื�องที�ง่ายเกินไป

โจทย์ป�ญหาที�ดีควรทําให้เกิดสถานการณ์ที�เด็กนักเรียนหรือนักศึก าระดับอุดมศึก า

ต้องเผชิญสถานการณ์  ประการ คือ หนึ�ง ต้องการการวางแผนอย่างซับซ้อน (  

) และ สอง ต้องการการเผชิญสถานการณ์ที�ท้าทาย เงื�อนไข  ประการนี�ทําให้

เด็กๆ เลี�ยงไม่พ้นที�จะต้องบริหาร  นั�นคือความสามารถที�จะควบคุมความคิด การกระทํา 

และอารมณ์ เพื�อไปให้ถึงเปาหมาย เปรียบเหมือนการป�นปายที�สูงของเด็กเล็ก เด็กเล็กจะป�นปาย

ที�สูงได้ต้องการการวางแผนที�ซับซ้อนและการเผชิญสถานการณ์ที�ท้าทาย เด็กโตและวัยรุ่น

ก็ไม่ต่างกัน

วัยทีนและวัยรุ่นทั�วโลกเผชิญโจทย์ป�ญหาในชีวิตจริงเหมือนๆ กันหมดคือ เรื�องเพศ ยาเสพติด 

ความรุนแรง มอเตอร์ไซค์ และการพนัน 5 ประการนี�เป�นสถานการณ์ที�ท้าทายและต้องการ

การวางแผนที�ซับซ้อน จึงจะได้การคิดวิเคราะห์ที�รอบด้านแล้วผ่านไปได้ แต่เราไม่จําเป�นต้องโยน

วัยรุ่นเข้าสู่สถานการณ์อันตรายเพื�อการบริหาร  เสมอไป การศึก าที�ดีสามารถออกแบบได้

ว่านักเรียน นักศึก าควรเรียนรู้อะไรจึงจะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตตามที�เป�นจริง การศึก า

มีความจําเป�นรีบด่วนที�จะเปลี�ยนแปลงจากการเรียนการสอนการสอบในรูปแบบเดิมไปสู่การ

เรียนรู้ทัก ะศตวรร ที�  (   ) ได้แก่ ทัก ะเรียนรู้ ทัก ะชีวิต และทัก ะไอที 

ทุกครั�งที�ครูและนักเรียนนักศึก าได้ช่วยกันออกแบบสถานการณ์ที�ท้าทาย นักเรียนนักศึก า

จึงจะได้ใช้ทัก ะการวางแผนที�ซับซ้อน แล้วนําไปสู่ทัก ะเรียนรู้ ทัก ะชีวิต และทัก ะไอทีในที�สุด

การที�โครงการ   ออกแบบเงื�อนไขให้เรียนรู้ (  ) ให้เรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จากการลงมือทําจริง (  ) ต้องทํางานเป�นทีมโดยใช้

ระยะเวลาที�นานเพียงพอ และต่อเนื�อง อย่างน้อย  ป� ซึ�งเป�นช่วงเวลาที�ต้องจัดการ วางแผนการ

ทําโครงการไปพร้อมๆ กับการจัดการการเรียน จัดการชีวิต นับเป�นความพยายามที�จะให้เยาวชน

ได้วางแผนอย่างซับซ้อน (  ) และเผชิญสถานการณ์ที�ท้าทาย
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. ทฤษฎีระบบนเ นการ นาเยา น 
( ron en renner  ioe ologi al o el o  an e elop ent)

รี	บรอนเ นเบรนเนอร์ (  ) กล่าวว่า คุณลัก ณะของเยาวชน (  

) เกิดขึ�นจากการเรียนรู้และมีปฏิสัมพัน ์ผ่านประสบการณ์ กับเพื�อน ครอบครัว 

และพี�เลี�ยงหรือโค้ช ในโรงเรียน หรือชุมชน (  ) ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม

ที�เกิดจากนโยบายรั  สื�อ ความเชื�อและวิถีวั น รรม (  ) 

พี� เลี�ยง พ่อแม่ ครู และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องรอบตัว คือผู้นําการเปลี�ยนแปลง (  ) 

ในการพั นาเยาวชน โดยการร่วมกันทําให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที�เหมาะสมในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และจังหวัด ดังภาพ

 ที่่�มา  Bronfenbrenner, 1979
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ดังที�โครงการ   ได้ออกแบบให้มีโค้ช หรือพี� เลี�ยงในระหว่างที�เยาวชนทํา

โครงการ เช่น ครู ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน เป�นต้น ซึ�งเป�นบุคคลใกล้ตัวของเยาวชนในระดับ 

  และส่งผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชน โดยพยายามเสริมศักยภาพให้บุคคล

ใกล้ตัวเหล่านี�เป�นระบบนิเวศที�ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน เข้าใจแนวคิดและ

แนวทางการพั นาเยาวชนเชิงบวกที�ช่วยให้เยาวชนพั นา  ได้ เช่น มีความคิดแบบเติบโต 

(  ) เชื�อมั�นในศักยภาพเยาวชน เข้าใจว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้

ของเยาวชน เข้าใจการทํางานร่วมกับวัยรุ่น เป�นต้น

. ทฤษฎีบทบาท ้ นการเรียนรู้ านประสบการณ์ 
( a ol ing) เยา น

เล 	วีกอตุสกี (   . ) กล่าวว่าโค้ชเปรียบเหมือน ‘นั�งร้าน’ ที�เป�น ‘ตัวช่วย’ 

ให้เยาวชนผ่านช่วง ‘การเรียนรู้ที�ยาก’ หรือ   ซึ�งเป�นช่วงที�เขาไม่สามารถขยาย

ขอบเขตความรู้ความสามารถตัวเองต่อไป ในจังหวะนี�เยาวชนต้องการครูหรือโค้ช ผู้เป�น ‘นั�งร้าน

’ ช่วยสนับสนุนให้เขาข้ามผ่านการเรียนรู้ที�ยาก ยกระดับการเรียนรู้ของตัวเองขึ�นไปอีกขั�นหนึ�ง

ได้ เรียกกระบวนการนี�ว่า 

โค้ชหรือครูต้องมอบบทเรียนที�ไม่ง่ายเกินไป ไม่ยากเกินไป เพื�อท้าทายให้เยาวชนยังไปต่อและ

ไม่ล้มเลิกกลางทาง ต้องช่วยลดความกังวลหรือความรู้สึกด้านลบขณะที�เยาวชนเผชิญหน้า

กับการเรียนรู้ที�รู้สึกว่ายากลําบาก รู้ว่าเขาต้องการตัวช่วยอะไรเพื�อให้ไปสู่เปาหมายได้สําเร็จ

ระหว่างทําโครงการ การช่วยให้เยาวชนข้ามผ่านช่วงการเรียนรู้ที�ยาก หรือออกจากความรู้สึก

ด้านลบได้ เช่น การอยู่เคียงข้างด้วยความเข้าใจระหว่างที�เขาเจอป�ญหา ช่วยตั�งคําถามเพื�อให้

เยาวชนเห็นทางเลือก หาทางออกของป�ญหาได้ เป�นต้น
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สรุ่่

การอุอุกแบบการเรียนรู้ เ พ้�อุพัฒนา  EF  ขอุงวัยรุ่น  หร้อุเยาวชน  

ต้อุงอุาศัยความัเข้าใจิ  4 ส่วนปิระกอุบกัน  ทั�ง 1   แนวทางการอุอุกแบบ

กระบวนการเรียนรู้   2  การอุอุกแบบการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการ 

ขอุงวัยรุ่น   3  ระบบนิเวศการเรียนรู้ และ 4  บทบาทโค้ช   

ซึ้ึ�ง  4 แนวคิดีทฤษฎีข้างต้น  เปิ็นตัวอุย่างส่วนหนึ�งที�โครงการ Active  

citizen  ใช้เปิ็นแนวคิดีเบ้�อุงหลังในการอุอุกแบบการเรียนรู้ครั�งนี�  ซึ้ึ�งผูู้้อุ่าน 

ที�สนใจิอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่น สามัารถเล้อุกทฤษฎีที� 

สอุดีคล้อุงไดี้ตามัความัเหมัาะสมั โดียพิจิารณ์าอุงค์ปิระกอุบ 4 ดี้านที�ต้อุงมัี

ในการอุอุกแบบการเรียนรู้ดีังกล่าว
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“การ ี� �วงวัยรุ�นเปน �วงเวลัา
ี�วเ ี�สุู่ นันกเพรา สู่มอง นวัยนี
กาลัังพั นา แลั สู่มองกาลัังเ �อม �อ
รงสู่ร�างแลั ปรั การ างาน อง
ัวเองมากน�อย ามแ �สู่ าพแว ลั�อม

แลั ปร สู่ การ ี�เ อ น �วงอายุ
ป ากนัน ง ี� อย้�อย�างนัน

ป ลัอ ีว มาย วามว�า
ปร สู่ การ ี�เก น น �วงวัยนี
มีอ พลั �ออนา วัย ้� �
องเ กเปนอย�างมาก

”
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“ัก มี วามเกี�ยว �องกั
วามสู่ามาร นการกากั ัวเอง

กลั�าว อ
เ ก ี�มี ี ก มีการกากั ัวเอง
ี� ี �วย ัง แลั การกากั ัวเอง
มี วามสัู่มพัน กั วามพร�อมแลั
วามสู่าเร างการเรียน องเ ก
น ุกร ั ัน ังแ �อนุ าลั น ง
ม าว ยาลััย เ ก ี�มี ัก ีกว�า
มี วามพร�อม างการเรียนมากกว�า

แลั มี ลัสัู่ม างการเรียน ีกว�า
เม�อเ ีย กั เ ก ี�มี ัก �อยกว�า

”
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รุ่ว ัย อง
รุ่ รุ่ยนรุ่ ่ น รุ่
รุ่ง รุ่ ( )

่อ รุ่ ั น  EF
องวัยรุ่่่น

การเปิิดีโอุกาสให้เยาวชนไดี้ทำาโครงการพัฒนาหร้อุแก้ปัิญหาชุมัชน 

ซึ้ึ�งสนับสนุนโดียมัูลนิธิิสยามักัมัมัาจิล  ร่วมักับสำานักงานกอุงทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมัสุขภาพ (สสส.) ดีำาเนินการมัาราว 9 ปิี ในช้�อุโครงการ  ctive  

citi en   โครงการนี�ดีำาเนินการมัานานตามัความัเช้�อุว่าหากเปิิดีโอุกาสให้ 

04
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เยาวชนไดี้เรียนรู้จิากปิระสบการณ์์ตรงในชุมัชน  เยาวชนจิะพัฒนาทั�งทักษะ

การทำางาน อุุปินิสัยเชิงบวก และเกิดีสำานึกความัเปิ็นพลเมั้อุงขึ�นดี้วย จิึงไดี้

ตรวจิสอุบแนวคิดีนี�ดี้วยการวัดี EF ขอุงเยาวชนในโครงการ ตามัที�ไดี้กล่าว 

ในบทก่อุนหน้านี�แล้วว่า EF  เปิ็นศักยภาพขอุงสมัอุงที�อุยู่เบ้�อุงหลังความั 

สามัารถและอุุปินิสัยเชิงบวกขอุงเยาวชน และโครงการฯ ไดี้ปิระเมิันผู้ลการ

เรียนรู้ขอุงเยาวชนใน 2 ลักษณ์ะ ค้อุ 1)  เยาวชนปิระเมิันตนเอุงก่อุนและ 

หลังเข้าร่วมัโครงการโดียใช้แบบปิระเมิัน และ 2) สัมัภาษณ์์เชิงลึกถึงการ 

เรยีนรูแ้ละการเปิลี�ยนแปิลงภายหลงัเขา้รว่มัโครงการ ทั�งนี� ดีว้ยการอุอุกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ขอุงโครงการนั�นไดี้สร้างเง้�อุนไขการเรียนรู้  (Learning  

conditions)  ที�สอุดีคล้อุงกับทฤษฎีดี้านวิทยาศาสตร์สมัอุงที�เรียกว่า EF โดีย 

นอุกจิากการปิระเมันิผู้ลการเรยีนรูข้อุงเยาวชนเช่นที�ดีำาเนนิการอุยู่แลว้ มัลูนิธิฯิ

ยังสนใจิศึกษาว่า การึเรึ่ยนัรึ้�จัากการึได�ม่ปรึะสำบการึณ์จัรึิงผู่้านัการึที่ำา

โครึงการึเพื�อช่วิยแก�ไขีป หาหรึือพัฒนัาชุมชนัที่�องถึิ�นั ภายใติ�การึ

ออกแบบเงื�อนัไขีการึเรึ่ยนัรึ้�ท่ี่�ได�ที่ำางานัเป็นัท่ี่ม และใช�รึะยะเวิลาที่ำา

โครึงการึที่่�นัานัเพ่ยงพอนัั�นั จัะม่ผู้ลติ่อการึพัฒนัา EF ในัวิัยรึุ่นัหรึือไม่  

อย่างไรึ  โดียสนใจิศึกษาในเชิงการวัดีการเปิลี�ยนแปิลงทางสมัอุงจิึงเปิ็น 

ที�มัาขอุงการวิจิัยดีังกล่าว

ทั�งนี�  ที�ต้อุงให้ความัสำาคัญในการวิจิัยก็เพราะพัฒนาการทางสมัอุงนั�น

สำาคัญและมัีอุงค์ความัรู้ดี้านวิทยาศาสตร์สมัอุงซ่ึ้อุนอุยู่ นั�นค้อุ วัยรุ่นนั�นเป็ิน

โอุกาสสุดีท้ายที�สมัอุงยังปิรับเปิลี�ยนไดี้มัาก ก่อุนที�เขาจิะเติบโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่

ที�สมัอุงจิะเริ�มัปิรบัเปิลี�ยนไดีน้อุ้ยลง หากวยัรุน่คนใดี EF บกพร่อุงกอ็ุาจินำามัา

ซึ้ึ�งความัล้มัเหลวทางการเรียนและสร้างปิัญหาทางสังคมัต่างๆ ตามัมัาดีังที� 

ไดี้กล่าวไปิแล้วใน 3 บทแรก และหากคิดีจิะแก้ไขในภายหลังก็อุาจิสายไปิ 
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เสียแล้ว การได้ีอุงค์ความัรู้เร้�อุงการพัฒนา EF ในวัยรุ่นจึิงน่าจิะเป็ินปิระโยชน์  

ทำาใหเ้ขา้ใจิธิรรมัชาตทีิ�อุยู่เบ้�อุงหลงัการเปิลี�ยนแปิลงพฤตกิรรมัขอุงเยาวชนวา่

มัีการเรียนรู้ดี้านใดีที�พัฒนาขึ�นบ้าง  โดียสามัารถอุธิิบายในมัุมัมัอุงขอุงการ

เปิลี�ยนแปิลงการทำางานขอุงสมัอุง และการเปิลี�ยนแปิลงนั�นส่งผู้ลต่อุการ 

ปิรับเปิลี�ยนพฤติกรรมัที�สามัารถสังเกตเห็นอุย่างไรบ้าง 
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ว ัย การเรียนร้� �านปร สู่ การ
สู่�ง ลั �อการพั นา อย�าง ร

โครงการวิจิัยที�ว่านี� ค้อุโครงการวิจัิยปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ

สร้างพลเมั้อุงที�มัีความัรับผู้ิดีชอุบต่อุสังคมั  (Active citizen) ต่อุทักษะการ 

คิดีเชิงบริหารและการกำากับตัวเอุงไปิสู่เปิ้าหมัายขอุงวัยรุ่น ดีำาเนินการโดีย  

รึองศาสำติรึาจัารึย์ ดรึ.นัวิลจัันัที่รึ์ จัุฑาภักด่กุล และคณ์ะ จิากศูนย์วิจิัย

ปิระสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมัเลกุล มัหาวิทยาลัยมัหิดีล  

มัเีคร้�อุงมัอุ้ที�ใชว้ดัีการทำางานขอุงสมัอุงหลายดีา้น ซึ้ึ�งปิรากฏิอุยู่ในวัตถปุิระสงค์

ขอุงการวิจิัย ค้อุ

1. ปิระเมิันผู้ลการเรียนรู้ในโครงการสร้างพลเมั้อุงที�มัีความัรับผู้ิดีชอุบ 

ตอุ่สงัคมั ติอ่ที่กัษะด�านัการึคิดเชิงบริึหารึ  Executive Functions  EF  ขีอง

วิัยรึุ่นัที�เข้าร่วมัในโครงการ Active citizen โดียศึกษาจิาก

    

     1.1   แบบปิระเมัินปิัญหาพฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง 

           EF ในเดี็กวัยรุน่  (BRIEF-SR)

     1.2   แบบปิระเมิันความัจิำาขณ์ะทำางาน (ดีว้ยแบบวัดี I , WISC  

           หร้อุ WAIS)

     1.3   เกมัทดีสอุบ EF ดี้านความัย้ดีหยุ่นในการคิดีและความั 

           สามัารถในการเรียนรู้    (WCS -CV4)

     1.4   เกมัทดีสอุบความัสนใจิจิดีจิ่อุอุย่างต่อุเน้�อุง  (AN )
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2. ปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการสร้างพลเมั้อุงที�มัีความัรับผู้ิดีชอุบ 

ต่อุสังคมั ต่อุการึกำากับตัิวิเอง  e e u tion   ขอุงวัยรุ่นที�เข้าร่วมัใน 

โครงการ Active citizen  โดียศึกษาจิากแบบปิระเมิันความัสามัารถกำากับ 

ตนเอุงในเดี็กวัยรุ่น  (ASRI)

3. ปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ Active citizen ต่อุควิามเพ่ยรึ  

ที�ปิระเมัินโดีย Grit scale

4. ศกึษาการึเปล่�ยนัแปลงคลื�นัไ า้สำมอง E  ในขณ์ะทำากจิิกรรมั 

ที�ต้อุงใช้ทักษะ EF

ดีังกรอุบแนวคิดีในการวิจิัย 

กรุ่อ แนวั นการุ่วั ัย

ค่รงการพัฒนาพลี่เมื่อง
เยาวัช่น   

ทัั้กษะการคิ่ด้เชิ่งบริหาร
 

การกำากับต่นเอง
-

พ ติ่กรรม่ม่่่งสู่่่เปาหม่าย
-  

ค่วัาม่เพ่ยร  
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การวิจิัยนี�ไดี้ปิระเมิันทักษะ EF และการกำากับตัวเอุง  (Self-regulation)  

ขอุงเยาวชนทั�งก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ ทั�งในระดัีบพฤติกรรมั ระดัีบ

ความัสามัารถในการทำาแบบทดีสอุบ และระดีับการเปิลี�ยนแปิลงคล้�นไฟัฟั้า-

สมัอุงที�แสดีงถึงการมัีความัตั�งใจิจิดีจิ่อุในการแยกแยะข้อุมัูลที�แตกต่างกัน  

และคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�แสดีงถึงความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูลไว้ในใจิ การ

เปิรียบเทียบข้อุมัูลเก่า-ใหม่ั การปิรับปิรุงข้อุมัูลให้เปิ็นปัิจิจิุบัน ซึ้ึ�งเปิ็นความั

สามัารถในอุงค์ปิระกอุบขอุง EF ดี้านความัจิำาขณ์ะทำางาน   ซึ้ึ�งเปิ็นการึวิิจััย 

เชงิที่ดลองแบบไม่ม่การึสำุม่ติวัิอยา่ง มก่ลุม่ควิบคมุ โดยวิดัควิามแติกติา่ง

ก่อนัและหลังการึที่ดลอง  (Non-rando ized control group, pre-test

post-test design) 

โครงการใช้ระยะเวลาวิจิัยรวมั 1 ปิี 6  เดี้อุน  (ตั�งแต่  เมัษายน 2560  - 

กนัยายน 2561) โดียกลุม่ัตัวอุย่าง คอุ้ เยาวชนที�มัอีุายรุะหวา่ง 13-17 ปีิ  เพศ

ชายและหญิง จิำานวน 275 คน ใน 4 จิังหวัดี ไดี้แก่ สงขลา น่าน ศรีสะเกษ 

และสมัุทรสงครามั แบ่งเปิ็น 2 กลุ่มั ค้อุ

  

   1)  กลุ่มที่ดลอง ค้อุ  เยาวชนชายหญิง จิำานวน 179 คน ในพ้�นที� 4  

       จิังหวัดี  (ศรีสะเกษ  น่าน สงขลา และสมัุทรสงครามั) ที�ไดี้รับ 

       คัดีเล้อุกให้เข้าร่วมัในโครงการ Active citizen เปิ็นครั�งแรก 

   2)  กลุม่ควิบคมุ คอุ้เยาวชนชายหญงิ จิำานวน 96 คน ที�อุยู่ในชมุัชน

        เดีียวกันกับกลุ่มัทดีลอุงในแต่ละจิังหวัดี  และไมั่เคยเข้าร่วมั 

       ในโครงการ Active citizen มัาก่อุน ไดี้มัาจิากการเชิญชวนให้ 

       เข้าร่วมัโครงการตามัความัสมััครใจิโดียใช้เกณ์ฑ์การคัดีเข้า 

       เชน่เดียีวกนักบัเยาวชนกลุม่ัทดีลอุง ทั�งนี�  เยาวชนกลุม่ัควบคมุัจิะ

        ไดี้รับการปิระเมัินทั�งก่อุนและหลังโครงการเช่นเดีียวกัน และ 

       พร้อุมักันกับกลุ่มัทดีลอุง



121พลัังการเรียนร้�สู้่�การเปลีั�ยนแปลัง

ว ี าเนนการว ัย

ในการวิจิยัเก็บขอุ้มัลู 2 ครั�ง คอุ้ ชว่งก่อุนเข้ารว่มัในโครงการ (Pre-test)  

และช่วงหลังจิากเสร็จิโครงการ  (Post-test) ระยะเวลาห่างกัน 10-12  เด้ีอุน  

ทั�งนี�การเก็บข้อุมูัลในช่วง Pre-test จิะทำาก่อุนที�เด็ีกเข้าร่วมักิจิกรรมัในโครงการ  

Active citizen และการเก็บข้อุมัูล Post-test ทำาเมั้�อุเยาวชนดีำาเนินโครงการ 

เสร็จิสิ�นไปิแล้วไม่ัเกิน 1-2 เด้ีอุน โดียในการเก็บข้อุมูัลแต่ละครั�งจิะมีั 2  ขั�นตอุน  

ค้อุ 

ขีั�นัติอนัท่ี่� 1 ทีมันักวิจิัยลงพ้�นที�เพ้�อุเก็บข้อุมัูลดี้วยแบบปิระเมัินปิัญหา 

พฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF แบบปิระเมัินตนเอุงดี้านการกำากับ 

ตนเอุง แบบปิระเมัินตนเอุงดี้านความัเพียร และทดีสอุบความัสามัารถขอุง 

เยาวชนดี้วยเกมัที�ต้อุงใช้ทักษะ EF ทดีสอุบความัสามัารถดี้านความัสนใจิ 

จิดีจิ่อุ และทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางาน  โดียใช้เวลาในการทดีสอุบทั�งหมัดี 

คนละปิระมัาณ์ 1 ชั�วโมัง 

ขีั�นัติอนัที่่� 2  เชิญชวนให้เยาวชนที�ผู้่านการทดีสอุบในขั�นตอุนแรกและ

เปิ็นผูู้้ที�ถนัดีมั้อุขวาเข้าร่วมัการวัดีคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุง  โดียเยาวชนที�สนใจิและ 

ผูู้้ปิกครอุงอุนุญาตให้เข้าร่วมั  ให้แสดีงความัจิำานงกับพี�เลี�ยงเพ้�อุลงนามัใน 

แบบฟัอุร์มัยินยอุมัเข้าร่วมัในโครงการวิจิัย ซึ้ึ�งในขั�นตอุนนี�รับเพียง 60 คน  

แบ่งเปิ็นกลุ่มัทดีลอุงและกลุ่มัควบคุมั กลุ่มัละ 30 คน
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ปร เมน เร�อง เพ�อวั ัก

เพ้�อุศึกษาผู้ลการพัฒนาทักษะ EF  ขอุงเยาวชนจิากการเรียนรู้ผู้่าน 

ปิระสบการณ์์ในโครงการ Active citizen การวิจิัยนี�ไดี้อุอุกแบบให้มัีการ 

ปิระเมัินทักษะสมัอุง EF  รวมัทั�งความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง  (Self- 

regulation) และความัเพียร (Grit) ดีังนี�

  ย ว น รุ่ มน ัว อง ยว ั รุ่รุ่ม

น ว ม รุ่่อง อง EF

เยาวชนปิระเมัินตัวเอุงดี้วยแบบปิระเมัิน BRIEF2-Self-report ฉบับ 

ภาษาไทย ซึ้ึ�งมัจีิำานวนขอุ้คำาถามั 55 ขอุ้ โดียขอุ้คำาถามัจิะเกี�ยวกบัพฤตกิรรมั

ที�เปิ็นปัิญหาความับกพร่อุงขอุง  EF  7  ดี้าน ค้อุ 1   การหยุดี  (Inhibit)  

2  การติดีตามัตรวจิสอุบตัวเอุง  (Self- onitoring)   3  การควบคุมัอุารมัณ์์  

(E otional  control)   4   การเปิลี�ยนการคิดีย้ดีหยุ่น  (Shift Cognitive  

flexibility)   5  ความัจิำาขณ์ะทำางาน  (Working  e ory)   6  การวางแผู้น 

จิัดีการ (Plan rganize) และ 7  การทำางานให้เสร็จิ  ( ask co plete) 

  รุ่ มน รุ่รุ่ม น ว ม รุ่่อง EF  

อง ย ว น  ย รุ่ รุ่อ ยง

ครูปิระเมัินเยาวชนโดียใช้แบบปิระเมัิน  BRIEF2- eacher  for   

ฉบับภาษาไทย ซึ้ึ�งมัีจิำานวนข้อุคำาถามั 63 ข้อุ  โดียข้อุคำาถามัจิะเกี�ยวกับ

พฤติกรรมัที�เปิ็นปิัญหาความับกพร่อุงขอุง  EF  9  ดี้าน  ค้อุ 1   การหยุดี  

(Inhibit)   2  การตดิีตามัตรวจิสอุบตัวเอุง (Self- onitoring)   3  การควบคุมั 
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อุารมัณ์ ์(E otional control)   4  การเปิลี�ยนการคดิียด้ีหยุ่น (Shift Cognitive  

flexibility)   5  การเริ�มัต้นลงม้ัอุทำางานดี้วยตนเอุง  (Initiate)   6  ความัจิำา 

ขณ์ะทำางาน  (Working  e ory)   7   การวางแผู้น  (Plan rganize)   

8  การเฝึ้าติดีตามังาน ( ask  onitor) และ 9  การจิัดีระเบียบขอุงใช้และ 

พ้�นที�ทำางาน  เช่น โตะเรียน ตู้เก็บขอุง กระเปิาหนังส้อุ และอุ้�นๆ  ( rganize  

of  aterials) 

  ย ว น รุ่ มน ัว อง ยว ั รุ่ ั ัว อง  

( e e u tion)

เยาวชนปิระเมัินตัวเอุงดี้วยแบบปิระเมัิน Adolescent self-regulatory  

inventory  (ASRI)  เปิ็นข้อุคำาถามัเกี�ยวกับการกำากับตัวเอุง จิำานวน 36 ข้อุ  

ซึ้ึ�งปิระกอุบไปิดี้วยการกำากับตัวเอุงระยะสั�น  และการกำากับตัวเอุงระยะยาว

  ย ว น รุ่ มน ัว อง ยว ั ว ม ยรุ่ ( it)

เยาวชนปิระเมัินตัวเอุงโดียใช้แบบปิระเมัินความัเพียรฉบับย่อุขอุง  

แอนัเจัลา ดักเวิิรึ์ธิ  (Angela  uckworth)  ผูู้้เชี�ยวชาญดี้าน Grit  ซึ้ึ�งมัี 

ข้อุคำาถามัจิำานวน 12 ข้อุ จิากนั�นนำาคะแนนเฉลี�ยที�ไดี้มัาใช้ในการวิเคราะห์

เปิรียบเทียบผู้ลก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการฯ 

   รุ่ สอ  EF  น ว มย ย่่นใน รุ่  

ว มส ม รุ่ ใน รุ่ รุ่ยนรุ่  รุ่ใ ่  

ทดีสอุบเยาวชนดีว้ยเกมั  he Wisconsin Card Sorting  est  (WCS )  

ซึ้ึ�งเปิ็นเกมัที�ใช้ทดีสอุบความัย้ดีหยุ่นในการคิดี ความัสามัารถในการเรียนรู้  

การเข้าใจิแนวคิดีขอุงเกมั และความัสามัารถในการให้เหตุผู้ล  เกมั WCS   
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เป็ินเกมัที�มัีความัไวสูงในการทดีสอุบปิระสิทธิิภาพขอุงสมัอุงในการทำาหน้าที�

เชงิบรหิาร หากมีัปิญัหาความับกพรอุ่งหรอุ้มัพียาธิสิภาพในสมัอุงสว่นหนา้สดุี

ผูู้้ถูกทดีสอุบจิะตอุบผู้ิดีซึ้ำ�าๆ ไมั่สามัารถคิดีย้ดีหยุ่น และไมั่เข้าใจิแนวคิดีขอุง

เกมั

เกมันี�เป็ินเกมัคอุมัพิวเตอุร์ที�ให้ผูู้้ถูกทดีสอุบจิับคู่การ์ดีให้ถูกต้อุง โดียจิะ

มักีารด์ีสิ�งเรา้จิำานวน 4 ใบ และการ์ดีตอุบสนอุง 128 ใบ ผูู้ถ้กูทดีสอุบจิะต้อุง

เลอุ้กจัิบคูก่าร์ดีดีา้นล่างกับการ์ดีสิ�งเร้า 4 ใบที�อุยู่ดีา้นบน การทดีสอุบจิะเสร็จิ

สมับูรณ์์เมั้�อุทำาครบทุกหมัวดีหร้อุใช้การ์ดี 128 ใบจินหมัดี แต่ความัยากค้อุ

เกมัจิะไม่ับอุกรายละเอีุยดีในการเล่นมัากนัก จิะบอุกแค่ผูู้้ถูกทดีสอุบตอุบถูก

หรอุ้ผู้ดิีเท่านั�น  ผูู้้เลน่ตอุ้งคดิีเอุงว่าจิะจัิบคูก่าร์ดีแตล่ะใบเข้าดีว้ยกันดีว้ยเหตุผู้ล

อุะไร ตอุ้งคิดีหาเหตผุู้ลและตดัีสินใจิดีว้ยตวัเอุง และยงักำาหนดีเวลาให้เลน่ยาว

ถึง 25 นาที ผูู้้ทดีสอุบจิึงต้อุงทั�งคิดีกลไกขอุงเกมัระหว่างที�เล่น ใช้สมัาธิิและ

ปิฏิิบัติการทางสมัอุงสูงมัาก รวมัทั�งต้อุงอุดีทนกับการเล่นเกมัที�ใช้พลังทาง

สมัอุงเปิ็นเวลานาน          



125พลัังการเรียนร้�สู้่�การเปลีั�ยนแปลัง

  รุ่ สอ ว มสนใ ่อ ( ttention) 

ทดีสอุบเยาวชนดี้วยเกมั  he Attention Network  ask (AN ) ซึ้ึ�งเปิ็น 

เกมัคอุมัพิวเตอุร์ที�ใช้ทดีสอุบความัสนใจิจิดีจิ่อุ  (Attention)  ในการทดีสอุบ 

เด็ีกจิะต้อุงมัอุงลูกศรที�ปิรากฏิตรงกลางหน้าจิอุว่าหัวขอุงลูกศรหันไปิทิศทางใดี

แล้วกดีปิุ่มัตอุบสนอุงให้เร็วที�สุดีเท่าที�จิะทำาไดี้  โดียหากหัวขอุงลูกศรชี�ไปิ 

ทางซึ้า้ย ผูู้ถ้กูทดีสอุบตอุ้งกดีปิุม่ัทางซึ้า้ยมัอุ้ แตห่ากหวัขอุงลกูศรชี�ไปิทางขวา

ผูู้้ถูกทดีสอุบต้อุงกดีปุ่ิมัทางขวาม้ัอุ อุย่างไรก็ตามั หัวลูกศรอุาจิปิรากฏิพร้อุมักัน

หลายอุัน แต่ละอุันอุาจิชี�ไปิในทิศทางที�ต่างกัน แต่เดี็กจิะต้อุงตอุบสนอุงต่อุ 

หวัขอุงลกูศรอัุนที�อุยู่ตรงกลางเปิน็หลักโดียไม่ัตอุ้งสนใจิว่าหวัลกูศรอัุนอุ้�นที�อุยู่

ข้างๆ จิะชี�ไปิทิศทางใดี เดี็กจิะต้อุงทำาจินครบ 4  ช่วง ช่วงละ 5 นาที ใช้เวลา

ในการทดีสอุบทั�งหมัดีปิระมัาณ์ 20 นาที

   รุ่ สอ ว ม ง น ( o in   e o )

การทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางานสำาหรับเยาวชนอุายุไมั่เกิน  16  ปิี  

ปิระเมัินโดีย Wechsler  Intelligence Scale  for Children-IV  (WISC-IV)  

และสำาหรับเยาวชนอุายุ 16 ปิีขึ�นไปิ จิะปิระเมัินโดีย Wechsler Adult  Intel-

ligence Scale  (WAIS-IV)  โดียเล้อุกใช้เพียงบางส่วนขอุงแบบปิระเมัิน  I   

ค้อุเฉพาะส่วนที�ทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางาน หร้อุ  igit  span  test ซึ้ึ�งเปิ็น 

แบบทดีสอุบที�ใชป้ิระเมิันความัสามัารถในการจิำาขอุ้มัลูไว้ในใจิและจัิดีการกับ

ข้อุมัูลเหล่านั�น  (Working  e ory) โดียผูู้้ทดีสอุบจิะสุ่มัพูดีตัวเลข 2-9 หลัก  

แล้วให้เดี็กพดูีทวน ใช้เวลาในการปิระเมัินปิระมัาณ์ 5-10 นาที  โดียแบ่งอุอุก

เปิ็น 3 ส่วน ค้อุ ทวนตัวเลขจิากข้างหน้าไปิข้างหลัง  (Forward digit span)  

ทวนตัวเลขย้อุนจิากข้างหลังไปิหน้า  (Backward digit  span) และการคิดี 

โจิทย์เลขในใจิ (Arith atic)   
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  รุ่วั น สมอง สัม ัน ั ่ รุ่    

(Event  e te   otenti    E )

การวดัีคล้�นไฟัฟัา้สมัอุงทำาที�หอุ้งปิฏิบิตักิารวดัีคล้�นไฟัฟัา้สมัอุงโดียนกัวจิิยั

ปิระจิำาห้อุงปิฏิิบัติการคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�มัีปิระสบการณ์์ ภายใต้การดูีแลขอุง

แพทย์ผูู้้ร่วมัวิจิัยในโครงการ โดียผูู้้วิจิัยอุธิิบายรายละเอุียดีเกี�ยวกับเคร้�อุงมั้อุ 

ที�ใชเ้พ้�อุใหเ้ดีก็คลายความักงัวลและคุน้เคยกบัเคร้�อุงมัอุ้กอุ่นแลว้จิงึเตรยีมัตวั

เดี็กให้พร้อุมัวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง 

ผูู้้วิจิัยให้เยาวชนนั�งหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์ในระยะที�มัอุงเห็นภาพชัดีเจิน  

ใส่หมัวกสำาหรับวัดีคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุงที�ศีรษะ จิากนั�นใส่เจิลที�ขั�ว Electrode  

แต่ละขั�วเพ้�อุลดีความัต้านทานไฟัฟ้ัา เม้ั�อุตรวจิสอุบความัเรียบร้อุยขอุงขั�วไฟัฟ้ัา  

(Electrode) ทุกขั�วแล้ว ไฟัในห้อุงทดีลอุงจิะหรี�ลงเพ้�อุลดีความัเมั้�อุยล้าขอุง 

สายตา จิากนั�นจิะเริ�มับันทึกคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงขณ์ะพัก หร้อุคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง

ชนิดีอุีอุีจิี  (EEG) โดียจิะบันทึกต่อุเน้�อุงจิากทั�ง 37 Electrode ที�วางบนศีรษะ 

ขอุงเยาวชนตามัวิธีิ  International 10 20 syste  ซึ้ึ�งเปิ็นวิธิีมัาตรฐานในการ

จิัดีเรียงขั�วไฟัฟ้ัาในการตรวจิวัดีคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุง และทำาการตรวจิเช็คคล้�น

ไฟัฟ้ัาสมัอุงที�วัดีไดี้กับค่าอุ้างอุิงที�บริเวณ์กระดีูก Mastoids ทั�งสอุงข้าง และ  

Ground ซึ้ึ�งอุยู่ตรงบริเวณ์ศีรษะดี้านหน้า 

ต่อุจิากนั�นทำาการวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�สัมัพันธิ์กับเหตุการณ์์ หร้อุ ERP  

ซึ้ึ�งเปิน็การวดัีการทำางานขอุงสมัอุงขณ์ะที�ทำากจิิกรรมัที�ตอุ้งใช ้EF ปิระกอุบดีว้ย  

3 กิจิกรรมัค้อุ 1) Auditory oddball  task 2) N-back  task และ 3) Go-

Nogo task ดีังนี� 
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1   u ito  o  t s

     Auditory oddball  เปิ็นกิจิกรรมัทดีสอุบการจิดีจิ่อุอุย่างต่อุเน้�อุง      

     ในการแยกแยะข้อุมัูลเสียง โดียตัวกระตุ้นปิระกอุบดี้วยเสียงจิำานวน  

     400  เสียงที�มัีความัแตกต่างกัน 2  รูปิแบบค้อุ  1)  เสียงเป้ิาหมัาย 

     ( arget tone) คอุ้เสียงแบบ Pure tone ความัถี� 2,000 Hz นาน 100  

     sec และมีัความัดีัง 80 dB และ 2)  เสียงที�ไมั่ใช่เสียงเปิ้าหมัาย  

     (Non-target  tone) ซึ้ึ�งเปิ็นเสียงแบบ Pure  tone ความัถี� 1,000 Hz  

     นาน  100  sec  และมีัความัดัีง  80  dB  เสียงเหล่านี�จิะถูกส่ง 

     อุอุกมัาจิากระบบปิล่อุยสิ�งกระตุ้นขอุงเคร้�อุง NeuroScan  เรียกว่า  
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     S IM 2 โดียปิลอุ่ยอุอุกมัาครั�งละ 1 เสยีง แบบสุม่ัลำาดีบัสลบักับชว่ง 

     ที�ไม่ัมัีเสียงนาน 700  sec  โดียสัดีส่วนขอุงจิำานวนเสียงเปิ้าหมัาย 

     ต่อุเสียงที�ไม่ัใช่เสียงเป้ิาหมัายเท่ากับ 15:85  เยาวชนจิะต้อุงตั�งใจิฟััง             

      เสยีง และจิะตอุ้งไม่ักดีปุ่ิมัใดีๆ หากได้ียนิเสยีงที�ไม่ัใชเ่สยีงเปิา้หมัาย

             จิะต้อุงกดีปุ่ิ มัที�กำาหนดีไว้ให้เร็วที�สุดี ทันทีที�ไดี้ยินเสียงเปิ้าหมัาย

  

  2   การึที่ดสำอบควิามจัำาขีณะที่ำางานั ด�วิย  c  t s

     N-back  task  เป็ินการปิระเมิันความัสามัารถในการจิดีจิำาข้อุมูัล 

     ไว้ในใจิเพ้�อุนำาไปิใช้งาน  (Working  e ory) ซึ้ึ�งเป็ินอุงค์ปิระกอุบ 

     หนึ�งขอุง EF แบบทดีสอุบปิระกอุบด้ีวยรูปิภาพจิำานวน 16 ภาพ  

      ซึ้ึ�งผูู้้วิจิัยแบ่งรูปิทั�งหมัดีอุอุกเปิ็น  4  กลุ่มั  กลุ่มัละ  4 ภาพ  ไดี้แก่  

     กลุ่มัภาพผู้ลไมั้ กลุ่มัภาพยานพาหนะ กลุ่มัภาพสัตว์ และกลุ่มัภาพ 

      อุาหาร รูปิภาพเหล่านี�จิะถูกส่งอุอุกมัาจิากระบบ S IM 2 ซึึ้�งเป็ินระบบ 

     ที�ใช้ปิล่อุยตัวกระตุ้นขอุงเคร้�อุง NeuroScan  โดียปิล่อุยอุอุกมัาแบบ 

     สุ่มัครั�งละ 1 ภาพ แต่ละภาพจิะแสดีงอุยู่เป็ินเวลานาน 300  sec  

     และเวน้ชว่งให้ตอุบ 1,500  sec แบบทดีสอุบ N-back มัคีวามัยาก 

     2  ระดีับ  โดียการทดีสอุบทั�งหมัดีใช้เวลา  6  นาที  ปิระกอุบด้ีวย  

     ช่วง  1-back  (ทดีสอุบ Working  e ory  ระดีับง่าย)  และ  

     ช่วง 2-back (ทดีสอุบ Working  e ory ระดีบัยาก)

     ช่วง 1-back (ทดีสอุบ Working  e ory ระดีับง่าย)  จิะมัีภาพ 

     ปิรากฏิขึ�นมัารวมัทั�งสิ�น  120 ภาพ  วิธีิการทดีสอุบ  ค้อุ  เยาวชน 

     ต้อุงจิำาภาพที�ปิรากฏิขึ�นบนหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์  ในที�นี�จิะแทนภาพ 

     ลำาดีับที�  1  เปิ็น N-1 ภาพลำาดีับที�สอุงเปิ็น N-2  ถ้าหากภาพ N-2  
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     เปิ็นภาพที�จัิดีอุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับภาพ N-1  เดี็กจิะต้อุงกดีปิุ่มัที� 

     กำาหนดีไว้บนแปิ้นคีย์บอุร์ดีให้เร็วที�สุดี  โดียทุกภาพที�ปิรากฏิบน 

     หน้าจิอุในลำาดีับต่อุๆ ไปิ  เดี็กจิะต้อุงคิดีว่าจิัดีอุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับ 

     ภาพใบก่อุนหน้าหร้อุไมั่ และตอุบสนอุงให้ถูกต้อุง

     ช่วง 2-back (ทดีสอุบ Working  e ory ระดัีบยาก) จิะมีัภาพ 

     ปิรากฏิขึ�นมัารวมัทั�งสิ�น 120 ภาพ  วิธีิการทดีสอุบค้อุเยาวชนต้อุงจิำา 

      ภาพที�ปิรากฏิขึ�นบนหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์ ในที�นี�จิะแทนภาพลำาดัีบที� 1  

     เปิ็น N-1 ภาพลำาดีับที�สอุงเปิ็น N-2 และภาพลำาดีับที�สามัเปิ็น N-3  

     ถ้าหากภาพ N-3  เปิ็นภาพที�อุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับภาพ N-1  เดี็กจิะ 

     ต้อุงกดีปิุ่มัที�กำาหนดีไว้บนแปิ้นคีย์บอุร์ดีให้เร็วที�สุดี  โดียทุกภาพที� 

     ปิรากฏิบนหน้าจิอุในลำาดัีบต่อุๆ  ไปิ  เดี็กจิะต้อุงคิดีว่าจิัดีอุยู่ในกลุ่มั 

     เดีียวกันกับภาพ 2 ใบก่อุนหน้าหร้อุไมั่ และตอุบสนอุงให้ถูกต้อุง

   3   การึที่ดสำอบควิามสำามารึถึด�านัการึหยดุ ด�วิย  o o o t s

     Go-Nogo  task  เปิ็นการทดีสอุบความัสามัารถดี้านการหยุดี ซึ้ึ�ง 

     เปิ็นอุงค์ปิระกอุบหนึ�งขอุงการคิดีเชิงบริหาร  (EF) แบบทดีสอุบมีั 

     จิำานวน 120 ข้อุ  ปิระกอุบไปิดี้วยรูปิภาพจิำานวน 16  รูปิภาพ ซึ้ึ�ง 

     ผูู้้วิจิัยแบ่งรูปิทั�งหมัดีอุอุกเปิ็น  4  กลุ่มั  กลุ่มัละ  4  รูปิภาพ  ไดี้แก่  

     กลุ่มัภาพผู้ลไมั้  กลุ่มัภาพยานพาหนะ  กลุ่มัภาพสัตว์  และกลุ่มั 

     ภาพอุาหาร  รูปิภาพเหล่านี�จิะถูกส่งอุอุกมัาจิากระบบ S IM 2 ซึ้ึ�ง 

     เปิ็นระบบที�ใช้ปิล่อุยตัวกระตุ้นขอุงเคร้�อุง NeuroScan  โดียปิล่อุย 

     อุอุกมัาแบบสุ่มัครั�งละ 1 ภาพ โดียแต่ละภาพจิะปิรากฏิบนหน้าจิอุ 

     นาน 300  sec และเว้นช่วงให้ตอุบเปิ็นเวลา 1,300  sec รวมั 
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     เวลาทั�งสิ�นจิะใช้เวลาปิระมัาณ์ 5 นาที  โดียการทดีสอุบจิะบอุกให้ 

     เยาวชนไม่ัต้อุงกดีปิุ่มัใดีๆ หากรูปิภาพที�เห็นเปิ็นภาพที�อุยู่ในกลุ่มั 

     ยานพาหนะ แต่จิะต้อุงกดีปิุ่มัทันทีที�เห็นภาพอุ้�นที�ไม่ัใช่ภาพในกลุ่มั 

     ยานพาหนะ เช่น ภาพผู้ลไมั้ ภาพสัตว์ และภาพอุาหาร เปิ็นต้น

รายละเอุียดีเกี�ยวกับ paradig   ที�ใช้ในการวัดีคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุง อุ้างอิุงจิาก  ownes,  

M.,  . Bathelt and M.  e Haan  (2017).  Event-related potential  easures of  

executive  functioning  fro  preschool  to adolescence.   ev Med Child Neurol  

59(6): 581-590.



131พลัังการเรียนร้�สู้่�การเปลีั�ยนแปลัง

1
ป า ัก
น าพรวม

อย้� นเก เ ลีั�ย

สู้่งกว�าเก เ ลีั�ย
36.5%

อย้� นเก เ ลีั�ย
63.3%

ม�มีป า 1.1%

3
วามเพียร

อย้� นเก เ ลีั�ย

�ากว�าเก เ ลีั�ย 11%

อย้� นเก เ ลีั�ย
75%

สู้่งกว�าเก เ ลีั�ย 14%

2
วามสู่ามาร นการกากั ัวเอง

อย้� นเก เ ลีั�ย ังสู่อง �วงอายุ

- 3 

�ากว�าเก เ ลีั�ย 20%

อย้� นเก เ ลีั�ย
66.7%

สู้่งกว�าเก เ ลีั�ย 13.3%

-  
�ากว�าเก เ ลีั�ย 8.5%

อย้� นเก เ ลีั�ย
73%

สู้่งกว�าเก เ ลีั�ย 18.5%

ส านการุ่ ัก  EF  นวััยรุ่่�น ย    �านอย้� นเก เ ลัี�ย

�อม้ลั แสู่ งสู่ านการ ัก
องวัยรุ�น ย

การวิเคราะหข์อุ้มัลูจิากการวัดีทกัษะ EF ขอุงเยาวชนที�เป็ินกลุม่ัตัวอุย่าง  

ก่อุนลงม้ัอุทำาโครงการ  (Pre-test) จิำานวน 275 คน ซึ้ึ�งสามัารถแสดีงให้เห็น 

สถานการณ์์ทักษะ EF ขอุงวัยรุ่นไทยในปัิจิจุิบัน  โดียได้ีศึกษา 3  ด้ีาน  ค้อุ  

1)  ปัิญหาทักษะ EF ในภาพรวมั 2) ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง (Self- 

regulation) และ 3) ความัเพียรพยายามั (Grit) พบว่า 

 

    วยัรุน่ไทยสว่นใหญ ่(ร้อุยละ 63.3) มัทีกัษะ EF อุยู่ในเกณ์ฑเ์ฉลี�ยและ 

     มัวียัรุน่ร้อุยละ 36.5 มัปีิญัหาพฤตกิรรมัที�เปิน็ความับกพรอุ่ง ด้ีาน EF 

    ความัสามัารถในการกำากับตวัเอุงขอุงวยัรุน่ไทย ทั�งวยั 11-13 ปิ ีและ

      14-18 ปิี อุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย  (ร้อุยละ 66.7 และ 73.0 ตามั ลำาดีับ)

    วยัรุน่ไทย สว่นใหญ่ (รอุ้ยละ 75) มัคีะแนนความัความัเพียรพยายามั

      อุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย ดีังภาพ
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ทั�งนี� มัีรายละเอุียดีการวิเคราะห์ข้อุมัูลสถานการณ์์ EF ขอุงวัยรุ่นไทย 

ทั�ง 3 ดี้าน ดีังนี�

  ั  EF ใน รุ่วม 

คะแนนปิัญหาพฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง  EF ปิระเมัินโดีย 

เคร้�อุงมั้อุ BRIEF ใช้เกณ์ฑ์ดีังนี� 

 40        ไมั่มัีปิัญหาเลย

41 60     อุยู่ในเกณ์ฑเ์ฉลี�ย (มัปีิญัหาปิานกลาง ค้อุ มัปัีิญหาที�พบไดีต้ามั

        ปิกติขอุงวัยเดีียวกัน)

 61        สูงกว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย  (มัีปิัญหามัากกว่าวัยเดีียวกัน)

จิากการปิระเมัินปิัญหาทักษะ EF  ทั�งสามัดี้าน  ค้อุ 1) ปิัญหาในการ 

กำากับพฤติกรรมั 2) ปิัญหาในการกำากับอุารมัณ์์   และ 3) ปิัญหาดี้านการ 

รู้คิดี  เพ้�อุมัาวิเคราะห์เปิ็นปัิญหา EF  ในภาพรวมั พบว่าวิัยรึุ่นัส่ำวินัให ่  

รึ�อยละ 63.3  มป่ หา EF ในัภาพรึวิมอย้ใ่นัเกณฑเ์ ล่�ย วิยัรึุน่ัรึ�อยละ 

36.5 ม่ป หา EF ส้ำงกว่ิาเกณฑ์เ ล่�ย และม่เพ่ยงรึ�อยละ 1.1 ท่ี่�ไม่ม่ป หา 

ควิามบกพรึ่องขีอง EF เลย ดีังภาพ

3
ป า
�านการร้�

มีป ามาก
40.4%

อย้� นเก เ ลีั�ย
58.5%

ม�มีป า 1.1%

ป า ัก
น าพรวม

36.5%

อย้� นเก เ ลีั�ย
63.3%

ม�มีป า 1.1%

1   +  2  +  3

++ +

วิัดจัาก

 ปิัญหาดี้านการหยุดี (Inhibit)
 การตรวจิสอุบตนเอุง

วิัดจัาก

 ปิัญหาในการทำางานจินเสร็จิ
 ความัจิำาขณ์ะทำางาน
 การวางแผู้นจิัดีการ

วิัดจัาก

 ปิัญหาดี้านการเปิลี�ยน (Shift)
 การควบคุมัอุารมัณ์์

1
ป า นการ

กากั พ กรรม

มีป ามาก
25.5%

อย้� นเก เ ลีั�ย
73.5%

ม�มีป า 1%

2
ป า นการ
กากั อารม

มีป ามาก
25.5%

อย้� นเก เ ลีั�ย
71.3%

ม�มีป า 3.2%
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นอุกจิากนี�เมั้�อุพิจิารณ์าดี้านย่อุยขอุงทักษะ EF พบว่า 

 >  EF ดี้านที�เปิ็นปิัญหามัากที�สุดี  (ร้อุยละ  40.5)  ค้อุ  ตัวชี�วัดีดี้าน 

     อุภิปิัญญา  (Metacognition  index)  เช่น  การทำางานให้เสร็จิ  

     ความัจิำาขณ์ะทำางาน และการวางแผู้นจิัดีการงาน เปิ็นต้น

>  EF ด้ีานที�เป็ินปัิญหารอุงลงมัา  (ร้อุยละ 25.5)  ค้อุด้ีานการกำากับ 

     พฤติกรรมั และการกำากับอุารมัณ์์ตัวเอุง

  ว มส ม รุ่ ใน รุ่ ั ัว อง ( e e u tion)   

ในภาพรวมัเยาวชนทั�งหมัดี 275 คน พบว่า  เยาวชนร้อุยละ 71 มัีความั

สามัารถในการกำากับตัวเอุงอุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย และเยาวชนร้อุยละ 11.6  มัี 

ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงตำ�ากว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย แต่หากแยกตามัช่วงอุายุ

ขอุงเยาวชนเปิ็น 2 กลุ่มัค้อุ วัยรุ่นตอุนต้น  (11-13 ปิี) และ วัยรุ่นตอุนปิลาย  

(14-18 ปิี) จิะพบว่า

วัยรุ่นอุายุ 11-13 ปิี  (จิำานวน 75 คน)  ร้อุยละ 66.67 มัีความัสามัารถ 

ในการกำากับตัวเอุงอุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย และร้อุยละ 20 มัีความัสามัารถในการ

กำากับตัวเอุงตำ�ากว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย 

สว่นวยัรุน่อุาย ุ14-18 ปิ ี (จิำานวน 200 คน) รอุ้ยละ 73 มัคีวามัสามัารถ

ในการกำากบัตวัเอุงอุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย และมีัเพยีงรอุ้ยละ 8.5 ที�มัคีวามัสามัารถ

ในการกำากับตัวเอุงตำ�ากว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย 

ทั�งนี�  แสดีงว่าความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงขอุงวัยรุ่นจิะดีีขึ�นตามั 

วัยที�โตขึ�น 
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  ว ม ยรุ่ ( it)   

วัยรุ่นในโครงการวิจิัยนี�มัีเพียงร้อุยละ 14 ที�มัีคะแนนความัเพียรสูงกว่า

เกณ์ฑ์เฉลี�ย  ส่ำวินัให ่  รึ�อยละ 75  ม่คะแนันัควิามเพ่ยรึพยายามอย้่ในั

เกณฑ์เ ล่�ยที่่�สำามารึถึพัฒนัาให�ด่ขีึ�นัได�อ่ก และรึ�อยละ 11 ม่คะแนันั

ควิามเพ่ยรึพยายามติำ�ากวิ่าเกณฑ์เ ล่�ย 

ค่วัาม่สัู่ม่พันธ์ระหว่ัางป หาพ ติ่กรรม่ท่ั้�เป็นค่วัาม่บกพร่องข้อง    

กับค่ะแนนค่วัาม่สู่าม่าร ในการกำากับต่นเองระยะสัู่�น-ระยะยาวั  
แลี่ะค่ะแนนค่วัาม่เพ่ยรพยายาม่ในวััยร่่นไทั้ย

พบว่ามัีความัสัมัพันธ์ิกัน ดีังนี� 

    พบความัสัมัพันธ์ิในทางตรงกันข้ามัระหว่าง 1)  ปัิญหาพฤติกรรมัที� 

     เปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF กับ 2) ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง 

     ระยะสั�น-ระยะยาว รวมัถึงการกำากับตัวเอุงโดียรวมั และ 3) ความัเพียร

          กล่าวค้อุ วัิยรึุ่นัที่่�ม่ป หาพ ติิกรึรึมที่่�เป็นัควิามบกพรึ่องขีอง  

     EF มาก ควิามสำามารึถึในัการึกำากับติัวิเองรึะยะสำั�นั รึะยะยาวิ 

     จัะนั�อย ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงโดียรวมัน้อุย และมัีความั 

     เพียรน้อุย  ในทางตรงข้ามั  วัยรุ่นที�มัีปิัญหาพฤติกรรมัที�เปิ็นความั 

     บกพร่อุงขอุง EF น้อุย ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงระยะสั�น- 

     ระยะยาวจิะสูง ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงโดียรวมัสูง และมัี 

     คะแนนความัเพียรสูง
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>  พบความัสัมัพันธ์ิในทิศทางเดีียวกันระหว่างความัสามัารถในการ  

     กำากับตัวเอุงโดียรวมักับความัเพียร  กล่าวค้อุ  วัิยรึุ่นัท่ี่�ม่ควิาม 

     สำามารึถึในัการึกำากับตินัเองโดยรึวิมสำ้ง สัมัพันธิ์กับการมัีความั 

     เพียรพยายามัสูง ในทางตรงกันข้ามั วัยรุ่นที�มัีความัสามัารถในการ 

     กำากับตัวเอุงโดียรวมัน้อุย จิะมัีความัเพียรพยายามัน้อุยดี้วย

>  พบความัสัมัพันธ์ิในทิศทางเดีียวกันระหว่างคะแนนความัจิำาขณ์ะ 

     ทำางาน (Working  e ory) กับการกำากับตัวเอุงระยะยาว กล่าวค้อุ  

     วิัยรึุ่นัที่่�ม่คะแนันัควิามจัำาขีณะที่ำางานัสำ้ง สำัมพันัธิ์กับการึกำากับ 

     ติัวิเองรึะยะยาวิส้ำง  ในทางตรงข้ามัวัยรุ่นที�มัีคะแนนความัจิำาขณ์ะ 

     ทำางานตำ�า จิะมัีคะแนนการกำากับตนเอุงระยะยาวตำ�า 
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ลัการเรียนร้� �านการ า รงการ
�อ ัก องวัยรุ�น

ภายหลังเยาวชนทำาโครงการเสร็จิสิ�น ทีมัวิจิัยไดี้ปิระเมัินทักษะ EF ขอุง 

เยาวชนอีุกครั�ง พบผู้ลการเรียนรู้ผู่้านการทำาโครงการ Active citizen ต่อุทักษะ  

EF ขอุงวัยรุ่น  เปิรียบเทียบกับเยาวชนที�ไม่ัไดี้เข้าร่วมัโครงการ สรุปิจิากการ 

ศึกษาทั�ง 7 ดี้าน ดีังนี�

1 ป า ฤ กรรมทีเปน ามบก ร  E
  ยา มีนยสา ทา ส ท
   - ป�ญหาในการกํากับพฤติกรรม
   - ป�ญหาในการกํากับอารมณ์
   - ป�ญหาในการกํากับความคิด

2 ามจา ณะทา าน ( or ing e ory)
   - ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื�อเปรียบเทียบก่อนและหลัง 
    เข้าร่วมโครงการจากการทดสอบด้วย    
   - พบว่า   มีประสิท ิภาพมากขึ�น
    จากการวัดการเปลี�ยนแปลงคลื�นไฟฟาสมอง

3 ามสามาร นการ ้เ ะ ามย ยน นการ  ( hi t)
คะแนนความสามารถในการทดสอบดีขึ�นเมื�อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

4 ามสน จจ จ  ( ttention)
 คะแนนความสนใจจดจ่อดีขึ�น

5 การกากบ เ  ( el reg lation)
ดีขึ�นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

6 ามเ ียร ( rit)
 คะแนนความเพียรเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

7 การเป ียน ป น าสม
   - สมองทํางานดีขึ�นในด้านการจดจ่อ แยกแยะข้อมูล และรับรู้ข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงไป
   - สมองทํางานดีขึ�นในการจําข้อมูลจํานวนมากและนําข้อมูลนั�นมาใช้งาน บ่งชี�ว่า  
      มีประสิท ิภาพมากขึ�น
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ รุ่รุ่ม น ว ม รุ่่อง อง EF

เมั้�อุให้เยาวชนปิระเมัินตนเอุงดี้วย BRIEF2-SR ซึ้ึ�งปิระเมัิน 3 ดี้าน  ค้อุ

> ป หาในัการึกำากับพ ติิกรึรึม  (Behavior  regulation  index) 

     วัดีจิาก 1) ความัสามัารถในการหยุดี (Inhibit) และ 2) การติดีตามั 

     ตรวจิสอุบตัวเอุงอุยู่เสมัอุ (Self- onitoring)

> ป หาในัการึกำากับอารึมณ์  (E otion regulation  index)  วัดีจิาก 

     1) ความัสามัารถในการควบคุมัอุารมัณ์์  (E otional control) และ 

     2) ความัสามัารถในการเปิลี�ยน  ย้ดีหยุ่นความัคิดี  (Shift Cognitive 

     flexibility)

> ป หาในัการึกำากับควิามคิด (Cognitive regulation index) วัดีจิาก 

     1)  การมัีความัจิำาขณ์ะทำางาน  (Working  e ory)  2)  ความั

      สามัารถในการวางแผู้น บรหิารจิดัีการงาน (Plan rganize) และ 3) 

     การทำางานให้เสร็จิตามัเปิ้าหมัาย ( ask co plete)

lo al E

eha ioral ating n entory 
o  Exe ti e n tion 
( E  el  report)

 
 

  
  

  
  

}

}

} }
คะแนน  มาก หมายถึงมีป�ญหาพฤติกรรมมาก

  
 ( ) 

  
 ( )

  
 ( )  

ระเมิน ตุวเ กเอง	สาหรบอา ุ	 	 	เ นข้้อ า าม านวน	 	ข้้อ
เกี� วกบ ติุกรรมที�เ น หา วามบก ร่องข้องทก ะ	 	 	 ้าน	 อ
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ผู้ลวิิจััยพบวิ่า หลังจัากที่ำาโครึงการึเสำรึจัสำิ�นั กลุ่มติัวิอย่างท่ี่�เป็นั

เยาวิชนัท่ี่�เขี�ารึว่ิมโครึงการึ  ctive citi en มป่ หาพ ติกิรึรึมท่ี่�เปน็ัควิาม

บกพรึ่องขีอง EF ในัภาพรึวิม  o  executive co osites E  

ลดลงอยา่งมนั่ัยสำำาคั ที่างสำถึติิเิมื�อเปรึย่บเท่ี่ยบกับก่อนัเขี�ารึว่ิมโครึงการึ

โดยเ พาะอย่างยิ�งเยาวิชนัแกนันัำาโครึงการึ  ctive citi en  ึ�งเป็นักลุ่ม

ท่ี่�มบ่ที่บาที่ในัการึคิดและดำาเนิันัโครึงการึ พบวิา่ป หาพ ติกิรึรึมที่่�เปน็ั

ควิามบกพรึ่องขีอง EF ในัภาพรึวิมลดลงอย่างม่นััยสำำาคั ที่างสำถิึติิเมื�อ

เปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึอย่างเหนัได�ชัด ดีังแผู้นภูมัิ

เยาวั น ี�เ �ารุ่�วัม รุ่งการุ่มีป าพ กรุ่รุ่ม

ี�เปน วัาม กพรุ่�อง อง EF  น าพรุ่วัม

( o  executive co osites E )

ลั ลังอย�างมีนัยสา ั างส
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เมื�อแยกป หาพ ติกิรึรึมที่่�เปน็ัควิามบกพรึอ่งขีอง EF ติามติวัิช่�วิดั

ทัี่�ง 3 ด�านั คือ 1  ป หาในัการึกำากับพ ติิกรึรึม  e vio   e u tion 

in ex  2  ป หาในัการึกำากับอารึมณ์  E otion  e u tion in ex E  

และ 3  ป หาในัการึกำากับควิามคิด  o nitive  e u tion in ex

พบวิ่า ภายหลังเขี�ารึ่วิมโครึงการึ  เยาวิชนัท่ี่�เขี�ารึ่วิมโครึงการึ  ctive 

citi en ม่คะแนันัติวัิช่�วิดัป หาทัี่�ง 3 ด�านัดงักลา่วิลดลงอย่างม่นััยสำำาคั

ที่างสำถึิติิเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ และเหนัผู้ลควิาม

แติกติ่างอย่างชัดเจันัมากขีึ�นัเมื�อเที่่ยบกับกลุ่มควิบคุม ดีังแผู้นภูมัิ

เยาวั น ี�เ �ารุ่�วัม รุ่งการุ่มีป าพ กรุ่รุ่ม

ี�เปน วัาม กพรุ่�อง อง EF  ัง    �าน ลั ลังอย�างมีนัยสา ั างส
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เมั้�อุพิจิารณ์าความัสามัารถย่อุยขอุงตัวชี�วัดีทั�ง  3  ด้ีาน พบว่าปิัญหา

พฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF ในดี้านการกำากับความัคิดี  เยาวชน

กลุ่มัที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีการเปิลี�ยนแปิลงที�ดีีขึ�นภายหลังเข้า

ร่วมัโครงการ โดียเฉพาะดี้านความัจิำาขณ์ะทำางาน (Working  e ory) การ

ทำางานใหเ้สร็จิ  ( ask co plete) และการวางแผู้นจิัดีการ (Plan rganize) 

แสดีงว่าเยาวชนมัีการควบคุมัความัคิดีดีีขึ�น ดีังแผู้นภูมัิ

นอุกจิากนี� ยังพบว่าเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีปิัญหา

พฤติกรรมัดี้านอุ้�นๆ ที�ลดีลง ค้อุ การควบคุมัอุารมัณ์์  (E otional control) 

และการหยุดี  (Inhibit) แต่ไมั่พบการเปิลี�ยนแปิลงขอุงปิัญหาพฤติกรรมัดี้าน

การเปิลี�ยน การคดิีย้ดีหยุน่  (Shift) ท่ี่�น่ัาสำนัใจัคอื เยาวิชนัแกนันัำาโครึงการึ 

ctive citi en ม่การึเปล่�ยนัแปลงท่ี่�ด่ขีึ�นัอย่างชัดเจันัในัทุี่ก  ด�านั โดย

เ พาะป หาด�านัการึเ ้าติิดติามติัวิเอง  e onito in
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อุย่างไรก็ตามั ปิัญหาพฤติกรรมัดี้านการเปิลี�ยน การคิดีย้ดีหยุ่น  (Shift) 

EF  เปิ็นเพียงดี้านเดีียวที�ไมั่พบการเปิลี�ยนแปิลงในทุกกลุ่มัเมั้�อุเปิรียบเทียบ

ก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ ดีังแผู้นภูมัิ
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ทั�งนี� จิากการวิเคราะห์ข้อุมูัลพบว่า กลุ่มัควบคุมัมีัคะแนนปิระเมิันตัวเอุง 

ไมั่แตกต่างกันอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเม้ั�อุเปิรียบเทียบระหว่างก่อุนและ 

หลังเข้าร่วมัโครงการ แสดีงว่าการเปิลี�ยนแปิลงที�พบในเยาวชนที�เข้าร่วมั 

โครงการ Active citizen  เป็ินผู้ลจิากกิจิกรรมัที�ฝึึกในโครงการ อุย่างไรก็ตามั  

ขี�อม้ลแสำดงให�เหนัวิ่า ก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ เยาวิชนักลุ่มท่ี่�เขี�ารึ่วิม

โครึงการึ  ctive citi en ม่ป หาพ ติกิรึรึมท่ี่�เป็นัควิามบกพรึอ่งขีอง EF  

มากกวิ่าเยาวิชนักลุ่มควิบคุม และการึ กในัโครึงการึ  ช่วิยให�ป หา

พ ติกิรึรึมท่ี่�เป็นัควิามบกพรึอ่งด�านั EF ขีองเยาวิชนัในัโครึงการึ  ลดลง 

อย่างม่นััยสำำาคั ที่างสำถึิติิ 

เมั้�อุวิเคราะห์เฉพาะเยาวชนแกนนำาโครงการ   Active citizen ก็พบว่า 

ปัิญหาพฤติกรรมัลดีลงอุยา่งชดัีเจินมัากขึ�นในทกุๆ ดีา้น ยกเวน้เพียงด้ีานเดียีว

ค้อุ  การเปิลี�ยน การคิดีย้ดีหยุ่น  (Shift)  ไม่ัพบการเปิลี�ยนแปิลงอุย่างมั ี

นัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเสร็จิสิ�นโครงการ จิึงควร 

ศึกษาต่อุว่ากิจิกรรมัในโครงการฯ  เน้นฝึึกทักษะการเปิลี�ยน การคิดีย้ดีหยุ่น

(Shift)  มัากน้อุยเพียงใดี และควรอุอุกแบบกิจิกรรมัอุย่างไรให้เดี็กไดี้ฝึึก 

ทักษะนี�เพิ�มัขึ�น 

กล่าวิโดยสำรึุป การึ กด�วิยกิจักรึรึมในัโครึงการึ  ctive citi en ช่วิย 

ที่ำาให�เยาวิชนัสำามารึถึกำากับ ควิบคุมควิามคิด อารึมณ์ และพ ติิกรึรึม

ขีองตินัเองด่ขีึ�นัเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ   

ทั�งนี� เน้�อุงจิากปัิญหาพฤติกรรมัที�เป็ินความับกพร่อุงขอุง EF จิะไม่ัหายไปิเอุง 

เมั้�อุเด็ีกโตขึ�น หากไม่ัไดี้รับการฝึึกฝึน ปิัญหาพฤติกรรมันั�นก็จิะยังคงอุยู่ 

และอุาจิมัีแนวโน้มัเพิ�มัขึ�น ดีังนั�น การเปิิดีโอุกาส เปิิดีพ้�นที� สร้างเง้�อุนไขการ

เรียนรู้ให้วัยรุ่นไดี้มัีปิระสบการณ์์ดี้วยเง้�อุนไขที�มัีความัท้าทายเพ้�อุให้เขาไดี้

พัฒนา EF ในช่วงที�หน้าต่างแห่งโอุกาสเอุ้�อุอุำานวยจิึงเป็ินสิ�งที�ควรพิจิารณ์า 

อุย่างยิ�ง
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ    น ว ม ง น ( o in   e o )

การทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางานสำาหรับเยาวชนอุายุไมั่เกิน 16 ปิี  โดีย

ใช้ Wechsler  Intelligence Scale  for Children-IV (WISC-IV) และสำาหรับ

เยาวชนอุายุ 16 ปิขีึ�นไปิ ใช ้Wechsler Adult  Intelligence Scale (WAIS-IV) 

ซึ้ึ�งเปิ็นแบบทดีสอุบที�ใช้ปิระเมัินความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูลไว้ในใจิและ

จิัดีการกับข้อุมัูลเหล่านั�น  (Working  e ory) โดียผูู้้ทดีสอุบจิะสุ่มัพูดีตัวเลข 

2-9 หลกั แลว้ใหเ้ดีก็พูดีทวน ใชเ้วลาในการปิระเมันิปิระมัาณ์ 5-10 นาท ีโดีย

แบง่อุอุกเปิน็ 3 สว่น คอุ้ ทวนตวัเลขจิากขา้งหน้าไปิขา้งหลงั (Forward digit 

span) ทวนตวัเลขย้อุนจิากขา้งหลงัไปิหนา้ (Backward digit span) และการ

คิดีโจิทย์เลขในใจิ (Arith atic) 

> -          
  -  สู่ำาหรับเด็้กอาย่  -1  ป 

> -          
  สู่ำาหรับเด็้กอาย่ 1  ปข่้�นไป 
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ผู้ลวิจัิยพบว่า ไม่ัพบความัแตกต่างอุย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติขอุงคะแนน

I  ดี้านความัจิำาขณ์ะทำางาน  (Working  e ory) และคะแนนการคิดีเลข

ในใจิ  (Arith etic)  เมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ แสดีงว่า

กิจักรึรึมในัโครึงการึ  ctive citi en ไม่ม่ผู้ลติ่อรึะดับ   ด�านัควิามจัำา

ขีณะที่ำางานั  o in   e o   ึ�งพบผู้ลเช่นัเด่ยวิกันัในัเยาวิชนักลุ่ม

ควิบคุม ดีังแผู้นภูมัิ

ทั�งนี�  เปิ็นไปิได้ีว่า  I   ขอุงมันุษย์เปิลี�ยนแปิลงไดี้ยากเมั้�อุผู้่านวัยเดี็ก

ไปิแล้ว ดีังนั�น สำาหรับการวิจิัยในวัยรุ่นและวัยผูู้้ใหญ่ การวัดีความัจิำาขณ์ะ

ทำางาน และ  I  อุาจิไมั่มัีความัไวพอุที�จิะทำาให้เห็นผู้ลขอุงการฝึึก  (ต่างจิาก

การฝึึก EF ในวัยเดี็กพบว่าส่งผู้ลดีี) 

วัาม า างาน ( o in   e o )

ม�พ วัามแ ก �างอย�างมีนัยสา ั างส

เม�อเปรุ่ีย เ ีย ก�อนแลั ลัังเ �ารุ่�วัม รุ่งการุ่
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en  ่อ ว มส ม รุ่  

ใน รุ่ใ ่ ว มย ย่่นใน รุ่  ( i t)

ผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ Active citizen ต่อุความัสามัารถในการใช้ 

เหตุผู้ลและความัย้ดีหยุ่นในการคิดี  (Shift) ทดีสอุบโดียใช้การ์ดีเกมั WCS   

เปิน็การทดีสอุบความัสามัารถในการคิดีดีว้ยสมัอุงส่วนหน้าสดุี ผู้ลการทดีสอุบ

พบว่า กลุ่มัตัวอุย่างที�เปิ็นเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีความั

สามัารถในการใช้เหตุผู้ลและความัย้ดีหยุ่นในการคิดี  (Shift)  เปิรียบเทียบ 

ก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลเปิ็นดีังนี�

 

 1.  จิำานวนครั�งที�ตอุบผู้ิดีลดีลงอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ  (ดีีขึ�น)

 2.  จิำานวนหมัวดีหมู่ัที�ทำาครบเพิ�มัขึ�นอุย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ  (ดีีขึ�น)

3.  จิำานวนข้อุที�ทำาถูก  มีัแนวโน้มัดีีขึ�นเล็กน้อุย แต่ไม่ัมีันัยสำาคัญทางสถิติ 

   4.  เปิอุร์เซึ้็นต์ตอุบสนอุงแบบมีัการเรียนรู้เพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทาง   

     สถิติ  (ดีีขึ�น)
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 5.  เปิอุรเ์ซึ้น็ตต์อุบผู้ดิีลดีลง อุย่างมันัียสำาคญัทางสถิต ิ(คะแนน   score 

     เพิ�มัขึ�น)

 6.  เปิอุร์เซ็ึ้นต์การตอุบซึ้ำ�าทั�งหมัดีลดีลงอุย่างมีันัยสาคัญทางสถิติ (คะแนน 

       score เพิ�มัขึ�น)

 7.  เปิอุร์เซ็ึ้นต์ตอุบผิู้ดีซึ้ำ�าๆ ลดีลง อุย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ  (คะแนน

      score เพิ�มัขึ�น)

 8.  เปิอุรเ์ซึ้น็ตก์ารตอุบผู้ดิีแบบไมัซ่ึ้ำ�า  (Non perseverative error) ลดีลง 

     อุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ  (คะแนน   score เพิ�มัขึ�น)

ดีังแผู้นภูมัิ
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ผู้ลการึวิิจััยพบว่ิา ก่อนัเริึ�มโครึงการึ เยาวิชนักลุ่มท่ี่�เขี�าร่ึวิมโครึงการึ

ctive citi en ม่ควิามสำามารึถึในัการึที่ดสำอบ   ด�อยกวิ่ากลุ่ม

ควิบคุมเกือบทุี่กด�านั แติ่หลังจัากเสำรึจัสำิ�นัโครึงการึ  ctive citi en 

เยาวิชนัท่ี่�เขี�ารึ่วิมโครึงการึม่คะแนันัควิามสำามารึถึในัการึที่ดสำอบด�วิย 

 ด่ขีึ�นัเมื�อเปรึ่ยบเท่ี่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ  และด่กวิ่าหรึือ

เท่ี่ากับเมื�อเปรึ่ยบเท่ี่ยบกับกลุ่มควิบคุม แสำดงวิ่ากิจักรึรึมในัโครึงการึ  

ที่ำาให�เยาวิชนัม่ควิามสำามารึถึในัการึที่ำาแบบที่ดสำอบท่ี่�ติ�องใช�ทัี่กษะ EF 

ได�ด่ขีึ�นัเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ  
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ ว มสนใ ่อ ( ttention)

กลุ่มัตัวอุย่างที�เปิ็นเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active  citizen มัีผู้ล

ปิระเมันิความัสนใจิจิดีจิอุ่เปิรยีบเทยีบก่อุนและหลงัเขา้รว่มัโครงการ เปิน็ดีงันี�

 1.  ความัถกูตอุ้งในการตอุบ (Accuracy)  ก่อุนและหลงัเขา้รว่มัโครงการ  

     ผู้ลไมั่แตกต่างกัน

2.  ความัเร็วในการตอุบ (Response  ti e) พบว่าหลังเข้าร่วมัโครงการ

     ตอุบสนอุงเร็วขึ�น

3.  ความัต้�นตวัเตรยีมัพรอุ้มัตั�งใจิจิดีจิอุ่ (Alerting)  ก่อุนและหลงัเขา้รว่มั

      โครงการ ผู้ลไมั่แตกต่างกัน
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4.  การปิรับเปิลี�ยนความัสนใจิจิดีจ่ิอุมัุง่ไปิที�เป้ิาหมัาย ( rienting) กอุ่น 

      และหลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลไมั่แตกต่างกัน

5.  ความัสามัารถในการสงัเกตแยกแยะขอุ้มัลูที�ขดัีแย้งหรอุ้ไม่ัสอุดีคลอุ้ง

      (Conflict  onitoring) หลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลทดีสอุบดีีขึ�น และ 

     พบแนวโน้มัเช่นเดีียวกันกับเยาวชนกลุ่มัควบคุมั แต่ความัแตกต่าง 

     น้อุยกว่าเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen 

การเปิลี�ยนแปิลงที�ชัดีเจินขอุงกลุ่มั Active  citizen ทั�งสอุงกลุ่มั  ค้อุ  

1   เยาวชนที�เขา้รว่มัโครงการ Active citizen และ 2   เยาวชนแกนนำาโครงการ  

Active citizen พบว่า หลังจิากเสร็จิสิ�นโครงการ  เยาวชนมีัคะแนนความั 

สามัารถในการสังเกตแยกแยะข้อุมัูลที�ขัดีแย้งหร้อุไม่ัสอุดีคล้อุง  (Conflict  

onitoring) ดีีขึ�น  เมั้�อุเปิรียบเทียบกับก่อุนเข้าร่วมัโครงการ ค้อุใช้เวลาลดีลง

เมั้�อุเจิอุข้อุมัูลที�มัีความัขัดีแย้ง และการตอุบสนอุงเร็วขึ�น  (Response  ti e)  

เมั้�อุเปิรยีบเทยีบกับก่อุนเริ�มัโครงการ อุย่างไรก็ตามั กลุม่ัควบคุมัก็พบแนวโน้มั

การเปิลี�ยนแปิลงนี�เช่นเดีียวกัน แต่ความัแตกต่างน้อุยกว่า จิึงเปิ็นไปิไดี้ว่า 

เมั้�อุเด็ีกโตขึ�นจิะมีัคะแนน Conflict  onitoring  ดีีขึ�นตามัวัย และการฝึึก 

ในโครงการฯ ช่วยให้เยาวชนมีัคะแนน Conflict  onitoring  ดีีขึ�นกว่าผูู้้ที� 

ไมั่ไดี้รับการฝึึก ดีังแผู้นภูมัิ
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หมายเหติุ  ความัถูกต้อุงในการตอุบ (Accuracy) ไมั่มัีความัแตกต่างอุย่างมัีนัยสำาคัญ
ทางสถิติระหว่างกลุ่มัเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen และเยาวชนกลุ่มัควบคุมั
จิึงไมั่ไดี้นำาเสนอุดี้วยแผู้นภูมัิ

คะแนน Conflict  onitoring ในการทดีสอุบความัสนใจิจิดีจ่ิอุ เป็ินตัวชี�วัดี

ความัสามัารถดี้าน Executive  control  อุย่างหนึ�ง  โดียเฉพาะเมั้�อุข้อุมัูล

มัคีวามัขดัีแย้งหรอุ้มัคีวามัไมัส่อุดีคลอุ้งสมัอุงจิะสงัเกตได้ีและเลอุ้กตอุบสนอุง

ตามับริบทขอุงข้อุมัูลที�เปิลี�ยนไปิ ดีังนั�น แสดีงว่ากิจิกรรมัในโครงการ Active 

citizen สง่ผู้ลให้เยาวชนมัคีวามัสามัารถในการสงัเกตแยกแยะขอุ้มัลูที�ขดัีแย้ง

หร้อุไมั่สอุดีคล้อุงดีีขึ�นและเล้อุกตอุบสนอุงไดี้เหมัาะสมัตามับริบทที�เปิลี�ยนไปิ

ค้อุมัีการปิรับตัวต่อุการเปิลี�ยนแปิลงไดี้ดีีกว่ากลุ่มัควบคุมั     

 สำรึุปวิ่า เยาวิชนัท่ี่�เรึ่ยนัรึ้�จัากโครึงการึ  ctive citi en ม่ควิามสำนัใจั

จัดจ่ัอด่ขึี�นั โดยเ พาะควิามสำามารึถึในัการึสัำงเกติแยกแยะขี�อม้ลท่ี่�ขัีดแย�ง

หรึอืไม่สำอดคล�อง  on ict  onito in  ม่ปรึะสำทิี่ธิภิาพดข่ีึ�นัอย่างชดัเจันั 

เลือกติอบสำนัองได�เหมาะสำมติามบรึิบที่ท่ี่�เปล่�ยนัไป คือม่การึปรึับติัวิ

ติ่อการึเปล่�ยนัแปลงได�ด่กวิ่ากลุ่มควิบคุม
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ รุ่ ั ัว องในวัยรุ่่่น

ผู้ลการวิจิัยเปิรียบเทียบระหว่างก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ Active 

citizen พบดีังนี� 

1.  เยาวชนแกนนำาโครงการ Active citizen มีัการกำากับตัวเอุงในระยะสั�น

     ดีีขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ 

2.  เยาวชนที�เข้ารว่มัโครงการ Active citizen ทั�งหมัดี มักีารกำากับตัวเอุง

      ในระยะยาว และการกำากับตนเอุงในภาพรวมั ดีีขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญ 

     ทางสถิติ และดีีกว่ากลุ่มัควบคุมั โดียเฉพาะอุย่างยิ�งเยาวชนแกนนำา     

      โครงการ Active  citizen พบว่า มัีการกำากับตัวเอุงในระยะยาว

     และการกำากับตนเอุงในภาพรวมั ดีีขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ

     และดีีกว่ากลุ่มัอุ้�นๆ อุย่างชัดีเจิน ดีังแผู้นภูมัิ
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สำาหรับการกำากับตนเอุงระยะสั�น พบว่าก่อุนเริ�มัโครงการ  เยาวชนทั�ง  

3 กลุม่ัมีัคะแนนกำากับตวัเอุงระยะสั�นใกล้เคียงกัน แตห่ลังจิากเสร็จิโครงการฯ

เยาวชนแกนนำาโครงการ Active  citizen มัีคะแนนกำากับตนเอุงระยะสั�น 

สูงขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเทียบกับก่อุนเริ�มัโครงการ  ในขณ์ะที� 

เยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen และกลุ่มัควบคุมัไม่ัพบการเปิลี�ยนแปิลง 

อุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ส่วนคะแนนการกำากับตัวเอุงในระยะยาวและคะแนนการกำากับตัวเอุง 

ในภาพรวมัพบว่า หลังเข้าร่วมัโครงการ Active citizen  เยาวชนมีัคะแนน 

กำากับตัวเอุงระยะยาวเพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเปิรียบเทียบกับ 

ก่อุนเริ�มัโครงการและสูงกว่าเยาวชนกลุ่มัควบคุมั อุย่างไรก็ตามั หลังทำา

โครงการเสรจ็ิสิ�นกลุม่ัควบคุมัก็มัคีะแนนกำากับตวัเอุงระยะยาวและคะแนนรวมั

เพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเทียบกับก่อุนเริ�มัโครงการเช่นเดีียวกัน  

จัึงเป็นัไปได�วิ่าเมื�อเดกโติขึี�นัจัะกำากับติัวิเองได�ด่ขีึ�นัติามวิัย และการึ ก

ในัโครึงการึ   ช่วิยให�เยาวิชนัม่การึกำากับตัิวิเองรึะยะยาวิด่กวิ่าผู้้�ท่ี่�ไม่ได�

รึับการึ กในัโครึงการึ 
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  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ ว ม ยรุ่ ( it)

เยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active  citizen มัีผู้ลปิระเมัินความัเพียร

ภายหลังเข้าร่วมัโครงการเปิรียบเทียบกับก่อุนเข้าร่วมัโครงการ พบว่า ภายหลัง

เขี�ารึ่วิมโครึงการึ  ctive citi en เยาวิชนัทัี่�งหมดม่คะแนันัควิามเพ่ยรึ

เพิ�มขีึ�นัอยา่งม่นัยัสำำาคั ที่างสำถึติิ ิและมัแีนวโน้มัคะแนนสงูกว่ากลุม่ัควบคมุั

อุย่างไมั่มัีนัยสำาคัญทางสถิติ  (เยาวชนกลุ่มัควบคุมัคะแนนช่วง Post-test 

ก็เพิ�มัเช่นกัน)

  รุ่ รุ่ยนรุ่ใน รุ่ง รุ่  ctive citi en 

่อ รุ่ ยน ง น สมอง

ผู้ลการเรยีนรูใ้นโครงการ Active citizen ตอุ่การเปิลี�ยนแปิลงคล้�นไฟัฟ้ัา-

สมัอุงจิากการวัดีคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุงที�สัมัพันธ์ิกับเหตุการณ์์ หร้อุ ERP (Event-

related potential)  ซึ้ึ�งเปิ็นการวัดีการทำางานขอุงสมัอุงขณ์ะที�ทำากิจิกรรมั

ที�ต้อุงใช้  EF ปิระกอุบดี้วย  3  กิจิกรรมัค้อุ  1)  Auditory  oddball  task 

2) N-back  task และ 3) Go-Nogo task มัีผู้ลการศึกษา ดีังนี�
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1  E   u in   u ito  continuous  e o nce t s

หลังเสร็จิสิ�นโครงการฯ  เมั้�อุให้เยาวชนจิดีจิ่อุกับการแยกแยะข้อุมัูลเสียง

พบว่า  เยาวชนกลุ่มั Active citizen มัีคล้�นไฟัฟ้ัา P300  ที�ตำาแหน่ง Pz หร้อุ

ตำาแหน่ง Parietal  lobe  ในแนวกลาง ที�มัีความัสูง  (A plitude)  เพิ�มัขึ�น

อุย่างมีันัยสำาคัญ เทียบกับช่วงก่อุนเข้าร่วมัโครงการ (ดัีงแสดีงในกราฟัด้ีานล่าง) 

ในขณ์ะที�กลุ่มัควบคุมัความัสูงคล้�นมัีแนวโน้มัลดีลง  (ดีังแสดีงในตาราง) 

ส่วนระยะเวลาที�ใช้ในการเกิดีคล้�น หร้อุ Latency ไมั่พบการเปิลี�ยนแปิลงใน

ทั�งสอุงกลุ่มัเมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ 

  ทั�งนี� P300  เปิ็นคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุงที�แสดีงถึงการจิดีจิ่อุต่อุตัวกระตุ้นเพ้�อุ

แยกแยะข้อุมูัลภาพหร้อุเสียงที�ต่างไปิจิากเดิีมั เม้ั�อุมีัสิ�งที�ไม่ัคุ้นเคยเกิดีขึ�น คล้�น

P300 จิะมีัความัสูงเพิ�มัขึ�น แสดีงถึงความัสามัารถขอุงสมัอุงในการสนใจิจิดีจ่ิอุ

รับรู้การเปิลี�ยนแปิลงนั�น ค้อุรับรู้สิ�งที�เปิลี�ยนไปิจิากเดีิมั 

E   u in   u ito  continuous  e o nce t s
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2  E   u in   o in   e o   o e   2  c  o   c  t s

 เมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ พบว่า  เยาวชนที�เข้าร่วมั

โครงการ Active citizen มัคีล้�นไฟัฟ้ัา Late positive co ponent (LPC) ชว่ง 

600-1000  s มัคีวามัสงู (A plitude) เพิ�มัขึ�นอุยา่งมันียัสำาคญัที�ตำาแหนง่ Pz 

ในขณ์ะที�ต้อุงจิำาข้อุมัูลจิำานวนมัากไว้ในใจิ (ดัีงแสดีงในกราฟัดี้านล่าง) ซึ้ึ�งไมั่

พบการเปิลี�ยนแปิลงนี�ในกลุม่ัควบคมุั และมัแีนวโนม้ัตรงกันขา้มั (ดีงัแสดีงใน

ตาราง)

โดีย LPC ค้อุคล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุงที�แสดีงถึงความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูล

ไว้ในใจิ เปิรียบเทียบข้อุมูัลเก่า-ใหม่ั คล้�น LPC ที�มีั A plitude สูงขึ�น หมัายถึง

ความัสามัารถในการจิำาดีีขึ�น 
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E   u in   o in   e o   o e   2  c  o   c  t s
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3  E   u in   o o o t s

ถึงแมั้ความัสามัารถในการทดีสอุบ Go-Nogo ขอุงเยาวชนที�เข้าร่วมั

โครงการ Active citizen จิะดีีขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญเมั้�อุเปิรียบเทียบกับก่อุน

เข้าโครงการ ค้อุ มัีคะแนนรวมัสูงขึ�น และเปิอุร์เซึ้็นต์ความัถูกต้อุงมัากขึ�น 

อุย่างไรกต็ามั งานวิจิยันี�ไมัพ่บความัแตกตา่งระหว่างกลุม่ัในการเปิลี�ยนแปิลง

คล้�นไฟัฟ้ัาสมัอุงชนิดี P300 ทั�ง A plitude และ Fre uency ขณ์ะที�ทดีสอุบ

ดี้วย Go-Nogo ดีังแสดีงในตาราง

   
E   u in   o o o t s
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กลา่วิโดยสำรึปุ ผู้ลการึปรึะเมนิัพฒันัาการึที่างสำมอง เมื�อเยาวิชนัได�

เขี�ารึ่วิมโครึงการึ  ctive citi en ผู่้านัเครึื�องมือการึวัิดคลื�นั  300  คลื�นั 

ไ ้าที่่�แสำดงถึึงการึจัดจั่อติ่อติัวิกรึะติุ�นั  พบวิ่า 

 สำมองที่ำางานัด่ขีึ�นัในัด�านัการึจัดจ่ัอ แยกแยะขี�อม้ล และรึับรึ้�

ขี�อม้ลท่ี่�เปล่�ยนัแปลงไป 

 สำมองที่ำางานัดข่ีึ�นัในัการึจัำาขี�อมล้จัำานัวินัมากและนัำาขี�อมล้นัั�นัมา

ใช�งานั

ึ�งผู้ลการึเปล่�ยนัแปลงในัคลื�นัสำมองแสำดงให�เหนัวิ่า เยาวิชนัในั

โครึงการึ  ctive citi en สำมองที่ำางานัเพิ�มขีึ�นัเมื�อติ�องจัดจัอ่กับตัิวิกรึะติุ�นั 

เพื�อแยกแยะขี�อม้ลใหม่  และสำมองที่ำางานัมากขีึ�นัเมื�อติ�องจัำาขี�อม้ล

จัำานัวินัมากและนัำาขี�อม้ลนัั�นัมาใช�งานั  ึ�งบ่งช่�วิ่า  o in   e o  ม่ 

ปรึะสิำที่ธิิภาพมากขึี�นั สำมองม่ปรึะสิำที่ธิิภาพในัการึจัดจัำาขี�อม้ลจัำานัวินัมาก

ไวิ�ในัใจัและอัปเดติขี�อม้ลเก่ากับใหม่ได�ด่ขีึ�นั
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สู่รุปการว ัย

 จิากผู้ลการวจัิิยพบวา่ การทำาโครงการเพ้�อุชมุัชนมัผีู้ลต่อุการพฒันาทกัษะ

ด้ีานการคิดีเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) ขอุงวัยรุ่น ไม่ัว่าจิะเป็ินส่วน  

Working  e ory ที�ดูีแลเร้�อุงความัจิำาขณ์ะทำางาน การหยุดี การยับยั�ง  

(Inhibit)  การย้ดีหยุ่นความัคิดี  (Shift Cognitive  flexibility) การควบคุมั 

อุารมัณ์์  (E otional control) การวางแผู้นจิัดีการต่างๆ  (Plan rganize)  

การเริ�มัลงมั้อุทำา  (Initiate) การเฝึ้าติดีตามัดีูและสะท้อุนผู้ลจิากการกระทำา 

ขอุงตนเอุง  (Self- onitoring) การจัิดีการข้าวขอุงเคร้�อุงใช้  ( rganize of  

aterial) และการทำางานให้เสร็จิ  ( ask co pletion)

ซึ้ึ�งวัยรุ่นแต่ละคนมัีพัฒนาการดี้าน  EF มัากน้อุยต่างกัน  ขึ�นอุยู่กับ 

สิ�งแวดีล้อุมัและการเลี�ยงดีูที�เปิิดีโอุกาสให้เขาไดี้คิดี ตัดีสินใจิ ลงม้ัอุทำา  ไดี้

เผู้ชิญปิัญหา ได้ีคิดีวิธิีแก้ไขปิัญหามัากน้อุยเพียงใดี จิากผู้ลการวิจิัยในครั�งนี�

แสดีงให้เห็นว่าเยาวชนในโครงการ Active citizen ที�ไดี้ฝึึกสิ�งเหล่านี�อุย่าง 

เข้มัข้นก็จิะส่งผู้ลต่อุพัฒนาการดี้าน EF ที�ดีีขึ�นอุย่างชัดีเจินมัากกว่าเยาวชน 

ในทีมัที�ไม่ัใช่แกนนำา ทั�งนี�เน้�อุงจิากเยาวชนที�เป็ินแกนนำาโครงการ Active citizen 

นั�นถูกฝึกึใหค้ดิีวางแผู้นการทำางาน ลงมัอุ้ทำา และแกป้ิญัหาในการทำางานอุยา่ง

เข้มัข้นต่อุเน้�อุงตลอุดีระยะเวลาโครงการมัากกว่าคนอุ้�นในทีมันั�นเอุง

ทั�งนี� การที�วัยรุ่นจิะทำางานสำาเร็จิตามัเป้ิาหมัายสักชิ�น ควรต้อุงเริ�มัจิาก

ข้างในตัวเขา หมัายถึง  เขาควรได้ีทำาในสิ�งที�เขาสนใจิเสียก่อุน จิากนั�น การที� 

เขาจิะกำากับตัวเอุงให้ทำาในสิ�งที�ไมั่เคยทำามัาก่อุนให้สำาเร็จิ หร้อุการทำางาน 

ร่วมักับคนอุ้�น  เขาต้อุงใช้ทักษะการคิดีบริหารจิัดีการ (EF)  เก้อุบทุกดี้าน เพ้�อุ
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ทำาใหเ้ขาจิดีจ่ิอุและควบคุมัตวัเอุงไดี ้หากเจิอุปัิญหาหร้อุความัท้อุแท ้คร ูโค้ช

หร้อุพอุ่แมั ่คอุยเปิน็ผูู้เ้คยีงข้าง ผู้ลกัดีนัใหเ้ขามักีรอุบคดิีแบบเตบิโต (Growth  

indset) และสุดีท้ายจิะนำาไปิสู่การมีั Grit หร้อุความัเพียรพยายามั อุดีทน  

ไมั่ย่อุท้อุ

เมั้�อุเข้าใจิแล้วว่า  วััยรุ่่�น ีเ �อ  �อแลั�วั ม�อยาก ป �อ  างาน ม�
สาเรุ่  คอุ้พฤติกรรมัตามัธิรรมัชาติที�เกิดีจิากพัฒนาการทางสมัอุงขอุงพวกเขา

คำาถามัค้อุเราจิะมีัวิธีิหยิบฉวยโอุกาสนี� นำาพลังนั�นมัาทำาให้เกิดีการเปิลี�ยนแปิลง 

ทางสังคมั โดียเพิ�มัพ้�นที�ให้วัยรุ่นได้ีมีัโอุกาสเรียนในสิ�งที�เขาสนใจิจิริงๆ ผู้ลักดัีน

ใหเ้ขาหยิบธิงขอุงตัวเอุงขึ�นมัาโบกเอุง เพราะเช้�อุว่าถ้าวัยรุน่ไปิในทางที�เขาชอุบ

 เขาจิะไปิไดีดี้ี  เขาจิะคิดีและวางแผู้น ไปิถึงเป้ิาหมัาย โดียไม่ัเบ้�อุ ไมัท่อุ้ และ

ล้มัเลิกไปิเสียก่อุน

ฉะนั�นการทำาโครงการเพ้�อุชุมัชนจึิงมีัผู้ลต่อุพัฒนาการดี้านสมัอุงอุย่างมีั

นัยสำาคัญ

แมั้วัยรุ่นเปิ็นวัยที�ท้าทายต่อุการรับม้ัอุ แต่หากมัีการอุอุกแบบการเรียนรู้

ที�เหมัาะกับพัฒนาการขอุงเขา  ท้าทายเพียงพอุ และให้เขาไดี้เล้อุกเอุง  

เปิ็นเจ้ิาขอุงการเรียนรู้  โอุกาสที�จิะพลิกวัยรุ่นเปิ็นพลังศักยภาพมัีมัากมัาย  

และทำาไดี้ง่ายเพียงเปิิดีพ้�นที�เรียนรู้ให้เขาไดี้คิดี  ไดี้ทำา ซึ้ึ�งอุาจิเกิดีขึ�นไดี้ทั�งใน

ชุมัชนหร้อุโรงเรียน เพียงแค่นี�เราก็จิะเห็นการเปิลี�ยนแปิลงที�ดีีขึ�นขอุงวัยรุ่นไดี้



161พลัังการเรียนร้�สู้่�การเปลีั�ยนแปลัง

“เ ก ี�มี แลั การกากั ัวเอง ี
มี ัก างสัู่ง ม ี มี วามสัู่มพัน
ี� ีกั เพ�อน มี วามเ นอกเ น ้�อ�น
ร้� ักแ �งปนอยาก �วยเ ลัอ ้�อ�น
เปน ี�ยอมรั องเพ�อน
แลั มัก ม� �อยมีป า
�านอารม แลั พ กรรม

”
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“สู่ าน ก า วรมีน ย าย
การ ั การเรียนร้�แ รงการ

ี�เป อกาสู่ �นักเรียน �ออก ป
เรียนร้� น ุม น กลั� รงเรียน
ยวางเง�อน การเรียนร้� �เ า
�พั นา

”
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อ รุ่ ย 
อ สนอ น

รุ่ ั น  EF 
ในวัยรุ่่่น

 

การมัี EF ส่งผู้ลต่อุความัสำาเร็จิในชีวิตขอุงคนเราอุย่างมัาก หากในวัย 

หัวเลี�ยวหัวต่อุขอุงเขา  เราสามัารถปิระคับปิระคอุงให้วัยรุ่นไดี้ใช้งานสมัอุง 

ส่วนหน้าสุดีในการฝึึกทักษะ EF ไปิในทางสร้างสรรค์อุย่างเต็มัที� ก็จิะทำาให้ 

ทักษะเหล่านี�ติดีตัวเขาไปิในวัยผูู้้ใหญ่ เป็ินผูู้้ใหญ่ที�วางแผู้น จัิดีการงาน จัิดีการ 

ชีวิต  จัิดีลำาดัีบความัสำาคัญสิ�งต่างๆ  ในชีวิตได้ี  รู้ว่าควรต้อุงทำาอุะไรก่อุนหลัง  

จิำาเปิ้าหมัายในชีวิตไดี้ กำากับตัวเอุงให้ไปิถึงเป้ิาหมัายที�วางไว้ไดี้ และมัุ่งมัั�น

05
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ทำางานที�ยากให้สำาเร็จิไดี้ ซึ้ึ�งเมั้�อุงานสำาเร็จิแล้ว ก็จิะทำาให้เราเกิดีความัสุข 

ที�ไดีร้บัจิากการเพยีรพยายามัขอุงตวัเอุงเปิน็รางวลั (Reward) ซึ้ึ�งเปิน็ความัสขุ 

ที�มัีคุณ์ค่า มัีความัหมัาย แตกต่างจิากความัสุขจิากสิ�งบันเทิงหร้อุความั

สนุกสนานทั�วไปิ และยิ�งถ้าเรามัีทักษะการเปิลี�ยน ย้ดีหยุ่นความัคิดี  (Shift)  

ที�ดีี  ค้อุ  เปิลี�ยนเปิ็น พักเปิ็น  ไมั่เครียดีเกินไปิ จิัดีการชีวิตตัวเอุงให้สมัดีุล

ระหวา่งการทำางาน ความัสขุ และการพกัผู้อุ่น กจ็ิะชว่ยใหเ้ขาเตบิโตเปิน็ผูู้ใ้หญ่

ที�ปิระสบความัสำาเร็จิและมัีความัสุขไดี้

กิจิกรรมัที�จิะเปิิดีโอุกาสให้วัยรุ่นไดี้ทำาเพ้�อุพัฒนา EF ควรเปิ็นกิจิกรรมั 

ที�สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่น ค้อุกิจิกรรมัที�มัีความัท้าทาย  

ต้�นเต้น และต้อุงอุาศัยการวางแผู้นเพ้�อุทำางานหลายขั�นตอุน  โดียกิจิกรรมั 

เชน่นี�อุอุกแบบไดีห้ลากหลาย เช่น การที�สมัอุงวัยรุน่ชอุบสิ�งแปิลกใหม่ั ต้�นเต้น

โลดีโผู้น ซึ้ึ�งความัรู้สกึนี�สามัารถเกิดีขึ�นไดีใ้นการทำาโครงการเปิน็ครั�งแรก หร้อุ

อุยูใ่นสภาวะ  ‘ไมัรู่’้ มัากอุ่น เตม็ัไปิดีว้ยความัทา้ทาย และจิดีจิอุ่อุยู่กบัการลุน้

ว่าตัวเอุงจิะทำาไดี้หร้อุไมั่ นับเปิ็นความัรู้สึกต้�นเต้นท้าทายในทางบวก หาก

ผูู้้ใหญ่ ครู นักการศึกษาเปิิดีโอุกาสให้วัยรุ่นไดี้มัีปิระสบการณ์์ต้�นเต้นท้าทาย

ในเชิงบวกนี�  ก็จิะช่วยตอุบสนอุงความัต้อุงการและสอุดีคล้อุงกับพัฒนาการ

ขอุงสมัอุงวัยรุ่น ให้เขาไดี้ใช้ศักยภาพ ใช้พลังขอุงวัยรุ่นที�เต็มัไปิดี้วยพลังแห่ง

ความัคดิีสรา้งสรรค ์จินิตนาการ พรอุ้มัจิะลงมัอุ้ทำาในสิ�งที�ไมัเ่คยมัากอุ่น พลงั

วัยรุ่นพุ่งแรงจิึงจิะกลายเปิ็นพลังสร้างสรรค์  เปิ็นพลังที�สามัารถพัฒนาไดี้ทั�ง

ตนเอุงและพัฒนาสังคมัไปิพร้อุมักัน

 ทั�งนี� การอุอุกแบบกจิิกรรมัตามัแนวทางที�มัลูนธิิสิยามักมััมัาจิลและภาคี

เคร้อุข่ายในฐานะโค้ชใช้เพ้�อุพัฒนา EF ขอุงเยาวชน ค้อุ การเปิิดีพ้�นที�ให้วัยรุ่น 

ทำาโครงการเพ้�อุพฒันาหร้อุแกป้ิญัหาชมุัชน (Project based  learning: PBL)  
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เป็ินการเรียนรู้ผู้่านการมัีปิระสบการณ์์  ไดี้ลงมั้อุทำาจิริง  เปิ็นการเรียนรู้ผู้่าน

โครงการที�รบัผิู้ดีชอุบที�ตอุ้งกำากับการทำางานให้เปิน็ไปิตามัเปิา้หมัาย ให้เด็ีกไดี้

จิดีจิ่อุกับเปิ้าหมัายขอุงโครงการ  รู้สึกท้าทายกับสิ�งที�ไดี้ทำาเปิ็นครั�งแรก การ

ทำางานร่วมักันเปิ็นทีมั ต้อุงการการปิรับตัวและย้ดีหยุ่น การที�ต้อุงคิดี ต้อุงนำา

เสนอุ รวมัถึงแก้ปัิญหาในระหว่างทางขอุงการทำาโครงการ รวมัถึงการจัิดีสภาพ- 

แวดีล้อุมัให้มัีผูู้้ใหญ่ หร้อุโค้ชที�ทำาหน้าที�เปิ็นพี�เลี�ยง ปิระคับปิระคอุง กระตุ้น 

ตั�งคำาถามั  ระหว่างที�ทำาโครงการ การที�เดี็กไดี้ใช้เวลาอุยู่กับโค้ชจิะช่วยให้ 

เขาเรียนรู้เร้�อุงการกำากับตัวเอุง การวางแผู้นงานที�ซึ้ับซ้ึ้อุนจิากโค้ชไปิดี้วย 

ทั�งหมัดีนี�ค้อุกระบวนการที�สร้าง EF ให้เกิดีขึ�นกับเดี็กทั�งสิ�น

อ ปราย กร วนการสู่า ั อง
�อการพั นา องวัยรุ�น

ในการทำาโครงการเพ้�อุพัฒนาหร้อุแก้ปัิญหาชุมัชน มีักระบวนการที�สำาคัญ 

10 ขั�นตอุน ตามัที�ไดี้นำาเสนอุไปิในบทที�  3 แล้ว  ซึ้ึ�งหากพิจิารณ์าร่วมักับ 

ผู้ลการวิจัิยเร้�อุงผู้ลขอุงการทำาโครงการต่อุการพัฒนา EF  ในบทที�  4 อุาจิ 

เช้�อุมัโยงให้เห็นได้ีว่ากระบวนการ 10  ขั�นตอุนนี�มีัส่วนส่งผู้ลให้เกิดีทักษะ EF  

ได้ีอุย่างไรบ้าง ดีังนี� 
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่วง     ่อน รุ่ง รุ่    ัน อน

1)  เยาวชนรวมักลุ่มัเพ้�อุน 5 คน เพ้�อุทำาโครงการร่วมักัน 

 2)  ศึกษาชุมัชน 

3)  วิเคราะห์และตัดีสินใจิเล้อุกปิระเดี็นมัาพัฒนาเปิ็นโครงการ 

 4)  เขียนข้อุเสนอุโครงการ 

 5)  นำาเสนอุโครงการต่อุคณ์ะกรรมัการ 

ในการทำาโครงการ ตั�งแต่เริ�มัคิดีโครงการจินกระทั�งทำาโครงการให้เสร็จิ

ตามัเปิ้าหมัาย  เปิ็นการคิดีและตัดีสินใจิร่วมักันขอุงสมัาชิก 5 คน จิึงไมั่ใช่ 

เร้�อุงง่ายที�การดีำาเนินงานจิะราบร้�นไร้ข้อุขัดีแย้ง แต่เมั้�อุนี�ค้อุการทำางานจิริงที�

ไมั่อุาจิทำาให้สำาเร็จิดี้วยตัวคนเดีียวไดี้ การรับฟัังคนอุ้�น ไมั่ยึดีความัคิดีตัวเอุง

เป็ินสำาคัญ จึิงเป็ินการฝึึกทักษะการึเปล่�ยนั ยืดหยุ่นัควิามคิด  i t o nitive  

exi i it  ให้ค่อุยๆ เกิดีขึ�นจิากเง้�อุนไขการทำางานเปิ็นทีมัเช่นนี� นอุกจิากนั�น  

การทำางานร่วมักันอุาจิไม่ัไดีดั้ีงใจิเราทุกอุย่าง เยาวชนต้อุงยอุมัรับฟัังความัคิดี

ขอุงคนอุ้�นที�อุาจิเห็นแย้งกับตัวเอุง  เมั้�อุมัีความัเห็นขัดีแย้งที�ส่งผู้ลต่อุอุารมัณ์์

ความัรู้สึก เยาวิชนัติ�อง กการึหยุดยับยั�ง  n i it  และ ควิบคุมอารึมณ์  

E otion  cont o   เพ้�อุให้ทีมัยังคงมีัความัเป็ินทีมัและงานเดิีนหน้าต่อุไปิได้ี

หลังรวมัทีมัไดี้แล้วและมัาถึงช่วงการพัฒนาโครงการที�ต้อุงศึกษาชุมัชน 

การึวิางแผู้นัจัดัการึ  n ni e   เปิน็ทกัษะที�ตอุ้งใชอุ้ยา่งมัากในชว่งนี�  

ทั�งวเิคราะหง์านวา่มัอีุะไรบา้ง เชน่ คดิีคำาถามั สมััภาษณ์ ์บันทกึ ปิระสานงาน

นัดีหมัายแหล่งข้อุมัูล  รวมัถึงแก้ปิัญหาหน้างาน และเมั้�อุเก็บข้อุมัูลแล้วจึิง 

มัาวเิคราะหข์อุ้มัลูที�ไดีทั้�งดีา้นดีแีละดีา้นที�เปิน็ปิญัหาในชมุัชน และเลอุ้กเร้�อุง

หร้อุปิระเด็ีนมัาพัฒนาโครงการ ช่วงนี�ต้อุงใช้การวิเคราะห์ว่าจิะทำาเร้�อุงอุะไร 

เพราะอุะไร ซึ้ึ�งเปิ็นการึ กเรึื�องควิามจัำาขีณะที่ำางานั  o in   e o
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นอุกจิากนี� ในการพฒันาขอุ้เสนอุโครงการ เยาวชนตอุ้งกำาหนดีเปิา้หมัาย

โครงการว่าต้อุงการบรรลุความัสำาเร็จิเร้�อุงอุะไรบ้าง และเพ้�อุให้บรรลุเป้ิาหมัาย

นั�นจิะต้อุงทำากิจิกรรมัอุะไร มัแีผู้นการทำางานอุยา่งไร ขอุความัร่วมัม้ัอุกับชุมัชน

อุย่างไร กระบวนการเหล่านี�ช่วยฝึึกการึวิางแผู้นัจััดการึ  n ni e   

ฝึึกให้ใช้เปิ้าหมัายนำาทาง รู้ว่ากำาลังจิะไปิไหน รู้ว่าไปิถึงหร้อุยัง จิะทำาอุย่างไร

ให้ไปิถึง  เกิดีพฤติกรรมัการึมุ่งสำ้่เป้าหมาย  o i ecte   e sistence  

โดียเฉพาะอุย่างยิ�ง หากโครงการที�กำาลังทำาเยาวชนเขาไดี้เปิ็นคนเล้อุกเอุง  

คิดีเอุง ตัดีสินใจิเอุง  เปิ็นเจ้ิาขอุงเร้�อุงที�กำาลังทำา จิะทำาให้เขามัี Co it ent  

ทำาจินสำาเร็จิให้ไดี้แมั้มัีปิัญหาอุุปิสรรค ดีังภาพ
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่วง     งมอ     ัน อน

6) การส้�อุสารกับคนในชุมัชน 

7) ดีำาเนินโครงการให้บรรลุตามัเปิ้าหมัาย 

8) อุบรมัเชิงปิฏิิบัติการเติมัทักษะที�จิำาเปิ็นในการทำาโครงการ 

9) สรุปิบทเรียนการดีำาเนินงานเปิ็นระยะ 

10) ส้�อุสารการดีำาเนินงานต่อุสาธิารณ์ะในชุมัชนและในจิังหวัดี 

 

 ช่วงลงมั้อุทำา 5 ขั�นตอุนนี�เปิ็นช่วงที�พัฒนา EF อุย่างสูงสุดี  เพราะเป็ิน 

ช่วงที�ไดี้ลงมั้อุทำา การึเรึิ�มติ�นัลงมือที่ำา  niti te   โดียทำากิจิกรรมัโครงการที� 

วางแผู้นไว ้ในช่วงนี�จิะไดีใ้ช ้ควิามจัำาขีณะที่ำางานั  o in   e o  จิาก 

การจิำาเปิา้หมัายโครงการไวใ้หแ้มัน่ รูว้า่ตอุ้งทำากจิิกรรมัอุะไรเพ้�อุใหเ้ปิา้หมัาย

นั�นสำาเร็จิ การึใส่ำใจัจัดจ่ัอ  Focus  ttention  กับสิ�งที�ทำา และบริหารทีมั  

วิางแผู้นัจััดการึ  n ni e  ให้มัาทำางานร่วมักันให้ไดี้ 

นอุกจิากนี�  ในช่วงที�ทำาโครงการยังเปิ็นช่วงที�ต้อุงเผู้ชิญปิัญหา ทั�งปัิญหา

จิากงาน จิากทีมั จิากตัวเราเอุง เช่น ผูู้ป้ิกครอุงไม่ัอุนญุาตให้มัาทำา หร้อุภาระ

งานจิากการเรียนมัากจินทำาไมั่ทัน อุาจิทำาให้ถอุดีใจิจิากการทำาโครงการไดี้ 

เป็ินต้น ดีังนั�น การึเปล่�ยนั ยืดหยุ่นัควิามคิด  i t o nitive  exi i it   

การึหยุดยับยั�ง  n i it  ไม่ล�มเลิกไปก่ อนั การึควิบคุมอารึมณ์  E otion   

cont o  รวมัถึงการึกำากับติัวิเองให�ที่ำาสิำ�งที่่�เรึาวิางไวิ�ได�  e e u tion   

เป็นัสำิ�งที่่�ได�  กอย่างมากในัช่วิงนั่�

 ในระหว่างที�ทำาโครงการ โค้ชจิะพาน้อุงๆ เยาวชนทบทวนการดีำาเนินงาน

เปิน็ระยะ (Reflection) วา่เป้ิาหมัายที�เราวางไว้เปิน็ไปิตามันั�นหร้อุไม่ั ตอุ้งปิรับ 

การทำางานอุะไรบา้งเพ้�อุให้เราไปิถึงเปิา้หมัาย ทำาใหไ้ดีฝ้ึกึเร้�อุงการึเ า้ติดิติาม

ด้ติัวิเอง  e onito in  
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ส่วนกิจิกรรมัสุดีท้าย การส้�อุสารการดีำาเนินงานต่อุสาธิารณ์ะในชุมัชน

และในจัิงหวัดี เปิน็กิจิกรรมัที�ตอุ้งคิดี วางแผู้นทั�งก่อุนวันงาน และระหว่างงาน

ว่าจิะส้�อุสารการทำางานขอุงเราอุยา่งไร เน้�อุหาอุะไร ใชว้ธิิสี้�อุสารอุยา่งไร และ

จิะแบ่งหน้าที�กันในทีมัอุย่างไร  ไดี้ฝึึกวิางแผู้นัจััดการึ  n ni e   

เปิ็นอุย่างมัาก รวมัทั�งไดี้ใช้การคิดีอุย่างม่วิิจัารึณ าณ  itic  t in in   

ในการระดีมัสมัอุง  เล้อุกสรรเน้�อุหาที�เปิ็นแก่นสาระ ที�จิะส้�อุสารสร้างความั

เข้าใจิ  เดี็กจิะไดี้ใช้ความัจิำาขณ์ะทำางาน  (Working  e ory)  เพราะเขาจิะ 

ถอุดีบทเรียนปิระสบการณ์์ขอุงเขา และเล้อุกมัาเรียบเรียงความัคิดีอุย่างเป็ิน

ระบบ  เช้�อุมัโยงกับสถานการณ์์จิริงขอุงชุมัชน  สังคมั  และใช้ความัคิดี

สร้างสรรค์ในการอุอุกแบบเน้�อุหา อุอุกแบบส้�อุ  เช่น หนังสั�น นิทรรศการ  

อุินโฟักราฟิัก  เปิ็นต้น มัานำาเสนอุต่อุสาธิารณ์ะ  เปิ็นงานที�สามัารถนำาพลัง 

ความัคิดีสร้างสรรค์มัาใช้ ทำาให้เราไดี้เห็นพลังขอุงเยาวชนมัากที�สุดี ดีังภาพ
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�อเสู่นอแน การพั นา นวัยรุ�น

มัาถึงตรงนี� ผูู้้อุ่านคงจิะเห็นแล้วว่าการพัฒนา EF ในช่วงวัยรุ่นมัีความั 

สำาคัญอุย่างมัาก  เพราะเปิ็นโอุกาสทอุงโอุกาสสุดีท้ายที�จิะพัฒนาคุณ์ภาพ 

คนขอุงปิระเทศไดี้ จิึงมัีความัจิำาเปิ็นอุย่างมัากที�สังคมัไทยควรเข้าใจิศาสตร์

และศิลปิในการพัฒนาวัยรุ่น  เพราะความัเข้าใจิเร้�อุงพัฒนาการทางสมัอุง 

ขอุงวัยรุ่น และความัเข้าใจิเร้�อุง EF จิะส่งผู้ลให้ผูู้้ใหญ่รอุบตัวมัอุงวัยรุ่นแล้ว 

เห็นโอุกาสในการพัฒนาเขา  เข้าใจิว่าความัหุนหันพลันแล่น อุารมัณ์์ร้อุน  

เปิ็นส่วนหนึ�งขอุงพัฒนาการวัยรุ่นและหาโอุกาสที�จิะทำาให้เขาไดี้พัฒนา มัี 

โอุกาสไดี้ใช้พลังวัยรุ่นไปิในทางสร้างสรรค์ให้ไดี้  ทั�งนี� ผูู้้ใหญ่ที�ใกล้ชิดีวัยรุ่น  

ทั�งผูู้้ปิกครอุง ครู หร้อุพี�เลี�ยงในชุมัชน ผูู้้ที�สนใจิจัิดีการเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน 

ท่านเหล่านี�ล้วนมีัส่วนในการพัฒนา EF ในวัยรุ่นไดี้  โดียทำาในรูปิแบบ หร้อุ 

กิจิกรรมัที�หลากหลาย สอุดีคล้อุงกับบริบทและวิถีชีวิต 

    รุ่อง 
ผูู้ป้ิกครอุงเปิน็ส่วนสำาคญัที�สดุี หากผูู้ป้ิกครอุงช่วยเปิน็นั�งร้าน (Scaffold)  

ที�ที่ำาหนั�าที่่�เสำรึิมแรึง และปรึะคับปรึะคอง ผู้่านการสนับสนุน ให้กำาลังใจิ

และรับฟัังในช่วงเวลาที�วัยรุ่นเขาท้อุ  ไม่ัอุยากทำา ผูู้้ปิกครอุงสามัารถช่วย 

เสำรึมิแรึงเชงิบวิกให�เขีาเชื�อมั�นัวิา่เขีาที่ำาได� ติั�งคำาถึามให�เขีาเหนัที่างออก

ในัการึแก�ป หาได�อย่างหลากหลาย หาหนัที่างในัการึที่ำางานัให�บรึรึลุ

เป้าหมาย และช่วิยให�เขีาเหนัจัุดแขีงขีองตินัเอง 
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   ส น
สถานศึกษาควรมีันโยบายการจัิดีการเรียนรู้แบบโครงการ  (Project  

based  learning)  ที�เปิิดีโอุกาสให้นักเรียนไดี้อุอุกไปิเรียนรู้ในชุมัชนใกล้ 

โรงเรียน  โดียวางเง้�อุนไขการเรียนรู้ให้เขาไดี้พัฒนา EF  เช่น ทำางานเปิ็นทีมั  

เล้อุกเร้�อุงที�เขาสนใจิ กำาหนดีเป้ิาหมัายในการเรียนรู้  วางแผู้นการทำางาน 

ศึกษาและแก้ปัิญหาชุมัชน ผู่้านการสนับสนุนให้เขาได้ีเจิอุโจิทย์จิริงในสังคมั  

เปิ็นต้น และสนับสนุนให้คุณ์ครูทำาบทบาทโค้ช  เปิ็นผูู้้อุำานวยการเรียนรู้ให้

นักเรียน ทำาบทบาทในการให้เคร้�อุงม้ัอุในการศึกษาชุมัชน วิเคราะห์ข้อุมัูล

ชุมัชน การพัฒนาโครงการ และทำาหน้าที�ตั�งคำาถามักระตุ้นคิดี ตั�งคำาถามัให้

นักเรียนสรุปิบทเรียน สะท้อุนการเรียนรู้ขอุงตัวเอุง  (Reflection) จิากการทำา 

โครงการ อุยา่งไรกต็ามั นอุกจิากการอุอุกแบบกระบวนการเรยีนรูท้ี�ทา้ทายและ

สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงแล้ว ครูต้อุงเปิ็นระบบนิเวศ (Ecosyste )  

ที�เอุ้�อุให้วัยรุ่นไดี้พัฒนา EF และใช้พลังสร้างสรรค์ไดี้อุย่างเต็มัที�ดี้วยการมัี 

ท่าทีและปิฏิิสัมัพันธ์ิระหว่างครูกับนักเรียนที�ดีี การให้อุิสระทางความัคิดี เปิ็น

พ้�นที�ปิลอุดีภัย ให้เกียรติซึ้ึ�งกันและกัน ซึ้ึ�งเปิ็นศาสตร์และศิลปิในการทำางาน

กับวัยรุ่น

    อง น ่ม น
การที�เดี็กและเยาวชนจิะมีัสุขภาวะที�ดีี จิำาเปิ็นต้อุงมัีระบบนิเวศเชิงบวก

เพ้�อุส่งเสริมัให้เยาวชนมัีพัฒนาการเชิงบวกไดี้ มัีโอุกาสพัฒนาสมัรรถนะขอุง

ตัวเอุง  โดียมัีผูู้้ใหญ่ที�เปิิดีโอุกาส และมัีฐานคิดีขอุงการพัฒนาเยาวชน ซึ้ึ�ง

ตามัพระราชบัญญัติส่งเสริมัและพัฒนาเดี็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

และ ฉบับแก้ไขเพิ�มัเติมั  (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2560 กำาหนดีให้สำานักงานพัฒนา



พลัังสู่มองวัยรุ�น172     

สังคมัและความัมัั�นคงขอุงมันุษย์  และบ้านพักเด็ีกและครอุบครัวจิังหวัดี  

ร่วมัม้ัอุ ส่งเสริมั ปิระสานงานกับอุงค์กรปิกครอุงส่วนท้อุงถิ�นและหน่วยงานอุ้�นๆ

ที�เกี�ยวข้อุง เพ้�อุจัิดีทำาแผู้นพัฒนาเด็ีกและเยาวชน และกำาหนดีให้หน่วยงานรัฐ

และเอุกชนที�เกี�ยวข้อุงให้ความัร่วมัมั้อุ ส่งเสริมั และสนับสนุนการดีำาเนินงาน

ขอุงสภาเด็ีกและเยาวชนทุกระดีับ ดีังนั�น ทุกจิังหวัดีจิึงกำาหนดีให้มัีสภาเด็ีก

และเยาวชนระดีับจิังหวัดี อุำาเภอุ ตำาบล และกระบวนการพัฒนาเยาวชนมัุ่ง

เน้นความัร่วมัมั้อุขอุงทุกภาคส่วนในระดัีบจิังหวัดีเปิ็นฐานในการร่วมัคิดี  

ร่วมัดีำาเนินการพัฒนาเยาวชน  เปิ็นการส่งเสริมัให้เดี็กและเยาวชนทุกระดัีบ 

มัีส่วนร่วมัในการพัฒนาตนเอุง ชุมัชน สงัคมั

ในระดัีบตำาบลนั�น สภาเด็ีกและเยาวชนจิะไดี้รับการดีูแลโดียอุงค์การ

บริหารส่วนตำาบล ซึ้ึ�งหากจิะใช้โอุกาสขอุงการเกิดี พ.ร.บ.ส่งเสริมัและพัฒนา

เดีก็และเยาวชนแหง่ชาต ิดีงักลา่ว ที�กำาหนดีใหท้อุ้งถิ�นมับีทบาทในการพฒันา

เดี็กและเยาวชน  เช่นเดีียวกับการส่งเสริมั พัฒนาเยาวชนในเร้�อุงอุ้�นๆ  เร้�อุง 

การพัฒนา EF ก็เปิ็นเร้�อุงหนึ�งที�  อุบต. สามัารถดีำาเนินการไดี้เช่นเดีียวกัน  

ผู้า่นการอุอุกแบบการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับบรบิท โดียมีัระบบที� อุบต. สามัารถ

จิัดีให้มัีไดี้ค้อุ

  

   1.  มีัแผู้นพัฒนาเดี็กและเยาวชนตำาบล  

   2.  มัีกลไกการสนับสนุนเด็ีกและเยาวชนตำาบล  เกิดีจิากผูู้้ใหญ่ที�มัา 

       จิากภาคส่วนต่างๆ ในตำาบล  เช่น ท้อุงที� ภาคธิุรกิจิ ผูู้้ปิกครอุง  

       ครูภูมัิปิัญญา สถานศึกษา  เปิ็นต้น ทำาหน้าที�เป็ินที�ปิรึกษา หร้อุ 

       ทำาให้แผู้นพัฒนาเด็ีกและเยาวชนตำาบลเกิดีการขับเคล้�อุน รวมัตัว 

       คนในชุมัชนมัาสนับสนุนลูกหลานขอุงตนเอุง

   3.  มัีฐานข้อุมัูลเดี็กและเยาวชนรายปิี  เพ้�อุให้เห็นทิศทางหร้อุจิุดีเน้น 

       ในการพัฒนาเดี็กและเยาวชนในตำาบล
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   4.  มีัเจ้ิาหน้าที�  เป็ินโค้ช หร้อุพี�เลี�ยงที�มีัสมัรรถนะในการพัฒนาเยาวชน

     >  สามารุ่ างานพั นาเยาวั นเ ง วัก  ( ositive  out  

         eve o ent)

       สามารุ่ ออกแ การุ่เรุ่ียนรุ่้�  ามพั นาการุ่เพ�อพั นา

         ัก  แลั ัง า าม วัน นการุ่พั นานวัั กรุ่รุ่ม าง

         สัง มแก�ส าเ กแลั เยาวั น � 

       เปนพี�เลัียง นการุ่ ก า เก �อม้ลั ่ม น �

       เปนพี�เลัียง นการุ่พั นา รุ่งการุ่เพ�อ ่ม น �

       า า เ �อม ยง ้� �มาสนั สน่นการุ่เรีุ่ยนรุ้่� องเยาวั น �

   5.  มัีงบปิระมัาณ์สนับสนุนเยาวชนทำากิจิกรรมั

   6.  มัสีถานที�เปิน็ที�รวมัตัว ที�ทำากิจิกรรมัสำาหรบัเยาวชนอุย่างตอุ่เน้�อุง

 หากเปิน็ดีงันี�  เดีก็และเยาวชนในตำาบลก็จิะมัพ้ี�นที�สรา้งสรรคใ์ห้ไดีใ้ชพ้ลงั

พลุง่พลา่นไปิในทางบวกไดี ้โดีย อุบต. อุาจิทำางานรว่มักับสถานศกึษาในการ

ร่วมักันอุอุกแบบการเรียนรู้ไดี้

                  
้�มี า นการุ่พั นา EF  องวััยรุ่่�น

ท้อง ิ�น

ร

ผ้ ก รอง

SupporterSupporter
Local policy  akerLocal policy  aker
Learning designer, Learning designer, 
Learning facilitatorLearning facilitator

Learning designer Learning designer 
Learning facilitatorLearning facilitator

ScaffolderScaffolder

น น ุม น
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EF ในวัยรุ่นจิะพัฒนาไดี้ ผูู้้ใหญ่ต้อุงเข้าใจิเสียก่อุนว่าวัยรุ่นไมั่ใช่วัยแห่ง

ปิัญหา แต่เปิ็นวัยแห่งโอุกาสครั�งสุดีท้ายก่อุนที�จิะโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่ซึ้ึ�งเปิ็นวัยที�

สมัอุงหร้อุลักษณ์ะนิสัยจิะสร้างไดี้ยาก ผูู้้ใหญ่จิึงต้อุงเปิ็นหลักให้วัยรุ่น และ

เปิิดีโอุกาสให้เขาไดี้พัฒนา EF อุย่างเต็มัที�ผู้่านการสนับสนุนให้ทำากิจิกรรมั 

สร้างสรรค์   



อ่านตั่วัอย่างการพัฒนาทัั้กษะ   ข้องเยาวัช่น
ผ่่านการทั้ำา ค่รงการเพื�อช่่ม่ช่นเพิ�ม่เติ่ม่ได้้ท่ั้�

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 1

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 2 

      

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 3

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 4 

          

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการเยาวชนพลเมั้อุงดีีศรีสะเกษ ปิีที� 1

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการเยาวชนพลเมั้อุงดีีศรีสะเกษ ปิีที� 2 

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนภาคตะวันตก ปิีที� 1

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนภาคตะวันตก ปิีที� 2

        หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงละอุ่อุนน่าน ักบ้านเกิดี ปิีที� 1

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงละอุ่อุนน่าน ักบ้านเกิดี ปิีที� 2

        หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสตูล ปิีที� 1

       หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนคนลำาพูน ปิีที� 1
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