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านยม

นั่ค� อื หนัังสำือที่่พ
� อ่ แม่ที่กุ คนัติ�องอ่านัไวิ�ลวิ่ งหนั�าก่อนัล้กจัะเติิบโติเป็นัวิัยรึุนั่
และเก็บไว้เปิ็นคู่มั้อุเต้อุนสติตนเอุง ว่าจิะต้อุงทำาหน้าที�พ่อุแมั่อุย่างไรเพ้�อุช่วย
ส่งเสริมั (Scaffolding) ทีใ� นหนังส้อุเล่มันีใ� ช้คาำ ว่า ‘เสริมัแรงและปิระคับปิระคอุง’
ให้ลูกใช้ช่วงชีวิตวัยรุ่นไปิในทางที�เกิดีผู้ลดีีต่อุชีวิตในอุนาคตขอุงตนเอุง และ
เติบโตไปิเปิ็นคนที�มัีคุณ์ค่าต่อุตนเอุง ครอุบครัว สังคมั และต่อุโลก
หนังส้อุเล่มันี� จิะช่วยให้พอุ่ แมั่ทมั�ี ลี กู วัยรุน่ ไมั่หลงแสดีงพฤติกรรมัต่อุลูก
ในทางทีผู้� ดีิ และก่อุปิัญหาแก่ลกู จิากความัรักความัหวังดีีแบบรูเ้ ท่าไมั่ถงึ การณ์์
พฤติกรรมัขอุงวัยรุ่น เปิ็นไปิตามัธิรรมัชาติขอุงพัฒนาการขอุงมันุษย์
วัยรุ่นเปิ็นช่วงวัยที�ร่างกายและสมัอุงมัีการเปิลี�ยนแปิลงรุนแรงที�สุดีช่วงหนึ�ง
และเปิ็นช่วงที�โอุกาสเปิิดีสูงสุดีช่วงหนึ�งในการพลิกผู้ันชีวิต หร้อุกำาหนดีชะตา
ชีวิตสู่ชีวิตอุนาคตที�รุ่งโรจิน์ทรงคุณ์ค่าเปิ็นปิระโยชน์ต่อุสังคมั หร้อุกลายเปิ็น
อุาชญากร
หนังส้อุเล่มันีจิ� ะช่วยชีช� อุ่ งทางให้พอุ่ แมั่และผูู้ใ้ หญ่ทใี� กล้ชดีิ กับวัยรุน่ รูว้ ธิิ ี
การสร้างปิฏิิสัมัพันธิ์ที�เปิ็น ‘นั�งร้าน’ (Scaffolding) ส่งวัยรุ่นสู่เส้นทางชีวิต
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ดี้านดีี ปิ้อุงกันไมั่ให้วัยรุ่นตกเปิ็นเหย้�อุขอุงสิ�งเร้าตามัธิรรมัชาติ และความั
เย้ายวนภายนอุก สู่การเล้อุกเส้นทางและพฤติกรรมัที�นำาไปิสู่ชีวิตที�ล้มัเหลว
และทีส� ำาคัญยิง� กว่า รูว้ ธิิ สี ง่ เสริมัให้ลกู หลานวัยรุน่ ขอุงตน ใช้พลังวัยรุน่ ในทาง
สร้างสรรค์ เพ้�อุสร้างวงจิรเรียนรู้ขอุงตนสู่การเรียนรู้และฝึึกฝึนตนเอุงครบ
4 ดี้านขอุง VASK ที�จิะกล่าวถึงต่อุไปิ
ครูเปิ็นคนอุีกกลุมั่ หนึง� โดียเฉพาะครูทส�ี อุนศิษย์วยั รุน่ ทีจิ� ะไดี้รบั ปิระโยชน์
มัากมัายจิากหนังส้อุเล่มันี� เพราะหนังส้อุไมั่ไดี้บอุกเฉพาะดี้าน ‘อุะไร’ (What)
และ ‘อุย่างไร’ (How) เท่านั�น ยังอุธิิบาย ‘ทำาไมั’ (Why) อุย่างลึกซึ้ึ�งและ
เช้�อุมัโยงอุีกดี้วย
หนั ง ส้ อุ เล่ มั นี� จิ ะช่ ว ยให้ ค รู ส ามัารถช่ ว ยปิกปิ้ อุ งศิ ษ ย์ วั ย รุ่ น หลายคน
ที�ระบบนิเวศทางบ้านไมั่เอุ้�อุต่อุการฟัันฝึ่ามัรสุมัวัยรุ่น ให้ปิลอุดีภัยจิากการ
‘เสียคน’ ไดี้ ซึ้ึ�งเท่ากับครูช่วย ‘ชุบชีวิต’ ศิษย์นั�นเอุง
หนั ง ส้ อุ เล่ มั นี� อุ ธิิ บ ายธิรรมัชาติ ข อุงสมัอุงวั ย รุ่ น ธิรรมัชาติ ข อุง EF Executive Functions ขอุงสมัอุง โดียเฉพาะสมัอุงวัยรุ่นที� EF กำาลังพัฒนา
ตามัดี้วยการเสนอุผู้ลการทดีลอุงกระตุ้นการพัฒนา EF ดี้วยการเรียนรู้จิาก
การปิฏิิบัติกิจิกรรมั ที�เรียกว่า PBL – Project based learning ที�ดีำาเนินการ
ในวัยรุ่นไทยอุย่างเปิ็นวิทยาศาสตร์ และเปิ็นงานวิจิัยที�มัีระเบียบวิธิีเข้มังวดี
บอุกเราว่า การทำาโครงงานเปิ็นทีมั ระยะยาว มัีผู้ลกระตุน้ การพัฒนา EF และ
สมัอุงวัยรุ่น ข้อุเสนอุแนะต่อุหลากหลายฝึ่ายในบทที� 5 ควรไดี้รับการรับฟััง
และนำาไปิใช้ปิ้อุงกันปิัญหาวัยรุ่นเกเร และเสียคน และที�สำาคัญ ใช้ยกระดีับ
คุณ์ภาพขอุงพลเมั้อุงในอุนาคต
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สมัอุงวัยรุ่นเปิ็นสมัอุงที�ต้อุงการการพัฒนา รวมัทั�งเปิ็นวัยที�มัีพลังสูง
การพัฒนาสมัอุงวัยรุ่นที�ดีีที�สุดีทำาโดียให้การท้าทาย ให้ไดี้ทำาสิ�งที�ตนเห็นว่ามัี
คุณ์ค่า และตนเอุงไดี้แสดีงความัสามัารถให้เปิ็นที�ปิระจิักษ์ การไดี้รวมัทีมั
ทำากิจิกรรมัที�ยากและเปิ็นปิระโยชน์ ไดี้มัีโอุกาสต่อุสู้กับความัยากลำาบาก
และอุุปิสรรค และบรรลุผู้ลลุล่วงไดี้ เปิ็นปิระสบการณ์์ท�ีทรงคุณ์ค่ายิ�งต่อุการ
เรียนรู้ ดีังระบุไว้ในหนังส้อุเล่มันี� ในเร้อุ� ง ‘Kolb’s Experiential Learning Cycle’
ยิง� ไดี้โค้ชทีช� ว่ ยตัง� คำาถามันำา ให้วยั รุน่ ใคร่ครวญสะท้อุนคิดี (Reflection) จิาก
ปิระสบการณ์์สู่หลักการ (Conceptualization) และสู่คุณ์ค่าขอุงสิ�งที�ตนทำา
ก็จิะเกิดีการเรียนรูใ้ นมัิตทิ ลี� กึ ซึ้ึง� ยิง� ขึน� โดียผู้มัขอุเสนอุให้โค้ชตัง� คำาถามัเพ้อุ� ให้
วัยรุ่นที�ทำากิจิกรรมั PBL ไดี้สะท้อุนคิดีไปิสู่ V, A, S, K เปิ็นระยะๆ ทีละ
ปิระเดี็น V = Values - ค่านิยมั, A = Attitude - เจิตคติ, S = Skills - ทักษะ,
K = Knowledge - ความัรู้ โดียมัีคำาแนะนำาที�สำาคัญค้อุ ผูู้้ใหญ่ไมั่ควรใช้วิธิี
ตักเต้อุนหร้อุสัง� สอุน แต่ควรเน้นชวนวัยรุน่ ทำากิจิกรรมั ตามัดี้วยการตัง� คำาถามั
เพ้�อุสะท้อุนคิดี
ผู้มัขอุขอุบคุณ์ทุกท่านที�มัีส่วนทำาให้หนังส้อุ พลังสมัอุงวัยรุ่น พลังเรียนรู้
สูก่ ารเปิลีย� นแปิลง เล่มันี� ไดี้รบั การตีพมัิ พ์เผู้ยแพร่แก่สงั คมัไทย ขอุทุกท่านไดี้
รับปิีติสุข จิากการผู้ลิตผู้ลงานที�ทรงคุณ์ค่านี�ให้แก่สังคมัโดียทั�วกัน
วิิจัารึณ์ พานัิช
18 พฤษภาคมั 2565
Annecy, France
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านา

ในัฐานัะองค์กรึพัฒนัาเยาวิชนั สำิง� ที่่เ� ป็นัเป้าหมายในัการึดำาเนัินังานัขีอง
มัูลนิธิสิ ยามักัมัมัาจิลค้อุการทำาให้เยาวชนมัีทกั ษะติดีตัวและสามัารถนำาทักษะ
เหล่านั�นไปิใช้ในชีวิตจิริง โดียเฉพาะอุย่างยิ�งทักษะในการบริหารจิัดีการชีวิต
การคิดี วางแผู้น ย้ดีหยุ่นปิรับตัว กำากับตัวเอุงไดี้ และนำาไปิสู่การตัดีสินใจิ
ที�เหมัาะสมั เพราะอุย่างน้อุยแล้วการมัีทักษะเหล่านี�จิะทำาให้เยาวชน ‘รอุดี’
สามัารถนำาตัวเอุงอุอุกจิากสถานการณ์์หร้อุปิัญหาต่างๆ ที�เข้ามัาในชีวิตไดี้
หร้อุอุย่างดีีท�ีสุดีค้อุทักษะเหล่านี�จิะทำาให้เขาสามัารถไปิถึงเปิ้าหมัายที�วางไว้
ไดี้
อุย่างไรก็ตามั ทักษะดีังกล่าว หร้อุทีเ� รารูจิ้ กั กันในช้อุ� ทักษะ EF (Executive
Functions) นัน� ต้อุงมัาจิากการฝึึกฝึน หนังส้อุเล่มันีจิ� งึ ไดี้นำาเสนอุตัวอุย่างการ
อุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่นที�ดีำาเนินการใน ‘โครงการพัฒนา
พลเมั้อุงเยาวชน’ (Active citizen) โดียมัูลนิธิสิ ยามักัมัมัาจิล ร่วมักับอุงค์กรภาคี
เคร้อุข่าย พร้อุมักับผู้ลการวิจิยั ทีท� ดีสอุบว่าการเรียนรูผู้้ า่ นการทำาโครงการสามัารถ
พัฒนา EF ในวัยรุน่ ไดี้หร้อุไมั่ อุย่างไร และหากเราอุยากรูจิ้ กั พัฒนาการวัยรุน่
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หร้อุเปิ็นส่วนหนึ�งที�ส่งเสริมัการพัฒนา EF ให้วัยรุ่นไดี้ มัีทฤษฎีอุะไรที�เราควร
ทำาความัเข้าใจิบ้าง
หวังเปิ็นอุย่างยิ�งว่าหนังส้อุเล่มันี�จิะเปิ็นส่วนหนึ�งในการช่วยทำาให้การ
ส่งเสริมัการพัฒนา EF ในวัยรุ่นขยายผู้ลในวงกว้าง ก่อุให้เกิดีการพัฒนา EF
ในวัยรุน่ อุย่างแพร่หลายมัากยิง� ขึน� โดียเฉพาะในสถานศึกษา ครอุบครัว และ
การเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน
สุดีท้ายนี� ขอุขอุบคุณ์ รึศ.ดรึ.นัวิลจัันัที่รึ์ จัุฑาภักด่กุล เปิ็นอุย่างสูงที�
กรุณ์าเปิ็นที�ปิรึกษาทางวิชาการในการจิัดีทำาหนังส้อุเล่มันี�ขึ�น และดีำาเนินการ
วิจิยั เพ้อุ� ขยายพรมัแดีนความัรูเ้ ร้อุ� งการพัฒนา EF ในวัยรุน่ ขอุขอุบคุณ์ผูู้เ้ ขียน
และกอุงบรรณ์าธิิการทุกท่านที�มัีส่วนในการสร้างสรรค์หนังส้อุเล่มันี� หวังเปิ็น
อุย่างยิ�งว่าหนังส้อุเล่มันี�จิะเปิ็นปิระโยชน์ต่อุผูู้้ท�ีมัีส่วนเกี�ยวข้อุงไมั่มัากก็น้อุย
ม้ลนัิธิิสำยามกัมมาจัล
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นา

หากกล่าวิถึึง EF หรึือ Executive Functions หลายที่่านัคงคุ�นัห้อย้่บ�าง
เพราะในวงการการเรียนรู้ และวงการพัฒนาเดี็กและเยาวชนไดี้พูดีถึงมัาสัก
ระยะหนึ�งแล้ว
ทักษะ EF นัน� เปิ็นการทำางานขอุงสมัอุงส่วนหน้าทีเ� กีย� วกับทักษะการคิดี
การควบคุมัอุารมัณ์์ และการกำากับการกระทำาขอุงตัวเอุงเพ้อุ� ให้ไปิถึงเปิ้าหมัาย
เช่น ทำางานทีไ� ดี้รบั มัอุบหมัายให้เสร็จิตามักำาหนดีเวลา รูว้ า่ ตอุนไหนต้อุงทำาอุะไร
และทำามัันไดี้สาำ เร็จิ แมั้วา่ จิะมัีขเ�ี กียจิบ้าง แต่กส็ ามัารถควบคุมัตัวเอุงให้ทาำ จิน
สำาเร็จิไดี้ เปิ็นต้น ทัง� นี� เดี็กทีมั� ี EF ดีี จิะมัีการกำากับตัวเอุง (Self-regulation)
ทีดี� ดีี ว้ ย และทัง� EF และการกำากับตัวเอุง มัีความัสัมัพันธิ์กบั ความัพร้อุมัและ
ความัสำาเร็จิทางการเรียนขอุงเดี็กในทุกระดีับชัน� ตัง� แต่อุนุบาลจินถึงมัหาวิทยาลัย
เดี็ ก ที� มัี ทั ก ษะ EF ดีี ก ว่ า จิะมัี ค วามัพร้ อุ มัทางการเรี ย นสู ง กว่ า พร้ อุ มัฟัั ง
พร้อุมัคิดี พร้อุมัเรียนรู้ มัีผู้ลสัมัฤทธิิ�ทางการเรียนที�ดีีกว่าเมั้�อุเทียบกับเดี็ก
ที�มัีทักษะดี้าน EF ดี้อุยกว่า ทั�งนี� นอุกจิากดี้านการเรียนแล้ว ทักษะ EF ยัง
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เกี�ยวข้อุงกับการปิระสบความัสำาเร็จิในการใช้ชีวิต เดี็กที�รู้ว่าจิะต้อุงทำาอุะไร
ให้สำาเร็จิ สามัารถควบคุมัและกำากับตัวเอุงให้ทำาสิ�งนั�นไดี้ ย้ดีหยุ่น ปิรับตัวไดี้
เมั้อุ� ต้อุงเจิอุกับปิัญหาอุุปิสรรค ย่อุมัทำาให้การดีำาเนินชีวติ เปิ็นไปิตามัเปิ้าหมัาย
ที�ตนเอุงมัุ่งหวังไดี้ และหากไดี้รับการปิลูกฝึังทักษะ EF ภายในช่วงวัยรุ่น
ทักษะนี�ก็จิะติดีตัวไปิกระทั�งเขาเติบโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่
หนังส้อุ EF (Executive Functions) พลัังสมองวััยรุ่่�น พลัังการุ่เรุ่ียนรุ่้�ส�้
การุ่เปลัีย� นแปลัง ตัง� ใจินำาเสนอุอุงค์ความัรูอุ้ ย่างรอุบดี้านทัง� ส่วนทีเ� ปิ็น แนวคิดี
ทฤษฎี ตัวอุย่างการอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่น (How to)
ผู้ลวิจิัยการพัฒนา EF ในวัยรุ่นจิากการเรียนรู้ผู้่านการทำาโครงการ (Project
based learning) และข้อุเสนอุแนะในการพัฒนา EF ในวัยรุน่ ซึ้ึง� แบ่งเน้อุ� หา
เปิ็น 5 บท ดีังนี�
บที่ที่่� 1 พัฒนาการสมัอุงวัยรุ่น เพ้�อุทำาความัเข้าใจิว่าพฤติกรรมัขอุง
วัยรุ่นที�พบเห็นนั�นเกิดีจิากพัฒนาการทางสมัอุง วัยรุ่นเปิ็นวัยที�มัีส�ิงกระตุ้น
ยัว� ยุมัากมัาย อุยากรูอุ้ ยากลอุง ตามัเพ้อุ� น ในขณ์ะทีส� มัอุงส่วนวิเคราะห์ยงั ไมั่
เติบโตเต็มัที� ยังวิเคราะห์และตัดีสินใจิไดี้ไมั่เหมั้อุนผูู้้ใหญ่ ปิระกอุบกับสมัอุง
ส่วนอุารมัณ์์พฒ
ั นาสูงสุดี ทำาให้เรามัักเห็นว่าวัยรุน่ มัักอุารมัณ์์รอุ้ น หุนหันพลัน
แล่น เปิ็นความัรู้พ้�นฐานเพ้�อุชวนทุกท่านทำาความัเข้าใจิร่วมักันว่าลักษณ์ะ
ดีังกล่าวเปิ็นธิรรมัชาติที�มัาจิากพัฒนาการขอุงสมัอุง พร้อุมัทั�งเสนอุแนวคิดี
วิธิีการจิัดีการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่น
บที่ที่่� 2 สมัอุงส่วน Executive Functions (EF) ในวัยรุ่น มัาทำาความั
เข้าใจิกันว่า EF ค้อุอุะไร และการพัฒนา EF ในวัยรุ่นสำาคัญอุย่างไร
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บที่ที่่� 3 การอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนา EF ในวัยรุ่น ยกตัวอุย่าง
การอุอุกแบบการเรียนรูข้ อุงโครงการพัฒนาพลเมั้อุงเยาวชน (Active citizen) ว่า
มัีแนวคิดีการพัฒนา EF ในวัยรุน่ อุย่างไร การอุอุกแบบเง้อุ� นไขและกระบวนการ
การเรี ย นรู้ เ พ้� อุ พั ฒ นา EF ทำา อุย่ า งไร รวมัถึ ง บทบาทขอุงโค้ ช หร้ อุ ผูู้้ ใ หญ่
ในการช่วยพัฒนา EF ขอุงวัยรุ่นมัีอุะไรบ้าง
บที่ที่่� 4 การวิจิัยผู้ลขอุงการเรียนรู้ผู้่านการทำาโครงการ (PBL) ต่อุการ
พัฒนา EF ขอุงวัยรุ่น เปิ็นการศึกษาว่าการเรียนรู้ผู้่านปิระสบการณ์์จิากการ
ทำาโครงการ (Project based learning) นั�นส่งผู้ลต่อุการพัฒนาทักษะ EF
ขอุงวัยรุ่นอุย่างไรบ้าง ซึ้ึ�งดีำาเนินการวิจิัยดี้วยการทดีสอุบ และการวัดีคล้�น
ไฟัฟั้าสมัอุงขอุงเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ
บที่ที่่� 5 อุภิปิราย และข้อุเสนอุแนะการพัฒนา EF ในวัยรุ่น เปิ็นข้อุ
เสนอุแนะต่อุผูู้้ใหญ่ที�ใกล้ชิดีวัยรุ่น ทั�งผูู้้ปิกครอุง ครู หร้อุพี�เลี�ยงในชุมัชน
ผูู้้ท�ีสนใจิการจิัดีการเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน ถึงความัเปิ็นไปิไดี้ในการมัีส่วนร่วมั
ในการร่วมัพัฒนา EF ในวัยรุ่น
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01

ั น
รุ่
สมองวัยรุ่่่น
เก็บตัวเงียบในห้อุง
บิลค่าโทรศัพท์เริ�มัมัีหลายหลัก ผู้มัก็จิะซึ้อุยหน่อุยๆ หน้ามั้าก็จิะมัีนิดีๆ
ปิกเส้�อุก็เริ�มัจิะเห็นแนวเหล้อุงเพราะแปิ้งและเคร้�อุงสำาอุาง
หุนหันพลันแล่น พูดีไมั่เข้าหูเปิ็นอุัน ‘มัีเร้�อุง’ ต้อุงการไดี้รับความัสนใจิ
จิากคนรอุบข้าง เปิราะบางต่อุการถูกดีูถูก ลามัไปิถึงเริ�มัลอุงเหล้า บุหรี� หร้อุ
ขับรถซึ้ิ�งบนท้อุงถนน
และอุีกหลากพฤติกรรมัที�คุณ์รู้สึกเปิ็นห่วง ลูก ศิษย์ หร้อุวัยรุ่นรอุบตัว
ผูู้ปิ้ กครอุงหลายคนกังวลใจิ รับมั้อุไมั่ถกู จิากทีล� กู เคยเช้อุ� ฟัังกลับกลายมัาเปิ็น
ตัวขอุงตัวเอุงมัากๆ ครูปิระจิำาชั�นช่วงวัยตั�งแต่มััธิยมัศึกษาตอุนต้นถึงมััธิยมั
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ศึกษาตอุนปิลายพูดีเปิ็นเสียงเดีียวกันว่าหนักใจิกับ ‘ความัวัยรุน่ ’ ขอุงพวกเขา
ที�ดีีหน่อุยค้อุพูดีคุยแล้วพวกเขายังรับฟััง แต่ที�น่ากังวลค้อุพฤติกรรมัเสี�ยง
อุย่างการทดีลอุงใช้สารเสพติดี ฝึ่าฝึนกฎระเบียบ พฤติกรรมัทางเพศชอุบความั
เสี�ยง ท้าทาย หุนหันพลันแล่น อุารมัณ์์หงุดีหงิดีฉุนเฉียว และอุ้�นๆ ที�หลายคน
ปิระเมัินว่า ถ้าเปิ็นแบบนี�ไปิเร้�อุยๆ พวกเขาเสียคนแน่นอุน
แต่ ข่ า วดีี ค้ อุ ในขณ์ะเดีี ย วกั น วั ย รุ่ น ก็ เ ปิ็ น วั ย ที� มัี ชี วิ ต ชี ว า ปิรั บ ตั ว ต่ อุ
สภาพแวดีล้อุมัไดี้สูง และเต็มัไปิดี้วยพลังสร้างสรรค์
เพ้�อุไขข้อุข้อุงใจิ ให้ความักระจิ่างดี้วยความัรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัอุงว่า
ทำาไมัพวกเขาจิึงมัีพฤติกรรมัดีังกล่าว เมั้�อุเข้าใจิแล้วจิะไดี้ปิรับใจิ รับมั้อุ และ
ช่วยกันอุอุกแบบกระบวนการที�จิะพัฒนาและเปิิดีโอุกาสให้ใช้ ‘พลังวัยรุ่น’
ไปิในทางสร้างสรรค์ สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการ เพราะพลังวัยรุน่ พุง่ แรง พลังบวก
เหล่านี�เปิ็นจิุดีเดี่นที�หาไมั่ไดี้ในวัยอุ้�นๆ เช่นกัน โดียในที�นี�จิะขอุอุธิิบายตามั
ลำาดีับ ดีังนี�
พั นาการสู่มองวัยรุ�น

ยเ พา พั นาการสู่มองสู่�วน น�าสูุ่

(Prefrontal cortex - PFC)
วามสู่ามาร นการ
กั การกากั
การกากั
การ ว

แลั ั สู่น

ัวเอง

ัวเอง
ุม ัวเอง

วามเพียร

ซึ้ึง� ในบทนีจิ� ะขอุกล่าวถึงเฉพาะข้อุที� 1 พัฒนาการสมัอุงวัยรุน่ และกล่าวถึง
ข้อุ 2-4 ในบทที� 2 ต่อุไปิ
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การเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่่วััยร่่นไม่่ได้้เกิด้เฉพาะร่างกายภายนอก แต่่เปลี่ือกสู่ม่องข้องเข้าจะค่่อยๆ บางลี่ง
ในช่่วังเปลี่่�ยนผ่่าน รวัม่ทั้ั�งเซลี่ลี่์ประสู่าทั้จะปรับลี่ด้ต่าม่ธรรม่ช่าต่ิด้้วัย ซ่�งแปลี่วั่าการทั้ำางานเช่ื�อม่ต่่อ
ข้องสู่ม่องจะยิ�งทั้รงพลี่ังแลี่ะวั่องไวัม่ากข้่�น พ่ ด้ง่ายๆ วั่าสู่ม่องกำาลี่ังสู่ลี่ะสู่ิ�งทั้่�ไม่่จำาเป็นเพื� อเหลี่ือพื� นทั้่�
แห่ ง การฝึึ ก ฝึนทั้ั ก ษะอื� น ทั้่� เ ราช่อบแลี่ะอยากทั้ำา นอกจากน่� ยั ง ม่่ ข้้ อ เทั้็ จ จริ ง เรื� อ งการเปลี่่� ย นแปลี่ง
ข้องสู่ม่องแต่่ ลี่ ะสู่่ วั นทั้่� พั ฒ นาเต่็ ม่ ทั้่� ไ ม่่ พ ร้ อ ม่กั น ทั้ั� ง หม่ด้น่� ม่่ ผ่ ลี่กระทั้บอย่ า งลี่่ ก ซ่� ง ต่่ อ การค่วับค่่ ม่
ค่วัาม่ค่ิ ด้ อารม่ณ์์ การกระทั้ำา การกำา กั บ ต่นเอง รวัม่ทั้ั� ง ลี่ั ก ษณ์ะนิ สู่ั ย หรื อ ค่าแรกเต่อร์ ข้ องพวักเข้า
แลี่ะเป็นอ่กหน่�งค่ำาต่อบวั่า ทั้ำาไม่วััยร่่นจ่งเป็นช่่วังวััยทั้่� ‘เฮี้่�ยวั’ แลี่ะเจ้าอารม่ณ์์นัก
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p19-20 ด้้านหลี่ังหน้าพั บ--เวั้นข้าวั

ในช่วงการเปิลี�ยนผู้่านจิากวัยเดี็กไปิสู่วัยรุ่น จิากวัยรุ่นไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่
การเปิลี�ยนผู้่านไมั่ใช่เพียงร่างกายภายนอุก ไมั่ใช่แค่ความัเปิ็นหนุ่มัสาว
และเริ�มัสนใจิความัรักโรแมันติก แต่ยังมัีการเปิลี�ยนแปิลงครั�งใหญ่ลึกลงไปิ
ในชั�นสมัอุงดี้วย เปิ็นการเปิลี�ยนทั�งขนาดี โครงสร้าง และความัสามัารถใน
การเช้� อุ มัโยงระหว่ า งสมัอุงแต่ ล ะส่ ว น โดียเฉพาะพั ฒ นาการขอุงสำมอง
สำ่วินัหนั�าสำุด (Prefrontal cortex - PFC) ที่่�ดำารึงติำาแหนั่งผู้้�บรึิหารึให ่
ที่ำา หนั� า ที่่� สำ�ั ง การึควิบคุ ม ควิามคิ ด อารึมณ์ การึกรึะที่ำา การึวิางแผู้นั
การึกำา กั บ ติั วิ เอง รึวิมถึึ ง การึกำา หนัด คาแรึกเติอรึ์ ในัติั วิ คนัผู้้� นัั� นั
หากสมัอุงส่วนนี�ทำาหน้าที�บกพร่อุงหร้อุยังพัฒนาไมั่เต็มัที� แน่นอุนว่าวัยรุ่น
จิะมัีปิัญหาอุย่างที�กล่าวไปิ นำาไปิสู่ปิัญหาพฤติกรรมัที�เราเห็นกันไดี้บ่อุยๆ
จิากมันุษย์วัยรุ่น เช่น หุนหันพลันแล่น ใช้อุารมัณ์์ ทำาโดียไมั่คิดีไตร่ตรอุง
ทำาผู้ิดีกฎระเบียบ รวมัถึงการใช้สารเสพติดี เปิ็นต้น แน่นอุนว่าพฤติกรรมั
เหล่านี�ไมั่คงอุยู่ตลอุดีไปิ เพราะวันที�สมัอุงฟัอุร์มัตัวครบถ้วนสมับูรณ์์แล้ว
พฤติกรรมัแสนเ ี�ยวเหล่านี�ก็จิะค่อุยๆ ทุเลาลงอุย่างที�หลายคนบอุกกัน...วัน
เวลาไมั่เคยย้อุนกลับ และเรามัีวัยหนุ่มัสาวไดี้แค่ครั�งเดีียว
เฉพาะการเปิลี�ยนแปิลงในช่วงเปิลี�ยนผู้่านอุันเปิ็นผู้ลให้วัยรุ่น ‘เ ี�ยว’
เปิ็ น พิ เ ศษเพราะช่ ว งอุายุ 12-16 ปิี เปิ็ น ช่ ว งที� ส มัอุงมัี ก ารเปิลี� ย นแปิลง
หลายอุย่าง เกิดีการจิัดีฟัอุร์มัครั�งใหญ่ ดีังนี�
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1) สมัอุงมัีการจิัดีโครงสร้างใหมั่ ตัดีแต่งเซึ้ลล์ปิระสาททีไ� มั่ไดี้ใช้งานอุอุก
เพ้�อุให้สมัอุงทำางานอุย่างเต็มัปิระสิทธิิภาพ
2) สมัอุงส่วนอุารมัณ์์พัฒนาเร็ว สมัอุงส่วนเหตุผู้ลพัฒนาช้า
3) มัีการพัฒนาเคร้อุข่ายปิระสาทที�ทำางานร่วมักัน (Functional brain
networks)
4) สมัอุงส่วนหน้าสุดีพัฒนาขึ�นจินกลายเปิ็นเจิ้านายใหญ่หร้อุ CE
คอุยบัญชาการและปิระสานงานระหว่างเคร้อุข่ายปิระสาทที�ทำางานร่วมักัน
ในสมัอุง
5) การสร้างปิลอุกไขมัันหุ้มัเส้นใยปิระสาท (Myelination)
6) สมัอุงส่วนทีแ� สวงหาความัสุข ถูกกระตุน้ จิาก อุร์โมันเพศทีพ� งุ่ สูงปิรีดี
ทำาให้วัยรุ่นมัักแสวงหาความัพึงพอุใจิจิากโลกภายนอุก
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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 เปลื อกสำมองสำ่ วิ นัสำ่ เ ที่า (Gray
atter) ในัสำมองกล่บหนั�าสำุดจัะค่อย บางลงจันัเที่่ากับควิามหนัาขีอง
เปลือกสำมองผู้้�ให ่ จิากเดีิมัที�เซึ้ลล์ปิระสาทเคยมัีแขนงหนาแน่นในวัยเดี็ก
(โดียเฉพาะในช่วง 10 ขวบแรก ที�ยิ�งสมัอุงขอุงเดี็กมัีปิฏิิสัมัพันธิ์กับโลกมัาก
เท่าไร เซึ้ลล์ปิระสาทก็ยิ�งแตกกิ�งก้านคล้ายต้นไมั้แตกใบอุ่อุนมัากขึ�นเท่านั�น)
แต่เมั้�อุเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น สมัอุงจิะมัีการจิัดีโครงสร้างใหมั่ อุย่างแรกเลยค้อุ
การึติัดเอากิ�งใยปรึะสำาที่ที่่ไ� ม่ได�ใช�งานัออกไป เรึาเรึ่ยกการึที่ำางานัแบบนั่�
วิ่ากรึะบวินัการึ n tic unin หร้อุคิดีง่ายๆ ว่ามัันค้อุการเล็มัเอุาก้านใบ
ทีร� กและไมั่จิำาเปิ็นอุอุกไปิให้เหล้อุวงจิรปิระสาทจิำานวนพอุดีีและทำางานไดี้อุย่าง
มัีปิระสิทธิิภาพ (นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562)
ยกตัวอุย่างเช่น ในช่วงวัยรุน่ ทีค� ณ์
ุ เริมั� ฝึึกเล่นกีตาร์ แรกเริมั� คุณ์จิำาเปิ็นต้อุง
เรียนรูว้ ธิิ กี ารหลากหลาย ทดีลอุงเทคนิคทุกอุย่าง ท่อุงไปิในโลกแห่งการฝึึกฝึน
จินครบทุกท่วงท่าก่อุน แต่เมั้อุ� เล่นจินชำ�าชอุงดีีแล้ว เริมั� เชีย� วชาญขึน� เร้อุ� ยๆ เริมั�
รู้แล้วว่าเทคนิคอุะไรที�ชอุบ เล่นแบบไหนจิึงจิะอุยู่มั้อุ คุณ์ก็อุาจิหันไปิฝึึกฝึน
วิธิีการที�คุณ์สนใจิเฉพาะจิุดีนั�นๆ และละทิ�งเทคนิคบางอุย่างที�คุณ์ไมั่ไดี้ใช้มััน
บ่อุยๆ ไปิ การ Pruning ก็เช่นกัน สมัอุงจิะสละบางสิ�งที�เราไมั่ไดี้ใช้งาน
อุย่างเปิ็นปิระจิำาอุอุกไปิ เพ้�อุเหล้อุพ้�นที�ฝึึกทักษะในสิ�งที�ชอุบและ (อุยาก)
เชี�ยวชาญจิริงๆ
พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง
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2
สู่มองสู่� วนอารม พั นาเรว
สู่มองสู่� วนเ ุ ลัพั นา �า

การจิัดีโครงสร้างสมัอุงทีท� ำาให้เปิล้อุกสมัอุงบางลงนัน� มัีแง่ดีี เพราะทำาให้
เราม่พนัื� ที่่เ� กบจัำาที่ักษะที่่ช� ำานัา และละที่ิง� แขีนังปรึะสำาที่บางสำ่วินัที่่ไ� ม่ได�
ใช�ออกไป มัอุงแง่นนี� บั เปิ็นเร้อุ� งดีีกจิ็ ริงอุยู่ แต่ความัซึ้ับซึ้้อุนซึ้ึง� เปิ็นคำาตอุบขอุง
ทุกพฤติกรรมัในวัยรุ่นก็ค้อุ สำมองแติ่ละสำ่วินับางลงช�าเรึวิไม่เที่่ากันั ไมั่ไดี้
เกิดีพร้อุมักันทัว� ทุกบริเวณ์ และนัน� ตามัมัาดี้วยปิัญหาทางพฤติกรรมั โดียเฉพาะ
การคิดีวิเคราะห์และกำากับตัวเอุง เช่น กรึะบวินัการึ n tic unin
จัะเกิดช�าที่่สำ� ดุ ในัสำมองสำ่วินัหนั�าสำุดบรึิเวิณหนั�าผู้าก ติำาแหนั่งที่่เ� ป็นัศ้นัย์
บั ชาการึควิบคุมการึที่ำาหนั�าที่่�ในัการึบรึิหารึจััดการึสำมอง หรึือ EF
Executive Functions หนั่วิยป บิ ติั กิ ารึที่่ค� วิบคุมอารึมณ์ ควิามคิด และ
การึกรึะที่ำา เพื�อกำากับติัวิเองให�ที่ำาพ ติิกรึรึมที่่�มุ่งสำ้่เป้าหมายที่่�ติ�องการึ
(นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562) ซึ้ึ�งจิะขอุกล่าวถึง EF
อุย่างละเอุียดีในบทที� 2 เมือ� สำมองสำ่วินันั่ม� พ
่ ฒ
ั นัาการึช�าที่่สำ� ดุ หมายควิาม
วิ่าช่วิงวิัยรึุ่นัจัึงยังไม่ใช่วิัยที่่�จัะคิดอย่างเป็นัเหติุเป็นัผู้ลได�เที่่าผู้้�ให ่ ...
และนั่�คือโปรึแกรึมที่่ถึ� ้กติิดติั�งโดยธิรึรึมชาติิ
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โที่มัสำ อารึ์มสำติรึอง ( ho as Ar strong) ผูู้เ้ ขียนหนังส้อุ The Power
of the Adolescent Brain กล่ า วในปิระเดี็ น นี� ว่ า ในขณ์ะที� ส มัอุงส่ ว น
อุารมัณ์์พัฒนาการเสร็จิสิ�นในช่วงวัยเจิริญพันธิุ์ แต่กระบวนการ Synaptic
pruning และกระบวนการหุ้มัไมัอุีลินในสมัอุงส่วนหน้าจิะยังคงพัฒนาต่อุไปิ
อุย่างช้าๆ จินถึงวัยรุน่ ตอุนปิลายหร้อุกระทั�งอุายุ 20 ปิี
นึกภาพตามัง่ายๆ ว่า สมัอุงส่วนอุารมัณ์์เปิรียบเสมั้อุนคันเร่งขอุงรถยนต์
ทีพ� ร้อุมัให้เราเหยียบทะยานไปิบนทางดี่วน โดียมัีสมัอุงส่วนหน้าเปิ็นพวงมัาลัย
บังคับทิศทางและเบรกเพ้�อุชะลอุรถ แต่เน้�อุงจิากเรามัีช่อุงว่างขอุงช่วงเวลาที�
ระบบสมัอุงสอุงส่วนนี�พัฒนาไมั่พร้อุมักัน วิัยรึุ่นัจัึงเป็นัช่วิงวิัยที่่�เหมือนัเรึา
เหย่ยบคันัเรึ่งจันัมิดเพือ� เรึ่งควิามเรึวิ ในัรึถึยนัติ์ที่ย่� งั ติิดติัง� เบรึกไม่เสำรึจั
สำมบ้รึณ์ด่ (Ar strong, 2016, pp. 11)
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เปรียบเทียบหน้าที�ของสมองส่ วนอารมณ์
หรือระบบลิมบิกกับสมองส่ วนหน้า
สมองส่ วนอารมณ์ (ระบบลิมบิก)
พั

นาการส่วนใหญ่เกิดขึ�น

ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น

สมองส่ วนหน้า (Prefrontal cortex)
พั

นาการส่วนใหญ่เกิดขึ�น

ในวัยรุ่นตอนกลาง แต่ในขณะเพิ� งเข้าวัยรุ่น
ก็ยังคงทํางานได้ไม่ติดขัดแม้ระบบลิมบิก
และสมองส่วนอื�นๆ จะยังเจริญเติบโต
ไม่เต็มที�จนกระทัง
� ช่วงอายุ

หน้ า ที�

ตอนต้น

หน้ า ที�

เสี�ยงอันตราย

ตัดสินใจ

ตอบสนองสิ�งจูงใจ

วางแผน

หิว

ความจําเพื� อใช้ในการทํางาน

วัฏจักรการนอนหลับ

การลําดับความสําคัญ

ความทรงจําระยะยาว

ยับยัง
� ชัง
� ใจ

แสวงหาความตื�นเต้นเร้าใจ

ประเมินสถานการณ์

แสวงหาสิ�งตอบแทน

จัดระเบียบความคิด

แสวงหาความแปลกใหม่

คิดแบบเชิงกลยุท ์

ตอบสนองแรงกระตุ้นแบบชัว� แล่น

ควบคุมตนเอง

แสดงออกทางอารมณ์

ปรับให้ความคิดและอารมณ์

ความต้องการแบบ ับพลันทันที

ไปในทางเดียวกัน
ชะลอความพึ งพอใจ

ที่่�มา Ar strong (2016)
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3
มีการพั

นาเ รอ �ายปร สู่า

ี� างานร�วมกัน

หร้อุเคร้อุข่ายปิระสาทในเปิล้อุกสมัอุงที�ทำาหน้าที�อุย่างพร้อุมัเพรียงกัน
ในการทำาหน้าที�เฉพาะอุย่างเปิ็นปิฏิิบัติการระดีับสูงขอุงสมัอุงเลยทีเดีียว ซึ้ึ�ง
ช่วงวัยที�มัีการพัฒนา Functional brain networks มัากที�สุดีก็ค้อุช่วงวัยรุ่น
นี�เอุง
การฝึึกค้อุใช้งานเคร้อุข่ายปิระสาทเหล่านี�บ่อุยๆ เช่น กระบวนการคิดีที�
ต้อุงวางแผู้นงานที�ซึ้ับซึ้้อุน ลงมั้อุทำาตามัแผู้น และแก้ปิัญหาโดียการกระตุ้น
ให้ดีึงความัทรงจิำามัาใช้งานบ่อุยๆ หร้อุการพูดี เขียน สะท้อุนคิดีการเรียนรู้
หลังจิากทำางานเสร็จิ จิะทำาให้มักี ารเช้อุ� มัโยงกันภายในเคร้อุข่ายมัากขึน� และ
การเช้อุ� มัโยงระหว่างเคร้อุข่ายลดีลง ทำาให้เคร้อุข่ายปิระสาทมัีความัแข็งแรงขึน�
ทำาหน้าที�เฉพาะเจิาะจิงมัากขึ�น ในขณ์ะเดีียวกันจิะเกิดี ับ (Hub) ที�ทำาหน้าที�
เปิ็นจิุดีเช้�อุมัโยงข้อุมัูลทั�งภายในเคร้อุข่าย (Network) เดีียวกัน และระหว่าง
เคร้อุข่ายหลายๆ เคร้อุข่ายเข้าดี้วยกัน ทำาให้การบริหารจิัดีการเคร้อุข่ายต่างๆ
ทำาหน้าที�ไดี้อุย่างมัีปิระสิทธิิภาพมัากขึ�นตามัวัยขอุงเดี็กที�โตขึ�น ช่วงวัยรุ่นเปิ็น
ช่วงเวลาสำาคัญที�จิะเน้นยำ�าให้เคร้อุข่ายเหล่านี�พัฒนาเต็มัที� สามัารถทำาหน้าที�
ในการคิดีและตัดีสินใจิอุย่างเปิ็นเหตุเปิ็นผู้ลมัากขึ�น
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ตัวอย่างของ

ที�สําคัญ

Default mode network (DMN)

หรือเครือข่ายโหมดค่าเริ�มต้น จะทํางานขณะที�เราตื�นและอยู่ในสภาวะพั ก เครือข่ายนี�จะเปด
ใช้ ง านเมื� อ เรากํา ลั ง สนใจความคิ ด ข้ า งใน เช่ น � น กลางวั น จิ น ตนาการเรื� อ งในอนาคต
ย้อนระลึกความทรงจํา อาจกําลังคิดเรื�องของตัวเองหรือเกี�ยวกับบุคคลอื�น (ทฤ ีของจิต)
เป� น ต้ น การคิ ด ในโหมด
นี� มี ค วามเกี� ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และจะมี ค วาม
สั มพั น ์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
กํา ลั ง จํา สิ� ง ต่ า งๆ เพื� อ หาความสั ม พั น ์ ขณะคิ ด หาความเกี� ย วโยงกั น ของสิ� ง ต่ า งๆ การ
หยุดพฤติกรรมที�เคยชิน การเปลี�ยนจากสิ� งหนึ�งไปทําอีกสิ� งหนึ�งและสลับไปมาได้ เป�นต้น

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

Salience network (SN)

คื อ เครื อ ข่ า ยประสาท ที� ทํา หน้ า ที� ต รวจสอบและคั ด กรองข้ อ มู ล ที� ผ่ า นเข้ า มาในสมองว่ า
ในขณะนั�น มี ส�ิ ง ใดสํา คั ญ เด่ น ชั ด ขึ� น มาและเราต้ อ งให้ ค วามสนใจเดี ยวนั�น
จะทํา หน้ า ที�
เหมื อ นสวิ ต ช์ ค วบคุ ม การเปด ปด
และ
กล่ า วคื อ หากข้ อ มู ล ที� ผ่ า นเข้ า มาไม่ มี
ความสําคัญเร่งด่วน
จะสั�งให้สมองอยู่ใน
และปดการทํางาน
ของ
แต่ ห ากมี เ รื� อ งสํา คั ญ ต้ อ งจดจ่ อ ใช้ ค วามคิ ด และตั ด สิ น ใจ
จะเปดสวิ ต ช์
การทํางานของสมองมาอยู่ใน
เป�นต้น

(นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 6-7)
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4
สู่มองสู่� วน น�าสูุ่ พั นา น นกลัายเปนเ �านาย
รอ
อย ั
าการแลั ปร สู่านงานร ว�าง
เ รอ �ายปร สู่า ี� างานร�วมกัน นสู่มอง

�

การเช้อุ� มัต่อุระหว่าง บั (hub) หร้อุจิุดีรวบรวมัสัญญาณ์ข้อุมัูลเคร้อุข่าย
(network) ในสมัอุงขอุงวัยรุ่นแตกต่างจิากสมัอุงขอุงผูู้้ใหญ่อุย่างไร
ส่วนใหญ่การเช้�อุมัโยงเคร้อุข่ายระหว่าง ับในวัยรุ่นอุายุ 12-15 ปิี จิะ
เปิ็นการเช้อุ� มัระหว่าง หนัึง� - เปิล้อุกสมัอุงใหญ่ กับบริเวณ์ทีอุ� ยูใ่ ต้เปิล้อุกสมัอุง
(Cortical กับ Subcortical) และ สำอง - บริเวณ์ใต้เปิล้อุกสมัอุงเช้�อุมัโยง
กันเอุง (Subcortical กับ Subcortical)
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บริเวณ์ที�อุยู่ใต้เปิล้อุกสมัอุงจิะเกี�ยวข้อุงกับอุารมัณ์์ ความัรู้สึก ความั
ต้อุงการ ความัพึงพอุใจิ วัยรุ่นจิึงแสดีงอุอุกตามัอุารมัณ์์ ชอุบแสวงหาความั
แปิลกใหมั่และความัรูส้ กึ ทีต� น้� เต้นเร้าใจิ พอุถึงช่วงอุายุ 15-19 ปิี การเช้อุ� มัโยง
เคร้อุข่ายระหว่าง ับในส่วนใต้เปิล้อุกสมัอุงจิะลดีลง และเช้�อุมัโยงเคร้อุข่าย
ระหว่างเปิล้อุกสมัอุงส่วนหน้าสุดี กับเปิล้อุกสมัอุงใหญ่บริเวณ์ต่างๆ เพิ�มัขึ�น
กระบวนการเปิลี�ยนแปิลงนี�ทำาให้สมัอุงส่วนหน้าสุดีกลายเปิ็นจิุดีศูนย์กลาง
ในการปิระมัวลข้ อุ มัู ล จิากเปิล้ อุ กสมัอุงส่ ว นอุ้� น ๆ เรี ย กกระบวนการนี� ว่ า
Frontalization หร้อุการทีส� มัอุงส่วนหน้าสุดีพัฒนาขึน� จินกลายเปิ็นเจิ้านายใหญ่
หร้อุ CE คอุยบัญชาการและปิระสานงานระหว่างเคร้อุข่ายปิระสาททีท� าำ งาน
ร่วมักันในสมัอุง (Functional brain networks) เมือ� เครึือขี่ายปรึะสำาที่สำมอง
ที่ำางานัรึ่วิมกันัหลายจัุด จัึงเป็นัธิรึรึมดาที่่�รึะบบป ิบัติิการึที่างสำมองจัะ
สำัง� การึให�เรึาม่สำติิ ไม่หนัุ หันัพลันัแล่นั คิดและติัดสำินัใจัอย่างเป็นัเหติุผู้ล
ใช�กลวิิธิที่่ ห่� ลากหลายในัการึแก�ป หา สำรึ�างควิามรึ่วิมมือ ที่ำางานัรึ่วิมกับ
ผู้้�อื�นั และกำากับตินัเองไปสำ้่เป้าหมาย (นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 7)
หร้อุพูดีอุีกอุย่างหนึ�งว่า ที�เรามัักเวียนหัวกับความัเอุาแต่ใจิขอุงวัยรุ่น
ก็เพราะสมัอุงส่วนอุารมัณ์์ขอุงเขาทำางานแยกส่วนกับสมัอุงส่วนคิดีวิเคราะห์
และตัดีสินใจินั�นเอุง
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5
การสู่ร�างปลัอก มัน ุ�มเสู่� น ยปร สู่า

เปิ็นกระบวนการสุดีท้ายที�เกิดีในสมัอุงวัยรุ่น เมั้�อุมัีการพัฒนาเคร้อุข่าย
ปิระสาททีท� าำ งานร่วมักัน (Functional brain networks) แล้ว และกระบวนการ
Frontalization เกิดีขึ�นเรียบร้อุยแล้ว จิะเริ�มัมัีกระบวนการสร้างปิลอุกไขมััน
ทีเ� รียกว่า ไมอ่ลนัิ (Myelin) มัาหุมั้ เส้นใยปิระสาท ทำาให้วงจิรปิระสาททำางาน
ไดี้ ว่ อุงไวขึ�น รั บส่ งข้ อุมัู ล ระหว่ างสมัอุงแต่ ล ะส่ วนไดี้ ร วดีเร็ วขึ� น และการ
ดีึงข้อุมัูลทีเ� ก็บอุยูใ่ นความัจิำามัาใช้เพ้อุ� คิดีตัดีสินใจิก็จิะทำาไดี้เร็วขึน� (นวลจิันทร์
จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 7)
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6
สู่มองสู่� วน ี�แสู่วง า วามสูุ่
้กกร ุ�น าก
อร มนเพ ี�พุ�งสู่้ งปรี
า �วัยรุ�นมักแสู่วง า
วามพงพอ าก ลัก ายนอก

ขณ์ะที�สมัอุงส่วนหน้าซึ้ึ�งควบคุมัเร้�อุงการคิดี ตัดีสินใจิ ขอุงวัยรุ่นอุายุ
12-15 ปิี ยังพัฒนาไมั่เต็มัที� แติ่สำมองสำ่วินัใติ�เปลือกสำมองที่่ค� วิบคุมในัเรึือ� ง
อารึมณ์ ควิามติ�องการึ และควิามหุนัหันัพลันัแล่นั กลับม่เครึือขี่ายเชือ� มโยง
และที่ำางานัอย่างแขีงขีันั ยิง� ไปิกว่านัน� ในวัยนีย� งั เปิ็นช่วงที� อุร์โมันเพศอุย่าง
เที่สำโที่สำเติอโรึนั และ เอสำโติรึเจันั เพิ�มัสูงมัาก (นี�เปิ็นเหตุผู้ลเดีียวกับที�
วัยรุ่นชายหญิงเริ�มัมัีการเปิลี�ยนแปิลงทางร่างกายให้เปิ็นหนุ่มัสาว ที�สำาคัญ
พวกเขาเริมั� มัีความัรัก ) ยิง� เทสโทสเตอุโรนพุง่ สูงเท่าไร ก็ยงิ� ทำาให้ความัไวขอุง
สมัอุงส่วนที�แสวงหาความัสุข พึงพอุใจิเหมั้อุนไดี้รับรางวัล หร้อุ Li bic
reward syste มัีการตอุบสนอุงมัากขึ�นเท่านั�น และอุาจิมัากกว่าระดีับ
ปิกติดีว้ ย เมั้�อุสอุงตัวนีมั� ารวมักันแล้วก็ยง�ิ แรงเปิ็นทวีคณ์
ู เปิ็นแรงผู้ลักให้วยั นี�
อุยากรูอุ้ ยากเห็น อุยากทำาอุะไรใหมั่ๆ แสวงหาสิง� แปิลกใหมั่และความัต้น� เต้น
เร้าใจิเพ้�อุทำาให้ตัวเอุงมัีความัสุขความัพึงพอุใจิ โดียเฉพาะความัรู้สึกอุยากมัี
รักโรแมันติก

32

พลัังสู่มองวัยรุ�น

นอุกจิากสมัอุงส่วนลิมับิกและ อุร์โมันเพศอุย่างเทสโทสเตอุโรนแล้ว
ยังมัีการหลั�งสารส้�อุปิระสาทแห่งความัสุขที�ช้�อุ โดปาม่นั ( opa ine) ใน
สมัอุงส่วน Li bic reward syste ดี้วย กลับกัน หากการทำางานขอุงสาร
ส้�อุปิระสาทโดีปิามัีน ( opa ine) ในสมัอุงลดีลง วัยรุ่นก็จิะอุอุกไปิแสวงหา
ความัพึงพอุใจิจิากโลกภายนอุก แสวงหาสิง� ทีต� น้� เต้นเร้าใจิเพ้อุ� ให้สารโดีปิามัีน
ในสมัอุงหลั�ง มัากขึ�น เพ้�อุทำา ให้ค วามัรู้ สึกพึ งพอุใจิค้ น กลั บ มัา (นวลจิันทร์
จิุฑาภักดีีกุล. สัมัภาษณ์์, 29 พฤษภาคมั 2562)
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ปิั จิ จิั ย สำา คั ญ อุี ก อุย่ า งหนึ� ง ค้ อุ สมัอุงส่ ว นใต้ เ ปิล้ อุ กสมัอุงซึ้ึ� ง เกี� ย วกั บ
อุารมัณ์์ความัรูส้ กึ พัฒนาเต็มัทีแ� ละถูกกระตุน้ ไดี้งา่ ยจิากอุิทธิิพลขอุง อุร์โมันเพศ
ที�มัีเพิ�มัมัากขึ�นในช่วงวัยรุ่น ทำาให้เดี็กวัยนี�ไวต่อุสิ�งเร้า อุารมัณ์์ความัรู้สึก
ถูกกระตุน้ ไดี้งา่ ย ในขณ์ะทีก� ารพัฒนาขอุงเปิล้อุกสมัอุงส่วนหน้าสุดีซึ้ึง� ควบคุมั
ความัคิดี อุารมัณ์์ การกระทำา และการกำากับตนเอุงยังพัฒนาไมั่สมับูรณ์์
อุารมัณ์์ความัรู้สึกที�เปิลี�ยนไปินี�ส่งผู้ลต่อุการตัดีสินใจิที�ผู้ิดีพลาดีไดี้
หมัายความัว่า แมั้ในภาวะปิกติวัยรุ่นจิะควบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์ การ
กระทำาและกำากับตัวเอุงไดี้ดีี แต่หากมัีสิ�งเร้าต่างๆ มัากระตุ้นให้เกิดีอุารมัณ์์
ความัรูส้ กึ อุยูใ่ นภาวะคับขัน หร้อุในสถานการณ์์เสีย� ง เช่น เวลาทีเ� จิอุเหตุการณ์์
ท้าทาย สนุกต้�นเต้น วัยรุ่นจิะไมั่ลังเลที�จิะกระโดีดีเข้าไปิทดีลอุง ซึ้ึ�งหากเดี็ก
คนนั�นหลักไมั่ดีี เช่น ความัสามัารถในการควบคุมัตัวเอุงน้อุย ความัสามัารถ
ในการคิ ดี ไตร่ ต รอุงอุย่ า งเปิ็ น ลำา ดีั บ ขั� น น้ อุ ย เปิ็ น ต้ น (ซึ้ึ� ง ทั� ง หมัดีนี� ล้ ว น
เปิ็นความัสามัารถขอุงสมัอุงส่วน Executive Functions ซึ้ึ�งจิะกล่าวถึงใน
บทที� 2) อุาจิส่งผู้ลให้ตัดีสินใจิผู้ิดีพลาดี และอุาจิพัฒนาไปิสู่ปิัญหาสังคมั
ต่างๆ ไดี้ในที�สุดี
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สรุ่ ง น ่ ง

ัง ั รุ่ ย ใ ม่
่ ง อ ส นส่
ย

แมั้ ค วามัเปิลี� ย นแปิลงทั� ง ทางร่ า งกายและสมัอุงจิะเกิ ดี ขึ� น ครั� ง ใหญ่
ในช่วงวัยรุ่น แต่การเปิลี�ยนแปิลงที�ว่าไมั่จิำาเปิ็นว่าวัยรุ่นจิะอุอุกไปิทำาสิ�งที�
น่ า หนั ก ใจิเสมัอุไปิ พลั ง ภายในและการเปิลี� ย นแปิลงที� มัั ก อุิ ง กั บ อุารมัณ์์
มัากกว่าเหตุผู้ล เช่น การให้ความัสำาคัญกับมัิตรภาพ การบ้าพลังในกิจิกรรมั
อุย่างใดีอุย่างหนึ�ง อุอุกไปิทดีลอุงทำาสิ�งใหมั่ๆ อุย่าง ‘ไมั่คิดีมัาก’ กระทั�งการ
รวมักลุมั่ ขอุงวัยรุน่ เพ้อุ� ทำาโครงการต่างๆ อุันเต็มัไปิดี้วยไฟัฝึันและแรงบันดีาลใจิ
เปิ็นต้นหากผูู้้ใหญ่เข้าใจิ ช่วยอุอุกแบบการเรียนรู้และมัีความัสัมัพันธิ์ที�ดีีพอุ
ก็อุาจิทำาให้ไดี้ใช้พลังวัยรุ่นไปิกับสิ�งที�ดีีๆ ไดี้
กล่าวค้อุ สมัอุงกำาลังจิัดีระเบียบในการทำาหน้าที�เพ้�อุให้สามัารถควบคุมั
ความัคิดี อุารมัณ์์ การกระทำา กำากับตนเอุงทีดี� ขี นึ� เร้อุ� ยๆ ตามัวัย ดีังนัน� วัยรุน่
จิึงเปิ็น ‘หน้าต่างแห่งโอุกาสบานสุดีท้าย’ ขอุงการพัฒนาสมัอุง เปิ็นวัยสำาคัญ
ที�ยังสามัารถพัฒนาทักษะสมัอุงให้ดีีขึ�นไดี้อุีก ก่อุนที�ความัย้ดีหยุ่นขอุงสมัอุง
(Brain plasticity) จิะค่อุยๆ ลดีลงเมั้�อุเข้าสู่วัยผูู้้ใหญ่
และจิำาเปิ็นต้อุงยำ�าว่า สมัอุงช่วงวัยรุ่นมัีความัย้ดีหยุ่นสูงและยังปิรับ
เปิลี�ยนไดี้ และการเปิลี�ยนแปิลงที�ว่าเปิ็นการพัฒนาในขั�นตอุนสุดีท้ายเพ้�อุให้
สมัอุงทำาหน้าทีไ� ดี้อุย่างมัีปิระสิทธิิภาพเท่ากับผูู้ใ้ หญ่ วัยรุน่ จิึงเปิ็นโอุกาสสุดีท้าย
ในการฝึึกให้สมัอุงส่วนหน้าสุดีให้ทาำ หน้าทีค� วบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์ การกระทำา
และกำากับตัวเอุงให้ดีีอุย่างมัีปิระสิทธิิภาพ
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‘โปรแกรมปองกันอันตราย’
จากอะมิกดาลา และ ฮิปโปแคมป�ส
ตั�งแต่วันที�เราเกิดมา ชิ�นส่ วนสําคัญในสมอง
อารมณ์และความรู้สึก และ ฮิปโปแคมป�ส (

ส่ วน คือ อะมิกดาลา (

) ศู นย์กลาง

) สมองส่ วนความจําและการเรียนรู้

ทัง
� สองส่ วนนี�จะทํางานร่วมกันราวกับถูกตัง
� โปรแกรมไว้ โดยเ พาะ ‘โปรแกรมปองกันอันตราย’
ในช่ ว งที� เ ราตกอยู่ ใ นสภาวะคั บ ขั น สมองเราจะประมวลผลทั น ที ว่ า เรา ‘รู้ สึ ก ’ ต่ อ เหตุ ก ารณ์
ตรงหน้ า อย่ า งไร รู้ สึ ก เข้ ม ข้ น แค่ ไ หน เช่ น หากคุ ณ ถู ก งู กั ด อะมิ ก ดาลาถู ก กระตุ้ น และจั ด เก็ บ
ความรู้ สึ ก ‘กลั ว ’ ของคุ ณ เข้ า ไปในแฟมความทรงจํา โดยฮิ ป โปแคมป� ส
ทัง
� การจดจําผู้คน สถานที� เหตุการณ์สําคัญต่างๆ

สมองด้ า นความจํา

เมื�ออะมิกดาลายืนยันว่าความรู้สึกที�เกิดขึ�น

คื อ ความกลั ว ฮิ ป โปแคมป� ส จะจดจํา และบั น ทึ ก ว่ า ต่ อ ไปในอนาคต งู จ ะเป� น สิ� ง ที� คุ ณ หวาดกลั ว

และต้องหลีกเลี�ยง นอกจากนี�ฮิปโปแคมป�สยังจําว่าสถานที�แบบไหนที�คุณถูกกัด คุณจะหลีกเลี�ยง
สถานที�แบบนั�นหรือแม้แต่บรรยากาศแบบนั�นด้วยเช่นกัน
ไม่ใช่แค่การจดจําความรู้สึกที�มีผลต่อความเป�นความตายในชีวิต แต่อะมิกดาลากับฮิปโปแคมป�ส
ยั ง ร่ ว มกั น จดจํา ‘อารมณ์ ’ อื� น ๆ ที� มี ผ ลจากประสบการณ์ ข องเราด้ ว ย และต้ อ งไม่ ลื ม เช่ น กั น
ว่าในช่วงวัยรุ่น ขณะที�สมองส่ วนหน้าที�ทํางานเรื�องคิดวิเคราะห์อย่างเป�นเหตุเป�นผลยังเติบโต
ไม่ เ ต็ ม ที� แต่ ส มองส่ ว นความรู้ สึ ก ทํา งานต่ อ เนื� อ งมาตั�ง แต่ แ รก นั�น ทํา ให้ วั ย รุ่ น พร้ อ มจะตี ค วาม
ทุ ก สิ� ง อย่ า งควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ ‘ความทรงจํา ทางอารมณ์ ’ เช่ น ถ้ า ยื� น ภาพภาพเดี ย วกั น
ไปให้วัยรุ่นกับผู้ใหญ่มอง เชื�อไหมว่าสองคนนี�จะตีความไม่เหมือนและไม่เท่ากัน?!

เพราะอะมิกดาลาจะถูกกระตุ้นในวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่ เวลา (สมอง) วัยรุ่นเห็นภาพอะไร พวกเขา
จะตี ค วามไปทางด้ า นอารมณ์ ก่ อ น ไม่ เ หมื อ นกั บ ผู้ ใ หญ่ ท�ี จ ะตี ค วามภาพภาพนั� น ด้ ว ยเหตุ ผ ล
มากกว่า ภาพที�ว่าไม่ใช่แค่ภาพศิ ลปะสองมิติ แต่หมายถึงสี หน้าท่าทางหรือสิ�งที�เกิดขึ�นตรงหน้า
ทั�วไป จึงเป�นเหตุผลว่าแม้พ่อแม่ยังไม่ทันอ้าปากจะบ่น เพี ยงแค่สีหน้าหงุดหงิดหรือบรรยากาศ

อึมครึมระหว่างกัน (เพราะสมองส่ วนนี�เคยจดจําไปแล้วว่า แม่มักจะบ่นเสมอหากทําสี หน้าแบบนี�)
วัยรุ่นก็พร้อมจะตีความ ‘ภาพ’ หรือ ‘สีหน้า’ นัน
� ไปทางความรู้สึก ไม่ว่าจะโกร ไม่พอใจ รําคาญใจ
หงุดหงิด ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ได้
แล้วจะแก้อย่างไรดี?
อาจเป� น คํา ตอบที� โ หดร้ า ยไปเสี ย หน่ อ ยที� จ ะบอกว่ า ในช่ ว งวั ย รุ่ น ที� ทั�ง ฮอร์ โ มนและพั

นาการ

สมองส่ ว นหน้ า ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ สิ� ง ที� ทํา ได้ คื อ เข้ า ใจ ปล่ อ ยวาง คอยประคั บ ประคอง และสร้ า ง
ความทรงจํา ใหม่ ใ ห้ ฮิ ป โปแคมป� ส เลื อ กนํา ไปเก็ บ ไว้ ใ นคลั ง ความทรงจํา มี แ ต่ ค วามสั ม พั น ์ ที� ดี
เท่านั�นที�ดับไฟกรุ่นโกร ตามพั

( eak . and eak ., 2013)
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นาการของวัยรุ่นได้

รุ่ ั
สอ

รุ่ รุ่ยนรุ่
อง ั ั

น

รุ่สมองวั ยรุ่่่ น

ดี้วยธิรรมัชาติขอุงสมัอุงวัยรุน่ ดีังทีไ� ดี้นาำ เสนอุไว้ในช่วงต้น จิึงเปิ็นทีน� า่ สนใจิ
ว่าหากเราจิะจิัดีการเรียนรู้ให้วัยรุ่น และเปิ็นการจิัดีการเรียนรู้ที�สอุดีคล้อุงกับ
พัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่นดี้วยนั�น การจิัดีการเรียนรู้ควรเปิ็นอุย่างไร
ผูู้เ้ ขียนจิึงขอุยกตัวอุย่างทีโ� ที่มัสำ อารึ์มสำติรึอง ผูู้เ้ ขียนหนังส้อุเร้อุ� ง The Power
of the Adolescent Brain: Strategies for Teaching Middle and High
School Students (พลััง องสมองวััยรุ่่�น กลัย่ เพ�อการุ่สอนนักเรุ่ียนวััย
มั ยม น� แลั มั ยมปลัาย) ทีไ� ดี้ให้ขอุ้ เสนอุ 8 ข้อุ เพ้อุ� ให้การจิัดีการเรียนรูน้ นั�
สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการสมัอุงขอุงวัยรุ่น
เพราะสมัอุงส่วนหน้า หร้อุ Prefrontal cortex
ซึ้ึ�งเปิ็นสมัอุงส่วนที�ใช้ตัดีสินใจิ กำาลังเจิริญเติบโตในวัยนี� วัยรุ่นจิึงมัักหลงผู้ิดี
หร้อุเล้อุกทางเล้อุกทีไ� มั่คอุ่ ยเหมัาะสมันัก เขาควรไดี้รบั โอุกาสให้ตดีั สินใจิเพ้อุ�
ลอุงผู้ิดีลอุงถูกหลายๆ ครัง� เพ้อุ� ดีูวา่ พวกเขาไดี้เรียนรูอุ้ ะไร เรียนรูอุ้ ย่างไร และ
เรียนรู้เร็วแค่ไหน
อ

สใ

น

อ

นักจิิตวิเคราะห์ช�อุ้ อ่รึิค
อ่รึคิ สำันั (Erik Erikson) เห็นว่าช่วงวัยรุน่ มัีแรงขับทางจิิต 2 ดี้านซึ้ึง� ต่อุสูข้ ดีั แย้ง
กันอุยู่ภายใน ดี้านแรกค้อุแรงขับที�อุยากสร้างตัวตนอุย่างใดีอุย่างหนึ�งให้อุยู่
รอุดีไดี้ในสังคมั กับอุีกดี้านทีผู้� ลักดีันให้เกิดี ‘ความัสับสนในหน้าที’� ค้อุ ยังไมั่รู้
หน้าที�ทางสังคมัและตัวตนที�แน่ชัดีขอุงตัวเอุง ฉะนั�น จิึงเปิ็นเร้�อุงสำาคัญที�การ
จิัดีการเรียนรู้ให้วัยรุ่นหร้อุในชั�นเรียนช่วงมััธิยมัศึกษาควรมัีกิจิกรรมัที�ช่วยให้
นักเรียนไดี้สำารวจิและแสดีงความัเปิ็นตัวขอุงตัวเอุงอุอุกมัา
ใ วัยรุ่่่น น

ัว อง

ย

รุ่

รุ่รุ่ม
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การเข้า
สังคมักับเพ้�อุนในวัยนี�เปิ็นสิ�งสำาคัญมัาก ครูผูู้้สอุนควรลดีการเรียนการสอุนที�
ใช้ครูเปิ็นศูนย์กลาง เช่น การบรรยายหน้าชั�นเรียน การสอุนจิากตำาราและให้
เดี็กจิดีตามั เปิ็นต้น และมัุ่งเน้นให้นักเรียนแลกเปิลี�ยนความัรู้ซึ้�ึงกันและกัน
เรียนรู้ดี้วยการทำางานร่วมักัน (Cooperative learning) หร้อุใช้วิธิีอุ�้นใดีที�ให้
เดี็กไดี้แสดีงความัร่วมัมั้อุร่วมัใจิ แลกเปิลีย� นความัคิดีเห็น และแสดีงอุอุกอุย่าง
สร้างสรรค์ดี้วยกัน
ั

ั

รุ่ รุ่ยนรุ่

ยใ ม

รุ่ รุ่ยนรุ่ ยมอ รุ่ม

รุ่

ยน ว ม

ว มรุ่ส

สง รุ่

ั

อน

นอง

รุ่ อ

(Affective learning) เมั้อุ� ระบบลิมับิกหร้อุสมัอุงส่วนอุารมัณ์์ขอุงวัยรุน่ พัฒนา
อุย่างเต็มัที� การเรียนการสอุนทีส� อุดีรับกับพัฒนาการในช่วงวัยนีจิ� งึ ควรยอุมัรับ
อุารมัณ์์และนำาสิง� ทีเ� ดี็กแสดีงอุอุกมัาปิระยุกต์ในกิจิกรรมัขอุงหลักสูตร แต่โดีย
ทัว� ไปิครูผู้สู้ อุนอุาจิไมั่ใส่ใจิกับอุารมัณ์์ตา่ งๆ ทีเ� ดี็กแสดีงอุอุกมัาในชัน� เรียนและ
มัีการลงโทษหากเดี็กไมั่รู้จิักเก็บอุารมัณ์์ ซึ้ึ�งมัักจิะนำาไปิสูผู้่ ลร้ายเสียมัากกว่า
สมัอุงส่วน Cerebellu ที�อุยู่ดี้านหลังขอุง
กะโหลกเปิ็ น สมัอุงส่ ว นที� มัี ค วามัสามัารถในการปิรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดีล้อุมัสูง จิึงเปิ็นส่วนที�ไวต่อุสิ�งกระตุ้นจิากสิ�งแวดีล้อุมัมัากตามัไปิดี้วย
มัีหน้าที�หลักค้อุสั�งการความัเคล้�อุนไหว (ไดี้แก่ วิ�ง กระโดีดี เต้น หร้อุเล่น
ยิมันาสติก) และมัีหน้าที�ทำาให้การรับรู้ความัรู้สึกนึกคิดีระดีับสูงไดี้อุีกดี้วย
เช่น รู้ภาษา สั�งการดี้านการจิัดีการ และสมัาธิิ เปิ็นต้น เมั้�อุเรียนรู้ผู้่านการ
ใช้ร่างกายก็ทำาให้สมัอุงไดี้พัฒนาทักษะการคิดีขั�นสูงไปิดี้วย
รุ่ยนรุ่
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ยใ

น

ย

ส่ ง สรุ่มใ วั ย รุ่่่ น มส น

รุ่

นั รุ่

รุ่ ั

ว

่ ม น อง

(Metacognitive strategies) อง เพ่ยเจัที่์ ( ean Piaget) นักปิระสาทวิทยา
ดี้านพันธิุกรรมัชาวสวิตเซึ้อุร์แลนดี์ และเปิ็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกทีก� ล่าวว่า
ช่วงอุายุ 11-12 ปิี เปิ็นช่วงที�เริ�มัมัีกระบวนการคิดีแบบใหมั่ที�เรียกว่า การ
ปิฏิิบัติงานอุย่างเปิ็นทางการ หร้อุ For aloperations เปิ็นช่วงวัยที�สามัารถ
‘คิดีวิเคราะห์ความัคิดี’ ไดี้ การส่งเสริมัให้วัยรุ่นมัีสำานึก ตระหนักรู้และรู้จิัก
ควบคุมัตนเอุงจิึงเร่งฝึึกไดี้ในวัยนี�
ดี้วยพลังความัสามัารถขอุงวัยรุ่น
วัยนี�จิึงควรเปิ็นวัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพดี้านศิลปิะให้มัาก
ที�สุดี แผู้งเส้นใยปิระสาท Corpus callosu ที�แยกสมัอุงอุอุกเปิ็นสอุงซึ้ีก
นั�น จิะขยายจิำานวนเพิ�มัขึ�นแบบพุ่งพรวดีในช่วงอุายุ 5 - 18 ปิี โดีย Corpus
callosu มัีความัเกี�ยวข้อุงกับพฤติกรรมัสร้างสรรค์อุยู่แล้ว การให้วัยรุ่นไดี้
แสดีงอุอุกผู้่านกิจิกรรมัดี้านศิลปิะ เช่น วาดีภาพ ปิันเคร้�อุงปิัน เล่นละคร
เล่นดีนตรี ถ่ายรูปิ และทำาภาพปิะติดี เปิ็นต้น เปิ็นการเรียนการสอุนที�ช่วยเปิิดี
ช่อุงทางให้ศักยภาพขอุงสมัอุงส่วนลึกในวัยนี�ไดี้เบ่งบานอุอุกไปิสู่การแสดีง
ตัวตนอุย่างเหมัาะสมัและมัีจิิตสำานึกในสังคมัขอุงตน และนำาไปิสู่การช่วย
ส่งเสริมัให้สมัอุงส่วนหน้าและพัฒนาสมัอุงส่วนลิมับิกให้รับส่งเก้�อุกูลกัน
อุย่างแข็งแกร่ง
ใ วั ย รุ่่่ น ส งออ

่ น

การสอุนให้วัยรุ่นวางแผู้น
บริหาร คิดีจิัดีแจิงล่วงหน้า ยับยั�งชั�งใจิ และใช้ความัคิดีดี้านการจิัดีการอุ้�นๆ
จิะไดี้ผู้ลดีีที�สุดีก็ต่อุเมั้�อุเราให้เขาไดี้ทำาไปิตามัสัญชาตญาณ์ขอุงตนเอุง ให้
คาดีเดีาสถานการณ์์แปิลกใหมั่ รู้จิักยับยั�งการตอุบสนอุงทางอุารมัณ์์ และ
แสดีงอุอุกในบริบทที�มัาจิากสถานการณ์์จิริงอุ้�นๆ
ใ ออ

รุ่ยนรุ่ในส

น

รุ่

รุ่ง
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สรุปข้อเสนอเพื� อการจัดการเรียนรู้
ที� สอดคล้ องกั บพั

นาการสมองของวั ยรุ่ น

ข้้ อ เสนอ

ข้ อ

เหตุุ ผ ล
เมื�อต้องออกไปใช้ชีวิตจริง เขาจะตัดสินใจ

. เปดโอกาสให้เป�นผู้เลือก

ที�สุ่มเสี�ยงต่ออันตรายน้อยลงและมีเหตุผล
มากขึ�น
. ให้ค้นพบตัวเองโดยการทํากิจกรรม

ช่วยให้วัยรุ่นค่อยๆ ค้นพบและพั

นา

อัตลัก ณ์ของตนเอง
. เรียนรู้โดยการแลกเปลี�ยนความคิด
กับเพื� อน

ที�ต้องอยู่กับเพื� อนเป�นหลักในช่วงนี�

. เรียนรู้โดยมีอารมณ์ความรู้สึก
และสิ�งเร้าเป�นองค์ประกอบ
(

ให้ความสําคัญกับอุปนิสัยของช่วงวัย

เอาทัก ะของสมองส่วนอารมณ์
(ระบบลิมบิก) กับทัก ะของสมองส่วนหน้า
ที�ใช้คิดเหตุผลมารวมกัน

)

ให้ความสําคัญกับสมองที�กําลังมีการ

5. เรียนรู้โดยใช้ านกาย

ยืดหยุ่นปรับตัวได้สูง เมื�อใช้เรียนรู้
ผ่านการใช้ร่างกายก็ทําให้ได้สมอง
พั
. ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสํานึก ตระหนักรู้
และรู้จักควบคุมตนเองเป�น
(

นาทัก ะการคิดขัน
� สูงไปด้วย

ได้ลอง กใช้ประสิท ิภาพสมองที�เริ�ม
‘คิดวิเคราะห์’

)

. ให้แสดงออกผ่านศิ ลปะ

เป�นช่องทางให้ศักยภาพของสมองส่วนลึก
ในวัยรุ่นได้เบ่งบานออกไปสู่การแสดงตัวตน
อย่างเหมาะสมและมีจิตสํานึกต่อสังคม

. ให้ออกไปเรียนรู้ในสถานการณ์จริง

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

ที่่�มา Ar strong (2016)
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“

�ี เ รามั ก เวี ย น ั ว � กั วาม
เอาแ �
องวั ย รุ� น กเพรา
สู่มองสู่� ว นอารม
องเ า างาน
แยกสู่� ว นกั สู่มองสู่� ว น วเ รา
ั สู่น
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“

อ สู่ามก� อ นแรก อง
อ
วาม า
างาน การ ยุ แลั
การเปลัี� ย น ย ยุ� น วาม
พน าน ี� ก า น ว� า เ ก รอมนุ ย
น น� ง มี วามสู่ามาร นการ
กากั ั ว เอง
อก ั ว เองว� า
า รอ ม� า
สู่� ง สู่� ง น� ง เพ� อ ลัลัั พ ี� ั ง ว�
� ม
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สมมติิว่่าคุุณติ้องทำำางานเขีียนเรื่่�องสมองว่ัยรืุ่่นส่ งอาจารื่ย์ปรื่ะจำาว่ิชาว่ิทำยาศาสติรื่์ให้้ได้้ภายใน
ว่ั น จั น ทำรื่์ ทำี� ใ กล้้ เ ขี้ า มา นั บ จากว่ั น นี� มี เ ว่ล้า 5 ว่ั น ในการื่เติรื่ี ย มขี้ อ มู ล้ จรื่ด้ม่ อ เขีี ย น ฟีีด้ แบ็ ก กั บ
เพื่่� อนให้้ช่ว่ยอ่าน นำามาแก้ไขีเพื่่� อให้้เขี้าใจอย่างกรื่ะจ่างแจ้งอีกสั กรื่อบ จากนั�นจึงคุ่อยส่ งอีเมล้
ถึึงคุรืู่ แติ่เอาจรื่ิงๆ เล้ยนะ... ว่ิทำยาศาสติรื่์สมองเป็นเรื่่�องทำี�คุุณไม่เคุยเขี้าใจมันเล้ยสั กนิด้เด้ียว่
จังห้ว่ะนี�คุุณเรื่ิ�มจะเคุรื่ียด้นิด้ๆ สมองปรื่ะมว่ล้ผล้แล้้ว่ว่่า “เอาไงด้ีนะ จะเรื่ิ�มติรื่งไห้นด้ี?”
ไม่ทำันรืู่้ติัว่ ในห้ัว่ขีองคุุณเรื่ิ�มมีภาพื่คุรื่่าว่ๆ สองว่ันแรื่กอาจเป็นการื่คุ้นห้าขี้อมูล้ ว่ันทำี�สามติ้องเรื่ิ�ม
เขีียนแล้้ว่ล้่ะ อะ… ว่ันทำี�สามติอนกล้างคุ่นติ้องส่ งให้้เพื่่� อนๆ ช่ว่ยฟีีด้แบ็กเพื่่� อเช็คุคุว่ามเรื่ียบรื่้อย
ว่ันทำี�ส�ีอาจติ้องนัง
� แก้อีกรื่อบ ว่ันทำี�ห้้าก็ถึึงเด้ด้ไล้น์พื่อด้ี!

- 2 วัั น แ ร ก คุุณอาจล้งม่ อ ห้าขี้ อมูล้ ในเสิ รื่์ ช เอนจิ� น เกี� ยว่กั บ ห้ั ว่ขี้ อทำี�อ าจารื่ย์สั�ง มาก่ อ น สมองว่ั ย รืุ่่น ว่่ า ด้้ว่ ย
เรื่่�องอะไรื่บ้างนะ มีผล้ติ่อพื่ฤติิกรื่รื่มว่ัยรืุ่่นอย่างไรื่ มีใคุรื่เคุยเขีียนเรื่่�องนี�เอาไว่้แล้ะเขีียนในมุมไห้น
แล้ะอ่�นๆ ทำี�คุิด้ว่่าจำาเป็นติ้องรืู่้ แติ่ให้้ติายเถึอะ ขี้อมูล้ในอินเทำอรื่์เน็ติดู้ไม่น่าเช่�อถึ่อเอาเสียเล้ย รืู่้แติ่
� ซึ่ึง
� เขีียนเอาไว่้อย่างเขี้าใจ
ว่่าในบทำคุว่ามห้ล้ายชิน
� อ้างอิงขี้อมูล้จากอาจารื่ย์ในมห้าว่ิทำยาล้ัยทำ่านห้นึง
ง่ายแล้ะเห้ม่อนจะมีอยู่ในห้้องสมุด้โรื่งเรื่ียนด้้ว่ย เอาล้ะ… แม้จะไม่ง่ายอย่างทำี�ติอนแรื่กปรื่ะเมินไว่้ว่่า
แคุ่ขี้อมูล้ในอินเทำอรื่์เน็ติคุงเพื่ี ยงพื่อ แติ่ถึ้ามันจะทำำาให้้รื่ายงานทำี�ติัง
� ใจทำำานัน
� ถึูกติ้องแล้ะน่าเช่�อถึ่อ
ขีึ�นอีกนิด้ ยอมสล้ะคุว่ามขีี�เกียจแล้ะเปล้ี�ยนแผนนิด้ห้น่อย เสี ยเว่ล้าคุรื่ึ�งว่ันเด้ินไปใช้ขี้อมูล้ขีอง
อาจารื่ย์คุนทำี�ว่่าทำี�ห้้องสมุด้ คุงจะไม่ทำำาให้้ผิด้แผนทำี�ว่างไว่้มากนัก

- วัั น ที่่� 3 แน่นอนว่่าคุว่ามยากไม่ใช่แคุ่ขีั�นติอนการื่ห้าขี้อมูล้อย่างเด้ียว่ การื่เขีียนก็ยากไม่แพื่้ กัน แติ่เม่�อ
มองไปยั ง ปฏิิ ทำิ น ทำี� มี ว่ งกล้มติั ว่ ให้ญ่่ ๆ เติ่ อ นว่่ า เด้ด้ไล้น์ นั�น ใกล้้ เ ขี้ า มาทำุ ก ทำี พื่ล้ั ง แห้่ ง คุว่ามขียั น
(ป่�น) ก็ลุ้กโชนอย่างไม่เคุยรืู่้สึกมาก่อน โอเคุ ลุ้ย… เขีียน เขีียน เขีียน เคุ้นสมองๆๆ
เว่ล้าผ่านไปนานเทำ่าไรื่ไม่รืู่้ รืู่้ติัว่อีกทำีก็เพื่รื่าะเสียง ‘ติ่อ ด้่อ ด้ึ�ง’ เสียงเรื่ียกเขี้าจากโปรื่แกรื่มสนทำนา
ในสมารื่์ทำโฟีนมีขี้อคุว่ามรื่ะบุว่่า “เฮ้้ย แก ห้ิว่มาก ไปกินขี้าว่ทำี�ติล้าด้ห้น้าโรื่งเรื่ียนกัน ว่ันนี�ติล้าด้
ให้ญ่่ด้้ว่ยอะ อยากกินติำาปูเจ้านัน
� แซึ่่บๆ ปะแก” เสี ยงในห้ัว่คุุณผุด้ขีึ�นทำันทำีเล้ยเช่นกันว่่า “แคุ่คุิด้
ก็แซึ่่บจรื่ิงด้้ว่ย นำ�าล้ายสอ” อยากไป แติ่งานก็ยังไม่เสรื่็จ ทำำาไงด้ี?

44

พลัังสมองวััยรุ่่�น

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

45

เสี ย งในหั ว คุ ณ แตกออกเป� น สองเสี ย งระหว่ า ง “จะออกไปเที� ย วกั บ เพื� อนตอนนี� เ ลยดี ไ หม
ที� คิ ด ว่ า จะให้ เ พื� อ นช่ ว ยฟ�ด แบ็ ก ไม่ ต้ อ งมี ขั�น ตอนนี� ก็ ไ ด้ มั�ง ?” หรื อ “จะทํา งานต่ อ ให้ เ สร็ จ ก่ อ น
เหลื อ อี ก นิ ด เดี ย วแล้ ว นะ เสร็ จ วั น นี� ก็ จ ะได้ เ ป� น ไปตามแผนด้ ว ย” ทั น ใดนั�น … เสี ย งที� ส ามในหั ว
ก็สวนขึ�นมาว่า “เฮ้ย… เราไม่จําเป�นต้องเลือกก็ได้นี� พิ มพ์ ไปบอกเพื� อนสิ ว่าอาจไปสายสั กหน่อย
เพราะอยากทําการบ้านให้เสร็จก่อน อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเนี�ย เพราะถ้าไม่เสร็จ จะไปเที�ยว
ก็ ไ ม่ ส นุ ก แต่ ถ้ า มั ว แต่ นั� ง ทํา งานในห้ อ งไม่ อ อกไปไหนเลย มั น ก็ ย�ิ ง ทํา ให้ เ ครี ย ดเปล่ า ๆ และ
อีกอย่าง กองทัพต้องเดินด้วยท้อง!”
แล้ ว คุ ณ ก็ ย�ิ ม ออกเพราะทุ ก อย่ า งบริ ห ารจั ด การได้ ! และเมื� อ รู้ แ ล้ ว ว่ า แผนของวั น นี� มี เ พี ย งแค่
ทํา งานเขี ย นให้ เ สร็ จ แค่ ร่ า งแรกเท่ า นั�น ก่ อ นไปตลาดก็ ก ดส่ ง งานให้ เ พื� อ นคนอื� น ช่ ว ยดู ง าน
ร่ า งแรก แบบนี� ไ ด้ ทํา ทั� ง สองอย่ า ง ทั� ง ได้ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ งานก็ เ สร็ จ พรุ่ ง นี� เ ช้ า กลั บ มาก็
ได้แก้ไขตามที�วางแผนไว้ (กระหยิ�มยิ�มในใจ) เมื�อแผนในหัวชัดเจนเช่นนัน
� คุณก็มีแรงบันดาลใจ
ที�จะดึงพลังงานเฮือกสุ ดท้ายมาจรดมือเขียนงานให้เสร็จแล้วออกไปข้างนอกได้สําเร็จงดงาม
เรื� อ งราวของเด็ ก คนนี� จ ะเป� น อย่ า งไรผู้ อ่ า นน่ า จะพอเดาได้ เพราะถ้ า เ อเป� น คนวางแผน
ควบคุ ม ตั ว เองได้ ยื ด หยุ่ น พอจะปรั บ แผนงานตั ว เองเพื� อ เปาหมายที� ตั� ง ไว้ แ ละพร้ อ มรั บ กั บ
สถานการณ์ใหม่ที�พร้อมจะเข้ามาขัดขวางไม่ให้แผนที�ตั�งใจไว้สําเร็จ (ไม่ว่าจะอุปสรรคเล็กใหญ่
ก็มีผลทัง
� นัน
� ) รวมทัง
� มีความพยายามไม่ยอมแพ้ ท�ีจะไปให้ถึงเปาหมาย การเขียนงานส่งอาจารย์
ซึ� ง เขาหรื อ เ อเคยคิ ด ว่ า มั น ยาก ยั ง ไงมั น ก็ ต้ อ งสํา เร็ จ แน่ ๆ และเชื� อ ไหมว่ า การ ก นตั ว เอง
ให้ มี ทั ก ะเหล่ า นี� ตั�ง แต่ ก ารทํา งานในเรื� อ งเล็ ก น้ อ ย ในเรื� อ งที� ใ หญ่ ก ว่ า นี� เด็ ก คนนี� จ ะ าฟ�น จน
สําเร็จได้แน่นอน (และถึงไม่สําเร็จในครั�งแรก ใครจะรู้ว่าผลลัพ ์แห่งความพยายามและกํากับ
ตัวเองในครัง
� ต่อไปจะให้ผลลัพ ์อย่างไร)
ทัง
� หมดนี�คือเรื�องเดียวกับทัก ะการคิดขัน
� สู งที�ตัง
� อยู่บริเวณส่ วนหน้าของสมอง ที�นักวิชาการ
ชอบพู ดกันว่า
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นี�เป�นเรื�องจริงที�ไม่ไกลตัวเราเลย

ควิามสำามารึถึในัการึคิดและติัดสำินัใจั Executive Functions
กับการึกำากับติัวิเอง e e u tion
ในบทที� 1 เร้�อุงพัฒนาการสมัอุงวัยรุ่น เราว่ากันเร้�อุงการเปิลี�ยนแปิลง
สมัอุงขอุงวัยรุ่นที�ทำาให้พวกเขามัีพฤติกรรมั ‘เ ี�ยวๆ’ ไมั่ว่าจิะเปิ็นความัหุนหัน
พลันแล่น ใช้ความัรูส้ กึ นำาเหตุผู้ล อุยากอุอุกไปิหาความัสุขความัพึงพอุใจินอุก
บ้าน ตอุบแบบกำาปิันทุบดีิน (แต่เปิ็นเร้�อุงจิริง) ก็เพราะเขากำาลังเปิ็น ‘วัยรุ่น’
แต่ถ้าสมัอุงขอุงเรามัีปิระตูเปิิดีปิิดีไดี้ เมั้�อุเปิิดีเข้าไปิดีูก็จิะพบคำาตอุบลงลึกไปิ
อุีกชุดีหนึ�งว่า เพราะการทำางานขอุงสมัอุงช่วงวัยรุ่นแต่ละส่วนทำางานเต็มัที�
สมับูรณ์์ไมั่เท่ากัน แถมัยังถูกกระตุ้นไดี้ง่ายจิากอุิทธิิพลขอุง อุร์โมันเพศอุีกดี้วย
กุญแจิดีอุกสำาคัญที�จิะช่วยให้วัยรุ่นคนนั�นผู้่านช่วงเวลาอุันท่วมัท้นและ
สับสนไปิไดี้ ตอุบในทางวิทยาศาสตร์สมัอุง นัน� ค้อุความัสามัารถและการฝึึกปิร้อุ
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

กลัุ�ม ัก

หากพิจิารณ์าในแง่ความัหมัายขอุงทักษะแต่ละดี้าน จิะชัดีเจินเลยว่า
ทำาไมั EF จิึงเรียกว่าเปิ็นตัวกำาหนดี ‘นิสัย’ และทำาลายความัสำาเร็จิขอุงผูู้้คน
ไดี้ดีังนี� (Gioia et al., 2000 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 9-10)
่ม

1

2

3
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ั

น

น

ควิามจัำาขีณะที่ำางานั (Working e ory) ค้อุการจิำาข้อุมัูลต่างๆ ไว้
ในใจิ ไมั่ ใ ช่ แ ค่ จิำา ไดี้ แต่ ข บคิ ดี เกี� ย วกั บ ข้ อุ มัู ล เหล่ า นั� น เพ้� อุ ทำา ความั
เข้าใจิ เปิรียบเทียบ เช้�อุมัโยงข้อุมัูลเก่ากับข้อุมัูลใหมั่ อุัปิเดีตข้อุมัูล
จิำาสิ�งที�เคยทำาผู้ิดีพลาดีไดี้และไมั่ทำาผู้ิดีซึ้ำา� อุีก เพราะถ้าจิำาสถานการณ์์
จิำาอุารมัณ์์ จิำาเหตุการณ์์ท�เี กิดีขึ�นในอุดีีตไมั่ไดี้ เมั้�อุสถานการณ์์ใกล้เคียง
กันปิรากฏิขึ�นตรงหน้า แน่นอุนว่าเราย่อุมั ‘ปิระเมัิน’ ไมั่ไดี้เช่นกันว่า
ควรจิัดีการอุย่างไร สำาคัญที�สุดี ความัจิำาขณ์ะทำางานเช่นนี�ต้อุงอุาศัย
ความัสนใจิจิดีจิ่อุ (Sustain attention) ร่วมัดี้วย
การึหยุดยับยั�ง (Inhibit) ค้อุความัสามัารถในการหยุดีการกระทำาที�
เคยชิน คิดีก่อุนทำา หยุดีความัคิดีทีว� อุ่ กแว่กเพ้อุ� ให้จิดีจิ่อุกับสิง� ทีก� ำาลังทำา
เอุาชนะความัต้อุงการ ความัอุยาก ไมั่ทำาตามัสิ�งที�มัาล่อุใจิ แต่เล้อุกทำา
สิ�งที�จิำาเปิ็นและสำาคัญต่อุความัสำาเร็จิ
การึเปล่� ย นั ยื ด หยุ่ นั ควิามคิ ด (Shift Cognitive flexibility) ค้ อุ
ความัสามัารถในการเปิลี�ยนความัสนใจิจิดีจิ่อุจิากกิจิกรรมัหนึ�งไปิยัง
อุีกกิจิกรรมัหนึง� ไดี้อุย่างอุิสระ การเปิลีย� นมัุมัมัอุงความัคิดี คิดีนอุกกรอุบ
ไมั่ยึดีติดีกับความัคิดีและการกระทำาแบบเดีิมัๆ
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่ม

4
5

6

ั

รุ่ ว

่ ม ั ว อง

การึใสำ่ใจัจัดจั่อ (Focus attention) ความัสามัารถใส่ใจิจิดีจิ่อุอุยูก่ บั งาน
ที�ทำาอุย่างต่อุเน้�อุง ไมั่ว่อุกแว่ก
การึควิบคุมอารึมณ์ (E otional control) การแสดีงอุอุกอุย่างเหมัาะสมั
เมั้�อุโกรธิ ผู้ิดีหวัง เสียใจิ และใช้เวลาไมั่นานในการค้นสู่อุารมัณ์์ปิกติ
ไมั่หุนหันพลันแล่นโต้ตอุบกลับทันทีโดียไมั่คิดี
การึเ ้าติิดติามด้ติัวิเอง (Self- onitoring) การเฝึ้าตามัดีูและสะท้อุน
ผู้ลจิากการกระทำาขอุงตัวเอุง และการตรวจิสอุบและปิระเมัินผู้ลงาน
เพ้�อุปิรับปิรุงให้ดีีขึ�น เปิ็นเร้�อุงเดีียวกับการวิเคราะห์ ทบทวน เพ้�อุพัฒนา
ปิรับปิรุงตัวเอุงหร้อุทำางานให้ดีียิ�งขึ�น
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่ม

7
8

9

ั

ั

การึเรึิ�มติ�นัลงมือที่ำา (Initiate) เริ�มัต้นลงมั้อุทำางานดี้วยตัวเอุงโดียไมั่
ต้อุงมัีคนบอุก การคิดีริเริ�มั คิดีนอุกกรอุบ
การึวิางแผู้นัจััดการึ (Plan rganize) หมัายถึงการวางแผู้นจิัดีการงาน
ตั�งแต่ต้นจินเสร็จิ เช่น การตั�งเปิ้าหมัาย จิัดีลำาดีับความัสำาคัญขอุงงาน
เริ�มัต้นลงมั้อุทำา เมั้�อุเจิอุปิัญหารู้จิักมัอุงภาพรวมัขอุงงาน ไมั่ติดีอุยู่กับ
รายละเอุียดีปิลีกย่อุยจินทำาให้งานไมั่สำาเร็จิ ติดีตามัปิระเมัินผู้ลขอุงงาน
และทักษะดี้านการจิัดีการอุ้�นๆ
การึมุ่งสำ้่เป้าหมาย (Goal-directed persistence) ความัพากเพียร
ทำางานจินบรรลุเปิ้าหมัาย เจิอุอุุปิสรรคแค่ไหนก็ลุกขึ�นมัาทำาจินสำาเร็จิไดี้

ท่ามักลางทักษะหลายดี้านขอุง EF แต่อฐิ 3 ก�อนัแรึก คือ ควิามจัำาขีณะ
ที่ำางานั การึหยุด และการึเปล่ย� นั ยืดหยุนั่ ควิามคิด เป็นัพืนั� ฐานัที่่ก� ำาหนัด
วิ่า เดกหรึื อ มนัุ ษย์ ค นัหนัึ� งม่ค วิามสำามารึถึในัการึกำา กั บ ติั วิ เอง e
e u tion บอกติัวิเองวิ่าจัะที่ำาหรึือไม่ที่าำ สำิ�งใดสำิ�งหนัึ�ง เพื�อผู้ลลัพธิ์
ที่่�ติั�งไวิ�ได�ไหม
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การกากั ัวเอง
การ ว ุม ัวเอง

เพ้อุ� ให้เห็นความัสามัารถและพลังแห่งการกำากับตัวเอุง (Self-regulation)
ว่ามัีผู้ลต่อุความัสำาเร็จิขอุงผูู้้คนไดี้อุย่างไร จิำาเปิ็นที�จิะต้อุงอุธิิบายถึงความั
แตกต่างระหว่างการควบคุมัตัวเอุง (Self-control) และการกำากับตัวเอุง (Selfregulation) รายละเอุียดีดีังนี�
การึควิบคุมติัวิเอง (Self-control) หมัายถึงการควบคุมัตัวเอุงในแง่การ
กระทำา ห้ามัตัวเอุงไมั่ให้ทาำ สิ�งที�อุยากทำา (Eisenberg Spinrad Eggu , 2010
อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกลุ , 2563, น. 12) ทักษะ EF ทีใ� ช้คอุ้ การหยุดี (Inhibit)
ไมั่ว่าจิะเปิ็นหยุดีการกระทำา หยุดีความัคิดีขณ์ะฟัุ้งซึ้่านหร้อุกำาลังว่อุกแว่ก
การทดีลอุงมัาร์ชเมัลโล่ (Marsh allow test) สุดีโดี่งดีังค้อุตัวอุย่างขอุง
การ ‘อุดีเปิรี�ยวไว้กินหวาน’ ( elayed grati cation) หร้อุ การควบคุมัตัวเอุง
อุย่างเห็นภาพที�สุดี ในแง่นี�ชัดีเจินเลยว่าแมั้รู้ท�ังรู้ว่าการห้ามัใจิไมั่หยิบขนมั
เพียง 3-5 นาทีจิะไดี้ส�ิงที�ดีีกว่า แต่อุะไรบางอุย่างในสมัอุงกลับส่งเสียงค้าน
ว่า ‘จิะรอุ หร้อุจิะกินเลยดีี ’ และไมั่เฉพาะกับเดี็กตัวเล็กๆ วัยรุ่นหร้อุผูู้้ใหญ่
เอุงก็เปิ็นเช่นนั�น
ในวันที�ต�ังใจิลดีนำ�าหนักจิริงๆ การตัดีใจิไมั่กินขอุงทอุดี หวาน มััน เค็มั
ไมั่เอุ้�อุมัมั้อุไปิคว้าโดีนัทหร้อุพิซึ้ซึ้่าแมั้มัันตั�งอุยู่ตรงหน้า ค้อุการควบคุมัตัวเอุง
(Self-control) แต่หากอุยากลดีนำ�าหนักให้ไดี้ผู้ลจิริงๆ ต้อุงใช้ปิณ์ิธิานกล้าแกร่ง
กว่านั�น การลดีนำ�าหนักไมั่ใช่แค่ควบคุมัการกิน แต่รวมัถึงการอุอุกกำาลังกาย
ซึ้ึ�งในคำาว่าอุอุกกำาลังกายมัีการกระทำามัากมัายในนั�น ทั�งการจิัดีตาราง เล้อุก
กิจิกรรมัที�จิะทำา หาข้อุมัูลดี้านการอุอุกกำาลังกายและอุาหาร ทั�งมัีการติดีตามั
ปิระเมัินผู้ลว่าลดีลงไปิเท่าไรแล้ว ทั�งหมัดีนี�ต้อุงใช้ทักษะมัากกว่าการควบคุมั
ตัวเอุง แต่ค้อุการกำากับตัวเอุง (Self-regulation)
พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง
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การึกำากับติัวิเอง (Self-regulation) เปิ็นลักษณ์ะสำาคัญอุย่างหนึ�งขอุง
การปิรับพฤติกรรมัมันุษย์ให้กระทำามัุ่งสู่เปิ้าหมัายไดี้สำาเร็จิ เช่น ความัมัุ่งมัั�น
ฝึ่าฟัันอุุปิสรรคเพ้�อุให้งานสำาเร็จิ การปิรับตัวเพ้�อุทำาตามัเปิ้าหมัายร่วมักัน
กับคนทีเ� รารัก และมัักเปิ็นการกำากับตัวเอุงในระยะยาวอุย่างทีก� ล่าวไปิข้างต้น
(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
อุอุกกำาลังกายในระยะยาวไมั่ไดี้) การกำากับตัวเอุง (Self-regulation) เปิ็นการ
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 นวลจิันทร์
จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 12) ค้อุ

1) การตั�งเปิ้าหมัายชัดีเจิน เหมัาะสมั มัีความัเปิ็นไปิไดี้ และคอุย
ตรวจิสอุบติดีตามัเปิ้าหมัาย
2) มัีแรงจิูงใจิที�จิะทุ่มัเททำางานให้เข้าใกล้เปิ้าหมัายขึ�นเร้�อุยๆ
3) มัีความัสามัารถในการเอุาชนะอุุปิสรรค หร้อุเอุาชนะสิ�งที�มัา
ยั�วยวนให้เราล้มัเลิกความัตั�งใจิ
ดีังนัน� ความัล้มัเหลวใดีๆ จิึงอุาจิเกิดีไดี้จิากสาเหตุทงั� 3 ข้อุ ค้อุ การไมั่รู้
เปิ้าหมัายหร้อุการตั�งเปิ้าหมัายที�ห่างไกลความัเปิ็นจิริง ขาดีแรงจิูงใจิที�ทุ่มัเท
ทำางานเพ้�อุไปิถึงเปิ้าหมัาย หร้อุการย่อุท้อุต่อุอุุปิสรรคหร้อุมัีส�ิงที�มัายั�วยวนให้
ล้มัเลิกความัตั�งใจิไปิเสียก่อุน
พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง
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เดกที่่�ม่ EF ด่ จัะม่การึกำากับติัวิเองที่่�ด่ด�วิย ที่ั�ง EF และการึกำากับ
ติัวิเอง e e u tion ม่ควิามสำัมพันัธิ์กบั ควิามพรึ�อมและควิามสำำาเรึจั
ที่างการึเรึ่ยนัขีองเดกในัทีุ่กรึะดับชั�นัติั�งแติ่อนัุบาลจันัถึึงมหาวิิที่ยาลัย
เดกที่่ม� ที่่ กั ษะ EF ด่กวิ่าจัะม่ควิามพรึ�อมที่างการึเรึ่ยนัสำ้งกวิ่า ม่ผู้ลสำัม ที่ธิิ
ที่างการึเรึ่ยนัที่่ด� ก่ วิ่าเมือ� เที่่ยบกับเดกที่่ม� ที่่ กั ษะด�านั EF ด�อยกวิ่า (Marsh
et al., 2006 Eisenberg et al., 2010 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563,
น. 12)

นัอกจัากนัันั� EF ยังม่ควิามสำัมพันัธิ์กับควิามสำำาเรึจัขีองช่วิติิ ในัหลาย
ด�านั เช่นั สำุขีภาพกาย สำุขีภาพจัิติ คุณภาพช่วิิติ การึอ่านัออกเขี่ยนัได�
ผู้ลการึเรึ่ยนั ควิามสำำาเรึจัในัอาช่พการึงานั ช่วิิติค้่ และควิามปลอดภัย
ในัสำังคม เดกที่่�ม่ EF และ การึกำ า กับติัวิเอง e e u tion ด่ จัะม่
ที่ักษะที่างสำังคมด่ เป็นัที่่�ยอมรึับขีองเพื�อนั ม่ควิามสำัมพันัธิ์ที่่�ด่กับเพื�อนั
เหนัอกเหนัใจัผู้้อ� นั�ื รึ้จั� กั แบ่งปนัอยากช่วิยเหลือผู้้อ� นั�ื และมักจัะไม่มป่ หา
ด�านัอารึมณ์และพ ติิกรึรึม ( ia ond, 2013 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกลุ ,
2563, น. 12)

ในทางตรงข้ามั วัยรุ่นที�มัีความับกพร่อุงขอุง EF จิะมัีปิัญหาพฤติกรรมั
ทั�งแบบแสดีงอุอุก (เช่น ก้าวร้าว ใช้ความัรุนแรง ก่อุความัวุ่นวาย ทำาผู้ิดีกฎระเบียบ เปิ็นต้น) และแบบเก็บกดี (เช่น แยกตัวจิากสังคมั วิตกกังวล ซึ้ึมัเศร้า
เปิ็นต้น) ปิัญหาในการกำากับตัวเอุง เช่น ไมั่สามัารถควบคุมัความัคิดี อุารมัณ์์
การกระทำาขอุงตนเอุง กำากับตัวเอุงไมั่ไดี้ และเปิ็นเหตุให้เดี็กขาดีความัพร้อุมั
ทางการเรียนและมัีปิญ
ั หาพฤติกรรมัในชัน� เรียน เช่น ไมั่สนใจิการเรียน ไมั่สง่ งาน
หนี เ รี ย น หุ น หั น พลั น แล่ น ทำา อุะไรโดียไมั่ ยั� ง คิ ดี ก้ า วร้ า วใช้ ค วามัรุ น แรง
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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เดกที่่ม� ค่ วิามบกพรึ่องขีอง EF และการึกำากับติัวิเอง e e u tion
ม่โอกาสำล�มเหลวิที่างการึเรึ่ยนัสำ้ง ผู้ิดก รึะเบ่ยบ งานัวิิจััยจัำานัวินัมาก
รึายงานัวิ่า ป หาพ ติิกรึรึมในัเดกและเยาวิชนั เช่นั หุนัหันัพลันัแล่นั
ใช�อารึมณ์ ที่ำาโดยไม่คิดไติรึ่ติรึอง เก่�ยวิโยงกับควิามบกพรึ่องขีอง EF
และการึกำากับติัวิเอง e e u tion สำ่งผู้ลให�เกิดการึที่ำาผู้ิดก หมาย
ใช�ควิามรึุนัแรึง รึวิมที่ั�งการึติิดยาเสำพติิด (Clark Manes, 2004 SpencerS ith Anderson, 2009 Mitchell Beech, 2011 Ro er et al., 2011 Lansing
et al., 2016 Miura Fuchiga i, 2017 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563,
� ควิามบกพรึ่องขีอง EF ยังเก่ยวิขี�
� องกับโรึคที่างจัิติเวิช
น. 13) ยิง� ไปกวิ่านัันั

หลายโรึคที่่แ� สำดงอาการึในัเดกและวิัยรึุนั่ ดังนัันั� การึสำ่งเสำรึิมให�เดกม่การึ
พัฒนัาที่ักษะด�านั EF ที่่ด� ติ่ ามวิัย จัะช่วิยลดป หาพ ติิกรึรึมและป หา
สำังคมติ่าง ที่่�จัะติามมาในัภายหลัง
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พน าน

แ �งการ

ันสู่้ ง

Cognition ค้อุ การตระหนักรู้ หร้อุรูค้ ดีิ และ eta ทีแ� ปิลว่า อุภิ ดีังนัน�
Metacognition จิึงแปิลไดี้วา่ เปิ็นอุภิปิญ
ั ญา ค้อุการรูต้ วั ว่าเรารูอุ้ ะไร ไมั่รอุู้ ะไร
และต้อุงรูอุ้ ะไรเพิมั� เติมั สามัารถเล้อุกกลวิธิใี นการวางแผู้น กำากับควบคุมั และ
ปิระเมัินการเรียนรู้ขอุงตนเอุงไดี้ เพ้�อุให้การเรียนรู้หร้อุการปิฏิิบัติงานต่างๆ
บรรลุตามัเปิ้าหมัาย เช่น เมั้�อุหลงใหลอุยากเปิ็นนักเต้นที�ปิระสบความัสำาเร็จิ
รู้แล้วว่าความัรู้ที�ขาดีไปิค้อุอุะไร ทำาอุย่างไรจิะเติมัเต็มัความัรู้น�ัน ต้อุงเดีินไปิ
ในเส้นทางไหนถึงจิะไดี้ฝึึกฝึนในสิ�งที�ตั�งใจิ อุย่างที� จัอห์นั ลาเวิล1 ( ohn
Flavel) นักจิิตวิทยาผูู้บ้ กุ เบิกการศึกษาวิจิยั เกีย� วกับการรูค้ ดีิ และเปิ็นผูู้ใ้ ช้คำาว่า
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: การรูค้ ดีิ (Metacognition) เพ้อุ� ส่งเสริมัการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตลอุดีชีวติ (https:
bit.ly 3uLB HI)
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ความัสำาคัญขอุง Metacognition ค้อุคำาว่า ‘ดี้วยตัวเอุง’ เดี็กๆ จิะไมั่ถูก
บอุกให้ทำางานตามัแผู้นที�วางไว้ หร้อุ บังคับให้ควบคุมัตัวเอุงไดี้ เมั้�อุลงมัาสู่
การปิฏิิบตั ิ ผูู้ท้ มั�ี ี Metacognition จิะจิัดีการวางแผู้น หาข้อุมัูล ทดีลอุง ควบคุมั
ตัวเอุง ปิระเมัินตัวเอุง เพ้�อุเติมัเต็มัสิ�งที�อุยากรู้อุยากเรียนไดี้ หากบอุกว่า
จิุดีเริมั� ต้นขอุง EF ค้อุการกำากับตัวเอุงดี้วยอุิฐ 3 ก้อุน ค้อุ ความัจิำาขณ์ะทำางาน
การหยุดี และการเปิลีย� น ย้ดีหยุน่ ความัคิดี 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�ต้อุงมัี
การปิระเมัินตัวเอุงเปิ็นระยะๆ ว่าสิง� ทีท� ำานีเ� พียงพอุหร้อุยัง หากยัง ต้อุงย้ดีหยุน่
พอุที�จิะปิรับเปิลี�ยนแผู้นการเพ้�อุให้เหมัาะสมัต่อุไปิ สำาคัญที�สุดี เดี็กๆ กระทำา
ทั�งหมัดี ‘ดี้วยตัวเอุง’
กล่าวอุย่างถึงทีส� ดีุ Metacognition ค้อุผู้ลลัพธิ์ ( utput) แห่งการมัี EF
ที�มัั�นคง
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วามเพี ยร

ฟัังดีูแล้วเหมั้อุนว่า หากเดี็กมัี EF แล้ว ยังไงเสียเขาก็คงมัีความัพยายามั
อุยู่ ใ นนั� น แต่ ล อุงคิ ดี ถึ ง การไปิสู่ เ ปิ้ า หมัายที� ต�ั ง ไว้ ไ กลๆ และต้ อุ งใช้ เ วลา
ยาวนานในการไปิให้ถึง เช่น เมั้�อุบอุกตัวเอุงว่าอุยากจิะเปิ็นนักดีนตรีที�มัี
ช้อุ� เสียงระดีับโลก แต่วนั นีย� งั เปิ็นวันแรกขอุงการขึน� เวทีปิระกวดี ปิระกวดีโดีย
ไมั่รู้ว่าผู้ลลัพธิ์จิะเปิ็นอุย่างไร ต้อุงแข่งอุีกกี�เวที หร้อุมัีทางอุ้�นไหมัที�จิะเปิ็น
นักดีนตรีระดีับโลกแต่ไมั่ไดี้ผู้่านการชนะรางวัล ลอุงคิดีถึงการพยายามัใน
แง่นท�ี ตี� อุ้ งใช้เวลาเดีินทางไมั่รสู้ กั เท่าไร และจิะผู้่านความัชอุกชำ�าจินทำาให้ตอุ้ ง
ตั�งคำาถามักับตัวเอุงขนาดีไหน ความัเพียรแบบไหนหร้อุที�เราจิำาเปิ็นต้อุงสร้าง
ใช่แล้ว ความัเพียรเปิ็นสิง� ทีต� อุ้ งสร้าง เพราะเรากำาลังพูดีถึงความัเพียรในแง่
‘ทักษะ’ ความัเพียรแบบไหนทีท� าำ ให้เราไมั่ลมั้ เลิกไปิกลางทางแมั้หลายเหตุการณ์์
พร้อุมัจิะบอุกให้เรา ยอุมัแพ้
ความัเพียรพยายามั (Grit) ถูกนำาเสนอุเปิ็นครั�งแรกโดีย แอนัเจัลา
ดั ก เวิิ รึ์ ธิ (Angela uckworth) หมัายถึ ง ลั ก ษณ์ะขอุงบุ ค คลที� รั ก ษา
ความัเพียรอุย่างต่อุเน้อุ� ง หลงใหล (Passion) ในงานทีท� าำ และจิะทุมั่ เททำาสิง� นัน�
จินกว่าจิะบรรลุเปิ้าหมัาย ( uckworth et al., 2007 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกลุ
และคณ์ะ, 2563, น. 13) จิุดีที�ทำาให้ความัเพียรแตกต่างกับการกำากับตัวเอุงค้อุ
Grit ค้อุความัเพียรในระยะยาว ต่อุให้เจิอุอุุปิสรรคเท่าไร เขาผูู้้น�ันจิะเช้�อุมัั�น
และลุกขึ�นย้นไดี้เสมัอุ งานวิจิัยจิำานวนมัากพบว่า Grit เปิ็นตัวคาดีการณ์์
ผู้ลสัมัฤทธิิ�ทางการเรียนไดี้อุย่างน่าเช้�อุถ้อุ เช่น ผู้ลสอุบหร้อุคะแนนเฉลี�ย
(GPA) ในระดีั บปิริ ญ ญาตรี และมัั ธิยมัศึ ก ษาตอุนต้ น อุั ต ราการอุอุกจิาก
โรงเรียน อุัตราการสำาเร็จิการศึกษาในโรงเรียนมััธิยมัศึกษาตอุนปิลาย เปิ็นต้น
(Bazelais, Le ay, oleck, 2016 Bow an et al., 2015 uckworth et al.,
2007, 2011 uckworth uinn, 2009 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกลุ , 2563,
น. 13)
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แต่ต้อุงขีดีเส้นใต้ว่า แมั้คนที�ถูกระบุว่ามัี EF ดีี หากไมั่ไดี้รับการปิลูกฝึัง
หร้อุสร้างบรรยากาศขอุงกรอุบคิดีเติบโต หร้อุ Growth indset เดี็กคนนั�น
อุาจิไมั่มัคี วามัเพียรก็ไดี้ หร้อุกล่าวให้เห็นภาพว่าการมัี EF ไมั่ใช่ยนั ต์ศกั ดีิส� ทิ ธิิ�
กับคนทีไ� ดี้ชอุ�้ ว่าทักษะสมัอุง EF ดีีทส�ี ดีุ เช่น สมัาธิิดีี ความัจิำาดีี เปิลีย� นความั
คิดีดีี จิัดีการตัวเอุงไดี้ดีี เปิ็นต้น แต่หากเปิ็นมันุษย์ที�ต้อุงเจิอุวันโหดีร้ายหร้อุ
อุุปิสรรคถาโถมัก็ยอุ่ มัทดีท้อุไดี้ทง�ั นัน� ในวันแบบนัน� เราย่อุมัต้อุงการวิธิคี ดีิ แบบ
เติบโต เช้�อุมัั�นว่าเราจิะผู้่านไปิไดี้หากอุดีทนและพยายามัเพียงพอุ ต่อุให้มัี
EF ดีีอุย่างไร แต่หากไมั่มัีความัเช้�อุมัั�นก็ยากที�จิะผู้่านอุุปิสรรคในชีวิตไปิไดี้
นัันั� จัึงเป็นัเหติุผู้ลวิ่า การึสำรึ�าง ที่ักษะ EF นัอกจัากออกแบบให�เดก
ได�ใช�สำมองสำ่วินัหนั�าอย่างครึบเครึื�องแล�วิ การึออกแบบการึเรึ่ยนัรึ้�ให�
พวิกเขีาเจัอที่่ายาก หมันั� เติิมควิามคิดแบบเติิบโติหรึือ o t in set
กเป็นัการึสำรึ�างภ้มิคุ�มกันัที่่�ด่ และเติิมเชื�อไ แห่งควิามเพ่ยรึพยายามได�
อ่กด�วิย
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เร็ ว ๆ นี� มี วิ จั ย ในวั ย รุ่ น ที� ร ายงานว่ า ความเพี ย ร (

) มี ค วามสั ม พั น ์ ท างบวกกั บ การมี ก รอบ

หรื อ กระบวนทั ศ น์ เ ติ บ โตงอกงาม หมายความว่ า คนที� มี

ความคิ ด แบบ

ความเพี ยรสู งมักจะมีกรอบความคิดแบบ

ทั�งยังพบความสั มพั น ์ทางลบ

ระหว่ า งคนที� มี ค วามเพี ยรสู ง กั บ ความหนาของเนื� อ สมองสี เ ทา (
บริ เ วณ

สมองส่ ว นที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ การทํา

(

หน้ า ที� เ ชิ ง บริ ห ารของสมอง หรื อ

)

) ข้ า งซ้ า ย หรื อ อ ิ บ ายอี ก อย่ า งว่ า คนที� มี ค วามเพี ย รสู ง

จะมีเนื�อสมองสี เทาบริเวณ

ข้างซ้ายบางกว่า เมื�อเทียบกับคนที�มีความเพี ยรน้อยกว่า

ในทางตรงข้ า ม ยั ง พบความสั ม พั น ์ ท างบวกระหว่ า งคนที� มี ค วามเพี ย รสู ง กั บ ความหนาของ
เนื�อสมองสี เทาบริเวณ
สี เ ทาบริ เ วณ

ข้างขวา หรือกล่าวได้ว่า คนที�มีความเพี ยรสูง จะมีเนื�อสมอง
ข้ า งขวาหนากว่ า คนที� มี ค วามเพี ย รน้ อ ยกว่ า

(Wang et al., 2018

อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 13-14)
ที�สําคัญก็คือ การวิเคราะห์ตัวแปรคัน
� กลาง (

) เพื� อดูว่าตัวแปรใดส่ งผ่าน

อิท ิพลจากตัวแปรอิสระ (การบางลงของเนื�อสมองสีเทาบริเวณ

ข้างซ้าย) ไปยังตัวแปร

ตาม (ความเพี ยร) การศึ ก านี�พบว่ากรอบความคิดแบบ
ที�อ ิบายความสั มพั น ์ระหว่างการบางลงของสมองส่ วน

เป�นตัวแปรส่งผ่าน
กับการมีความเพี ยร (

)

(Wang et al., 2018 อุ้างถึงใน นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 14)
กล่าวโดยสรุปคือ สมองกลีบหน้าสุดบริเวณ
เชิ ง บริ ห ารของสมอง หรื อ
วุ

เป�นสมองส่วนที�เกี�ยวข้องกับการทําหน้าที�

การบางลงของเนื� อ สมองบริ เ วณดั ง กล่ า วแสดงถึ ง การมี

ิภาวะที�มากขึ�น เนื�องจากกระบวนการ

ที�เกิดมากในช่วงวัยรุ่นทําให้บุคคลสามารถ

กํา กั บ ตั ว เองทั�ง ความคิ ด อารมณ์ การกระทํา การเปลี� ย นแปลงนี� สั ม พั น ์ กั บ การที� บุ ค คลมี
� จะส่งผลให้เกิดความเพี ยร (
ซึง

กรอบคิดแบบเติบโต หรือ
คนที�มี

) ในขณะเดียวกัน

ดี ก็จะมีการกํากับตัวเองดีด้วย

เมื�อรวมกระบวนการเปลี�ยนแปลงทัง
� หมดเข้าด้วยกัน ก็จะยิ�งชัดเจนมากว่าการลงทุนในเด็กและ
วัยรุ่นเพื� อส่ งเสริมให้เกิดทัก ะ

จะส่ งผลในเรื�องอื�นๆ ตามมาอีกหลายด้าน จนในที�สุดเด็กจะ

เติบโตงอกงามเป�นคนที�คิด รู้จักกํากับตัวเอง และทําสิ�งต่างๆ อย่างมุ่งมัน
� จนประสบความสําเร็จ

(นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล, 2563, น. 14)
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“

นวั น ี� ั ง ลั นา นั ก การ ั
ม� เ ออม ว� า นั รอพ � า

แม� ั งอย้� รง น� า อการ ว ุ ม ั ว เอง
แ � ก ารลั นา นั ก
ม� � แ � ว ุ ม การกน มั น รวม ง
การออกกาลัั ง กาย � ง มี ั งแ � ก าร
ั าราง เลัอกก กรรม ี�
า
า � อ ม้ ลั � า นอา าร ั งมี ก าร
าม
ปร เมน ลัว� า ลั ลัง ปเ � า รแลั� ว
ั ง ม นี � อ ง � ั ก มากกว� า การ
ว ุ ม ั ว เอง แ � อการ
กากั ั ว เอง

”
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“

ป ร สู่ การ น � ว งวั ย รุ� น
ั ง � า น วกแลั ลั
เปน ลั� น สู่ั� น สู่ เ อน
นสู่มอง ป ลัอ ี ว

”
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03

รุ่ออ
รุ่ รุ่ยนรุ่
อ ั น EF
ในวัยรุ่่่น
เราไดี้ทำาความัเข้าใจิกันไปิแล้วว่าทำาไมัวัยรุ่นจิึง ‘เ ี�ยว’ หร้อุเปิ็นช่วงวัย
ที�มัีพฤติกรรมัน่าเปิ็นห่วงอุยู่บ้าง นั�นก็เพราะพัฒนาการสมัอุงส่วนที�คิดีเปิ็น
เหตุผู้ล คิดีวิเคราะห์ และตัดีสินใจิขอุงวัยรุ่นยังพัฒนาไมั่เต็มัที� ขณ์ะที�สมัอุง
ส่วนอุารมัณ์์นั�นกลับเติบโตสูงสุดี อุย่างไรก็ตามั แมั้วัยรุ่นจิะมัีพฤติกรรมั
น่ า เปิ็นห่วงที�เกิดีจิากสมัอุงส่วนอุารมัณ์์ท�เี ติบโตสูงสุดี ทว่ามัี ‘หน้าต่างแห่ง
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โอุกาส’ (Window of opportunity) อุยู่มัากเช่นกัน นั�นก็เพราะการที�สมัอุง
ส่วนอุารมัณ์์ทำางานอุย่างเต็มัที�ในช่วงวัยนี� ทำาให้วัยรุ่นเต็มัไปิดี้วยพลังในการ
แสวงหาสิง� ทีแ� ปลกใหม่ ติืนั� เติ�นั เรึ�าใจั กล�าเสำ่ย� ง และมัีความัคิดีสร้างสรรค์
เป็นัช่วิงที่่�เสำ�นัใยปรึะสำาที่สำมองม่การึสำรึ�างเครึือขี่ายปรึะสำาที่ที่่� ับ �อนั
อย่างมาก จิึงควรช่วงชิงโอุกาสนี�ในการจิัดีปิระสบการณ์์ที�เหมัาะสมัให้เขาไดี้
ใช้พลังไปิในทางสร้างสรรค์ และช่วงวัยนี�ยังเปิ็น หนั�าติ่างแห่งโอกาสำบานั
สำุดที่�าย ในัการึพัฒนัา EF ขีองคนัคนัหนัึง� ปิระสบการณ์์ชว่ งวัยรุน่ จิะกำาหนดี
ตัวตนในวัยผูู้้ใหญ่ขอุงเขาและกำาหนดีผูู้้ใหญ่ขอุงสังคมัเลยทีเดีียว การจิัดี
ปิระสบการณ์์ให้วัยรุน่ นั�นจิึงต้อุง ‘ท้าทาย’ เพียงพอุ
อุีกปิระการค้อุ ในเมั้�อุสมัอุงส่วนการคิดีวิเคราะห์และตัดีสินใจิอุย่าง
เปิ็ น เหตุ เ ปิ็ น ผู้ลขอุงวั ย รุ่ น ยั ง พั ฒ นาไมั่ เ ต็ มั ที� การยั บ ยั� ง ชั� ง ใจิและการคิ ดี
เปิ็ น เหตุ เ ปิ็ น ผู้ลในวั ย รุ่ น อุาจิยั ง ทำา ไดี้ ไ มั่ ดีี นั ก อุั น เน้� อุ งจิากธิรรมัชาติ ข อุง
พัฒนาการทางสมัอุง แต่ความัย้อุนแย้งในช่วงวัยนี�ก็ค้อุ วัยรุ่นต้อุงใช้ทักษะ
ที�กล่าวไปิอุย่างเต็มักำาลังเพราะการเข้าสังคมักับเพ้�อุนเต็มัไปิดี้วยการชักชวน
สิง� ยัว� ยวนใจิ รวมัถึงแรงกดีดีันจิากกลุมั่ เพ้อุ� นหร้อุคนในสังคมั (Peer pressure)
แต่ก็ต้อุงไ ไลต์ไว้ดี้วยว่าการทำาตามักันเพราะต้อุงการเปิ็นส่วนหนึ�งขอุงกลุ่มั
กับเพ้�อุนๆ ก็เปิ็นพัฒนาการตามัช่วงวัยดี้วย ยังไมั่นับการใช้งานส้�อุอุอุนไลน์
ต่างๆ ที�เต็มัไปิดี้วยข้อุมัูลข่าวสาร ความัคิดีเห็น การซึ้้�อุขายสินค้าอุอุนไลน์
ยิ� ง ทำา ให้ วั ย นี� ต้ อุ งอุาศั ย การคิ ดี อุย่ า งมัี วิ จิ ารณ์ญาณ์ (Critical thinking)
ในการใช้งานโซึ้เชียลมัีเดีียมัากขึ�นกว่าการเปิ็นวัยรุน่ ในอุดีีตเปิ็นไหนๆ
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ดีังนัน� EF (Executive Functions) หร้อุความัสามัารถในการคิดีวิเคราะห์
ความัสามัารถในการหยุดีทำาในสิ�งที�ไมั่เกี�ยวข้อุง และกำากับตัวเอุงให้จิดีจิ่อุ
ทำา ในสิ� ง ที� ต้ อุ งทำา จิำา เปิ้ า หมัายที� ต นเอุงต้ อุ งทำา ให้ สำา เร็ จิ และสามัารถ
วางแผู้นจิัดีการงานที�ซึ้ับซึ้้อุน รวมัถึงการใช้อุภิปิัญญา (Metacognition)
ในการปิรับปิรุงและพัฒนางานให้สำาเร็จิตามัเปิ้าหมัายไดี้น�ัน จิึงจิำาเปิ็นต้อุง
ช่วยสร้างให้เกิดีขึน� ในวัยรุน่ ต้อุงเปิิดีพ้น� ทีใ� ห้วยั รุน่ ไดี้ฝึกึ สมัอุงส่วนหน้าเพ้อุ� ใช้
ทักษะ EF ในการทำางานให้สำาเร็จิ
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รุ่ม รุ่ ส
สน มส รุ่ั
ั

รุ่

รุ่ง
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
ร่วมักับผูู้้อุ�้น (Collaboration) ทักษะการส้�อุสาร (Co unication) เปิ็นต้น
รวมัถึงการสร้างลักษณ์ะนิสยั ต่างๆ (Character) เช่น การเปิ็นคนมัานะพยายามั
ไมั่ทอุ้ ง่าย (Grit) มัีความัรับผู้ิดีชอุบ การมัีจิติ สาธิารณ์ะ (Citizenship) เปิ็นต้น
แต่จิะอุอุกแบบการเรียนรู้เพ้�อุให้วัยรุ่นไดี้ ‘ฝึึก’ ทักษะเหล่านี�ไดี้อุย่างไร
คำา ตอุบอุยู่ ท�ี การึได� ม่ ป รึะสำบการึณ์ จั รึิ ง (Real world experience)
หั ว ใจิสำา คั ญ ค้ อุ การเปิิ ดี โอุกาสให้ เ ยาวชนหร้ อุ วั ย รุ่ น ไดี้ อุ อุกมัาเรี ย นรู้
สถานการณ์์ จิ ริ ง ในสั ง คมั มัี ปิ ระสบการณ์์ ต รง (Experiential learning)
เรียนรู้จิากการลงมั้อุทำา (Learning by doing) โดียกำาหนดีเง้�อุนไขให้ทำางาน
เปิ็นทีมักับเพ้�อุน และมัีขอุบเขตขอุงระยะเวลาและงบปิระมัาณ์ที�กำาหนดี
เพราะการเรียนรู้ในลักษณ์ะนี�จิะทำาให้เขาไดี้ดีึงศักยภาพขอุงตัวเอุงอุอุกมัาใช้
อุย่างสูงสุดี ซึ้ึ�งการเรียนรู้จิากสถานการณ์์จิริงอุาจิทำาไดี้หลายรูปิแบบ แต่
วิ ธิี ก ารที� โ ครงการ Active citizen ใช้ ค้ อุ การให้ เ ยาวชน กคิ ด และที่ำา
โครึงการึเพื�อช่วิยแก�ไขีป หาหรึือพัฒนัาชุมชนัที่�องถึิ�นั o unit
o ect รึ่วิมกันัเป็นัที่่ม
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ในระหว่างที�ทำาโครงการจิะมัีภารกิจิที�ทั�งทีมัต้อุงทำาให้บรรลุเปิ้าหมัาย
รวมัถึงมัีปิัญหาที�ต้อุงแก้ไขสารพัดี โครึงการึจัึงเป็นัเครึื�องมือที่่�ที่ำาให�วิัยรึุ่นั
ได�ที่าำ ควิามเขี�าใจัสำถึานัการึณ์สำังคม วิางแผู้นัจััดการึงานั วิางแผู้นัช่วิิติ
กที่ำา งานักั บ ผู้้� ค นัหลากหลายแบบ หลากหลายวิั ย แติกติ่ า งที่ั� ง
ปรึะสำบการึณ์และควิามคิด ที่ัง� เพือ� นัและผู้้ใ� ห ใ่ นัชุมชนั กแก�ไขีป หา
ที่่เ� กิดขีึนั� รึะหวิ่างที่ำาโครึงการึ งึ� ที่ัง� หมดนั่ติ� อ� งใช�ที่กั ษะและควิามสำามารึถึ
หลายอย่างปรึะกอบกันั รึวิมถึึงที่ักษะ EF
ทว่าการเรียนรู้ที�เกิดีขึ�นจิากการลงมั้อุทำา (Learning by doing) ใน
ลักษณ์ะนี� ไมั่สามัารถสร้างความัเปิลี�ยนแปิลงต่อุตัววัยรุ่นไดี้จิากการลงมั้อุ
ทำากิจิกรรมัเพียงครั�งเดีียว แต่ทักษะต่างๆ จิะค่อุยๆ เกิดีขึ�นจิากการ ‘ทำาซึ้ำา� ๆ’
ในระยะเวลาที� ‘นานเพียงพอุ’ และ ‘ต่อุเน้�อุง’ อุย่างน้อุย 1 ปิี
ในระยะเวลาอุย่างน้อุย 1 ปิี เยาวชนจิะเริ�มัที�การทำาความัรู้จิักชุมัชนที�
ตัวเอุงอุาศัย 2 ส่วน ค้อุ หนัึ�ง ภูมัิสังคมั ไดี้แก่ ปิระวัติศาสตร์ ทรัพยากร
ธิรรมัชาติและสิง� แวดีล้อุมั วัฒนธิรรมัปิระเพณ์ี วิถชี วี ติ และ สำอง บุคคล ซึ้ึง�
มัีทั�งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหมั่อุาศัยอุยู่ร่วมักัน กิจิกรรมันี�เปิ็นจิุดีแรกที�ทำาให้
เยาวชนรูจิ้ กั ว่ารากเหง้าขอุงตัวเอุงเปิ็นใคร ชุมัชนตัวเอุงมัีความัเปิ็นมัาอุย่างไร
สามัารถพูดีไดี้อุย่างเต็มัปิากเต็มัคำาว่าบ้านตัวเอุงมัีขอุงดีีอุะไร โครงการทำาให้
เดี็กเข้าไปิสัมัผู้ัสสิง� เหล่านี� ไดี้รใู้ นสิง� ทีไ� มั่เคยรูห้ ร้อุไมั่รจิู้ กั มัาก่อุน ไดี้เข้าใจิผูู้อุ้ น้�
และสิ�งรอุบตัวโดียไมั่ยึดีตัวเอุงเปิ็นศูนย์กลาง ทำาให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหมั่
กลับมัาเห็นรากเหง้าขอุงตัวเอุง
จิากนัน� จิึงมัาสูข่ น�ั ตอุนการลงมั้อุทำา เยาวชนจิะเล้อุกสถานการณ์์ในชุมัชน
มัาพัฒนาเปิ็นโครงการตามัความัสนใจิขอุงตัวเอุง กำาหนดีเปิ้าหมัายโครงการ
กิจิกรรมัที�จิะทำาให้บรรลุเปิ้าหมัาย อุอุกแบบแผู้นการทำางาน และมัาถึงขั�น
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ลงมั้อุทำาร่วมักับเพ้�อุนและการขอุความัร่วมัมั้อุจิากผูู้้ใหญ่ในชุมัชน จินมัา
จิบที�กระบวนการการส้�อุสารความัรู้และกระบวนการทำางานต่อุคนในชุมัชน
เพ้�อุให้คนในชุมัชนมัาเรียนรู้และพัฒนาชุมัชนร่วมักัน
ก่อุนลงมั้อุทำาโครงการ เยาวชนจิะมัีความักลัวและไมั่มั�ันใจิเพราะไมั่เคย
ทำามัาก่อุน ไมั่เช้อุ� มััน� ว่าตัวเอุงจิะทำาไดี้ ไมั่รวู้ า่ จิะเริมั� จิากตรงไหน ความัมััน� ใจิ
ขอุงเขาอุาจิสูญเสียหร้อุหล่นหายไปิกับอุุปิสรรคระหว่างทาง โดียเฉพาะเมั้�อุ
ถูกดีูถกู หร้อุไมั่ไดี้รบั การยอุมัรับจิากผูู้ใ้ หญ่ ความัไมั่เข้าใจิกันภายในกลุมั่ เพ้อุ� น
ที�ทำางานดี้วยกัน หร้อุจิากปิมับางอุย่างในชีวิต สิ�งเหล่านี�ทำาให้เดี็กท้อุแท้จิน
คิดีว่าคงไมั่มัีทางเปิ็นไปิไดี้ ไมั่มัีทางทำาให้สำาเร็จิไดี้
แต่นี�ค้อุเส้นทางการเรียนรู้ (Learning journey) ที�ทำาให้วัยรุ่นไดี้ดีึง
ศักยภาพขอุงตัวเอุงอุอุกมัาใช้อุย่างสูงสุดี ในระหว่างทางทีท� ำาโครงการบางคน
ท้อุ เพราะต้อุงคิดีวางแผู้นและทำาสิง� ทีย� าก ไมั่คนุ้ เคย หร้อุบางคนไมั่กล้าแสดีง
ความัคิดีเพราะกลัวผู้ิดี ไมั่มั�ันใจิ หร้อุบางคนเจิอุอุุปิสรรคระหว่างทำาโครงการ
เช่น บริหารจิัดีการเวลาเรียนกับเวลาทำาโครงการไมั่ไดี้ ทะเลาะกับเพ้อุ� นในทีมั
ผูู้้ปิกครอุงไมั่อุนุญาตให้มัาทำากิจิกรรมัเพราะต้อุงการให้มัุ่งเรียนหนังส้อุอุย่าง
เดีียว เปิ็นต้น ขั�นตอุนนี�เขาจิะไดี้ฝึึกจิัดีการอุารมัณ์์ ไมั่ถอุดีใจิทิ�งโครงการไปิ
กลางคัน แต่จิะพยายามัอุดีทน ย้ดีหยุน่ ปิรับตัว พยายามัวางแผู้นแก้ไขปิัญหา
จิัดีการเวลารวมัถึงหาหนทางเพ้อุ� เดีินหน้าทำาโครงการต่อุไปิดี้วยความัรับผู้ิดีชอุบ
พวกเขาต้อุงก้าวข้ามัความักลัวและความัไมั่มั�ันใจิ และนำาพาตัวเอุงเดีินทาง
ต่อุไปิจินกว่าจิะถึงเส้นทางที�ตั�งความัหวังไว้
ที่่ า มกลางอุ ป สำรึรึคที่่� เ ผู้ชิ หนั� า อย้่ เหมื อ นัเขีากำ า ลั ง ยื นั อย้่ ติ รึง
ขีอบเหวิ จัุ ดนั่�เ องที่่� เ ขีาจัะหยิ บ วิิ ธิ่ คิด บางอย่ า งขีึ� นัมาที่� า ที่ายติั วิ เอง
แล�วิดึงศักยภาพในัติัวิเองออกมา ซึ้ึง� เปิ็นไดี้ทง�ั ทักษะ ความัรู้ ความัชำานาญ
เชี�ยวชาญเฉพาะตัว หร้อุแมั้แต่ความัอุดีทนและความัมัานะพยายามั หลาย
คนรูจิ้ กั ตัวเอุงมัากขึน� ในช่วงเวลานี� บางคนถึงขนาดีค้นพบความัสามัารถใหมั่ๆ
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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
การึที่ำาโครึงการึจัึงเป็นัเหมือนัการึสำรึ�างพืนั� ที่่ใ� ห�เยาวิชนัได�ลงสำนัาม
ไปเรึ่ยนัรึ้� กที่ักษะ สำรึ�างลักษณะนัิสำัย
cte หลายอย่าง จัาก
สำถึานัการึณ์จัรึิงในัช่วิิติขีองเขีา
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ซึ้ึ� ง หากเช้� อุ มัโยงกั บ การพั ฒ นา EF แล้ ว จิะเห็ น ว่ า การทำา โครงการ
เสมั้อุนการจิำาลอุง ‘สนามั’ ให้เยาวชนไดี้ฝึกึ EF ทัง� การมัุง่ สูเ่ ปิ้าหมัาย (Goaldirected persistence) ความัจิำาขณ์ะทำางาน (Working e ory) ค้อุการ
จิำาเปิ้าหมัายไดี้ รู้ว่าทำาอุะไรไปิแล้วและต้อุงทำาอุะไรต่อุเพ้�อุไปิให้ถึงเปิ้าหมัาย
ฝึึกการใส่ใจิจิดีจิ่อุ (Focus attention) กำากับตัวเอุง (Self-regulation) ให้ทำา
สิ�งที�ต้อุงทำา เพราะหากไมั่ทำาตามันี�อุาจิส่งผู้ลกระทบต่อุงานหร้อุต่อุผูู้้อุ้�นไดี้
หร้อุมัีความัสามัารถในการหยุดียับยั�ง (Inhibit) หยุดีทำาสิ�งที�ไมั่เกี�ยวข้อุง
เช่น การทำาโครงการนัน� มัีแผู้นงานและแผู้นเวลากำากับ แต่บางครัง� เกิดีขีเ� กียจิ
อุยากพัก อุยากเท แต่เยาวชนจิะคิดีว่าถ้าเทแล้วจิะเกิดีอุะไรขึ�น ส่งผู้ลต่อุทีมั
อุย่างไร ส่งผู้ลต่อุใครบ้าง ถ้าทำาให้เสร็จิจิะเกิดีผู้ลดีีอุย่างไร ซึ้ึ�งอุาจิจิะทำาให้
เยาวชนมัีพลัง ‘ บึ ’ ขึน� มัาไดี้ แถมัยังช่วยสร้างนิสยั เร้อุ� งการมัีวนิ ยั รับผู้ิดีชอุบ
ไดี้อุีกดี้วย
ทักษะ EF อุีกกลุมั่ ทีไ� ดี้ฝึกึ อุย่างมัากค้อุ การควบคุมัอุารมัณ์์ (E otional
control) การเปิลีย� น ย้ดีหยุน่ ความัคิดี (Shift) และการวางแผู้นจิัดีการ (Plan
rganize) เพราะในระหว่างที�ทำาโครงการนั�นเยาวชนต้อุงเผู้ชิญกับปิัญหา
มัากมัาย ทั�งปิัญหาจิากงาน ปิัญหาจิากครอุบครัว ปิัญหาจิากเพ้�อุนร่วมัทีมั
ปิัญหาจิากการเรียน รวมัถึงปิัญหาจิากทักษะหร้อุนิสยั ขอุงตัวเอุง การเผู้ชิญหน้า
ยอุมัรับ ฝึึกแก้ปิญ
ั หา ตัง� สติ ควบคุมัอุารมัณ์์ไดี้เมั้อุ� เกิดีปิัญหาขึน� ค้อุสิง� ทีเ� ขา
ไดี้ฝึึกการควบคุมัอุารมัณ์์ การปิรับเปิลี�ยนแผู้นงานเมั้�อุเกิดีปิัญหาขึ�น (Shift)
และค่อุยๆ วางแผู้นเพ้�อุแก้ปิัญหา และวางแผู้นให้งานไปิถึงเปิ้าหมัายไดี้
(Plan rganize)
กระบวนการเหล่านี�ทาำ ให้เซึ้ลล์สมัอุงส่วน EF ขอุงเยาวชนค่อุยๆ แข็งแรง
ขึ�นในระหว่างการทำาโครงการไดี้อุย่างไมั่น่าเช้�อุ
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ในระหว่างทำาโครงการมัีหลายจิังหวะที�เยาวชนจิะถูกผู้ลักให้ไปิอุยู่ที�
‘ปิลายขอุบขอุงความัสามัารถตนเอุง’ ค้อุการเผู้ชิญหน้ากับปิัญหา ซึ้ึ�งเขามัี 2
ทางเล้อุก ค้อุ ยอุมัแพ้ หร้อุก้าวข้ามัสถานการณ์์น�ันไปิให้ไดี้ บางคนก้าวข้ามั
ไดี้ดี้วยตัวเอุง ในขณ์ะที�บางคนก้าวข้ามัมัาไดี้ดี้วยการปิระคับปิระคอุงจิาก
ผูู้ใ้ หญ่ ไมั่วา่ จิะเปิ็น ครู พ่อุแมั่ หร้อุผูู้ใ้ หญ่ในชุมัชน ซึ้ึง� การก้าวข้ามัปิัญหามัา
ไดี้นน�ั จิะทำาให้เยาวชนเหล่านีไ� ดี้ขยายขีดีความัสามัารถขอุงตนเอุงไปิอุีกขัน� หนึง�
จิะเห็นไดี้วา่ เมั้อุ� อุอุกมัาเรียนรูน้ อุกห้อุงเรียน เยาวชนต้อุงเจิอุสถานการณ์์
ที�ยากและควบคุมัไมั่ไดี้มัากมัาย แตกต่างจิากการเรียนในห้อุงเรียน ดีังนั�น
‘ผูู้้ใหญ่’ จิึงเปิ็นสภาพแวดีล้อุมั (Ecosyste ) ที�สำาคัญ
ที่ัง� นั่� ผู้้ใ� ห ่ หรึือโค�ช ไม่ได�เขี�ามา บอก วิ่าเยาวิชนัจัะติ�องที่ำาอะไรึ
แติ่มา ชวินัคิด และสำะที่�อนัให�นัอ� ง เหนัจัุดอ่อนัและจัุดแขีงในัติัวิเอง
เป็นัคนัที่ำาให�กรึะบวินัการึเรึ่ยนัรึ้�ขีองเยาวิชนัม่ควิามเขี�มขี�นัขีึ�นั
จิากปิระสบการณ์์การทำาโครงการพบว่า ‘ผูู้้ใหญ่’ ซึ้ึ�งเปิ็นพี�เลี�ยง ที�คอุย
จิ้อุงมัอุงภาวะ ‘ติดีขอุบ’ ขอุงวัยรุ่น สามัารถทำาให้ไกลไปิกว่าการโค้ชเพ้�อุให้
เขาก้าวข้ามัอุุปิสรรคในการจิัดีการงาน แต่สามัารถโค้ชหร้อุช่วยให้เขามัีความั
ชัดีเจินในตัวตนทีเ� ขาค้นหาอุยูไ่ ดี้ดีว้ ยเช่นกัน หร้อุชัดีเจินในศักยภาพขอุงตัวเขา
เอุงมัากขึน� หากโค้ชหมััน� สังเกต รับฟััง ตัง� คำาถามั เสริมัพลัง และสร้างกำาลังใจิ
ให้เขา
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การอุอุกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ้�อุพัฒนาทักษะ EF ขอุงโครงการ
Active citizen มัีเง้อุ� นไขการเรียนรู้ (Learning conditions) ทีเ� ปิ็นหัวใจิสำาคัญ
ดีังนี�
1. เป็นัการึเรึ่ยนัรึ้ผู้� า่ นัปรึะสำบการึณ์จัากการึลงมือที่ำาจัรึิง (Experiential
learning) ในทีน� คี� อุ้ การทำาโครงการเพ้อุ� แก้ไขปิัญหาหร้อุพัฒนาชุมัชน (Co unity project)
2. เป็ นั การึเรึ่ ย นัรึ้� ผู้่ า นัปรึะสำบการึณ์ ที่่� ติ� อ งใช� รึ ะยะเวิลาที่่� นั านั
เพ่ยงพอ และติ่อเนัื�อง อย่างนั�อย 1 ป โดียแบ่งเปิ็น
> พัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อุนลงมั้อุทำาโครงการ ในเร้�อุงการศึกษา
ชุ มั ชน การพั ฒ นาโครงการ และอุบรมัเชิ ง ปิฏิิ บั ติ ก ารเร้� อุ งต่ า งๆ
เช่น การทำางานเปิ็นทีมั เปิ็นต้น เปิ็นระยะเวลาปิระมัาณ์ 3-4 เดี้อุน
> เยาวชนทำาโครงการ ใช้เวลาปิระมัาณ์ 4-5 เดี้อุน โดียในระหว่างทำา
โครงการมัีการสรุปิบทเรียนร่วมักับเยาวชนเปิ็นระยะ รวมัถึงการพัฒนา
ศั ก ยภาพเยาวชนดี้ า นต่ า งๆ เช่ น ทั ก ษะการส้� อุ สาร การผู้ลิ ต ส้� อุ
เปิ็นต้น
> ช่ ว งท้ า ยโครงการเปิ็ น การสรุ ปิ บทเรี ย น และจิั ดี งานส้� อุ สารต่ อุ
สาธิารณ์ะในชุมัชนและในจิังหวัดี เปิ็นระยะเวลา 2-3 เดี้อุน
3. ออกแบบให�เยาวิชนัได�ที่ำางานัเป็นัที่่ม โดียการทำาโครงการร่วมักับ
เพ้�อุนปิระมัาณ์ 5 คน เพ้�อุให้เขามัีสมัาชิกมัากพอุในการรับมั้อุกับงานที�ยาก
และซึ้ับซึ้้อุน และเปิ็นการฝึึกทำางานกับคนที�แตกต่างหลากหลาย
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4. ปรึะเดนัที่่�เยาวิชนัที่ำาโครึงการึเป็นัเรึื�องที่่�มาจัากชุมชนัใกล�ติัวิ
เป็นัเรึื�องที่่�เยาวิชนัสำนัใจั และเขีาเป็นัผู้้�เลือกเอง เพราะการเรียนรู้ท�ีดีี
ค้อุการเรียนรู้ที�เยาวชนไดี้เปิ็นเจิ้าขอุงการเรียนรู้นั�น ให้เขามัีโอุกาสไดี้เรียนรู้
สิง� ทีต� รงกับความัสนใจิขอุงตนเอุง หากเขาไดี้มัโี อุกาสตัดีสินใจิเล้อุกเอุงเขาจิะ
มัีสว่ นร่วมัในการรับผู้ิดีชอุบ และพร้อุมัทีจิ� ะแก้ไขปิัญหาในระหว่างทีท� าำ โครงการ
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
เส้นทางการเรียนรู้น�ี
6. ป หารึะหวิ่างที่ำาโครึงการึคือโอกาสำในัการึเติิบโติและพัฒนัา
EF ขีองเยาวิชนั โค้ชต้อุงมัีกรอุบความัคิดีแบบเติบโต (Growth indset)
มัีมัุมัมัอุงที�เปิ็นบวกต่อุปิัญหา และใช้โอุกาสที�เยาวชนเจิอุปิัญหาในการสร้าง
การเรียนรู้ให้เยาวชนเติบโต
7. ควิามสำำาเรึจัขีองการึที่ำาโครึงการึคือการึเติิบโติขีองเยาวิชนัทีุ่กคนั
มัิใช่การบรรลุเปิ้าหมัายขอุงโครงการเพียงเท่านั�น
การทำาโครงการเพ้�อุช่วยแก้ไขปิัญหาหร้อุพัฒนาชุมัชนท้อุงถิ�น (Co unity project) เยาวชนในแต่ละจิังหวัดีจิะรวมักลุ่มักัน กลุ่มัละ 5-10 คน
พวกเขาจิะเล้อุกเร้�อุงหร้อุปิระเดี็นที�สนใจิเพ้�อุมัาทำาโครงการ เช่น ปิระเดี็น
ทรัพยากรธิรรมัชาติและสิ�งแวดีล้อุมั ปิระเดี็นวัฒนธิรรมัภูมัิปิัญญา ปิระเดี็น
การศึกษา การเกษตร สุขภาพ เปิ็นต้น และมัีพ�ีๆ หร้อุครูเปิ็นโค้ชในการ
เรียนรู้ขอุงเยาวชนตลอุดีระยะเวลา 1 ปิี
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p 9- 0 ด้้านหลี่ังหน้าพั บ--เวั้นข้าวั

1
รวมกลัุ�มเพ� อน

น เพ� อ า รงการร�วมกัน

โครงการอุอุกแบบให้เยาวชนทำางานร่วมักันเปิ็นทีมัเพราะการทำาโครงการ
เพ้� อุ แก้ ปิั ญ หาหร้ อุ พั ฒ นาชุ มั ชนต้ อุ งอุาศั ย ความัร่ ว มัมั้ อุ จิากที มั ที� มัี ค วามั
สามัารถหลากหลาย นอุกจิากนี� การทำางานเปิ็นทีมัยังเปิ็นเง้�อุนไขให้เยาวชน
ฝึึกการทำางานร่วมักับผูู้้อุ้�น (Collaboration skill) การที�เยาวชนมัีทักษะ นิสัย
และบุคลิกที�แตกต่างกัน แต่ต้อุงทำางานร่วมักันเพ้�อุให้งานบรรลุเปิ้าหมัาย
เขาจิะไดี้ฝึึกยอุมัรับฟัังความัเห็นที�แตกต่างหลากหลายท่ามักลางการยึดีมัั�น
ในความัคิดีขอุงตัวเอุง เมั้�อุต้อุงเล้อุกและตัดีสินใจิฝึึกหลอุมัรวมัความัคิดี
พวกเขาจิะไดี้ฝึกึ จิากการคิดีวิเคราะห์และการควบคุมัอุารมัณ์์เมั้อุ� ต้อุงถกเถียง
แลกเปิลี�ยนความัคิดีที�แตกต่างและยุติความัขัดีแย้งอุย่างสันติไดี้
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2
ก า ุม น

เปิ็ น ขั� น ที� เ ยาวชนลงพ้� น ที� นำา ตั ว เอุงลงไปิศึ ก ษา สั ง เกต รั บ ฟัั ง และ
รวบรวมัข้อุมัูลเพ้�อุทำาความัเข้าใจิสถานการณ์์ในชุมัชนตัวเอุง ทั�งปิัญหาและ
สิ�งดีีๆ ที�มัีในชุมัชน แล้วเล้อุกเร้�อุงที�ตัวเอุงสนใจิทำาโครงการ
ขัน� ตอุนนีน� อุกจิากเปิ็นเง้อุ� นไขให้เยาวชนไดี้เช้อุ� มัโยงตัวเอุงกับชุมัชนบ้าน
เกิดี รู้สึกเปิ็นส่วนหนึ�งขอุงชุมัชนแล้ว ยังเปิ็นขั�นตอุนที�ไดี้ฝึึกการคิดีวิเคราะห์
อุย่างมัากเลยทีเดีียว เช่น ฝึึกการวางแผู้นการทำางานก่อุนลงชุมัชนอุย่าง
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เปิ็ น ระบบ แตกแยกย่ อุ ยรายละเอุี ย ดีงานที� ต้ อุ งทำา ร่ ว มักั น ทั� ง งานข้ อุ มัู ล
งานปิระสานงาน งานสวัสดีิการ การจิัดีการงบปิระมัาณ์ 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�มัีความัรู้เดีิมั
อุยูแ่ ล้ว จิึงจิะอุอุกแบบคำาถามัเพ้อุ� ให้ไดี้ขอุ้ มัูลมัาใช้งานไดี้ และขัน� ตอุนสุดีท้าย
เขาต้อุงเรียบเรียงความัคิดีเพ้�อุนำาเสนอุผู้ลการศึกษาข้อุมัูล เปิ็นขั�นที�ต้อุง
ปิระมัวลข้อุมัูลเปิ็นความัเข้าใจิ ส้�อุสารและถ่ายทอุดีอุอุกมัา กระบวนการนี�
ถ้อุเปิ็นการสร้างความัรูดี้ ว้ ยตัวเอุงขอุงเยาวชน พร้อุมักับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้หลากหลายดี้านไปิพร้อุมัๆ กัน

3
วเ รา แลั ั สู่น เลัอกปร เ น
มาพั นาเปน รงการ

ภายหลั ง การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์์ ใ นชุ มั ชนจิากกิ จิ กรรมัข้ อุ 2 แล้ ว
เยาวชนแต่ละทีมัจิะเล้อุกปิระเดี็นทีส� นใจิมัาทำาโครงการ เขาต้อุงวิเคราะห์และ
ตัดีสินใจิว่าจิะเล้อุกปิระเดี็นอุะไร เพราะอุะไร โดียโค้ชมัีเคร้อุ� งมั้อุทีช� ว่ ยในการ
วิเคราะห์ 2 เคร้อุ� งมั้อุ ค้อุ ‘ต้นไมั้ปิญ
ั หา’ และ ‘3 คำาถามัปิระเมัินความัเปิ็นไปิไดี้
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�อุให้เยาวชนเข้าใจิปิัญหาหร้อุสถานการณ์์ที�สนใจิไดี้ลึกซึ้ึ�งขึ�น แล้วจิึง
เล้อุกส่วนหนึ�งส่วนใดีมัาทำาโครงการเพ้�อุแก้ปิัญหา สาเหตุขอุงปิัญหาอุาจิมัี
หลายสาเหตุ แต่เยาวชนเล้อุกแก้ไขในสาเหตุที�พอุทำาไดี้ และให้แน่ใจิว่าการ
ทำาโครงการนั�นจิะไปิแก้ไขที�สาเหตุขอุงปิัญหาไดี้จิริง
3 คำาถึามปรึะเมินัควิามเป็นัไปได�ในัการึที่ำาโครึงการึ มัีคำาถามัชวน
วิเคราะห์ 3 คำาถามั ค้อุ
1) การแก้ปิัญหาหร้อุทำาโครงการเร้�อุงนี�เหมัาะกับศักยภาพขอุงทีมั
ที�จิะทำาไดี้ภายใต้ความัรู้และทักษะขอุงสมัาชิกทุกคนหร้อุไมั่
2) โครงการทีจิ� ะทำาเหมัาะสมักับงบปิระมัาณ์และระยะเวลาทีมั� ี 3-4
เดี้อุน หร้อุไมั่
3) นอุกจิากสมัาชิกในทีมัแล้วมัีใครอุีกบ้างในชุมัชน ที�จิะมัาช่วย
สนับสนุนในการทำาโครงการครั�งนี�
อุย่างไรก็ตามั การตัดีสินใจิเล้อุกปิระเดี็นเพ้�อุทำาโครงการต้อุงมัาจิาก
ความัเห็นร่วมักันขอุงสมัาชิกในทีมั เพ้อุ� ให้ทกุ คนมัีความัรูส้ กึ อุยากทำาและเปิ็น
เจิ้าขอุง (Co it ent) ร่วมักัน
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4
เ ียน �อเสู่นอ รงการ

เยาวชนจิะใช้ขอุ้ มัูลจิากการศึกษาข้อุมัูลชุมัชน การวิเคราะห์ปิญ
ั หา และ
ศึกษาข้อุมัูลในปิระเดี็นที�สนใจิเพิ�มัเติมั แล้วมัาเขียนเปิ็นข้อุเสนอุโครงการที�
อุธิิบาย 5 ปิระการ ดีังนี�
1. ข้อุมัูลสถานการณ์์ในชุมัชน และที�มัาขอุงปิัญหาในชุมัชนที�สนใจิทำา
โครงการนี�
2. เปิ้าหมัายความัสำาเร็จิที�อุยากเห็น
3. วัตถุปิระสงค์โครงการที�ต้อุงการพัฒนา
4. กิจิกรรมัที�นำาไปิสูก่ ารบรรลุเปิ้าหมัายโครงการ
5. แผู้นการดีำาเนินงาน ระยะเวลา และงบปิระมัาณ์ที�ใช้
การเขียนข้อุเสนอุโครงการเปิ็นขั�นการคิดีที�ซึ้ับซึ้้อุนขึ�น ต้อุงนำาข้อุมัูล
มัาสังเคราะห์ เรียบเรียงอุย่างเปิ็นเหตุเปิ็นผู้ล คิดีวิเคราะห์ว่าอุะไรค้อุปิัญหา
ชุมัชน เปิ้าหมัายที�ต้อุงทำาให้สำาเร็จิเพ้�อุคลี�คลายปิัญหา ต้อุงทำากิจิกรรมัอุะไร
เพ้�อุไปิให้ถึงเปิ้าหมัายนั�น และจิะวางแผู้นการทำางานแต่ละเดี้อุนอุย่างไร
ใครเปิ็นผูู้ร้ บั ผู้ิดีชอุบ ถ้อุว่าเปิ็นการใช้อุภิปิญ
ั ญา (Metacognition) ซึ้ึง� เปิ็นการ
คิดีระดีับสูง ค้อุต้อุงคิดี วางแผู้นระบบงานหลายอุย่างปิระกอุบกัน รวมัทั�ง
แบ่งบทบาทหน้าทีใ� นการบริหารจิัดีการโครงการเพ้อุ� ให้บรรลุเปิ้าหมัายขอุงงาน
ที�ตั�งใจิไว้
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5
นาเสู่นอ รงการ �อ

กรรมการ

เปิ็นการนำาแนวคิดี และการวางแผู้นขอุงโครงการทีพ� ฒ
ั นาขึน� มัานำาเสนอุ
เพ้�อุรับฟัังความัคิดีเห็น และให้คณ์ะกรรมัการซึ้ึ�งมัีความัเชี�ยวชาญในเร้�อุงที�
เยาวชนทำาโครงการช่วยเติมัเต็มัสิ�งที�ยังมัอุงไมั่รอุบดี้าน เพ้�อุปิรับโครงการให้
สมับูรณ์์ขึ�น เปิ็นการฝึึกเรียบเรียงความัคิดีเพ้�อุนำาไปิส้�อุสาร และเรียนรู้วิธิีคิดี
ในการพัฒนาโครงการจิากผูู้้ใหญ่
นอุกจิากนี� กิจิกรรมันี�ยังนับเปิ็นกิจิกรรมัที� ‘ท้าทาย’ สำาหรับน้อุงๆ มัาก
ทีเดีียว เห็นไดี้จิากทีพ� วกเขามัักต้น� เต้นจินนอุนไมั่หลับเมั้อุ� ต้อุงอุอุกไปินำาเสนอุ
ต่อุหน้าคณ์ะกรรมัการและเพ้�อุนอุีกจิำานวนมัากที�ไมั่คุ้นเคย ไมั่เหมั้อุนอุยู่ใน
ชั�นเรียนที�มัีเพ้�อุนที�รู้จิักสนิทสนมักันดีี บางคนกลัวการพูดีผู้่านไมัโครโฟัน
การพูดีส้�อุสารต่อุสาธิารณ์ะ เขาต้อุงก้าวข้ามัความักลัว ความัไมั่มั�ันใจิใน
ศั ก ยภาพตั ว เอุง ความัรู้ สึ ก ไมั่ มั�ั น คงนี� ทำา ให้ ก ารเรี ย บเรี ย งความัคิ ดี ที� ต้ อุ ง
นำาเสนอุรวนเรไปิดี้วย แต่ภายหลังนำาเสนอุเขาจิะไดี้เห็นศักยภาพที�เปิ็นไปิไดี้
ขอุงตัวเอุงที�ซึ้่อุนอุยู่ เพราะเขาจิะค้นพบว่าสิ�งที�ไมั่เคยทำาต้อุงมัีครั�งแรกเสมัอุ
และพวกเขาก็สามัารถทำามัันไดี้ เพียงต้อุงกล้ากระโจินนำาพาตัวเอุงไปิทดีลอุง
ทำา กิจิกรรมันี�จิึงเสมั้อุนเปิ็นขอุบเพ้�อุให้เยาวชนก้าวไปิสู่อุีกฝึังขอุงศักยภาพ
กล่าวไดี้ว่าหากเยาวชนผู้่านกิจิกรรมันี�ไปิแล้ว เขาจิะพบว่าตัวเขา ‘ทำาไดี้’
เช่นนีเ� ขาจิะมัีความัคิดีแบบเติบโต หร้อุ Growth indset เกิดีขึน� ทำาให้เช้อุ� มััน�
ในศักยภาพตัวเอุง การเรียบเรียงความัคิดีในการส้อุ� สารก็จิะทำาไดี้ดีขี นึ� ดีังนัน�
กิจิกรรมัอุ้�นๆ ที�ยากหร้อุท้าทายในอุนาคตข้างหน้า จิึงเปิ็นเร้�อุงที�เขาจิะข้ามั
มัันไปิไดี้

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

87

อุย่างไรก็ตามั การจิัดีให้มักี ารนำาเสนอุโครงการต่อุคณ์ะกรรมัการ พีเ� ลีย� ง
หร้อุโค้ชจิำาเปิ็นต้อุงจิัดีบรรยากาศให้สร้างสรรค์ ปิลอุดีภัย ไมั่ตดีั สินถูก-ผู้ิดี แต่
เปิ็นพ้น� ทีท� เี� ยาวชนจิะไดี้เรียนรูเ้ พ้อุ� พัฒนาปิรับปิรุง ให้เขาเรียนรูว้ า่ เขาผู้ิดีพลาดี
ไดี้ รู้ว่าเขา ‘ไมั่รู้’ ไดี้ และกระตุ้นหร้อุชี�แนะให้เขารู้ว่าเขาต้อุงพัฒนาตรงจิุดี
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 นการุ่เรุ่ียนรุ่้�
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6
สู่� อสู่ารกั

น น ุม น

เน้อุ� งจิากเปิ็นโครงการทีท� ำาในชุมัชน และเยาวชนไมั่สามัารถแก้ไขปิัญหา
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
กิจิวัตรขอุงเยาวชนค้อุการอุยูบ่ า้ นและไปิโรงเรียน ส่วนใหญ่แล้วมัักไมั่รจิู้ กั ไมั่
คุน้ เคยกับผูู้น้ ำาหร้อุคนในชุมัชนมัากนัก ปิระกอุบกับปิระสบการณ์์หร้อุมัุมัมัอุง
ขอุงผูู้้ใหญ่ หร้อุคนในชุมัชนที�มัีต่อุวัยรุ่นนั�น ส่วนใหญ่มัักมัอุงวัยรุ่นอุย่าง
ไมั่สบายใจิและเปิ็นห่วง การส้�อุสารเพ้�อุให้คนในชุมัชนส่งเสริมัหร้อุเช้�อุมัั�นใน
ศักยภาพขอุงเยาวชนจินนำามัาซึ้ึ�งการร่วมัไมั้ร่วมัมั้อุนัน� ก็เปิ็นอุีกความัท้าทาย
หนึ�งที�เยาวชนต้อุงก้าวข้ามัและพิสูจิน์ตัวเอุง
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7
าเนน รงการ

เยาวชนทำากิจิกรรมัโครงการตามัแผู้นกิจิกรรมัทีไ� ดี้อุอุกแบบไว้ ขัน� ตอุนนี�
เปิ็นช่วงที�เยาวชนจิะไดี้เรียนรู้ผู้่านปิระสบการณ์์ตรงมัากที�สุดี ผู้่านการทำางาน
ร่วมักันกับเพ้�อุนในทีมัที�แตกต่างหลากหลาย ต้อุงเผู้ชิญกับสถานการณ์์ความั
ขัดีแย้งในทีมั การแก้ปิัญหาเฉพาะหน้า การแบ่งเวลาในการทำากิจิกรรมัและ
การเรียน การต้อุงรับผู้ิดีชอุบกับโครงการที�ไดี้ตกลงไว้และต้อุงเสร็จิตามัเวลา
ที� กำา หนดี การต้ อุ งอุอุกไปิเก็ บ ข้ อุ มัู ล หร้ อุ พู ดี ส้� อุ สารกั บ ผูู้้ ใ หญ่ ที� ไ มั่ คุ้ น เคย
กำากับตัวเอุงให้ทำาตามักิจิกรรมัให้บรรลุเปิ้าหมัาย การต้อุงทำางานที�ยากและ
ซึ้ั บ ซึ้้ อุ นโดียไมั่ เ คยทำา มัาก่ อุ น เปิ็ น ช่ ว งที� ต้ อุ งดีึ ง ทั ก ษะการทำา งานเปิ็ น ที มั
การวางแผู้น การกำากับตัวเอุงโดียทุ่มัเทพลังทั�งหมัดีในการลงมั้อุทำาเพ้�อุมัุ่งไปิ
สูเ่ ปิ้าหมัายทีว� างแผู้นไว้ การจิัดีการเวลา การกล้าแสดีงอุอุก และการลดีตัวตน
อุอุกมัาใช้ เปิ็นช่วงที�ไดี้พัฒนา EF อุย่างสูงสุดี
อุย่ า งไรก็ ต ามั ในช่ ว งการทำา กิ จิ กรรมัโครงการ ‘โค้ ช ’ ซึ้ึ� ง เปิ็ น พี� เ ลี� ย ง
ในระหว่างเยาวชนทำาโครงการจิะติดีตัง� วิธิกี ารทำางานโดียชวนเยาวชนวางแผู้น
ก่อุนลงมั้อุทำาแต่ละกิจิกรรมั (Before action review) ลงมั้อุทำา และสรุปิ
บทเรียนหลังทำากิจิกรรมั (After action review) เปิ็นแนวทางปิฏิิบัติในการ
ทำา โครงการแต่ ล ะครั� ง เพ้� อุ สร้ า งนิ สั ย การทำา งานที� ต้ อุ งมัี ก ารคิ ดี ก่ อุ นทำา
ค้อุวางแผู้นและแบ่งบทบาทหน้าที�ขอุงสมัาชิกภายในทีมั รวมัถึงให้เกิดีการ
คิดีใคร่ครวญ (Reflection) ภายหลังทำากิจิกรรมั เพ้�อุให้เกิดีการเรียนรู้ไมั่ว่า
กิจิกรรมันั�นจิะสำาเร็จิตามัเปิ้าหมัายหร้อุไมั่
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ทัง� นี� ในขัน� ตอุนการสรุปิบทเรียนหลังทำากิจิกรรมั (After action review)
เยาวชนจิะไดี้คิดีใคร่ครวญ (Reflection) ภายใต้คำาถามัขอุงโค้ช เช่น
1. เปิ้าหมัายขอุงกิจิกรรมันี�ค้อุอุะไร
2. เราไดี้ทำาอุะไรไปิบ้าง ใครรับผู้ิดีชอุบงานส่วนไหน ทำาอุย่างไร
3. เมั้�อุทำาแล้ว อุะไรที�เปิ็นไปิตามัเปิ้าหมัาย และอุะไรที�ไมั่เปิ็นไปิตามั
เปิ้าหมัาย เพราะอุะไร
4. มัีอุุปิสรรค ปิัญหาเฉพาะหน้าเกิดีขึ�นหร้อุไมั่ แก้ไขอุย่างไร
5. หากมัีโอุกาสทำากิจิกรรมันี�อุีกครั�ง จิะทำาอุย่างไร
6. ตัวเราไดี้เรียนรูอุ้ ะไรจิากการทำากิจิกรรมั อุะไรค้อุความัรูใ้ หมั่ ทักษะใหมั่
ที�เราไดี้รับ เราเห็นตัวเราเกิดีการเปิลี�ยนแปิลงอุย่างไร สิ�งที�เราทำา
มัีคุณ์ค่าต่อุชุมัชนอุย่างไร

8
อ รมเ งป ั การเ ม ัก
นการ า รงการ

ี� าเปน

กิจิกรรมันีจิ� ดีั ขึน� เปิ็นระยะในระหว่างทีเ� ยาวชนทำาโครงการ โดียโค้ชจิะจิัดี
อุบรมัเชิงปิฏิิบตั กิ ารให้เยาวชนทุกกลุมั่ มัาอุบรมัเชิงปิฏิิบตั กิ ารร่วมักัน ปิระมัาณ์
1-2 ครั�งต่อุปิี
ทัง� นี� เน้อุ� หาการอุบรมัเชิงปิฏิิบตั กิ ารเปิ็นไปิเพ้อุ� เสริมัความัรูแ้ ละปิระสบการณ์์
ให้เยาวชนนำาไปิใช้ระหว่างทำาโครงการ เช่น อุบรมัเชิงปิฏิิบัติการทักษะการ
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ทำางานเปิ็นทีมั พลังกลุ่มั การคิดีเชิงระบบ พัฒนาทักษะการส้�อุสาร การผู้ลิต
ส้� อุ สารคดีี ภาพยนตร์ สั� น ดีนตรี ละคร หุ่ น เงา ทั ก ษะการเขี ย น การทำา
อุินโฟักราฟัิก วิชวลโน้ต การรูเ้ ท่าทันส้อุ� ศิลปิะและความัคิดีสร้างสรรค์ เปิ็นต้น
รวมัทั�งเพ้�อุให้ความัรู้และเคร้�อุงมั้อุที�จิำาเปิ็นในการค้นหาข้อุมัูลและทำางานใน
โครงการ เช่น การเก็บข้อุมัูลชุมัชน การเปิ็นกระบวนกร จิับปิระเดี็น จิดีบันทึก
การทำาแผู้นผู้ังความัคิดี (Mind ap) การนำาเกมั และกิจิกรรมัสร้างสรรค์ เปิ็นต้น

9
สู่รุป

เรียนการ าเนนงานเปนร ย

เปิ็นการมัาสรุปิบทเรียนที�พ้�นที�เรียนรู้กลางในแต่ละจิังหวัดีที�โค้ชจิัดีขึ�น
สำาหรับเยาวชนทุกทีมั โดียให้เยาวชนมัาสรุปิบทเรียนเปิ็นรายทีมัหร้อุโครงการ
และแลกเปิลี�ยนเรียนรู้ข้ามัโครงการ จิัดีขึ�น 2 ครั�ง ค้อุ
1. ช่วงครึ�งโครงการ เพ้�อุให้เยาวชนทบทวนเปิ้าหมัาย และความัสำาเร็จิ
ครึง� ทาง วิเคราะห์ปิญ
ั หาอุุปิสรรคทีพ� บ เพ้อุ� ปิรับแผู้นกิจิกรรมัโครงการ
ในช่วงครึ�งปิีหลัง
2. ช่วงสิ�นสุดีโครงการ เยาวชนแต่ละทีมัจิะไดี้ทบทวนปิระสบการณ์์
ขอุงตนเอุงตั�งแต่เริ�มัต้นจินสิ�นสุดีโครงการ และมัอุงการเติบโตขอุง
ตนเอุงผู้่านกระบวนการเรียนรูน้ วี� า่ ตนเอุงเปิลีย� นแปิลงไปิอุย่างไรบ้าง
ทั�งความัคิดี ทักษะ ลักษณ์ะนิสัย และจิิตสำานึกที�มัีตอุ่ ชุมัชน 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�อุนปิระเดี็นที�ต้อุงการผู้ลักดีัน โดียอุาจินำาข้อุมัูลที�เก็บรวบรวมั
และผู้ลการทำา โครงการมัานำา เสนอุในชุ มั ชน และในเทศกาลการเรี ย นรู้
(Learning festival) ในระดีับจิังหวัดี เปิ็นการฝึึกทักษะการส้อุ� สาร การวางแผู้น
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และการคิดีวิเคราะห์ให้กับเยาวชน ตลอุดีจินเสริมัพลังความัมัั�นใจิในตนเอุง
และให้เยาวชนเห็นคุณ์ค่าขอุงตนเอุงในการเปิ็นส่วนหนึ�งในการพัฒนาชุมัชน
สังคมั
จิะเห็ น ไดี้ ว่ า ทั� ง 10 ขั� น ตอุนนี� เปิ็ น การทำา กิ จิ กรรมัที� มัี ค วามัซึ้ั บ ซึ้้ อุ น
ต้อุงอุาศัยหลายทักษะปิระกอุบกัน และเปิ็นกิจิกรรมัทีท� า้ ทายสำาหรับวัยรุน่ หร้อุ
เยาวชน เพ้อุ� ให้เยาวชนไดี้พฒ
ั นา EF พัฒนาทักษะ และลักษณ์ะนิสยั ภายใต้
ระยะเวลาทีน� านเพียงพอุจินก่อุเกิดีความัสามัารถทีห� ลากหลาย การเห็นคุณ์ค่า
ภายในตัวเอุง ความัรับผู้ิดีชอุบต่อุชุมัชน และการอุยูร่ ว่ มักับเพ้อุ� น ผูู้ใ้ หญ่ 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
ศรีสะเกษ ค้อุ โครึงการึเสำ�นัสำายลายไหมมัดหม่ม� ดั ใจัสำานัสำายใยกอนักวิย
โ ดละเวิ ซึ้ึ�งเปิ็นเยาวชนชาติพันธิุ์กวยที�รวมัทีมักันทำาเร้�อุงส้บสานผู้้าไหมั
โซึ้ดีละเว
โครึงการึเสำ�นัสำายลายไหมมัดหม่�มัดใจัสำานัสำายใยกอนักวิยโ ดละเวิ
สำืบสำานัลายไหม...มัดใจัชุมชนั
ผู้ลที�เกิดีจิากการทำาโครงการปิีท�ี 1 ทำาให้เยาวชนในหมัู่บ้านและคนนอุก
รู้ว่าชุมัชนบ้านแต้พัฒนา ตำาบลโพธิิ�กระสังข์ อุำาเภอุขุนหาญ จิังหวัดีศรีสะเกษ
ซึ้ึ�งส่วนใหญ่เปิ็นชาวกวย (ส่วย) ยังมัีกลุ่มัผูู้้สูงอุายุ ส้บทอุดีวัฒนธิรรมัการ
แต่งกายดี้วยผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว หร้อุที�เรียกว่า ‘ผู้้าไหมัลายหางกระรอุก’ กลุ่มั
เยาวชน เห็นว่า หากไมั่เร่งสานต่อุวัฒนธิรรมัการทอุผู้้าอุาจิทำาให้ความัรู้ดี้าน
การทอุผู้้าไหมัสูญหายไปิจิากชุมัชน และสูญหายไปิจิากชาวกวย จิึงรวมัตัว
กันทำาโครงการ ‘ดีักแดี้แตกใหมั่ทอุรักทอุไหมัสายใยโซึ้ดีละเว’ เพ้�อุส้บสาน
วัฒนธิรรมัการใช้ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว โดียไดี้รวมักันส้บค้นปิระวัติความัเปิ็นมัา
การใช้ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวในชีวิตปิระจิำาวันและในงานปิระเพณ์ีต่างๆ รวมัทั�ง
ลงแรงปิลูกหมั่อุน เลีย� งไหมั เพ้อุ� ผู้ลิตเส้นไหมัสำาหรับฝึึกย้อุมัสีและทอุผู้้าไหมั
โซึ้ดีละเว
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สำืบเรึื�องที่่�ติ�องสำานัติ่อ
ปิีแรกกลุมั่ เยาวชนไดี้เรียนรูเ้ ร้อุ� งราว ปิระวัตคิ วามัเปิ็นมัา ตลอุดีจินคุณ์ค่า
และความัยากลำาบากขอุงการทอุผู้้าไหมั วิธิีการทอุผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว จินเกิดี
ความัตระหนักถึงคุณ์ค่าและความัหมัายขอุงผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งเช้�อุมัโยง
สูค่ วามัภาคภูมัใิ จิในชาติพนั ธิุแ์ ละถิน� กำาเนิดี ความัรักและลุมั่ หลงในวิถกี ารทอุ
และใช้ ผู้้ า ไหมัโซึ้ดีละเว ทำา ให้ ก ลุ่ มั เยาวชนซึ้ึ�ง ปิระกอุบดี้ ว ย เ า อ า
วััน อ่ ลั
ส่ ก ยา องมน ่ ม รุ่ีป รุ่ ่ม พ สารุ่ าลั ารุ่ า
พ สารุ่ แ ง ม พา น พ กรุ่ สัง และเพ้�อุนๆ เยาวชนในชุมัชน ต้อุงการ
ต่อุยอุดีการเรียนรู้เกี�ยวกับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งสามัารถนำาผู้้าไหมัลายมััดีหมัี�
มัาต่อุกับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ทำาให้เกิดีเปิ็นลวดีลายอุันงดีงามั ซึ้ึง� จิะทำาให้ผู้า้ ไหมั
โซึ้ดีละเวครบอุงค์ปิระกอุบในการใช้งานในพิธิกี รรมัต่างๆ ตามัขนบธิรรมัเนียมั
ปิระเพณ์ีขอุงชาวกวยทีย� ดีึ ถ้อุกันมัาตัง� แต่อุดีีตจินถึงปิัจิจิุบนั และเปิ็นการเพิมั�
มัูลค่าให้กับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว อุันเปิ็นแนวทางในการสร้างรายไดี้ให้แก่ผูู้้ทอุ

โครงการเส้นสายลายไหมัมััดีหมัี�มััดีใจิสานสายใยกอุนกวยโซึ้ดีละเว
จิึงเปิ็นการต่อุยอุดีการทำางานในปิีที� 2 โดียมัีเปิ้าหมัายเพ้อุ� ศึกษาและรวบรวมั
ข้อุมัูลอุงค์ความัรู้ เกี�ยวกับผู้้าไหมัมััดีหมัี� (บูลจิ์บูลจิ์ฉิปิัดี) ให้เปิ็นระบบ และ
หาแนวทางเพิ�มัมัูลค่าให้กับผู้้าไหมัโซึ้ดีละเว ซึ้ึ�งจิะเปิ็นช่อุงทางขอุงการสร้าง
รายไดี้ระหว่างเรียนให้กับเยาวชน
ที มั งานซึ้ึ� ง ส่ ว นใหญ่ ทำา งานร่ ว มักั น มัาในปิี แ รก ยั ง คงรวมักลุ่ มั กั น
เหนียวแน่น เพราะเดี็กๆ ในชุมัชนมัักมัารวมัตัวกันทำากิจิกรรมัที�ลานตากข้าว
หร้อุที�บ้านขอุงเตาอุยู่แล้ว โดียก่อุนเริ�มังานทีมังานไดี้ปิระชุมัทีมั เพ้�อุทบทวน
การทำางานในปิีทผู้ี� า่ นมัา และทบทวนโครงการทีจิ� ะทำาในปิีน�ี เพ้อุ� ให้ทมัี งานไดี้
รับรู้และเข้าใจิแผู้นงานที�จิะทำาในปิีนี�ร่วมักัน พร้อุมัทั�งแบ่งบทบาทหน้าที�
หลักๆ มัีเตาเปิ็นหัวหน้าทีมัพาน้อุงๆ เรียนรู้เร้�อุงลายผู้้าไหมัโบราณ์จิากผูู้้รู้
ในหมัู่บ้าน และหมัู่บ้านใกล้เคียง เพ้�อุที�จิะแกะลายไว้เพ้�อุใช้ในการฝึึกทอุ
ส่วนคิดี แมั้ปินี จิี� ะต้อุงเตรียมัตัวเข้ามัหาวิทยาลัย แต่ยงั แวะเวียนมัาช่วยน้อุงๆ
เร้อุ� งงานเอุกสาร ส่วนน้อุงคนอุ้น� จิะมัอุบหมัายหน้าทีต� ามังานในแต่ละขัน� ตอุน
ขอุงการเตรียมัวัสดีุและทอุผู้้า
เกบ แกะ เกิด กรึะบวินัการึ นัผู้�าไหมโ ดละเวิ
กระบวนการ ‘เก็บ-แกะ-เกิดี’ ทีมังานเริมั� ต้นศึกษาดี้วยการ ‘เก็บ’ รวบรวมั
ข้อุมัูล ‘เร้�อุงราวขอุงผู้้นผู้้า’ จิากการสอุบถามัจิากผูู้้รู้ ปิราชญ์ชาวบ้านทั�งใน
และนอุกชุมัชน เพ้อุ� ให้ไดี้ขอุ้ มัูลทีค� รบถ้วนสมับูรณ์์ ขณ์ะเดีียวกันก็ศกึ ษาเร้อุ� ง
การใช้ผู้า้ ในพิธิกี รรมัต่างๆ ในรอุบปิี ไปิพร้อุมักับการสอุบถามัเร้อุ� งลายผู้้าจิาก
ผูู้ร้ ู้ โดียจิัดีทำาเปิ็นปิฏิิทนิ การใช้ผู้า้ จิากข้อุมัูลทีค� น้ พบแสดีงให้เห็นว่า มัีการใช้
ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวในพิธิีกรรมัต่างๆ เช่น ใช้ปิระกอุบเคร้�อุงบูชาพระแมั่โพสพ
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ในงานบุญข้าวเปิล้อุก ในช่วงเดี้อุนกุมัภาพันธิ์-มัีนาคมั ใช้ห่อุใบลานและ
พิธิีกรรมันางอุอุในงานบุญผู้ะเหวดี หร้อุพิธิีกรรมันางอุอุในเดี้อุนเมัษายน ใช้
เปิ็นสิ�งขอุงนำาไปิเยีย� มัญาติช่วงสารทเดี้อุนสิบ รวมัทั�งการใช้เปิ็นอุงค์ปิระกอุบ
ในเคร้�อุงกฐิน เปิ็นต้น
นอุกจิากนัน� กระบวนการศึกษาข้อุมัูลยังทำาให้รลู้ กึ ลงไปิอุีกว่าลายผู้้าทอุ
หลายผู้้น มัักไดี้รับแรงบันดีาลใจิจิากธิรรมัชาติ เช่น ลายที�มัาจิากงู เปิ็นต้น
‘แกะ’ คืือ กระบวนการแกะลายหลังจากทีีมงานรวบรวมข้้อมูลได้้แล้ว
เราเข้าไปิเก็บข้อุมัูลลายผู้้าโบราณ์จิากผูู้ร้ ู้ ทัง� ทีบ� า้ นซึ้ำาและผูู้ร้ ใู้ นหมัูบ่ า้ น
ขอุงเรา วิธิกี ารค้อุ เราให้ชาวบ้านวาดีให้ดีู บางครัง� ก็เอุาลายผู้้าให้เขาดีูวา่ เปิ็น
ลายอุะไรบ้าง แล้วเราก็เอุามัาถอุดีแกะลายรวบรวมัไว้ เตาเล่าถึงการส้บค้น
ข้อุมัูลจิากผูู้้รู้ในชุมัชน
และการแกะลายซึ้ึ�งทีมังานพอุจิะมัีความัรู้พ้�นฐานบ้างเล็กน้อุย จิึงอุาศัย
การลอุงทำา แล้วนำาไปิถามัผูู้้รู้ว่าถูกต้อุงหร้อุไมั่ การเรียนรู้ผู้่านการทดีลอุงทำา
สร้ า งสมัปิระสบการณ์์ ใ ห้ ที มั งานไดี้ เ ปิ็ น อุย่ า งดีี ที มั งานตั� ง ใจิจิะแกะลาย
รวบรวมัไว้เพ้�อุใช้ในการฝึึกทอุ เพราะถ้ารู้ว่าลายมััดีหมัี�แต่ละลายต้อุงมััดี
อุย่างไร ก็จิะทำาให้การทำางานง่ายขึ�น
ผู้มัเปิ็นตัวหลักแกะลายให้นอุ้ งๆ ไดี้ แล้วน้อุงเขาก็จิะมััดีตามัแบบทีแ� กะ
ซึ้ึ�งการมััดีมัันจิะมัีกรรมัวิธิี ขั�นตอุน การมััดีต้อุงให้แน่น ไมั่อุย่างนั�นเมั้�อุนำาไปิ
ย้อุมัแล้วจิะทำาให้ผู้้าผู้้นนั�นไมั่สวย ลายมัันจิะเลอุะ ตอุนนี�แกะไดี้หลายลาย
แล้ว เช่น ลายขอุใหญ่ ลายขอุเล็ก ลายกากะใหญ่ ลายสังข์เคล็ดี ลายโคมั
และอุ้�นๆ รวมักันตอุนนี�มัี 14 ลาย ตั�งใจิจิะแกะทุกลายแล้วรวบรวมัไว้เปิ็น
รูปิเล่มัเอุกสารภูมัิปิัญญาการทำามััดีหมัี� เตาเล่าวิธิีแกะลาย
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นอุกจิากการศึกษาข้อุมัูลข้างต้น การทำางานส่วนใหญ่ขอุงทีมังานอุยู่
บนฐานขอุงการปิฏิิบัติ ทั�งการย้อุมัสีธิรรมัชาติซึ้ึ�งเปิ็นปิระเดี็นที�ทีมังานสนใจิ
ต่อุเน้�อุงตั�งแต่ปิีที�แล้ว และการเรียนรู้เร้�อุงใหมั่ๆ เช่น การมััดีหมัี� ซึ้ึ�งต้อุงมัี
กระบวนการทัง� มััดี ทัง� ย้อุมั ก่อุนทีจิ� ะนำาไปิทอุเปิ็นผู้้าผู้้น การวางแผู้นกิจิกรรมั
ในโครงการจิึงล้อุไปิกับขัน� ตอุนในการเตรียมัวัสดีุจินถึงการทอุ โดียมัีลำาดีับขอุง
การฝึึกฝึนขอุงน้อุงๆ ในทีมั จิากงานทีง� า่ ยไปิสูง่ านทีย� าก โดียน้อุงทีมั� าใหมั่จิะ
เริมั� จิากการกวักไหมั ซึ้ึง� เปิ็นขัน� ตอุนทีง� า่ ยทีส� ดีุ แต่กระนัน� ถ้าคนไหนทำาไมั่เปิ็น
หร้อุใจิร้อุนก็จิะทำาไมั่ไดี้ และถ้าทำาขาดีก็ต้อุงเสียเวลาหาจิุดีที�ขาดีเพ้�อุต่อุไหมั
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ขัน� ต่อุไปิค้อุการฟัอุก แล้วนำาเส้นไหมัมัาแกว่ง ยังอุยูใ่ นขัน� พ้น� ฐาน ขัน� ที�
ยากขึน� ไปิอุีกค้อุ การขึน� ลำา ถ้าเราจิะมััดีหมัีก� ารขึน� ลำาจิะยาก เพราะต้อุงทำาให้
สมัำ�าเสมัอุ ถ้าทำาไมั่สมัำ�าเสมัอุจิะเปิ็นลายเล็กใหญ่ไมั่ตรงกัน แล้วถ้าเราจิับแน่น
ไปิเวลาทอุจิะไมั่สมัำ�าเสมัอุ เมั้�อุขึ�นลำาเสร็จิก็จิะเปิ็นการมััดี ซึ้ึ�งยากขึ�นไปิอุีก
แล้วก็เปิ็นการโอุบ ถ้าโอุบไมั่เปิ็นเวลาย้อุมัผู้้าสีจิะเลอุะ ไมั่สวย หลังจิากนั�น
ก็เอุาไปิย้อุมั นำามัากวักอุอุก แล้วจิึงนำาไปิขึ�นไหมัเคร้อุซึ้ึ�งยากพอุสมัควร
เพราะถ้าใส่ไมั่ถูกช่อุงที�ต้อุงการจิะใช้ไมั่ไดี้เลย เตาลำาดีับขั�นตอุนที�อุอุกแบบ
ไว้สำาหรับการเรียนรู้ขอุงน้อุง
ผูู้ร้ เู้ ร้อุ� งการมััดีหมัีใ� นชุมัชนเหล้อุอุยูไ่ มั่กรี� าย เพราะไมั่คอุ่ ยมัีคนทำามััดีหมัี�
แต่โชคดีีที�ผูู้้รู้ท�ียังคงอุยู่ล้วนแต่เปิ็นคนใกล้ตัวขอุงทีมังาน เช่น แมั่น้อุงกั�ง
แมั่น้อุงบุมั ยายขอุงเตา และพี�แอุดีที�ปิรึกษาโครงการ เปิ็นต้น การเรียนรู้การ
มััดีหมัีจิ� งึ เปิ็นการสอุบถามัไปิพร้อุมัๆ กับการปิฏิิบตั ซึ้ิ ง�ึ ทีมังานต้อุงอุาศัยทักษะ
การสังเกตเพ้�อุให้สามัารถทำาตามัไดี้
เพราะสังเกตเห็นว่า ผู้้าไหมัที�ซึ้�้อุจิากตลาดีสีสันจิะไมั่สวยเหมั้อุนผู้้าไหมั
ที�ย้อุมัเอุงทอุเอุง ทั�งยังสีตกทำาให้ผู้้าซึ้ีดีลงอุย่างรวดีเร็ว ซึ้ึ�งอุาจิเปิ็นเพราะ
กระบวนการย้อุมัที�ต่างกัน ทำาให้ทีมังานสนใจิพัฒนาความัรู้เร้�อุงการย้อุมั
สีธิรรมัชาติทไี� ดี้เริมั� ศึกษามัาบ้างแล้วในช่วงท้ายๆ ขอุงการทำาโครงการในปิีกอุ่ น
โดียในปิีนเี� น้นการย้อุมัไหมัดี้วยสีจิากธิรรมัชาติทง�ั หมัดี อุีกทัง� ยังเปิ็นการร้อุ� ฟัน
ภูมัิปิัญญาที�กำาลังจิะสูญหายไปิและเปิ็นการเพิ�มัมัูลค่าให้แก่ผู้้าไหมั วัตถุดีิบ
จิากธิรรมัชาติ เช่น แก่นฝึาง ครัง� มัะเกล้อุ หูกวาง จิันเขา เปิ็นสิง� ทีห� าไดี้จิาก
ธิรรมัชาติใกล้ตัว
ปิี นี� เ ราไดี้ สี ธิ รรมัชาติ จิ ากแก่ น ฝึาง ซึ้ึ� ง กรรมัวิ ธิี ใ นการย้ อุ มัง่ า ยกว่ า
เพราะเปิ็นเปิล้อุกไมั้ ทำาไดี้เลย ถ้าเปิ็นครัง� กว่าจิะตำาคัน� เปิ็นนำา� ต้อุงใช้เวลานาน
การย้อุมัแต่ละครัง� สีอุอุกมัาไมั่เหมั้อุนกัน ดีังนัน� ถ้าเราจิะทอุอุะไรก็ตอุ้ งคำานวณ์
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ว่าจิะต้อุงใช้ไหมัเท่าไร แล้วจิึงย้อุมัไปิเลยครั�งเดีียวในเคร้อุเดีียวกัน เพราะถ้า
ย้อุมัไว้ไมั่พอุแล้วต้อุงไปิย้อุมัใหมั่อุีกจิะไดี้เฉดีสีไมั่เหมั้อุนเดีิมั ทีมังานเล่า
สิ�งที�ทีมังานรู้สึกเสียดีายที�ไมั่ไดี้ทำาต่อุในปิีนี�ค้อุ การเลี�ยงไหมั เพราะปิีน�ี
ยังหาพันธิุ์ไหมัไมั่ไดี้ ทั�งๆ ที�ต้นหมั่อุนที�นำามัาปิลูกไว้ในชุมัชนแตกใบงามัมัาก
ปิระกอุบกั บ การทำา งานที� มัี ร ายละเอุี ย ดีที� ต้ อุ งเรี ย นรู้ มั ากขึ� น ทั� ง การย้ อุ มัสี
ธิรรมัชาติ การมััดีหมัี� ทำาให้ต้อุงเล้อุกที�จิะทำาสิ�งใดีสิ�งหนึ�ง ไหมัที�ใช้ในการทำา
ฝึึกมััดีหมัี� และฝึึกทอุจิึงเปิ็นไหมัทีส� ะสมัไว้ตงั� แต่การทำาโครงการในปิีแรก และ
ขอุซึ้้�อุเพิ�มัจิากพ่อุแมั่พี�น้อุงในชุมัชน
การร้�อุฟันความัรู้และวิธิีการย้อุมัสีธิรรมัชาติขอุงกลุ่มัเยาวชนไดี้กระตุ้น
ความัสนใจิขอุงคนในชุมัชน ยาย ปิ้า น้า อุา บางคนเริ�มัเสาะแสวงหาวัสดีุที�
ให้สจิี ากธิรรมัชาติมัาย้อุมัไหมัขอุงตนเอุงบ้าง โดียเฉพาะการย้อุมัสีเหล้อุงจิาก
แก่นไมั้ท�ีทำาไดี้ง่ายสามัารถหาไดี้ในท้อุงถิ�น แมั้ว่าสีอุ�้นๆ ที�มัีขั�นตอุนการย้อุมั
ที�ซึ้ับซึ้้อุนยากขึ�นจิะยังคงใช้สีเคมัีอุยู่ก็ตามั
เกิด ควิามทีุ่ม่ เที่ ใสำ่ใจัเรึ่ยนัรึ้� ที่ำาให�ที่ม่ งานัเหนัช่องที่างพัฒนัาลวิดลาย
ขอุงผู้้าไหมัให้งดีงามัยิง� ขึน� ความัคิดีสร้างสรรค์ทมั�ี กั เกิดีขึน� ขณ์ะมััดีหมัีห� ร้อุทอุ
ทำาให้เตาอุดีใจิไมั่ไดี้ที�จิะทดีลอุงใส่ลวดีลายใหมั่ๆ ลงไปิในการทอุหร้อุการมััดี
แต่ละครั�ง แมั้ว่าลวดีลายที�ไดี้ยังไมั่ลงตัว แต่การไดี้ฝึึกคิดีสร้างสรรค์ก็เปิ็น
เสน่ห์ที�น่าค้นหาในการทำางาน
ทุกวันยามัเย็น กิจิกรรมัขอุงเดี็กและเยาวชนบ้านแต้พัฒนา ค้อุการ
รวมัตัวกันทำางานทอุผู้้า ย้อุมัไหมั แบ่งหน้าที�กันไปิตามัระดีับขั�นที�ต้อุงฝึึกฝึน
โดียมัีงานกลาง เช่น การบริหารจิัดีการโครงการทีต� อุ้ งช่วยๆ กัน หากมัีงานต้อุง
ทำาเอุกสาร รายงาน คนที�มัีคอุมัพิวเตอุร์ก็จิะหอุบโน้ตบุกมัาช่วยกันพิมัพ์งาน
การทำางานจิึงไมั่เคร่งเครียดีเพราะมัีกจิิ กรรมัหลากหลายช่วยเปิลีย� นบรรยากาศ
ให้ไมั่จิำาเจิ
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คุณค่าที่่�มากกวิ่ารึายได�
ผู้้าไหมัขอุงกลุ่มัเยาวชนที�ทอุเสร็จิแล้วจิะถูกรวบรวมัไว้ร่วมักับผู้้าขอุง
สมัาชิกในชุมัชนทีน� าำ มัาฝึากขาย โดียมัีชอุ่ งทางการตลาดีผู้่านทางโซึ้เชียลมัีเดีีย
ซึ้ึ�งกลุ่มัมัีเพจิเฟัซึ้บุกช้�อุ ‘กอุนกวยโซึ้ดีละเว’ เปิ็นหน้าร้านให้คนนอุกชุมัชน
ไดี้สง�ั สินค้า และการอุอุกบูธิตามังานต่างๆ ทีก� ลุมั่ เยาวชนไดี้รบั เชิญให้เข้าร่วมั
กิจิกรรมั โดียกลุ่มัเยาวชนจิะคิดีค่าฝึากขายสินค้า 50 บาทต่อุชิ�น เพ้�อุเก็บไว้
เปิ็นเงินกอุงกลางสำาหรับทำากิจิกรรมัขอุงกลุ่มั สำาหรับสินค้าที�เปิ็นผู้ลงานขอุง
เยาวชนเมั้อุ� หักต้นทุนไว้แล้ว ก็จิะเปิ็นรายไดี้ขอุงผูู้ท้ อุผู้้าแต่ละผู้้นทีข� ายไดี้ ซึ้ึง�
ทีมังานสะท้อุนว่า หากคิดีในแง่ขอุงค่าแรงรายวันคงไมั่คุ้มั แต่สิ�งที�เหน้อุกว่า
ในความัรูส้ กึ ค้อุ ความัภาคภูมัใิ จิทีส� ามัารถทอุผู้้าไหมัไดี้นน�ั มัีคณ์
ุ ค่ามัากกว่านัก
ผู้้าซึ้ิน� ผู้้นหนึง� ใช้ไหมั 2 ปิอุย ปิอุยละ 200 บาท รวมัเปิ็น 400 บาท เรา
ย้อุมัสีธิรรมัชาติ ถ้าหาครั�งไมั่ไดี้ต้อุงไปิซึ้้�อุเขากิโลกรัมัละ 50 บาท แล้วเราใช้
หลายสี มัันก็เยอุะ ถ้าคิดีค่าแรงอุีก จิะทำาหลายขัน� ตอุนก็หลายวัน ผู้้าผู้้นหนึง�
ขาย 2,000 บาท ค่าวัสดีุอุปิุ กรณ์์ปิระมัาณ์ 1,500 บาท ค่าแรงคนทอุไดี้ 500
บาท มัันก็ไมั่คมัุ้ แต่ความัภูมัิใจิที�เราทำาไดี้ นั�นมัันสุดียอุดีแล้ว เตาบอุก
จิุดีเดี่นขอุงการเปิ็นผู้้าไหมัย้อุมัสีธิรรมัชาติ สร้างมัูลค่าเพิมั� ให้กบั ผู้ลิตภัณ์ฑ์
และเปิ็นสิ�งดีึงดีูดีความัสนใจิขอุงลูกค้า โดียเฉพาะเจิ้าหน้าที�จิากหน่วยงาน
ต่างๆ ในจิังหวัดี 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�มัีโดียไมั่กระทบต่อุการดีำาเนินชีวิต
สิง� สุดีท้ายปิลายทางค้อุ เมั้อุ� เราทอุผู้้าขอุงเราไดี้แล้ว ก็อุยากให้นอุ้ งๆ ใส่
ผู้้าขอุงเราเวลาไปิไหน ถ้าเราใส่แบบนี�ไปิ คนเฒ่าคนแก่เขาจิะชอุบ เราก็ต้อุง

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

103

ปิลูกฝึังไปิเร้อุ� ยๆ ให้นอุ้ งใส่ผู้า้ ซึ้ิน� เพราะตอุนนีถ� า้ อุยูใ่ นหมัูบ่ า้ นไปิงานวัดีหร้อุ
งานอุะไร เขาก็จิะใส่ แต่ถ้าอุอุกไปิข้างนอุกเขาจิะไมั่ค่อุยใส่ เตาบอุกยำ�าถึง
เปิ้าหมัายที�แท้ขอุงการทำางาน
กายเติิบโติ...ใจัเติิบโติ
การเติบโตจิากการทำางานจินศักยภาพเข้าตาเพ้�อุนๆ ในโรงเรียนร่มัโพธิิ�วิทยา ทำาให้ปิีน�เี ตาไดี้รับเล้อุกเปิ็นปิระธิานนักเรียน ภาระงานที�เพิ�มัขึ�นไมั่ไดี้ทาำ
ให้เหน้�อุยหน่าย หากแต่เห็นเปิ็นโอุกาสที�จิะเช้�อุมัโยงงานที�ทาำ ให้เปิ็นส่วนหนึ�ง
ขอุงกิจิกรรมัที�ทำาในโรงเรียน เพราะในโรงเรียนมัีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจิ
พอุเพียงอุยู่แล้ว กิจิกรรมัที�ทำาอุยู่จิึงสอุดีคล้อุงกับหลักปิรัชญาขอุงเศรษฐกิจิ
พอุเพียง เพราะเปิ็นเร้�อุงขอุงการพึ�งพาตนเอุงทางดี้านปิัจิจิัยสี�บนฐานความัรู้
ภู มัิ ปิั ญ ญาขอุงท้ อุ งถิ� น ทั� ง ยั ง เปิ็ น กิ จิ กรรมัที� ทำา ให้ เ ยาวชนไดี้ ใ ช้ ค วามัคิ ดี
สร้างสรรค์ มัีทกั ษะในการทำางาน และมัีสาำ นึกรักถิน� ฐานบ้านเกิดี จิึงไดี้เกริน� นำา
กับคุณ์ครูซึ้�งึ ก็ไดี้รับการตอุบรับอุย่างยินดีี
เตาบอุกว่างานปิีนี�เหมั้อุนมัันจิะง่ายกว่าปิีแรกแต่ก็ไมั่ง่าย ปิีแรกเขายัง
ไมั่รู้เร้�อุงการทำาแบบนี�ลึกซึ้ึ�งเท่าไร พอุปิีนี�ไดี้นำาสิ�งที�เราไดี้เรียนรู้จิากปิีแรกมัา
ทำาเปิ็นแนวทางในปิีที�สอุง เช่น ขั�นตอุนและกรรมัวิธิีในการทอุผู้้าไหมั ปิีแรก
อุาจิยังรู้ไมั่หมัดี ก็ไปิเรียนรู้จิากผูู้้รู้แล้วเอุามัาทดีลอุงปิฏิิบัติ มัีปิระสบการณ์์
แล้วจิะรู้ว่าทำาแบบไหนง่ายกว่าเดีิมั ส่วนเร้�อุงที�ยากและยังไมั่รู้ เช่น เร้�อุงการ
ย้อุมัสีธิรรมัชาติ ก็ต้อุงไปิศึกษาเพิ�มัเติมั
ทั�งนี� ทีมังานยอุมัรับว่าการจิัดีงาน ‘ลานวัฒนธิรรมั แต่งกายแบบกวย
ชมัพิธิีกรรมัสะเอุงพ้�นบ้าน ร่วมัส้บสานลายไหมั’ เพ้�อุนำาเสนอุผู้ลการทำางาน
ขอุงเยาวชนต่อุชุมัชนและหน่วยงานในท้อุงถิ�น ในปิีน�ีทำาไดี้ไมั่ดีีอุย่างใจิคิดี
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ส่วนหนึ�งเปิ็นเพราะความัฉุกละหุกในการเตรียมังาน แมั้ก่อุนจิัดีงานจิะมัีการ
ปิระชาคมัหมัูบ่ า้ น เพ้อุ� ขอุความัช่วยเหล้อุจิากชาวบ้านแล้วก็ตามั แต่เน้อุ� งดี้วย
วันเวลาในการจิัดีงานทีเ� ล้อุ� นไปิมัาจิึงส่งผู้ลให้เตรียมัการไมั่ทนั อุีกทัง� ในวันงาน
เกิดีฝึนตก ลมัแรง จินทำาให้การดีำาเนินการสะดีุดีไปิบ้างในบางช่วงบางตอุน
ก่อุนจิัดีงานเราก็มัีปิระชาคมัหมัู่บ้านว่า เราจิะทำาอุะไรบ้าง เราจิะทำา
อุาหารอุะไรบ้าง คนเท่านี� ต้อุงใช้งบปิระมัาณ์เท่าไร เร้อุ� งยกเต็นท์ จิัดีสถานที�
เตรียมังานทุกอุย่าง จิะให้เยาวชนทำาทัง� หมัดี เราขอุให้ชาวบ้านช่วยปิรุงอุาหาร
ให้เท่านั�น ถึงวันงานก็ระดีมัเพ้�อุนๆ น้อุงๆ ที�ชอุบมัารวมัตัวกันที�บ้านผู้มั และ
ทีมัสะเนงสะเอุงเขาก็ระดีมัเพ้�อุนๆ จิากโรงเรียนมัาช่วยกัน เพราะเราตั�งใจิ
นำาเสนอุให้ 2 โครงการสอุดีคล้อุงกัน ดีนตรีในพิธิกี รรมั กับการใช้ผู้า้ ในพิธิกี รรมั
สะเนงสะเอุง เตาเล่า
การเข้าร่วมักิจิกรรมัอุย่างต่อุเน้อุ� งขอุงน้อุงๆ ทีมังาน ทำาให้บมัุ ตาล และ
แตงโมั ไดี้ความัรู้ทักษะการทอุผู้้า การย้อุมัสีธิรรมัชาติ เปิ็นความัรู้ติดีตัว บุมั
เล่าว่า แมั้ว่าแมั่จิะทอุผู้้าอุยู่แล้ว แต่แมั่ยังใช้สีเคมัี สิ�งที�ไดี้เรียนรู้ในโครงการ
จิึงเปิ็นความัรูใ้ หมั่ทบ�ี มัไดี้
ุ นำาไปิถ่ายทอุดีต่อุให้กบั แมั่ เพ้อุ� ทีแ� มั่จิะไดี้เปิลีย� นมัา
ย้อุมัสีธิรรมัชาติบา้ ง ส่วนสิง� ทีไ� ดี้กบั ตัวเอุงค้อุ ความัรูเ้ ร้อุ� งการมััดีหมัี� และเร้อุ� ง
การทำาโครงการ ที�พี�เตาสอุนทุกอุย่างจินสามัารถทำาเปิ็นและช่วยงานเตาไดี้
ดี้านเตาเล่าว่า สังเกตเห็นความัเปิลี�ยนแปิลงขอุงตัวเอุงเร้�อุงขอุงภาวะ
ความัเปิ็นผูู้น้ ำาทีร� สู้ กึ ว่าพัฒนาขึน� อุย่างมัากในปิีนี� เปิ็นผู้ลทัง� จิากการทีเ� ปิ็นผูู้น้ ำา
พาน้อุงๆ ทำากิจิกรรมั ผู้นวกกับบทบาทปิระธิานนักเรียนที�เก้�อุหนุนให้กล้า
มัากขึน� นอุกจิากนี� ในปิีทผู้ี� า่ นมัาตนเอุงมัีจิดีุ อุ่อุนเร้อุ� งคอุมัพิวเตอุร์ พอุมัาปิีนี�
ไดี้ลงมั้อุทำางานที�เกี�ยวกับคอุมัพิวเตอุร์มัากขึ�น จินเกิดีทักษะที�สามัารถนำาไปิ
ปิรับใช้กบั การเรียนในโรงเรียนไดี้เปิ็นอุย่างดีี เหน้อุสิง� อุ้น� ใดี เตาบอุกว่าการทำา
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โครงการต่อุเน้�อุงทั�ง 2 ปิี ทำาให้รู้จิักผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวซึ้ึ�งเปิ็นอุัตลักษณ์์ขอุง
ชาวกวยอุย่างลึกซึ้ึ�งมัากขึ�น และรู้สึกมัั�นใจิที�จิะสวมัใส่ผู้้าไหมัโซึ้ดีละเวไปิ
ที�ไหนๆ อุย่างภาคภูมัิ
ครึ้แอด สำิบเอกวิินััย โพธิิสำารึ พี�เลี�ยงชุมัชน เล่าว่าเห็นพัฒนาการขอุง
ทีมังาน ทีส� ามัารถดีำาเนินงานต่างๆ ไดี้ดีว้ ยตัวเอุงมัากขึน� มัีกระบวนการทำางาน
ดีีขนึ� กว่าเดีิมั สามัารถคิดีเอุงทำาเอุง ทำาให้ครูแอุดีสามัารถวางใจิให้ทำากิจิกรรมั
ส่วนใหญ่ดี้วยตัวเอุง
การเติบโตทางความัคิดีขอุงทีมังาน ทำาให้ครูแอุดีบอุกว่า คลายความัห่วง
กังวลเร้�อุงอุนาคตขอุงเดี็กๆ ลงไดี้ เพราะปิีที�ผู้่านมัาถ้อุว่าเปิ็นหัวเลี�ยวหัวต่อุ
ขอุงชีวิตเดี็กๆ ว่าจิะตัดีสินใจิเรียนต่อุ หร้อุจิะทำาอุะไรต่อุไปิ แต่เมั้�อุทีมังาน
หลายคนเล้ อุ กที� จิ ะเรี ย นต่ อุ จิึ ง รู้ สึ ก ว่ า น่ า เปิ็ น ห่ ว งน้ อุ ยลง การสนั บ สนุ น
การทำางานขอุงเยาวชนจิึงเฝึ้ามัอุงอุยู่ใกล้ๆ และช่วยคลี�คลายปิัญหาเล็กๆ
น้อุยๆ ในการทำางานที�อุาจิจิะเกินศักยภาพขอุงเยาวชน เช่น การร่างจิดีหมัาย
งานเอุกสาร เปิ็นต้น ซึ้ึ�งเปิ็นจิุดีที�ต้อุงค่อุยๆ เติมัเต็มักันต่อุไปิ
วั น นี� ล วดีลายบนผู้้ า ไหมัโซึ้ดีละเวถู ก ถ่ า ยทอุดีและส้ บ ทอุดีจิากผูู้้ รู้ ท�ี
เหล้อุน้อุยคนสูเ่ ยาวชนหมัูมั่ าก การส่งต่อุความัรู้ ภูมัปิิ ญ
ั ญา ทักษะ ถูกนำามัา
ผู้สมัผู้สานกับความัคิดีสร้างสรรค์ สร้างทักษะอุาชีพติดีตัว ความัสามัารถ
ในการพึง� พาตนเอุงในเร้อุ� งหนึง� ในปิัจิจิัยสีเ� ปิ็นสิง� สำาคัญทีจิ� ะเปิ็นพ้น� ฐานความั
มััน� คงในชีวติ การคิดีไดี้คดีิ เปิ็นทำาให้เยาวชนตระหนักถึงคุณ์ค่ามัากกว่ามัูลค่า
กระบวนการส้บทอุดีจิากมั้อุสู่มั้อุนี�จิึงเปิ็นสิ�งร้อุยใจิคนในชุมัชน เช้�อุมัโยง
ให้เกิดีสำานึกท้อุงถิ�นที�หยั�งรากลึก และพร้อุมัที�จิะเปิล่งปิระกายบอุกกล่าวว่า
พวกเขาเปิ็นชนชาติกวยไดี้อุย่างเต็มัภาคภูมัิ
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จากปฏิบัติสู่ ทฤ ี
การเรียนรู้ในแนวทางนี�สอดคล้องกับทฤ
การเปดพื� นที�ให้วัยรุ่นได้เข้ามา กและพั
ต่ า งๆ (

รวมถึงทัก ะในศตวรร ที�

และลัก ณะนิสัย

) ผ่ า นการมี ป ระสบการณ์ จ ริ ง (

โครงการ ที� โ ครงการ
ทฤ

นา

ีอย่างไร

) จากการทํา

ออกแบบ จะเห็ น ได้ ว่ า มี ค วามเชื� อ มโยงกั บ แนวคิ ด

ีด้านการเรียนรู้ ดังนี�

1. ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ จ ากการมี ป ระสบการณ์ (Experiential learning theory)
รุ่

ว

อ

(

) นั ก ทฤ

ี ก ารศึ ก า กล่ า วว่ า หั ว ใจของการศึ ก า คื อ

การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ซึ� ง การจะเข้ า ถึ ง ความรู้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ครู ต้ อ งเปดโอกาสให้
ผู้ เ รี ย นเข้ า ไปมี ป ระสบการณ์ โ ดยตรง เด็ ก ได้ คิ ด เองทํา เอง และสามารถนํา สิ� งที� เ รี ย นรู้
ไปใช้กับชีวิตและการทํางานจริง ผ่านวงจร
การเรียนรู้อยู่

ขั�นตอนง่ายๆ ภายใต้แนวคิดว่า คนเรามีรูปแบบ

โหมดซึ�งหมุนเป�นวงจร สลับสั บเปลี�ยนอย่างต่อเนื�องตลอดเวลา ได้แก่

Experiencing

เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ผ่ า นการมี ป ระสบการณ์ แ ละการลงมื อ ทํา เน้ น การ

เรียนรู้ท�ีเด็กได้คิดเองทําเอง
e ect ng

นําข้อมูลและประสบการณ์ที�ได้มาทบทวน ใคร่ครวญ เช่น จดบันทึก

ประชุมกันในทีม เป�นต้น
Thinking

คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ค วามรู้ อ อกมาจากขั�น ที� และ

สรุ ป ออกมา

เป�นแนวทางปฏิบัติ
ct n

ลงมือทําจากความรูใ้ หม่ทไ�ี ด้ แล้วเรียนรูว้ า่ สิ�งไหนควรทํา สิ�งไหนควรปรับปรุง

จากนั�นจะกลับเข้าสู่ ขั�นตอนที� อีกครั�ง เป�นวงจรเช่นนี�ไปเรื�อยๆ
“เพราะโหมดการเรียนรู้ท�ีเกิดขึ�นซํ�า จะขยายความเข้าใจของเด็กได้ เด็กจะค้นพบว่าในทางปฏิบัติ
จะเจอป�ญหาอะไร และพบการประยุกต์ความรู้ใหม่ที�ทําได้หลากหลาย โดยการนําสิ� งที�เคยเรียนรู้
ในสถานการณ์หนึ�งมาใช้ในอีกสถานการณ์”
ทั�ง นี� ทั�ง

ขั�น ตอนต้ อ งเกิ ด ขึ� น ซํ�า ๆ เป� น ลู ป ของการเรี ย นรู้ เพื� อ ยกระดั บ ความเข้ า ใจให้ ลึ ก ซึ� ง

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

นั� น เยาวชนต้ อ งทํา ลู ป

นาชุมชน

ขั� น ตอนนี� ซ�ํา ๆ หลายลู ป จากการมี

ประสบการณ์จริงจนกว่าจะบรรลุเปาหมายของโครงการ
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. Exe

น

ti e

n tion สา รบ ยรน

ระเสริ ผลิตุผลการ ิ ม ์ ( 5

) กล่าวถึงการพั

นา

สําหรับ

ว่า หากการศึ ก าเปลี�ยนเป�นการเรียนรู้ด้วยโจทย์ป�ญหา

วัยรุ่นใน

) ‘ที�ดี’ ก็จะช่วยให้สมองได้บริหาร

(

อย่างเต็มที� ผลลัพ ์

สุดท้ายคือสมองส่วนหน้าที�ดี พร้อมจะเผชิญอุปสรรคที�ยากหรือโจทย์ท้าทายต่อชีวิตในภายหน้า
พู ดง่ายๆ ว่า การเรียน ท่องหนังสือ ทําข้อสอบปรนัย เป�นเรื�องที�ง่ายเกินไป
โจทย์ ป� ญ หาที� ดี ค วรทํา ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ที� เ ด็ ก นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก าระดั บ อุ ด มศึ ก า
ต้ อ งเผชิ ญ สถานการณ์

ประการ คื อ หนึ� ง ต้ องการการวางแผนอย่ างซั บซ้ อ น (

) และ สอง ต้ อ งการการเผชิ ญ สถานการณ์ ท�ี ท้ า ทาย เงื� อ นไข
เด็ ก ๆ เลี� ย งไม่ พ้ น ที� จ ะต้ อ งบริ ห าร

ประการนี� ทํา ให้

นั�น คื อ ความสามารถที� จ ะควบคุ ม ความคิ ด การกระทํา

และอารมณ์ เพื� อไปให้ถึงเปาหมาย เปรียบเหมือนการป�นปายที�สูงของเด็กเล็ก เด็กเล็กจะป�นปาย
ที� สู ง ได้ ต้ อ งการการวางแผนที� ซั บ ซ้ อ นและการเผชิ ญ สถานการณ์ ที� ท้ า ทาย เด็ ก โตและวั ย รุ่ น
ก็ไม่ต่างกัน
วัยทีนและวัยรุ่นทัว� โลกเผชิญโจทย์ป�ญหาในชีวิตจริงเหมือนๆ กันหมดคือ เรื�องเพศ ยาเสพติด
ความรุ น แรง มอเตอร์ ไ ซค์ และการพนั น 5 ประการนี� เ ป� น สถานการณ์ ที� ท้ า ทายและต้ อ งการ
การวางแผนที�ซับซ้อน จึงจะได้การคิดวิเคราะห์ท�ีรอบด้านแล้วผ่านไปได้ แต่เราไม่จําเป�นต้องโยน
วัยรุ่นเข้าสู่ สถานการณ์อันตรายเพื� อการบริหาร

เสมอไป การศึ ก าที�ดีสามารถออกแบบได้

ว่านักเรียน นักศึ ก าควรเรียนรู้อะไรจึงจะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตตามที� เป�นจริง การศึ ก า
มีความจําเป�นรีบด่วนที�จะเปลี�ยนแปลงจากการเรียนการสอนการสอบในรูปแบบเดิมไปสู่ การ
เรียนรู้ทัก ะศตวรร ที�

(

) ได้แก่ ทัก ะเรียนรู้ ทัก ะชีวิต และทัก ะไอที

ทุกครั�งที�ครูและนักเรียนนักศึ ก าได้ช่วยกันออกแบบสถานการณ์ที�ท้าทาย นักเรียนนักศึ ก า
จึงจะได้ใช้ทัก ะการวางแผนที�ซับซ้อน แล้วนําไปสู่ ทัก ะเรียนรู้ ทัก ะชีวิต และทัก ะไอทีในที�สุด
การที�โครงการ

ออกแบบเงื�อนไขให้เรียนรู้ (

ผ่านประสบการณ์จากการลงมือทําจริง (

) ให้เรียนรู้
) ต้องทํางานเป�นทีมโดยใช้

ระยะเวลาที�นานเพี ยงพอ และต่อเนื�อง อย่างน้อย ป� ซึ�งเป�นช่วงเวลาที�ต้องจัดการ วางแผนการ
ทําโครงการไปพร้อมๆ กับการจัดการการเรียน จัดการชีวิต นับเป�นความพยายามที�จะให้เยาวชน
ได้วางแผนอย่างซับซ้อน (

) และเผชิญสถานการณ์ที�ท้าทาย
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. ทฤษฎีระบบนเ

นการ

( ron en renner

นาเยา

น

ioe ologi al

รี บรอนเ นเบรนเนอร์ (

o el o

an e elop ent)

) กล่าวว่า คุณลัก ณะของเยาวชน (

) เกิดขึ�นจากการเรียนรู้และมีปฏิสัมพั น ์ผ่านประสบการณ์ กับเพื� อน ครอบครัว
และพี� เลี�ยงหรือโค้ช ในโรงเรียน หรือชุมชน (
ที�เกิดจากนโยบายรั สื�อ ความเชื�อและวิถีวั

) ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสั งคม
น รรม (

)

พี� เลี�ยง พ่ อแม่ ครู และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องรอบตัว คือผู้นําการเปลี�ยนแปลง (
ในการพั

)

นาเยาวชน โดยการร่ ว มกั น ทํา ให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศการเรี ย นรู้ ที� เ หมาะสมในระดั บ

ครอบครัว ชุมชน และจังหวัด ดังภาพ
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ดั ง ที� โ ครงการ

ได้ อ อกแบบให้ มี โ ค้ ช หรื อ พี� เลี� ย งในระหว่ า งที� เ ยาวชนทํา

โครงการ เช่ น ครู ผู้ ป กครอง ผู้ นํา ชุ ม ชน เป� น ต้ น ซึ� ง เป� น บุ ค คลใกล้ ตั ว ของเยาวชนในระดั บ
และส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องเยาวชน โดยพยายามเสริ ม ศั ก ยภาพให้ บุ ค คล
ใกล้ ตั ว เหล่ า นี� เ ป� น ระบบนิ เ วศที� ดี ใ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องเยาวชน เข้ า ใจแนวคิ ด และ
แนวทางการพั

นาเยาวชนเชิงบวกที�ช่วยให้เยาวชนพั

นา

ได้ เช่น มีความคิดแบบเติบโต

) เชื�อมัน
� ในศักยภาพเยาวชน เข้าใจว่าความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้

(

ของเยาวชน เข้าใจการทํางานร่วมกับวัยรุ่น เป�นต้น

. ทฤษฎีบทบาท
( a ol ing)
เล

วีกอตุสกี (

้ นการเรียนรู้ านประสบการณ์
เยา น
.

) กล่าวว่าโค้ชเปรียบเหมือน ‘นั�งร้าน’ ที�เป�น ‘ตัวช่วย’

ให้ เ ยาวชนผ่ า นช่ ว ง ‘การเรี ย นรู้ ท�ี ย าก’ หรื อ

ซึ� ง เป� น ช่ ว งที� เ ขาไม่ ส ามารถขยาย

ขอบเขตความรู้ความสามารถตัวเองต่อไป ในจังหวะนี�เยาวชนต้องการครูหรือโค้ช ผู้เป�น ‘นัง
� ร้าน
’ ช่วยสนับสนุนให้เขาข้ามผ่านการเรียนรู้ท�ียาก ยกระดับการเรียนรู้ของตัวเองขึ�นไปอีกขัน
� หนึ�ง
ได้ เรียกกระบวนการนี�ว่า
โค้ชหรือครูต้องมอบบทเรียนที�ไม่ง่ายเกินไป ไม่ยากเกินไป เพื� อท้าทายให้เยาวชนยังไปต่อและ
ไม่ ล้ ม เลิ ก กลางทาง ต้ อ งช่ ว ยลดความกั ง วลหรื อ ความรู้ สึ ก ด้ า นลบขณะที�เ ยาวชนเผชิ ญ หน้ า
กับการเรียนรู้ที�รู้สึกว่ายากลําบาก รู้ว่าเขาต้องการตัวช่วยอะไรเพื� อให้ไปสู่ เปาหมายได้สําเร็จ
ระหว่างทําโครงการ การช่วยให้เยาวชนข้ามผ่านช่วงการเรียนรู้ที�ยาก หรือออกจากความรู้สึก
ด้านลบได้ เช่น การอยู่เคียงข้างด้วยความเข้าใจระหว่างที�เขาเจอป�ญหา ช่วยตัง
� คําถามเพื� อให้
เยาวชนเห็นทางเลือก หาทางออกของป�ญหาได้ เป�นต้น
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สรุ่่

การอุอุกแบบการเรี ย นรู้ เ พ้� อุ พั ฒ นา EF ขอุงวั ย รุ่ น หร้ อุ เยาวชน
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 สามัารถเล้อุกทฤษฎีท�ี
สอุดีคล้อุงไดี้ตามัความัเหมัาะสมั โดียพิจิารณ์าอุงค์ปิระกอุบ 4 ดี้านที�ต้อุงมัี
ในการอุอุกแบบการเรียนรู้ดีังกล่าว

112

พลัังสู่มองวัยรุ�น

“

ก าร ี� � ว งวั ย รุ� น เปน � ว งเวลัา
ี� ว เ
ี� สูุ่ นั นกเพรา สู่มอง นวั ย นี
กาลัั ง พั นา แลั สู่มองกาลัั ง เ � อ ม � อ
รงสู่ร� า งแลั ปรั การ างาน อง
ั ว เองมากน� อ ย ามแ � สู่ าพแว ลั� อ ม
แลั ปร สู่ การ
ี� เ อ น � ว งอายุ
ป ากนั น
ง ี� อย้� อ ย� า งนั น
ป ลัอ ี ว
มาย วามว� า
ปร สู่ การ
ี� เ ก น น � ว งวั ย นี
มี อ พลั � อ อนา วั ย �้
�
องเ กเปนอย� า งมาก

”

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

113

“

ัก
มี วามเกี� ย ว � อ งกั
วามสู่ามาร นการกากั ั ว เอง
กลั� า ว อ
เ ก ี� มี
ี ก มี ก ารกากั ั ว เอง
�ี ี � ว ย ั ง
แลั การกากั ั ว เอง
มี วามสู่ั ม พั น กั วามพร� อ มแลั
วามสู่าเร างการเรี ย น องเ ก
น ุ ก ร ั ั น ั งแ � อ นุ าลั น ง
ม าว ยาลัั ย เ ก ี� มี ั ก
ี ก ว� า
มี วามพร� อ ม างการเรี ย นมากกว� า
แลั มี ลัสู่ั ม
างการเรี ย น ี ก ว� า
เม� อ เ ี ย กั เ ก ี� มี ั ก
� อ ยกว� า
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04

รุ่ว ั ย
อง
รุ่ รุ่ยนรุ่ ่ น รุ่
รุ่ง รุ่ (
)
่ อ รุ่ ั น EF
องวั ย รุ่่่ น
การเปิิดีโอุกาสให้เยาวชนไดี้ทำาโครงการพัฒนาหร้อุแก้ปิัญหาชุมัชน
ซึ้ึ�งสนับสนุนโดียมัูลนิธิิสยามักัมัมัาจิล ร่วมักับสำานักงานกอุงทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมัสุขภาพ (สสส.) ดีำาเนินการมัาราว 9 ปิี ในช้�อุโครงการ ctive
citi en โครงการนี�ดีำาเนินการมัานานตามัความัเช้�อุว่าหากเปิิดีโอุกาสให้
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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 ไดี้ปิระเมัินผู้ลการ
เรียนรู้ขอุงเยาวชนใน 2 ลักษณ์ะ ค้อุ 1) เยาวชนปิระเมัินตนเอุงก่อุนและ
หลังเข้าร่วมัโครงการโดียใช้แบบปิระเมัิน และ 2) สัมัภาษณ์์เชิงลึกถึงการ
เรียนรูแ้ ละการเปิลีย� นแปิลงภายหลังเข้าร่วมัโครงการ ทัง� นี� ดี้วยการอุอุกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ขอุงโครงการนั�นไดี้สร้างเง้�อุนไขการเรียนรู้ (Learning
conditions) ที�สอุดีคล้อุงกับทฤษฎีดี้านวิทยาศาสตร์สมัอุงที�เรียกว่า EF โดีย
นอุกจิากการปิระเมัินผู้ลการเรียนรูข้ อุงเยาวชนเช่นทีดี� ำาเนินการอุยูแ่ ล้ว มัูลนิธิฯิ
ยังสนใจิศึกษาว่า การึเรึ่ยนัรึ้�จัากการึได�ม่ปรึะสำบการึณ์จัรึิงผู้่านัการึที่ำา
โครึงการึเพื�อช่วิยแก�ไขีป หาหรึือพัฒนัาชุมชนัที่�องถึิ�นั ภายใติ�การึ
ออกแบบเงื�อนัไขีการึเรึ่ยนัรึ้�ที่่�ได�ที่ำางานัเป็นัที่่ม และใช�รึะยะเวิลาที่ำา
โครึงการึที่่�นัานัเพ่ยงพอนัั�นั จัะม่ผู้ลติ่อการึพัฒนัา EF ในัวิัยรึุ่นัหรึือไม่
อย่ า งไรึ โดียสนใจิศึกษาในเชิงการวัดีการเปิลี�ยนแปิลงทางสมัอุงจิึงเปิ็น
ที�มัาขอุงการวิจิัยดีังกล่าว
ทั�งนี� ที�ต้อุงให้ความัสำาคัญในการวิจิัยก็เพราะพัฒนาการทางสมัอุงนั�น
สำาคัญและมัีอุงค์ความัรู้ดี้านวิทยาศาสตร์สมัอุงซึ้่อุนอุยู่ นั�นค้อุ วัยรุ่นนั�นเปิ็น
โอุกาสสุดีท้ายที�สมัอุงยังปิรับเปิลี�ยนไดี้มัาก ก่อุนที�เขาจิะเติบโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่
ทีส� มัอุงจิะเริมั� ปิรับเปิลีย� นไดี้นอุ้ ยลง หากวัยรุน่ คนใดี EF บกพร่อุงก็อุาจินำามัา
ซึ้ึ�งความัล้มัเหลวทางการเรียนและสร้างปิัญหาทางสังคมัต่างๆ ตามัมัาดีังที�
ไดี้กล่าวไปิแล้วใน 3 บทแรก และหากคิดีจิะแก้ไขในภายหลังก็อุาจิสายไปิ
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เสียแล้ว การไดี้อุงค์ความัรู้เร้�อุงการพัฒนา EF ในวัยรุ่นจิึงน่าจิะเปิ็นปิระโยชน์
ทำาให้เข้าใจิธิรรมัชาติทอุี� ยูเ่ บ้อุ� งหลังการเปิลีย� นแปิลงพฤติกรรมัขอุงเยาวชนว่า
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� ค้อุโครงการวิจิัยปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ
สร้างพลเมั้อุงที�มัีความัรับผู้ิดีชอุบต่อุสังคมั (Active citizen) ต่อุทักษะการ
คิดีเชิงบริหารและการกำากับตัวเอุงไปิสู่เปิ้าหมัายขอุงวัยรุ่น ดีำาเนินการโดีย
รึองศาสำติรึาจัารึย์ ดรึ.นัวิลจัันัที่รึ์ จัุฑาภักด่กุล และคณ์ะ จิากศูนย์วิจิัย
ปิระสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมัเลกุล มัหาวิทยาลัยมัหิดีล
มัีเคร้อุ� งมั้อุทีใ� ช้วดีั การทำางานขอุงสมัอุงหลายดี้าน ซึ้ึง� ปิรากฏิอุยูใ่ นวัตถุปิระสงค์
ขอุงการวิจิัย ค้อุ
1. ปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการสร้างพลเมั้อุงที�มัีความัรับผู้ิดีชอุบ
ต่อุสังคมั ติ่อที่ักษะด�านัการึคิดเชิงบรึิหารึ Executive Functions EF ขีอง
วิัยรึุ่นัที�เข้าร่วมัในโครงการ Active citizen โดียศึกษาจิาก
1.1 แบบปิระเมัินปิัญหาพฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง
EF ในเดี็กวัยรุน่ (BRIEF-SR)
1.2 แบบปิระเมัินความัจิำาขณ์ะทำางาน (ดี้วยแบบวัดี 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 ต่อุการึกำา กั บ ติั วิ เอง e e u tion ขอุงวัยรุ่นที�เข้าร่วมัใน
โครงการ Active citizen โดียศึกษาจิากแบบปิระเมัินความัสามัารถกำากับ
ตนเอุงในเดี็กวัยรุ่น (ASRI)
3. ปิระเมัินผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ Active citizen ต่อุควิามเพ่ยรึ
ที�ปิระเมัินโดีย Grit scale
4. ศึกษาการึเปล่ย� นัแปลงคลืนั� ไ า้ สำมอง E ในขณ์ะทำากิจิกรรมั
ที�ต้อุงใช้ทักษะ EF
ดีังกรอุบแนวคิดีในการวิจิัย

ทั้ักษะการค่ิด้เช่ิงบริหาร

ค่รงการพั ฒนาพลี่เม่ือง
เยาวัช่น

การกำากับต่นเอง
-

พ ต่ิกรรม่ม่่่งสู่่่เปาหม่าย
-

ค่วัาม่เพ่ ยร

กรุ่อ แนวั

นการุ่วั ยั
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การวิจิัยนี�ไดี้ปิระเมัินทักษะ EF และการกำากับตัวเอุง (Self-regulation)
ขอุงเยาวชนทั�งก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ ทั�งในระดีับพฤติกรรมั ระดีับ
ความัสามัารถในการทำาแบบทดีสอุบ และระดีับการเปิลี�ยนแปิลงคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�แสดีงถึงการมัีความัตั�งใจิจิดีจิ่อุในการแยกแยะข้อุมัูลที�แตกต่างกัน
และคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�แสดีงถึงความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูลไว้ในใจิ การ
เปิรียบเทียบข้อุมัูลเก่า-ใหมั่ การปิรับปิรุงข้อุมัูลให้เปิ็นปิัจิจิุบัน ซึ้ึ�งเปิ็นความั
สามัารถในอุงค์ปิระกอุบขอุง EF ดี้านความัจิำาขณ์ะทำางาน ซึ้ึ�งเปิ็นการึวิิจััย
เชิงที่ดลองแบบไม่มก่ ารึสำุม่ ติัวิอย่าง ม่กลุม่ ควิบคุม โดยวิัดควิามแติกติ่าง
ก่อนัและหลังการึที่ดลอง (Non-rando ized control group, pre-test
post-test design)
โครงการใช้ระยะเวลาวิจิัยรวมั 1 ปิี 6 เดี้อุน (ตั�งแต่ เมัษายน 2560 กันยายน 2561) โดียกลุมั่ ตัวอุย่าง ค้อุ เยาวชนทีมั� อุี ายุระหว่าง 13-17 ปิี เพศ
ชายและหญิง จิำานวน 275 คน ใน 4 จิังหวัดี ไดี้แก่ สงขลา น่าน ศรีสะเกษ
และสมัุทรสงครามั แบ่งเปิ็น 2 กลุมั่ ค้อุ
1) กลุ่มที่ดลอง ค้อุ เยาวชนชายหญิง จิำานวน 179 คน ในพ้�นที� 4
จิังหวัดี (ศรีสะเกษ น่าน สงขลา และสมัุทรสงครามั) ที�ไดี้รับ
คัดีเล้อุกให้เข้าร่วมัในโครงการ Active citizen เปิ็นครั�งแรก
2) กลุม่ ควิบคุม ค้อุเยาวชนชายหญิง จิำานวน 96 คน ทีอุ� ยูใ่ นชุมัชน
เดีี ย วกั น กั บ กลุ่ มั ทดีลอุงในแต่ ล ะจิั ง หวั ดี และไมั่ เ คยเข้ า ร่ ว มั
ในโครงการ Active citizen มัาก่อุน ไดี้มัาจิากการเชิญชวนให้
เข้ า ร่ ว มัโครงการตามัความัสมัั ค รใจิโดียใช้ เ กณ์ฑ์ ก ารคั ดี เข้ า
เช่นเดีียวกันกับเยาวชนกลุมั่ ทดีลอุง ทัง� นี� เยาวชนกลุมั่ ควบคุมัจิะ
ไดี้รับการปิระเมัินทั�งก่อุนและหลังโครงการเช่นเดีียวกัน และ
พร้อุมักันกับกลุมั่ ทดีลอุง
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ว ี าเนนการว ัย

ในการวิจิยั เก็บข้อุมัูล 2 ครัง� ค้อุ ช่วงก่อุนเข้าร่วมัในโครงการ (Pre-test)
และช่วงหลังจิากเสร็จิโครงการ (Post-test) ระยะเวลาห่างกัน 10-12 เดี้อุน
ทัง� นีก� ารเก็บข้อุมัูลในช่วง Pre-test จิะทำาก่อุนทีเ� ดี็กเข้าร่วมักิจิกรรมัในโครงการ
Active citizen และการเก็บข้อุมัูล Post-test ทำาเมั้�อุเยาวชนดีำาเนินโครงการ
เสร็จิสิน� ไปิแล้วไมั่เกิน 1-2 เดี้อุน โดียในการเก็บข้อุมัูลแต่ละครัง� จิะมัี 2 ขัน� ตอุน
ค้อุ
ขีั�นัติอนัที่่� 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�นไฟัฟั้าสมัอุง โดียเยาวชนที�สนใจิและ
ผูู้้ปิกครอุงอุนุญาตให้เข้าร่วมั ให้แสดีงความัจิำานงกับพี�เลี�ยงเพ้�อุลงนามัใน
แบบฟัอุร์มัยินยอุมัเข้าร่วมัในโครงการวิจิัย ซึ้ึ�งในขั�นตอุนนี�รับเพียง 60 คน
แบ่งเปิ็นกลุ่มัทดีลอุงและกลุ่มัควบคุมั กลุมั่ ละ 30 คน
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ปร เมน

เร�อง เพ� อวั

ัก

เพ้� อุ ศึ ก ษาผู้ลการพั ฒ นาทั ก ษะ EF ขอุงเยาวชนจิากการเรี ย นรู้ ผู้่ า น
ปิระสบการณ์์ในโครงการ Active citizen การวิจิัยนี�ไดี้อุอุกแบบให้มัีการ
ปิระเมัินทักษะสมัอุง EF รวมัทั�งความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง (Selfregulation) และความัเพียร (Grit) ดีังนี�
ย ว น รุ่ มน ัว อง
น ว ม

ยว ั

รุ่รุ่ม

รุ่่ อ ง อง EF

เยาวชนปิระเมัินตัวเอุงดี้วยแบบปิระเมัิน BRIEF2-Self-report ฉบับ
ภาษาไทย ซึ้ึง� มัีจิำานวนข้อุคำาถามั 55 ข้อุ โดียข้อุคำาถามัจิะเกีย� วกับพฤติกรรมั
ที� เ ปิ็ น ปิั ญ หาความับกพร่ อุ งขอุง EF 7 ดี้ า น ค้ อุ 1 การหยุ ดี (Inhibit)
2 การติดีตามัตรวจิสอุบตัวเอุง (Self- onitoring) 3 การควบคุมัอุารมัณ์์
(E otional control) 4 การเปิลี� ย นการคิ ดี ย้ ดี หยุ่ น (Shift Cognitive
flexibility) 5 ความัจิำาขณ์ะทำางาน (Working e ory) 6 การวางแผู้น
จิัดีการ (Plan rganize) และ 7 การทำางานให้เสร็จิ ( ask co plete)
รุ่ มน
อง ย ว น

รุ่รุ่ม
ย รุ่ รุ่อ

น ว ม

รุ่่อง EF

ยง

ครู ปิ ระเมัิ น เยาวชนโดียใช้ แ บบปิระเมัิ น BRIEF2- eacher for
ฉบับภาษาไทย ซึ้ึ�งมัีจิำานวนข้อุคำาถามั 63 ข้อุ โดียข้อุคำาถามัจิะเกี�ยวกับ
พฤติ ก รรมัที� เ ปิ็ น ปิั ญ หาความับกพร่ อุ งขอุง EF 9 ดี้ า น ค้ อุ 1 การหยุ ดี
(Inhibit) 2 การติดีตามัตรวจิสอุบตัวเอุง (Self- onitoring) 3 การควบคุมั
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อุารมัณ์์ (E otional control) 4 การเปิลีย� นการคิดีย้ดีหยุน่ (Shift Cognitive
flexibility) 5 การเริ�มัต้นลงมั้อุทำางานดี้วยตนเอุง (Initiate) 6 ความัจิำา
ขณ์ะทำา งาน (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
( e

ยว ั

รุ่

ั

ัว อง

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)

เยาวชนปิระเมัิ น ตั ว เอุงโดียใช้ แ บบปิระเมัิ น ความัเพี ย รฉบั บ ย่ อุ ขอุง
แอนัเจัลา ดั ก เวิิ รึ์ ธิ (Angela uckworth) ผูู้้เ ชี�ย วชาญดี้ า น Grit ซึ้ึ�ง มัี
ข้อุคำาถามัจิำานวน 12 ข้อุ จิากนั�นนำาคะแนนเฉลี�ยที�ไดี้มัาใช้ในการวิเคราะห์
เปิรียบเทียบผู้ลก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการฯ
รุ่

สอ EF

ว มส ม รุ่ ใน

น ว มย
รุ่ รุ่ยนรุ่

ย่่นใน
รุ่ใ

รุ่
่

ทดีสอุบเยาวชนดี้วยเกมั he Wisconsin Card Sorting est (WCS )
ซึ้ึ�งเปิ็นเกมัที�ใช้ทดีสอุบความัย้ดีหยุ่นในการคิดี ความัสามัารถในการเรียนรู้
การเข้าใจิแนวคิดีขอุงเกมั และความัสามัารถในการให้เหตุผู้ล เกมั WCS
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เปิ็นเกมัที�มัีความัไวสูงในการทดีสอุบปิระสิทธิิภาพขอุงสมัอุงในการทำาหน้าที�
เชิงบริหาร หากมัีปิญ
ั หาความับกพร่อุงหร้อุมัีพยาธิิสภาพในสมัอุงส่วนหน้าสุดี
ผูู้้ถูกทดีสอุบจิะตอุบผู้ิดีซึ้ำา� ๆ ไมั่สามัารถคิดีย้ดีหยุ่น และไมั่เข้าใจิแนวคิดีขอุง
เกมั
เกมันี�เปิ็นเกมัคอุมัพิวเตอุร์ที�ให้ผูู้้ถูกทดีสอุบจิับคู่การ์ดีให้ถูกต้อุง โดียจิะ
มัีการ์ดีสิง� เร้าจิำานวน 4 ใบ และการ์ดีตอุบสนอุง 128 ใบ ผูู้ถ้ กู ทดีสอุบจิะต้อุง
เล้อุกจิับคูก่ าร์ดีดี้านล่างกับการ์ดีสิง� เร้า 4 ใบทีอุ� ยูดี่ า้ นบน การทดีสอุบจิะเสร็จิ
สมับูรณ์์เมั้�อุทำาครบทุกหมัวดีหร้อุใช้การ์ดี 128 ใบจินหมัดี แต่ความัยากค้อุ
เกมัจิะไมั่บอุกรายละเอุียดีในการเล่นมัากนัก จิะบอุกแค่ผูู้้ถูกทดีสอุบตอุบถูก
หร้อุผู้ิดีเท่านัน� ผูู้เ้ ล่นต้อุงคิดีเอุงว่าจิะจิับคูก่ าร์ดีแต่ละใบเข้าดี้วยกันดี้วยเหตุผู้ล
อุะไร ต้อุงคิดีหาเหตุผู้ลและตัดีสินใจิดี้วยตัวเอุง และยังกำาหนดีเวลาให้เล่นยาว
ถึง 25 นาที ผูู้้ทดีสอุบจิึงต้อุงทั�งคิดีกลไกขอุงเกมัระหว่างที�เล่น ใช้สมัาธิิและ
ปิฏิิบัติการทางสมัอุงสูงมัาก รวมัทั�งต้อุงอุดีทนกับการเล่นเกมัที�ใช้พลังทาง
สมัอุงเปิ็นเวลานาน
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รุ่

สอ

ว มสนใ

่ อ ( ttention)

ทดีสอุบเยาวชนดี้วยเกมั he Attention Network ask (AN ) ซึ้ึ�งเปิ็น
เกมัคอุมัพิวเตอุร์ที�ใช้ทดีสอุบความัสนใจิจิดีจิ่อุ (Attention) ในการทดีสอุบ
เดี็กจิะต้อุงมัอุงลูกศรทีปิ� รากฏิตรงกลางหน้าจิอุว่าหัวขอุงลูกศรหันไปิทิศทางใดี
แล้วกดีปิุ่มัตอุบสนอุงให้เร็วที�สุดีเท่าที�จิะทำาไดี้ โดียหากหัวขอุงลูกศรชี�ไปิ
ทางซึ้้าย ผูู้ถ้ กู ทดีสอุบต้อุงกดีปิุมั่ ทางซึ้้ายมั้อุ แต่หากหัวขอุงลูกศรชีไ� ปิทางขวา
ผูู้ถ้ กู ทดีสอุบต้อุงกดีปิุมั่ ทางขวามั้อุ อุย่างไรก็ตามั หัวลูกศรอุาจิปิรากฏิพร้อุมักัน
หลายอุัน แต่ละอุันอุาจิชี�ไปิในทิศทางที�ต่างกัน แต่เดี็กจิะต้อุงตอุบสนอุงต่อุ
หัวขอุงลูกศรอุันทีอุ� ยูต่ รงกลางเปิ็นหลักโดียไมั่ตอุ้ งสนใจิว่าหัวลูกศรอุันอุ้น� ทีอุ� ยู่
ข้างๆ จิะชี�ไปิทิศทางใดี เดี็กจิะต้อุงทำาจินครบ 4 ช่วง ช่วงละ 5 นาที ใช้เวลา
ในการทดีสอุบทั�งหมัดีปิระมัาณ์ 20 นาที
รุ่

สอ

ว ม

ง น( o

in

e o

)

การทดีสอุบความัจิำา ขณ์ะทำา งานสำา หรั บ เยาวชนอุายุ ไ มั่ เ กิ น 16 ปิี
ปิระเมัินโดีย Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV)
และสำาหรับเยาวชนอุายุ 16 ปิีขึ�นไปิ จิะปิระเมัินโดีย Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV) โดียเล้อุกใช้เพียงบางส่วนขอุงแบบปิระเมัิน I
ค้อุเฉพาะส่วนที�ทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางาน หร้อุ igit span test ซึ้ึ�งเปิ็น
แบบทดีสอุบทีใ� ช้ปิระเมัินความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูลไว้ในใจิและจิัดีการกับ
ข้อุมัูลเหล่านั�น (Working e ory) โดียผูู้้ทดีสอุบจิะสุ่มัพูดีตัวเลข 2-9 หลัก
แล้วให้เดี็กพูดีทวน 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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ั
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รุ่

)

การวัดีคล้น� ไฟัฟั้าสมัอุงทำาทีห� อุ้ งปิฏิิบตั กิ ารวัดีคล้น� ไฟัฟั้าสมัอุงโดียนักวิจิยั
ปิระจิำาห้อุงปิฏิิบัติการคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�มัีปิระสบการณ์์ ภายใต้การดีูแลขอุง
แพทย์ผูู้้ร่วมัวิจิัยในโครงการ โดียผูู้้วิจิัยอุธิิบายรายละเอุียดีเกี�ยวกับเคร้�อุงมั้อุ
ทีใ� ช้เพ้อุ� ให้เดี็กคลายความักังวลและคุน้ เคยกับเคร้อุ� งมั้อุก่อุนแล้วจิึงเตรียมัตัว
เดี็กให้พร้อุมัวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง
ผูู้้วิจิัยให้เยาวชนนั�งหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์ในระยะที�มัอุงเห็นภาพชัดีเจิน
ใส่หมัวกสำาหรับวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�ศีรษะ จิากนั�นใส่เจิลที�ขั�ว Electrode
แต่ละขัว� เพ้อุ� ลดีความัต้านทานไฟัฟั้า เมั้อุ� ตรวจิสอุบความัเรียบร้อุยขอุงขัว� ไฟัฟั้า
(Electrode) ทุกขั�วแล้ว ไฟัในห้อุงทดีลอุงจิะหรี�ลงเพ้�อุลดีความัเมั้�อุยล้าขอุง
สายตา จิากนั�นจิะเริ�มับันทึกคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงขณ์ะพัก หร้อุคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง
ชนิดีอุีอุีจิี (EEG) โดียจิะบันทึกต่อุเน้�อุงจิากทั�ง 37 Electrode ที�วางบนศีรษะ
ขอุงเยาวชนตามัวิธิี International 10 20 syste ซึ้ึ�งเปิ็นวิธิีมัาตรฐานในการ
จิัดีเรียงขั�วไฟัฟั้าในการตรวจิวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง และทำาการตรวจิเช็คคล้�น
ไฟัฟั้าสมัอุงที�วัดีไดี้กับค่าอุ้างอุิงที�บริเวณ์กระดีูก Mastoids ทั�งสอุงข้าง และ
Ground ซึ้ึ�งอุยู่ตรงบริเวณ์ศีรษะดี้านหน้า
ต่อุจิากนั�นทำาการวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�สัมัพันธิ์กับเหตุการณ์์ หร้อุ ERP
ซึ้ึง� เปิ็นการวัดีการทำางานขอุงสมัอุงขณ์ะทีท� ำากิจิกรรมัทีต� อุ้ งใช้ EF ปิระกอุบดี้วย
3 กิจิกรรมัค้อุ 1) Auditory oddball task 2) N-back task และ 3) GoNogo task ดีังนี�
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1 u ito o
ts
Auditory oddball เปิ็นกิจิกรรมัทดีสอุบการจิดีจิ่อุอุย่างต่อุเน้�อุง
ในการแยกแยะข้อุมัูลเสียง โดียตัวกระตุ้นปิระกอุบดี้วยเสียงจิำานวน
400 เสียงที�มัีความัแตกต่างกัน 2 รูปิแบบค้อุ 1) เสียงเปิ้าหมัาย
( arget tone) ค้อุเสียงแบบ Pure tone ความัถี� 2,000 Hz นาน 100
sec และมัีความัดีัง 80 dB และ 2) เสียงที�ไมั่ใช่เสียงเปิ้าหมัาย
(Non-target tone) ซึ้ึ�งเปิ็นเสียงแบบ Pure tone ความัถี� 1,000 Hz
นาน 100 sec และมัี ค วามัดีั ง 80 dB เสี ย งเหล่ า นี� จิ ะถู ก ส่ ง
อุอุกมัาจิากระบบปิล่อุยสิ�งกระตุ้นขอุงเคร้�อุง NeuroScan เรียกว่า
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S IM 2 โดียปิล่อุยอุอุกมัาครัง� ละ 1 เสียง แบบสุมั่ ลำาดีับสลับกับช่วง
ที�ไมั่มัีเสียงนาน 700 sec โดียสัดีส่วนขอุงจิำานวนเสียงเปิ้าหมัาย
ต่อุเสียงที�ไมั่ใช่เสียงเปิ้าหมัายเท่ากับ 15:85 เยาวชนจิะต้อุงตั�งใจิฟััง
เสียง และจิะต้อุงไมั่กดีปิุมั่ ใดีๆ หากไดี้ยนิ เสียงทีไ� มั่ใช่เสียงเปิ้าหมัาย
จิะต้อุงกดีปิุ่ มัที�กำาหนดีไว้ให้เร็วที�สุดี ทันทีที�ไดี้ยินเสียงเปิ้าหมัาย
2 การึที่ดสำอบควิามจัำาขีณะที่ำางานั ด�วิย
c ts
N-back task เปิ็นการปิระเมัินความัสามัารถในการจิดีจิำาข้อุมัูล
ไว้ในใจิเพ้�อุนำาไปิใช้งาน (Working e ory) ซึ้ึ�งเปิ็นอุงค์ปิระกอุบ
หนึ�งขอุง EF แบบทดีสอุบปิระกอุบดี้วยรูปิภาพจิำานวน 16 ภาพ
ซึ้ึ� ง ผูู้้ วิ จิั ย แบ่ ง รู ปิ ทั� ง หมัดีอุอุกเปิ็ น 4 กลุ่ มั กลุ่ มั ละ 4 ภาพ ไดี้ แ ก่
กลุ่มัภาพผู้ลไมั้ กลุ่มัภาพยานพาหนะ กลุ่มัภาพสัตว์ และกลุ่มัภาพ
อุาหาร รูปิภาพเหล่านีจิ� ะถูกส่งอุอุกมัาจิากระบบ S IM 2 ซึ้ึง� เปิ็นระบบ
ที�ใช้ปิล่อุยตัวกระตุ้นขอุงเคร้�อุง NeuroScan โดียปิล่อุยอุอุกมัาแบบ
สุ่มัครั�งละ 1 ภาพ แต่ละภาพจิะแสดีงอุยู่เปิ็นเวลานาน 300 sec
และเว้นช่วงให้ตอุบ 1,500 sec แบบทดีสอุบ N-back มัีความัยาก
2 ระดีั บ โดียการทดีสอุบทั� ง หมัดีใช้ เ วลา 6 นาที ปิระกอุบดี้ ว ย
ช่ ว ง 1-back (ทดีสอุบ Working e ory ระดีั บ ง่ า ย) และ
ช่วง 2-back (ทดีสอุบ Working e ory ระดีับยาก)
ช่วง 1-back (ทดีสอุบ Working e ory ระดีับง่าย) จิะมัีภาพ
ปิรากฏิขึ� น มัารวมัทั� ง สิ� น 120 ภาพ วิ ธิี ก ารทดีสอุบ ค้ อุ เยาวชน
ต้อุงจิำาภาพที�ปิรากฏิขึ�นบนหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์ ในที�นี�จิะแทนภาพ
ลำาดีับที� 1 เปิ็น N-1 ภาพลำาดีับที�สอุงเปิ็น N-2 ถ้าหากภาพ N-2
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เปิ็นภาพที�จิัดีอุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับภาพ N-1 เดี็กจิะต้อุงกดีปิุ่มัที�
กำา หนดีไว้ บ นแปิ้ น คี ย์ บ อุร์ ดี ให้ เ ร็ ว ที� สุ ดี โดียทุ ก ภาพที� ปิ รากฏิบน
หน้าจิอุในลำาดีับต่อุๆ ไปิ เดี็กจิะต้อุงคิดีว่าจิัดีอุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับ
ภาพใบก่อุนหน้าหร้อุไมั่ และตอุบสนอุงให้ถูกต้อุง
ช่วง 2-back (ทดีสอุบ Working e ory ระดีับยาก) จิะมัีภาพ
ปิรากฏิขึ�นมัารวมัทั�งสิ�น 120 ภาพ วิธิีการทดีสอุบค้อุเยาวชนต้อุงจิำา
ภาพทีปิ� รากฏิขึน� บนหน้าจิอุคอุมัพิวเตอุร์ ในทีน� จิ�ี ะแทนภาพลำาดีับที� 1
เปิ็น N-1 ภาพลำาดีับที�สอุงเปิ็น N-2 และภาพลำาดีับที�สามัเปิ็น N-3
ถ้าหากภาพ N-3 เปิ็นภาพที�อุยู่ในกลุ่มัเดีียวกันกับภาพ N-1 เดี็กจิะ
ต้อุงกดีปิุ่มัที�กำาหนดีไว้บนแปิ้นคีย์บอุร์ดีให้เร็วที�สุดี โดียทุกภาพที�
ปิรากฏิบนหน้าจิอุในลำาดีับต่อุๆ ไปิ เดี็กจิะต้อุงคิดีว่าจิัดีอุยู่ในกลุ่มั
เดีียวกันกับภาพ 2 ใบก่อุนหน้าหร้อุไมั่ และตอุบสนอุงให้ถูกต้อุง
3 การึที่ดสำอบควิามสำามารึถึด�านัการึหยุด ด�วิย o o o t s
Go-Nogo task เปิ็นการทดีสอุบความัสามัารถดี้านการหยุดี ซึ้ึ�ง
เปิ็นอุงค์ปิระกอุบหนึ�งขอุงการคิดีเชิงบริหาร (EF) แบบทดีสอุบมัี
จิำานวน 120 ข้อุ ปิระกอุบไปิดี้วยรูปิภาพจิำานวน 16 รูปิภาพ ซึ้ึ�ง
ผูู้้ วิจิั ย แบ่ ง รู ปิ ทั� งหมัดีอุอุกเปิ็ น 4 กลุ่ มั กลุ่ มั ละ 4 รู ปิ ภาพ ไดี้ แ ก่
กลุ่ มั ภาพผู้ลไมั้ กลุ่ มั ภาพยานพาหนะ กลุ่ มั ภาพสั ต ว์ และกลุ่ มั
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
เยาวชนไมั่ต้อุงกดีปิุ่มัใดีๆ หากรูปิภาพที�เห็นเปิ็นภาพที�อุยู่ในกลุ่มั
ยานพาหนะ แต่จิะต้อุงกดีปิุ่มัทันทีที�เห็นภาพอุ้�นที�ไมั่ใช่ภาพในกลุ่มั
ยานพาหนะ เช่น ภาพผู้ลไมั้ ภาพสัตว์ และภาพอุาหาร เปิ็นต้น

รายละเอุียดีเกี�ยวกับ paradig ที�ใช้ในการวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุง อุ้างอุิงจิาก 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.
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�อม้ลั
องวัยรุ�น ย

แสู่ งสู่ านการ

ัก

การวิเคราะห์ขอุ้ มัูลจิากการวัดีทักษะ EF ขอุงเยาวชนทีเ� ปิ็นกลุมั่ ตัวอุย่าง
ก่อุนลงมั้อุทำาโครงการ (Pre-test) จิำานวน 275 คน ซึ้ึ�งสามัารถแสดีงให้เห็น
สถานการณ์์ทักษะ EF ขอุงวัยรุ่นไทยในปิัจิจิุบัน โดียไดี้ศึกษา 3 ดี้าน ค้อุ
1) ปิัญหาทักษะ EF ในภาพรวมั 2) ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง (Selfregulation) และ 3) ความัเพียรพยายามั (Grit) พบว่า
วัยรุน่ ไทยส่วนใหญ่ (ร้อุยละ 63.3) มัีทกั ษะ EF อุยูใ่ นเกณ์ฑ์เฉลีย� และ
มัีวยั รุน่ ร้อุยละ 36.5 มัีปิญ
ั หาพฤติกรรมัทีเ� ปิ็นความับกพร่อุง ดี้าน EF
ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงขอุงวัยรุน่ ไทย ทัง� วัย 11-13 ปิี และ
14-18 ปิี อุยู่ในเกณ์ฑ์เฉลี�ย (ร้อุยละ 66.7 และ 73.0 ตามั ลำาดีับ)
วัยรุน่ ไทย ส่วนใหญ่ (ร้อุยละ 75) มัีคะแนนความัความัเพียรพยายามั
อุยูใ่ นเกณ์ฑ์เฉลี�ย ดีังภาพ
1

ป

2

า ัก
น าพรวม
อย้� นเก
เ ลัี�ย

วามสู่ามาร นการกากั
อย้� นเก

เ ลัี�ย ังสู่อง �วงอายุ

-3
สู่้งกว�าเก

36.5%

อย้� นเก

เ ลัี�ย

เ ลัี�ย

อย้� นเก

า

1.1%

ส านการุ่

เ ลัี�ย

�ากว�าเก

สู่้งกว�าเก

ัก

เ ลัี�ย 13.3%

-

อย้� นเก

เ ลัี�ย 8.5%

73%

66.7%

63.3%

ม�มีป

เ ลัี�ย 20%

�ากว�าเก

ัวเอง

สู่้งกว�าเก

EF นวััยรุ่่�น ย

เ ลัี�ย

เ ลัี�ย 18.5%

�านอย้� นเก

3

วามเพียร
อย้� นเก

เ ลัี�ย
เ ลัี�ย 11%

�ากว�าเก

อย้� นเก

75%

สู่้งกว�าเก

เ ลัี�ย

เ ลัี�ย 14%

เ ลัี�ย
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ทั�งนี� มัีรายละเอุียดีการวิเคราะห์ข้อุมัูลสถานการณ์์ EF ขอุงวัยรุ่นไทย
ทั�ง 3 ดี้าน ดีังนี�
ั

EF ใน

รุ่วม

คะแนนปิั ญ หาพฤติ ก รรมัที� เ ปิ็ น ความับกพร่ อุ งขอุง EF ปิระเมัิ น โดีย
เคร้�อุงมั้อุ BRIEF ใช้เกณ์ฑ์ดีังนี�
40 ไมั่มัีปิัญหาเลย
41 60 อุยูใ่ นเกณ์ฑ์เฉลีย� (มัีปิญ
ั หาปิานกลาง ค้อุ มัีปิญ
ั หาทีพ� บไดี้ตามั
ปิกติขอุงวัยเดีียวกัน)
61 สูงกว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย (มัีปิัญหามัากกว่าวัยเดีียวกัน)
จิากการปิระเมัินปิัญหาทักษะ EF ทั�งสามัดี้าน ค้อุ 1) ปิัญหาในการ
กำากับพฤติกรรมั 2) ปิัญหาในการกำากับอุารมัณ์์ และ 3) ปิัญหาดี้านการ
รู้คิดี เพ้�อุมัาวิเคราะห์เปิ็นปิัญหา EF ในภาพรวมั พบว่าวิั ย รึุ่นั สำ่ วิ นัให ่
รึ�อยละ 63.3 ม่ป หา EF ในัภาพรึวิมอย้ใ่ นัเกณฑ์เ ล่ย� วิัยรึุนั่ รึ�อยละ
36.5 ม่ป หา EF สำ้งกวิ่าเกณฑ์เ ล่ย� และม่เพ่ยงรึ�อยละ 1.1 ที่่ไ� ม่มป่ หา
ควิามบกพรึ่องขีอง EF เลย ดีังภาพ
1

2

ป
า นการ
กากั พ กรรม
มีป

ามาก

มีป

25.5%

อย้� นเก

เ ลัี�ย

73.5%

ม�มีป

3

ป
า นการ
กากั อารม
ามาก

มีป

25.5%

+

า 1%

อย้� นเก

เ ลัี�ย

71.3%

ม�มีป

า 3.2%

1 + 2 +3

ป
า
�านการร้�

+

ป

36.5%

ามาก

40.4%

อย้� นเก

เ ลัี�ย

58.5%

ม�มีป

+

า 1.1%

วิัดจัาก
วิัดจัาก
วิัดจัาก
ปิัญหาดี้านการหยุดี (Inhibit) ปิัญหาดี้านการเปิลี�ยน (Shift) ปิัญหาในการทำางานจินเสร็จิ
การตรวจิสอุบตนเอุง
การควบคุมัอุารมัณ์์
ความัจิำาขณ์ะทำางาน
การวางแผู้นจิัดีการ
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า ัก
น าพรวม

อย้� นเก

เ ลัี�ย

63.3%

ม�มีป

า 1.1%

นอุกจิากนี�เมั้�อุพิจิารณ์าดี้านย่อุยขอุงทักษะ EF พบว่า
> EF ดี้ า นที� เ ปิ็ น ปิั ญ หามัากที� สุ ดี (ร้ อุ ยละ 40.5) ค้ อุ ตั ว ชี� วั ดี ดี้ า น
อุภิ ปิั ญ ญา (Metacognition index) เช่ น การทำา งานให้ เ สร็ จิ
ความัจิำาขณ์ะทำางาน และการวางแผู้นจิัดีการงาน เปิ็นต้น
> EF ดี้านที�เปิ็นปิัญหารอุงลงมัา (ร้อุยละ 25.5) ค้อุดี้านการกำากับ
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
ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงตำา� กว่าเกณ์ฑ์เฉลีย� 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
ส่วนวัยรุน่ อุายุ 14-18 ปิี (จิำานวน 200 คน) ร้อุยละ 73 มัีความัสามัารถ
ในการกำากับตัวเอุงอุยูใ่ นเกณ์ฑ์เฉลีย� และมัีเพียงร้อุยละ 8.5 ทีมั� คี วามัสามัารถ
ในการกำากับตัวเอุงตำ�ากว่าเกณ์ฑ์เฉลี�ย
ทั�งนี� แสดีงว่าความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงขอุงวัยรุ่นจิะดีีข�ึนตามั
วัยที�โตขึ�น
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ว ม

ยรุ่ (

it)

วัยรุ่นในโครงการวิจิัยนี�มัีเพียงร้อุยละ 14 ที�มัีคะแนนความัเพียรสูงกว่า
เกณ์ฑ์เฉลี�ย สำ่วินัให ่ รึ�อยละ 75 ม่คะแนันัควิามเพ่ยรึพยายามอย้่ในั
เกณฑ์เ ล่�ยที่่�สำามารึถึพัฒนัาให�ด่ขีึ�นัได�อ่ก และรึ�อยละ 11 ม่คะแนันั
ควิามเพ่ยรึพยายามติำ�ากวิ่าเกณฑ์เ ล่�ย
ค่วัาม่สู่ัม่พั นธ์ระหวั่างป หาพ ต่ิกรรม่ทั้่�เป็นค่วัาม่บกพร่องข้อง
กับค่ะแนนค่วัาม่สู่าม่าร ในการกำากับต่นเองระยะสู่ั�น-ระยะยาวั
แลี่ะค่ะแนนค่วัาม่เพ่ ยรพยายาม่ในวััยร่่นไทั้ย

พบว่ามัีความัสัมัพันธิ์กัน ดีังนี�
พบความัสัมัพันธิ์ในทางตรงกันข้ามัระหว่าง 1) ปิัญหาพฤติกรรมัที�
เปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF กับ 2) ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุง
ระยะสัน� -ระยะยาว รวมัถึงการกำากับตัวเอุงโดียรวมั และ 3) ความัเพียร
กล่าวค้อุ วิัยรึุ่นัที่่�ม่ป หาพ ติิกรึรึมที่่�เป็นัควิามบกพรึ่องขีอง
EF มาก ควิามสำามารึถึในัการึกำากับติัวิเองรึะยะสำั�นั รึะยะยาวิ
จัะนั�อย ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงโดียรวมัน้อุย และมัีความั
เพียรน้อุย ในทางตรงข้ามั วัยรุ่นที�มัีปิัญหาพฤติกรรมัที�เปิ็นความั
บกพร่อุงขอุง EF น้อุย ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงระยะสั�นระยะยาวจิะสูง ความัสามัารถในการกำากับตัวเอุงโดียรวมัสูง และมัี
คะแนนความัเพียรสูง
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> พบความัสัมัพันธิ์ในทิศทางเดีียวกันระหว่างความัสามัารถในการ
กำา กั บ ตั ว เอุงโดียรวมักั บ ความัเพี ย ร กล่ า วค้ อุ วิั ย รึุ่ นั ที่่� ม่ ค วิาม
สำามารึถึในัการึกำากับตินัเองโดยรึวิมสำ้ง สัมัพันธิ์กับการมัีความั
เพียรพยายามัสูง ในทางตรงกันข้ามั วัยรุ่นที�มัีความัสามัารถในการ
กำากับตัวเอุงโดียรวมัน้อุย จิะมัีความัเพียรพยายามัน้อุยดี้วย
> พบความัสัมัพันธิ์ในทิศทางเดีียวกันระหว่างคะแนนความัจิำาขณ์ะ
ทำางาน (Working e ory) กับการกำากับตัวเอุงระยะยาว กล่าวค้อุ
วิัยรึุ่นัที่่�ม่คะแนันัควิามจัำาขีณะที่ำางานัสำ้ง สำัมพันัธิ์กับการึกำากับ
ติัวิเองรึะยะยาวิสำ้ง ในทางตรงข้ามัวัยรุ่นที�มัีคะแนนความัจิำาขณ์ะ
ทำางานตำ�า จิะมัีคะแนนการกำากับตนเอุงระยะยาวตำ�า
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ลัการเรียนร้� �านการ า รงการ
�อ ัก
องวัยรุ�น

ภายหลังเยาวชนทำาโครงการเสร็จิสิ�น ทีมัวิจิัยไดี้ปิระเมัินทักษะ EF ขอุง
เยาวชนอุีกครัง� พบผู้ลการเรียนรูผู้้ า่ นการทำาโครงการ Active citizen ต่อุทักษะ
EF ขอุงวัยรุ่น เปิรียบเทียบกับเยาวชนที�ไมั่ไดี้เข้าร่วมัโครงการ สรุปิจิากการ
ศึกษาทั�ง 7 ดี้าน ดีังนี�

1

ป

า ฤ กรรมทีเปน ามบก ร
ยา มีนยสา
ทา ส ท

E

- ป�ญหาในการกํากับพฤติกรรม
- ป�ญหาในการกํากับอารมณ์
- ป�ญหาในการกํากับความคิด

2

3
4
5
6
7
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ามจา ณะทา าน ( or ing

e ory)

- ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติเมื�อเปรียบเทียบก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการจากการทดสอบด้วย
- พบว่า
มีประสิ ท ิภาพมากขึ�น
จากการวัดการเปลี�ยนแปลงคลื�นไฟฟาสมอง

ามสามาร นการ ้เ

ะ

ามย

ยน นการ

( hi t)

คะแนนความสามารถในการทดสอบดีขึ�นเมื�อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

ามสน จจ จ ( ttention)

คะแนนความสนใจจดจ่อดีขึ�น

การกากบ

เ

( el reg lation)

ดีขึ�นอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ามเ ี ยร ( rit)

คะแนนความเพี ยรเพิ� มขึ�นอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

การเป ียน ป

น

าสม

- สมองทํางานดีขึ�นในด้านการจดจ่อ แยกแยะข้อมูล และรับรู้ข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงไป
- สมองทํางานดีขึ�นในการจําข้อมูลจํานวนมากและนําข้อมูลนั�นมาใช้งาน บ่งชี�ว่า
มีประสิ ท ิภาพมากขึ�น
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รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
่อ

รุ่ง

รุ่รุ่ม

รุ่

ctive citi en

น ว ม

รุ่่ อ ง อง EF

เมั้�อุให้เยาวชนปิระเมัินตนเอุงดี้วย BRIEF2-SR ซึ้ึ�งปิระเมัิน 3 ดี้าน ค้อุ
> ป หาในัการึกำา กั บ พ ติิ ก รึรึม (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) การมัี ค วามัจิำา ขณ์ะทำา งาน (Working e ory) 2) ความั
สามัารถในการวางแผู้น บริหารจิัดีการงาน (Plan rganize) และ 3)
การทำางานให้เสร็จิตามัเปิ้าหมัาย ( ask co plete)

ระเมิน
เกี� วกบ

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

ตุวเ กเอง สาหรบอา ุ
เ นข้้อ า าม านวน
ข้้อ
ตุิกรรมที�เ น
หา วามบก ร่องข้องทก ะ
้าน อ

คะแนน

}
}

(

)

(

)

}

(

)

มาก หมายถึงมีป�ญหาพฤติกรรมมาก

}

lo al E
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ผู้ลวิิจััยพบวิ่า หลังจัากที่ำาโครึงการึเสำรึจัสำิ�นั กลุ่มติัวิอย่างที่่�เป็นั
เยาวิชนัที่่เ� ขี�ารึ่วิมโครึงการึ ctive citi en ม่ป หาพ ติิกรึรึมที่่เ� ป็นัควิาม
บกพรึ่องขีอง EF ในัภาพรึวิม o executive co osites E
ลดลงอย่างม่นัยั สำำาคั ที่างสำถึิติเิ มือ� เปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ
โดยเ พาะอย่างยิ�งเยาวิชนัแกนันัำาโครึงการึ ctive citi en ึ�งเป็นักลุ่ม
ที่่ม� บ่ ที่บาที่ในัการึคิดและดำาเนัินัโครึงการึ พบวิ่าป หาพ ติิกรึรึมที่่เ� ป็นั
ควิามบกพรึ่องขีอง EF ในัภาพรึวิมลดลงอย่างม่นััยสำำาคั ที่างสำถึิติิเมื�อ
เปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึอย่างเหนัได�ชัด ดีังแผู้นภูมัิ

เยาวั น
ี�เปน
( o
ลั
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�เี �ารุ่�วัม รุ่งการุ่มีป าพ กรุ่รุ่ม
วัาม กพรุ่�อง อง EF น าพรุ่วัม
executive co osites E )
ลังอย�างมีนัยสา ั างส

เมือ� แยกป หาพ ติิกรึรึมที่่เ� ป็นัควิามบกพรึ่องขีอง EF ติามติัวิช่วิ� ดั
ที่ั�ง 3 ด�านั คือ 1 ป หาในัการึกำากับพ ติิกรึรึม e vio e u tion
in ex
2 ป หาในัการึกำ า กับอารึมณ์ E otion e u tion in ex E
และ 3 ป หาในัการึกำากับควิามคิด o nitive e u tion in ex
พบวิ่า ภายหลังเขี�ารึ่วิมโครึงการึ เยาวิชนัที่่�เขี�ารึ่วิมโครึงการึ ctive
citi en ม่คะแนันัติัวิช่วิ� ดั ป หาที่ัง� 3 ด�านัดังกล่าวิลดลงอย่างม่นัยั สำำาคั
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 ดี้าน พบว่าปิัญหา
พฤติกรรมัที�เปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF ในดี้านการกำากับความัคิดี เยาวชน
กลุ่มัที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีการเปิลี�ยนแปิลงที�ดีีขึ�นภายหลังเข้า
ร่วมัโครงการ โดียเฉพาะดี้านความัจิำาขณ์ะทำางาน (Working e ory) การ
ทำางานให้เสร็จิ ( 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
การเปิลีย� น การคิดีย้ดีหยุน่ (Shift) ที่่นั� า่ สำนัใจัคือ เยาวิชนัแกนันัำาโครึงการึ
ctive citi en ม่การึเปล่�ยนัแปลงที่่�ด่ขีึ�นัอย่างชัดเจันัในัทีุ่ก 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� จิากการวิเคราะห์ข้อุมัูลพบว่า กลุ่มัควบคุมัมัีคะแนนปิระเมัินตัวเอุง
ไมั่แตกต่างกันอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเปิรียบเทียบระหว่างก่อุนและ
หลังเข้าร่วมัโครงการ แสดีงว่าการเปิลี�ยนแปิลงที�พบในเยาวชนที�เข้าร่วมั
โครงการ Active citizen เปิ็นผู้ลจิากกิจิกรรมัที�ฝึึกในโครงการ อุย่างไรก็ตามั
ขี�อม้ลแสำดงให�เหนัวิ่า ก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ เยาวิชนักลุ่มที่่�เขี�ารึ่วิม
โครึงการึ ctive citi en ม่ป หาพ ติิกรึรึมที่่เ� ป็นัควิามบกพรึ่องขีอง EF
มากกวิ่าเยาวิชนักลุ่มควิบคุม และการึ กในัโครึงการึ ช่วิยให�ป หา
พ ติิกรึรึมที่่เ� ป็นัควิามบกพรึ่องด�านั EF ขีองเยาวิชนัในัโครึงการึ ลดลง
อย่างม่นััยสำำาคั ที่างสำถึิติิ
เมั้�อุวิเคราะห์เฉพาะเยาวชนแกนนำาโครงการ Active citizen ก็พบว่า
ปิัญหาพฤติกรรมัลดีลงอุย่างชัดีเจินมัากขึน� ในทุกๆ ดี้าน ยกเว้นเพียงดี้านเดีียว
ค้ อุ การเปิลี� ย น การคิ ดี ย้ ดี หยุ่ น (Shift) ไมั่ พ บการเปิลี� ย นแปิลงอุย่ า งมัี
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
ทัง� นี� เน้อุ� งจิากปิัญหาพฤติกรรมัทีเ� ปิ็นความับกพร่อุงขอุง EF จิะไมั่หายไปิเอุง
เมั้� อุ เดี็ ก โตขึ� น หากไมั่ ไ ดี้ รั บ การฝึึ ก ฝึน ปิั ญ หาพฤติ ก รรมันั� น ก็ จิ ะยั ง คงอุยู่
และอุาจิมัีแนวโน้มัเพิ�มัขึ�น ดีังนั�น การเปิิดีโอุกาส เปิิดีพ้�นที� สร้างเง้�อุนไขการ
เรียนรู้ให้วัยรุ่นไดี้มัีปิระสบการณ์์ดี้วยเง้�อุนไขที�มัีความัท้าทายเพ้�อุให้เขาไดี้
พัฒนา EF ในช่วงที�หน้าต่างแห่งโอุกาสเอุ้�อุอุำานวยจิึงเปิ็นสิ�งที�ควรพิจิารณ์า
อุย่างยิ�ง
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รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
่อ

รุ่ง

น ว ม

>
>

-

รุ่

ctive citi en

ง น( o

-

in

e o

)

สู่ำาหรับเด้็กอาย่ -1 ป

สู่ำาหรับเด้็กอาย่ 1 ปข้่�นไป

การทดีสอุบความัจิำาขณ์ะทำางานสำาหรับเยาวชนอุายุไมั่เกิน 16 ปิี โดีย
ใช้ Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) และสำาหรับ
เยาวชนอุายุ 16 ปิีขนึ� ไปิ ใช้ Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV)
ซึ้ึ�งเปิ็นแบบทดีสอุบที�ใช้ปิระเมัินความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูลไว้ในใจิและ
จิัดีการกับข้อุมัูลเหล่านั�น (Working e ory) โดียผูู้้ทดีสอุบจิะสุ่มัพูดีตัวเลข
2-9 หลัก แล้วให้เดี็กพูดีทวน ใช้เวลาในการปิระเมัินปิระมัาณ์ 5-10 นาที โดีย
แบ่งอุอุกเปิ็น 3 ส่วน ค้อุ ทวนตัวเลขจิากข้างหน้าไปิข้างหลัง (Forward digit
span) ทวนตัวเลขย้อุนจิากข้างหลังไปิหน้า (Backward digit span) และการ
คิดีโจิทย์เลขในใจิ (Arith atic)

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

143

ผู้ลวิจิัยพบว่า ไมั่พบความัแตกต่างอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติขอุงคะแนน
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

วัาม า
างาน ( o in e o )
ม�พ วัามแ ก �างอย�างมีนัยสา ั างส
เม�อเปรุ่ีย เ ีย ก�อนแลั ลัังเ �ารุ่�วัม รุ่งการุ่
ทั�งนี� เปิ็นไปิไดี้ว่า I ขอุงมันุษย์เปิลี�ยนแปิลงไดี้ยากเมั้�อุผู้่านวัยเดี็ก
ไปิแล้ว ดีังนั�น สำาหรับการวิจิัยในวัยรุ่นและวัยผูู้้ใหญ่ การวัดีความัจิำาขณ์ะ
ทำางาน และ I อุาจิไมั่มัีความัไวพอุที�จิะทำาให้เห็นผู้ลขอุงการฝึึก (ต่างจิาก
การฝึึก EF ในวัยเดี็กพบว่าส่งผู้ลดีี)
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รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
ใน

รุ่ใ

่

รุ่ง

รุ่

ว มย

ctive citi en ่อ ว มส ม รุ่
ย่่ น ใน

รุ่

(

i t)

ผู้ลการเรียนรู้ในโครงการ Active citizen ต่อุความัสามัารถในการใช้
เหตุผู้ลและความัย้ดีหยุ่นในการคิดี (Shift) ทดีสอุบโดียใช้การ์ดีเกมั WCS
เปิ็นการทดีสอุบความัสามัารถในการคิดีดี้วยสมัอุงส่วนหน้าสุดี ผู้ลการทดีสอุบ
พบว่า กลุ่มัตัวอุย่างที�เปิ็นเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีความั
สามัารถในการใช้เหตุผู้ลและความัย้ดีหยุ่นในการคิดี (Shift) เปิรียบเทียบ
ก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลเปิ็นดีังนี�
1.
2.
3.
4.

จิำานวนครั�งที�ตอุบผู้ิดีลดีลงอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ (ดีีขึ�น)
จิำา นวนหมัวดีหมัู่ท�ีทาำ ครบเพิ�มั ขึ�นอุย่ างมัีนัยสำาคั ญทางสถิ ติ (ดีี ข�ึน)
จิำานวนข้อุที�ทาำ ถูก มัีแนวโน้มัดีีข�นึ เล็กน้อุย แต่ไมั่มัีนัยสำาคัญทางสถิติ
เปิอุร์เซึ้็นต์ตอุบสนอุงแบบมัีการเรียนรู้เพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (ดีีขึ�น)

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง
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5. เปิอุร์เซึ้็นต์ตอุบผู้ิดีลดีลง อุย่างมัีนยั สำาคัญทางสถิติ (คะแนน score
เพิ�มัขึ�น)
6. เปิอุร์เซึ้็นต์การตอุบซึ้ำา� ทัง� หมัดีลดีลงอุย่างมัีนยั สาคัญทางสถิติ (คะแนน
score เพิ�มัขึ�น)
7. เปิอุร์เซึ้็นต์ตอุบผู้ิดีซึ้ำา� ๆ ลดีลง อุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ (คะแนน
score เพิ�มัขึ�น)
8. เปิอุร์เซึ้็นต์การตอุบผู้ิดีแบบไมั่ซึ้ำ�า (Non perseverative error) ลดีลง
อุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ (คะแนน score เพิ�มัขึ�น)
ดีังแผู้นภูมัิ
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ผู้ลการึวิิจััยพบวิ่า ก่อนัเรึิ�มโครึงการึ เยาวิชนักลุ่มที่่�เขี�ารึ่วิมโครึงการึ
ctive citi en ม่ควิามสำามารึถึในัการึที่ดสำอบ
ด�อยกวิ่ากลุ่ม
ควิบคุ ม เกื อ บทีุ่ ก ด� า นั แติ่ ห ลั ง จัากเสำรึจัสำิ� นั โครึงการึ ctive citi en
เยาวิชนัที่่�เขี�ารึ่วิมโครึงการึม่คะแนันัควิามสำามารึถึในัการึที่ดสำอบด�วิย
ด่ขีึ�นัเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ และด่กวิ่าหรึือ
เที่่ากับเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับกลุ่มควิบคุม แสำดงวิ่ากิจักรึรึมในัโครึงการึ
ที่ำาให�เยาวิชนัม่ควิามสำามารึถึในัการึที่ำาแบบที่ดสำอบที่่�ติ�องใช�ที่ักษะ EF
ได�ด่ขีึ�นัเมื�อเปรึ่ยบเที่่ยบกับก่อนัเขี�ารึ่วิมโครึงการึ
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รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
่ อ ว มสนใ

รุ่ง

รุ่

ctive citi en

่ อ ( ttention)

กลุ่มัตัวอุย่างที�เปิ็นเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีผู้ล
ปิระเมัินความัสนใจิจิดีจิ่อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ เปิ็นดีังนี�
1. ความัถูกต้อุงในการตอุบ (Accuracy) ก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ
ผู้ลไมั่แตกต่างกัน
2. ความัเร็วในการตอุบ (Response ti e) พบว่าหลังเข้าร่วมัโครงการ
ตอุบสนอุงเร็วขึ�น
3. ความัต้น� ตัวเตรียมัพร้อุมัตัง� ใจิจิดีจิ่อุ (Alerting) ก่อุนและหลังเข้าร่วมั
โครงการ ผู้ลไมั่แตกต่างกัน
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4. การปิรับเปิลีย� นความัสนใจิจิดีจิ่อุมัุง่ ไปิทีเ� ปิ้าหมัาย ( rienting) ก่อุน
และหลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลไมั่แตกต่างกัน
5. ความัสามัารถในการสังเกตแยกแยะข้อุมัูลทีข� ดีั แย้งหร้อุไมั่สอุดีคล้อุง
(Conflict onitoring) หลังเข้าร่วมัโครงการ ผู้ลทดีสอุบดีีขึ�น และ
พบแนวโน้มัเช่นเดีียวกันกับเยาวชนกลุ่มัควบคุมั แต่ความัแตกต่าง
น้อุยกว่าเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen
การเปิลี�ยนแปิลงที�ชัดีเจินขอุงกลุ่มั Active citizen ทั�งสอุงกลุ่มั ค้อุ
1 เยาวชนทีเ� ข้าร่วมัโครงการ Active citizen และ 2 เยาวชนแกนนำาโครงการ
Active citizen พบว่า หลังจิากเสร็จิสิ�นโครงการ เยาวชนมัีคะแนนความั
สามัารถในการสังเกตแยกแยะข้อุมัูลที�ขัดีแย้งหร้อุไมั่สอุดีคล้อุง (Conflict
onitoring) ดีีขึ�น เมั้�อุเปิรียบเทียบกับก่อุนเข้าร่วมัโครงการ ค้อุใช้เวลาลดีลง
เมั้�อุเจิอุข้อุมัูลที�มัีความัขัดีแย้ง และการตอุบสนอุงเร็วขึ�น (Response ti e)
เมั้อุ� เปิรียบเทียบกับก่อุนเริมั� โครงการ อุย่างไรก็ตามั กลุมั่ ควบคุมัก็พบแนวโน้มั
การเปิลี�ยนแปิลงนี�เช่นเดีียวกัน แต่ความัแตกต่างน้อุยกว่า จิึงเปิ็นไปิไดี้ว่า
เมั้�อุเดี็กโตขึ�นจิะมัีคะแนน Conflict onitoring ดีีขึ�นตามัวัย และการฝึึก
ในโครงการฯ ช่วยให้เยาวชนมัีคะแนน Conflict onitoring ดีีขึ�นกว่าผูู้้ที�
ไมั่ไดี้รับการฝึึก ดีังแผู้นภูมัิ
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หมายเหติุ ความัถูกต้อุงในการตอุบ (Accuracy) ไมั่มัีความัแตกต่างอุย่างมัีนัยสำาคัญ
ทางสถิติระหว่างกลุ่มัเยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen และเยาวชนกลุ่มัควบคุมั
จิึงไมั่ไดี้นำาเสนอุดี้วยแผู้นภูมัิ

คะแนน Conflict onitoring ในการทดีสอุบความัสนใจิจิดีจิ่อุ เปิ็นตัวชีว� ดีั
ความัสามัารถดี้าน Executive control อุย่างหนึ�ง โดียเฉพาะเมั้�อุข้อุมัูล
มัีความัขัดีแย้งหร้อุมัีความัไมั่สอุดีคล้อุงสมัอุงจิะสังเกตไดี้และเล้อุกตอุบสนอุง
ตามับริบทขอุงข้อุมัูลที�เปิลี�ยนไปิ ดีังนั�น แสดีงว่ากิจิกรรมัในโครงการ Active
citizen ส่งผู้ลให้เยาวชนมัีความัสามัารถในการสังเกตแยกแยะข้อุมัูลทีข� ดีั แย้ง
หร้อุไมั่สอุดีคล้อุงดีีขึ�นและเล้อุกตอุบสนอุงไดี้เหมัาะสมัตามับริบทที�เปิลี�ยนไปิ
ค้อุมัีการปิรับตัวต่อุการเปิลี�ยนแปิลงไดี้ดีีกว่ากลุ่มัควบคุมั
สำรึุปวิ่า เยาวิชนัที่่�เรึ่ยนัรึ้�จัากโครึงการึ ctive citi en ม่ควิามสำนัใจั
จัดจั่อด่ขีนั�ึ โดยเ พาะควิามสำามารึถึในัการึสำังเกติแยกแยะขี�อม้ลที่่ขี� ดั แย�ง
หรึือไม่สำอดคล�อง on ict onito in ม่ปรึะสำิที่ธิิภาพด่ขีนั�ึ อย่างชัดเจันั
เลือกติอบสำนัองได�เหมาะสำมติามบรึิบที่ที่่�เปล่�ยนัไป คือม่ก ารึปรึับติัวิ
ติ่อการึเปล่�ยนัแปลงได�ด่กวิ่ากลุ่มควิบคุม
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ผู้ลการวิจิัยเปิรียบเทียบระหว่างก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ Active
citizen พบดีังนี�
1. เยาวชนแกนนำาโครงการ Active citizen มัีการกำากับตัวเอุงในระยะสัน�
ดีีขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ
2. เยาวชนทีเ� ข้าร่วมัโครงการ Active citizen ทัง� หมัดี มัีการกำากับตัวเอุง
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 กลุมั่ มัีคะแนนกำากับตัวเอุงระยะสัน� ใกล้เคียงกัน แต่หลังจิากเสร็จิโครงการฯ
เยาวชนแกนนำาโครงการ Active citizen มัีคะแนนกำากับตนเอุงระยะสั�น
สูงขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเทียบกับก่อุนเริ�มั โครงการ ในขณ์ะที�
เยาวชนทีเ� ข้าร่วมัโครงการ Active citizen และกลุมั่ ควบคุมัไมั่พบการเปิลีย� นแปิลง
อุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติ
ส่วนคะแนนการกำากับตัวเอุงในระยะยาวและคะแนนการกำากับตัวเอุง
ในภาพรวมัพบว่า หลังเข้าร่วมัโครงการ Active citizen เยาวชนมัีคะแนน
กำากับตัวเอุงระยะยาวเพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเปิรียบเทียบกับ
ก่อุนเริ�มัโครงการและสูงกว่าเยาวชนกลุ่มัควบคุมั อุย่างไรก็ตามั หลังทำา
โครงการเสร็จิสิน� กลุมั่ ควบคุมัก็มัคี ะแนนกำากับตัวเอุงระยะยาวและคะแนนรวมั
เพิ�มัขึ�นอุย่างมัีนัยสำาคัญทางสถิติเมั้�อุเทียบกับก่อุนเริ�มัโครงการเช่นเดีียวกัน
จัึงเป็นัไปได�วิ่าเมื�อเดกโติขีึ�นัจัะกำากับติัวิเองได�ด่ขีึ�นัติามวิัย และการึ ก
ในัโครึงการึ ช่วิยให�เยาวิชนัม่การึกำากับติัวิเองรึะยะยาวิด่กวิ่าผู้้�ที่่�ไม่ได�
รึับการึ กในัโครึงการึ

152

พลัังสู่มองวัยรุ�น

รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
่อ ว ม

ยรุ่ (

รุ่ง

รุ่

ctive citi en

it)

เยาวชนที�เข้าร่วมัโครงการ Active citizen มัีผู้ลปิระเมัินความัเพียร
ภายหลังเข้าร่วมัโครงการเปิรียบเทียบกับก่อุนเข้าร่วมัโครงการ พบว่า ภายหลัง
เขี�ารึ่วิมโครึงการึ ctive citi en เยาวิชนัที่ั�งหมดม่คะแนันัควิามเพ่ยรึ
เพิม� ขีึนั� อย่างม่นัยั สำำาคั ที่างสำถึิติิ และมัีแนวโน้มัคะแนนสูงกว่ากลุมั่ ควบคุมั
อุย่างไมั่มัีนัยสำาคัญทางสถิติ (เยาวชนกลุ่มัควบคุมัคะแนนช่วง Post-test
ก็เพิ�มัเช่นกัน)

รุ่ รุ่ยนรุ่ใน
่อ

รุ่

ยน

รุ่ง
ง

รุ่
น

ctive citi en
สมอง

ผู้ลการเรียนรูใ้ นโครงการ Active citizen ต่อุการเปิลีย� นแปิลงคล้น� ไฟัฟั้าสมัอุงจิากการวัดีคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�สัมัพันธิ์กับเหตุการณ์์ หร้อุ ERP (Eventrelated potential) ซึ้ึ�งเปิ็นการวัดีการทำางานขอุงสมัอุงขณ์ะที�ทำากิจิกรรมั
ที� ต้ อุ งใช้ EF ปิระกอุบดี้ ว ย 3 กิ จิ กรรมัค้ อุ 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�นไฟัฟั้า P300 ที�ตำาแหน่ง Pz หร้อุ
ตำาแหน่ง Parietal lobe ในแนวกลาง ที�มัีความัสูง (A plitude) เพิ�มัขึ�น
อุย่างมัีนยั สำาคัญ เทียบกับช่วงก่อุนเข้าร่วมัโครงการ (ดีังแสดีงในกราฟัดี้านล่าง)
ในขณ์ะที�กลุ่มัควบคุมัความัสูงคล้�นมัีแนวโน้มัลดีลง (ดีังแสดีงในตาราง)
ส่วนระยะเวลาที�ใช้ในการเกิดีคล้�น หร้อุ Latency ไมั่พบการเปิลี�ยนแปิลงใน
ทั�งสอุงกลุ่มัเมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ
ทั�งนี� P300 เปิ็นคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�แสดีงถึงการจิดีจิ่อุต่อุตัวกระตุ้นเพ้�อุ
แยกแยะข้อุมัูลภาพหร้อุเสียงที�ต่างไปิจิากเดีิมั เมั้�อุมัีส�งิ ที�ไมั่ค้นุ เคยเกิดีขึ�น คล้�น
P300 จิะมัีความัสูงเพิมั� ขึน� แสดีงถึงความัสามัารถขอุงสมัอุงในการสนใจิจิดีจิ่อุ
รับรู้การเปิลี�ยนแปิลงนั�น ค้อุรับรู้สิ�งที�เปิลี�ยนไปิจิากเดีิมั
E

154

u in u ito continuous e o
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c ts
เมั้�อุเปิรียบเทียบก่อุนและหลังเข้าร่วมัโครงการ พบว่า เยาวชนที�เข้าร่วมั
โครงการ Active citizen มัีคล้น� ไฟัฟั้า Late positive co ponent (LPC) ช่วง
600-1000 s มัีความัสูง (A plitude) เพิมั� ขึน� อุย่างมัีนยั สำาคัญทีต� ำาแหน่ง Pz
ในขณ์ะที�ต้อุงจิำาข้อุมัูลจิำานวนมัากไว้ในใจิ (ดีังแสดีงในกราฟัดี้านล่าง) ซึ้ึ�งไมั่
พบการเปิลีย� นแปิลงนีใ� นกลุมั่ ควบคุมั และมัีแนวโน้มัตรงกันข้ามั (ดีังแสดีงใน
ตาราง)
โดีย LPC ค้อุคล้�นไฟัฟั้าสมัอุงที�แสดีงถึงความัสามัารถในการจิำาข้อุมัูล
ไว้ในใจิ เปิรียบเทียบข้อุมัูลเก่า-ใหมั่ คล้น� LPC ทีมั� ี A plitude สูงขึน� หมัายถึง
ความัสามัารถในการจิำาดีีขึ�น
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e o o e 2 c o

c ts

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
อุย่างไรก็ตามั งานวิจิยั นีไ� มั่พบความัแตกต่างระหว่างกลุมั่ ในการเปิลีย� นแปิลง
คล้น� ไฟัฟั้าสมัอุงชนิดี P300 ทัง� A plitude และ Fre uency ขณ์ะทีท� ดีสอุบ
ดี้วย Go-Nogo ดีังแสดีงในตาราง
E

u in

o o ot s
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กล่าวิโดยสำรึุป ผู้ลการึปรึะเมินัพัฒนัาการึที่างสำมอง เมือ� เยาวิชนัได�
เขี�ารึ่วิมโครึงการึ ctive citi en ผู้่านัเครึื�องมือการึวิัดคลื�นั 300 คลื�นั
ไ ้าที่่�แสำดงถึึงการึจัดจั่อติ่อติัวิกรึะติุ�นั พบวิ่า
สำมองที่ำางานัด่ขีึ�นัในัด�านัการึจัดจั่อ แยกแยะขี�อม้ล และรึับรึ้�
ขี�อม้ลที่่�เปล่�ยนัแปลงไป
สำมองที่ำางานัด่ขีนั�ึ ในัการึจัำาขี�อม้ลจัำานัวินัมากและนัำาขี�อม้ลนัันั� มา
ใช�งานั
ึ�งผู้ลการึเปล่�ยนัแปลงในัคลื�นัสำมองแสำดงให�เหนัวิ่า เยาวิชนัในั
โครึงการึ ctive citi en สำมองที่ำางานัเพิม� ขีึนั� เมือ� ติ�องจัดจั่อกับติัวิกรึะติุนั�
เพื�อแยกแยะขี�อม้ลใหม่ และสำมองที่ำางานัมากขีึ�นัเมื�อติ�องจัำาขี�อม้ล
จัำานัวินัมากและนัำาขี�อม้ลนัั�นัมาใช�งานั ึ�งบ่งช่�วิ่า o in e o ม่
ปรึะสำิที่ธิิภาพมากขีึนั� สำมองม่ปรึะสำิที่ธิิภาพในัการึจัดจัำาขี�อม้ลจัำานัวินัมาก
ไวิ�ในัใจัและอัปเดติขี�อม้ลเก่ากับใหม่ได�ด่ขีึ�นั
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สู่รุปการว ัย

จิากผู้ลการวิจิยั พบว่า การทำาโครงการเพ้อุ� ชุมัชนมัีผู้ลต่อุการพัฒนาทักษะ
ดี้านการคิดีเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) ขอุงวัยรุน่ ไมั่วา่ จิะเปิ็นส่วน
Working e ory ที�ดีูแลเร้�อุงความัจิำาขณ์ะทำางาน การหยุดี การยับยั�ง
(Inhibit) การย้ดีหยุ่นความัคิดี (Shift Cognitive flexibility) การควบคุมั
อุารมัณ์์ (E otional control) การวางแผู้นจิัดีการต่างๆ (Plan rganize)
การเริ�มัลงมั้อุทำา (Initiate) การเฝึ้าติดีตามัดีูและสะท้อุนผู้ลจิากการกระทำา
ขอุงตนเอุง (Self- onitoring) การจิัดีการข้าวขอุงเคร้�อุงใช้ ( rganize of
aterial) และการทำางานให้เสร็จิ ( ask co pletion)
ซึ้ึ� ง วั ย รุ่ น แต่ ล ะคนมัี พั ฒ นาการดี้ า น EF มัากน้ อุ ยต่ า งกั น ขึ� น อุยู่ กั บ
สิ�งแวดีล้อุมัและการเลี�ยงดีูท�ีเปิิดีโอุกาสให้เขาไดี้คิดี ตัดีสินใจิ ลงมั้อุทำา ไดี้
เผู้ชิญปิัญหา ไดี้คิดีวิธิีแก้ไขปิัญหามัากน้อุยเพียงใดี จิากผู้ลการวิจิัยในครั�งนี�
แสดีงให้เห็นว่าเยาวชนในโครงการ Active citizen ที�ไดี้ฝึึกสิ�งเหล่านี�อุย่าง
เข้มัข้นก็จิะส่งผู้ลต่อุพัฒนาการดี้าน EF ที�ดีีขึ�นอุย่างชัดีเจินมัากกว่าเยาวชน
ในทีมัทีไ� มั่ใช่แกนนำา ทัง� นีเ� น้อุ� งจิากเยาวชนทีเ� ปิ็นแกนนำาโครงการ Active citizen
นัน� ถูกฝึึกให้คดีิ วางแผู้นการทำางาน ลงมั้อุทำา และแก้ปิญ
ั หาในการทำางานอุย่าง
เข้มัข้นต่อุเน้�อุงตลอุดีระยะเวลาโครงการมัากกว่าคนอุ้�นในทีมันั�นเอุง
ทั�งนี� การที�วัยรุ่นจิะทำางานสำาเร็จิตามัเปิ้าหมัายสักชิ�น ควรต้อุงเริ�มัจิาก
ข้างในตัวเขา หมัายถึง เขาควรไดี้ทาำ ในสิ�งที�เขาสนใจิเสียก่อุน จิากนั�น การที�
เขาจิะกำากับตัวเอุงให้ทำาในสิ�งที�ไมั่เคยทำามัาก่อุนให้สำาเร็จิ หร้อุการทำางาน
ร่วมักับคนอุ้�น เขาต้อุงใช้ทักษะการคิดีบริหารจิัดีการ (EF) เก้อุบทุกดี้าน เพ้�อุ

พลัังการเรียนร้�สู่้�การเปลัี�ยนแปลัง

159

ทำาให้เขาจิดีจิ่อุและควบคุมัตัวเอุงไดี้ หากเจิอุปิัญหาหร้อุความัท้อุแท้ ครู โค้ช
หร้อุพ่อุแมั่ คอุยเปิ็นผูู้เ้ คียงข้าง ผู้ลักดีันให้เขามัีกรอุบคิดีแบบเติบโต (Growth
indset) และสุดีท้ายจิะนำาไปิสู่การมัี Grit หร้อุความัเพียรพยายามั อุดีทน
ไมั่ย่อุท้อุ
เมั้�อุเข้าใจิแล้วว่า วััยรุ่่�น ีเ �อ �อแลั�วั ม�อยาก ป �อ างาน ม�
สาเรุ่ ค้อุพฤติกรรมัตามัธิรรมัชาติทเี� กิดีจิากพัฒนาการทางสมัอุงขอุงพวกเขา
คำาถามัค้อุเราจิะมัีวธิิ หี ยิบฉวยโอุกาสนี� นำาพลังนัน� มัาทำาให้เกิดีการเปิลีย� นแปิลง
ทางสังคมั โดียเพิมั� พ้น� ทีใ� ห้วยั รุน่ ไดี้มัโี อุกาสเรียนในสิง� ทีเ� ขาสนใจิจิริงๆ ผู้ลักดีัน
ให้เขาหยิบธิงขอุงตัวเอุงขึน� มัาโบกเอุง เพราะเช้อุ� ว่าถ้าวัยรุน่ ไปิในทางทีเ� ขาชอุบ
เขาจิะไปิไดี้ดีี เขาจิะคิดีและวางแผู้น ไปิถึงเปิ้าหมัาย โดียไมั่เบ้อุ� ไมั่ทอุ้ และ
ล้มัเลิกไปิเสียก่อุน
ฉะนั�นการทำาโครงการเพ้�อุชุมัชนจิึงมัีผู้ลต่อุพัฒนาการดี้านสมัอุงอุย่างมัี
นัยสำาคัญ
แมั้วัยรุ่นเปิ็นวัยที�ท้าทายต่อุการรับมั้อุ แต่หากมัีการอุอุกแบบการเรียนรู้
ที� เ หมัาะกั บ พั ฒ นาการขอุงเขา ท้ า ทายเพี ย งพอุ และให้ เ ขาไดี้ เ ล้ อุ กเอุง
เปิ็นเจิ้าขอุงการเรียนรู้ โอุกาสที�จิะพลิกวัยรุ่นเปิ็นพลังศักยภาพมัีมัากมัาย
และทำาไดี้ง่ายเพียงเปิิดีพ้�นที�เรียนรู้ให้เขาไดี้คิดี ไดี้ทำา ซึ้ึ�งอุาจิเกิดีขึ�นไดี้ท�ังใน
ชุมัชนหร้อุโรงเรียน เพียงแค่นี�เราก็จิะเห็นการเปิลี�ยนแปิลงที�ดีีขึ�นขอุงวัยรุ่นไดี้
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“

เ ก ี� มี
แลั การกากั ั ว เอง ี
มี ั ก
างสู่ั ง ม ี มี วามสู่ั ม พั น
ี� ี กั เพ� อ น มี วามเ นอกเ น
้� อ� น
ร้� ั ก แ � ง ปนอยาก � ว ยเ ลัอ ้� อ� น
เปน ี� ย อมรั องเพ� อ น
แลั มั ก ม� � อ ยมี ป
า
� า นอารม แลั พ กรรม

”
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“

สู่ าน ก า วรมี น ย าย
การ ั การเรี ย นร้� แ
รงการ
�ี เ ป อกาสู่ � นั ก เรี ย น � อ อก ป
เรี ย นร้� น ุ ม น กลั� รงเรี ย น
ยวางเง� อ น การเรี ย นร้� � เ า
� พั นา

”
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05

อ

รุ่ ย
อ สนอ น
รุ่ ั น EF
ในวั ย รุ่่่ น
การมัี EF ส่งผู้ลต่อุความัสำาเร็จิในชีวิตขอุงคนเราอุย่างมัาก หากในวัย
หัวเลี�ยวหัวต่อุขอุงเขา เราสามัารถปิระคับปิระคอุงให้วัยรุ่นไดี้ใช้งานสมัอุง
ส่วนหน้าสุดีในการฝึึกทักษะ EF ไปิในทางสร้างสรรค์อุย่างเต็มัที� ก็จิะทำาให้
ทักษะเหล่านีต� ดีิ ตัวเขาไปิในวัยผูู้ใ้ หญ่ เปิ็นผูู้ใ้ หญ่ทว�ี างแผู้น จิัดีการงาน จิัดีการ
ชีวิต จิัดีลำาดีับความัสำาคัญสิ�งต่างๆ ในชีวิตไดี้ รู้ว่าควรต้อุงทำาอุะไรก่อุนหลัง
จิำาเปิ้าหมัายในชีวิตไดี้ กำากับตัวเอุงให้ไปิถึงเปิ้าหมัายที�วางไว้ไดี้ และมัุ่งมัั�น
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ทำางานที�ยากให้สำาเร็จิไดี้ ซึ้ึ�งเมั้�อุงานสำาเร็จิแล้ว ก็จิะทำาให้เราเกิดีความัสุข
ทีไ� ดี้รบั จิากการเพียรพยายามัขอุงตัวเอุงเปิ็นรางวัล (Reward) ซึ้ึง� เปิ็นความัสุข
ที� มัี คุ ณ์ ค่ า มัี ค วามัหมัาย แตกต่ า งจิากความัสุ ข จิากสิ�ง บั น เทิ ง หร้ อุ ความั
สนุกสนานทั�วไปิ และยิ�งถ้าเรามัีทักษะการเปิลี�ยน ย้ดีหยุ่นความัคิดี (Shift)
ที�ดีี ค้อุ เปิลี�ยนเปิ็น พักเปิ็น ไมั่เครียดีเกินไปิ จิัดีการชีวิตตัวเอุงให้สมัดีุล
ระหว่างการทำางาน ความัสุข และการพักผู้่อุน ก็จิะช่วยให้เขาเติบโตเปิ็นผูู้ใ้ หญ่
ที�ปิระสบความัสำาเร็จิและมัีความัสุขไดี้
กิจิกรรมัที�จิะเปิิดีโอุกาสให้วัยรุ่นไดี้ทำาเพ้�อุพัฒนา EF ควรเปิ็นกิจิกรรมั
ที�สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงขอุงวัยรุ่น ค้อุกิจิกรรมัที�มัีความัท้าทาย
ต้�นเต้น และต้อุงอุาศัยการวางแผู้นเพ้�อุทำางานหลายขั�นตอุน โดียกิจิกรรมั
เช่นนีอุ� อุกแบบไดี้หลากหลาย เช่น การทีส� มัอุงวัยรุน่ ชอุบสิง� แปิลกใหมั่ ต้น� เต้น
โลดีโผู้น ซึ้ึง� ความัรูส้ กึ นีส� ามัารถเกิดีขึน� ไดี้ในการทำาโครงการเปิ็นครัง� แรก หร้อุ
อุยูใ่ นสภาวะ ‘ไมั่ร’ู้ มัาก่อุน เต็มัไปิดี้วยความัท้าทาย และจิดีจิ่อุอุยูก่ บั การลุน้
ว่าตัวเอุงจิะทำาไดี้หร้อุไมั่ นับเปิ็นความัรู้สึกต้�นเต้นท้าทายในทางบวก หาก
ผูู้้ใหญ่ ครู นักการศึกษาเปิิดีโอุกาสให้วัยรุ่นไดี้มัีปิระสบการณ์์ต�้นเต้นท้าทาย
ในเชิงบวกนี� ก็จิะช่วยตอุบสนอุงความัต้อุงการและสอุดีคล้อุงกับพัฒนาการ
ขอุงสมัอุงวัยรุ่น ให้เขาไดี้ใช้ศักยภาพ ใช้พลังขอุงวัยรุ่นที�เต็มัไปิดี้วยพลังแห่ง
ความัคิดีสร้างสรรค์ จิินตนาการ พร้อุมัจิะลงมั้อุทำาในสิง� ทีไ� มั่เคยมัาก่อุน พลัง
วัยรุ่นพุ่งแรงจิึงจิะกลายเปิ็นพลังสร้างสรรค์ เปิ็นพลังที�สามัารถพัฒนาไดี้ทั�ง
ตนเอุงและพัฒนาสังคมัไปิพร้อุมักัน
ทัง� นี� การอุอุกแบบกิจิกรรมัตามัแนวทางทีมั� ลู นิธิสิ ยามักัมัมัาจิลและภาคี
เคร้อุข่ายในฐานะโค้ชใช้เพ้�อุพัฒนา EF ขอุงเยาวชน ค้อุ การเปิิดีพ้�นที�ให้วัยรุ่น
ทำาโครงการเพ้อุ� พัฒนาหร้อุแก้ปิญ
ั หาชุมัชน (Project based learning: PBL)
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เปิ็นการเรียนรู้ผู้่านการมัีปิระสบการณ์์ ไดี้ลงมั้อุทำาจิริง เปิ็นการเรียนรู้ผู้่าน
โครงการทีร� บั ผู้ิดีชอุบทีต� อุ้ งกำากับการทำางานให้เปิ็นไปิตามัเปิ้าหมัาย ให้เดี็กไดี้
จิดีจิ่อุกับเปิ้าหมัายขอุงโครงการ รู้สึกท้าทายกับสิ�งที�ไดี้ทำาเปิ็นครั�งแรก การ
ทำางานร่วมักันเปิ็นทีมั ต้อุงการการปิรับตัวและย้ดีหยุ่น การที�ต้อุงคิดี ต้อุงนำา
เสนอุ รวมัถึงแก้ปิญ
ั หาในระหว่างทางขอุงการทำาโครงการ รวมัถึงการจิัดีสภาพแวดีล้อุมัให้มัีผูู้้ใหญ่ หร้อุโค้ชที�ทำาหน้าที�เปิ็นพี�เลี�ยง ปิระคับปิระคอุง กระตุ้น
ตั�งคำาถามั ระหว่างที�ทำาโครงการ การที�เดี็กไดี้ใช้เวลาอุยู่กับโค้ชจิะช่วยให้
เขาเรียนรู้เร้�อุงการกำากับตัวเอุง การวางแผู้นงานที�ซึ้ับซึ้้อุนจิากโค้ชไปิดี้วย
ทั�งหมัดีนี�ค้อุกระบวนการที�สร้าง EF ให้เกิดีขึ�นกับเดี็กทั�งสิ�น

อ ปราย กร วนการสู่า ั
อง
�อการพั นา
องวัยรุ�น

ในการทำาโครงการเพ้อุ� พัฒนาหร้อุแก้ปิญ
ั หาชุมัชน มัีกระบวนการทีส� าำ คัญ
10 ขั�นตอุน ตามัที�ไดี้นำาเสนอุไปิในบทที� 3 แล้ว ซึ้ึ�งหากพิจิารณ์าร่วมักับ
ผู้ลการวิจิัยเร้�อุงผู้ลขอุงการทำาโครงการต่อุการพัฒนา EF ในบทที� 4 อุาจิ
เช้� อุ มัโยงให้เห็นไดี้ว่ากระบวนการ 10 ขั�นตอุนนี�มัีส่วนส่งผู้ลให้เกิดีทักษะ EF
ไดี้อุย่างไรบ้าง ดีังนี�
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่วง

1)
2)
3)
4)
5)

่อน

รุ่ง

รุ่

ั น อน

เยาวชนรวมักลุ่มัเพ้�อุน 5 คน เพ้�อุทำาโครงการร่วมักัน
ศึกษาชุมัชน
วิเคราะห์และตัดีสินใจิเล้อุกปิระเดี็นมัาพัฒนาเปิ็นโครงการ
เขียนข้อุเสนอุโครงการ
นำาเสนอุโครงการต่อุคณ์ะกรรมัการ

ในการทำาโครงการ ตั�งแต่เริ�มัคิดีโครงการจินกระทั�งทำาโครงการให้เสร็จิ
ตามัเปิ้าหมัาย เปิ็นการคิดีและตัดีสินใจิร่วมักันขอุงสมัาชิก 5 คน จิึงไมั่ใช่
เร้�อุงง่ายที�การดีำาเนินงานจิะราบร้�นไร้ข้อุขัดีแย้ง แต่เมั้�อุนี�ค้อุการทำางานจิริงที�
ไมั่อุาจิทำาให้สำาเร็จิดี้วยตัวคนเดีียวไดี้ การรับฟัังคนอุ้�น ไมั่ยึดีความัคิดีตัวเอุง
เปิ็นสำาคัญ จิึงเปิ็นการฝึึกทักษะการึเปล่ย� นั ยืดหยุนั่ ควิามคิด i t o nitive
exi i it ให้ค่อุยๆ เกิดีขึ�นจิากเง้�อุนไขการทำางานเปิ็นทีมัเช่นนี� นอุกจิากนั�น
การทำางานร่วมักันอุาจิไมั่ไดี้ดีงั ใจิเราทุกอุย่าง เยาวชนต้อุงยอุมัรับฟัังความัคิดี
ขอุงคนอุ้�นที�อุาจิเห็นแย้งกับตัวเอุง เมั้�อุมัีความัเห็นขัดีแย้งที�ส่งผู้ลต่อุอุารมัณ์์
ความัรู้สึก เยาวิชนัติ�อง กการึหยุดยับยั�ง n i it และ ควิบคุมอารึมณ์
E otion cont o เพ้อุ� ให้ทมัี ยังคงมัีความัเปิ็นทีมัและงานเดีินหน้าต่อุไปิไดี้
หลังรวมัทีมัไดี้แล้วและมัาถึงช่วงการพัฒนาโครงการที�ต้อุงศึกษาชุมัชน
การึวิางแผู้นัจััดการึ n
ni e เปิ็นทักษะทีต� อุ้ งใช้อุย่างมัากในช่วงนี�
ทัง� วิเคราะห์งานว่ามัีอุะไรบ้าง เช่น คิดีคำาถามั สัมัภาษณ์์ บันทึก ปิระสานงาน
นัดีหมัายแหล่งข้อุมัูล รวมัถึงแก้ปิัญหาหน้างาน และเมั้�อุเก็บข้อุมัูลแล้วจิึง
มัาวิเคราะห์ขอุ้ มัูลทีไ� ดี้ทัง� ดี้านดีีและดี้านทีเ� ปิ็นปิัญหาในชุมัชน และเล้อุกเร้อุ� ง
หร้อุปิระเดี็นมัาพัฒนาโครงการ ช่วงนี�ต้อุงใช้การวิเคราะห์ว่าจิะทำาเร้�อุงอุะไร
เพราะอุะไร ซึ้ึ�งเปิ็นการึ กเรึื�องควิามจัำาขีณะที่ำางานั o in e o
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นอุกจิากนี� ในการพัฒนาข้อุเสนอุโครงการ เยาวชนต้อุงกำาหนดีเปิ้าหมัาย
โครงการว่าต้อุงการบรรลุความัสำาเร็จิเร้อุ� งอุะไรบ้าง และเพ้อุ� ให้บรรลุเปิ้าหมัาย
นัน� จิะต้อุงทำากิจิกรรมัอุะไร มัีแผู้นการทำางานอุย่างไร ขอุความัร่วมัมั้อุกับชุมัชน
อุย่างไร กระบวนการเหล่านี�ช่วยฝึึกการึวิางแผู้นัจััดการึ n
ni e
ฝึึกให้ใช้เปิ้าหมัายนำาทาง รู้ว่ากำาลังจิะไปิไหน รู้ว่าไปิถึงหร้อุยัง จิะทำาอุย่างไร
ให้ไปิถึง เกิดีพฤติกรรมัการึมุ่งสำ้่เป้าหมาย o i ecte e sistence
โดียเฉพาะอุย่างยิ�ง หากโครงการที�กำาลังทำาเยาวชนเขาไดี้เปิ็นคนเล้อุกเอุง
คิดีเอุง ตัดีสินใจิเอุง เปิ็นเจิ้าขอุงเร้�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 เพราะเปิ็น
ช่วงที�ไดี้ลงมั้อุทำา การึเรึิ�มติ�นัลงมือที่ำา niti te โดียทำากิจิกรรมัโครงการที�
วางแผู้นไว้ ในช่วงนีจิ� ะไดี้ใช้ ควิามจัำาขีณะที่ำางานั o in e o จิาก
การจิำาเปิ้าหมัายโครงการไว้ให้แมั่น รูว้ า่ ต้อุงทำากิจิกรรมัอุะไรเพ้อุ� ให้เปิ้าหมัาย
นั�นสำาเร็จิ การึใสำ่ใจัจัดจั่อ Focus ttention กับสิ�งที�ทำา และบริหารทีมั
วิางแผู้นัจััดการึ n
ni e ให้มัาทำางานร่วมักันให้ไดี้
นอุกจิากนี� ในช่วงที�ทำาโครงการยังเปิ็นช่วงที�ต้อุงเผู้ชิญปิัญหา ทั�งปิัญหา
จิากงาน จิากทีมั จิากตัวเราเอุง เช่น ผูู้ปิ้ กครอุงไมั่อุนุญาตให้มัาทำา หร้อุภาระ
งานจิากการเรียนมัากจินทำาไมั่ทัน อุาจิทำาให้ถอุดีใจิจิากการทำาโครงการไดี้
เปิ็นต้น ดีังนั�น การึเปล่�ยนั ยืดหยุ่นัควิามคิด i t o nitive exi i it
การึหยุดยับยั�ง n i it ไม่ลม� เลิกไปก่อนั การึควิบคุมอารึมณ์ E otion
cont o รวมัถึงการึกำากับติัวิเองให�ที่ำาสำิ�งที่่�เรึาวิางไวิ�ได� e e u tion
เป็นัสำิ�งที่่�ได� กอย่างมากในัช่วิงนั่�
ในระหว่างทีท� ำาโครงการ โค้ชจิะพาน้อุงๆ เยาวชนทบทวนการดีำาเนินงาน
เปิ็นระยะ (Reflection) ว่าเปิ้าหมัายทีเ� ราวางไว้เปิ็นไปิตามันัน� หร้อุไมั่ ต้อุงปิรับ
การทำางานอุะไรบ้างเพ้อุ� ให้เราไปิถึงเปิ้าหมัาย ทำาให้ไดี้ฝึกึ เร้อุ� งการึเ า้ ติิดติาม
ด้ติัวิเอง e onito in
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ส่วนกิจิกรรมัสุดีท้าย การส้�อุสารการดีำาเนินงานต่อุสาธิารณ์ะในชุมัชน
และในจิังหวัดี เปิ็นกิจิกรรมัทีต� อุ้ งคิดี วางแผู้นทัง� ก่อุนวันงาน และระหว่างงาน
ว่าจิะส้อุ� สารการทำางานขอุงเราอุย่างไร เน้อุ� หาอุะไร ใช้วธิิ สี อุ้� สารอุย่างไร 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 และเล้อุกมัาเรียบเรียงความัคิดีอุย่างเปิ็น
ระบบ เช้� อุ มัโยงกั บ สถานการณ์์ จิ ริ ง ขอุงชุ มั ชน สั ง คมั และใช้ ค วามัคิ ดี
สร้างสรรค์ในการอุอุกแบบเน้�อุหา อุอุกแบบส้�อุ เช่น หนังสั�น นิทรรศการ
อุินโฟักราฟัิก 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 ผูู้้ท�ีสนใจิจิัดีการเรียนรู้นอุกห้อุงเรียน
ท่านเหล่านี�ล้วนมัีส่วนในการพัฒนา EF ในวัยรุ่นไดี้ โดียทำาในรูปิแบบ หร้อุ
กิจิกรรมัที�หลากหลาย สอุดีคล้อุงกับบริบทและวิถีชีวิต

รุ่อง

ผูู้ปิ้ กครอุงเปิ็นส่วนสำาคัญทีส� ดีุ หากผูู้ปิ้ กครอุงช่วยเปิ็นนัง� ร้าน (Scaffold)
ที�ที่ำาหนั�าที่่�เสำรึิมแรึง และปรึะคับปรึะคอง ผู้่านการสนับสนุน ให้กำาลังใจิ
และรับฟัังในช่วงเวลาที�วัยรุ่นเขาท้อุ ไมั่อุยากทำา ผูู้้ปิกครอุงสามัารถช่วย
เสำรึิมแรึงเชิงบวิกให�เขีาเชือ� มันั� วิ่าเขีาที่ำาได� ติัง� คำาถึามให�เขีาเหนัที่างออก
ในัการึแก�ป หาได�อย่างหลากหลาย หาหนัที่างในัการึที่ำางานัให�บรึรึลุ
เป้าหมาย และช่วิยให�เขีาเหนัจัุดแขีงขีองตินัเอง
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ส

น

สถานศึกษาควรมัีนโยบายการจิัดีการเรียนรู้แบบโครงการ (Project
based learning) ที�เปิิดีโอุกาสให้นักเรียนไดี้อุอุกไปิเรียนรู้ในชุมัชนใกล้
โรงเรียน โดียวางเง้�อุนไขการเรียนรู้ให้เขาไดี้พัฒนา EF เช่น ทำางานเปิ็นทีมั
เล้อุกเร้�อุงที�เขาสนใจิ กำาหนดีเปิ้าหมัายในการเรียนรู้ วางแผู้นการทำางาน
ศึกษาและแก้ปิัญหาชุมัชน ผู้่านการสนับสนุนให้เขาไดี้เจิอุโจิทย์จิริงในสังคมั
เปิ็นต้น และสนับสนุนให้คุณ์ครูทำาบทบาทโค้ช เปิ็นผูู้้อุำานวยการเรียนรู้ให้
นักเรียน ทำาบทบาทในการให้เคร้�อุงมั้อุในการศึกษาชุมัชน วิเคราะห์ข้อุมัูล
ชุมัชน การพัฒนาโครงการ และทำาหน้าที�ตั�งคำาถามักระตุ้นคิดี ตั�งคำาถามัให้
นักเรียนสรุปิบทเรียน สะท้อุนการเรียนรู้ขอุงตัวเอุง (Reflection) จิากการทำา
โครงการ อุย่างไรก็ตามั นอุกจิากการอุอุกแบบกระบวนการเรียนรูท้ ที� า้ ทายและ
สอุดีคล้อุงกับพัฒนาการทางสมัอุงแล้ว ครูต้อุงเปิ็นระบบนิเวศ (Ecosyste )
ที�เอุ้�อุให้วัยรุ่นไดี้พัฒนา EF และใช้พลังสร้างสรรค์ไดี้อุย่างเต็มัที�ดี้วยการมัี
ท่าทีและปิฏิิสัมัพันธิ์ระหว่างครูกับนักเรียนที�ดีี การให้อุิสระทางความัคิดี เปิ็น
พ้�นที�ปิลอุดีภัย ให้เกียรติซึ้�ึงกันและกัน ซึ้ึ�งเปิ็นศาสตร์และศิลปิในการทำางาน
กับวัยรุ่น
อง น

่ม น

การที�เดี็กและเยาวชนจิะมัีสุขภาวะที�ดีี จิำาเปิ็นต้อุงมัีระบบนิเวศเชิงบวก
เพ้�อุส่งเสริมัให้เยาวชนมัีพัฒนาการเชิงบวกไดี้ มัีโอุกาสพัฒนาสมัรรถนะขอุง
ตัวเอุง โดียมัีผูู้้ใหญ่ที�เปิิดีโอุกาส และมัีฐานคิดีขอุงการพัฒนาเยาวชน ซึ้ึ�ง
ตามัพระราชบัญญัติส่งเสริมัและพัฒนาเดี็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และ ฉบับแก้ไขเพิ�มัเติมั (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2560 กำาหนดีให้สำานักงานพัฒนา
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สังคมัและความัมัั�นคงขอุงมันุษย์ และบ้านพักเดี็กและครอุบครัวจิังหวัดี
ร่วมัมั้อุ ส่งเสริมั ปิระสานงานกับอุงค์กรปิกครอุงส่วนท้อุงถิน� และหน่วยงานอุ้น� ๆ
ทีเ� กีย� วข้อุง เพ้อุ� จิัดีทำาแผู้นพัฒนาเดี็กและเยาวชน และกำาหนดีให้หน่วยงานรัฐ
และเอุกชนที�เกี�ยวข้อุงให้ความัร่วมัมั้อุ ส่งเสริมั และสนับสนุนการดีำาเนินงาน
ขอุงสภาเดี็กและเยาวชนทุกระดีับ ดีังนั�น ทุกจิังหวัดีจิึงกำาหนดีให้มัีสภาเดี็ก
และเยาวชนระดีับจิังหวัดี อุำาเภอุ ตำาบล และกระบวนการพัฒนาเยาวชนมัุ่ง
เน้ น ความัร่ ว มัมั้ อุขอุงทุ กภาคส่ ว นในระดีั บจิัง หวัดีเปิ็ น ฐานในการร่ ว มัคิ ดี
ร่วมัดีำาเนินการพัฒนาเยาวชน เปิ็นการส่งเสริมัให้เดี็กและเยาวชนทุกระดีับ
มัีส่วนร่วมัในการพัฒนาตนเอุง ชุมัชน สังคมั
ในระดีับตำาบลนั�น สภาเดี็กและเยาวชนจิะไดี้รับการดีูแลโดียอุงค์การ
บริหารส่วนตำาบล ซึ้ึ�งหากจิะใช้โอุกาสขอุงการเกิดี พ.ร.บ.ส่งเสริมัและพัฒนา
เดี็กและเยาวชนแห่งชาติ ดีังกล่าว ทีก� ำาหนดีให้ทอุ้ งถิน� มัีบทบาทในการพัฒนา
เดี็กและเยาวชน เช่นเดีียวกับการส่งเสริมั พัฒนาเยาวชนในเร้�อุงอุ้�นๆ เร้�อุง
การพัฒนา EF ก็เปิ็นเร้�อุงหนึ�งที� อุบต. สามัารถดีำาเนินการไดี้เช่นเดีียวกัน
ผู้่านการอุอุกแบบการเรียนรูท้ สี� อุดีคล้อุงกับบริบท โดียมัีระบบที� อุบต. สามัารถ
จิัดีให้มัีไดี้ค้อุ
1. มัีแผู้นพัฒนาเดี็กและเยาวชนตำาบล
2. มัีกลไกการสนับสนุนเดี็กและเยาวชนตำาบล เกิดีจิากผูู้้ใหญ่ที�มัา
จิากภาคส่วนต่างๆ ในตำาบล เช่น ท้อุงที� ภาคธิุรกิจิ ผูู้้ปิกครอุง
ครูภูมัิปิัญญา สถานศึกษา เปิ็นต้น ทำาหน้าที�เปิ็นที�ปิรึกษา หร้อุ
ทำาให้แผู้นพัฒนาเดี็กและเยาวชนตำาบลเกิดีการขับเคล้อุ� น รวมัตัว
คนในชุมัชนมัาสนับสนุนลูกหลานขอุงตนเอุง
3. มัีฐานข้อุมัูลเดี็กและเยาวชนรายปิี เพ้�อุให้เห็นทิศทางหร้อุจิุดีเน้น
ในการพัฒนาเดี็กและเยาวชนในตำาบล
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4. มัีเจิ้าหน้าที� เปิ็นโค้ช หร้อุพีเ� ลีย� งทีมั� สี มัรรถนะในการพัฒนาเยาวชน
> 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 อ� ม ยง � ้ ม� าสนั สน่นการุ่เรุ่ยี นรุ่�้ องเยาวั น �
5. มัีงบปิระมัาณ์สนับสนุนเยาวชนทำากิจิกรรมั
6. มัีสถานทีเ� ปิ็นทีร� วมัตัว ทีท� ำากิจิกรรมัสำาหรับเยาวชนอุย่างต่อุเน้อุ� ง
หากเปิ็นดีังนี� เดี็กและเยาวชนในตำาบลก็จิะมัีพน้� ทีส� ร้างสรรค์ให้ไดี้ใช้พลัง
พลุง่ พล่านไปิในทางบวกไดี้ โดีย อุบต. อุาจิทำางานร่วมักับสถานศึกษาในการ
ร่วมักันอุอุกแบบการเรียนรู้ไดี้
Supporter
Local policy aker
Learning designer,
Learning facilitator

ท้อง ิ�น
น น ุม น

Learning designer
Learning facilitator

ร

Scaffolder

ผ้ ก รอง

้�มี

า นการุ่พั นา EF องวััยรุ่่�น
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EF ในวัยรุ่นจิะพัฒนาไดี้ ผูู้้ใหญ่ต้อุงเข้าใจิเสียก่อุนว่าวัยรุ่นไมั่ใช่วัยแห่ง
ปิัญหา แต่เปิ็นวัยแห่งโอุกาสครั�งสุดีท้ายก่อุนที�จิะโตไปิเปิ็นผูู้้ใหญ่ซึ้�ึงเปิ็นวัยที�
สมัอุงหร้อุลักษณ์ะนิสัยจิะสร้างไดี้ยาก ผูู้้ใหญ่จิึงต้อุงเปิ็นหลักให้วัยรุ่น และ
เปิิดีโอุกาสให้เขาไดี้พัฒนา EF อุย่างเต็มัที�ผู้่านการสนับสนุนให้ทำากิจิกรรมั
สร้างสรรค์
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อ่านต่ัวัอย่างการพั ฒนาทั้ักษะ
ข้องเยาวัช่น
ผ่่านการทั้ำ า ค่รงการเพื� อช่่ ม่ช่นเพิ� ม่เต่ิ ม่ได้้ ทั้�่

หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 1
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 2
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 3
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสงขลา ปิีที� 4
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการเยาวชนพลเมั้อุงดีีศรีสะเกษ ปิีที� 1
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการเยาวชนพลเมั้อุงดีีศรีสะเกษ ปิีที� 2
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนภาคตะวันตก ปิีท�ี 1
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนภาคตะวันตก ปิีท�ี 2
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงละอุ่อุนน่าน ักบ้านเกิดี ปิีที� 1
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงละอุ่อุนน่าน ักบ้านเกิดี ปิีที� 2
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนสตูล ปิีที� 1
หนังส้อุถอุดีบทเรียนโครงการพลังพลเมั้อุงเยาวชนคนลำาพูน ปิีที� 1

รายการอ�างอง
Armstrong,Thomas. (2016). The Power of the Adolescent Brain: Strategies
for Teaching Middle and High School Students. United states: ASCD
Books.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge,
Mass: Harvard University Press.
Deak J. and Deak T. (2013). The Owner’s Manual for Driving Your Adolescent
Brain. United States: Little Pickle Press.
Jones, J. (2017). Stanford Researchers Discover a Smarter Way to Prepare
for Exams: Introducing MetaCognition, the Art of Thinking About Your
Thinking. Retrieved from https://bit.ly/3oI4bCX
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of
learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
กิตติรัตน์ ปิล้�มัจิิตร อุุบลวรรณ์ เส้อุเดีช และ ปิุณ์ิกา พุณ์พาณ์ิชย์. (2559). เยาวั น
พลัเมอง ี รุ่สี เก . กรุงเทพมัหานคร: มัูลนิธิสิ ยามักัมัมัาจิล ธินาคารไทยพาณ์ิชย์
จิำากัดี (มัหาชน).
กิตติรตั น์ ปิล้มั� จิิตร อุุบลวรรณ์ เส้อุเดีช และ ปิุณ์กิ า พุณ์พาณ์ิชย์. (2562). พลัังพลัเมอง
เยาวั น นส ้ลั. กรุงเทพมัหานคร: มัูลนิธิิสยามักัมัมัาจิล ธินาคารไทยพาณ์ิชย์
จิำากัดี (มัหาชน).
นวลจิันทร์ จิุฑาภักดีีกุล. (2563). รุ่ายงานวั ัย รุ่งการุ่วั ัยปรุ่ เมน ลัการุ่เรุ่ียนรุ่้� น
รุ่งการุ่สรุ่�างพลัเมอง ี�มี วัามรุ่ั
อ �อสัง ม ( ctive citi en) �อ ัก
การุ่ เ ง รุ่ ารุ่แลั การุ่กากั ัวัเอง ปส้�เปา มาย องวััยรุ่�น่ . เอุกสารอุัดีสำาเนา.
ปิระเสริฐ ผู้ลิตผู้ลการพิมัพ์. (2560, 4 ตุลาคมั). Executive Function สำาหรับวัยรุ่น.
e t o
ine (189), ส้บค้นจิาก https: shorturl.asia iGyk
สุนทรียา สาเนียมั และ ขจิรศักดีิ� บัวระพันธิ์. การุ่รุ่้� ( et co nition) เพ�อส�งเสรุ่ม
การุ่เรุ่ียนรุ่้วั� ยา าส รุ่ ลัอ วัี ( อน ี� ). ส้บค้นจิาก https: bit.ly 3uLB HI
176

พลัังสู่มองวัยรุ�น

