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กรณีนำ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่อนุญาติ ให้ดัดแปลง ทำ ซ้ำ  หรือ เผยแพร่ ด้วยวิธีการหรือรูปแบบใดใดก่อนได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการทำ งานช่วยเหลือและพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แก่
เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้
 สำ หรับคู่มือการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF เกิดขึ้นเนื่องจาก
โครงการสนามเด็กเล่นในป่า หรือสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสนามเด็กเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการและปลอดภัย รวมถึงชุมชนได้มีส่วนร่วมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การพัฒนาสนามเด็กเล่นของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เราไม่ได้สร้างเพียง “สนามเด็กเล่น” แต่เรา
มุ่งเน้นที่จะสร้าง “หัวใจ” แห่งการพัฒนาเด็กในชุมชน ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงพัฒนาคู่มือเล่มน้ีร่วมกับ 
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เช ี่ยวชาญงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและทักษะสมอง EF โดยมุ่งหวังว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จะมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง EF ของเด็ก ๆ ผ่านสนามเด็กเล่น
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 นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์

 อ่าน – เล่น - ทำ งาน เป็นสามคำ สำ คัญที่ช่วยสร้าง EF หรือ Executive Function  
เป็นเรื่องที่ทำ ได้และทำ ได้ไม่ยากสำ หรับทุกบ้าน  ไม่ได้ต้องการความรู้มากมายจากพ่อแม่  ต้องการ
เพียงแค่เวลา  เวลาเป็นของหายากแต่อะไรที่เราคิดว่าสำ คัญเราจะหามาจนได้  อะไรที่เราคิดว่าไม่
สำ คัญถึงจะมี 24 ชั่วโมงตรงหน้าเราสามารถใช้หมดได้แล้วบอกว่าไม่มีเวลา
 เริ่มด้วยการอ่าน  เราแนะนำ ให้พ ่อแม่ทุกท่านสละเวลาอ่านนิทานก่อนนอนทุกคืน เท่ากับ
กำ หนดเวลาและสถานที่ที่พ ่อแม่และลูกจะอยู่ด้วยกัน  ทำ ได้ตั้งแต่แรกเกิด  เวลาคือเวลาก่อนนอน  
สถานที่คือบนที่นอน  ทารกทุกคนสามารถเรียนรู้จังหวะ (rhythm) ที่แม่หรือพ่อจะมีอยู่จริง
 หามิได้  สถานที่มิ ใช่บนที่นอนแต่เป็นข้างในโลกหนังสือ คือจักรวาลของนิทานอันกว้างใหญ่
ไพศาล เด็กๆสามารถท่องไปในหนังสืออย่างไร้ขอบเขตและไร้กฎทางธรรมชาติ ใด ๆ  แล้วแต่เวทมนตร์
ของนิทานแต่ละเรื่องจะพาไป  เด็กเป็นผู้สังเกตการณ์ในโลกนิทาน  บางครั้งสวมรอยตัวเอกในนิทาน
แล้วไปด้วยกัน  นั่นเท่ากับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท ไปพร้อม ๆ กับจินตนาการ
 ไม่ช้าก็เร็ว  วันหนึ่ง  พ่อแม่จะพาลูกไปที่สนามเด็กเล่น  เวลาและสถานที่เปลี่ยนจากจักรวาล
ในนิทานไปที่จักรวาลของสนามเด็กเล่น  ที่ซึ่งเด็กจะได้ใช้สายตา  กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก
สำ รวจจักรวาลรอบตัว  เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจนนั่นคือในรั้วหรือในบริเวณของสิ่งที่เรียกว่า 
“สนามเด็กเล่น”
 สนามเด็กเล่นควรมีพ ่อแม่อยู่ใกล้หรืออยู่ข้างสนาม  เหมือนครั้งพ่อแม่อยู่ข้างกายตอนที่
อ่านนิทานก่อนนอน  เวลาลูกพบมังกรในนิทานเขาเงยหน้าดูแม่  เวลาเด็กพบมังกรในสนามเด็กเล่น
เขามองหาพ่อเช่นกัน  มังกรในนิทานมิ ใช่มังกรในจินตนาการอีกแล้ว  แต่เป็นได้ตั้งแต่จิ้งเหลนสักตัว
ที่วิ่งผ่านมาหรือเพื่อนเด็กๆบางคน
 ในนิทาน ไม่มีกฎ กติกา มารยาทจริง ๆ เพราะเด็กเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือสวมรอย
ตัวละครหลัก  ในสนามเด็กเล่นเด็กจะพบกฎ กติกา มารยาท  แต่เพราะเขายังเห็นตนเองเป็นศูนย์กลาง
อยู่มาก ดังนั้นอะไรที่เขาคิดแล้วทำ ในสนามเด็กเล่น  เป็นไปตามกฎเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางด้วย   
เราจึงมีหน้าที่บอกกล่าว  บอกกล่าวอย่างไรหนังสือเล่มน้ีจะช่วยเหลือได้มากที่สุด
 เราให้ลูกไปสนามเด็กเล่นเพื่อเล่น   การเล่นสร้างกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสาน
มือ-สายตา การคิดวิเคราะห์และ EF ดีที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเสรี อย่างไรก็ตามเพราะ
สนามเด็กเล่นมีเครือ่งเล่น  มีเด็กคนอ่ืน ๆ และมีกฎ กติกา มารยาท  อิสระเสรน้ัีนจึงอยู่ภายในขอบเขตหน่ึง  
ขอบเขตที่ว่าไม่พ้นสองเรื่อง  คือ ไม่เกิดอันตราย และ ไม่รบกวนคนอื่น  



คำ นิยม
 
 พูดอย่างสั้นคือ เราอยากให้เด็ก ๆ “มีอิสระในขอบเขตหนึ่ง”

 ขอบเขตที่ว่ามีทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าคือรั้วสนาม  เครื่องเล่นที่จับต้องได้ ไปจนถึงขอบเขต
ที่มองไม่เห็นซึ่งจะกลายเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะช่วยดูแล  เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มน้ีช่วยได้มาก  
ขอบเขตที่ว่าคืออะไร อยู่ตรงไหน  ผ่อนหนักผ่อนเบาได้อย่างไร กรณีสุดท้ายจะเป็นเรื่องยากที่สุดโดย
เฉพาะในวัฒนธรรมบ้านเราที่มุ่งเน้นความเป็นเด็กดี  ซึ่งบางครั้งก็มากเสียจนก่อความเสียหายอีกด้าน
หนึ่ง เช่น สอนให้ลูกเสียสละสิทธิของตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
 ท้าทายและทดลองเป็น 2 คำ แรกใน 5 คำ ที่อาจารย์ปนัดดาได้ให้ไว้สำ หรับครูปฐมวัยหรือ
ผู้จัดการสนามเด็กเล่น ที่พ ่อแม่ควรรู้คือเด็กจะท้าทายเสมอ  ท้าทายอะไร คำ ตอบคือท้าทายความสามารถ
ของตัวเองว่าจะไปได้สูงสุดถึงระดับใด  ความท้าทายนั้นอาจจะนำ มาซึ่งความเสี่ยงและการล้ำ ขอบเขตที่
ตกลงกันไว้ เด็กจะทดลองเสมอ  ทดลองอะไร  นอกเหนือจากทดลองกล้ามเนื้อและความสามารถของ
ตัวเองแล้วยังจะทดลองล่วงละเมิดกฎ กติกา มารยาท หรือขอบเขตที่วางเอาไว้ว่า “แล้วจะเกิดอะไรขึ้น”
 คำ ตอบง่าย ๆ คือเรามีหน้าที่บอกเด็กว่า “แล้วจะเกิดอะไรขึ้น” แต่วิธีการบอกนั้นไม่ง่าย  
หนังสือเล่มน้ีช่วยได้  อาจารย์ปนัดดาได้เขียนไว้ทั้งส่วนทฤษฎีและส่วนที่เป็นคู่มือ  คุณพ่อคุณแม่จะได้
ประโยชน์จากส่วนทฤษฎีมาก  คุณครูจะได้ประโยชน์จากส่วนที่เป็นคู่มือมาก
 อาจารย์ปนัดดาคือบุคคลที่ช่วยให้ผมเขียนคำ นิยาม EF เป็นภาษาไทยได้กระชับ  ในตอนเริ่มต้น
ของงาน EF  ผมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแล้วพบว่ามีนิยามที่ปรากฏในตำ ราและหนังสือต่างประเทศ
มากมาย  ตำ ราแพทย์เล่มหนึ่งรวบรวมไว้ได้ 33 คำ นิยาม  ระหว่างที่ตัวเองยังหาคำ นิยามเป็นภาษาไทย
ที่ดีมิได้นั้นเอง  อาจารย์ปนัดดาเป็นผู้เสนอคำ นิยามภาษาไทยอย่างสั้นในที่ประชุม หนึ่ง  “EF คือความ
สามารถระดับสูงของสมองที่ ใช้ในการควบคุม ความคิด อารมณ์และการกระทำ จนกว่าจะถึงเป้าหมาย”  
ซึ่งผมได้ขออนุญาตใช้ถึงทุกวันน้ี
 บ้านเรายังมีสนามเด็กเล่นน้อยเกินไป  ที่เห็นหลายที่อยู่ในสภาพขาดการดูแล  การหวังพึ่งผู้อื่น
ให้เพิ่มจำ นวนสนามเด็กเล่น  จัดหาอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน   ไปจนถึงจัดระเบียบการดูแลให้ใช้ได้โดย
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  เหล่าน้ี ไม่สามารถฝากความหวังให้แก่รัฐหรือผู้จัดหา (supply) ฝ่ายเดียว   
เป็นหน้าที่ของพวกเราเองคือผู้ใช้ประโยชน์ (demand) ที่จะต้องเรียกร้องและขวนขวายผลักดันระบบ
ให้เห็นความสำ คัญของสนามเด็กเล่นแล้วจัดหามาให้แก่เด็ก ๆ ของเรา
 หนังสือเล่มน้ีเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่เราต้องใช้เพื่อการน้ี
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 สุภาวดี หาญเมธี

สถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นน่ิงกรุ๊ป)

 ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกมนุษย์ ช ี้ตลอดมาว่า มนุษย์เรานั้นสามารถเอาชนะและไป
พ้นขีดจำ กัดต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  การผงาดขึ้นของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีช ีวภาพ ในศตวรรษที่  21 ที่เปลี่ยนโฉมโลกมนุษย์ไปแบบพลิกหัวกลับ ยิ่งช ี้ชัดขึ้นว่า มนุษย์
เรากำ ลังใช้เทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้น เปลี่ยนเราจากการเป็น ‘มนุษย์ธรรมดา’ - Homo Sapiens ไปเป็น 
‘มนุษย์เทวดา’ – Homo Deus  ผู้ทำ ได้แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ ไม่เคยคิดว่าจะทำ ได้มาก่อน
 ทั้งหมดน้ี ด้วยความสามารถของสมองมนุษย์ที่ ไม่มีขีดจำ กัดนั่นเอง
 ผู้เขียนพูดไปไกลถึงระดับโลก ก็เพื่อจะเชื่อมกลับมาที่ประเทศไทย 
 “สมองเด็กไทยจะไปกับการพัฒนาของโลกยุคใหม่ได้ไหม ??” คือคำ ถามสำ คัญที่สุด ถ้าไปไม่
ได้ ก็หมายความว่าอนาคตของประเทศไทยนั้นอ่อนไหว เปราะบางและเสี่ยงอย่างยิ่ง
   ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สมองของเด็กชาติ ใด ๆ ในโลก แทบจะไม่มีความแตก
ต่างกันในทางชีววิทยา แต่สิ่งที่ทำ ให้คุณภาพของเด็กแตกต่างกัน คือ คุณภาพของสภาพแวดล้อม ใน
การหล่อหลอมและเกื้อกูลให้สมองของเด็กของประเทศนั้น ๆ เจริญเติบโตงอกงามได้เพียงไร  
โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย 
 ความรู้ด้านประสาทวิทยาสมัยใหม่ยังช ี้ว่า สิ่งอัศจรรย์ที่แยกความแตกต่างคุณภาพของมนุษย์
ทุกคนในโลกใบน้ี คือการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ที่ปรากฏเป็นโครงสร้างทาง
ชีววิทยาของสมอง และฝังลึกเป็นเสมือน ‘ชิป’ ในชีวิต จนปรากฏเป็นคุณภาพของบุคลิกภาพ (หรืออาจ
เรียกว่า ‘สันดาน’) ของมนุษย์แต่ละคน
 ความอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้น คือ ทักษะสมอง  EF น้ี พัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงปฐมวัยคือ 3-6 ขวบ
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  เมื่อสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นน่ิง กรุ๊ป) ได้ชักชวนองค์กรและบุคคลที่ ใส่ใจเรื่องเด็ก  รวมตัวกัน

เป็นภาคี Thailand EF Partnership  ร่วมกันขับเคลื่อนนำ ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF จากรั้ว
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี  2557  มาจัดการความรู้ ทำ ให้ง่ายต่อการเข้าใจของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ก็ทำ ให้ความรู้ที่‘เสมือนยาก’น้ี 
สามารถนำ ไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ส่งผลถึงคุณภาพและสมรรถนะของเด็กปฐมวัยที่ดีขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
 ปัจจัยความสำ เร็จสำ คัญที่สุดข้อหนึ่งของการขับเคลื่อนน้ี  คือความรู้ที่แม่นยำ ประสบการณ์
ที่อุดมสมบูรณ์ และความอุทิศทุ่มเทจริงจัง ของเหล่านักวิชาการ ที่มาร่วมมือกันด้วยจุดประสงค์เดียว 
คือ เพื่อคุณภาพเด็กไทย
 ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร หรือ ‘ครูหม่อม’ ของเรา คือหนึ่งในธงนำ ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
อย่างยิ่งของภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership  ด้วยท่านใช้ทั้งประสบการณ์ในฐานะ
อดีตครูปฐมวัยในต่างประเทศ ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เช ี่ยวชาญด้าน Neuro-Education 
ซึ่งมจีำ นวนนับน้ิวได้ในประเทศไทย ที่แม่นยำ ทั้งหลักวิชาการ ประสานทฤษฎีกับปฏิบัติได้อย่างลงตัว
กล้าสร้างสรรค์คิดค้นความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ กับ ความเป็นนักวิชาการติดดิน ที่สามารถสื่อสารกับ 
‘ชาวบ้าน’ได้อย่างไร้รอยตะเข็บทางภาษาและวัฒนธรรม  ลงพื้นที่ ลงเวทีเรียนรู้ ไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งอบรม ทั้งติดตามนิเทศ ทั้งทำ งานวิจัย จนเกิดความรู้จริงที่เข้มข้น 
ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ และทำ ให้เกิดความเข้าใจแท้จริงในกลุ่ม‘ลูกศิษย์’นับหมื่นคน ที่กระจายทั่วประเทศ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาร่วมใจกัน‘สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างคุณภาพสังคมไทย’อย่างจริงจัง
 ในทางวิชาการ มีงานวิจัยมากมายที่ช ี้ว่า การส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กนั้น ทำ ได้
หลากหลายทาง  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ กีฬา การออกกำ ลังกาย การอ่านหนังสือ การเล่นบทบาทสมมติ
การช่วยเหลือตนเอง การทำ งานบ้าน หรือการฝึกสติ ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม ภาคี Thailand EF 
Partnership  ก็มีความเห็นร่วมกันว่า  อย่างน้อยที่สุด การมีสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพในชุมชน 
เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำ คัญ ที่ควรมีอยู่ในทุกหมู่บ้านย่านละแวก  เพื่อเป็นหลักประกันว่า ไม่ว่ายาก
ดีมจีน เด็กทุกคนจะมโีอกาสพัฒนาทักษะสมอง  EF ได้ทุกเวลา 



 “คู่มือการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำ หรับครู พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย”เล่มน้ี  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  โดยครูหม่อมได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาที่อ่านง่าย 
พร้อมกิจกรรมง่าย ๆ ที่มีความหมายและมีคุณค่า ทำ ได้ทุกหนแห่ง เพื่อเอื้ออำ นวยให้ผู้ที่อยู่กับเด็กสามารถ
เข้าใจทั้งหลักการ และแนวทางปฏิบัติ นำ ไปใช้ได้ง่ายและได้ผลจริง  ครูหม่อมทำ ให้เห็นว่า พื้นที่สนามเด็กเล่นนั้น
สามารถกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์สำ หรับการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ไม่ใช่ดินแดนลึกลับ วังเวง น่ากลัว
ที่ยับยั้งและกลืนกินการพัฒนาของเด็ก ๆ ได้ง่าย ๆ ได้อย่างไร และเราจะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
การเล่นในสนามเด็กเล่น ที่ดูเหมือนง่าย ๆ บ้าน ๆ แต่สร้างวงจรทักษะสมอง EF ที่มีประสิทธิภาพ ก่อรูป
เป็นบุคลิกภาพที่ “คิดเป็น ทำ เป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” ได้อย่างไร

 ดิฉันขอถือโอกาสน้ี ชื่นชมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรที่มีความเชื่อว่า “เด็กคือของขวัญ
จากเบื้องบน” และได้อุทิศทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเด็กทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ที่ตระหนักความสำ คัญ
ของการพัฒนาทักษะสมอง EF และ ร่วมกับภาคี Thailand EF Partnership  ในการวางความรู้ฐานราก
“3 มิติการพัฒนาเด็ก” อันได้แก่ มิติการพัฒนาด้านตัวตน มิติการพัฒนาทักษะสมอง  EF และมิติ
พัฒนาการ 4 ด้าน  เพื่อขับเคลื่อนให้องค์ความรู้ฐานรากน้ีกลายเป็น “ความรู้สามัญ”ประจำ บ้าน ประจำ โรงเรียน 
ประจำ ชุมชน เพื่อให้เด็กไทยได้รับโอกาส ส่งเสริมสมองให้มีคุณภาพ ตามศักยภาพสูงสุดที่พวกเขาได้มาจาก
ธรรมชาติ

 ขอให้เราเชื่อมั่นว่า ถ้าได้รับโอกาสที่เหมาะสมถูกต้อง สมองเด็กไทยก็พัฒนาได้ เช่นเดียวกับสมอง
ของเด็กทั่วโลก และเมื่อใดคุณภาพสมองของเด็กไทยเข้มแข็ง  ไปกับการพัฒนาของโลกยุคใหม่ได้  เมื่อนั้น 
ประเทศไทยก็จะเข้มแข็ง ก้าวหน้าไปกับโลกยุคใหม่ได้เช่นกัน
 
 



คำ นิยม
 
 

จากใจผู้เขียน
 
 ขอต้อนรับเข้าสู่ความสุข และความสนุกสนานไปกับการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย ด้วยสองมือของเราเอง คู่มือครู พ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย: 
การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้
ผู้เลี้ยงดู และผู้ ใกล้ชิดเด็กปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะสมอง EF 
และเติบโตไปด้วยกันกับเด็ก ๆ ด้วยความรัก ความสนุก และความผูกพัน 

 เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ และ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากมายของเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะทักษะสมอง EF  ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ลำ ดับขั้นพัฒนาการ ศักยภาพตามวัย
และความสนใจของเด็กแต่ละคน และ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงดู ได้แก่ 
การมอบโอกาสการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ และการ
สนับสนุนของผู้ใหญ่ใกล้ชิด ดังนั้นคู่มือเล่มน้ี จึงได้บรรจุทั้งสาระสำ คัญ และ กิจกรรมสนามเด็กเล่น
สนุกๆ สำ หรับคุณครูปฐมวัย คุณพ่อคุณแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน 
ร่วมกับเด็ก ๆ นอกจากน้ี ยังมีแนวทางการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 
ในการเล่นกับเด็ก ๆ ในสนามเด็กเล่นอีกด้วย 

 ยิ่งพวกเราสนุกไปกับการเล่นกับเด็ก ๆ มากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งผูกพันกับเรา สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะสมอง EF ได้มากขึ้นเท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะสามารถเป็นเพื่อนคู่คิด
ในการสนับสนุนเด็ก ๆ ให้พัฒนาทักษะสมอง EF และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มในสนามเด็กเล่น
ได้ไม่มากก็น้อย

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล
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Get Ready! : เตรียมใจให้เข้าที่
ตอนที่ 1 

 
ส่วนประกอบของคู่มือ

 วัตถุประสงค์
 วิธีการใช้คู่มือ
 บทนำ  “สนามเด็กเล่น: ดินแดนมหัศจรรย์สำ หรับเรียนรู้และ
 พัฒนาของเด็กปฐมวัย”
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ตอนที่ 1 Get Ready : เตรียมใจให้เข้าที่
แนะนำ  “คู่มือ ครู พ่อแม่ และ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย:

การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF”

ส่วนประกอบของคู่มือ
  Get Ready! Get Set! Go! หรือ “เข้าที่!” “เตรียมตัว!” “ไป!” เป็นวลีที่เรา
คุ้นเคย ได้ยินบ่อย ๆ เมื่อดูการแข่งวิ่ง และใช้กันบ่อย ๆ เวลาเล่นกับเด็ก ๆ เพื่อให้ผู้เล่น ได้
มีเวลาเตรียมใจ เตรียมความพร้อม และลงมือปฏิบัติการ 

  คู่มือเล่มน้ีก็เช่นกัน แบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 

 

     Get Ready!      Get Set!             Go!

  เพราะตั้งใจให้ผู้อ่านได้ใช้ประโยชน์ในการ “เตรียมใจให้เข้าที่” “เตรียมตัวให้พร้อม”
แล้ว “ลุย” ไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกัน! โดยแต่ละตอนมีรายละเอียดดังน้ี
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ตอนที่ 1. Get Ready! : เตรียมใจให้เข้าที่ 
  ในตอนที่ 1 Get Ready!: เตรียมใจให้เข้าที่ เป็นการแนะนำ คู่มือกิจกรรมสนาม
เด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF โดยการนำ เสนอ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ ภาพรวม
ของเน้ือหา วิธีการใช้คู่มือ และเครื่องมือในการลงมือปฏิบัติการ ที่จะนำ ทางไปสู่วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของคู่มือเล่มน้ี เพ่ือให้พวกเรา ที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย “เตรียมใจให้เข้าที่” 
กล่าวคือ มองเห็นภาพตรงกัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนประกอบของตอนที่ 1 ได้แก่ 
 ส่วนประกอบของคู่มือ
 วัตถุประสงค์
 วิธีการใช้คู่มือ
 บทนำ  “สนามเด็กเล่น: ดินแดนมหัศจรรย์สำ หรับเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัย”
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ตอนที่ 2. Get Set! : เตรียมตัวให้พร้อม 
  ในตอนที ่2 Get set!: เตรยีมตวัให้พร้อม เปน็การนำ เสนอประมวลสาระความรู้ทีส่ำ คญั 
เร ือ่งพฒันาการ และ การพฒันาเดก็อย่างเปน็องค์รวม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิในการจัดกิจกรรมสนาม
เดก็เลน่เพ่ือให้พวกเราทีเ่ปน็ผูเ้ลีย้งดูเด็กปฐมวยั “เตรยีมตัวให้พร้อม” ทัง้ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ความมั่นใจ และ ความสามารถในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

ส่วนประกอบของตอนที่ 2 ได้แก่ 
 ความรู้ฐานราก: 3มิติพัฒนาการเด็ก
 องค์ประกอบทักษะสมอง EF
 แนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF
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ตอนที่ 3. Go! : ลุยไปด้วยกัน 
  ในตอนที่ 3. Go!: ลุยไปด้วยกัน เป็นการนำ เสนอเครื่องมือ
สำ หรับลงมือปฏิบัติการ และตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
ทักษะสมอง EF โดยเครื่องมือปฏิบัติการ แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ ใช้ใน
การประเมินความพร้อมตนเองของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในเรื่องความรู้ 
ความเข้าใจ และความมั่นใจในแนวทางปฏิบัติ, เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน และ ติดตามพัฒนาการ
องค์รวมของเด็กปฐมวัย และเครื่องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่น หรือ สร้างกิจกรรม
ใหม่ไว้เล่นกับเด็ก ๆ ในสนามเด็กเล่น นอกจากน้ียังมีตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF อีกจำ นวน 4 กิจกรรม เพื่อให้พวกเรา
ที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สามารถนำ เครื่องมือเหล่าน้ี ไปพร้อม “ลุย” ให้เกิดการปฏิบัติจริง สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของพวกเราอย่างเป็นองค์รวม ครบทุกมิติของพัฒนาการเด็กได้

ส่วนประกอบของตอนที่  3 ได้แก่ 
 เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อมตนเองของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 - เครื่องมือที่ 1: แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
 - เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดกิจกรรม
สนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

 เครื่องมือสำ หรับประเมิน และติดตามพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัย 
 - เครื่องมือที่ 3 : แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
 - เครื่องมือที่ 4 : แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนาม
เด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู
 เครื่องมือสำ หรับวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
 - เครื่องมือที่ 5: แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบฐาน
การพัฒนาทักษะสมอง EF
 ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
 - กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย: “จับโยน จับกระเด้ง”
 - กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้: “ช้อน”
 - กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมห้องสมุดธรรมชาติ: “ละเลง”
 - กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมพัฒนาความสมดุลร่างกาย: “ตโีป่ง”
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
  คู่มือครู พ่อแม่ และ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย: กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
ทักษะสมอง EF มีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
สนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

2. เพื่อเพิ่มพูนความมั่นใจในการจัดกิจกรรมสนาม
เด็กเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย

3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการติดตาม
พัฒนาการทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย

4. เพื่อเพิ่มพูนการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันใน
สนามเด็กเล่นระหว่างผู้ใหญ่ และ เด็ก

5. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการ
พัฒนาทักษะสมอง EF
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วิธีการใช้คู่มือ 
1. อ่านตอนที่ 1. Get Ready! “เตรียมใจให้เข้าที่” เพื่อทำ ความเข้าใจภาพรวม 
และ เส้นทางการไปให้ถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของคู่มือเล่มน้ี

2. ก่อนอ่านตอนที่ 2. Get Set! “เตรียมตัวให้พร้อม”  ให้ใช้เครื่องมือสำ หรับ
ประเมินความพร้อมตนเองของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมมวัย 2 เครื่องมือ ได้แก่ 
     2.1 เครื่องมือที่ 1: แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสนาม
     เด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF และ 
     2.2 เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
     บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 

3. หลังจากอ่านสาระความรู้ในตอนที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อม
ตนเองของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมมวัย เครื่องมือที่ 1 และ 2 ซ้ำ อีกครั้ง (วัตถุประสงค์ของคู่มือ ข้อ 1 และ
 ข้อ 2)
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4. หลังจากอ่านตอนที่ 3: GO! “ลุยไปด้วยกัน” ทำ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือ
ปฏิบัติการ ตามขั้นตอนดังน้ี
     4.1 ฝึกซ้อมใช้เครื่องมือสำ หรับประเมิน และติดตามพัฒนาการองค์รวมของ
     เด็กปฐมวัย 2 เครื่องมือ คือ เครื่องมือที่ 3 และเครื่องมือที่ 4
 4.1.1 ฝึกใช้เครื่องมือที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF 
   • สำ รวจเด็ก ๆ ประมาณ 3 คน ระหว่างทำ กิจกรรมในห้อง หรือ ที่สนามเด็กเล่นก็ได้ 
   • จากนั้นวิเคราะห์ทักษะสมอง EF ที่เป็นจุดแข็ง และ จุดที่ต้องพัฒนาของเด็ก ๆ เพื่อทำ 
      ความเข้าใจพฤติกรรมที่สอดคล้องกับทักษะสมอง EF และทำ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ 3
 4.1.2 ฝึกใช้เครื่องมือที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนาม
 เด็กเล่น ของเด็กและผู้เลี้ยงด ู
   • สำ รวจเด็ก 3 คนเดิมระหว่างทำ กิจกรรมในสนามเด็กเล่น 
   • จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย พฤติกรรม
   เด็กปฐมวัย และกิจกรรมสนามเด็กเล่น ว่าเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมสนาม
   เด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF  หรือไม่ เพื่อทำ ความเข้าใจความสัมพันธ์
   ของปัจจัยของผู้เลี้ยงดู และ กิจกรรมสนามเด็กเล่น ที่ส่งผลต่อทักษะสมอง EF ของ
   เด็กปฐมวัย และทำ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ 4
     4.2 ฝึกซ้อมใช้เครื่องมือสำ หรับวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF คือ  
     เครื่องมือที่ 5: แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
     ทักษะสมอง EF โดยมีวัตถุประสงค ์คือ
 4.2.1 วิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่นที่เป็นตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 4 เพื่อทำ 
 ความเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา 
 ทักษะสมอง EF ไปจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็ปฐมวัย 
 และทำ ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือที่ 5
 4.2.2 สร้างกิจกรรมสนามเด็กเล่นใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพตามอายุและความสามารถ
 ของเด็กปฐมวัย
     4.3 ฝึกซ้อมใช้ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่น กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 4 ไปทดลองเล่นกับเด็ก ๆ 
     ในสนามเด็กเล่น ควบคู่ไปกับการทดลองใช้แบบประเมินที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรม
     การทำ กิจกรรมร่วมกันในสนามเด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู เพื่อทำ ความเข้าใจกับความ
     เช ื่อมโยงของแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ท้าทาย พฤติกรรม  
     ที่เด็กต้องใช้ทักษะสมอง EF และบทบาทผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
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5. หลังจากทำ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือปฏิบัติการแล้ว ก็พร้อม “ลุยไปด้วยกัน” ตามขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี
     5.1 ใช้เครื่องมือที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF ในการสำ รวจทักษะสมอง 
     EF ที่เป็นจุดแข็ง และ จุดที่ต้องพัฒนาของเด็กปฐมวัย (วัตถุประสงค์ของคู่มือ ข้อ 3)
     5.2 ใช้เครื่องมือที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนามเด็กเล่น
     ของเด็กและผู้เลี้ยงดู ในการสำ รวจจุดแข็ง และ จุดที่ต้องพัฒนากิจกรรม, พฤติกรรมของ
     ผู้เลี้ยงดู และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย (วัตถุประสงค์ของคู่มือ ข้อ4)
     5.3 ใช้ผลจากเครื่องมือที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF เป็นจุดเริ่มต้นใน
     การปักธงทักษะเป้าหมาย ที่ต้องการส่งเสริมเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
     บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
     5.4 ใช้ผลจากเครื่องมือที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนามเด็กเล่น
     ของเด็กและผู้เลี้ยงดู เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมสนามเด็กเล่น และกำ หนดบทบาท
     ของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
     5.5 ใช้เครื่องมือที่ 5: แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
     ทักษะสมอง EF เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่น หรือ คิดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
     ใหม่บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยที่ตั้งไว้
     เป็นเป้าหมายในการส่งเสริม (วัตถุประสงค์ของคู่มือ ข้อ 5)
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     5.6 จัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามข้อ 5.5 และใช้เครื่องมือที่ 4 แบบรายการสำ รวจพฤติกรรม
     การทำ กิจกรรมร่วมกันในสนามเด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู ระหว่างการทำ กิจกรรมสนามเด็กเล่น 
     เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
     5.7 ใช้แบบประเมินที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF ในการติดตามพัฒนาการ  
     ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ภายหลังการทำ กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
     ทักษะสมอง EF เป็นเวลา 2 เดือน
     5.8 วิเคราะห์ผลว่าสองมือของเราช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยได้อย่างไร
     5.9 ใช้สองมือของเราจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างต่อเนื่อง
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บทนำ 
 “สนามเด็กเล่น: ดินแดนมหัศจรรย์สำ หรับเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัย”

 สนามเด็กเล่นเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และ ส่งเสริมพัฒนาการ
 แต่ไม่ ใช่เด็กทุกคนที่จะมีความทรงจำ อันแสนวิเศษในสนามเด็กเล่น
 สำ หรับเด็กบางคน สนามเด็กเล่นกลายเป็นดินแดนลึกลับ วังเวง น่ากลัวและยับยั้งพัฒนาการ
 มีแค่เด็กที่ล้ม ลุก คลุก คลาน แล้วมีผู้ ใหญ่คอยเคียงข้างด้วยความเข้าใจเท่านั้น ที่จะเห็น
สนามเด็กเล่นเป็นดินแดนมหัศจรรย์
 “สองมือ” ของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยสามารถ “เสก” สนามเด็กเล่นให้กลายเป็น “ดินแดน
มหัศจรรย์” หรือ ทำ ให้เป็น “ดินแดนลึกลับ” สำ หรับเด็ก ๆ ได้
 ใช้คู่มือฯน้ี และ ใช้สนามเด็กเล่น เพื่อสร้างความทรงจำ อันงดงาม ที่เต็มไปด้วยความรัก 
ความสนุก ความผูกพัน และการเติบโตพัฒนาร่วมกันกับเด็ก ๆ
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สนามเด็กเล่น: ดินแดนมหัศจรรย์สำ หรับเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัย

  สนามเด็กเล่นเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ของเด็กทุกคนที่ ได้พบเห็นเสมอ ไม่ว่า
เด็กคนไหน ลองได้มโีอกาสเดินผ่านสนามเด็กเล่น เป็นดั่งถูกต้องมนต์ ไม่สามารถละสายตาออก
จากสนามเด็กเล่นได้เลย และถ้าลองได้มโีอกาสเข้าไปเล่นแล้ว ก็ยากที่จะถอนตัวออกจากสนามเด็กเล่น 
สนามเด็กเล่น จึงมีส่วนสำ คัญต่อการเติบโตของเด็กมาโดยตลอด นอกจากจะเป็นสถานที่ ให้ความ
สนุกเพลิดเพลินอย่างไร้ขีดจำ กัดแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๆ อย่างไม่รู้
จบอีกด้วย 
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  สนามเด็กเล่นส่งเสริมความเป็นตัวตนของเด็ก เมื่อเด็ก ๆ ได้ลงสนาม 
ถือเป็นประสบการณ์สำ คัญ ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การเชื่อมโยงโลกภายใน และ ภายนอกของตนเอง 
ตั้งแต่การสำ รวจสถานที่ เครื่องเล่น และผู้คนภายนอก ที่ส่งผลต่อความรู้สึก และความสามารถ
ภายในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตาตื่นใจ เมื่อได้พบเครื่องเล่น และผู้คนมากมาย หรือจะเป็น
ความวิตกกังวล เมื่อพบความท้าทายของเครื่องเล่น ความเขินอายเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ 
ความคับข้องใจเมื่อไม่เป็นไปดั่งใจ รวมไปถึงการค้นพบความสามารถของตนเอง ว่าร่างกายของ
ตนเอง สามารถทำ อะไรได้บ้าง และตัวฉันเป็นคนอย่างไร เป็นที่รัก ที่ยอมรับของเพื่อน เป็นคนมี
ความสามารถ แก้ไขปัญหาเก่ง ปีนป่ายคล่องแคล่ว หรือ เป็นคนที่เล่นด้วยแล้วสนุก เป็นต้น
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  สนามเดก็เลน่สง่เสรมิทกัษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ-์จติใจ สงัคม
 และสติปัญญา  ในสนามเด็กเล่น เด็ก ๆ จะได้ขยับเขยื้อนร่างกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก
อย่างตอ่เน่ือง ไดร้บัอากาศบรสิทุธ์ิ สายลม และแสงแดด ทีจ่ำ เปน็ตอ่การเจรญิเตบิโต ความแขง็แรง 
และความทนทานของร่างกาย ไมเ่พยีงแตก่ารวิง่เลน่กลางแจ้งจะชว่ยสง่เสรมิสมรรถภาพทางร่างกาย
เทา่น้ัน สนามเดก็เลน่ยังแฝงไปดว้ยโจทย์ปลายเปดิ ทา้ทายใหเ้ด็ก ๆ  ไดบ้รหิารทกัษะด้านสติปญัญา
 ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการเล่น การปลดปล่อยจินตนาการ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
ในขณะทีเ่ลน่เครือ่งเลน่แตล่ะชนิด ให้เปน็ไปตามเปา้หมายทีต่ัง้ใจไว้ ทีส่ำ คัญสนามเดก็เลน่ ยังมกีาร
นำ เสนอลกัษณะทางสงัคม ที่ ให้โอกาสเด็ก ๆ  ไดฝ้กึฝนทกัษะอารมณ ์และสงัคม ในการพบปะ ทำ ความ
รู้จักกับเพ่ือนใหม่ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขในดินแดนมหัศจรรย์น้ีอีกด้วย

   ร่างกาย        อารมณ์ จิตใจ

    สังคม          สติปัญญา
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  สนามเด็กเล่นส่งเสริมทักษะสมอง EF ระหว่างที่เด็ก ๆ กำ ลังเล่นในสนามเด็กเล่น 
หากมองภายนอก อาจดูหมือน เด็ก ๆ ขยับเขยื้อนแค่ร่างกายเท่านั้น แต่หากมองลึกลงไปภายใน
แล้ว จะพบว่าที่เด็กๆ สามารถผ่านโจทย์ท้าทายของสนามเด็กเล่นได้ เป็นเพราะว่า ทักษะสมอง EF
ของเด็ก ๆ กำ ลังขยับเขยื้อน ทำ งานอย่างหนักหน่วงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง เพื่อควบคุม
ให้เกิดทักษะทางกายภาพ เช่น ความสมดุลของร่างกายการประสานงานของตา มือ ขา ทักษะสมอง EF 
ยังกำ กับให้เกิด ทักษะทาง อารมณ์ – สังคม เช่น การควบคุม จัดการอารมณ์ การมีสมาธิจดจ่อ 
การทำ ตามกฎ กติกา และทักษะด้านสติปัญญา เช่น การแก้ไขปัญหา กล่าวได้ว่า ยิ่งร่างกายขยับ
เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ในสนามเด็กเล่น ก็ย่ิงกระตุ้นให้ทักษะสมอง EF ได้ฝึกฝนทำ งานอย่างต่อเนื่อง
นั่นเอง
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ทักษะสมอง EF : เป้าหมายสำ คัญในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย

  ทักษะสมอง EF หรือ Executive function (EF) คือกระบวนการทำ งานขั้น
สูงของสมอง ที่ช่วยให้เราสามารถทำ งานได้ตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย และ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สำ หรับเด็กปฐมวัยแล้ว ทักษะสมอง EF ไม่ได้ติดตัวมาแต่กำ เนิด แต่
สมองของพวกเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด และจะพัฒนาผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม และการใช้ช ีวิตประจำ วัน

  เด็ก ๆ จำ เป็นต้องใช้ทักษะสมอง EF ในชีวิตประจำ วัน ไม่ว่าจะเป็น ควาสามารถ
ในช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำ วัน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองทั้งงานบ้าน และการเรียน 
ทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ เช่น การตั้งใจฟัง การมีสมาธิ ในการเรียน 
การทำ ตามกฎระเบียบ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการควบคุม จัดการกับอารมณ์
ตนเอง และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ล้วนต้อง
อาศัยทักษะสมอง EF ในการกำ กับดูแลตนเอง จนเป็นทักษะและ
วินัยในตนเอง สนามเด็กเล่น จึงถือเป็นสถานที่ ที่มีส่วนสำ คัญต่อ
การช่วยฝึกฝนตัวตน ร่างกาย จิตใจ และทักษะสมอง EF ของ
เด็กปฐมวัย ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้
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ส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กน้อยด้วยมือเรา
  
 นอกจากสนามเด็กเล่น จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ๆ อย่างเป็นองค์รวมแล้ว 
สนามเด็กเล่น ยังเป็นดินแดนแห่งความผูกพัน
ระหว่างเด็ก และ ผู้ใหญ่อีกด้วย เพราะ
สนามเด็กเล่น ไม่ได้มีไว้ให้เด็ก ๆ เล่นกันเอง
อย่างเดียว แต่สนามเด็กเล่นยังเปิดโอกาส
ให้เราที่เป็นคุณครูเป็นคุณพ่อคุณแม่ เป็น
ผู้ใกล้ชิด เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ได้ใช้เวลาคุณภาพ
ในการสร้างสายใยผูกพัน และเฝ้ามองพวกเขาเจริญเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกาย และ ความคิด ผ่าน
เครื่องเล่น และกิจกรรมในสนามเด็กเล่น

  ในขณะที่อยู่ในสนามเด็กเล่น เด็ก ๆ ยังต้องการคนที่พวกเขารัก และไว้ใจ คอยดูแล
ใกล้ชิด ช่วยเหลือพยาบาลยามเจ็บกาย ให้กำ ลังใจยามคับข้องใจ ช่วยปัดเป่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้ปลอดภัย
ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจให้กับพวกเขา สายตาที่อ่อนโยน ท่าทีอบอุ่น สัมผัสที่อ่อนนุ่ม และคำ พูดที่
            ให้กำ ลังใจ ล้วนมีความสำ คัญช่วย
            สนับสนุนให้เด็ก ๆ สามารถโลดแล่น
            อยู่ในดินแดนมหัศจรรย์น้ี ได้อย่างมั่นใจ 
            สองมือของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึง
            สามารถสร้างสนามเด็กเล่น ให้เป็นดิน
            แดนที่มีความเป็นมิตร อบอุ่น ปลอดภัย 
            และไว้ใจได้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ เกิด
            ความมั่นคงทางจิตใจ กล้าที่จะคิด
            สร้างสรรค์สิ่งใหม่ กล้าทดลอง กล้าคิด 
            กล้าตัดสินใจ กล้าลองผิดลองถูก และ 
            ไม่กลัวความล้มเหลว
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  ในขณะทีอ่ยู่ในสนามเดก็เลน่ เดก็ ๆ  ยังตอ้งการคนทีพ่วกเขารกั และไว้ใจไดม้สีว่น
ร่วมเลน่ และ ทำ กิจกรรมกับพวกเขา แน่นอนวา่ในสนามเด็กเลน่ มเีครือ่งเลน่หลากหลาย รอคอยให้
เด็ก ๆ  ได้ไปเลน่ แตอ่ย่างไรก็ตาม สนามเด็กเลน่ยังประกอบไปด้วยพ้ืนทีเ่ปดิ ทีร่อคอยให้ผู้ใหญไ่ด้คิด 
ไดจ้ดักิจกรรม ได้ลงมอืทำ กิจกรรม และเลน่ร่วมกับเดก็ ๆ  อกีดว้ย สองมอืของผูเ้ลีย้งดเูด็กปฐมวยั 
จึงสามารถสามารถจัดกิจกรรมที่ร่วมเล่นกับเด็ก ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ทักษะสมอง EF ของเด็กได้
ทำ หน้าทีก่ำ กบัความรู้สึก ความคดิ และการกระทำ  จนบรรลภุารกิจของกจิกรรมทีผู่้ใหญ่สรา้งขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม สนามเด็กเล่นก็กลายเป็น “ดินแดนลึกลับ” 
ได้เช่นกัน 
  แม้ว่าสนามเด็กเล่นจะเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ ให้ประโยชน์
มากมายต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ๆ แต่สนามเด็กก็ยังคงมี
ความอนัตราย และ ทำ ใหเ้ดก็เกิดความคับขอ้งใจได ้ไม่ว่าจะเปน็อบัุตเิหตจุากการ
เลน่ ความลม้เหลว และการปะทะกันในสงัคม จนทำ ให้สนามเดก็เลน่กลายเปน็ดิน
แดนลกึลบั ทีเ่ปน็อนัตราย และยับย้ังการเจรญิเตบิโต และพฒันาการของเด็ก ๆ  
ดงันัน้ทักษะสมอง EF ของเดก็ ๆ  จะพฒันาไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ จากการเลน่สนาม
เด็กเล่นหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการดูแลจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดเด็กปฐมวัยเป็นสำ คัญ
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Do : ดินแดนมหัศจรรย์

ดูแลความปลอดภัย
ช่วยประคองอารมณ์
ช่วยจัดการความคับข้องใจ
ช่วยให้คำ แนะนำ 
ช่วยให้กำ ลังใจ
ร่วมเล่น ร่วมทำ 
ร่วมสะท้อนการเรียนรู้จากความล้มเหลว
ร่วมสะท้อนความสำ เร็จ
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Don’t : ดินแดนลึกลับ

ละสายตาจากเด็ก
ดุ ต่อว่าต่อหน้าผู้อื่น
ลงโทษ ตี หรือ ทำ ร้ายร่างกาย
ซ้ำ เติมอารมณ์
ทับถมความล้มเหลว
ตัดสิน คิดแทน
สั่งให้เด็กทำ ตามวิธีที่บอกเท่านั้น 
ห้ามเด็กลองเล่น ลองทำ ด้วยวิธีอื่น แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแทนเด็ก โดยไม่แนะนำ  และไม่ ให้
เด็กมีส่วนร่วม
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  คู่มือเล่มน้ี ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจ ให้ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีเพื่อนร่วมเดินทาง 
ลุยไปข้างหน้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ผ่านการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 

  เมื่อ “เตรียมใจให้เข้าที่” ด้วยการตัดสินใจว่า เราจะใช้สองมือของเรา ช่วยเสก
สนามเด็กเล่น ให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ให้กับเด็ก ๆ แล้ว เราก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไป

ตอนที่ 2 เพื่อ “เตรียมตัวให้พร้อม” ต่อไป
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Get Set! : เตรียมตัวให้พร้อม
ตอนที่ 2 

 
ความรู้ฐานราก: 3 มิติพัฒนาการเด็ก

 องค์ประกอบทักษะสมอง EF
 แนวทาง การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF
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ก่อนที่จะอ่านตอนที่ 2. Get Set! “เตรียมตัวให้พร้อม”  
ให้ใช้เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อมตนเองของ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมมวัย 2 เครื่องมือ ได้แก่

     เครื่องมือที่ 1: 
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
ทักษะสมอง EF 

     เครื่องมือที่ 2: 
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบน
ฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 
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ตอนที่ 2 Get Ready! : เตรียมตัวให้พร้อม
ประมวลสาระสำ คัญ

ความรู้ฐานราก : 3 มิติพัฒนาการเด็ก
  ความรู้พื้นฐานที่ผู้ดูแลเลี้ยงดูเด็ก จำ เป็นต้องรู้ คือ 3 มิติพ ัฒนาการเด็ก ได้แก ่ 
มิติด้านตัวตน มิติพ ัฒนาการ 4 ด้าน และมิติทักษะสมอง EF

       พัฒนาการด้านตัวตน      พัฒนาการ 4 ด้าน

พัฒนาการทักษะสมอง EF
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  พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ความสำ คัญกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา และวิธีการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้มีตัว
ตนที่ชัดเจน มีทักษะชีวิต และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  

  นอกจากน้ี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ยังระบุว่า นอกจากการยึดหลักการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) โดยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี
ทักษะ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา ให้สมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แล้ว ยังต้องเพิ่มความสำ คัญของการพัฒนาด้านตัวตน
(Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions of the 
Brain ด้วย

  ดังนั้นนอกจากผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงจำ เป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเร ื่อง
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม คือ การพัฒนาด้านตัวตน การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน 
และ การพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการจัดการ
ศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563
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  พัฒนาการด้านตัวตน คือ การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก 
นึกคิดของตนเองได้ อย่างเป็นลำ ดับขั้น และเป็นระเบียบแบบแผน ตามช่วงวัยของมนุษย์ นับแต่
เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งนักทฤษฎีที่เรารู้จักกัน ได้แก่  ฟรอยด์ และ เพียเจต์ ได้สันนิษฐานว่า
ทารกแรกเกิดจะยังไม่มีการรับรู้ตนเอง แต่การรับรู้ตนเองน้ี จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นหลังจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพัฒนาการทางความคิด  

 

  มิติที่ 1. พัฒนาด้านตัวตน
หมายถึง การเพ่ิมพูนความสามารถในการรับรู้
ความรู้สึก นึกคิดของตนเอง (self-awareness) 
มุมมอง ความเชื่อและการตัดสินเก่ียวกับตนเอง
หรอื อตัมโนทศัน์ (self-concept) ความภาคภูมิใจ
หรือการยอมรับนับถือตนเอง (self-esteem) 
และ การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-worth) 

  การพัฒนาด้านตัวตนจะมี
ประสิทธิภาพ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจำ เป็นต้องมี
ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการด้านตัวตน และ หลัก
การที่เป็นกุญแจสำ คัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านตัวตนที่มีคุณภาพ
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 ขัน้ท่ี 1 ข้ันวัตถุมีอยู่จรงิ (Object 
Constancy) พัฒนาตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงประมาณ 6 เดือน  ในขั้นน้ีเด็กจะ
รับรู้ถึงการคงอยู่ของวัตถุ สามารถรับรู้
ว่าวัตถุน้ันมีอยู่จริง แม้ว่าจะมองไม่เห็น 
ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้รสชาติ หรือ ไม่ได้สัมผัส

  จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องพัฒนาการด้านตัวตนจากทฤษฎี Object-relations,
Attachment และ Cognitive development สามารถสังเคราะห์ระยะเวลา และ ขั้นพัฒนา ที่
สำ คัญ 3 ขั้นของพัฒนาการด้านตัวตนได้  ดังน้ี 

  สำาหรับแด็กทารกแล้ว วัตถุใดที่อยู่
ในสายตา วัตถุน้ันก็จะมีอยู่จริง แต่หากวัตถุน้ันพ้น
สายตาไป ก็จะเข้าใจว่าวัตถุนั้นหายไป ไม่คงอยู่ ทารก
จะเรียนรู้เรื่องวัตถุมีอยู่จริง จากการสัมผัส และการมี
ปฏิสัมพันธ์ของแม่ หรือ ผู้เลี้ยงดูหลัก นอกจากน้ียัง
เรยีนรู้จากประสบการณต์อ่เน่ือง ทีพ่อ่แมเ่ดนิไปทีอ่ื่นจน
พ้นสายตาทารกเปน็ระยะเวลาสัน้ ๆ  แลว้เดนิกลบัมาหา 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานให้เด็กทารกสามารถที่จะห่างพ่อแม่
ออกไปได้นานข้ึนเรือ่ย ๆ  เพราะรู้วา่เดีย๋วพอ่แมจ่ะกลบัมา 
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กุญแจสำ คัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านตัวตน ในขั้นวัตถุมีอยูจ่ริง คือ 

“พ่อแม่มีอยู่จริง” ได้แก่
 พ่อแม่ หรือ ผู้เลี้ยงดูหลักสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย 
 และจิตใจของลูกน้อยได้
 มีรูปแบบการตอบสนองที่เป็นแบบแผน สามารถคาดเดาได้ และ
 มีการตอบสนองลูกน้อยอย่างต่อเนื่อง 

  ยกตัวย่างเช่น เมื่อลูกน้อยร้องไห้หิวนม 
แม่ตอบสนองโดยการส่งเสียงให้ลูก ระหว่างเดินมาหาลูก
เมื่อมาถึงแม่มองหน้าลูก อุ้มลูก ปลอบลูก ให้นมลูก 
จนลูกสงบใจ และกายอิ่ม (ตอบสนองความต้องการพื้น
ฐานทางร่างกายและจิตใจ) 
  เมื่อลูกร้องไห้หิวนมอีก แม่ตอบสนอง
เหมือนเดิม คือ ส่งเสียงหาลูก มองหน้าลูก อุ้มลูก ปลอบลูก 
ให้นมลูก จนลูกสงบใจ และกายอิ่ม (รูปแบบการตอบ
สนองที่เป็นแบบแผน และ ต่อเนื่อง)
  การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นแบบแผนอย่างต่อเนื่อง
น้ี จะช่วยทำ ให้เกิดเป็นความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ 
เนื่องจากลูกจะสามารถคาดเดาการตอบสนองของแม่ได ้
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  เด็กทารกจะเรียนรู้แบบแผนการเลี้ยงดูที่เกิดขึ้นซ้ำ อย่างต่อเนื่องน้ี จนอายุประมาณ 
6 เดือน เมื่อเด็กหิวนมและร้องไห้ แม่แค่ส่งเสียงมา แม้เด็กจะยังไม่เห็นแม่ เด็กก็หยุดร้องไห้ได้ 
เพราะรู้ว่า “พ่อแม่มีอยู่จริง” 

  นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นผู้บัญญัติศัพท์คำ ว่า “พ่อแม่มีอยู่จริง” 
ในการพัฒนาตัวตนขั้นที่  1 น้ี ทำ ให้นักการศึกษาเด็กปฐมวัย และผู้ที่ทำ งานกับเด็กปฐมวัย 
มีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงมีความตระหนักถึงความสำ คัญของบทบาทหน้าที่ของตนเองมาขึ้น
หากพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยสามารถ เป็น “พ่อแม่ที่มีอยู่จริง” ได้ ก็จะช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการตัวตนขั้นพื้นฐานที่ดี ช่วยต่อยอดให้เด็กสามารถพัฒนาตัวตนในขั้นต่อไปได้

เฉกเช่นเดียวกัน หากครูปฐมวัย สามารถเป็น “ครูมีอยู่จริง” ให้กับ
เด็ก ๆ เด็กปฐมวัยก็จะมีพื้นฐานตัวตนที่แข็งแรง พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดเช่นเดียวกัน
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  ขั้นที่ 2 การสร้างความผูกพันกับวัตถุ (Object Relation) พัฒนาตั้งแต่แรกเกิด 
และเริ่มเห็นคุณภาพของความผูกพันระหว่างแม่ หรือ ผู้เลี้ยงดูหลัก และ เด็ก ชัดเจนประมาณ 8 
เดือน เป็นต้นไป ในขั้นน้ี เด็กจะพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูใกล้ชิด 

  คุณภาพของความผูกพันทางอารมณ์ ส่งผลต่อการทำ งานของทักษะสมอง EF 
หากความผูกพันทางอารมณ์มีคุณภาพ กล่าวคือ เด็กรับรู้ถึงความมั่นคง ปลอดภัยของผู้เลี้ยงดู  
และสามารถไว้ใจผู้เลี้ยงดูได้ ทักษะสมอง EF ของเด็กก็จะพัฒนาได้ดี  ส่งผลให้เด็กมีความรู้สึก
นึกคิดเป็นของตนเอง และเป็นฐานให้ทักษะสมอง EF สามารถกำ กับความคิด ความรู้สึก และ
การกระทำ ของตนเองได้

  แต่ ในทางตรงกันข้าม หากความผูกพันทางอารมณ์ไม่มีคุณภาพ กล่าวคือ เด็กรู้สึก
ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัย เมื่ออยู่กับผู้เลี้ยงดู และไม่สามารถไว้ใจผู้เลี้ยงดูได้ ทักษะสมอง EF จะพัฒนา
ได้ไม่ดี เนื่องจากเด็กจะรู้สึกกลัว และ กังวลเมื่ออยู่กับผู้เลี้ยงดู จนไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองที่แท้จริงออกมา ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมยอมทำ ตามคำ สั่งของผู้เลี้ยงดู หรือ ต่อต้าน
ผู้เลี้ยงดู เด็กจะมีพฤติกรรมตามที่ผู้เลี้ยงดูควบคุม ไม่มโีอกาสได้ใช้ทักษะสมอง EF ในการกำ กับ
ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ของตนเอง

กุญแจสำ คัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านตัวตน ในขั้นการสร้าง

ความผูกพันกับวัตถุ คือ “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” ได้แก่
 การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันระหว่างผู้เลี้ยงดู และ เด็กปฐมวัย มีเวลาเล่น และ
 ทำ กิจกรรมร่วมกัน
 การให้ความสำ คัญกับการปลอบอารมณ์ของเด็กให้อยู่ ในอารมณ์ปกติ ไม่ปล่อยให้
 เด็กอยู่ ในอารมณ์เศร้าโศก เสียใจ โกรธ ผิดหวัง ตื่นเต้น กังวล เขินอาย หรือแม้แต่
 สนุกและมีความสุข ตามลำ พังนานเกินไป
 ร่วมชื่นชมยินดีเมื่อเด็กมีการตัดสินใจที่ดี หรือ ทำ อะไรได้สำ เร็จ
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  ขั้นที่ 3 คือ การแยกตัวตนออกจากพ่อแม่ (Separation-Individuation) 
พัฒนาชัดเจนประมาณ 2 – 3 ขวบ ในขั้นน้ีเด็กจะมีความสามารถในการแยกแยะตนเองออกจาก
พ่อแม่ได้ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ที่มีความแตกต่างจากพ่อแม่

  “ตัวตน” หรือ ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก จะถูกแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ดังนั้น
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จำ เป็นต้องตระหนักว่า พฤติกรรมของเด็กวัยน้ี มาจากความรู้สึกนึกคิดของเด็ก
ที่ยังรอการขัดเกลาและปลูกฝังวินัยอันดีงามจากผู้ใหญ่ใกล้ชิดอยู่ ดังนั้นเด็กในวัยน้ี จะแสดง
ความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมบ้าง และ ไม่เหมาะสมบ้าง สลับกันไป

  หากพ่อแม่ ครูปฐมวัย และ
ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถ “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” กับ
เด็กในการพัฒนาตัวตนขั้นที่ 2 น้ี ได้ ก็จะช่วย
ให้เด็กมีความผูกพันกับผู้เลี้ยงดูที่ดี ช่วย
ต่อยอดให้เด็กสามารถพัฒนาตัวตนในขั้น
ต่อไปได้

  เด็กในวัย 2 ขวบเป็นต้นไป จะเริ่มรับรู้
ความต้องการ ความรู้สึก และความคิดของตนเอง เด็ก
จะเรียนรู้ว่าตนเองเป็นอีกหนึ่งช ีวิตที่แยกจากจากพ่อแม่ 
และผูเ้ลีย้งด ูเดก็จะเริม่อยากทำ อะไรด้วยตัวเอง ต้องการ
ทดลองความสามารถของตนเองว่าร่างกายตนเอง
สามารถทำ อะไรได้บ้าง และต้องการทดสอบความรู้สึก 
และ ความคิดของตนเองว่าส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง
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  หากผู้ ใหญ่ ใกล้ชิดเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมน้ี เป็นพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี ที่ต้องการทดลองความสามารถตัวเอง และทดสอบขอบเขตอำ นาจ
ของตนเองในการควบคุมสถานการณ์ และมีการตอบสนองด้วยการสื่อสารเชิงบวก คือ ยอมรับ
ในความรู้สึกนึกคิด และ ช่วยแนะนำา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีการอ่อนโยน 
ปราศจากความรุนแรง และ หลีกเลี่ยงการทำาให้เด็กอับอายขายหน้าในที่สาธารณะ เด็กก็
จะสามารถแยกความรู้สึกนึกคิดออกจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดได้อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้
ทักษะสมอง EF ของตนเองควบคุมกำ กับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ของตนเองได้

กุญแจสำ คัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านตัวตน ในขั้นการแยกตัวตน

ออกจากพ่อแม่ คือ “ผู้ประคอง” ได้แก่
 รับฟังความรู้สึกนึกคิดของเด็ก 
 ให้ข้อมูล ให้ทางเลือก เพื่อให้โอกาสเด็กได้ตัดสินใจ
 ประคองอารมณ์ของผู้เลี้ยงดูเอง เมื่อเด็กตัดสินใจผิดพลาด หรือเลือกมีพฤติกรรม
 ไม่เหมาะสม
 ประคองอารมณ์เด็กด้วยการปลอบอารมณ์ เม่ือเด็กตัดสินใจผิดพลาด หรือเลือก
 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 ชมพฤติกรรม ให้คุณค่า เม่ือตัดสินใจถูก หรือเลือกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
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  แต่หากเด็กได้รับประสบการณ์การดูแลที่ขาด และไม่ดีพอ ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็กได้ เด็กจะปฏิเสธความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
และจะค่อย ๆ พัฒนาตัวตนจอมปลอม หรือ false self ขึ้นมา เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกทำ ร้าย 
ทำ โทษ หรือ ถูกทอดทิ้ง เด็กจะเรียนรู้ที่เก็บกดความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริงของตนเองเอาไว้ 
และทำ ตามคำ สั่ง และความคาดหวังของคนอื่น เพื่อที่จะให้ผู้อื่นรัก และยอมรับตนเอง นานวันเข้า
เด็กก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของตนเองได้เลย จะแขวนตัวตนของตนเอง
ไว้ที่ความรู้สึก และความคาดหวังของผู้อื่น จึงเป็นเรื่องยากที่เด็กคนน้ีจะพัฒนาการยอมรับและ
ความภาคภูมิ ใจในตนเอง

  หากเด็กได้รับการดูแลที่ดีพอ 
(good enough) และพอเพียงต่อความต้องการ
พื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็กแต่ละคน 
(adequate) เด็กทารกก็จะค่อย ๆ พัฒนาตัวตน
ที่แท้จริงของเขา หรือ true self กล่าวคือเด็ก
สามารถรับรู้ความรู้สึก และความต้องการของ
ตนเองอย่างแท้จริง เด็กจะยอมรับตนเองและ
ยอมมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวตนของตนเอง
ซึ่งในกระบวนการพัฒนาตัวตนของเด็กน้ีเองที่
เด็กจะต้องใช้ทักษะสมอง EF เข้ามากำ กับอารมณ์ ความคิด และการกระทำ ของตนเอง ให้แสดงออก
เป็นพฤติกรรมตามมาตรฐานของสังคม
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  มิติที่ 2. พัฒนาการ 4 ด้าน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มพูน
ทักษะด้าน (1) ร่างกาย (2) อารมณ์-จิตใจ (3) สังคม และ (4) สติปัญญา อย่างเป็นลำ ดับขั้น และ 
เป็นระเบียบแบบแผน ตามช่วงวัยของมนุษย์ 

  ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจำ เป็นต้องรู้ว่า พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามลำ ดับขั้น และ เป็นระเบียบแบบแผนอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ หรือ ทักษะ
ทั้ง 4 ด้านได้เหมาะสมตามวัย 

ร่างกาย      อารมณ์-จิตใจ

สังคม        สติปัญญา

  ยกตัวอย่างเช่น เด็กจะมีลำ ดับข้ันพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อย่างเปน็ระเบยีบแบบแผน คือ มกีารเปลีย่นแปลง
ทางโครงสร้าง สรรีะ น้ำ หนัก สว่นสงู และ มกีารเปลีย่นแปลง
ความสามารถจากการขยับศรีษะ พลกิศรีษะ คืบ น่ัง คลาน ยืน 
เดิน วิ่ง ซึ่งแต่ละลำ ดับขั้นการพัฒนา ก็จะเป็นไปตามช่วงวัย 
ความสามารถในลำ ดับขั้นแรก เป็นพ้ืนฐานของขั้นต่อไปเสมอ
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  แต่หากผู้เลี้ยงดู มีความเข้าใจว่า พัฒนาการด้านอารมณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ลำ ดับขั้นและเป็นแบบแผน จะทำ ให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยมากขึ้น เพราะเมื่อเด็กโตขึ้น 
จะมีอารมณ์หลายหลายมากขึ้น และมีความเข้มข้นของอารมณ์มากขึ้น หากเด็กปฐมวัยมีความคับข้องใจ 
และกรีดร้องออกมา เป็นไปได้ว่า เป็นพัฒนาการตามวัยของเด็ก คือมีอารมณ์หลากหลาย สลับซับซ้อน
มากขึ้น เช่น ทั้งรัก ทั้งโกรธ ทั้งผิดหวังที่พ ่อแม่ไม่เล่นด้วย เป็นต้น แต่สิ่งที่เด็กจำ เป็นต้องเรียนรู้
จากผู้เลี้ยงดู คือทักษะ หรือความสามารถในการควบคุมตนเอง และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ที่เหมาะสม

 อย่างไรก็ตาม ผู้ เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
จำ เป็นต้องตระหนักถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และ ดา้นสงัคมของเด็กปฐมวยัดว้ยเชน่กัน เพราะ
ความพร้อมทางอารมณ์ และ สังคม มีผลต่อ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
การแสดงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม อาจส่งผล
ต่ออารมณ์ของผู้เลี้ยงดู ก่อให้เกิดการเลี้ยงดู
ด้วยอารมณ์ ความรุนแรง หรือการลงโทษได้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านตัวตนของเด็กได้
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  ดังนั้นผู้เลี้ยงดูจำ เป็นต้องเข้าใจเรื่องพัฒนาการว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติ อย่างเป็นลำ ดับขั้น และเป็นระเบียบแบบแผนไปตามอายุ ส่วนที่ผู้เลี้ยงดูต้องคอยปลูกฝัง
ขัดเกลา คือ ทักษะ หรือ ความสามารถ

  หากอารมณ์ของเด็กไม่หลากหลายมากขึ้น ไม่สลับซับซ้อนมากขึ้น เด็กก็จะไม่สามารถ
ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้จริงหรือไม่ เพราะต้องมีอารมณ์ที่จะต้องจัดการก่อน 
เด็กจึงสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ได้ 
 
  ดังนั้น เมื่อไหร่ที่เด็กมีอารมณ์สลับซับซ้อน และมีความเข้มข้นของอารมณ์มาก 
จึงเป็นสัญญาณส่งให้ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้รู้ตัวว่า เป็นเวลาที่ต้องช่วยเด็กปฐมวัยฝึกการจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง 
 

ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจำ เป็นต้องรู้เร ื่องพัฒนาการ 4 ด้านเพื่อ
 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ที่เป็นไป
 ตามลำ ดับขั้น และระเบียบแบแผนตามอายุของเด็ก
 ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมทักษะ หรือความสามารถของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
 สังเกต เฝ้าระวัง และติดตามการเปลี่ยนแปลง และความสามารถของพัฒนาการ
 ทั้ง 4 ด้าน
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  มิติที่ 3. การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) หมายถึง
การเพ่ิมพูนความสามารถของสมองส่วนหน้าในการกำ กับความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม
จนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการคิดเรียนรู้ ตัดสินใจ ลงมือทำา แก้ ไข
ปัญหา ควบคุมอารมณ์ พร้อมเผชิญอุปสรรค อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และมีความสุขเป็น

  ทกัษะสมอง EF เปน็กระบวนการทำ งาน
ของสมองสว่นหนา้สดุ อยู่ตรงบรเิวณหลงัหน้าผาก ซึง่ตาม
โครงสร้างของสมองมนุษย์ สมองส่วนหน้าสุดน้ี จะเจริญ
เตบิโตเตม็ทีเ่มือ่อายุประมาณ 25 ป ีแต่มพีฒันาการ หรอื
การเปลีย่นแปลงดา้นความสามารถทีย่าวนาน ชว่งปฐมวยั
เป็นเวลาที่สมองส่วนหน้าสุดมีพัฒนาการอย่างมาก 
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  พัฒนาการทักษะสมอง EF คือ การเปลี่ยนแปลงความสามารถในด้านสมาธิ 
การเลือกความสนใจ การยับยั้งชั่งใจจากสิ่งเร้า การควบคุมอารมณ์ การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ไขปัญหา ไปตามช่วงวัยของมนุษย์ นับแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเสียชีวิต 

  ทักษะสมอง EF จะพัฒนาขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ 2 เดือน และเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่จะขยายต่อทั้งในเชิงคุณภาพ คือทำ ได้ดีมากขึ้นในวัยเด็ก และกลายเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดทักษะ
ใหม่ในช่วงวัยรุ่น และพัฒนาทางด้านคุณภาพมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่ ทักษะสมอง EF ในคู่มือเล่มน้ี 
แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ซึ่งจะอธิบายในต่อไปในหัวข้อองค์ประกอบของ EF

องค์ประกอบทักษะสมอง EF

  จากการจัดการความรู้เรื่องทักษะสมอง EF โดยนักวิชาการจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย นำ โดยสถาบัน RLG  ได้แบ่งทักษะสมอง EF 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบัต ิ
ซึ่งแต่ละกลุ่มทักษะ ประกอบไปด้วยทักษะสมอง EF กลุ่มละ 3 ด้าน ดังแสดงในตารางน้ี 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน     กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง  กลุ่มทักษะปฎิบัติ
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1. จำ เพื่อใช้งาน
(Working Memory, 1 ปี)

2. ยั้งคิดไตร่ตรอง
(Inhibitory Control, 3 ปี)

3. ยืดหยุ่นความคิด
(Shift/Cognitive Flexibility, 

4 ปี)

ความสามารถในการจำ ข้อมูลใน
ขณะประมวลผลข้อมูล

ความสามารถในการหยุด
พฤติกรรมตนเองในเวลาที่

เหมาะสม

ความสามารถในการเปลี่ยนวิธี
คิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน

• ทำ ตามกฎ กติกา
• ทำ ตามลำ ดับ ขั้นตอน
• เชื่อมโยงข้อมูล
• ประมวลผลข้อมูล เพื่อตัดสินใจ
• เป็นพื้นฐานของการมีสมาธิ

• ยับยั้งชั่งใจ
• ชะลอความอยาก รอคอย
• หยุดคิดก่อนพูด หรือ กระทำ 
• เป็นพื้นฐานของการมีสมาธิ
• เป็นพื้นฐานของการมีคุณธรรม

• แก้ไขปัญหา
• ความคิดสร้างสรรค์
• ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่
• เล่นบทบาทสมมติ
• เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น
• เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• ยอมรับความแตกต่าง

 ทักษะพื้นฐาน      ความหมาย       ความสามารถ

1. ทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน
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   2. ทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง

• จดจ่อใส่ ใจกับกิจกรรมที่กำ ลัง
  ทำ อยู่
• มีสมาธินานต่อเนื่อง

• จัดการอารมณ์ได้
• แสดงอารมณ์เป็นพฤติกรรม
  เหมาะสม
• มั่นคงทางอารมณ์

• ทบทวนแผนได้ว่าอยู่ตรงไหน
  ของแผน
• บอกผลจากการกระทำ ของตนเอง
• บอกความรู้สึกที่มีต่อการกระ
  ทำ ของตนเอง

ความสามารถในการใช้ความคิด
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขณะหนึ่ง

ความสามารถในการควบคุม 
จัดการอารมณ์ และแสดงเป็น

พฤติกรรมที่เหมาะสม

ความสามารถในการทบทวน
ความคิด

4. จดจ่อใส่ ใจ
(Focus/Attention)

5. ควบคุมอารมณ์
(Emotional Control, 5 ปี)

6. ติดตามประเมินตนเอง
(Self - Monitoring)

ทักษะกำ กับตนเอง        ความหมาย          พฤติกรรม
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3. ทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ

• ลงมือทำ เอง โดยไม่ต้องมี ใคร
บอก หรือ เตือน
• คิดริเริ่ม

• ตั้งเป้าหมาย และวางแผนไป
  ถึงเป้าหมาย
• จัดลำ ดับความสำ คัญ
• บริหารเวลา

• มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
• ฝ่าฟันความท้าทายเพื่อให้
  บรรลุความตั้งใจ
• เพียรพยายาม

ความสามารถในการลงมือ
ทำ งานด้วยตนเอง

ความสามารถในการวางแผน 
จัดการบริหาร ดำ เนินการ

ความสามารถในการพากเพียร 
มานะ มุ่งมั่นทำ งานจนบรรลุเป้า

หมาย

7. ริเริ่ม ลงมือทำ 
(Initiating)

8. วางแผน จัดระบบ ดำ เนินการ
(Planning/Organizing)

9. มุ่งเป้าหมาย
(Goal-Directed Per-

sistence)

  ทักษะปฏิบัติ        ความหมาย          พฤติกรรม
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แนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF

 การเล่นอิสระ และ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
  
  พัฒนาการทักษะสมอง EF  ในแต่ละช่วงอายุ จะเกิดขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน
ไป สำ หรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่ทักษะสมอง EF มีพัฒนาการมากที่สุด 
ผ่านบริบทการเล่น และ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมและผู้คนภายนอก ดังนั้น
การเล่นของเด็กในสนามเด็กเล่น จึงสามารถแบ่งออกเป็น 

  
  การเล่นอิสระ หมายถึง  การเล่นที่เด็กเป็นผู้นำ ในการเล่นนั้นเองอย่างอิสระ 
อาจจะเป็นการเล่นอิสระของเด็กคนเดียว หรือ เป็นการเล่นอิสระของเด็กด้วยกันหลายคนก็ได ้
แต่ปราศจากการกำ หนดกฎเกณฑ์และวิธีการเล่นจากผู้ใหญ่ 

  การเล่นอิสระในแต่ละครั้ง เด็ก ๆ จะลื่นไหลการเล่นของพวกเขาไปตามความ
สนใจ ความคิด และจินตนาการของพวกเขาเอง เด็กจะเป็นคนสร้างกฎกันเอง เปลี่ยนกฎ
กันเอง สื่อสารกันเอง และกำ หนดเป้าหมายการเล่นเอง 
 

การเล่นอิสระ            และ     การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น 

 คุณครู คุณพ่อคุณแม่ และ
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สามารถเข้าไป
ร่วมเล่นอิสระกับเด็ก ๆได้เช่นกัน 
แต่ในฐานะผู้ร่วมเล่นเท่าน้ัน เล่น
ไปตามบทและกฎเกณฑ์ที่ เด็ ก 
ๆ กำาหนด และลดบทบาทการ
กำ หนด และ กำ กับพฤติกรรม เพื่อ
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เล่นอิสระ
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  การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น ก็มีความสำ คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเล่นอิสระ 
แน่นอนว่า การเล่นเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจ 
แต่อย่างไรก็ตาม  นักทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้อย่าง เพียเจท์ (Piaget)  และ ไวก๊อตสกี้ 
(Vygotsky) ได้กล่าวว่า การเล่น ควรคำ นึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่
เด็กได้คิด ได้แก้ไขปัญหา ได้ทำ งานร่วมกันกับผู้อื่น ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ และ ผู้รับ ได้ให้อภัย และ
เสียสละ มากกว่าที่จะมุ่งเน้นด้านการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว

  ดังนั้นเม่ือต้องจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นให้เด็กปฐมวัยแล้ว แนวทางการจัด
กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF จึงมีความสำ คัญ เพื่อส่งเสริมทักษะ
สมอง EF ให้เด็กปฐมวัยไปพร้อมกับความสุข และ ความสนุกสนาน
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    ท้าทาย         ทดลอง

   ทบทวน        เหมาะสม

   ต่อเนื่อง

  แนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 
ประกอบไปด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ 
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   ในขณะที่ ความปลอดภัย เป็นหลักสำ คัญที่สุดในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
ให้กับเด็กปฐมวัย แต่อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย ก็เป็นกุญแจสำ คัญ สู่การส่งเสริมการทำ งาน
ของทักษะสมอง EF เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฐมวัย เป็นวัยที่มีการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านร่างกายมากมาย และเป็นวัยที่เด็กต้องการโชว์ความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้ยอมรับ 

  ดังนั้นการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น จึงจำ เป็นต้องตระหนักถึงความสมดุลระหว่าง 
ความปลอดภัย และ ความท้าทาย การจัดสนามเด็กเล่นจึงควรมีความปลอดภัย แต่ก็ยังนำ เสนอ
ประสบการณ์ท้าทายที่เหมาะสมกับวัย พอที่จะให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกในทักษะสมอง EF และแสดง
ความสามารถให้ตนเองและผู้อื่นได้เห็น 

  แนวทางที่ 1 ในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF คือ กิจกรรมจะต้องมีความ
ท้าทาย

1. ท้าทาย
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  ทักษะสมอง EF จะทำ งานเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ใหม่ และ สถานการณ์ท้าทาย 
ซึ่งทักษะสมอง EF จะทำ งานในสถานการณ์ท้าทาย 7 สถานการณ์ 

  ทักษะสมอง EF จะทำ งานเม่ือเกิดกระบวนการคิด การตัดสินใจ ในสถานการณ์
ท้าทาย 7 สถานการณ์ ดังน้ี
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  อย่างไรก็ตาม การประเมินความท้าทายของกิจกรรม จำ เป็นต้องประเมินศักยภาพ
ของเด็กตามพัฒนาการทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านตัวตน พัฒนาการ 4 ด้าน และ ด้านทักษะสมอง EF 

  ยกตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย เช่นการ การปีน ป่าย เด็กๆ 
อาจจะมีความพร้อมในด้านร่างกาย แต่ความท้าทายของกิจกรรม อาจจะอยู่ที่ความกังวล ยังไม่
มั่นใจที่จะปีน ป่าย เป็นต้น เด็ก ๆ จำ เป็นต้องใช้ทักษะสมอง  EF ในการกำ กับความรู้สึกของ
ตนเอง รวบรวมความกล้า แล้วลองปีน

  กระบวนการทำ งานสมอง EF ของเด็กจะกลายเป็นทักษะ จากการเรียนรู้
ผ ่านความท้าทายและความสำ เร็จ จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติของสนามเด็กเล่น ได้นำ เสนอ
สถานการณ์ท้าทายทั้ง 7 สถานการณ์น้ี ให้กับเด็ก ๆ อยู่แล้ว จาก โครงการสนามเด็กเล่นในป่า 
(สนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ) ภายใต้รูปแบบโครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำ หรับเด็กปฐมวัย 
ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้แบ่งพื้นที่กิจกรรมสนามเด็กเล่น ออกเป็น 5 พื้นที่ 
ซึ่งในคู่มือเล่มน้ี จะขอใช้พื้นที่กิจกรรมในการอธิบายความท้าทายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเล่น
อิสระ ดังน้ี
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  เป็นพื้นที่สำ หรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย ปีน ป่าย ห้อย โหน สำ หรับ
เด็กปฐมวัย มีความท้าทายเหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยช่วง 2 – 5 ปี เนื่องจาก
เป็นวัย ที่เริ่มต้นค้นหาความสามารถของตัวเอง ว่าร่างกายตนเอง สามารถทำ อะไรได้บ้าง ความท้าทาย
ของพื้นที่น้ี คือ 

• สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ทาง คือความสามารถในการปีน 
ป่าย ห้อย โหน มุด ลอด ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะการกำ กับ
ตนเอง ด้านจดจ่อใส่ใจ และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
ด้านการวางแผน และด้านการริเริ่มลงมือทำ 

      • สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ โดย
      มีสภาพแวดล้อม คือ “เครื่องเล่น
      ปีน ป่าย ห้อย โหน มุด ลอด” 
เป็นโจทย์ให้เด็ก ๆ ได้คิดและตัดสินใจ ว่าถึง
ส่วนไหนของบ้านควรปีน ส่วนไหนของบ้านควร
มุด เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF กลุ่ม
ทักษะพื้นฐาน ด้านความจำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิด
ไตร่ตรอง และ ความคิดยืดหยุ่น

• สถานการณ์ที่ต้องแก้ไข
ปัญหา หากจัดสภาพแวด
ล้อมหรือกิจกรรมให้มีระดับ
ความยากง่าย หรือมีความสลับซับซ้อนของเครื่อง
เล่น ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะ
พื้นฐาน ด้านความจำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิดไตร่ตรอง 
และ ความคิดยืดหยุ่น และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
ด้านการวางแผน และด้านการริเริ่มลงมือทำ 

         • สถานการณ์ที่ต้องใช้ความ
  มานะอดทน มุ่งม่ัน ขึ้นอยู่กับ
ระดับความสามารถของเด็ก ๆ และความยาก
ง่ายของกิจกรรม ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF 
ทั้ง 3 กลุ่มทักษะ

1. พื้นที่ “ทาร์ซานเจ้าป่า”
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  เป็นพื้นที่ลานกว้าง มีพื้นที่ ให้เด็กได้นั่งพักผ่อนย่อนใจ และสามารถใช้ทำ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษา ห้องสมุดธรรมชาติ สำ หรับเด็กปฐมวัย ความท้าทายของพื้นที่น้ีคือ 

  • สถานการณ์ที่ต้องควบคุม
  อารมณ์ และสมาธิ ให้มีความ
  จดจ่อใส่ใจในการฟังเรื่องราวซึ่ง
ต้องอาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน
ด้าน ความจำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิดไตร่ตรอง และ 
ความคิดยืดหยุ่นในการทำ ความเข้าใจเรื่องราว
ของนิทาน และ กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง ด้าน
จดจ่อใส่ใจ และควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้มี
สมาธิฟังเรื่องราวของนิทาน

  • สถานการณ์ที่ ใช้วิธีการใหม่ 
  เพราะนิทานช่วยสร้างการเรียน
  รู้ หากมีการเพิ่มโจทย์ในการ
ฟังนิทาน เช่น ต้องใช้การสังเกตเพื่อตอบคำ ถาม 
ต้องใช้การจินตนาการในการแสดงบทบาทสมมต ิ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่
แตกต่างไปจากเนื้อเรื่องที่ฟัง นอกจากน้ีนิทาน
ยังช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เด็กๆ 
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม 
ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะพื้น
ฐานด้าน ความจำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิดไตร่ตรอง 
และ ความคิดยืดหยุ่น

2. พื้นที่ “ศาลาพักใจ”
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3. พื้นที่ “บ่อทรายชายทะเล”

  เป็นพื้นที่บ่อทราย หรือลานทราย สำ หรับกิจกรรมการเล่นอิสระ และการเล่นเพื่อ
เกิดการเรียนรู้ สำ หรับเด็กปฐมวัย ความท้าทายของพื้นที่น้ี คือ 

• สถานการณ์ที่ ใช้วิธีการใหม่
เพราะ ลานเล่นดิน เล่นทราย
เป็นโจทย์เปิด ให้โอกาสเด็กได้
คิด ได้จินตนาการในการเล่น ไม่มีวิธีการเล่น
ตายตัว เด็ก ๆ สามารถคิดหาวิธีการใหม่ๆ ใน
การเล่นได้เลย อย่างไม่มีผิด ไม่มีถูก ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะพื้นฐานด้าน 
ความจำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิดไตร่ตรอง และ ความ
คิดยืดหยุ่น

• สถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา 
หากวิธีการเล่นของเด็กเอง ไม่
เป็นไปตามที่คิด หรือจินตนาการ 
เด็ก ๆ จำ เป็นต้องแก้ไขปัญหา ด้วยการหาวิธี
การอื่น ๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย นอกจากน้ี ใน
ลานเล่นดิน เล่นทรายน้ี ยังเป็นพื้นที่เปิดให้เด็ก
สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงจะ
เล่นแบบอิสระคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่ม แบบ
มีกฎกติกาก็ได้ ซึ่งมโีอกาสให้เกิดการปะทะกัน
ทางสังคม ส่งผลให้เด็ก ๆ ตองหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน ด้านความ
จำ เพื่อใช้งาน ยั้งคิดไตร่ตรอง และ ความคิด
ยืดหยุ่น และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ ด้านกาวางแผน 
และด้านการริเริ่มลงมือทำ 
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4. พื้นที่ “สระน้ำ หรรษา”

  หรือ สระว่ายน้ำ  เป็นพื้นที่สำ หรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม
และ ทักษะชีวิต สำ หรับเด็กปฐมวัย ความท้าทายของพื้นที่น้ี คือ

  • สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง คือ การลอยตัว การบังคับกล้ามเนื้อส่วต่างๆ 
  ให้ทำ งานประสานกัน เพื่ออยู่ในน้ำ  รวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่องการช่วยเหลือ
  ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF 
กลุ่มทักษะการกำ กับตนเอง ด้านจดจ่อใส่ใจ และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ ด้านการวางแผน และด้าน
การริเริ่มลงมือทำ 
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  เป็นพื้นที่บริเวณรอบๆ สนามที่สามารถให้เด็กๆ ร่วมกันปลูกไม้ประดับ ผักสวนครัว 
หรือตกแต่งพื้นที่ ให้สวยงาม ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำ หรับเด็กปฐมวัย ความท้าทายของพื้นที่น้ี คือ

5. พื้นที่ “รอบรั้วสนาม”

• สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพาะทาง เช่น การปลูก
ผักสวนครัว ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะเรื่อง เพื่อให้สามารถปลูก
ผักสวนครัวได้สำ เร็จ ซึ่งต้องอาศัยทักษะสมอง EF
กลุ่มทักษะการกำ กับตนเอง ด้านจดจ่อใส่ใจ 
และ กลุ่มทักษะปฏิบัติ ด้านการวางแผน และ
ด้านการริเริ่มลงมือทำ 

  • สถานการณ์ที่ต้องใช้ความ
  มานะอดทน มุ่งม่ัน เนื่องจาก
  การเริ่มต้นปลูกผักสวนครัว 
ตลอดจนการดูแล จนได้พืชผล ต้องใช้ระยะเวลา
ในแต่ละขั้นตอนเป็นเวลานาน ซึ่งต้องใช้ทักษะ
สมอง EF ทั้ง 3 กลุ่มทักษะในการเผชิญภารกิจ
ตั้งแต่เริ่มต้น จนบรรลุเป้าหมาย

• สถานการณ์ที่ต้องวางแผน
เนื่องจากเป็นฐานที่กระตุ้นการ
เรียนรู้แบบ “Active Learning” 
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทำ ให้เด็ก ๆ ได้รับ
ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไปสู่สมองเพื่อ
ตีความ และวางแผนตอบสนองข้อมูลนั้นๆ ซึ่ง
ต้องอาศัยทักษะสมอง EF กลุ่มทักษะปฏิบัต ิ 
ด้านการวางแผน และด้านการริเริ่มลงมือทำ 
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  ความท้าทายของการเล่นอิระ คือ

  • สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ
  เนื่องจากเด็กเป็นผู้ริเริ่ม และ
  ตัดสินใจเล่นด้วยตัวเอง เด็กๆ 
จะต้องใช้ทักษะสมอง EF  กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
คือ การริเริ่ม ลงมือทำ 

• สถานการณ์ที่วางแผน 
เนื่องจากเด็กเป็นคนวาง
เป้าหมายในการเล่น จึงมี
โอกาสในการวางแผนในระหว่างที่เล่น เพื่อไป
ให้ถึงเป้าหมาย เด็ก ๆ จะต้องใช้ทักษะสมอง EF 
กลุ่มทักษะปฏิบัติ คือ การวางแผน ดำ เนินการ 
และ การมุ่งเป้าหมาย

  • สถานการณ์ที่แก้ไขปัญหา 
  และ สถานการณ์ที่ควบคุม
  อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น
อิสระคนเดียว หรือ เล่นร่วมกับผู้อื่น เด็กๆ
มโีอกาสสูงที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ระหว่าง
การเล่น ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องใช้ทักษะสมอง EF  
กลุ่มทักษะพื้นฐาน คือ ความจำ เพื่อใช้งาน 
การยั้งคิดไตร่ตรอง และ ความคิดยืดหยุ่นใน
การแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้ทักษะสมอง EF 
กลุ่มทักษะการกำ กับตนเอง คือ การควบคุม
อารมณ์

6. การเล่นอิสระ
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  จะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับโอกาสในการฝึกฝนใช้ทักษะสมอง EF ผ่านความท้าทาย
ของกิจกรรมในแต่ละฐานของสนามเด็กเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย นอกจากฐานของสนามเด็กเล่นที่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรม
สนามเด็กเล่นที่ท้าทายความสามารถของเด็ก ๆ แล้ว การเล่นอิสระ ก็ท้าทายให้กระบวนการ
ทำ งานของทักษะสมอง EF ของเด็กทำ งานเช่นกัน

  หากกิจกรรมสนามเด็กเล่น ขาดความท้าทาย ทำ ให้เด็ก ๆ ไม่ได้สำ รวจความ
สามารถของตนเอง และได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นเห็น นอกจากเด็ก ๆ จะไม่ได้ใช้ทักษะสมอง EF 
แล้ว พวกเขาก็จะหาวิธีอื่น ๆ ที่จะลองท้าทายความสามารถของตนเอง และวิธีการนั้น มักจะ
เป็นพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม

  การเสนอความท้าทาย จึงไม่ใช่แค่การส่งเสริมทักษะสมอง EF  ของเด็กเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นการลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม ที่อาจนำ ไปสู่อันตรายต่อร่างกายตนเอง และ
ผู้อื่น รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสนามเด็กเล่นได้



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 67

    แนวทางที่ 2 ในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการ
    พัฒนาทักษะสมอง EF คือ เด็กต้องได้ทดลอง ลงมือทำ ด้วย
    ตนเอง

  การเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำ คัญในการส่งเสริมทักษะสมอง EF
การเลี้ยงดูที่ ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และได้ทดลอง ลงมือทำ 
ด้วยตัวเอง ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย จะช่วยให้เซลล์ประสาทบริเวณสมองส่วนหน้าสุด
เกิดการแตกแขนง และเชื่อมต่อสื่อสารกันเป็นวงจรประสาท ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง
ส่วนหน้าสุดน้ี เป็นกลไกสำ คัญที่ทำ ให้เด็กปฐมวัย สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณเ์ดิม 
มาประมวลผลร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อตัดสินใจ กำ กับอารมณ์ ความคิด และการ
กระทำ ของตนเองไปจนถึงเป้าหมาย

2. ทดลอง
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  ทักษะสมอง EF เป็นกระบวนการทำ งานของ สมองระดับสูง ใช้กำ กับความคิด
ความรู้สึก และพฤติกรรม ไปสู่ เป้าหมาย ทำ งานโดยประมวล ประสบการณ์ในอดีต และ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน เริ่มลงมือทำ  ตรวจสอบตนเอง
และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำ คัญ กำ กับตนเอง และมุ่งมั่น
ทำ จนบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ (Thanasetkorn, 2012)
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  เมื่อทักษะสมอง EF ต้องใช้ประสบการณ์เดิมในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ
ประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องสำ คัญ การให้โอกาสเด็กได้ทดลองตัดสินใจ และ ลงมือ
ทำ ด้วยตัวเอง เท่ากับเป็นการให้โอกาสทักษะสมอง EF ของเด็กได้ทำ งาน ซึ่งเป็นการฝึกให้
ทักษะสมอง EF ของเด็กทำ งานได้ชำ นาญขึ้น สั่งสมเป็นประสบการณ์ให้เด็กมีความสามารถใน
การตัดสินใจ และลงมือทำ ได้ดีขึ้น

  ประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพมี 2 รูปแบบ คือ 
  1. ประสบการณ์ที่ ได้รับโอกาสในการใช้ทักษะสมอง EF
  2. ประสบการณ์ที่มี “พ่อแม่/ครู อยู่จริง” คือมีคนเคียงข้างคอยร่วมทุกข์ร่วมสุข
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แนวทางที่ 3 ในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
ทักษะสมอง EF คือ การทบทวนหลังการทำ กิจกรรม

  ทักษะสมอง EF เริ่มต้นที่ตัวตน ความรู้สึก นึกคิดของเด็กต้องพร้อมที่จะ
ใช้ทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในการเรียนรู้โลกใบน้ี ทักษะ
สมอง EF ของเด็ก ถึงจะกำ กับพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้

  หากความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ไม่ถูกได้ยิน ไม่ถูกได้ฟัง เด็กจะรู้สึกเสียเซลฟ์(self) 
ทำ ให้เด็กไม่อยากคิดต่อ และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่งผลให้ทักษะสมอง EF ของเด็กไม ่
ได้ทำ งาน การให้เด็กได้มโีอกาสคิด ได้สงสัย ได้วางแผน และทดลองความสามารถของตนเอง 
เป็นจุดเริ่มต้นทำ ให้ทักษะสมอง EF ของเด็กได้ทำ งาน 
  เมื่อเด็กทำ กิจกรรมเสร็จแล้ว ก็เป็นโอกาสที่สำ คัญที่เด็กจะได้ทบทวนคุณค่า
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และความสามารถของตนเอง หลังทำ กิจกรรมเสร็จแล้ว การทบทวน
สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรมสนามเด็กเล่น จึงเป็นการส่งเสริมทักษะสมอง EF ด้านการติดตาม
ประเมินตนเอง (Self – Monitoring) และยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านตัวตน และ ทักษะ
ด้านอารมณ์จิตใจให้เด็ก ๆ รู้สึก ถูกยอมรับ รู้สึกปลอดภัย รู้สึก มีความสามารถ และเป็นส่วน
หนึ่งในสังคมอีกด้วย

3. ทบทวน
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  การทบทวนสะท้อนคิดหลังกิจกรรมสนามเด็กเล่น จะช่วยเตรียมพร้อมให้เด็ก
เข้าใจความรู้สึก นึกคิดของตนเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น ที่สำ คัญ ยังทำ ให้เด็กได้มองเห็นความ
สามารถของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็นฐานสำ คัญที่เด็กจะเรียนรู้ที่จะยอมรับ เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

คำ ถามสำ หรับทบทวนหลังทำ กิจกรรมที่ ใช้พูดคุยกับเด็ก ๆ ได้แก่
 o เรียนรู้อะไร
 o รู้สึกอย่างไรกับสิงที่ ได้เรียนรู้
 o มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร
 o คิดว่าจำ ทำ อะไรให้ดีขึ้น
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  แนวทางที่ 4 ในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF คือ ความเหมาะสมตาม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย

  จริงอยู่ว่าทักษะสมอง EF จะทำ งานในสถานการณ์ที่ท้าทาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความท้าทายต้องเหมาะสมตามวัย ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ยากเกินกว่าศักยภาพ 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็ก จะทำ ได้ เพราะหาก
เด็กลองทำ แล้วไม่ประสบความสำ เร็จหลายๆ ครั้ง ก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านตัวตน 
กล่าวคือ ทำ ให้เด็กสูญเสียความมั่นใจ มองตนเองเป็นคนไม่มีความสามารถ ซึ่งก็จะส่งผลให้
ทักษะสมอง EF ของเด็กไม่ได้ทำ งานอีก เนื่องจากเด็กจะหมดหวังในตัวเอง และไม่อยากทำ 

4. เหมาะสม
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  อย่างไรก็ตาม การประเมินความท้าทายของกิจกรรม จำ เป็นต้องประเมินศักยภาพ
ของเด็กตามพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน คือด้านตัวตน พัฒนาการ 4 ด้าน และ ด้านทักษะสมอง EF 

  ยกตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย เช่นการ การปีน ป่าย เด็ก ๆ 
อาจจะมีความพร้อมในด้านร่างกาย แต่ความท้าทายของกิจกรรม อาจจะอยู่ที่ความกังวล ยังไม่มั่นใจ
ที่จะปีนป่าย เป็นต้น เด็ก ๆ จำ เป็นต้องใช้ทักษะสมอง  EF ในการกำ กับความรู้สึกของตนเอง
รวบรวมความกล้า แล้วลองปีน

  ดังนั้น นอกจากกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานพัฒนาการสมอง EF จะต้อง
มีความท้าทาย ให้เด็กได้ทดลองทำ เอง และ มีการทบทวนหลังทำ กิจกรรมแล้ว กิจกรรมสนาม
เด็กนั้น ยังจำ เป็นต้องมีความเหมาะสม ดังน้ี

กิจกรรมท้าทาย ไม่ ใช่ความยาก 

กิจกรรมท้าทาย ไม่ ใช่ความง่าย

กิจกรรมท้าทายที่พอดี

ความยากวัดได้จากการนำ เด็กเป็นที่ตั้งในการทำ กิจกรรม 
หากประเมินดูแล้วว่า เด็กทำ กิจกรรมนั้นเองไม่สำ เร็จ แม้ม ี
ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้กำ ลังใจ ให้คำ แนะนำ อยู่เคียงข้าง 
ถือว่ากิจกรรมนั้นยากเกินไปสำ หรับเด็ก

ซึ่งความง่ายวัดได้จากการประเมินว่า หากเด็กสามารถทำ 
กิจกรรมนั้นสำ เร็จได้เองโดยไม่ต้องมี ใครช่วย และแม้ไม่
ต้องตั้งใจทำ  หรือไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ก็แสดงว่า
กิจกรรมนั้นง่ายไปสำ หรับเด็ก เด็กมีทักษะในการทำ กิจกรรม
นั้นแล้ว

ช่วยให้เด็กสามารถใช้ทักษะสมอง EF วัดได้จากการประเมิน
ว่าเด็กสามารถทำ กิจกรรมนั้นให้สำ เร็จลุล่วงได้ เมื่อมีผู้ใหญ่
เข้ามาช่วย หรือ ให้คำ แนะนำ 

 เหมาะสมกับศักยภาพตามวัย
 ตรงกับความสนใจ
 มีความหมาย และมีคุณค่ากับเด็ก
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  แนวทางที่ 5 ในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF คือ ความต่อเนื่องสม่ำ เสมอ

  ปฐมวัย เป็นช่วง “ระยะวิกฤติ” ของพัฒนาการ เด็ก ๆ จะต้องผ่านขั้นตอน
การพัฒนาที่สำ คัญหลายขั้นตอน เพื่อเป็นฐานของพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป การให้โอกาสเด็ก ๆ  
ได้ฝึกฝนความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความต่อเนื่องสม่ำ เสมอ จึงถือเป็นกุญแจ
สำ คัญแห่งความสำ เร็จของการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 

  การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่องสม่ำ เสมอ จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ
ได้สานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงดู และเพื่อน ๆ ซึ่งส่งเสริมเรื่องความรู้สึกปลอดภัย และ
ความไว้วางใจในความสัมพันธ์ เด็ก ๆ ที่มีความคุ้นเคยกับผู้คน มีแนวโน้วที่จะมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากกว่า และมีพัฒนาการร่วมกับผู้อื่นขั้นสูง (advanced cooperative play) กล่าวคือ
สามารถทำ งานร่วมกับผู้อื่นจนบรรลุเป้าหมาย หรือทำ ภารกิจได้สำ เร็จลุล่วง สามารถเล่น
แสดงบทบาทสมมติ และ เกมที่มีกฎได้ สามารถต่อรองได้ ประณีประนอมเป็น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ 
และรู้จักให้อภัย

  นอกจากน้ี เด็ก ๆ ที่ ได้รับ
โอกาสฝึกฝนทักษะสมอง EF ของตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม่ำ เสมอ ในสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นปลอดภัย ยังมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
เหมาะสมเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมก้าวร้าว
น้อยลง เนื่องจากมโีอกาสในการฝึกภาษา 
และการใช้คำ พูดในการแก้ไขปัญหา และ 
ความขัดแย้ง ซึ่งสำ หรับเด็กเล็กแล้ว ความรู้ที่ ได้รับจากการสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ จากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เด็กคนอื่น สิ่งแวดล้อมรอบตัว และจากกิจวัตรประจำ วันของตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม่ำ เสมอ จะช่วยส่งเสริมความสามารถ และความมั่นใจเมื่อเด็กอยู่ในสังคม
 

5. ต่อเนื่อง
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   ในตอนที่  2 น้ี ได้นำ เสนอสาระสำ คัญ รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
ในสนามเด็กเล่น บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อช่วย “เตรียมความพร้อม” ให้ผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยเข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ ตระหนักถึงความสำ คัญของบทบาทตนเองใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาเป็นทักษะขั้นสูงต่อไปในอนาคต 

 

   หลังจากอ่านตอนที่ 2 เสร็จแล้ว คะแนนของเราย่อมดีขึ้นกว่าตอนยังไม่ได้
อ่านแน่นอน ใช้ความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจที่เรามีเพิ่มขึ้นน้ี เดินหน้าต่อ “ลุยไปด้วยกัน” 
ในตอนที่ 3 ซึ่งได้เตรียมเครื่องมือสำ หรับลงมือปฏิบัติการ และ ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
รอให้เราใช้ฝึกฝน และ นำ ไปทดลองปฏิบัติจริง

หลังจากที่อ่านตอนที่ 2. Get Set! “เตรียมตัวให้พร้อม”
เสร็จแล้ว ให้ใช้เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อม
ตนเองของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมมวัย คือ เครื่องมือที่ 1 
และเครื่องมือที่ 2 ซ้ำ อีกครั้ง
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GO!: ลุยไปด้วยกัน
ตอนที่ 3 

เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อมของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
เครื่องมือสำ หรับประเมิน และติดตามพัฒนาการองค์รวมของ
เด็กปฐมวัย
เครื่องมือวิเคราะห์กิจกรรมบนฐานการพัฒนาสมอง EF
ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
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ตอนที่ 3 GO!: ลุยไปด้วยกัน
เครื่องมือปฏิบัติการและตัวอย่างการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น

บนฐานพัฒนาการทักษะสมอง EF

  EF เป็นทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำ เร็จ งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ทักษะสมอง EF
ที่พ ัฒนาขึ้นในวัยเด็ก เป็นตัวทำ นายความสำ เร็จในอนาคต ทั้งในเรื่องการเรียน การงาน 
และความสัมพันธ์ นอกจากน้ีทักษะสมอง EF ยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถด้าน ภาษา 
คณิตศาสตร์ ทักษะอารมณ์ - สังคม และปัญหาพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชน และที่สำ คัญ
ที่สุด ทักษะสมอง EF ยังสอดคล้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร 
และการทำ งานเป็นทีม ซึ่งถือเป็น 4 ทักษะสำ คัญ ที่เด็กจำ เป็นต้องมี ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

  ปัจจัยสำ คัญในการส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย คือ “การเลี้ยงดู” 
บุคคลที่สำ คัญในที่น้ีคือ คุณพ่อคุณแม่ ครูปฐมวัย และผู้เลี้ยงดูที่ ใกล้ชิดเด็กปฐมวัย เด็กที่ ได้รับ
การพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ดี จะสามารถกำ กับความรู้สึก ความคิด และการกระทำ ของตนเอง 
ไปจนถึงเป้าหมายได้ และแน่นอนว่า เด็ก ๆ จะสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำ วันจนเป็นทักษะ 
และวินัยในตนเอง ได้ ก็จำ เป็นต้องอาศัยทักษะสมอง EF 
 
  ในตอนที่ 3 น้ี จะประกอบไปด้วยเครื่องมือปฏิบัติการ และ ตัวอย่างกิจกรรม
สนามเด็กเล่น ที่พ ัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้ใช้ฝึกฝน และติดตามประเมินความรู ้
ความสามารถ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง รวมถึง ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของคู่มือเล่มน้ี นั่นก็คือ การเรียนรู้ และพัฒนาร่วมกันระหว่างเด็กๆ
กับ ผู้เลี้ยงดู ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปน้ี
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1. เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อมตนเองสำ หรับผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มี 2 เครื่องมือ ได้แก่
 เครื่องมือที่ 1: แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสนาม
 เด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
 เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
 การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

2. เครื่องมือสำ หรับประเมิน และ ติดตามพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัย มี 2 เครื่องมือ  
   ได้แก่
         เครื่องมือที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของ
         เด็กปฐมวัย
         เครื่องมือที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกัน
         ในสนามเด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู

4. ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF มี 4 กิจกรรม ได้แก่
            กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย: “จับโยน จับกระเด้ง”
            กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้: “ช้อน”
            กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมห้องสมุดธรรมชาติ: “ละเลง”
            กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมพัฒนาความสมดุลร่างกาย: “ตี โป่ง”

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เครื่องมือได้ที่ :

3. เครื่องมือสำ หรับวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF มี 1 
เครื่องมือ ได้แก่
 เครื่องมือ 5: แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
 บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
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1. เครื่องมือสำ หรับประเมินความพร้อมตนเองสำ หรับ
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

  เครื่องมือที่ 1: แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
  บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
  เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดกิจกรรม
  สนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF
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เครื่องมือที่ 1:
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดกิจกรรมสนามเด็ก

เล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF ของผู้ลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – นามสกุล …………………………..............................................................................……………… 
อายุ (  ) น้อยกว่า 30 ปี (  ) 31 – 40 ปี (  ) 41 – 50 ปี  
 (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
ความสัมพันธ์กับเด็ก …………………………………….......................................................………………
อายุของเด็กที่ท่านดูแล ……………………………….......................................................………………...
วุฒิการศึกษาสูงสุด (  ) ต่ำ กว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี      
   (  ) ปริญญาโท   (  ) ปริญญาเอก
อาชีพ …………………………………………………….......................................................………………......
ประสบการณ์ทำ งานในตำ แหน่งปัจจุบัน  ………………........................................................…......

ส่วนที่ 2. ความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF 
ของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
คำ ชี้แจง ข้อความต่อไปน้ีข้อใดถูกต้อง โปรดทำ เครื่องหมาย X ในช่อง “ใช่” และ “ไม่ใช่”

ข้อ       ข้อความ     ใช่  ไม่ ใช่
                                 ด้านความรู้

1. 3 มิติพ ัฒนาการเด็ก ได้แก่ (1) พัฒนาการด้านตัวตน
 (2) พัฒนาการ 4 ด้าน และ (3) พัฒนาการด้านทักษะสมอง EF

2.  พัฒนาการด้านตัวตนมี 3 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นวัตถุมีอยู่จริง 
 (2) ขั้นการสร้างความผูกพันกับวัตถุ และ (3) ขั้นการแยกตัวตน
 ออกจากพ่อแม่
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ข้อ       ข้อความ     ใช่ ไม่ ใช่

3.  “แม่มีอยู่จริง” คือการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัย
 ส่งเสริม พัฒนาการด้านตัวตนขั้นวัตถุมีอยู่จริง 

4 “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” คือ การใช้เวลาในการร่วมเล่น ร่วมทำ กิจกรรม
 กับเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมพัฒนาการด้านตัวตนขั้นการสร้าง
 ความผูกพันกับวัตถุ

5.  พัฒนาการ  4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม
 และด้านสติปัญญา

6. ทักษะสมอง EFs แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะ
 การคิด กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง กลุ่มทักษะการวางแผน

7. ทักษะสมอง EFs กลุ่มทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย ทักษะความจำ 
 เพื่อใช้งาน ทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง และทักษะการยืดหยุ่นความคิด

8. ทักษะสมอง EFs กลุ่มทักษะกำ กับตนเอง ประกอบด้วย ทักษะการ
 จดจ่อใส่ใจ ทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง และทักษะการยืดหยุ่นความคิด

9. ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต้องรู้เรื่องพัฒนาการ 4  ด้าน เพื่อเข้าใจพฤติกรรม 
 ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมทักษะ และติดตามพัฒนาการ

10. แนวทางการจัดกิจกรรมนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 
 ได้แก่ ทดสอบ ทดลอง ทักษะ เหมาะสม ต่อเนื่อง

“ผู้เขียน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร”+ ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความประสงค์

นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโปรดติดต่อมูลนิธิฯ 02-022-9200



คู่มือ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF82

ข้อ       ข้อความ     ใช่ ไม่ ใช่
            ด้านความเข้าใจ

1. เด็กสามารถปีนป่ายได้ แต่เมื่อเจอเพื่อนใหม่ เด็กไม่กล้าเล่นปีนป่าย
 กับเพื่อน แสดงว่าเด็กกำ ลังเผชิญความท้าทายด้านตัวตน

2. เด็กอยากเล่นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกับเพื่อน แต่ยังเล่นได้ไม่
 คล่องแคล่ว แสดงว่าเด็กกำ ลังเผชิญความท้าทายด้านทักษะร่างกาย

3. การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นโดยการเพิ่มระดับความยาก เป็นการ
 จัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามแนวทาง “ความท้าทาย”
 
4. การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น โดยการให้มโีอกาสฝึกฝนเป็น
 ประจำ สม่ำ เสมอ เป็นการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามแนวทาง 
 “ความเหมาะสมกับวัย”

5. การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น โดยการให้เด็กได้ตัดสินใจ และลงมือ
 ทำ เอง เป็นการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามแนวทาง “ทดลอง”
 
6. เมื่อเด็กบอกได้ว่า กิจกรรมสนามเด็กเล่นที่เพิ่งเล่นเสร็จ บรรลุตาม
 เป้าหมายได้ เพรสะความสามัคคี ในกลุ่ม เกิดจากการจัดกิจกรรม
 สนามเด็กเล่นตามแนวทาง “ต่อเนื่อง”

7. เมื่อเด็กมีปัญหาในขณะที่เล่นกิจกรรมสนามเด็กเล่น แล้ววิ่งมา
 ขอความช่วยเหลือจากเรา แสดงว่าเรามีความสามารถในการเป็น 
 “พ่อ/แม่/ครูที่มีอยู่จริง”
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ข้อ       ข้อความ     ใช่ ไม่ ใช่

8. เมื่อเด็กมีอารมณ์โกรธ ยังไม่พร้อมจะทำ กิจกรรมสนามเด็กเล่นกับ
 เพื่อน ๆ แล้วเราอยู่ปลอบอารมณ์เด็ก ไม่ให้เขาโกรธตามลำ พัง 
 แสดงว่า เรามีความสามารถในการเป็น “ผู้ประคอง”

9. เมื่อเราให้โอกาสเด็กในการตัดสินใจ แสดงว่าเรามีความสามารถ
 ในการ “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” 
 
10. การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานพัฒนาการทักษะสมอง EF 
 สามารถเลือกใช้แค่แนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น ไม่จำ เป็น
 ต้องใช้ให้ครบทั้ง 5 แนวทาง

“ผู้เขียน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร”+ ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความประสงค์

นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโปรดติดต่อมูลนิธิฯ 02-022-9200



คู่มือ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF84

เครื่องมือที่ 2:
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐาน

การพัฒนาสมอง EF ของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – นามสกุล …………………………..............................................................................……………… 
อายุ (  ) น้อยกว่า 30 ปี (  ) 31 – 40 ปี (  ) 41 – 50 ปี  
 (  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกว่า 60 ปี 
ความสัมพันธ์กับเด็ก …………………………………….......................................................………………
อายุของเด็กที่ท่านดูแล ……………….……………….......................................................………………..
วุฒิการศึกษาสูงสุด (  ) ต่ำ กว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี      
   (  ) ปริญญาโท   (  ) ปริญญาเอก
อาชีพ …………………………………………………….......................................................………………......
ประสบการณ์ทำ งานในตำ แหน่งปัจจุบัน  ………………........................................................…......

ส่วนที่ 2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาสมอง EF
ของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
คำ ชี้แจง โปรดอ่านข้อความ และเขียนเครื่องหมาย X ในช่อง ตามระดับความเห็นของท่าน

           ระดับความเห็นด้านความรู้
ข้อ      ข้อความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง
  
  
  
 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

1. ฉันรู้ว่า 3 มิติพ ัฒนาการเด็ก
 มีมิติ ใดบ้าง

2. ฉันบอกได้ว่าพัฒนาการด้านตัวตนมี 
 3 ขั้น ได้แก่อะไรบ้าง
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

  
  
  
 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

3. ฉันอธิบาย ปัจจัยส่งเสริม   
 พัฒนาการด้านตัวตนได้

4. ฉันรู้ว่าพัฒนาการ 4 ด้าน มีด้าน
 อะไรบ้าง

5. ฉันรู้ว่าผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต้องรู้
 เรื่องพัฒนาการ 4  ด้านไปเพื่ออะไร

6. ฉันรู้ความหมายของทักษะสมอง EF

7. ฉันรู้ว่าทักษะสมอง EFs ทั้ง 9 ด้าน 
 มีอะไรบ้าง

8. ฉันบอกได้ว่าแนวทางการจัดกิจกรรม
 สนามเด็กเล่นบนฐานพัฒนาทักษะ
 สมอง EF มี 5 แนวทางได้แก่อะไรบ้าง

9. ฉันรู้วิธีการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
 ที่มีความ ท้าทาย เพื่อส่งเสริมทักษะ
 สมอง EFs ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ฉันดูแล

10. ฉันรู้วิธีการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
 ที่ ให้โอกาสเด็กได้ ทดลอง ลงมือทำ 
 ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง 
 EFs ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ฉันดูแล

           ระดับความเห็นด้านความรู้
ข้อ      ข้อความ

“ผู้เขียน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร”+ ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความประสงค์

นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโปรดติดต่อมูลนิธิฯ 02-022-9200



คู่มือ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF86

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

  
  
  
 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

11. ฉันรู้วิธีการ ทบทวน คุณค่าที่เด็กได้
 จากการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรม
 สนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
 ด้านตัวตน และ ทักษะสมอง EFs 
 ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ฉันดูแล

12. ฉันรู้วิธีการจัดสิ่งแวดล้อมทางจิตใจ 
 เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EFs ให้แก่
 เด็กที่ฉันดูแล

13. ฉันรู้สามารถเป็น “พ่อ/แม่/ครู ที่มีอยู่
 จริง” ในขณะจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
 ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ฉันดูแลได้

14. ฉันสามารถ “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” ใน
 ขณะจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น ให้แก่
 เด็กปฐมวัยที่ฉันดูแลได้

15. ฉันสามารถเป็น “ผู้ประคอง” ในขณะ
 จัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น ให้แก่เด็ก
 ปฐมวัยที่ฉันดูแลได้

16. เมื่อต้องการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น
 บนฐานพัฒนาการทักษะสมอง EF ให้
 แก่เด็กทีฉันดูแล อุปสรรคของฉันคือ 
 ฉันยังไม่เข้าใจเรื่องทักษะสมอง EFs

           ระดับความเห็นด้านความรู้
ข้อ      ข้อความ
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

  
  
  
 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

17. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถจัดกิจกรรมสนาม
 เด็กเล่นตามคู่มือแนวทางในการ
 จัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐาน
 พัฒนาการสมอง EF ได้

18. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถคิดกิจกรรมใหม ่
 ตามคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม
 สนามเด็กเล่นบนฐานพัฒนาการ
 สมอง EF เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EFs 
 ให้แก่เด็กที่ฉันดูแลได้

19. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถจัดกิจกรรมสนาม
 เด็กเล่นได้เหมาะสมตามศักยภาพตาม
 วัยของที่เด็กที่ฉันดูแลได้

20. เมื่อฉันตั้งใจว่าจะจัดกิจกรรมสนาม
 เด็กเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EFs 
 ให้เด็กที่ฉันดูแลแล้ว ฉันก็จะมุ่งมั่น
 ทำ ต่อเนื่องจนสำ เร็จ

           ระดับความเห็นด้านความรู้
ข้อ      ข้อความ

“ผู้เขียน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร”+ ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความประสงค์

นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการโปรดติดต่อมูลนิธิฯ 02-022-9200



คู่มือ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF88

2. เครื่องมือสำ หรับประเมิน และ ติดตาม
พัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัย

  เครื่องมือที่ 3: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
     เครื่องมือที่ 4: แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนาม      
  เด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู
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เครื่องมือที่ 3:
แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมของทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย

   คำ ชี้แจง โปรดทำ เครื่องหมาย X ในช่องที่แสดงระดับพฤติกรรมของเด็กที่ท่านดูแล 

ข้อ      ข้อความ         ยังไม่พบ
  
  
  
 

สม่ำ เสมอน้อยมาก ไม่แน่ใจ ปานกลาง

1. เด็กคนน้ียับยั้งชั่งใจได้

2. เด็กคนน้ีชะลอความต้องการของตนเอง 
 จนถึงเวลาที่เหมาะสมได้

3. เด็กคนน้ีทำ หน้าที่ของตนเองได้ แม้
 ไม่อยากทำ  

4. เด็กคนน้ีลงมือทำ กิจกรรมที่เป็นขั้น 
 เป็นตอนได้

5. เด็กคนน้ีทำ ตามเงื่อนไข กฎ กติกาได้

6. เด็กคนน้ีปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ได้

7. เด็กคนน้ีปรับเปลี่ยนวิธีการได้เมื่อพบ
 อุปสรรค

8. เด็กคนน้ีแก้ไขปัญหาได้ 
 
9. เด็กคนน้ีแสดงความเห็นใจผู้อื่นได้



คู่มือ การจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF90

ข้อ      ข้อความ         ยังไม่พบ
  
  
  
 

สม่ำ เสมอน้อยมาก ไม่แน่ใจ ปานกลาง

10. เด็กคนน้ีทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

11. เด็กคนน้ีฟังผู้อื่น

12. เด็กคนน้ียอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

13. เด็กคนน้ีมีความสนใจอยู่กับสิ่งใดสิ่ง
 หนึ่งได้นานตามสมควร

14. เด็กคนน้ีแสดงอามรณ์เป็นพฤติกรรม
 ที่เหมาะสม

15. เด็กคนน้ีบอกความรู้สึกของตนเองได้

16. เด็กคนน้ีบอกความรู้สึกเกี่ยวกับผลงาน
 ของตนเองได้

17. เด็กคนน้ีบอกได้ว่าตัวเองเรียนรู้อะไร

18. เด็กคนน้ีวางแผนได้

19. ลงมือทำ งานด้วยตัวเอง แม้ไม่มี ใครเตือน

20. แสดงความพยายามในการทำ งานให้
 สำ เร็จ แม้มีอุสรรค
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เครื่องมือที่ 4:
แบบรายการสำ รวจพฤติกรรมการทำ กิจกรรมร่วมกันในสนามเด็กเล่นของเด็กและผู้เลี้ยงดู

ชื่อ-สกุลเด็ก …………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุลผู้เลี้ยงดู ……………………………………………………………………………………………………...

ความสัมพันธ์กับเด็ก…………………………................... วันที่……………………………………......……...

ครั้งที่ …………………………………....... ของสัปดาห์

ส่วนที่ 1: พฤติกรรมการเล่นของเด็ก

เครื่องเล่น

กิจกรรมสนามเด็กเล่น

เล่นคนเดียว

เล่นกับเพื่อน 2-3 คน

เล่นกับเพื่อนกลุ่มใหญ่

พื้นที่ “ทาร์ซานเจ้าป่า” กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย

พื้นที่ “ศาลาพักใจ” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ห้องสมุดธรรมชาติ

พื้นที่ “บ่อทรายชายทะเล” กิจกรรมการเล่นอิสระ และการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้

พื้นที่ “สระน้ำ หรรษา” กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ ทักษะชีวิต

พื้นที่ “รอบรั้วสนาม” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5

เหมาะสม ตามวัย

ต่อเนื่อง สม่ำ เสมอ
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เด็กได้ตัดสินใจ

เด็กได้วางแผน

เด็กได้แก้ไขปัญหา

เด็กได้ลองของใหม่/หาวิธีการใหม่ๆ

เด็กได้ทดลองหาวิธีการ/ใช้ทักษะเฉพาะ
ทาง

เด็กได้ควบคุมอารมณ์/จัดการอารมณ์

เด็กมีความมานะ อดทน มุ่งมั่น

เด็กทำ ตามเงื่อนไข กฎ กติกา ของ
สนามเด็กเล่น

เด็กฟังคำ แนะนำ ของผู้เลี้ยงดู

ขอความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงดู

เด็กได้สะท้อนคิดถึงความรู้สึก และ
การเรียนรู้จากกิจกรรมสนามเด็กเล่น

ทำ กิจกรรมร่วมกับเด็ก (ร่วมทุกข์ ร่วมสุข)

สังเกตความต้องการและพฤติกรรมของเด็กตลอดเวลา (แม่มีอยู่จริง)

ตอบสนองความต้องการของเด็กได้ (แม่มีอยู่จริง)

รับฟังความรู้สึก และความคิดเห็นของเด็ก  (ผู้ประคอง)

ปลอบเมื่อเด็กตัดสินใจผิด (ผู้ประคอง)

ชื่นชมเมื่อเด็กตัดสินใจถูก (ผู้ประคอง)

อยู่เคียงข้างเด็ก เมื่อเด็กอารมณ์ไม่พร้อม (ร่วมทุกข์ ร่วมสุข)

ชวนเด็กทบทวนการเรียนรู้และคุณค่าที่ ได้จากการทำ กิจกรรมสนามเด็กเล่น

ท้าทาย ทดลอง ทบทวน

“ผู้เขียน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร”+ ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความประสงค์
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ส่วนที่ 2: พฤติกรรมผู้เลี้ยงดู

บอกระเบียบสนามเด็กเล่น และ ทบทวนข้อตกลงกับเด็กก่อนเข้าสนามเด็กเล่น (ผู้ประคอง)

แม่มีอยู่จริง,ร่วมทุกข์ร่วมสุข,ผู้ปกครอง
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3. เครื่องมือสำ หรับวิเคราะห์กิจกรรมสนามเด็กเล่น
บนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF 

  เครื่องมือ 5: แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการ 
                พัฒนาทักษะสมอง EF
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เครื่องมือที่ 5:
แบบรายการสำ รวจแนวทางการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

  คำ ชี้แจง โปรดเติมคำ ในช่องว่าง และทำ เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกใช้เป็นแนวทางในการคิด
    กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF

1. ชื่อ - สกุล ผู้จัดกิจกรรมสนามเด็กเล่น ………..................................................……………………
2. ชื่อกิจกรรม……………………………………………..................................................................………….
3. พื้นที่สนามเด็กเล่น ท่านคิดว่ากิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ีควรจัดที่พื้นที่ ใด

4. ผู้เล่น ท่านคิดว่ากิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ีมีผู้เล่นกี่คน

5. อุปกรณ์ ท่านคิดว่ากิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ี ใช้อุปกรณ์ในข้อใด

พื้นที่ “ทาร์ซานเจ้าป่า” กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย
พื้นที่ “ศาลาพักใจ” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ห้องสมุดธรรมชาติ
พื้นที่ “บ่อทรายชายทะเล” กิจกรรมการเล่นอิสระ และการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้
พื้นที่ “สระน้ำ หรรษา” กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ ทักษะชีวิต
พื้นที่ “รอบรั้วสนาม” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5

เล่นคนเดียว
เล่นเป็นคู่
เล่นเป็นกลุ่ม

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
อุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ ………………………………………………………………….............................
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6. ท้าทาย กำ หนดเงื่อนไข กฎ กติกา โดยใช้สถานการณ์ท้าทายเป็นแนวทาง และ สำ รวจว่าเงื่อนไข 
   กฎ กติกาของกิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางความท้าทาย
   6.1 ท่านจะใช้สถานการณ์ในข้อใด เป็นแนวทางในการกำ หนดเงื่อนไข กฎ กติกา เพื่อให้ทักษะสมอง EF 
 ของเด็กได้ทำ งาน

   6.2 สำ รวจว่าเงื่อนไข กฎ กติกา ของกิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ีเป็นไปตามแนวทางความท้าทายทุกข้อ

7. ทดลอง กำ หนดวิธีการเล่น และ สำ รวจว่าวิธีการเล่นของกิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ี มีแนวทางดัง
   ต่อไปน้ีทุกข้อ
   7.1 วิธีการเล่น

   7.2  สำ รวจว่าวิธีการเล่นของกิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ี มีแนวทางดังต่อไปน้ีทุกข้อ

เงื่อนไข กฎ กติกามีเป้าหมายชัดเจน
เงื่อนไข กฎ กติกาเริ่มต้นระดับความง่าย และ ค่อย ๆ เพิ่มระดับความยาก
เงื่อนไข กฎ กติกา สามารถปรับระดับความง่าย ยากได้ 

7.1.1 ………………………………………………………………………………………………………………
7.1.2 …………………………….………………………………………………………………………………..
7.1.3 …………………………….………………………………………………………………………………..

สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ
สถานการณ์ที่วางแผน
สถานการณ์ที่แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่ ใช้วิธีการใหม่
สถานการณ์ที่ ใช้ทักษะเฉพาะทาง
สถานการณ์ที่ควบคุมอารมณ์
สถานการณ์ที่ ใช้ความมานะ อดทน มุ่งมั่น

วิธีการเล่นกำ หนดเป็นพฤติกรรมชัดเจน
วิธีการเล่นมีขั้นตอนชัดเจน
วิธีการเล่นให้โอกาสเด็กได้มีส่วนร่วมในการคิด และ ลงมือทำ 
วิธีการเล่นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำ หนดในข้อ 5 
วิธีการเล่นสอดคล้องกับทักษะสมอง EF ในข้อ 7
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8. ทักษะสมอง EFที่เกิดขึ้น
   กลุ่มทักษะพื้นฐาน

   กลุ่มทักษะการกำ กับตนเอง

   กลุ่มทักษะการปฏิบัติงาน

9. ทบทวน สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรม

10. เหมาะสม

ความจำ เพื่อใช้งาน เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………………….………….……….
ยับยั้งชั่งใจ เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร………………………………………………….……………….
ยืดหยุ่นความคิด เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………….……………….……………

จดจ่อใส่ใจ เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………………………………………………..
ควบคุมอารมณ์ เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………………………………………….
ติดตามประเมินตนเอง เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………………………………

ริเริ่ม ลงมือทำ  เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร…………………………………………………………….
วางแผน จัดระบบ ดำ เนินการ เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร……………………………….………
มุ่งเป้าหมาย เกิดขึ้นตอนเด็กทำ อะไร……………………………………….……………………….

วิธีการเล่นเป็นไปตามพฤติกรรมบ่งชี้ตามวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามสมรรถนะ 
เงื่อนไข กฎ กติกา ของกิจกรรมสนามเด็กเล่นน้ี อยู่ในระดับที่เด็กสามารถเล่นได้เอง 
หรือ มีผู้เลี้ยงดูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม

กิจกรรมน้ีต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร…………………………………………………………….…..
กิจกรรมน้ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อเด็กในเรื่องอะไร……………………………………………………
คำ ถามสำ หรับให้เด็กสะท้อนความคิด คืออะไร………………………………..…………………
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4.ตัวอย่างกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนา
ทักษะสมอง EF

     กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย: “จับโยน จับกระเด้ง”
     กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้: “ช้อน”
     กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมห้องสมุดธรรมชาติ: “ละเลง”
     กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมพัฒนาความสมดุลร่างกาย: “ตโีป่ง”
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1. กิจกรรมพัฒนาสมดุลร่างกาย: “จับโยน จับกระเด้ง”

พื้นที่: รอบรั้วสนาม หรือ พื้นที่ โล่งในสนามเด็กเล่น
ผู้เล่น: กี่คนก็ได้
อุปกรณ์: ลูกบอลที่กระเด้งได้

ท้าทาย: กติกา
  • จับเวลารับส่งกันให้ได้มากที่สุดภายใน 1 นาที หรือ แล้วแต่การตกลง 
    (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ได้แก่ ความสมดุลของร่างกาย และ 
    ความคล่องแคล่วของร่างกาย) 
  • เพิ่ม หรือ ลดระยะทางที่ยืนห่างกันระหว่างผู้เล่น (สถานการณ์ที่ต้องใช้
    วิธีการใหม่ ได้แก่ วิธีการรับ - ส่งลูกบอลตามระยะที่กำ หนดใหม่)
 • เพิ่ม – หรือ ลดจำ นวนการเด้งลูกบอล เช่น ต้องให้ลูกบอลเด้ง 2 ครั้ง ถึงค่อยรับ 
   (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ได้แก่ ความสมดุลของร่างกาย และ
   ความคล่องแคล่วของร่างกาย , และการนับจำ นวน) 
 • เปลี่ยนขนาดลูกบอล เป็นลูกเทนนิส หรือ ลูกปิงปอง (สถานการณ์ที่ต้องใช้วิธีการใหม่ 
   ได้แก่ วิธีการรับ – ส่งลูกบอลตามขนาด และ ประเภทของลูกบอลที่กำ หนดใหม่)
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ทดลอง : วิธีการเล่น 
  1. ผู้เล่นรับ – ส่งลูกบอลให้กันและกัน
  2. ใช้การโยน หรือการกระเด้งลูกบอลก็ได้
  3. ผู้เล่นตกลงความท้าทายร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายของภารกิจน้ี
  4. ภารกิจน้ีจะสำ เร็จได้ เมื่อผู้เล่นทุกคนสามารถทำ ตามเป้าหมายของภารกิจ

ทบทวน : สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรม
หลังการเล่นผู้เลี้ยงดูนำ เด็ก ๆ สะท้อนคิด 
  • เรียนรู้อะไร : อะไรที่ทำ ให้กลุ่มเรา สามารถทำ ภารกิจน้ีสำ เร็จลุล่วงตามที่
    เราตกลงกติการ่วมกันไว้ (เช่น หนูมีความสามารถในการกำ กับร่างกายให้
    เป็นไปตามน้ำ หนัก และ ระยะที่คาดคะเนไว้ หนูมีความสามัคคี, หนูมีเพื่อนเล่น
    ที่ดี รอคอยได้ ให้คำ แนะนำ หนูได้ ฯลฯ)
  • รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่หนูเรียนรู้
  • ครั้งต่อไป กติกาท้าทายอะไรที่เราอยากลองทำ 

ทักษะสมอง EF ที่เกิดขึ้น : 
 • ความจำ เพื่อใช้งาน (working memory) ในการจำ กติกา การจำ น้ำ หนักมือ และน้ำ หนัก
   บอล เพื่อนำ  ไปกะน้ำ หนัก และ จังหวะในการรับส่งลูกบอล
 • ยืดหยุ่นความคิด (mental Flexibility/Shift) ในการปรับเปลี่ยนน้ำ หนัก และ
   ปรับเปลี่ยนวิธีการในการรับส่งลูกบอล
 • ติดตามประเมินตนเอง (self-monitoring) ในการบอกผลจากการกระทำ ของตนเอง 
   บอกความรู้สึกที่มีต่อการกระทำ ของตนเอง
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2. กิจกรรมการเล่นเพื่อเกิดการเรียนรู้: “ช้อน”

พื้นที่: บ่อทรายชายทะเล
ผู้เล่น: กี่คนก็ได้
อุปกรณ์:  1. อ่าง หรือ กาละมังใส่น้ำ  
    2. สิ่งของอะไรก็ได้ที่กันน้ำ  และ ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก
    3. กระชอน หรือ ช้อน

ท้าทาย: กติกา
  • ขนาดของสิ่งของที่ ใส่ลงในน้ำ  และ ขนาดของกระชอน หรือช้อนที่ตัก มีเล็ก 
    มี ใหญ่หลากหลายขนาด (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ได้แก่ ตา
    มือประสานกัน, การกะ ประมานขนาดสิ่งของและน้ำ หนักมือในการช้อน, 
    สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ  ได้แก่ การเลือกขนาดกระชอน หรือ ช้อน) 
 • รูปทรงของสิ่งของที่ ใส่ลงในน้ำ  และที่กระชอน หรือช้อนที่ตัก มีทรงที่แตกต่างกัน 
   ไม่เข้ากัน (สถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเลือกตักสิ่งของ และ วิธีการ
   ในการตักที่น่าเป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุภารกิจ)
 • การกำ หนดเงื่อนไข เช่น การกำ หนดสีที่สามารถตักได้ การตักสิ่งของภายในเวลาที่
   กำ หนด (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ได้แก่ ตามือประสานกัน, การกะ
   ประมาณขนาดสิ่งของ และน้ำ หนักมือในการช้อน และ ทักษะการควบคุมอารมณ์)
 • เปลี่ยนจากน้ำ  เป็นทราย เป็นฟองสบู่ เป็นดินน้ำ มัน (สถานการณ์ที่ต้องใช้วิธีการใหม่)
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ทดลอง : วิธีการเล่น 
  1. ใช้กระชอน หรือ ช้อนตักวัสดุออกจากน้ำ 
  2. ผู้เล่นตกลงความท้าทายร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายของภารกิจน้ี
  3. ภารกิจน้ีจะสำ เร็จได้ เมื่อผู้เล่นทุกคนสามารถทำ ตามเป้าหมายของภารกิจ

ทบทวน : สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรม
หลังการเล่นผู้เลี้ยงดูนำ เด็ก ๆ สะท้อนคิด 
  • เรียนรู้อะไร : อะไรที่ทำ ให้กลุ่มเรา สามารถทำ ภารกิจน้ีสำ เร็จลุล่วงตามที่
    เราตกลงกติการ่วมกันไว้ 
  • รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่หนูเรียนรู้
  • ครั้งต่อไป กติกาท้าทายอะไรที่เราอยากลองทำ 

ทักษะสมอง EF ที่เกิดขึ้น : 
 • ยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) ในการตักตามเงื่อนไขที่กำ หนด
 • ความจำ เพื่อใช้งาน (working memory) ในการจำ เงื่อนไข ตามกติกาที่กำ หนด 
   และการจำ น้ำ หนักมือ และวิธีการที่เคยทำ สำ เร็จและไม่สำ เร็จ
 • ยืดหยุ่นความคิด (mental flexibility/shifting) ในการสับเปลี่ยนวิธีการ ตาม
   เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
 • จดจ่อใส่ใจ  (focus/attention) ในการตั้งใจประสานตา และมือ ให้สัมพันธ์กัน
   ในการตัก
 • ติดตามประเมินตนเอง (self-monitoring) ในการบอกผลจากการกระทำ ของตนเอง 
   บอกความรู้สึกที่มีต่อการกระทำ ของตนเอง
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3. กิจกรรมห้องสมุดธรรมชาติ: “ละเลง”

พื้นที่: ศาลาพักใจ
ผู้เล่น: เล่นคนเดียว, เล่นเป็นคู่, เล่นเป็นกลุ่ม
อุปกรณ์:  1. สีไม้, สีเทียน, หรือ สีน้ำ ก็ได้ 
    2. กระดาษ

ท้าทาย: กติกา
  • กำ หนดเงื่อนไข เช่น ใช้สี 5 สี ละเลงอย่างไร ไม่ให้เกิดสีชมพู เป็นต้น (สถานการณ์
    ที่ต้องวางแผน ในการเลือกใช้สี)
  • ให้เด็กช่วยคิดว่า ถ้าไม่ละเลงบนกระดาษ ละเลงบนวัสดุอะไรได้บ้าง (สถานการณ์
    ที่ต้องใช้วิธีการใหม่)
 • ให้เด็กช่วยคิดว่า ถ้าไม่ใช้สี เราใช้อะไรละเลงบนกระดาษได้บ้าง เช่น โคลน ทราย 
   ใบไม้ (สถานการณ์ที่ต้องใช้วิธีการใหม่) ในกรณีน้ีสามารถย้ายฐานไปลานเล่นดิน 
   ทราย น้ำ  ได้
 • เล่นเป็นคู่ หรือ เล่นเป็นกลุ่ม โดยการช่วยกันทำ ให้บรรลุเป้าหมาย (สถานการณ์ที่
   ต้องวางแผนการเล่นร่วมกัน และ สถานการณ์ที่ต้องควบคุมอารมณ์ ในการทำ งาน
   ร่วมกัน)
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ทดลอง : วิธีการเล่น 
  1. ใช้สีละเลงบนกระดาษ
  2. ผู้เล่นตกลงความท้าทายร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายของภารกิจน้ี
  3. ภารกิจน้ีจะสำ เร็จได้ เมื่อผู้เล่นทุกคนสามารถทำ ตามเป้าหมายของภารกิจ

ทบทวน : สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรม
หลังการเล่นผู้เลี้ยงดูนำ เด็ก ๆ สะท้อนคิด 
  • เรียนรู้อะไร : อะไรที่ทำ ให้กลุ่มเรา สามารถทำ ภารกิจน้ีสำ เร็จลุล่วงตามที่
    เราตกลงกติการ่วมกันไว้ 
  • รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่หนูเรียนรู้
  • ครั้งต่อไป กติกาท้าทายอะไรที่เราอยากลองทำ 

ทักษะสมอง EF ที่เกิดขึ้น : 
 • ยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) ในการละเลงสีตามเงื่อนไขที่กำ หนด และ อดทน
   รอคอยในการทำ งานร่วมกับผู้อื่น หากเล่นเป็นคู่หรือเล่นเป็นกลุ่ม
 • ยืดหยุ่นความคิด (mental flexibility/shifting) ในการสับเปลี่ยนวิธีการ ตาม
   ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป และ ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นหากเล่นเป็นคู่หรือ
   เล่นเป็นกลุ่ม
 • จดจ่อใส่ใจ (focus/attention) ในการตั้งใจประสานตา และมือ ให้สัมพันธ์กันตอนละเลง
 • ควบคุมอารมณ์ (emotional control) คอยจัดการอารมณ์ไม่ดี เมื่อไม่เป็นไปดั่งที่ ใจคิด 
   หรือเพื่อทำ ให้พอใจ
 • ติดตามประเมินตนเอง (self-monitoring) ในการบอกผลจากการกระทำ ของตนเอง 
   บอกความรู้สึกที่มีต่อการกระทำ ของตนเอง
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4. กิจกรรมพัฒนาความสมดุลร่างกาย: “ตี โป่ง”

พื้นที่: รอบรั้วสนาม หรือ พื้นที่ โล่งในสนามเด็กเล่น
ผู้เล่น: เล่นคนเดียว, เล่นเป็นคู่, เล่นเป็นกลุ่ม
อุปกรณ์:  1. ลูกโป่งเป่าลม
    2. กระดาษม้วนทำ เป็นไม้ตี หรือใช้แกนกระดาษทิชชูมาต่อกันเป็นไม้ยาว

ท้าทาย: กติกา
  • ตีไปตามเป้าหมาย หรือ ทิศทางที่กำ หนด 
  • ตีลูกโป่งเข้าโกล์ (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ในการกะประมาน
    ระยะทางการประสานตา มือในการตีลูกโป่ง รวมถึงการกะ ประมานน้ำ หนักมือ
    ในการตี)
 • ตีเลี้ยงลูกโป่งให้ลอย ไม่หล่นพื้น (สถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในการประสานตา 
   มือในการตีลูกโป่ง รวมถึงการกะ ประมานน้ำ หนักมือในการตี)
 • เล่นเป็นคู่ หรือ เล่นเป็นกลุ่ม โดยการช่วยกันทำ ให้บรรลุเป้าหมาย (สถานการณ์ที่
   ต้องวางแผนการเล่นร่วมกัน และ สถานการณ์ที่ต้องควบคุมอารมณ์ ในการทำ งาน
   ร่วมกัน)
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ทดลอง : วิธีการเล่น 
  1. ใช้ไม้ตีลูกโป่ง ด้วยวิธีไหนก็ได้ ท่าไหนก็ได้ แรงแค่ไหนก็ได้ ไกลแค่ไหน
        ก็ได้ ตามอิสระ 
  2. ใช้ไม้ตีลูกโป่งตามเป้าหมาย ทิศทางที่กำ หนด 
  3. ผู้เล่นตกลงความท้าทายร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายของภารกิจน้ี
  4. ภารกิจน้ีจะสำ เร็จได้ เมื่อผู้เล่นทุกคนสามารถทำ ตามเป้าหมายของภารกิจ

ทบทวน : สะท้อนคิดหลังทำ กิจกรรม
หลังการเล่นผู้เลี้ยงดูนำ เด็ก ๆ สะท้อนคิด 
  • เรียนรู้อะไร : อะไรที่ทำ ให้กลุ่มเรา สามารถทำ ภารกิจน้ีสำ เร็จลุล่วงตาม
    ที่เราตกลงกติการ่วมกันไว้ 
  • รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่หนูเรียนรู้
  • ครั้งต่อไป กติกาท้าทายอะไรที่เราอยากลองทำ 

ทักษะสมอง EF ที่เกิดขึ้น : 
 • ความจำ เพื่อใช้งาน (working memory) ในการจำ น้ำ หนักมือ น้ำ หนักลูกโป่ง และ
   กติกาที่ร่วมตกลงกัน
 • ยืดหยุ่นความคิด (Mental Flexibility/Shift) ในการปรับเปลี่ยนน้ำ หนัก และ
   ปรับเปลี่ยนวิธีการ
 • ยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) ในตีลูกโป่งตามเงื่อนไขที่กำ หนด และ อดทนรอ
   คอยในการทำ งานร่วมกับผู้อื่น หากเล่นเป็นคู่หรือเล่นเป็นกลุ่ม
 • ยืดหยุ่นความคิด (mental flexibility/shifting) ในการสับเปลี่ยนวิธีการ ตาม
   ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป และ ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นหากเล่นเป็นคู่หรือ
   เล่นเป็นกลุ่ม
 • จดจ่อใส่ใจ (focus/attention) ในการตั้งใจประสานตา และมือ ให้สัมพันธ์กันตอน
   ตีลูกโป่ง
 • ควบคุมอารมณ์ (emotional control) คอยจัดการอารมณ์ไม่ดี เมื่อไม่เป็นไปดั่งที่ ใจคิด 
   หรือเพื่อทำ ให้พอใจ
 • ติดตามประเมินตนเอง (self-monitoring) ในการบอกผลจากการกระทำ ของตนเอง 
   บอกความรู้สึกที่มีต่อการกระทำ ของตนเอง
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  ท้าทาย – ทดลอง – ทบทวน – เหมาะสม – ต่อเนื่อง  เป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่สำ คัญต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF 
และพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัย แนวทางทั้ง 5 จำ เป็นต้องมีทั้ง 5 จะขาดแนวทางใด 
แนวทางหนึ่งไปไม่ได้เลย เพราะจะส่งผลให้การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 3 มิติขาดประสิทธิภาพ

  
  ยกตัวอย่างเช่น หากกิจกรรมสนามเด็กเล่นนั้นมีความท้าทาย มโีอกาสให้เด็ก
ได้ทดลอง แต่ไม่มีกระบวนการทบทวน ก็จะปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้ทักษะสมอง EF ในการ
ติดตามประเมินตนเอง เพื่อเรียนรู้ความสามารถ และ พัฒนาการของตนเอง และพัฒนาตัวตน
ของเขาเอง

  หรือ หากกิจกรรมสนามเด็กเล่นนั้นมีความท้าทาย มโีอกาสให้เด็กได้ทดลอง 
มีกระบวนการให้เด็กได้ทบทวน แต่กิจกรรมนั้นยากเกินไป ไม่เหมาะสมกับศักยภาพตามวัย
ของเด็ก กิจกรรมนั้นก็ส่งผลต่อการยับยั้งพัฒนาการ 4 ด้าน การทำ งานของทักษะสมอง EF 
และพัฒนาการด้านตัวตนของเด็กได้ 

  และหากกิจกรรมสนามเด็กเล่นนั้นมีความท้าทาย มโีอกาสให้เด็กได้ทดลอง
มีกระบวนการให้เด็กได้ทบทวน และมีความเหมาะสมกับศักยภาพตามวัย แต่ไม่มีความต่อเนื่อง 
ก็ยากที่พ ัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัย จะถูกฝึกฝนจนเติบโตขึ้น และ เป็นทักษะ
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  ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงมีบทบาทสำ คัญมากๆ ในการจัดเตรียมกิจกรรม
สนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF ไว้ให้เด็กๆ เพราะถ้าขาดพวกเราที่มีความรู้
ความเข้าใจ แนวทาง ท้าทาย – ทดลอง – ทบทวน – เหมาะสม – ต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรม
สนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ แล้ว ใครจะเป็นคนจัดเตรียมกิจกรรมสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ ?

   ดังนั้นในฐานะผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เราพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะได้ “เตรียมใจ
ให้เข้าที่” “เตรียมตัวให้พร้อม” แล้ว “ลุยไปด้วยกัน” หากพร้อมแล้ว 
     

Get Ready! Get Set! Go!
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