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 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะอาการของของโรคสมาธิสั้นที่เกิดขึ้นในเด็ก

ปฐมวัย ซึ่งลักษณะอาการภาวะสมาธิสั้นมีความเชื่อมโยงกับความบกพร่องของทักษะการคิดเชิงบริหาร คือ 

มีปัญหาเกี่ยวกับความจ�า การควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ของตนเอง เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมี

ปัญหาการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้า

มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการก�ากับตนเอง (self-regulation) สามารถด�ารงในชีวิตประจ�าวันได้ แก้ปัญหา

เอาตัวรอด และสามารถสร้างความส�าเรจ็ในชวีติได้ แต่ส�าหรับเดก็สมาธิสัน้ ความผิดปกตขิองสมองส่วนหน้า

จะส่งผลให้เกิดพฤตกิรรมทีหุ่นหันพลนัแล่น ไม่มสีมาธิ และซน ด้วยเหตน้ีุการท�าความเข้าใจปัญหาพฒันาการ

ด้านทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะช่วยให้ครูและผู้เก่ียวข้องกับเด็กสามารถ

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน�ากลวิธีเฉพาะด้านมาใช้ในการจัดการกับ

เด็ก ตลอดจนการศึกษาตัวอย่างการจัดกิจกรรมศิลปะส�าหรับครูปฐมวัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม

ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้

ค�าส�าคัญ: ทักษะการคิดเชิงบริหาร, เด็กปฐมวัย, ภาวะสมาธิสั้น
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Abstract

 This article aims to provide readers with an understanding of the symptoms of 

ADHD in early childhood. The symptoms of ADHD are linked to impairments in execu-

tive functions, namely memory problems. behavior control and one’s own emotions Early 

children with ADHD have advanced thinking problems. or clearly impaired executive 

functions especially the frontal brain area which plays a very important role (in 

self-regulation) for living  in daily life, solving problems, surviving and creating success 

in life. but for children with ADHD, Dysfunction of the prefrontal cortex results in impulsive, 

distracted, and mischievous behavior. Thus, understanding the developmental problems 

of executive functions in preschool children with ADHD can help teachers and people 

involved with children in promoting effective cognitive thinking skills and applying specific

strategies for dealing with the children. A study of samples of art activities for early 

childhood teachers could be used as a guideline to promote executive functions in early

childhood children with ADHD.

Keywords: Executive Function, early childhood, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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บทน�ำ

	 โรคสมาธิสั้น	 (Attention	 deficit-hyperactivity	 disorder	 หรือ	ADHD)	คือกลุ่มอาการ

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กวัยทารก	 เช่น	 ไม่อยู่นิ่ง	นอนน้อย	 ร้องเก่ง	 แต่มักจะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อเข้าสู่วัย

เตาะแตะ	(toddler)	ในปฐมวัย	(อายุ	0-5	ปี)	เด็กจะมีลักษณะรอคอยไม่ได้	ฟังค�าสั่งแค่ประโยคแรก	

ท�างานไม่เสร็จ	วิ่งไปไหนก่อนเพื่อน	ซุ่มซ่ามเกิดอุบัติเหตุบ่อย	ถ้าหากอยู่ในช่วงวัยเรียนจะมีลักษณะ

เหม่อใจลอย	ใจร้อน	ขี้ลืม	ชอบแหย่เพื่อน	พูดแทรก	ไม่มีระเบียบวินัย	ไม่รู้จักเวลา	(time-blindness)	

(กุศลาภรณ์	 	 ชัยอุดมสม,	 2560:	 99)	 ทั้งนี้อาการดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของสมองส่งผล

กระทบต่อพฤติกรรม	อารมณ์	การเรยีน	และการเข้าสงัคมกับผู้อ่ืนของเด็ก	กลุม่อาการนีป้ระกอบด้วย

อาการขาดสมาธิ	(attention	deficit)	อาการหุนหันพลันแล่น	วู่วาม	(impulsivity)	อาการซนอยู่ไม่นิ่ง	

(hyperactivity)	เกิดขึ้นติดต่อกันนานมากกว่า	6	เดือน	อาการเด่นซึ่งมักพบโรคสมาธิสั้นในเด็กผู้ชาย

บางรายจะมอีาการซนและหนุหนัพลนัแล่น	วูว่ามมากกว่าเด็กผู้หญิง	2-3	เท่าบางรายอาจจะไม่ซนแต่มี

อาการขาดสมาธเิป็นปัญหาหลกั	(วิฐารณ	บญุสทิธ,ิ	2555:	ชาญวทิย์		พรนภดล,	2558:	469	;	Smith,	

Robinson	and	Segal.	2018)	อาการซน	อยู่ไม่นิ่งดังกล่าวจึงท�าให้ผู้ปกครองหรือครูอาจเข้าใจว่าเป็น

ลกัษณะการซนตามวยัของเด็ก	แต่ลกัษณะอาการดังกล่าวจะชัดเจนขึน้เมือ่เข้าสูก่ารเรยีนในช้ันประถม

ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้สมาธิในการเรียนรู้มากขึ้น	จึงจะท�าให้วินิจฉัยได้ง่าย	(Cunningham,	Jensen.	2011)	

	 จากอาการดังกล่าวในภาวะสมาธิสั้นมีความเช่ือมโยงกับความบกพร่องของทักษะการคิดเชิง

บรหิาร	คือ	มปัีญหาเกีย่วกบัความจ�า	การควบคุมพฤติกรรม	และอารมณ์ของตนเอง	พบว่า	ภาวะสมาธิ

สั้นมีความสัมพันธ์กับความบกพร่องของการคิดเชิงบริหาร	 ซึ่งนับเป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสั้นที่

จะเริ่มปรากฏให้เห็นต้ังแต่เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย	 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีทักษะการคิด

เชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน	(Tamm,	et	al.,	2014;	Skogan,	2015;	Brocki,	et	al.,	2010)	

สมองที่เกี่ยวข้องกับภำวะสมำธิสั้น

	 ในปัจจุบันมีเครื่องมือเทคโนโลยีในการตรวจการท�างานของสมองในกลุ่มเด็กที่เป็นโรคสมาธิ

สั้นมีความแตกต่างไปจากเด็กปกติ	สุภาวดี		หาญเมธี	(2558:	22)	กล่าวถึง	นักประสาทวิทยาศาสตร์	

พบว่า	สมองส่วนหน้า	(frontal	lobes)	จะท�าหน้าที่ควบคุมความคิด	อารมณ์	ความรู้สึกและพฤติกรรม

ของมนุษย์	ท�าให้มีทักษะความสามารถต่าง	ๆ	เช่น	แยกแยะถูก-ผิดได้	จดจ�าเรื่องราวต่าง	ๆ	ได้ดี	คิด

เช่ือมโยง	มเีหตุมผีล	วเิคราะห์แก้ปัญหาทีซั่บซ้อน	ควบคุมอารมณ์ได้	ฯลฯ	อย่างไรกต็ามในเด็กสมาธสิัน้	

พบว่า	บรเิวณสมองส่วนหน้า	รวมถึง	prefrontal	cortex	ซ่ึงเป็นบรเิวณทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการคิดเชิง

บริหาร	(executive	functions)	เช่น	การมีสมาธิ	การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง	การท�างานให้เป็น

ระบบ	เป็นต้น	เป็นบริเวณที่มีความสมบูรณ์และมีวุฒิภาวะช้าที่สุด	และจะถึงวุฒิภาวะได้สองช่วงอายุ
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คือ	ประมาณ	10.5	ปี	และระหว่าง	7-21	ปี	เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กหรือวัยรุ่นวัยเดียวกัน	(Sayed,	

Larsson,	Persson,	Rydelius,	2003;	Cunningham,	Jensen,	2011;	Parker,	Hironaka.	2011;	

Feldman,	Reiff,	2014)	นอกจากนี้มีหลักฐานของความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท	(Castellanos	

&	Acosta,	 2004)	 พบว่า	 เด็กสมาธิสั้นจะมี	 dopamine	 availability	 ที่	 synaptic	 cleft	 อยู่ใน

ระดับต�่า	 โดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้า	 (Stahl,	 2009)	 การไหลเวียนของเลือดในสมองลดลง	

(Lou	et	al,	2004)	และความแตกต่างทางกายวิภาค	(Castellanos	&	Acosta,	2004)	เมื่อท�า	MRI	

สแกน	 พบว่า	 ในช่วงของความผิดปกติในการพัฒนาสมองที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาธิสั้นร้อยละ	

3	-	4	สมองมขีนาดเลก็ในกลบีสมองส่วนหน้า	สมองส่วนข้างทีม่สีเีทา	มพียาธทิีส่่วนหน้าและส่วนหลงั	

นิวเคลียสที่ย่ืนออกมาและซีรีเบลลัม	 (Castellanos	&	Acosta,	 2004)	 ซ่ึงความผิดปกติดังกล่าว

ส่งผลต่อคุณภาพประชากรของประเทศในอนาคต	 แต่สามารถแก้ไขได้จากหลายวิธี	 เช่น	 การออก

ก�าลังกาย	 ศิลปะ	 ดนตรี	 การฝึกสติปัฏฐานหรือเกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างสรรค์หรือกิจกรรมฝึกสมอง	

(นัยพินิจ	คชภักดี,	2559:	10-11)	

	 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวที่ผู้เขียนน�าเสนอเป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่สะท้อนภาพให้ผู้อ่าน

เห็นว่า	 สมองส่วนหน้ามีส่วนส�าคัญในการก�ากับตนเอง	 (self-regulation)	 สามารถด�ารงในชีวิต

ประจ�าวนั	แก้ปัญหาเอาตัวรอด	และสามารถสร้างความส�าเรจ็ในชีวิตได้	เรยีกว่า	ทกัษะการคิดเชิงบรหิาร

หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส�าเร็จ	 แต่เด็กสมาธิสั้นมีความผิดปกติของสมองส่วนหน้าท�าให้สมอง

บางส่วนที่ท�าหน้าที่สร้างความเอาใจใส่และท�าหน้าที่ยับยั้งให้คนเราเคลื่อนไหวช้าลง	 ท�างานไม่ดีเท่าที่

ควร	ควบคุมตนเองไม่ได้	ซ่ึงส่งผลให้เกดิพฤติกรรมทีห่นุหนัพลนัแล่น	ไม่มสีมาธ	ิและซน	การท�าความ

เข้าใจปัญหาพฒันาการด้านทกัษะการคิดเชิงบรหิารในเด็กปฐมวยัทีม่ภีาวะสมาธสิัน้จะช่วยให้ครสู่งเสรมิ

ทักษะการคิดเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

ปัญหำพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรคิดเชิงบริหำรในเด็กปฐมวัยที่มีภำวะสมำธิสั้น

	 ลกัษณะของเด็กปฐมวยัทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ทีส่งัเกตได้ง่ายจะพบว่า	เด็กมกัมปีระวัติในช่วงขวบ

ปีแรกว่ามลีกัษณะเลีย้งยาก	เช่น	กินยาก	นอนยาก	ร้องกวนมาก	อารมณ์หงุดหงิด	แต่เด็กจะมพีฒันาการ

ค่อนข้างเร็ว	 เมื่อเริ่มเดินก็จะซนอยู่ไม่นิ่ง	 วิ่งหรือปีนป่ายไม่หยุด	 เมื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาล	 ครู

มักจะเห็นว่าเดก็อยู่ไม่นิ่ง	ลุกจากเก้าอี	้เดนิออกนอกห้อง	ปีน	ป่าย	ค้นรื้อสิ่งของ	พลังงานมาก	ไม่นอน

กลางวัน	เล่นกับเพื่อนโดยกะแรงไม่ถูก	(สถาบันราชานุกูล,	2560:	11)	ซึ่งลักษณะดังกล่าว	ผู้เขียน

มีความเห็นว่าปัญหาพัฒนาการด้านทักษะการคิดเชิงบริหารล่าช้า	 มีอาการหุนหันพลันแล่น	 ขาดการ

ยับยั้งช่ังใจ	 มีปัญหาความจ�า	 ขาดการควบคุมอารมณ์	 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน	 เช่นเดียวกับ

นวลจันทร์	 จุฑาภักดีกุล	 (2559)	 ผู้เช่ียวชาญด้านทักษะสมอง	 จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร	์
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กล่าวถึงผลการส�ารวจเด็กวัย	 2-6	 ปีจากกลุ่ม

ตัวอย่าง	2965	คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี		2558-2559	โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ

ด้านพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จในเด็กปฐมวัย	 พบว่า	 ปัจจุบันมีเด็กปฐมวัยอาย	ุ 2-6	 ปี	 ที่มี

ปัญหาพฤติกรรมทีเ่ป็นความบกพร่องของการพฒันาทกัษะสมองเพือ่ชีวติทีส่�าเรจ็	ประมาณร้อยละ	30	

คือเป็นเด็กที่มีความบกพร่องอย่างชัดเจนร้อยละ	16	และบกพร่องเล็กน้อยร้อยละ	14	ซึ่งใกล้เคียง

กับจ�านวนเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จล่าช้า	 คือ	 พบประมาณ

ร้อยละ	 29	 เป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส�าเร็จต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ	 14

และต�่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยร้อยละ	15	ทั้งนี้ทักษะสมองด้านพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จที่เป็น

ปัญหามากเป็นอันดับ	1	คือ	1)	ปัญหาด้านการหยดุ		2)	ปัญหาด้านความจ�าขณะท�างาน	และ	3)	ปัญหา

ด้านการควบคุมอารมณ์	 ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยการส่งเสริมทักษะ

สมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จนั้นอาจส่งผลให้เด็กเกิดความล้มเหลวทางการเรียนหรือต้องออกจากระบบ

การศึกษา	 มีปัญหาพฤติกรรม	 หากขาดการยับยั้งช่ังใจอาจน�าไปสู่การใช้สารเสพติดและการต้ังครรภ์

ในวัยเรียนได้	จนกลายเป็นวงจรที่เป็นปัญหาเรื้อรังในระดับชาติ

กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดเชิงบริหำรในเด็กปฐมวัยที่มีภำวะสมำธิสั้นส�ำหรับครูปฐมวัย

	 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรจะมีการด�าเนินการให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม	 เนื่องจาก

เด็กเหล่านีม้คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะประสบกบัความล้มเหลวทางการศึกษาและสงัคม	การวนิิจฉยัโรคสมาธิ

สั้นบางครั้งจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยเฉพาะในเด็กเล็กดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 เช่นเดียวกับที่	 Roebers,	

et	al.	(2011)	;	Swanson,	et	al.	(2008)	กล่าวว่า	การที่เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงบริหารดีสัมพันธ์กับ

การที่เด็กมีความพร้อมในการเรียนเมื่ออายุมากขึ้น	 ประกอบด้วย	 ความสามารถด้านการอ่าน	 การใช้

ภาษา	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	ดังนั้น	จึงควรเน้นจุดเด่นของเด็กและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ

ในส่วนที่มีความต้องการจ�าเป็นทั้งหมด	 ทั้งนี้ครูปฐมวัยจะต้องมีความเช่ือมั่นในสิ่งต่าง	 ๆ	 ดังต่อไปน้ี	

1)	 เช่ือว่าทักษะการคิดเชิงบริหารสามารถท�างานและเปลี่ยนแปลงได้หากครูปฐมวัยให้การช่วยเหลือ

ที่เหมาะสม	 2)	 เช่ือว่าครูปฐมวัยที่ท�างานร่วมกับครูคนอ่ืน	 ๆ	 หรือทีมสหวิชาชีพจะสามารถให้การ

ช่วยเหลือในสิ่งเดียวกันได้	 3)	 เช่ือว่าหากครูปฐมวัยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร	

ด้านความจ�า	 สมาธิ	 และการยับยั้งช่ังใจจะช่วยให้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นประสบความส�าเร็จ

ทางการเรยีนในอนาคตได้	และ	4)	เช่ือว่าหากครปูฐมวยัส่งเสรมิทกัษะการคิดเชิงบรหิารอย่างสม�า่เสมอ

อย่างเป็นกระบวนการด้วยความอดทน	 มีเจตคติที่ดีและเป็นไปในทางบวกจะช่วยให้เด็กปฐมวัยที่มี

ภาวะสมาธิสั้นมีอาการที่ดีขึ้น
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◆ เข้าใจและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ◆

	 การสอนเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นภาระงานที่หนักส�าหรับครู	 จึงนับเป็นเรื่องท้าทาย

ต่อครูปฐมวัยที่จะท�าความเข้าใจเงื่อนไขต่าง	ๆ	และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม	วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้

สามารถจัดการกบัเด็กกลุม่นีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากจะใช้วธิกีารจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้

ในเชิงบวกทีมุ่ง่เน้นในจุดแขง็มากกว่าจุดอ่อนแล้ว	ครปูฐมวยัยงัจ�าเป็นต้องใช้กลวิธเีฉพาะด้านมาใช้ใน

การจดัการอกีด้วย	ซึง่ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงความหมายและกลวธิีเฉพาะด้านส�าหรับการจดัการกับเดก็

ปฐมวัยประกอบด้วยลักษณะ	5	ด้าน	(นวลจันทร์	จุฑาภักดีกุล,	2557;	Hanmethee,	2016)	ดังนี้

 1.	ควำมจ�ำเพ่ือใช้งำน	(Working	Memory)	คือ	ทกัษะสมองในการจ�าทีเ่กิดขึน้ในจิตส�านึก

ขณะปัจจุบัน	เป็นระยะเวลาสั้น	ๆ	เพื่อให้มนุษย์มีความคิด	และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า

หรือสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่มีความหมาย	ทั้งนี้สมองจะประมวลข้อมูล

จากประสาทรับสัมผัสและข้อมูลจากความจ�าที่บันทึกไว้	 (Sandock,	 Sandock,	 Ruiz.	 2009)	

หลังจากนั้นจะน�าความจ�าดังกล่าวมาใช้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 กระตุ้นให้ข้อมูลเคลื่อนไหว

แล้วเลอืกข้อมลูท่ีเหมาะสมน�าใช้ออกมาใช้	ช่วยให้จ�าข้อมลูได้หลายอย่างในเวลาเดียวกนั	(นวลจนัทร์	

จุฑาภักดีกุล,	ปนัดดา	ธนเศรษฐกร	และอรพินท์	เลิศอวัสดาตระกูล.	2560)	

	 กลวิธีเฉพาะด้านส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับความจ�าเพื่อการใช้งาน	

	 1)	จัดประสบการณ์ซ�้าให้กับเด็กในกรณีที่มีความจ�าเป็น

	 2)	แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย

	 3)	สั่งงานทีละขั้นตอน	เนื่องจากเด็กสมาธิสั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้หลายขั้นตอนพร้อมกัน	

	 4)	ก�าหนดเวลาในการก�าหนดส่งจริงส�าหรับงานแต่ละงานที่ท�า

	 5)	จัดท�าก�าหนดรายการในสิ่งที่เด็กสมาธิสั้นจ�าเป็นต้องท�า	อาจสื่อความหมายด้วยรูปภาพ

 2.	กำรยั้งคิด	ไตร่ตรอง	(Inhibitory	Control)	คอื	ทักษะสมองในการควบคมุแรงปรารถนา

ของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 จนสามารถต้านทานหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ	 ความว้าวุ่น	 หรือนิสัยความ

เคยชิน	แล้วหยุดคิดก่อนทีจ่ะท�า	เด็กทีข่าดความยบัยัง้ช่ังใจอาจท�าสิง่ใด	ๆ 	ไปโดยไม่คิดหรอืมปีฏิกริยิา

ตอบโต้สิ่งต่าง	ๆ	ไปในทางที่สร้างปัญหาแก่ตนเองต่อไป	(สุภาวดี	หาญเมธี.	2558:	28;	นวลจันทร์	

จุฑาภักดีกุล,	ปนัดดา	ธนเศรษฐกร	และอรพินท์	เลิศอวัสดาตระกูล,	2560)

	 กลวิธีเฉพาะด้านส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับการยั้งคิด	ไตร่ตรอง	

	 1)	หากเด็กรอคอยให้ครูถามก่อนที่จะโพล่งค�าตอบ	ครูควรให้การเสริมแรง

	 2)	ครูใช้การโบกมือหรือสบตาเพื่อเป็นสัญญาณให้เด็กทราบหากเด็กเริ่มจะโพล่งค�าตอบ	

	 3)	ครูควรลดโอกาสที่ท�าให้เด็กสมาธิสั้นขาดความอดทน	 รอคอยไม่ได้	 โดยการจ�ากัด

การตัดสินใจของเด็กและเมื่อเด็กสามารถอดทนได้ดีขึ้นแล้วค่อยเพิ่มโอกาสในการให้เด็กตัดสินใจ
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◆ กมลา ล�าพูน ◆

	 4)	ครูควรท�าการส�ารวจดูว่าบริเวณห้องเรียนมีสิ่งใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดความเครียด	

	 5)	 ฝึกเด็กให้กระท�า	3	ขัน้ตอน	คือ	หยุด	คิด	พดู	ก่อนให้เด็กลงมอืท�ากจิกรรม	ซ่ึงหยุดหมาย

ถึง	ครูเป็นผู้บอกให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหว	แล้วบอกให้เด็กคิดว่าต่อไปตนจะท�าอะไร	แล้วจึงให้เด็ก

พูดตามครูว่าจะท�าอะไร	หลังจากนั้นจึงให้เด็กลงมือท�า	(ผดุง	อารยะวิญญู,	2542:	121)

 3.	ควำมยืดหยุ่นทำงกำรคิด	(Shift/Cognitive	Flexibility)	คือ	ทักษะสมองในการปรับ

เปลีย่นจุดสนใจ	เปลีย่นทศิทางให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้	ช่วยให้เด็กเรยีนรู	้ไม่ยึดติดตายตัว	

แก้ไขและปรบัเปลีย่นวิธเีล่นหรอืท�างาน	ด้วยข้อมลูใหม่	มมุมองใหม่	คิดนอกกรอบ	และปรบัตัวยอมรบั

สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง	เด็กที่มีปัญหาในเรื่องการปรับตัวมักจะยึดติดกับสิ่งเดิม	ๆ จนมอง

ไม่เห็นทางออกใหม่	 ไม่สามารถคิดสิ่งใหม่นอกกรอบได้	 (สุภาวดี	 หาญเมธี,	 2558:	 30;	 นวลจันทร์	

จุฑาภักดีกุล,	ปนัดดา	ธนเศรษฐกร	และอรพินท์	เลิศอวัสดาตระกูล,	2560)

	 กลวิธีเฉพาะด้านส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางการคิด	

	 1)	ครูควรบอกให้เด็กรับรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	 เช่น	 การเปลี่ยนกิจกรรม

ประจ�าวัน	การเปลี่ยนกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังของเด็ก

	 2)	ครูควรให้เวลาเด็กในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่

	 3)	ครคูวรสอนให้เด็กเข้าใจถึงผลทีจ่ะเกดิข้ึนตามมาในทางบวก	เช่น	ถ้าหนติูดภาพนีเ้สรจ็แล้ว

หนูถึงจะไปวิ่งเล่นได้	เป็นต้น

	 4)	ครูควรบอกให้เด็กรู้ตัวล่วงหน้าหลายวันถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน	 เช่น	 การย้าย

ชั้นเรียน	ครูผู้สอน	รวมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ

	 5)	บอกเด็กให้ชัดเจนถึงกิจวัตรที่เด็กจะต้องปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอขณะที่อยู่ที่โรงเรียน	

	 4.	กำรควบคุมอำรมณ์	(Emotional	Control)	คือ	ทักษะสมองในการควบคุมอารมณ์ให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 จัดการกับความเครียด	 และแสดงออกโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน	 สามารถบอกได้

ว่าก�าลังรู้สึกอย่างไรและควรจัดการอย่างไร	 เด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้	 มักกลายเป็นคนโกรธเกรี้ยว

ฉนุเฉยีว	หงุดหงิดเกนิเหตุหรอืขีก้งัวล	อารมณ์แปรปรวนและอาจซึมเศร้าได้	(สภุาวดี	หาญเมธ,ี	2558:	

32)

	 กลวิธีเฉพาะด้านส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์	

	 1)	ครูควรจัดสถานที่ที่ครูจัดไว้ให้เพื่อให้เด็กปฏิบัติงานโดยไม่รบกวนเพื่อนในห้อง

	 2)	ครูควรส�ารวจสภาพแวดล้อม	โดยจัดสิ่งแวดล้อมที่สงบเพื่อลดความเครียดและรุนแรงได้

	 3)	ครูควรฝึกเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันเพื่อให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์และพฤติกรรม

	 4)	ครูควรพิจารณาว่าจะจัดเด็กสมาธิสั้นร่วมกับเพื่อนคนใดได้บ้างเมื่อครูคุ้นเคยกับเด็ก	
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◆ เข้าใจและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ◆

	 5)	ครูควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการแข่งขันแพ้	ชนะ	ทั้งนี้ควรให้เด็กเล่นเกมด้วยกันเป็นคู่

	 5.	กำรวำงแผนจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	 (Planning	and	Organizing)	คือ	ทักษะสมอง

ในเรื่องกระบวนการท�างาน	เริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย	วางแผนเพื่อน�าส่วนต่าง	ๆ 	มาเชื่อมต่อกัน	มองเห็น

ภาพรวม	จัดล�าดับความส�าคัญไปจนถึงการจัดระบบโครงสร้างเพือ่ด�าเนนิการตามแผน	รวมถงึการบรหิาร

พื้นที่	วัสดุ	และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อให้งานส�าเร็จ	ด้วยความสามารถที่จะ

ท�าให้เด็กรู้จักจัดการกับกิจวัตรประจ�าวัน	 การวางแผนการเล่นที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง	 (สุภาวดี	

หาญเมธี,	2558:	40;	นวลจันทร์	จุฑาภักดีกุล,	ปนัดดา	ธนเศรษฐกร	และอรพินท์	เลิศอวัสดาตระกูล,

2560)

	 กลวิธีเฉพาะด้านส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ	

 1) ครูควรสอนให้เด็กเข้าใจกฎการเล่น	เช่น	วิธีเริ่มเล่น	วิธีเล่น	และวิธีเลิกเล่น

	 2)	ให้เด็กวางแผนในกิจกรรมที่เด็กอยากท�า	เช่น	ว่ายน�้า	ขี่จักรยาน	ต่อหุ่นยนต์	วาดรูป	

	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	 ครูปฐมวัยในฐานะผู้มีบทบาทในการดูแลเด็กปฐมวัยและจัด

ประสบการณ์ให้แก่เด็กควรท�าความเข้าใจถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริการ	 และลักษณะท้ัง

5	 ด้านอย่างถ่องแท้	 โดยน�ากลวิธีเฉพาะด้านมาใช้ในการจัดการกับเด็กสมาธิสั้นให้เกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุด	ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล	

กำรจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดเชิงบริหำรในเด็กปฐมวัยที่มีภำวะสมำธิ

สั้น

	 จากการศึกษางานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกบัการส่งเสรมิทกัษะการคิดเชิงบรหิารในเด็กปฐมวัยทีม่ภีาวะ

สมาธิสั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี	 เช่น	การจัดกิจกรรมดนตรี	การจัดกิจกรรมศิลปะ	ดังเช่นงานวิจัยของ

ศักด์ิชัย	 ใจซ่ือตรง	 (2561	 :	 264-265)	 ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์

ศิลปะที่ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง	 (EF)	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการจัด

ประสบการณ์ศิลปะสามารถพัฒนาทักษะการจัดการสมองได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

เป็นต้น	ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะส�าหรับครูปฐมวัยเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น	ดังนี้

	 ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ	หน่วย	การพิมพ์ภาพ		เรื่อง	การสร้างภาพด้วยนิ้วมือ
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	 จุดประสงค์

	 1.	เพื่อให้เด็กใช้ส่วนต่าง	ๆ	ของมือสร้างผลงานลงบนเศษผ้าได้

	 2.	เพื่อให้เด็กได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ

	 3.	เพื่อให้เด็กจดจ่อใส่ใจในการท�างานศิลปะมือ	ฝ่ามือ	นิ้วมือ	หัวแม่มือ

	 สร้ำงเสริม	EF	

 ทักษะปฏิบัติ	 	ริเริ่ม	ลงมือท�า		วางแผน	จัดระเบยีบ	ด�าเนนิการ 	มุง่เป้าหมาย

	 ทักษะพื้นฐาน	 	จ�าเพื่อใช้งาน	 	ยืดหยุ่นความคิด	 	ยั้งคิดไตร่ตรอง
	 ทักษะก�ากับตนเอง		จดจ่อใส่ใจ	 	ควบคุมอารมณ์	 	ติดตามประเมนิตนเอง

	 สำระกำรเรียนรู้

	 การใช้มือ	ฝ่ามือ	นิ้วมือ	หัวแม่มือ	มาจุ่มสีสร้างเป็นภาพจะช่วยให้เด็กมีสมาธิเกิดความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการ

	 ประสบกำรณ์ส�ำคัญ

	 1.	เด็กได้ใช้ส่วนต่าง	ๆ	ของมือ	ฝ่ามือ	นิ้วมือ	หัวแม่มือในการสร้างสรรค์ผลงาน

	 2.	เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 3.	เด็กเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง	

	 วิธีกำรด�ำเนินกิจกรรม

	 ขั้นน�า	

	 1.	ครูเตรียมเด็กให้มีความพร้อมด้วยการร้องเพลง	“นิ้วโป้งอยู่ไหน”

	 2.	ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการท�ากิจกรรม

	 3.	ครูกระตุ้นให้เด็กดูตัวอย่างผลงานที่ส�าเร็จเพื่อให้เด็กสนใจและอยากท�ากิจกรรม

 ขั้นด�ำเนินกิจกรรม

	 1.	ครูให้เด็กท�ากิจกรรมเป็นคู่	โดยให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนั่งคู่กับเด็กที่ตั้งใจท�างาน

	 2.	ครูตั้งค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�า	โดยให้เด็กบอกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง	

	 3.	ครูสาธิตวิธีการปฏิบัติกิจกรรมโดยน�ามือ	ฝ่ามือ	นิ้วมือ	หัวแม่มือจุ่มสีต่าง	ๆ	พิมพ์ลงบน

ผืนผ้า	และสร้างเป็นรูปภาพตามความคิดสร้างสรรค์

	 4.	ครูตรวจสอบความเข้าใจถึงขั้นตอนในการท�ากิจกรรมโดยให้เด็กพูดทวนขั้นตอนอีกครั้ง

	 5.	ครใูห้เด็กลงมอืท�ากจิกรรม	โดยเปิดท�านองเพลงคลาสสกิคลอเบา	ๆ 	ตลอดการท�ากจิกรรม
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	 6.	ในขณะผู้เรียนท�ากิจกรรมการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ	ครูสังเกตพฤติกรรมการท�างานร่วมกัน

ของแต่ละคู่	และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็นเพื่อให้เด็กท�าผลงานด้วยตนเอง

	 7.	เมื่อท�างานเสร็จแล้วให้แต่ละคู่ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

	 8.	พาเด็กไปล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง

 ขั้นสรุป

	 1.	ครใูห้เด็กแต่ละคู่น�าเสนอผลงานของตนเองให้เพือ่นและครฟัูงโดยอธบิายลกัษณะผลงาน	

ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน	ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหา	โดยครูจะจดบันทึกค�าพูดของเด็ก

	 2.	ครสูนทนากบัเด็ก	ๆ 	ว่าผลงานทีท่�าหากให้ท�าอีกครัง้จะสร้างเป็นภาพอะไร	หรอืจะปรบัปรงุ

อะไรให้ดีขึ้นบ้าง

	 3.	ครูชื่นชมเด็ก	ๆ	ที่ร่วมมือกันท�าผลงานจนส�าเร็จ

	 สื่อ/อุปกรณ์

	 1.	แผนภูมิเพลง	นิ้วโป้งอยู่ไหน

	 2.	ผ้าตามจ�านวนเด็กคู่ละ	1	ผืน

	 3.	สีผสมอาหาร

	 4.	แผ่นซีดีเพลงคลาสสิก	พร้อมเครื่องเล่น

	 กำรจัดสภำพแวดล้อม

	 1.	การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

	 	 -	 จัดโต๊ะให้เด็กนั่งท�างานเป็นคู่	 ห่างกันพอสมควรเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการท�างานของ

ตนเอง

	 	 -	 โต๊ะที่เด็กนั่งท�างานควรเป็นโต๊ะกลมที่ไม่มีเหลี่ยมหรือมุม

	 	 -	 จัดที่นั่งให้อยู่ในบริเวณที่ไม่วอกแวกง่ายและปราศจากสิ่งเร้านอกห้องเรียนรบกวน

	 2.	การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ

	 	 -	 น�ากิจกรรมการเคลื่อนไหวมาใช้ร่วมกับกิจกรรมทางศิลปะ

	 	 -	 ใช้ค�าสั่งที่ชัดเจนและมีกฎกติกาในการท�ากิจกรรมที่แน่นอน

	 	 -	 ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้เด็กพูดทวนอีกครั้ง
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กำรประเมินผล

	 1.	สังเกตการใช้ส่วนต่าง	ๆ	ของมือสร้างผลงานลงบนเศษผ้า

	 2.	สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการจากผลงาน

	 3.	สังเกตการจดจ่อใส่ใจในการท�างานศิลปะ

กำรวัดและกำรประเมินผล

วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมินผล

สังเกตการใช้ส่วนต่าง	ๆ	ของมือ

สร้างผลงานลงบนเศษผ้า

แบบบันทึกการสังเกต เกณฑ์การผ่าน	 

ต้องได้อย่างน้อยระดับคุณภาพ	2

สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

จินตนาการจากผลงาน

แบบบันทึกการสังเกต เกณฑ์การผ่าน	 

ต้องได้อย่างน้อยระดับคุณภาพ	2

สังเกตการจดจ่อใส่ใจในการท�างาน

ศิลปะ

แบบบันทึกการสังเกต เกณฑ์การผ่าน	 

ต้องได้อย่างน้อยระดับคุณภาพ	2

เกณฑ์กำรประเมินผล

ประเด็นกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ

3 2 1

1.	การใช้ส่วนต่าง	ๆ	

ของมือสร้างผลงานลง

บนเศษผ้า

เด็กใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของมือครบทั้ง	3	อย่าง	

สร้างผลงานลงบนเศษ

ผ้า	ดังนี้

1.	ฝ่ามือ	

2.	นิ้วมือ	

3.	หัวแม่มือ

เด็กใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของมือ	2	อย่าง	สร้าง

ผลงานลงบนเศษผ้า	

ดังนี้

1.	ฝ่ามือ	หรือ

2.	นิ้วมือ	หรือ

3.	หัวแม่มือ

เด็กใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของมือ	ดังนี้สร้างผล

งานลงบนเศษผ้า

1.	ฝ่ามือ	หรือ

2.	นิ้วมือ	หรือ

3.	หัวแม่มือ

2.	มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และ

จินตนาการจากผลงาน

สร้างผลงานที่มีความโดด

เด่น	หลากหลาย	แปลก

ใหม่กว่าเพื่อนในห้อง

สร้างผลงานท่ีหลาก

หลาย	หรอืแปลกใหม่

อย่างใดอย่างหนึง่

สร้างผลงานไม่แตกต่าง

จากเพื่อนในห้อง

3.	การจดจ่อใส่ใจในการ

ท�างานศิลปะ

มสีมาธใินการท�างาน

ศิลปะจนส�าเรจ็

มสีมาธใินการท�างาน

ศิลปะไม่ตลอดกจิกรรม	

วอกแวกง่าย

ท�างานศิลปะไม่

ส�าเร็จ	ขาดความใส่ใจ	

วอกแวกตลอดเวลา
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สรุป

 จากการศึกษาข้อมลูและงานวจัิย	รวมถงึประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกบัเด็กปฐมวยัจงึท�าให้

เหน็ชัดเจนแล้วว่า	ภาวะสมาธสิัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัการท�างานของสมองบรเิวณสมองส่วนหน้า	รวมถงึ	

prefrontal	cortex	ซึ่งเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร	(executive	functions)	ซึ่ง

อาการดังกล่าวจะเริม่เหน็ได้ชัดเจนขึน้ต้ังแต่ระดับปฐมวัย	จึงเป็นหน้าทีข่องครปูฐมวัยและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

กบัเด็กในการท�าความเข้าใจปัญหาพฒันาการและร่วมกนัส่งเสรมิทกัษะการคิดเชิงบรหิารในเด็กปฐมวัย

ที่มีภาวะสมาธิสั้นเพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาทุน

มนุษย์	 ผู้เขียนเพียงน�าเสนอมุมมองและเสนอแนะกลวิธีที่จะจัดการกับเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม	อีกทัง้วิธใีนการส่งเสรมิทกัษะการคิดเชิงบรหิารในปัจจบุนัมหีลากหลายวิธ	ีวธิกีารหนึง่ทีเ่ป็น

ที่ยอมรับและน�ามาใช้ในปัจจุบันคือการจัดกิจกรรมศิลปะที่ครูปฐมวัยสามารถศึกษาและปรับประยุกต์

ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในแต่ละรายบุคคลได้ต่อ
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