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ค�าน�า
ครูควรรู้จิตวิทยาเด็ก ความข้อนี้รู้มานานแล้ว แต่ปัญหาของ
บ้านเราคือ การเรียนเรือ่ งจิตวิทยาเด็กให้ถงึ ระดับประยุกต์ใช้ได้เป็น
เรือ่ งยาก เราขาดทัง้ ต�าราและผูส้ อนทีห่ ลากหลายมากพอ ส่วนใหญ่
เป็นเพียงหนังสือแปลจากต�าราแพทย์โดยตรง หรือเขียนซ�้าต�ารา
แพทย์ที่มีอยู่เดิม พูดง่ายๆ ว่าเราผลิตซ�้า
ปัจจุบัน พ่อแม่ แม้กระทั่งปู่ย่าตายาย อาจจะต้องรู้
จิตวิทยาเด็กด้วย เหตุผลคือโลกเปลี่ยนเร็ว เราเข้าสู่ยุคไอทีตั้งแต่
ประมาณสิบปีก่อนเข้าสู่สหัสวรรษใหม่โดยที่ไม่ทันระวัง แล้ววันนี้
เราก�าลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่นและโลกร้อนอย่างแท้จริง
โดยไม่ทันเฉลียวใจอีก พูดง่ายๆ ว่าสามัญส�านึกอย่างเดียวอาจจะ
ไม่พอใช้ดูแลเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก
เมื่อพบหนังสือ จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา (Child
Psychology: A Very Short Introduction) ของอูชา กอสวามี ซึ่ง
ผูแ้ ปล สุภลัคน์ ลวดลาย และวรัญญู กองชัยมงคล ท�างานได้อย่างดียงิ่
ในการถ่ายทอดค�าศัพท์และภาษาวิชาการหลายค�าหลายประโยคให้
เป็นภาษาไทยแก่ผสู้ นใจทัว่ ไป โดยไม่เกรงใจว่าผูอ้ า่ นจะมีการศึกษา
ระดับใด จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่บัดนี้เรามีความพยายามจะท�าสิ่งที่
8
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แตกต่าง นั่นคือไม่ผลิตซ�้า แต่เลือกจะน�าเสนองานวิชาการให้แก่
ประชาชน ทั้งนี้ยังไม่นับว่าหนังสือจิตวิทยาเด็กเล่มนี้ได้พูดถึง
งานวิจัยใหม่ การทดลองใหม่ และทฤษฎีใหม่บางส่วนอีกด้วย
ด้วยความดีเลิศของหนังสือและผู้แปล (แน่นอนผู้เขียน
และส�านักพิมพ์ bookscape ที่กล้าแปลด้วย) ผมจึงไม่เกรงใจทั้ง
ส�านักพิมพ์ ผู้แปล และประชาชนที่จะเขียนหนังสือเพื่อตีความ
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ให้เป็นภาษาไทยอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง พร้อมทั้ง
ขยายความ อธิบาย ลงรายละเอียด และวิพากษ์สงิ่ ทีผ่ เู้ ขียนต้นฉบับ
ได้ทา� ไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้หนังสือต้นฉบับนัน้ เองได้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง
มากกว่าเดิม
ข้อดีอกี ประการของหนังสือต้นฉบับคือ ขนาดเล็กเหมาะแก่
การพกพา หนังสือที่ถืออยู่เล่มนี้ก็ควรจะมีขนาดเล็กเหมาะแก่
การพกพาด้วยเช่นกัน เพราะเราอยากให้ใช้ มิใช่ให้อ่านแล้วเก็บไว้
ขอขอบพระคุณผู้แปลและส�านักพิมพ์ bookscape ที่
ผลิตหนังสือดีให้แก่ประชาชน รวมถึงส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดท�าหนังสือ
เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก เล่มนี้ด้วย
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ธันวาคม 2562
นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์
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1

ว่าด้วยทารก
และสิ่งที่พวกเขารู้

ผมเขียนเสมอว่าขวบปีแรกส�าคัญทีส่ ดุ พยายามอย่าจากลูกไป
ไกลในขวบปีแรก ขวบปีแรกคือนาทีทองที่ทารกจะสร้างความไว้ใจ
ต่อโลกและแม่ ขวบปีแรกคือความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) หากขาด
ความไว้ใจนี้เสียแล้ว ทารกจะพัฒนาต่อไม่ได้
นอกจากนี้ผมยังเขียนเรื่องกระบวนการตัดแต่งสมอง
(pruning) ที่จะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 9-12 ขวบ เด็กใช้ชีวิตอย่างไร
ท�าอะไรในช่วงนี้ ก็จะได้สมองอย่างนั้น
บทแรกของหนังสือ จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา ซึ่ง
ว่าด้วยทารกและสิ่งที่พวกเขารู้ เขียนไว้ว่า “ประสบการณ์ที่ด�าเนิน
ต่อเนือ่ งเป็นปัจจัยส�าคัญทีก่ า� หนดว่า เครือข่ายของเซลล์ประสาทใด
จะถูกท�าลาย และเครือข่ายใดทีย่ งั คงอยู่ ” สอดคล้องกับความรูเ้ รือ่ ง
การตัดแต่งสมองทีย่ อมรับกันทัว่ ไปแล้ว โดยเริม่ กันตัง้ แต่ขวบปีแรก
เลยทีเดียว
“ทารกแรกเกิดชอบมองใบหน้าที่ดวงตาจ้องมองมายัง
พวกเขาตรงๆ และไม่ชอบมองใบหน้าที่ดวงตาหันเหไปทางอื่น
นอกจากนี้ ท ารกยั ง ตอบสนองในทางลบต่ อ ใบหน้ า เฉยเมย ”
ความข้อนี้คือสิ่งที่ผมพยายามบอกกล่าวคุณแม่เสมอมาว่าสิ่งที่
ทารกจะขาดเสียไม่ได้ในสามเดือนแรกคือใบหน้าของท่าน
ใบหน้าของท่านท�าให้คุณแม่มีอยู่จริง ในใบหน้ามีดวงตา
14
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ในดวงตามีดวงใจ อันเป็นของทีท่ ารกต้องใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์
(attachment) ทารกควรได้ดูดวงตาของท่านมากกว่ามองหน้าจอ
ที่ไม่มีดวงตา
นอกจากใบหน้าของแม่ ยังมีเสียง เสียงของแม่ที่สูงต�่า
ขึ้นลงดังเสียงดนตรี เป็นภาษาแม่ที่เรียกว่า parentese ทารกเอง
เปล่งเสียงตอบสนองและเรียกร้องการตอบสนอง แต่ถ้าพบว่าท่าน
เฉยเมย ทารกจะเริ่มเปล่งเสียงให้ดังขึ้น
อูชา กอสวามี เขียนต่อไปว่า “งานวิจัยจ�านวนหนึ่งแสดง
ให้เห็นว่าระดับเสียงและแอมพลิจดู (ความดัง) ของเสียงทารกร้องไห้
ได้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการวิวัฒนาการเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่
ตอบสนองอย่างทันท่วงที เสียงร้องไห้ของทารกดูเหมือนจะออกแบบ
มาให้ผทู้ ไี่ ด้ยนิ รูส้ กึ ตึงเครียดถึงทีส่ ดุ ” มินา่ เล่าพวกเราถึงจะสติแตก
กันให้ได้เมื่อทารกเริ่มไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องบิน
“เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตนชอบใบหน้า เสียง และ

กลิ่นของผู้เลี้ยงดูหลักที่มอบปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นและต่อเนื่อง
สม�า่ เสมอ ” ดังทีผ่ มเขียนเรือ่ งสายสัมพันธ์บอ่ ยครัง้ ด้วยคาดหวังว่า
สังคมไทยจะตื่นตัวและตระหนักว่าส�าคัญ โดยมักใช้ฉากบรรยาย
ที่อายุปลายขวบปีแรกเมื่อลูกเตาะแตะจากเราไป แต่กอสวามี
ได้ลงรายละเอียดมากขึน้ โดยระบุวา่ สายสัมพันธ์คอื “ความคาดหวัง

นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

15

ทางด้านจิตใจของเด็ก ซึ่งเกี่ยวโยงกับการสร้างคุณค่าของตนเอง
ในฐานะบุคคลที่สมควรได้รับความรัก ”
หนังสือนี้แบ่งสายสัมพันธ์หรือความผูกพันออกเป็นสอง
ประเภทคือ ความผูกพันแบบมั่นคง (secure attachment) ซึ่งจะ
ได้จากการเลี้ยงดูที่ตอบสนองต่อความต้องการของทารกอย่างดี
กับความผูกพันแบบไม่มั่นคง (insecure attachment) อันจะท�าให้
ทารกมีวิธีตอบโต้สองรูปแบบ ได้แก่
(1) หลีกเลี่ยง
“ในงานศึกษาต่างๆ เด็กทีพ่ ยายามหลีกเลีย่ งความผูกพัน
แบบไม่มั่นคงจะค่อยๆ ยอมรับชะตากรรมของตนเอง พวกเขา
พัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันตนเอง เช่น ไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเมื่อ
ผู้เลี้ยงดูอยู่ใกล้ๆ ราวกับต้องการป้องกันตัวเองจากความผิดหวัง ”
(2) ยึดติด
“มักท�าตัวแบบลูกแหง่และไม่ยอมแยกจากผูเ้ ลีย้ งดู ราวกับ
พยายามบังคับให้ผู้ใหญ่แสดงพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ”
งานวิจัยพบว่าทั้งสองรูปแบบเชื่อมโยงกับการมองเห็น
คุณค่าในตนเอง (self-esteem) และการรู้จักควบคุมตนเอง (selfcontrol) ไปจนถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือปัญญาในอนาคต
แม้จะมิได้อา่ นต้นฉบับ แต่เชือ่ ได้วา่ การมองเห็นคุณค่าใน
16
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ตนเองและการรูจ้ กั ควบคุมตนเอง เป็นส่วนประกอบของทักษะสมอง
ด้านบริหารจัดการ หรือ EF (executive function)
นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป แบบที่ ส ามคื อ ความผู ก พั น แบบ
ไม่เป็นระเบียบ (disorganized attachment) “เนื่องจากผู้เลี้ยงดู
มีพฤติกรรมที่ยากจะคาดการณ์ได้ ทารกจึงไม่สามารถหาแนวทาง
จัดการพฤติกรรมของตนเพื่อให้อีกฝ่ายตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม ” อันจะเชื่อมโยงไปสู่ภาวะซึมเศร้า ดื้อ ต่อต้าน
เกเร และก้าวร้าว
พ่อแม่ทคี่ วบคุมอารมณ์ไม่ได้ ดุดา่ ว่าตีเป็นประจ�า ควรใส่ใจ
ความข้อที่สามนี้แล้วพยายามปรับปรุงตนเอง
หนังสือเล่มนี้ให้ความหวังและก�าลังใจเช่นเดียวกับที่ผม
พยายามบอกกล่าวเสมอมา นั่นคือพ่อแม่จะเป็นใครก็ได้ ผู้เลี้ยงคือ
พ่อแม่ตัวจริง หากเด็กขาดพ่อแม่เพราะเหตุผลใดก็ตาม ใครสักคน
ควรก้าวออกมาท�าหน้าทีแ่ ม่ “ไม่วา่ จะเป็นปูย่ า่ ตายาย พ่อแม่อปุ ถัมภ์
หรือพวกพี่ๆ ของทารก ล้วนเป็นบ่อเกิดความผูกพันแบบมั่นคง
ได้ทั้งสิ้น ”
ตอนท้ายของบทนี้ได้เล่าเรื่องงานวิจัยที่มีชื่อเสียงมาก
ชิน้ หนึง่ คือ หน้าผามายา วิธกี ารคือให้ทารกคลานบนโต๊ะลายตาราง
หมากรุกมาจนถึงแผ่นกระจกซึ่งพื้นด้านล่างมีลายตารางหมากรุก
นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

17

รออยู่ ทารกจะหยุดและมองหน้าแม่ หากแม่มีสีหน้าหวาดกลัว
ทารกจะหยุดคลาน นี่แสดงให้เห็นความสามารถของทารกในการ
ล่วงรู้จิตใจของบุคคลที่มอบความผูกพันแบบมั่นคงให้แก่เขา โดย
ในหนังสือใช้คา� ว่า ความสนใจร่วมกัน
บทที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้ปิดท้ายด้วยข้อความสรุปและ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่ว่าใครก็ล้วนสามารถก้าวออกมารับหน้าที่
อันมีคุณค่ายิ่งใหญ่อย่างการเป็นแม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นครู พี่เลี้ยง หรือ
เจ้าหน้าทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็ก ทีช่ ว่ ยให้ทารกมีความผูกพันแบบมัน่ คง
โดยอ้างงานวิจัยที่วัดระดับคอร์ติซอล (cortisol) อันเป็นตัวบ่งชี้
ความสุขของทารก
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2

การเรียนรู้
โลกภายนอก

ทารกเกิดมาพร้อมพันธุกรรมบางอย่าง ทารกจึงมิใช่ผ้าขาว
แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นฝ่ายตั้งรับ ที่จริงแล้วทารกเป็นฝ่ายเลือกที่จะ
เรียนรู้ด้วยการมองและฟัง
ในบทที่ 2 ของ จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา ซึ่งว่า
ด้วยการเรียนรู้โลกภายนอก เล่าว่า “งานทดลองสมัยใหม่พบว่า
ทารกสนใจดูวดิ โี อภาพแม่ยนื่ ของให้เด็กมากกว่าทีจ่ ะยืน่ ของให้พอ่
นั่นคือเขาสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขา ”
วันหนึ่งผมนั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง เฝ้ามองทารก
นัง่ ไฮแชร์ปดั ผ้าเช็ดมือผืนเล็กทีพ่ นักงานมาวางไว้ให้ตกพืน้ ซ�า้ แล้ว
ซ�้าเล่า พ่อเด็กซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นจะลุกเดินอ้อมมาหยิบขึ้นจากพื้น
วางบนโต๊ะลูกทุกครั้ง แล้วกลับไปนั่งเก้าอี้ของตัว
“ทารกจะก�าผ้านั้น ขยี้ขย�าแล้วปาลง บางทีก็โยน บางที
ก็ปดั พ่อก็ลกุ มาเก็บขึน้ ไม่หา้ มสักค�า ไม่ดุ ไม่วา่ ” เป็นดังทีผ่ มเขียน
เสมอคือ ทารกก�าลังทดสอบพลังกล้ามเนือ้ ต้นแขนและมือ เขาจะปัด
โยน ปาได้ไกลแค่ไหน นี่คือพัฒนาการล้วนๆ
หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยขยายมุมมองออกไปอีก ทารกก�าลัง
เรียนรู้โลก และเรื่องแรกที่เขาเรียนคือการเคลื่อนที่และการเปลี่ยน
ต�าแหน่ง ซึ่งความรู้เรื่องการเปลี่ยนต�าแหน่ง (placement and
displacement) นี้ ฌ็อง เพียเจต์ (Jean Piaget, 1896-1980)
นักจิตวิทยาชาวสวิสที่ท�าเรื่องพัฒนาการเด็กเขียนไว้นานแล้ว แต่
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หนังสือนี้ขยายความต่อไปว่าทารกสนใจการเคลื่อนที่วิถีโค้งและ
เหตุ-ผล นัน่ คือ “ หนูทงิ้ -แม่เก็บ ” ซึง่ เป็นการเทียบเคียงระหว่างสองสิง่
ที่แตกต่างกัน (juxtaposition)
“ของตกด้วยวิถโี ค้ง ของสิง่ เดียวจะปรากฏสองทีพ่ ร้อมกัน
มิได้ แต่ของสองสิง่ ปรากฏบนต�าแหน่งเดียวกันได้ ” เด็กเรียนรูเ้ ช่นนี้
นอกไปจากนี้ ทารกยังเรียนรูข้ อ้ แตกต่างระหว่างธรรมชาติ
และสิ่งประดิษฐ์ คือเรื่องวิญญาณนิยม (animism) ที่เพียเจต์เขียน
ไว้ก่อนแล้วเช่นกัน โดยขยายความว่าทั้งสองสิ่งมีต้นธารร่วมกัน
ทั้ ง หมดคื อ การเรี ย นรู ้ ข องทารกทั้ ง เรื่ อ งพื้ น ฐานทาง
จิ ต วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์ และชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง ในหนั ง สื อ เรี ย กว่ า naive
psychology, naive physics และ naive biology
หลังจากการเฝ้ามองและคอยฟัง การนัง่ จะเป็นจุดเปลีย่ น
ส�าคัญ เมื่อทารกลุกนั่ง โลกจะกลายเป็นสามมิติมากขึ้น และเมื่อ
เขาออกเดิน โลกจะเป็นสามมิติมากขึ้นไปอีก สนุกกว่านี้คือทารก
ขวบปี แ รกจะเลื อ กของเล่ น และก� า หรื อ ถื อ ของเล่ น เดิ น ไปด้ ว ย
เมื่อเขาท�าได้ ตอนนี้เขาเปลี่ยนตนเองเป็นผู้กระท�าอย่างสมบูรณ์
“ทารกเดินได้ 2,000 ก้าวใน 1 ชั่วโมง นั่นเท่ากับ 7 สนาม
ฟุตบอล ” ความข้อนีช้ วนให้ผมนึกถึงสองเรือ่ ง หนึง่ คือการเดินตาม
ป้อนข้าว หมายถึงเราก�าลังพยายามหยุดพัฒนาการของเขาโดย
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ไม่ทันระวัง สองคือการห้ามเด็กไปไหนไกลแทนที่เราจะสละเวลา
คอยเดินตาม ความจริงเราควรหาที่โล่งกว้างมากๆ ให้เขาได้เดิน
หยิบ จับ ส�ารวจ น่าเสียดายมากหากเขาต้องพลาดโอกาสเหล่านั้น
กอสวามีเขียนต่อไปด้วยว่า เด็กจะเดินเข้าหาจุดหวงห้าม
เสมอ ไม่ว่าจะปลั๊กไฟ บันได เตาผิง (บ้านเราต้องว่าเตาหมูกระทะ)
และเมือ่ ไรทีเ่ ขาพบทางต่างระดับ เขาจะพยายามทดลอง แล้วหกล้ม
ตกลงไปได้ทุกครั้ง แน่นอนว่าจนกว่าจะท�าได้ ข้อความบรรยายนี้
รวมถึงเรื่องที่ผมเขียนเสมอคือทดสอบและทดลอง นั่นคือ ทดสอบ
ข้อห้ามและทดลองพลังกล้ามเนื้อ ใช่ พลังใจด้วย
“เด็กเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ จะถอดปลัก๊ เครือ่ งดูดฝุน่
ขณะใช้งาน กดปุ่มทีวีเปลี่ยนช่อง และตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ”
ชวนให้นึกถึงครั้งที่หลานมาที่บ้านแล้วตั้งค่าเครื่องให้อาหารหมา
โดยที่พวกเราไม่ทันระวัง กลางดึกคืนนั้น เครื่องให้อาหารหมา
เปิดเทปบันทึกส่งเสียงเรียกหมามากินอาหารทุกหนึ่งชั่วโมง
ทารกมีความจ�าหรือไม่ เป็นค�าถามที่คนส่วนใหญ่ถาม
แต่มักไม่ได้ค�าตอบ หนังสือเล่มนี้ตอบค�าถามด้วยการเล่าถึงการ
ทดลองหลายชิ้น มีชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นการทดลองในทารก
อายุ 3 เดือนด้วยการผูกเชือกจากโมไบล์บนเพดานมาที่ข้อเท้า
ทุกครัง้ ทีท่ ารกถีบข้อเท้า โมไบล์จะส่งเสียง เมือ่ ปล่อยให้ทารกเรียนรู้
เสียงทีเ่ กิดขึน้ สักระยะหนึง่ แล้วน�าออกไปพัก จากนัน้ น�าทารกมาไว้
นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์
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ใต้โมไบล์โดยไม่มเี ชือก พบว่าแม้วา่ เวลาจะผ่านไป ทารกยังคงถีบเท้า
แม้ว่าจะไม่มีเสียงเกิดขึ้น
อีกงานทดลองหนึง่ ก็นา่ สนใจมากเช่นกัน เมือ่ ปล่อยรถไฟ
แล่นเข้าอุโมงค์แล้วท�ากลไกมิให้รถไฟแล่นออกจากอุโมงค์ พบว่า
คลื่นสมองไฟฟ้าของทารกเปลี่ยนไป และเมื่อเรายกอุโมงค์ขึ้น
ให้ดภู ายใน ปรากฏว่ารถไฟได้หายไปแล้วอีกต่างหาก แสดงให้เห็น
ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ่งที่เป็นไปตามคาดและสิ่งที่ไม่เ ป็ น ไป
ตามคาดโดยสาธิตให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง
ส่วนงานทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของเพียเจต์คือ
A ไม่ใช่ B ได้ถกู น�ามาอธิบายอีกครัง้ หนึง่ ด้วยการทดลองทีแ่ ตกต่าง
จากเดิมที่เด็กถูกก�าหนดให้ค้นหาของที่ต�าแหน่ง A อยู่เช่นนั้น
โดยไม่ยอมเปลี่ยนไปสู่การค้นหาที่ต�าแหน่ง B เพราะของถูกผ้าบัง
เอาไว้ และเด็กอยูภ่ ายใต้กฎทีว่ า่ “ ไม่เห็นคือไม่มี ” การทดลองไปไกล
ถึงระดับที่แม้ว่าจะเฉลยให้เด็กเห็นว่าของอยู่ที่ต�าแหน่ง B หรือ
อยู่ในกล่อง B ซึ่งโปร่งใส แต่ว่าเด็กก็จะยังคงหาของที่ต�าแหน่ง A
อยู่นั่นเอง!
นอกเหนือจากนี้ ยังมีการทดลองเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พบว่าทารกสามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของรถยนต์กับการ
เคลื่อนที่ของสุนัขได้ น�าไปสู่ข้อสรุปอื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
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เคลือ่ นทีด่ ว้ ยตัวเองไม่ได้และมีลกู ไม่ได้ แต่สงิ่ มีชวี ติ ท�าได้ เรือ่ งราว
เหล่านี้เป็นที่รู้กันว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องสอน
“ใบไม้เปลี่ยนสีด้วยตัวมันเองได้ แต่กีตาร์เล่นเพลงเอง
ไม่ได้ ” ความรู้ข้อนี้ช่วยยืนยันเรื่องที่เรารู้อยู่แล้ว นั่นคือ ณ จุดใด
จุดหนึง่ ของพัฒนาการ ทุกอย่างทีเ่ คลือ่ นไหวได้ลว้ นมีชวี ติ (ความคิด
แบบวิญญาณนิยม) ก่อนที่ของบางอย่างจะไร้ชีวิตในเวลาต่อมา
ยังมีการทดลองอีกชิ้นที่ดีมาก แสดงให้เห็นว่าทารกและ
เด็กเล็กแยกแยะวัตถุด้วยการดูคุณสมบัติมากกว่าการดูรูปลักษณ์
ภายนอก นัน่ คือ เด็กๆ สามารถชีว้ า่ นกโดโด้เป็นนก ทัง้ ทีม่ นั ไม่เหมือน
นกเท่าไรนัก แต่เทอโรซอร์ (Pterosaur) มิใช่นก แม้จะดูคล้ายนกมาก
ด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่มีรัง

นกโดโด้ 1
เทอราโนดอน
หนึ่ ง ในสกุ ล
เทอโรซอร์ 2
1
2

นกโดโด้ โดยเฟรเดอริก โฟรฮอว์ก ที่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frohawk_Dodo.png.
เทอราโนดอน โดย © N. Tamura ที่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteranodon_NT.jpg
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ในท�านองเดียวกัน เด็กรู้จักเก้าอี้และจะเรียกทุกอย่างที่
ใช้นั่งว่าเก้าอี้ พอๆ กับที่รู้จักกระเป๋าและจะเรียกอะไรที่ใส่ของได้
ว่ากระเป๋า
เด็กเรียนรู้ทั้งหมดนี้ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบประสาท
สัมผัสอันหลากหลาย (multisensory learning) ได้แก่ การมอง ฟัง
สัมผัส ดมกลิ่น และชิมรส เป็นระบบประสาทพื้นฐานทั้งห้าซึ่งกรีก
โบราณเรียกว่าสามัญส�านึก (common sense) และควรจะเป็น
รากฐานส�าคัญของการศึกษาปฐมวัย
มิ ใ ช่ ก ารเรี ย นที่ จั บ เจ่ า แต่ ใ นห้ อ งเรี ย นเพื่ อ อ่ า นเขี ย น
เรียนเลข และท่องจ�า
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3

การเรียนรู้
ด้านภาษา

ในช่วงอายุ 15 เดือน หากได้ยินค�าศัพท์ใหม่สักครั้งก็เพียงพอ
แล้วที่ทารกจะเรียนรู้และจดจ�าค�าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
ในแต่ละวันเด็กวัย 2 ขวบเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ได้ถึง 10 ค�า

ภาษาที่แม่พูดกับลูกซึ่งเรียกว่า parentese ดังที่กล่าวไปแล้ว
มีลักษณะเป็นเสียงสูงต�่าและยืดยาว บางจังหวะเหมือนเสียงดนตรี
นอกจากนั้น เรายังพบว่าภาษาของแต่ละชาติมีน�้าเสียงและจังหวะ
ต่างกัน และยังพบว่าทารกดูดนมตามจังหวะเสียงของแม่ มีงาน
วิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าทารกรัสเซียและทารกฝรั่งเศสดูดนมด้วยจังหวะ
ที่แตกต่างกัน!
เป็นไปดังที่ผมเขียนเสมอ แม่ที่ให้นมลูกคือแม่ที่มีอยู่จริง
ทารกก�าลังเรียนรูว้ า่ ใครเป็นเจ้าของน�า้ นม หัวนม เต้านม เสียงหัวใจ
เสียงร้องเพลง อ้อมกอด และปัจจุบันยังมีงานวิจัยที่บอกว่า ทารก
เรียนรู้จังหวะของเสียงอีกด้วย (ส�าหรับแม่ที่พยายามแล้วแต่ไม่มี
น�้านมแม่ ทารกก็ยังคงดูดจุกขวดนมตามจังหวะที่แม่พูดเช่นกัน)
แต่ละชนชาติมี “ เสียงของภาษา ” ต่างกัน ภาษาอังกฤษ
มีเสียงหนักเบาของแต่ละพยางค์ในค�าหนึ่งค�า ทารกเรียนรู้ความ
หนักเบานี้ได้ ท�าให้รู้ว่าค�าศัพท์ค�าใหม่เริ่มตรงไหน หากเราแกล้ง
อ่านหนักเบาผิดต�าแหน่งในประโยคภาษาอังกฤษ ทารกจะฟังไม่
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เข้าใจ (ความข้อนี้ชวนให้นึกถึงเสียงเสมือนดนตรีของคนเมือง
ในล้านนา ซึ่งมักจะดึงดูดทารกได้มากกว่าโทนเสียงราบเรียบ)
มีงานวิจัยต่อไปว่าเสียงที่แม่พูดกับทารก (ด้วยภาษาแม่)
แตกต่างจากเสียงที่แม่พูดกับผู้ใหญ่ด้วยกัน และแตกต่างจากเสียง
ที่พูดกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งเรียกว่า pet-ese แม้เราจะออดอ้อนลูกหมา
ที่บ้านด้วยท่วงท่า กริยา และน�้าเสียงคล้ายคลึงกันก็ตาม
ส�าหรับการอ่านนิทาน หนังสือ จิตวิทยาเด็ก: ความรูฉ้ บับ
พกพา กล่าวว่า “พบว่าแม่จะเน้นเสียงสูงขึน้ เมือ่ อ่านค�าศัพท์ใหม่ถงึ
ร้อยละ 76 ของจ�านวนครัง้ ทีพ่ บค�าศัพท์ใหม่ ในขณะทีห่ ากอ่านครัง้
ทีส่ องก็ยงั มากถึงร้อยละ 70 ” จะเห็นได้วา่ คุณแม่ทอี่ า่ นนิทานมีสว่ น
พัฒนาภาษาของลูกในระดับที่ไม่รู้ตัวจริงๆ
ยิ่งไปกว่านั้น ทารกยังรู้ได้เองว่าจะจัดเรียงพยัญชนะ
และสระอย่างไรเมื่อได้เห็นอักขระซ�้าๆ หลายๆ ครั้ง นับเป็นความ
สามารถทางสถิตทิ มี่ มี าแต่กา� เนิด เป็นข้อดีเล็กๆ ของการอ่านนิทาน
โดยให้ทารกนอนเคียงข้างแล้วเปิดอ่านหนังสือไปด้วยกันเมือ่ เทียบ
กับการเล่านิทานทัว่ ไป (ซึง่ ได้ใช้จนิ ตนาการมาก) พูดง่ายๆ ว่าทารก
สามารถจัดข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการปรากฏของพยัญชนะและ
สระได้วา่ ควรจัดเรียงแบบใด ชวนให้นกึ ถึงบทเพลง “ Supercalifragilisticexpialidocious ” ของ แมรี ป๊อปปินส์ ฉบับจูลี แอนดรูวส์
ในหนังปี 1964 ของดิสนีย์ที่เด็กๆ ร้องตามได้อย่างง่ายดาย
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คนทั่วไปอย่างเราไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่ากลไกของแต่ละเสียง
เป็นอย่างไร เช่น p และ b ใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างในการออกเสียง
นั่นเป็นหน้าที่ของนักแก้ไขการพูดที่มีความสามารถเฉพาะทาง
แต่ เ ราควรรู ้ ว ่ า ทารกต้ อ งการมองหน้ า แม่ ต อนพู ด มี ง านวิ จั ย
เปรียบเทียบโดยให้ทารกอเมริกนั ได้ขลุกอยูก่ บั ชาวจีน พบว่าทารก
สามารถเรียนรู้จังหวะเสียงแบบคนจีนได้ ในขณะที่ทารกที่ดูวิดีโอ
คนจีนคนเดียวกันพูด กลับไม่สามารถเรียนรู้ได้ นั่นแสดงว่า การ
เรียนรู้ด้านภาษาที่ดีควรเป็นการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่
ทารกเกิดใหม่สง่ เสียงอ้อแอ้กอ่ นทีจ่ ะเปล่งเสียงพยัญชนะ
เสียงแรกได้ พยัญชนะเสียงแรกเปล่งออกมาได้ด้วยต�าแหน่ง
เกิดเสียง (articulator) หลายส่วน ได้แก่ ริมฝีปาก ลิ้น กล่องเสียง
ฟัน จมูก และกระพุ้งแก้ม โดยที่ทารกแต่ละชนชาติเริ่มเปล่งเสียง
ด้วยเสียงพยัญชนะที่แตกต่างกัน
สิง่ ทีน่ ่ามหัศจรรย์คอื เมือ่ ให้ผใู้ หญ่จา� แนกเสียงอ้อแอ้ของ
ทารกตามชนชาติ ผู้ใหญ่สามารถจ�าแนกเสียงได้ถูกต้องด้วยว่า
เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงทารกฝรั่งเศส อาหรับ หรือกวางตุ้ง นี่เป็นอีก
หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าภาษาในช่วงรุ่งอรุณแห่งชีวิตเป็นการสื่อสาร
สองทางของคนสองคน ได้แก่ แม่-ลูก และพ่อ-ลูก อาจด้วยหลักฐาน
นี้เองท�าให้การสอนสองภาษาโดยอาศัยหลักการพ่อหนึ่งภาษา
แม่หนึ่งภาษา เป็นเรื่องที่ท�าได้ตั้งแต่แรกเกิด
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ตัวเลขต่อไปนีอ้ าจจะช่วยให้พอ่ แม่ของเด็กพูดช้าสบายใจ
ขึน้ ได้บา้ ง เด็ก 2 ขวบบางคนยังไม่พดู แม้แต่คา� เดียว และพบว่าเด็ก
ร้อยละ 50 จะพูดได้เท่าปกติเมื่ออายุ 5 ขวบ
อย่างไรก็ตาม อย่านิ่งนอนใจที่จะพูดกับเขาด้วยตัวเอง
มากกว่าที่จะจ้างคนอื่นพูด เพราะการพูดกับทารกเป็นเรื่องของ
คุณสองคน
นอกจากนี้ทารกยังพัฒนาภาษาท่าทาง เช่น โบกมือ (ลา)
ชี้ (จะเอา) หมุนมือ (จะเปิดประตูออกไป) หรือส่ายหัว (ไม่เอา) พบว่า
ทารกใช้ภาษาท่าทางมากในช่วงอายุ 10-18 เดือน แล้วเริม่ ใช้ภาษา
พูดเข้ามาแทนที่ในภายหลัง โดยทั่วไปเด็กมักใช้ค�าพยางค์เดียว
ก่อนที่จะใช้ค�าสองพยางค์ในเวลาต่อมา
ทีน่ า่ สนใจคือ เด็กอาจจะใช้คา� หนึง่ แทนทีอ่ กี ค�าหนึง่ ในช่วง
ทีจ่ า� นวนค�าศัพท์ยงั ไม่มากพอ เช่น ใช้คา� ว่าผึง้ แทนแมลงอืน่ ๆ หรือ
ค�าว่าหมาแทนม้าและวัว ความรูข้ อ้ นีส้ า� คัญ ผูใ้ หญ่ศลี ธรรมจัดบางคน
รีบร้อนกล่าวหาว่าเด็กโกหกโดยไม่ดูอายุของเด็กเลย ที่จริงแล้ว
เด็กเล็กยังสับสนเรื่องสถานที่และเวลา ประกอบกับมีคลังค�าศัพท์
จ�ากัด จึงเป็นไปได้ทเี่ ขาจะเข้าใจผิดหรือใช้คา� ผิด สิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ควรท�า
คือบอกค�าที่ถูกหรือเรื่องราวที่ถูกต้องให้เขาทราบ เช่นนี้เขาจึงจะ
พัฒนา
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พัฒนาการทางภาษาด�าเนินต่อเนื่องจากพัฒนาการด้าน
การเรียนรูท้ ไี่ ด้เล่าไว้ในบทที่ 2 กล่าวคือ เด็กเรียนรูจ้ ากคุณสมบัตไิ ด้
เช่น หมาและม้ามีสี่ขา ในขณะที่รถเก๋งและรถบรรทุกมีสี่ล้อ เพียง
เท่านีเ้ ด็กก็สามารถจัดประเภทและหมวดหมูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง และอาจ
รู้สึกหงุดหงิดได้หากผู้ใหญ่อ่านผิดหรือพูดผิด เช่น เด็กรู้ว่ารองเท้า
มิใช่แมวและแมวมิใช่รองเท้า เมื่อเราแกล้งอ่านผิดเขาจะหงุดหงิด
เราจึงได้เห็นปรากฏการณ์ที่พ่อแม่พยายามอ่านนิทานก่อนนอน
พลิกแพลงแล้วถูกลูกต่อว่าเอาอย่างจริงจังเสมอ พ่อแม่บางท่านก็
อ่อนไหวมากถึงระดับที่เกรงว่าลูกจะเป็นเพอร์เฟ็กต์ชันนิสต์หรือ
โรคย�า้ คิดย�า้ ท�าไปโน่นก็มี
เรื่องใหญ่โตที่สุดเกี่ยวกับภาษาน่าจะเป็นความรู้ที่ว่า
ภาษาเป็นสัญลักษณ์ ตัวอักษรค�าว่า แมว หรือ cat เป็นสัญลักษณ์
ของสองชนชาติที่หมายถึงสัตว์ตัวเดียวกัน
“ค�าศัพท์จงึ เป็นสัญลักษณ์ทบี่ รรจุขอ้ มูลและประสบการณ์
ของเรา ทั้งยังเป็นตัวแทนมโนทัศน์และเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก
ทุกวันนี้ ” และ “เมื่อเรารู้ค�าศัพท์ เราสามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
ภายในความคิดเพื่อท�าความเข้าใจสิ่งใหม่ ” ความข้อนี้ส�าคัญมาก
หากไม่มีคา� ศัพท์ย่อมไม่มสี งิ่ ใหม่ ชวนให้นึกถึงนวนิยายเรือ่ ง 1984
ของจอร์จ ออร์เวลล์ (Goerge Orwell) ที่สร้างค�าศัพท์ใหม่ๆ ให้เรา

นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

37

มากมาย เพือ่ ขยายพรมแดนความรูแ้ ละปัญญาของเราให้กว้างขวาง
กว่าเดิม
สิง่ ทีด่ ยี งิ่ กว่าคือ มนุษย์มไิ ด้เพียงใช้ภาษาสือ่ สารกับคนอืน่
แต่ใช้สื่อสารกับตนเองด้วย ภาษาจึงเป็นเครื่องมือส�ารวจตนเอง
ไปจนถึงควบคุมตนเอง ดังที่ในหนังสือเขียนว่า “เด็กสามารถ
ทบทวนกระบวนการทางปัญญาและส�ารวจความคิดตัวเอง เราเรียก
ว่ากระบวนการนี้ว่าอภิปัญญา (metacognition) ” และ “เด็กยังใช้
ภาษาส�ารวจอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมได้อีกด้วย ในทาง
จิตวิทยา เด็กสามารถใช้ภาษาเพื่อก�ากับตัวเอง (self-regulation) ”
นี่คือรากฐานของจิตวิทยาเชิงบวก
เป็นไปดังที่ผมเขียนเสมอว่า การอ่าน-เล่น-ท�างาน เป็น
วิธีฝึกเด็กให้ก�ากับตัวเอง นอกจากการอ่านจะช่วยสร้างแม่ที่มี
อยู่จริงแล้ว ยังช่วยพัฒนาภาษาด้วย การเล่นบทบาทสมมติก็เป็น
วิธีพัฒนาภาษาที่ดีมาก และภาษานั้นเองที่จะกลับมาช่วยให้เด็ก
ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น
เด็กเรียนรู้ภาษาศาสตร์และไวยากรณ์ได้เองจากผู้ใหญ่
รอบตัว และเมื่อเขาพูดผิดก็จะมีผู้ใหญ่คอยแก้ให้เองโดยธรรมชาติ
เช่น ค�าว่า on และ in แม้ว่าจะแปลว่า บน และ ใน แต่เมื่อถึงเวลา
ใช้บ่งบอกต�าแหน่งวัตถุ ก็จะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
ไวยากรณ์การเรียงล�าดับค�าในประโยคก็เป็นเรื่องที่คนทุกท้องถิ่น
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สังเกตลูกหลานของตนเองได้ ค�าเมืองหรือภาษาถิ่นของภาคเหนือ
มีไวยากรณ์การเรียงค�าไม่เหมือนภาษากลาง เด็กเมืองจึงรู้จัก
ไวยากรณ์ภาษาแม่ ก่อนที่จะไปสอบตกวิชาหลักภาษาไทยใน
ห้องเรียนเป็นประจ�า เชือ่ ว่าคนภาคใต้ ตะวันออก พรมแดนตะวันตก
อีสาน หรือแม้แต่สุพรรณบุรี ก็มีไวยากรณ์ของตนเอง
ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องบริบท ซึ่งหมายความว่า ในที่สุด
เมื่อถึงเวลาใช้พูดในชีวิตจริง บริบททางสังคมจะกลายเป็นเรื่อง
ที่เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้ได้อีกทอดหนึ่งว่าเมื่อไรควรพูดอะไร เช่น
ควรพูดจาไพเราะแม้จะได้ของขวัญวันเกิดที่ไม่ถูกใจก็ตาม โดย
ในทางจิตวิทยาแล้ว การพูดปากไม่ตรงกับใจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ในตัวเอง
แต่การพูดแบบศรีธนญชัยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
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4
4

มิตรภาพ ครอบครัว
การเล่นสมมติ
และจินตนาการ
มิตรภาพ ครอบครัว
การเล่นสมมติ และจินตนาการ

เนือ้ หาในบทที่ 4 ซึง่ ว่าด้วยมิตรภาพ ครอบครัว การเล่นสมมติ
และจินตนาการ ค่อนข้างเก็บประเด็นยากตามแบบฉบับของหนังสือ
จิตวิทยาทัว่ ๆ ไป นัน่ คือพูดถึงเรือ่ งจิตใจในส่วนทีจ่ บั ต้องได้ยากและ
ท�าความเข้าใจยาก อีกทั้งจะพยายามเขียนอธิบายอย่างไรก็ยากที่
จะท�าให้ผอู้ า่ นจับประเด็นได้วา่ แล้วทีเ่ ขียนมาแตกต่างจากทีท่ า� อยู่
ตรงไหน และควรท�าอย่างไรกันแน่
เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้ ผมจะตีความและเขียนใหม่เป็นเรือ่ งๆ
เรื่องแรกเกี่ยวกับตัวคุณแม่เอง
เราสรุ ป ได้ ว ่ า คุ ณ แม่ มี ส องแบบ แบบหนึ่ ง ใส่ ใ จจิ ต ใจ
อารมณ์ และความรู้สึกของลูกสม�่าเสมอ มีค�าเรียกแม่แบบนี้ว่า
แม่ที่ “ ใส่ใจ ” (mind-minded) ส่วนอีกแบบเป็นคุณแม่ที่ใส่ใจเรื่องที่
มองเห็นได้ชดั เจนกว่า เช่น น�า้ หนัก ส่วนสูง การแต่งกาย ท�าผิดกฎ
หรือไม่ผิดกฎ (ด้วยการตัดสินแบบด�า-ขาว) เป็นต้น (ต�าราบางเล่ม
เรียกแบบแรกว่า psychological minded และเรียกแบบหลังว่า
organic-minded)
เราพบว่ า แม่ แ บบแรกช่ ว ยให้ ลู ก สามารถล่ ว งรู ้ ค วาม
ต้องการของผู้อื่นได้ดีกว่า และมีแนวโน้มจะแปลเจตนาของผู้อื่น
ไปในแง่ดี โดยแสดงออกให้เห็นในการเล่นกับเพื่อนหรือพี่น้อง
เรือ่ งทีส่ องเกีย่ วกับอารมณ์ของคุณแม่ (รวมถึงคุณพ่อด้วย)
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ผลการศึกษาพบว่าบ้านที่ด่าทอ ใช้ก�าลัง พ่อแม่เป็น
อารมณ์ ต ่ อ กั น มากและเป็ น อารมณ์ กั บ ลู ก มาก จะท� า ให้ เ ด็ ก มี
พฤติกรรมการเล่นทีร่ นุ แรงเมือ่ เล่นกับเด็กคนอืน่ หรือพีน่ อ้ ง รวมทัง้
การเล่นทีด่ นู า่ เป็นห่วง เช่น เล่นฆ่ากัน แขวนคอ หรือตัดคอ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังท�าให้เด็กมีแนวโน้มที่จะแปลเจตนาของผู้อื่นไปใน
ทางร้ายด้วย
เรื่องที่สามคือเรื่องพี่น้อง
กอสวามีเขียนว่า “การถกเถียงและต่อสู้กันแบบทั่วๆ ไป
ระหว่างพี่น้องและเด็กคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อพัฒนาการ
ทางสั ง คมของเด็ ก ” ความข้ อ นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ พ ่ อ แม่ จ� า นวนมาก
ไม่ยอมรับ หลายบ้านคาดหวังให้พี่น้องรักกันตั้งแต่เกิดและไม่ควร
ทะเลาะกันเลย แต่แท้จริงแล้วพวกเขาจ�าเป็นต้องผิดใจกันบ้าง
เพื่อจะได้เรียนรู้กันและกัน
การได้พูดคุยถึงสาเหตุที่พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องดี
แต่เราควรหยุดไว้ตรงค�าบอกเล่าและความรู้สึกของแต่ละคนก็พอ
ไม่จ�าเป็นต้องก้าวข้ามเส้นไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก
พ่อแม่จา� นวนมากมักไม่สามารถหยุดตนเองไว้แค่ขนั้ ตอน
ทีป่ ล่อยให้เด็กระบายความรูส้ กึ แล้วเริม่ มีคา� พูดทีท่ า� ให้เด็กตีความ
ได้ว่าพ่อแม่ฟังความข้างเดียว ในกรณีเช่นนี้ การแยกวงโดยไม่พูด
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อะไรมักจะปลอดภัยกว่า เพราะถึงอย่างไร เด็กๆ ก็ต้องเรียนรู้วิธี
ดับอารมณ์ตนเองอยู่แล้ว
ส่วนครึ่งหลังของบทนี้แทบจะเป็นการปูพื้นฐานจิตวิทยา
เชิงบวก โดยงานวิจัยจ�านวนหนึ่งพบว่า พ่อแม่ที่มักจะก้าวร้าว
รุนแรง ท�าโทษ และล�าเอียง จะท�าให้เด็กๆ บกพร่องทางสังคม เพราะ
เขาจะวางโปรแกรมตีความพฤติกรรมของคนอื่นไปในทางร้าย
อยู่เสมอ
ในทางตรงกันข้าม พ่อแม่ทอี่ บอุน่ กว่า เปิดกว้างกว่า รับฟัง
มากกว่า และไม่ตัดสินผิดถูก กลับช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สังคมตามที่
เป็นจริงมากกว่า และช่วยวางโปรแกรมตีความพฤติกรรมของคนอืน่
ไปในทางบวกอยู่เสมอ
หนังสือใช้คา� ศัพท์ว่า ความล�าเอียงในการอนุมานสาเหตุ
ในทางที่เป็นปฏิปักษ์ และ ความล�าเอียงในการอนุมานสาเหตุ
ในทางที่เป็นมิตร
การเล่นสมมติเป็นเครือ่ งมือส�าคัญทีช่ ว่ ยให้เด็กเข้าสูส่ งั คม
ได้ดี การเล่นสมมติทา� ได้สามระดับ ทัง้ กับเพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกัน
กับพ่อแม่ หรือกับเพื่อนในจินตนาการ ล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้น
หนังสือเล่มนี้ระบุตัวเลขว่าเด็กระดับอนุบาลมีเพื่อนใน
จินตนาการมากถึงร้อยละ 20-50 ซึ่งมากกว่าที่เราเคยคิดไว้มาก
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และเด็กหญิงมักมีเพื่อนในจินตนาการมากกว่าเด็กชาย นอกจากนี้
เด็กมักมีเพื่อนในจินตนาการเป็นเพศเดียวกันและบ้างก็มีมากกว่า
หนึ่งคน
งานวิจยั ยังพบอีกว่า เด็กทีม่ เี พือ่ นในจินตนาการมิได้เป็น
เด็กขี้อายหรือขี้วิตกมากกว่าเด็กที่ไม่มีเพื่อนในจินตนาการ อีกทั้ง
ยังมีทักษะทางภาษาสูงกว่าด้วย
ความรู้เรื่องเพื่อนในจินตนาการนี้น่าจะช่วยให้พ่อแม่
ทีเ่ ป็นห่วงเรือ่ งลูกพูดคนเดียวคลายความกังวลลงได้บา้ ง นอกเหนือ
จากเรื่องที่เรารู้แล้วว่าเด็กพูดคนเดียวเพื่อบริหารความจ�าใช้งาน
(working memory)
ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการเล่นสมมติคือ ช่วยให้เด็กเข้าใจ
ความรู้สึกของคนอื่น ยอมรับกฎเกณฑ์ และยอมรับบรรทัดฐาน
ของสังคม กอสวามียกตัวอย่างงานวิจัยจากรัสเซีย ซึ่งจ�านวนหนึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก เลฟ วีกอตสกี (Lev Vygotsky, 1896-1934)
นักจิตวิทยาเด็กชาวรัสเซียผู้มีชื่อเสียง
ในตัวอย่างงานวิจยั เด็กๆ เล่นเป็นพนักงานดับเพลิง เมือ่
พนักงานดับเพลิงสมมติไปถึงทีเ่ กิดเหตุ เด็กคนทีร่ บั บทบาทสมมติ
ให้เป็นพนักงานขับรถลงจากรถจะไปช่วยเพื่อนๆ ดับเพลิง แต่เขา
ถูกห้ามว่าท�าไม่ได้ เพราะเขามีหน้าทีเ่ ฝ้ารถ ซึง่ เด็กคนนัน้ ก็ยอมรับ
กติกาแต่โดยดี
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จากกติกาและกฎเกณฑ์นา� ไปสูบ่ รรทัดฐานของสังคม เช่น
ห้ามท�าร้ายคนอืน่ และควรช่วยเหลือผูอ้ นื่ หนังสือมิได้เขียนชัดเจน
ว่าท�าไม แต่อธิบายได้ไม่ยาก เพราะพัฒนาการทุกเรือ่ งขยายตัวจาก
ตนเองซึง่ เป็นศูนย์กลางของจักรวาลสูภ่ ายนอกอยูแ่ ล้ว จากการเล่น
กับเด็กคนอื่นและพี่น้อง ขยายตัวสู่บทบาทสมมติในจินตนาการ
ซึง่ ส่วนขยายต่อไปย่อมต้องเป็นบรรทัดฐานทางสังคมโดยธรรมชาติ
สุดท้ายเด็กจะพัฒนาส�านึกของความเป็นกลุ่ม เด็กๆ มัก
เห็นความส�าคัญของเพื่อนในกลุ่มมากกว่านอกกลุ่ม ตอบสนอง
ทางบวกมากกว่า และเห็นอกเห็นใจมากกว่า ที่น่าสนใจมากคือ
หนังสือได้อา้ งงานวิจยั ทีช่ วี้ า่ ภาษาเป็นเครือ่ งมือชีบ้ ง่ ความเป็นกลุม่
ในขณะที่สีผิวมิใช่ตัวชี้บ่ง!
สรุปคือบทนี้เป็นงานวิชาการที่รองรับจิตวิทยาเชิงบวก
(positive psychology) ซึ่งค่อยๆ เข้ามาแทนที่จิตวิทยาคลาสสิก
(classical psychology) ที่มีอยู่เดิม
การเลี้ยงดูเด็กมิใช่เรื่องของการวางเงื่อนไขเท่านั้น และ
การปรับพฤติกรรมเด็กก็มใิ ช่เพียงการให้รางวัล เพิกเฉย หรือท�าโทษ
เด็กมีจติ ใจมากกว่าสัตว์ และเราสามารถท�าความเข้าใจใน
ตัวเขา ไปจนถึงเตรียมให้เขาพร้อมท�าความเข้าใจโลกรอบตัวด้วย
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5

การเรียนและความจ�า
การอ่านและจ�านวน

ช่วงแรกของบทนี้จะพูดเรื่องการเรียนและความจ�า ซึ่งจริงๆ
แล้วความจ�ามีหลายชนิด แต่ที่โรงเรียนทั่วไปมักจะจัดบทเรียนให้
เด็กได้พัฒนาความจ�าสองแบบ ได้แก่
(1) การจ�าความหมาย (semantic memory) หรือความรู้
ทั่วไปของโลกบนพื้นฐานข้อเท็จจริง
(2) การจ�าเหตุการณ์ (episodic memory) คือความ
สามารถที่จะระลึกเหตุการณ์ในชีวิตของตนเองในอดีต
ที่จริงแล้วนอกจากความจ�าสองแบบข้างต้น ยังมีอีกสอง
แบบที่ส�าคัญ ได้แก่ ความจ�าโดยปริยาย (implicit memory) และ
ความจ�าเชิงกระบวนวิธี (procedural memory) อูชา กอสวามี
อธิบายสองเรื่องหลังนี้ไว้อย่างรวบรัด และอาจเข้าใจยากส�าหรับ
ผู้ที่ไม่คุ้นเคย
ผมขออธิบายใหม่ดังนี้
ความจ�าโดยปริยาย เป็นความจ�าในระดับจิตก่อนส�านึก
(subconscious) นั่นแปลว่าพร้อมจะผุดขึ้นมาได้ตลอดเวลาโดย
อั ต โนมั ติ จั ด เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความจ� า ระยะยาว (long-term
memory) และเพราะเป็นความจ�าระยะยาวนี่เองจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
มาก นีม่ ใิ ช่ความจ�าชัว่ คราวประเดีย๋ วประด๋าว แต่เป็นความจ�าทีอ่ ยู่
กับเด็กและเราต่อไปอีกนาน ยิง่ ไปกว่านัน้ นีม่ ใิ ช่ความจ�าทีถ่ กู ขังลืม
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มิได้อยู่ในจิตใต้ส�านึก (unconscious) อันลึกสุดคณาจนเจ้าตัว
ยังไม่รู้ว่ามี มันอยู่แค่ใต้ผืนน�้าเท่านั้นเอง
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ให้เปรียบเทียบความจ�าโดยปริยาย
หรือ implicit memory กับค�าว่า explicit memory ที่แปลว่า
ความจ�าชัดแจ้ง เช่น บทอาขยานทีเ่ ราท่องได้ทกุ ตัวอักษรโดยไม่ผดิ
“เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา” จะเห็นว่าความ
แข็งแกร่งของความจ�าชัดแจ้งนีอ้ าจจะมีมากถึงระดับทีเ่ ราพยายาม
จะลบอย่างไรก็ลบมิได้ หน�าซ�า้ ยังส่งผลต่อชีวติ ของเราอย่างนึกไม่ถงึ
เช่นกัน เช่น ความรู้ผิดๆ ทั้งปวงในวิชาประวัติศาสตร์ไทย
หากเราพิจารณาภาษาการจัดการความรู้ (knowledge
management) จะพบค�าว่า explicit knowledge ซึ่งใช้เรียก
ความรู้ที่ตั้งมั่น เป็นความรู้ที่ถูกสถาปนาเอาไว้แล้ว (established
knowledge) กับค�าตรงข้ามที่นักจัดการความรู้พูดบ่อยคือ tacit
knowledge ใช้เรียกความรูแ้ ฝงในตัวคนทีเ่ กิดจากประสบการณ์ตรง
ความรู้แฝงนี้เองที่อยู่คู่กายคนท�างาน เช่นเดียวกับความจ�าโดย
ปริยายที่อยู่คู่ใจคนทุกคน
กอสวามีเขียนถึงอีกค�าหนึ่งคือ ความจ�าเชิงกระบวนวิธี
ความจ�าเชิงกระบวนวิธีเป็นส่วนย่อยของความจ�าโดย
ปริยาย ได้แก่ ความจ�าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกระบวนการต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น การผูกเชือกรองเท้า
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เด็ ก ผู ก เชื อ กรองเท้ า ได้ ด ้ ว ยความจ� า เชิ ง กระบวนวิ ธี
แน่นอนว่าเขาได้รับการสอนและฝึกในวันแรกๆ ของชีวิต แต่เขา
จะท�าได้เองในภายหลังโดยไม่ต้องคิด เพราะมันเป็นความจ�าโดย
ปริยายและความจ�าเชิงกระบวนวิธี
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ คนเราขับรถได้โดยไม่ตอ้ งคิด มีบางครัง้
ทีเ่ ราเหม่อขับรถไปได้จนถึงปลายทาง โดยมิได้ใส่ใจเรือ่ งราวระหว่าง
ทางเลย เมื่อถึงปลายทางเรานึกไม่ออกด้วยซ�้าไปว่าเมื่อสักครู่
เราผ่านสี่แยกไฟแดงที่ผ่านทุกเช้าทุกเย็นหรือเปล่า ผ่านตอนไหน
ผ่านมาได้อย่างไร มีใครข้ามถนนบ้าง ไฟแดงนานเท่าไร เป็นต้น
เราไม่ต้องคิดถึงวิธีขับรถ แตะเบรก หรือหมุนพวงมาลัย เราท�า
ทั้งหมดด้วยความจ�าโดยปริยายและความจ�าเชิงกระบวนวิธี
หนังสือโยงเรื่องนี้มาถึงเรื่องที่ส�าคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง
ส�าหรับงานพัฒนาการเด็ก นั่นคือเรื่องของ “ตัวบท”
เด็ ก พั ฒ นาตนเองโดยใช้ ตั ว บทเป็ น เครื่ อ งมื อ เรื่ อ งที่
น่ามหัศจรรย์ยงิ่ กว่าคือ เรารูว้ า่ เด็กพัฒนาความจ�าด้วยการใช้ตวั บท
เป็นเครื่องมืออีกด้วย และความจ�าที่เด็กพัฒนาขึ้นมานี้เรียกว่า
ความจ�าใช้งาน
เราพัฒนาเด็กเล็กหรือแม้กระทั่งทารกด้วยตัวบท ต�ารา
บางเล่มใช้ค�าว่าจังหวะ (rhythm) กล่าวคือเราฝึกเด็กให้รู้จักเวลา
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ดูดนมและเวลานอนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ด้วยวิธีนี้เด็กจะ
เรียนรู้ตัวบท (หรือจังหวะ) โดยที่ยังไม่มีความคิดค�านึงเรื่องเวลา
แม้แต่น้อย
ถ้าเราท�าเรื่องการดูดนมและการนอนให้เป็น “กิจวัตร”
เด็กก็จะท�าได้เองเมื่อถึงเวลา โดยไม่ต้องบังคับนอนหรือบังคับดูด
แต่อย่างใด
หลังจากทารกได้ตัวบทแรก เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเริ่ม
จดจ�ากิจวัตรใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามาง่ายขึน้ แล้ววันหนึง่ เขาจะรูเ้ วลากิน
เวลาดูดนม เวลาอ่านนิทานก่อนนอน และเวลานอน แล้วตัวบท
ชุดที่สองก็ตั้งมั่น
เมื่อทารกได้ตัวบทชุดที่สอง หลังจากเวลาผ่านไปอีก เขา
จะเริม่ จดจ�ากิจวัตรใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามาได้งา่ ยขึน้ กว่าเดิม แล้ววันหนึง่
เขาก็จะรู้เวลาที่ควรเก็บจานไปล้าง แปรงฟัน อาบน�้า แล้วไปอ่าน
หนังสือ ในตอนเช้าของวันจันทร์ถงึ ศุกร์ (ยกเว้นเสาร์อาทิตย์) เขาก็
จะรูเ้ วลาตืน่ นอน เก็บทีน่ อน แปรงฟัน อาบน�า้ แต่งตัว เขารูว้ ธิ ใี ส่เสือ้
กลัดกระดุม ใส่กางเกง เกีย่ วตะขอ คาดเข็มขัด ใส่ถงุ เท้า ใส่รองเท้า
พร้ อ มไปโรงเรี ย น บั ด นี้ ค วามจ� า โดยปริ ย ายและความจ� า เชิ ง
กระบวนวิธีสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว เขาท�าทุกอย่างนี้ได้โดย
อัตโนมัติ
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แต่ก่อนจะถึงวันนั้น เขาจ�าเป็นต้องผ่านการจดจ�าตัวบท
แรก แล้วเขาจะจดจ�าตัวบททีส่ องได้งา่ ย และเมือ่ จดจ�าตัวบททีส่ อง
ได้งา่ ย เขาจะจดจ�าตัวบททีส่ ามได้งา่ ยยิง่ ขึน้ และง่ายยิง่ ขึน้ ทุกขณะ
เมื่อเวลาผ่านไป
เห็นหรือยังว่าช่วงเวลา 3 ขวบปีแรกของเด็ก สิ่งที่เรา
ควรท�าและต้องท�าคือการบริหารความจ�าโดยปริยายและความจ�า
ใช้งาน ไม่ใช่ การจ�าความหมายและการจ�าเหตุการณ์ อันนั้นเขา
เรียกว่าท่องหนังสือสอบ
แต่ความจ�าโดยปริยายมีข้อควรระวังด้วย เป็นเรื่องที่งาน
จิตวิทยาสับสนมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เหตุเพราะความจ�าโดยปริยาย
เป็นจิตก่อนส�านึกซึ่งก็เป็นส่วนย่อยของจิตใต้ส�านึกอยู่ดี ดังนั้น
เราอาจเผลอเติมความจ�านีไ้ ด้โดยไม่ทนั ระวังและอาจเติมผิดๆ ด้วย
ในท�านองเดียวกัน เด็กก็สามารถเติมมันได้และเติมผิดๆ ได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างค�าให้การของเด็กเล็กต่อต�ารวจหรือครู เราต้อง
พึงระวังให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กถูกบีบคั้น ตัวอย่างเช่น
ค�าให้การไปคนละทางของเด็กสองคนในตอนต้นของซีรีส์ Big
Little Lies
ในท�านองเดียวกัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยเล่าเรือ่ งราวสมัยเป็นเด็กเล็ก
ให้แก่จิตแพทย์ฟัง เราพึงระวังเช่นกัน ด้วยความจ�าเหล่านี้อาจ
ผิดเพี้ยนได้
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ความจ�าโดยปริยายเป็นความจ�าที่ไม่เสถียร สามารถ
แต่งเติมได้ทงั้ โดยเจตนาหรือไม่เจตนา เรือ่ งทีพ่ งึ ระวังมากยิง่ ขึน้ คือ
บางครัง้ เด็กแต่งเติมในครัง้ แรก แล้วฝังลงไปเป็นความจ�าระยะยาว
ที่ตนเองคิดว่าถูกต้องตลอดไป
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา และในที่อื่นๆ ซึ่งพบว่าเด็ก
สามารถจดจ�าเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้ดีกว่าเหตุการณ์ปกติ
เราจะเสริมสร้างความจ�าของเด็กได้อย่างไร กอสวามี
ได้ยกตัวอย่างเรื่องแม่พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ หากเราไม่ทบทวน
ความจ�าหลังเที่ยวเลย ความจ�าจะหายไปเร็ว หรือหากทบทวน
เพียงหัวข้อ เช่น วันนีเ้ ห็นตัวอะไรบ้าง ความจ�าจะยังคงเลือนหายได้
แต่ถา้ เราทบทวนในรายละเอียด เช่น วันนีเ้ ราพบสิงโต สิงโตอยูใ่ นกรง
ตัวใหญ่มากเลย แผงคอสะท้อนแสงสีทอง มันตะปบลูกชายจอมซน
ของมันด้วยนะ เช่นนี้เราพบว่าเด็กจะจดจ�าได้นานกว่า เมื่อเวลา
ผ่านไปหลายปี เด็กกลุ่มนี้จา� เหตุการณ์วันเที่ยวสวนสัตว์ได้ดีกว่า
เวลาโรงเรี ย นสมั ย ใหม่ พ าเด็ ก ออกนอกสถานที่ ไป
สวนสัตว์ ป่าเขา ล�าธาร หรือพิพธิ ภัณฑ์ เมือ่ กลับมาโรงเรียนมิได้สงั่
ให้เด็กเขียนรายงาน แต่ให้นงั่ เป็นกลุม่ พูดคุยกันถึงกิจกรรมทีผ่ า่ นมา
เด็กมิได้มีความจ�าชัดแจ้ง แต่เด็กได้ความจ�าโดยปริยายซึ่งไม่
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แข็งกระด้างและพร้อมพัฒนาอย่างมีเสรีภาพและมีความยืดหยุ่น
ต่อไป ทั้งยังส่งผลดีต่อชีวิตมากกว่าอย่างมหาศาล
งานวิจัยยังพบอีกว่า ภาษาเป็นปัจจัยส�าคัญของการ
พัฒนาความจ�าโดยปริยาย ดังนั้นการเขียนจึงเป็นกลวิธีที่ดี
เมือ่ เด็กๆ ได้เขียนถึงประสบการณ์ทผี่ า่ นมาด้วยความสุข
(มิใช่เขียนรายงานด้วยความทุกข์) พัฒนาการของความจ�าโดยรวม
ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก
แล้วคุณให้ลูก “เขียน” บ้างหรือยัง
หากว่าในช่วงต้นของบทนี้อ่านยากแล้ว ช่วงหลังซึ่งว่าด้วย
การอ่านและจ�านวนยากกว่า
เด็กเรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสก่อน นี่เป็นความรู้
ที่เรารู้มาก่อนแล้วจากงานของเพียเจต์ หนังสือเขียนซ�้าอีกครั้ง
เพื่อตอกย�า้ ความชัดเจนว่าเด็กเรียนรู้ด้วยประสาทตาและหูก่อน
เด็กเรียนรู้อะไร เด็กเรียนรู้ฟิสิกส์ก่อน แล้วเรียนรู้เคมี
และตามด้วยชีววิทยา ความข้อนี้ตรงกับที่เพียเจต์เคยเขียนเอาไว้
แล้วเช่นกัน เพียเจต์เขียนหนังสือเอาไว้สามเล่มเป็นภาษาฝรั่งเศส
คือ The Child’s Conception of Movement and Speed (1946),
The Construction of Reality in the Child (1954) และ The Child’s
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Conception of Time (1969) เพื่ออธิบายขั้นตอนที่เด็กเรียนรู้
เรื่องการเคลื่อนที่และความเร็ว เรื่องเวลา และเรื่องความจริงหรือ
ความเป็นจริง (reality)
หนั ง สื อ สามเล่ ม เขี ย นห่ า งกั น หลายปี แต่ ก ารก่ อ ร่ า ง
สร้างตัวของการเคลื่อนที่และความเร็ว เวลา และความจริง เกิดขึ้น
จากการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมอ
กอสวามียกตัวอย่างเรื่องการตกของวัตถุ เด็กเรียนรู้ว่า
วัตถุตกเป็นเส้นตรง นี่คือความจริงชุดที่หนึ่ง วัตถุเคลื่อนที่จาก
บนลงล่างด้วยความเร็วหนึ่ง แล้วโลกก็เกิดแนวคิดเรื่องเวลาขึ้น
ทั้งระบบนี้คือความจริง
แต่ความจริงนีก้ ถ็ กู บิดเบือนได้เช่นกัน หนังสือยกตัวอย่าง
“ข้อผิดพลาดเรื่องแรงโน้มถ่วง” เมื่อเราบิดงอท่อตรงเส้นหนึ่ง
ให้ทางออกด้านล่างอยู่คนละต�าแหน่งกับทางเข้าด้านบน จากนั้น
ทิ้งลูกบอลลงท่อให้เด็กดู เด็กจะเฝ้าดูปลายท่อตามแนวดิ่งก่อน
เพราะโดยสมมติฐานที่เขาสร้างขึ้น ลูกบอลควรจะตกลงมาตรงๆ
ตัวอย่างนี้บอกอะไรแก่เรา มันบอกว่าเด็กก�าลังสร้างโลก
ด้ ว ยสายตา และสร้ า งสมมติ ฐ านขึ้ น มาจนกว่ า จะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า
สมมติฐานนั้นไม่จริง
หนังสือยกตัวอย่างต่อไปเรือ่ งการทิง้ ลูกบอลนอกหน้าต่าง
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รถไฟที่ก�าลังวิ่ง แม้แต่ผู้ใหญ่บางคน (ซึ่งเรียนหนังสือมาแล้วใน
บ้านเรา) ก็ยงั คิดว่าลูกบอลควรตกลงไปตรงๆ แต่ทจี่ ริงแล้วลูกบอล
จะถูกกระท�าด้วยแรงอื่น ท�าให้ตกลงไปไม่ตรงกับต�าแหน่งที่ตั้ง
สมมติฐานไว้ นีค่ อื ความจริงทีบ่ ดิ เบีย้ วจากความจริงทีห่ นึง่ ประเด็น
คือหากเด็กมิได้รับโอกาสเรียนรู้ด้วยสายตาและฟังด้วยหูมากพอ
เขาก็อาจเติบโตมาเป็นเหมือนผู้ใหญ่บางคนที่ว่านี้
หากอ่านงานของเพียเจต์จะพบว่า เพียเจต์เขียนเรื่อง
การเคลื่อนที่และความเร็วไว้ละเอียดมาก พร้อมด้วยการทดลอง
หลากหลายทีแ่ สดงถึงพัฒนาการด้านแนวคิด (conception) ของเด็ก
เช่น เปรียบเทียบการเดินทางจากซ้ายไปขวาตามเส้นทาง A1 และ
A2 (ตามภาพ 5.1) เส้นทางไหนที่เด็กจะได้ระยะทางมากกว่ากัน
ด้วยความเร็วเท่าไร
A1

A2

ภาพ 5.1 การเดินทางจากซ้ายไปขวาตามเส้นทาง A1 และ A2
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แล้วท�าให้เรื่องยากขึ้นไปอีกเมื่อให้เปรียบเทียบการเดิน
ทางจากซ้ายไปขวาตามเส้นทาง B1 และ B2 (ตามภาพ 5.2) ซึ่งเรา
จะเห็นฟันปลาที่ย้อนกลับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กรับรู้การเปลี่ยน
ต�าแหน่งของวัตถุ ระยะทางที่ได้ ความเร็วที่ใช้ แล้วสร้างความจริง
ขึ้นมาอย่างไร
B1

B2

ภาพ 5.2 การเดินทางจากซ้ายไปขวาตามเส้นทาง B1 และ B2

จะเห็นว่าโลกของ A ไม่เหมือนโลกของ B เป็นโลกที่เด็ก
“สร้าง” ขึ้นมา มิใช่เพียงแต่เด็กเห็นเอง
ประเด็นคือถ้าเราจับเด็กขังไว้ในห้องเรียนทั้งวัน เด็กจะ
สร้างโลกแบบไหน และเมือ่ เทียบกับพาเด็กออกไปเล่นในสนามหรือ
เดินป่าเดินเมือง เด็กจะสร้างโลกแบบไหน โลก A ย่อมไม่เหมือน
โลก B
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จากฟิสิกส์มาถึงเคมี เด็กเรียนรู้โครงสร้างและคุณสมบัติ
เสมือนหนึ่งล่วงรู้สูตรเคมีโดยมิได้ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก
แต่เพียงอย่างเดียว จากนัน้ จึงเป็นชีววิทยา สองกรณีนไี้ ด้ยกตัวอย่าง
แล้วในบทก่อนๆ
เมื่อเด็กสร้างความจริงหรือโลกขึ้นมาแล้ว ก็มาถึงเรื่อง
ระบบตรรกะ ส่วนนี้ไม่ยากเพราะเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้มาก่อนแล้ว
ระบบตรรกะในเด็กมีสองระบบพื้นฐานเช่นกันคือ การให้เหตุผล
เชิงอุปนัย (induction) และนิรนัย (deduction) โดยที่เด็กเรียนรู้ได้
เองตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
กรณีการให้เหตุผลเชิงอุปนัย ยกตัวอย่างเช่น “คนมีม้าม
สุนัขมีม้าม แล้วกระต่ายมีม้ามหรือไม่ ” เด็กๆ จะดูออกด้วยความ
รู้เรื่องเคมีและชีววิทยาว่าสัตว์ที่เอ่ยชื่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทุกตัว ดังนั้นกระต่ายก็ควรจะมีม้าม แต่ถ้าลองอีกตัวอย่างหนึ่ง
“สุนัขมีม้าม ผึ้งมีม้าม แล้วคนมีม้ามหรือไม่ ” เช่นนี้เด็กจะเริ่มลังเล
เพราะลักษณะภายนอกของผึ้งนั้นแตกต่างออกไปชัดเจน
อีกเรื่องที่ควรให้ความสนใจคือ การให้เหตุผลด้วยวิธี
เปรียบเทียบ (analogy) ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะ
แรงโน้มถ่วง ขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสด้วยแรงโน้มถ่วง
เช่นกัน เพราะโครงสร้างของสุริยจักรวาลและโครงสร้างอะตอม

นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

61

คล้ายคลึงกัน ความสามารถด้านการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เด็ก
ขยายความจริงหรือโลกของตนเองออกไปได้อย่างกว้างขวาง
ส�าหรับกรณีการให้เหตุผลเชิงนิรนัย กอสวามียกตัวอย่าง
ทีเ่ ราคุน้ เคยอีกเช่นกัน “แมวทุกตัวเห่า เร็กซ์เป็นแมว เร็กซ์เห่าไหม ”
ค�าตอบคือใช่ นี่เป็นการอ้างเหตุผลเชิงตรรกะที่เด็ก 4 ขวบเรียนรู้
และยอมรับได้ ก่อนที่จะเผชิญเหตุผลที่ค้านกับความจริงต่อไป
นั่นคือ แมวไม่เห่า
ทั้งสามกรณีคือการให้เหตุผลเชิงอุปนัย วิธีเปรียบเทียบ
และนิรนัยเป็นพัฒนาการพืน้ ฐานของช่วงปฐมวัย ซึง่ หากผูอ้ อกแบบ
การศึกษาเข้าใจความจริงข้อนี้ แล้วต่อยอดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนที่สอดรับกับพัฒนาการด้านตรรกะก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
เด็กอย่างมาก
พูดง่ายๆ ว่าไม่ใช้วิธีท่องจ�า แต่ให้รู้ที่มา
เรื่ อ งถั ด ไปเป็ น เรื่ อ งการร�่ า เรี ย นเขี ย นอ่ า น หนั ง สื อ
จิตวิทยาเด็กเล่มนี้ยกตัวอย่างอักษรและค�าในภาษาอังกฤษเช่น
เดียวกับต�าราที่อธิบายเรื่องกลไกการอ่านทั่วไป เวลาอ่านต�ารา
เหล่านี้ เราต้องคอยยกตัวอย่างเป็นภาษาไทยเพื่อท�าความเข้าใจ
ควบคู่กัน กล่าวโดยสรุปคือ เด็กจ�าแนกเสียงได้ก่อน ตามด้วย
การจ�าแนกอักขระ ดังที่หนังสือเขียนไว้ว่า “เด็กส่วนใหญ่จะเรียนรู้
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หลักการเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรได้อย่างรวดเร็ว ” อันที่จริงก็
มิได้ให้คา� อธิบายทีช่ ดั เจนว่า เพราะอะไรเด็กส่วนใหญ่จงึ เชือ่ มโยงได้
แต่พวกเขาท�าได้จริงๆ
หนังสือพูดถึงสามเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องแรกคือเรื่องความ
บกพร่องด้านการอ่าน (dyslexia) ใช่ว่าเด็กกลุ่มนี้จ�าแนกเสียงมิได้
แต่อาจจะเป็นเพราะพวกเขา “แยกแยะเสียงทีแ่ ตกต่างได้ดเี กินไป ”
พวกเขาแยกแยะความแตกต่างของเสียงได้ในรายละเอียดมากเกิน
กว่าที่เด็กคนอื่นท�าได้ “ซึ่งโดยทั่วไป เมื่ออายุ 12 เดือน ทารกก็จะ
ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้ว ” นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้ยังไม่สามารถระบุ
การเน้นเสียงพยางค์และจังหวะ โดยเรื่องการเน้นเสียงพยางค์นั้น
เป็นลักษณะเฉพาะตัวของภาษาอังกฤษ
เรื่ อ งที่ ส องคื อ เรื่ อ งการเขี ย น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ “ท� า ให้ เ รา
สามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่ยังไม่เกิดได้ ”
เรื่องสุดท้ายคือเรื่องจ�านวน เด็กมิได้เรียนรู้จ�านวนด้วย
การนับ การนับมิได้มีอะไรแตกต่างจากการท่องจ�า แต่เด็กเรียนรู้
ด้วยระบบสัญลักษณ์ (symbolization) การจัดล�าดับ (ordering) และ
การแบ่งกลุ่ม (grouping)
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจ�านวน ทว่าตัวเลขมิได้
ใช้แทนจ�านวนเพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้แทนล�าดับที่และแทน
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คุณสมบัตขิ องวัตถุได้ดว้ ย “เพราะล�าดับเลขคือสัญลักษณ์บง่ ชีข้ นาด
โดยเรียงตามล�าดับก่อนหลัง ” กล่าวคือ 2 อยู่หลัง 1 ดังนั้น 2 ย่อม
ใหญ่กว่า 1 หรือมากกว่า 1 จะเห็นว่าความจริงข้อนี้มิได้เกิดจาก
การนับ แต่เกิดขึ้นได้จากการจัดกลุ่มและการจัดล�าดับ นอกจากนี้
กลุ่มที่มีวัตถุ 5 ชิ้น นับได้ว่ามีจ�านวนมากกว่ากลุ่มที่มีวัตถุ 3 ชิ้น
เด็กจึงได้เรียนรู้ความหมายของค�าว่า “มากกว่า” เช่นนี้เอง
พูดง่ายๆ ว่าการเล่นหมากเก็บคือการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
พื้นฐาน ได้แก่ การจัดกลุ่ม จัดล�าดับ ระบุจา� นวนมากกว่าน้อยกว่า
จากนั้นจึงนับแล้วเก็บขึ้นมา
หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอโมเดลของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
จ�านวนว่า สมองมีสองระบบ คือ ระบบที่เป็นตัวแทนของการ
เปรียบเทียบจ�านวนชุดใหญ่ (analogue magnitude representation)
และระบบที่ใช้บ่งชี้จ�านวนวัตถุ (object individuation)
การท�างานของสองระบบนีท้ า� ให้เด็กสามารถเปรียบเทียบ
จ�านวนทีม่ ากกว่าหรือน้อยกว่าได้ และสามารถนับจ�านวนเป็นหลัก
หน่วยได้ดว้ ย เด็กทีม่ คี วามบกพร่องด้านการค�านวณ (dyscalculia)
อาจจะมีความผิดปกติของระบบทีเ่ ป็นตัวแทนของการเปรียบเทียบ
ชุดใหญ่ เมื่อระบบนี้ผิดพลาด การเปรียบเทียบจ�านวนจะท�าไม่ได้
จึ ง คิ ด ค� า นวณทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ไ ด้ “ทุ ก คนพู ด ได้ แต่ ไ ม่ ใ ช่
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ทุกคนจะอ่านได้หรือเขียนได้ …ทุกคนนับได้ แต่ไม่ใช่ทกุ คนจะเป็น
นักคณิตศาสตร์ได้ ”
ตัวแปรส�าคัญคือระบบสัญลักษณ์
และระบบสัญลักษณ์ได้จากการเล่น — ประโยคสุดท้ายนี้
ผมเขียนเอง

นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

65

6

การเรียนรู้
ของสมอง

แล้วเราก็มาถึงบทที่ส�าคัญที่สุด และเป็นเรื่องที่เราอยากให้
เด็กไทยมีมากที่สุด
สมองของเด็กปัจจุบันเริ่มต้นด้วยการอ่าน เขียน และ
ค�านวณเป็นพื้นฐาน ก่อนจะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนคิดวิเคราะห์ นี่คือ
โครงร่างอย่างง่ายๆ แต่ปัญหาของบ้านเราคือ เราท�าลายโครงร่าง
อย่างง่ายๆ นี้ด้วยระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ได้อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้
วันนี้คือ เด็กไทยอ่านไม่ออก อ่านจับใจความไม่ได้ เขียนไม่ได้
เขียนไม่รู้เรื่อง ไปจนถึงคิดเชิงตรรกะไม่ได้ และคิดวิเคราะห์ไม่เป็น
การคิดวิเคราะห์เริ่มจากวิธีคิดแบบนิรนัย ในบทที่แล้ว
ถามว่า “แมวทุกตัวเห่า เร็กซ์เป็นแมว เร็กซ์เห่าไหม” ค�าตอบคือใช่
นี่เป็นการอ้างเหตุผลเชิงตรรกะที่เด็ก 4 ขวบเรียนรู้และยอมรับได้
ก่อนที่จะเผชิญความจริงที่ค้านกับเหตุผล นั่นคือแมวไม่เห่า
บทที่ 6 นี้จะพูดถึงการเรียนรู้ของสมอง โดยยกอีกหนึ่ง
ตัวอย่างมาพิจารณา
หมีทุกตัวในดินแดนไกลโพ้นตอนเหนือที่มีหิมะตกมีขน
สีขาว หมูเ่ กาะโนวายาเซมล์ยา [(Novaya Zemlya) อยูท่ างตอนเหนือ
ของรัสเซียและเคยเป็นเขตทดลองนิวเคลียร์] เป็นดินแดนไกลโพ้น
ตอนเหนือที่มีหิมะตก หมีที่นั่นจะมีขนสีอะไร
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หากถามชาวนา เขาจะไม่ตอบและให้ไปถามคนที่นั่น แต่
ถ้าถามเด็กที่ได้เรียนตรรกะ เขาจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะควบคู่กับ
ประสบการณ์ตรง ด้วยวิธีนี้เขาจะขยายโลกทัศน์ออกไปได้โดยไร้
ขอบเขต (นั่นคือไม่ต้องเดินทางไปถามคนที่นั่นก็หาค�าตอบได้)
ดังที่กอสวามีเขียนว่า “การศึกษาช่วยให้เด็กกลายเป็น
‘ผู้เรียนที่รู้จักขบคิดใคร่ครวญ’ เพราะทักษะทาง ‘อภิปัญญา’ (การ
ตระหนักรูถ้ งึ ปัญญาความรูข้ องตนเอง) จะพัฒนาขึน้ อย่างมหาศาล
ในช่วงทีเ่ ด็กศึกษาเล่าเรียน ” และ “การศึกษาเล่าเรียนช่วยให้เด็กโต
เรียนรูว้ ธิ เี อาชนะอคติหรือความล�าเอียงทีอ่ าจขัดขวางการใช้เหตุผล
เช่น ความล�าเอียงโดยยืนยันเหตุผลเข้าข้างตนเอง (confirmation
bias) ”
ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม สงคราม
กบฏของสรรพสัตว์ (Animal Farm) ของจอร์จ ออร์เวลล์ ควร
ประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การตระหนักรู้ถึงปัญญา
ความรู้ของตนเอง และขั้นตอนที่สองคือ เอาชนะความล�าเอียงโดย
ยืนยันเหตุผลเข้าข้างตนเอง เป็นต้น
พูดง่ายๆ ว่า เราอยากให้เด็กไทยรูว้ า่ ตนเองไม่รอู้ ะไร และ
จะเอาชนะความไม่รนู้ นั้ ได้อย่างไร มากกว่าทีจ่ ะรูม้ ากๆ อย่างทีก่ าร
ศึกษาไทยท�าอยู่
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ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการพัฒนาความจ�าใช้งานและ
ทักษะสมองด้านการบริหารจัดการหรือ EF ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
สามารถยับยั้งความคิด อารมณ์ และการกระท�าได้
เด็ ก ที่ ท บทวนตนเองได้ ดี ก ว่ า จะมี อ ภิ ป ั ญ ญาสู ง กว่ า
สามารถ “ใคร่ครวญ” ทักษะประมวลผลของตนเอง สามารถตรวจสอบ
“ประสิทธิภาพในการท�างาน” ของสติปัญญาตนเอง และสามารถ
“ตระหนักรู”้ ถึงสมรรถนะของสติปญ
ั ญาตนเอง ขอให้ใส่อญ
ั ประกาศ
ให้ถูกต�าแหน่ง จะเห็นได้ว่าจุดส�าคัญมิได้อยู่ที่ทักษะประมวลผล
หรือสติปัญญา แต่เป็นสิ่งที่ เหนือ (อภิ- หรือ epi-) กว่านั้น
หนังสือได้ยกตัวอย่างงานทดลองการท่องจ�าระหว่าง
เด็กเล็กกับเด็กโต พบว่าเด็กโตพัฒนากลไกท่องจ�าได้ดกี ว่า จากนัน้
จึงทดลองการเชือ่ มโยงสัญลักษณ์ พบว่าเด็กโตเชือ่ มโยงสัญลักษณ์
ได้ดีกว่า ประเด็นคือ เด็กโตควรมีอภิปัญญามากพอที่จะใคร่ครวญ
ถึงกลไกทีเ่ คยท�า นัน่ คือการท่องจ�า แล้วก้าวข้ามไปสูก่ ลไกทีส่ งู กว่า
นัน่ คือการเชือ่ มโยงสัญลักษณ์ ทว่าปัญหาของบ้านเราคือ เด็กมักจะ
ติดอยู่กับที่เดิม ไม่ก้าวข้ามต่อไป
แม้แต่เรือ่ งความจ�า เด็กทีใ่ ส่ใจส่วนทีอ่ ยู่ เหนือ กว่าความจ�า
จะจดจ�าได้ดีกว่า โดยทดลองให้เด็กกลุ่มหนึ่งดูวิดีโอที่ฉายภาพ
วิธจี า� รูปภาพชุดหนึง่ พบว่าเด็กทีบ่ รรยายวิธจี า� ได้ดกี ว่าจะจดจ�าได้
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มากกว่า จากงานทดลองนี้นา� ไปสู่อีกสองค�าที่ควรรู้คือ “ความยาก
ง่ายในการเรียนรู้” (ease of learning) และ “ความมั่นใจในสิ่งที่รู้”
(feeling of knowing) โดยทั่วไปความยากง่ายในการเรียนรู้ไม่
สัมพันธ์กบั อายุ กล่าวคือ เด็กโตบางคนไม่ได้พฒ
ั นาความสามารถนี้
และโดยส่วนใหญ่คนเราประเมินจากความมั่นใจในสิ่งที่รู้มากกว่า
ความเป็นจริง
ยกตัวอย่างหนังสือสองเล่มของจอร์จ ออร์เวลล์ หนังสือ
เล่มแรกคือ แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของเหล่าสรรพสัตว์ นั้น
อ่านง่ายและเข้าใจได้ง่ายกว่าหนังสือเล่มที่สองนั่นคือ 1984 แต่
ส�าหรับผู้ที่อภิปัญญาไม่สูงนักย่อมไม่สามารถใคร่ครวญสมรรถนะ
ของสติ ป ั ญ ญา และความยากง่ า ยในการเรี ย นรู ้ ข องตนเองว่ า
อ่านหนังสือทั้งสองเล่มรู้เรื่องมากเพียงใด
เรื่องต่อไปคือ EF ซึ่งสัมพันธ์กับสติปัญญาทั่วไป ทักษะ
ภาษา และความจ�าใช้งาน ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมยับยัง้ ความคิด
น�าไปสู่การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท�า
สิ่งที่ควรรู้คือ EF สามารถพัฒนาได้ แม้ในเด็กที่ไม่ได้ไป
โรงเรียน
หนังสือกล่าวถึงเรื่อง “ความสามารถที่จะชะลอความ
ต้องการเติมเต็มความพอใจ” (delayed gratification) โดยยก
ตั ว อย่ า งการทดลองที่ ห้ามไม่ให้เด็กหยิบขนมจนกว่าจะได้ ยิน
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เสียงกริ่ง และอีกประเด็นคือเรื่อง “การยับยั้งความคิด” (inhibitory
control) โดยยกตัวอย่างการทดลองที่เรียกว่า go/no-go task ซึ่ง
ก�าหนดให้เด็กพูดว่ากลางวันเมือ่ เห็นดวงจันทร์ และพูดว่ากลางคืน
เมือ่ เห็นดวงอาทิตย์ สมองจะบริหารจัดการโจทย์เหล่านีไ้ ด้ดว้ ย EF
ที่ดี กล่าวคือ ยับยั้งหนึ่ง พูดอีกหนึ่ง
อีกประเด็นคือเรื่องสิ่งเร้าหรือสิ่งยั่วยวน สมองเด็กจะ
บริหารจัดการได้ดกี ว่าเมือ่ จัดการสิง่ เร้าหรือสิง่ เย้ายวนทีม่ าก่อกวน
สมาธิได้ดี เด็กสมาธิสั้นได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีภาวะพร่อง EF (EF
Deficit) แต่ถ้าเราเข้าใจและแยกแยะกลไก EF ได้ ก็น่าจะช่วยเหลือ
เด็กกลุ่มนี้ได้มากขึ้น
“ทักษะภาษาทีอ่ อ่ นด้อยท�าให้เด็กไม่อาจควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระท�าผ่านการพูดคุยกับตัวเองในใจอย่างเต็มที”่
จะเห็นว่าเด็กทีพ่ ดู คนเดียวระหว่างเล่นคนเดียวหรือท�างานคนเดียว
แท้จริงแล้วเขาก�าลังฝึกฝนทักษะภาษา (private speech) หรือ
ที่มากกว่านั้นคือ เขาก�าลังบริหารความจ�าใช้งาน
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ของ EF คื อ ความยื ด หยุ ่ น ทางปั ญ ญา
(cognitive flexibility) ได้แก่ “ความสามารถคิดสลับไปมาระหว่าง
งานที่แตกต่างกัน และการพิจารณาหลากหลายมุมมองในเวลา
เดี ย วกั น” จะเห็ น ว่าเด็กสมัยใหม่ในยุคไอทีไม่สามารถท� า งาน
ชิ้นเดียวตรงหน้าอย่างซื่อๆ พวกเขาจ�าเป็นต้องมีความสามารถ
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ท�างานหลายอย่างพร้อมกัน (multi-task) และได้ผลลัพธ์ทดี่ ที กุ งาน
อีกด้วย เด็กไทยท�างานแบบนีม้ ไิ ด้หากสมองไม่มี EF ทีด่ พี อ เพราะ
การระดมยิงข้อมูลข่าวสารอย่างท่วมท้นในปัจจุบันเป็นภาระหนัก
ของสมอง มากเกินกว่าที่การท่องจ�าอย่างซื่อๆ และตอบข้อสอบ
ปรนัยอย่างง่ายๆ จะรับมือได้อีกต่อไป
แม้เราจะพูดถึงเฉพาะ EF แต่ขณะเดียวกัน EF ก็สมั พันธ์
กับ ego (อัตตา) อย่างใกล้ชดิ EF ทีด่ ชี ว่ ยให้เด็กมีความสามารถล่วงรู้
จิตใจตนเองไปจนถึงล่วงรู้จิตใจผู้อื่น โดยพบว่าเด็กหญิงพัฒนา
เร็วกว่าเด็กชาย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กหญิงมักพัฒนาทักษะ
ภาษาได้เร็วกว่าเด็กชายนั่นเอง
ปัจจัยส�าคัญข้อหนึ่งในหัวข้อนี้คือการควบคุมตนเองไม่ให้
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่เป็นแก่นสาร หากเด็กท�าเช่นนี้ไม่ได้
จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม
โดยในด้านสติปัญญาคือเด็กเรียนรู้ไม่ได้ เพราะเขาจะวอกแวก
ไปตามสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลา
อาการหนักทีส่ ดุ ของเรือ่ งนีค้ อื สมาธิสนั้ (Attention Deficit
Hyperactive Disorder - ADHD) เด็กสมาธิสนั้ ได้ชอื่ ว่ามีภาวะพร่อง EF
แต่มิใช่ว่าเด็กทุกคนที่มีภาวะพร่อง EF จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคสมาธิสั้น
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“ความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจบ่อนเซาะการใช้
เหตุผลอันจริงแท้ ” นี่เป็นประโยคส�าคัญที่ไม่อยากให้อ่านข้าม
ความรู้เป็นเรื่องดี การอ่านมาก รู้มาก หรือแม้กระทั่งท่องมาก
มิได้มขี อ้ เสียในตัวเอง แต่การยึดมัน่ ว่าเรือ่ งทีอ่ า่ นหรือรูห้ รือท่องมา
เป็นความจริงต่างหากที่ขัดขวางการเรียนรู้
ความยับยัง้ ชัง่ ใจไม่ให้ไหลไปตามสิง่ เร้าเป็นเรือ่ งยาก และ
มิได้ขนึ้ อยูก่ บั เพศ อายุ หรือไอคิว แต่เป็นความสามารถทีเ่ ด็กจ�าเป็น
ต้องได้รับการฝึกปรือ งานวิจัยเรื่องนี้มักใช้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง
ที่เรียกว่า stroop test คือให้เด็กจัดเรียงไพ่ตามสี สลับกับจัดเรียง
ไพ่ตามดอก ตอนทีจ่ ดั เรียงไพ่ตามสี เด็กจ�าเป็นต้องยับยัง้ สิง่ เร้าคือ
ดอกบนไพ่ และตอนทีจ่ ดั เรียงไพ่ตามดอก เขาต้องยับยัง้ สิง่ เร้าคือสี
ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็ก แต่ส�าหรับเด็กที่ก�าลังพัฒนา EF
พวกเขาท�าเวลาได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ความแตกต่ า งนี้ มี ผ ลจากพั ฒ นาการด้ า นภาษา และ
พัฒนาการของหน่วยความจ�าใช้งาน หนังสือละไว้มไิ ด้พดู ถึง stroop
test อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในงานวิจัย เช่น ให้เด็กอ่านตัวอักษร
สีแดงที่เขียนว่า “เขียว” แล้วอ่านตัวอักษรสีเขียวที่เขียนว่า “แดง”
จะเห็นว่าเด็กต้องยับยัง้ สิง่ เร้าจากสีเพือ่ อ่านให้ถกู ต้อง การทดลองนี้
แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนยังท�าคะแนนได้ไม่ต่างจากเด็กด้วยซ�้า
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เราแบ่ง EF ออกเป็นสองชนิดคือ แบบร้อน (hot EF) และ
แบบเย็น (cool EF)
EF แบบร้อนจะได้ใช้ในสถานการณ์ทเี่ ด็กมีอารมณ์รว่ มสูง
ในขณะที่ EF แบบเย็นจะได้ใช้ในสถานการณ์ท่ีเด็กมีอารมณ์ร่วม
น้อยกว่า เราพบว่าสมองที่รับผิดชอบ EF แต่ละแบบเป็นสมอง
คนละส่วนกัน งานวิจยั เด็กมักศึกษาเรือ่ ง EF แบบเย็นเพราะสภาพ
แวดล้อมได้รับการควบคุม แต่ในชีวิตจริงเด็กมักจะมีโอกาสใช้ EF
แบบร้อนมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นที่มักอยู่ใต้อิทธิพล
ของเพื่อนฝูง วัยรุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะควบคุมตนเองได้ยากและ
ประเมินสถานการณ์เสี่ยงผิดพลาดด้วยกลัวถูกปฏิเสธทางสังคม
จะเห็นว่า EF ทีด่ ตี อ้ งควบคุมได้ทงั้ ความคิด อารมณ์ และการกระท�า
ส่วนความจ�าใช้งานนั้นมีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือหน่วย
ความจ�าเพือ่ ใช้งานด้านภาษา (verbal working memory) อีกส่วนหนึง่
คื อ หน่ ว ยความจ� า เพื่ อ ใช้ ง านด้ า นการมองเห็ น เชิ ง มิ ติ สั ม พั น ธ์
(visio-spatial working memory) ประเด็นส�าคัญคือความจ�าใช้งาน
มีความจุทจี่ า� กัด [ต�าราบางเล่มเรียกความจ�าใช้งานสองส่วนนีว้ า่ ส่วน
ความจ�าด้านเสียง (phonological loop) และส่วนความจ�าด้านภาพ
(visio-spatial sketchpad)] พูดง่ายๆ ว่าหากได้ยินหรือมองเห็น
แล้วไม่ทบทวน ความจ�าใช้งานก็จะเลือนหายไป และเมือ่ มีความจ�า
ชุดใหม่เข้ามา ความจ�าชุดเก่าก็อาจเลือนหายไปได้ นอกจากนี้
สภาวะอารมณ์ก็มีผลกระทบต่อความจ�าใช้งานด้วยเช่นกัน
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การทบทวนความจ�าใช้งานมักท�าด้วยการพูดในใจ (inner
speech) ซึ่งเราพบว่าเด็กอายุ 3-4 ขวบสามารถพูดในใจได้แล้ว ถึง
ตรงนี้ควรเน้นย�า้ ว่า ช่วงเวลาหลังจาก 3 ขวบคือช่วงที่เด็กคนหนึ่ง
จะพัฒนาก้าวกระโดดทั้งด้านความคิดและจิตใจ
เราจึงพูดเสมอว่าการเตรียมความพร้อมที่แท้นั้นคือการ
เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดในช่วง 3 ขวบปีแรก เพราะกว่าจะถึงอนุบาลก็
สายเสียแล้วจริงๆ
เมื่อความสามารถในการยับยั้งชั่งใจดีแล้ว และความจุ
ของความจ�าใช้งานดีแล้ว เราก็มาถึงการใช้เหตุผลหรือตรรกะ เด็ก
ต้องยับยัง้ ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงประเด็น ความรูท้ ไี่ ม่เป็นความจริง รวมทัง้
เหตุผลที่ใช้การไม่ได้ และความจ�าใช้งานของเด็กต้องมีความจุ
มากพอที่จะสลับสับเปลี่ยนความคิดและการใช้เหตุผล นั่นคือสิ่งที่
เรียกว่าคิดยืดหยุ่น หรือคิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น ภาษา EF
เรียกว่า ความยืดหยุ่นทางปัญญา (cognitive flexibility) เราพบว่า
เด็ ก อายุ 4-5 ขวบจะพั ฒ นาความสามารถด้ า นนี้ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุ ด
นับเป็นช่วงนาทีทองของการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในขณะที่เด็กเล็ก
และผู้สูงอายุจะท�าไม่ได้
หนั ง สื อ ได้ เ ล่ า งานทดลองที่ แ สดงให้ เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลของ
ความรู้และการฝึกฝน โดยยกตัวอย่างงานวิจัยเรื่องเชียร์ลีดเดอร์
และนักดนตรี กับอัจฉริยะด้านหมากรุก
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นอกจากนี้เด็กยังสามารถทดสอบสมมติฐาน โดยหนังสือ
ยกตัวอย่างงานทดลองทีใ่ ห้เด็กอายุ 6 และ 8 ขวบดูภาพเหตุการณ์
ที่สองพี่น้องวางแผนจับหนู คนพี่เชื่อว่าหนูที่จะจับเป็นหนูตัวใหญ่
ส่วนคนน้องคิดว่าเป็นหนูตัวเล็ก นักวิจัยถามเด็กว่าเราควรวาง
กรงกับดักที่มีประตูกรงเป็นแบบช่องใหญ่หรือช่องเล็ก เพื่อที่จะ
พิสจู น์วา่ หนูทแี่ อบมากินอาหารตอนกลางคืนนัน้ ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
กันแน่ ซึ่งงานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ตอบถูก
การทดลองใหม่อกี ชิน้ อาศัยตัวแปรทีม่ ากขึน้ และซับซ้อน
ขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเด็กอายุ 11 และ 14 ปี โดยให้ดูภาพอาหาร
ที่ท�าให้เป็นหวัดหรือไม่ท�าให้เป็นหวัดจ�านวน 4 ภาพ แต่ละภาพ
มีอาหาร 4 ชนิด ปรากฏว่ามีร้อยละ 30 ของเด็ก 11 ขวบและ
ร้อยละ 50 ของเด็ก 14 ขวบเท่านั้นที่ตอบถูก หลายคนตอบโดย
อาศัย “ความเชื่อดั้งเดิม” ว่าอาหารอะไรสัมพันธ์กับหวัด แต่ไม่ได้
พิจารณารูปภาพและใช้ตรรกะที่ถูกต้อง เราเรียกว่าปรากฏการณ์
นี้ว่า ความผิดพลาดแบบเหมารวม (inclusion error)
ดังที่กอสวามีเขียนว่า “พบว่ามนุษย์มักให้เหตุผลอย่าง
ล�าเอียงโดยยืนยันเหตุผลเข้าข้างตัวเองอย่างรุนแรง ซึ่งพบได้ใน
ทุกเพศทุกวัย กล่าวคือ คนเรามีแนวโน้มที่จะหาหลักฐานยืนยัน
สาเหตุที่สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมของเรา”
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การเรียนรูว้ ธิ ใี ช้เหตุผลควรเรียนรูจ้ ากชีวติ จริง เพราะชีวติ
จริงมีหลายตัวแปร
ประโยคข้างต้นน่าจะเป็นข้อสรุปส�าคัญของเนื้อหาส่วนนี้
การใช้เหตุผลในข้อสอบปรนัยมักจ�ากัดตัวแปรลงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กจะได้พัฒนาทักษะสังคมและ
จริยธรรมอย่างแท้จริง (แต่มิได้หมายความว่าเราควรส่งเด็กไป
โรงเรียนก่อน 7 ขวบเพือ่ การนี)้ พัฒนาการด้านสังคมและจริยธรรม
มักจะเกิดขึน้ หลังจากอายุราว 7 ขวบ กอสวามีทา� การทดลองให้เด็ก
อายุ 8, 13 และ 16 ปี ตัดสินใจว่าจะท�าอย่างไรกับกระเป๋าเงินที่มี
คนท�าตก ผลทีไ่ ด้พบว่าเด็ก 8 ขวบบอกให้เอาไปคืนเจ้าของ เด็กอายุ
13 ปีให้เก็บเอาไว้ และเด็กอายุ 16 ปีให้เอาไปคืนเจ้าของเช่นกัน
เด็ก 8 ขวบบอกว่า ในเมื่อกระเป๋าเป็นของเจ้าของก็ต้อง
เอาไปคืน ขณะทีเ่ ด็กอายุ 13 ปีบอกว่า ถึงอย่างไรของก็หายไปแล้ว
ไม่วา่ เจ้าตัวจะรูห้ รือไม่กต็ าม ส่วนเด็กอายุ 16 ปีให้เหตุผลว่าเพราะ
เราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเอาไปคืน
จะเห็นได้ว่าวิธีคิดตามหลักจริยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นเกิดขึ้น
ช้ามากทีเดียว
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หนังสือเขียนต่อไปว่า เด็กอายุ 13 ปีคิดว่ากฎระเบียบใน
สังคมมาจากผู้มีอ�านาจ ขณะที่เด็กอายุ 16 ปีคิดว่าข้อตกลงทาง
สังคมเป็นกรอบของการอยู่ร่วมกันที่คนในสังคมช่วยกันก�าหนด
ความข้ อ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการจริ ย ธรรม (moral
development) ของลอว์เรนซ์ โคห์ลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg,
1987-1927)
อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ควรได้รบั โอกาส “ใคร่ครวญ” ประเด็น
ทางจริยธรรม ดังที่เราทราบแล้วว่าจริยธรรมมิได้เป็นสิ่งสัมบูรณ์
ในตัวเองและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้ามาพัวพันด้วย
อย่างมาก นอกจากนี้วัยรุ่นยังต้องรักษาสมดุลระหว่างอัตลักษณ์
ความต้องการเป็นอิสระ การป้องกันพื้นที่ส่วนตัว รวมถึงสิทธิ
ส่วนบุคคล
การให้เหตุผลภายหลังเหตุการณ์ (post-hoc reasoning)
จะช่วยให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งจริยธรรมได้ลกึ ซึง้ และกว้างขวางมากขึน้
โดยที่ทั้งหมดนี้ยังคงสัมพันธ์กับ EF อันได้แก่ การควบคุมตนเอง
ความจ�าใช้งาน และการคิดยืดหยุ่น
ลองย้อนกลับไปพิจารณาตัวอย่างกระเป๋าเงินที่ตกหาย
เด็กต้องควบคุมตัวเองไม่ให้เอาเงินในกระเป๋ามาเป็นของตน แล้ว
บริหารความจ�าใช้งานว่าด้วยข้อก�าหนดทางจริยธรรมที่มีอยู่เดิม
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ก่อนที่จะคิดยืดหยุ่นไปสู่ข้อสรุปส่วนตนซึ่งตั้งอยู่บนอัตลักษณ์
ความต้องการเป็นอิสระ การป้องกันพื้นที่ส่วนตัว รวมถึงสิทธิ
ส่วนบุคคล
ลองจบบทนี้ด้วยตัวอย่างยากๆ สักตัวอย่างหนึ่ง
เมื่อเราพบเหตุการณ์ที่พ่อล่วงละเมิดทางเพศลูก เรา
ต้องควบคุมตนเองให้ไม่คิดแต่จะเอาตัวรอด แล้วบริหารความจ�า
ใช้ ง านว่ า ด้ ว ยข้ อ ก� า หนดทางจริ ย ธรรมสากลซึ่ ง อาจจะรวมถึ ง
ข้อกฎหมาย ก่อนที่จะคิดยืดหยุ่นไปสู่ข้อสรุปส่วนตน ซึ่งตั้งอยู่บน
อัตลักษณ์ ความต้องการเป็นอิสระ การป้องกันพื้นที่ส่วนตัว และ
สิทธิส่วนบุคคล
เห็นหรือยังว่าเรื่องนี้ยากเพียงใด
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7

ทฤษฎี
และประสาทชีววิทยา
ของพัฒนาการ

จิตวิทยาเด็ก: ความรูฉ้ บับพกพา พูดถึงงานพัฒนาการเด็กตาม
ทฤษฎีของเพียเจต์และวีกอตสกีในฐานะทฤษฎีที่ยังมีอิทธิพลสูง
แม้ว่าจะถูกท้าทายด้วยงานวิจัยด้านประสาทชีววิทยาสมัยใหม่
เช่น ข้อสังเกตอันมีชื่อเสียงของเพียเจต์ที่ว่า ทารกก่อน
10 เดือนยังไม่สามารถรับรู้ว่าวัตถุที่หายไปนั้นแท้จริงยังด�ารงอยู่
แต่งานวิจยั ด้านคลืน่ สมองไฟฟ้าพบการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ สมอง
เมื่อทารกเห็นว่าวัตถุหายไปจากต�าแหน่งที่ควรจะมี
กอสวามีเล่าถึงงานของเพียเจต์อย่างง่ายๆ ว่า ทารกเกิด
มาพร้อม “โครงสร้างทางปัญญา” ที่จา� กัด แต่มีประสาทสัมผัสและ
พัฒนาการของกล้ามเนื้อ เช่น การดูด จับ (และปา) เป็นต้น ทารก
จ�าเป็นต้องปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางปัญญาเพือ่ รองรับสิง่ ทีพ่ บเห็น
และเมื่อโครงสร้างทางปัญญาใหม่พบประสบการณ์ที่ไม่เข้ากันกับ
โครงสร้างเดิม ทารกก็จา� เป็นต้องปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางปัญญา
ต่อไปอีก นี่คือพัฒนาการในช่วง 18 เดือนแรกที่เพียเจต์เรียกว่า
ขั้ น เรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสาทสั ม ผั ส และการเคลื่ อ นไหวกล้ า มเนื้ อ
(sensory-motor period)
ประเด็นส�าคัญอยูท่ ขี่ นั้ ถัดมา นัน่ คือขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารคิด
(pre-operational period) เด็กช่วงวัย 2-7 ขวบนี้เริ่มมีภาพในใจ
และใช้สญ
ั ลักษณ์ เพียเจต์บรรยายถึงปรากฏการณ์สา� คัญๆ คือ การ
เห็นตนเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะน�าไปสู่ลักษณะวิธีคิดของเด็กเล็ก
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ก่อนวัยเรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
(egocentrism) การมุ ่ ง สนใจเฉพาะสิ่ ง หนึ่ ง และละเลยสิ่ ง อื่ น
(centration) ความสามารถในการคิดย้อนกลับ (reversibility)
การอนุรักษ์ (conservation) การถ่ายทอด (transitivity) การจัด
ล�าดับ (seriation) และการจัดหมวดหมู่ (class inclusion)
ส�าหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับค�าศัพท์จ�านวนมากเหล่านี้
ให้ท�าความเข้าใจภาพ 7.1 ในหน้า 86 ซึ่งค�าบรรยายใต้ภาพตาม
ต้นฉบับออกจะสั้นไปเล็กน้อย
คราวนี้ลองอธิบายใหม่
ขั้นแรก ดูรูปบน เด็กเล็กจะบอกว่าจ�านวนหมากแถวบน
และแถวล่างเท่ากัน (แม้จะยังนับเลขไม่ได้) เพราะเด็กยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง และมุ่งสนใจสิ่งหนึ่งโดยละเลยสิ่งอื่น เมื่อเรายืดหมาก
แถวล่างให้ห่างออกจากกันท�าให้แถวยาวกว่า เด็กเล็กจะตอบว่า
แถวล่างมีจา� นวนหมากมากกว่า
ขั้นที่สอง ดูรูปแถวกลาง เด็กเล็กจะบอกว่าน�้าในภาชนะ
สองใบด้านซ้ายมีปริมาตรเท่ากัน ครั้นเราเทน�้าจากภาชนะใบหนึ่ง
ลงในภาชนะทรงสูง เด็กจะบอกว่าน�้าในภาชนะทรงสูงมีปริมาตร
มากกว่า เด็กตอบเช่นนีเ้ พราะขาดความสามารถทีจ่ ะอนุรกั ษ์ความ
ไม่แปรเปลี่ยนเอาไว้
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ขั้นที่สาม ดูรูปแถวล่าง เด็กเล็กจะบอกว่าลูกบอลดิน
เหนียวสองลูกมีขนาดเท่ากัน ถ้าเราท�าให้ลูกบอลลูกหนึ่งแบนลง
เด็กจะบอกว่าลูกบอลที่แบนลงมีขนาดเล็กกว่า จะเห็นว่าเด็กไม่
สามารถอนุรักษ์ปริมาณดินเหนียวเดิมเอาไว้ได้ เขาสนใจมิติด้าน
ความสูงแต่ละเลยมิติด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และขาดความสามารถ
ในการคิดย้อนกลับ

ตัวเลข

แต่ละแถวมีตัวหมาก
เท่ากันหรือไม่

คราวนี้แต่ละแถวมีตัวหมากเท่ากันหรือไม่
หรือแถวไหนมีมากกว่า

ของเหลว

คราวนี้แต่ละแก้วมีน�้าปริมาณเท่ากันหรือไม่
หรือแก้วไหนมีมากกว่า

แต่ละแก้วมีนา�้ ปริมาณ
เท่ากันหรือไม่

มวล
ลูกบอลแต่ละลูกมีปริมาณ
ดินเหนียวเท่ากันหรือไม่่

คราวนี้ลูกบอลแต่ละลูกมีปริมาณดินเหนียว
เท่ากันหรือไม่ หรือลูกไหนมีมากกว่า

ภาพ 7.1 ตัวอย่างบททดสอบเรื่องการอนุรักษ์ของเพียเจต์
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ความสามารถพื้นฐานเหล่านี้ท�างานประสานกันตลอด
เวลา เด็กจึงพัฒนาตนเองด้วยการท�างานทีละอย่าง เพื่อปรับ
โครงสร้างทางปัญญาให้เข้ากับข้อสังเกตใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นว่า เด็กจ�าเป็นต้องพัฒนาความ
สามารถด้าน EF และอภิปัญญา เพื่อให้สามารถควบคุมตนเอง
ยับยั้งความคิดหนึ่งเพื่อแปรเปลี่ยนไปสู่อีกความคิดหนึ่ง และสลับ
ความคิดไปมาได้โดยไม่สูญเสียเป้าหมาย อีกทั้งเด็กต้องสามารถ
ใคร่ครวญตนเองด้วยการสลับปรับเปลีย่ นมุมมองอย่างหลากหลาย
พัฒนาการทั้งสองประการนี้เริ่มต้นในช่วง 3-4 ขวบด้วยเช่นกัน
“ในขั้นก่อนปฏิบัติการคิด แนวโน้มที่จะยึดตนเองเป็น

ศูนย์กลาง มุ่งสนใจเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งและละเลยสิ่งอื่น และขาด
ความสามารถในการคิดย้อนกลับ จะท�าให้เกิดภาวะไม่สมดุลใน
โครงสร้างทางปัญญาของเด็ก” นั่นท�าให้เด็กต้องพัฒนาจากระดับ
ปฏิบัติการคิดไปสู่ปฏิบัติการคิดเชิงรูปธรรมต่อไป
ขั้นปฏิบัติการคิดเชิงรูปธรรม (concrete operation) เมื่อ
อายุ 7-11 ปี เด็กจะเข้าใจเรื่องจ�านวนและปริมาณดีขึ้น พูดง่ายๆ
ว่าเด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสามารถเข้าใจระบบตรรกะ
ได้แล้ว โครงสร้างทางปัญญาปรับตัวเองเข้าสู่โลกแห่งตรรกะซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับสมการทางคณิตศาสตร์ ด้วยความสามารถ
ที่เรียกว่าการถ่ายทอด ซึ่งแท้จริงแล้วเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อน 7 ขวบ
นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์

87

เพราะเหตุนงี้ านวิจยั ระยะหลังจึงชีใ้ ห้เห็นว่าทีจ่ ริงแล้วปฏิบตั กิ ารคิด
เชิงรูปธรรมอาจจะมาเร็วกว่าที่เพียเจต์คาดการณ์ไว้
ขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดเชิงนามธรรม (abstract operation) เมือ่
อายุ 11 ปีขนึ้ ไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ เด็กวัยรุน่ ตอนต้นสามารถเชือ่ มโยง
ปฏิบัติการคิดเชิงรูปธรรมหลายๆ กระบวนการเข้าด้วยกัน ในที่นี้
ค�าส�าคัญคือค�าว่า “เชื่อมโยง” จากนั้นเด็กต้องปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอีก หากใช้ค�าศัพท์สมัยใหม่ก็คือการสร้าง
อัลกอริทึมอันซับซ้อนเพื่อรองรับตรรกะของการคิด (ส่วนปัญญา
ประดิษฐ์จะเขียนอัลกอริทึมให้ตัวเองเพื่อยกระดับตัวเอง)
ในขณะที่เพียเจต์เน้นว่าเด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง วีกอตสกี
กลับเน้นว่าเด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม
การใช้สัญลักษณ์ และภาษา
ระบบสัญลักษณ์ที่ส�าคัญที่สุดคือภาษา อันน�าไปสู่การที่
เด็กสามารถพูดในใจและคิดในใจ ซึง่ เป็นกระบวนการพัฒนาทีส่ า� คัญ
วีกอตสกีเขียนเรือ่ งพืน้ ทีข่ องขอบเขตพัฒนาการ (zone of
proximal development - ZPD) อันหมายถึงช่วงชัน้ ของพัฒนาการ
ของเด็กคนหนึ่งซึ่งหากได้รับความช่วยเหลือก็จะพัฒนาต่อไป
โครงสร้างนี้ได้มาจากความพยายามของวีกอตสกีที่จะช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ ก่อนจะพบว่าเด็กพิเศษรวมทั้งเด็กคนอื่นๆ ที่เรียนรู้ช้า
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ล้วนมีพื้นที่ของขอบเขตพัฒนาการส่วนตน ซึ่งหากมีคนช่วยเหลือ
ก็จะไปต่อได้
วี ก อตสกี ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ การเล่ น ของเด็ ก มาก
ด้วยเห็นว่าการเล่นเป็นพืน้ ทีข่ องขอบเขตพัฒนาการตามธรรมชาติ
ของเด็กๆ อยู่แล้ว “ระหว่างที่เด็กเล่น พวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ของ
ขอบเขตพัฒนาการเสมอ ดังนั้นเท่ากับว่าเด็กจะพัฒนาความคิด
เชิงนามธรรมไปด้วยระหว่างเล่น”
ต่อมาคือเรื่องทฤษฎีการสร้างความรู้ในเชิงประสาทวิทยา
(Neuroconstructivism)
แม้ ว ่ า งานวิ จั ย ด้ า นประสาทวิ ท ยาและพั น ธุ ก รรมจะ
ก้าวหน้าไปมาก และเป็นที่ยอมรับว่าสมองที่ดีแต่ก�าเนิดหรือยีน
ที่ดีแต่ก�าเนิดมีผลต่อพัฒนาการ แต่เรื่องที่ประชาชนทั่วไปควร
ตระหนักมีสองข้อ
(1) ยีนมิใช่ปัจจัยชี้ขาด ต่อให้เรารู้ว่ายีนหนึ่งๆ ก�าหนดสี
ของตา แต่ยนี นัน้ ก็มไิ ด้ทา� งานโดดเดีย่ ว ยีนท�างานโดยมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันเสมอ นอกจากนี้ยีนยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
เสมอด้วย อัจฉริยะทางดนตรีที่มาเกิดผิดที่ ย่อมไม่สามารถเป็น
อัจฉริยะทางดนตรีได้
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(2) ความรู้เรื่องยีนนี้เองยิ่งท�าให้เราควรใส่ใจเรื่องการ
จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดส�าหรับเด็กทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้
ยีนของเด็กท�าหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงท�าได้ ด้วยวิธีนี้เด็กที่มี
ยีนบกพร่องด้านการอ่านก็อาจจะไม่แสดงออกมากมายเท่าที่ควร
ทั้งนี้เพราะเราได้จัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเหลือด้านการอ่านให้แก่เด็ก
ทุกคนโดยเสมอภาคกัน
ยีน DRD4 (dopamine receptor D4 gene) เป็นยีนที่
รับผิดชอบ EF โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทที่รับผิดชอบระบบ
การให้รางวัลและการท�าโทษ รวมทั้งความยืดหยุ่น งานวิจัยพบว่า
มีการแปรผันจ�าเพาะ (specific variation) รูปแบบหนึ่งของยีน
DRD4 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กอย่างมาก เราเรียกว่ารูปแบบนี้ว่า
7-repeat allele
หากว่าเด็กมีลักษณะการแปรผันจ�าเพาะ 7-repeat allele
นีจ้ ะท�าให้โดปามีนตอบสนองต่อระบบการให้รางวัลและการท�าโทษ
ลดลง ส่งผลให้การเรียนรู้ปั่นป่วน งานวิจัยพบว่าการเลี้ยงดูที่ไม่ดี
ในช่วง 10 เดือนแรกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านสังคมเมื่ออายุ 39
เดือน การเลี้ยงดูในทางลบอย่างการดุด่าและใช้ความรุนแรงจะ
ส่งผลให้เด็กที่มีการแปรผันจ�าเพาะของยีนรูปแบบนี้มีพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมมากกว่าคนทั่วไปและควบคุมตนเองได้ต�่ากว่าเด็ก
ทั่วไป ในขณะที่เด็กที่ไม่มี 7-repeat allele ยับยั้งชั่งใจได้ดีกว่า
จะเห็นว่ายีนมีอิทธิพลอย่างแท้จริง
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ไม่ ว ่ า เด็ ก มี ยี น แบบไหนก็ ต าม ประเด็ น การจั ด สภาพ
แวดล้อมที่ดีที่สุดส�าหรับเด็กถือเป็นเรื่องจ�าเป็น
งานวิจัยสมองสมัยใหม่ยังพบด้วยว่า โครงสร้างสมอง
ของเด็กคล้ายคลึงกับโครงสร้างสมองของผู้ใหญ่ เช่น ศูนย์ควบคุม
การได้ยนิ ตัง้ อยูบ่ ริเวณเดียวกันและท�างานด้วยกลไกทีค่ ล้ายคลึงกัน
วิธนี ที้ า� ให้เรามีความหวังทีจ่ ะค้นหาเด็กทีอ่ าจจะมีปญ
ั หาการพูดได้
รวดเร็วกว่าเดิมแล้วรีบแก้ไขแต่เนิ่นๆ
งานวิจัยด้านสมองส่วนมากเป็นการค้นหาสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร เช่น เรารู้แล้วว่าสมองส่วนหน้าสัมพันธ์กับ EF
อย่างแน่นอน แต่เราไม่รวู้ า่ สิง่ ใดเกิดก่อนเกิดหลัง อะไรเป็นเหตุอะไร
เป็นผล โดยสมมติฐานคือ สมองส่วนหน้าและ EF พัฒนาพร้อมกัน
เป็นวงจรที่เกื้อหนุนกันและกัน
สมองคนเรามิได้อา่ นหนังสือเป็นตัง้ แต่แรก มนุษย์โบราณ
ไม่จ�าเป็นต้องอ่าน แต่เด็กทุกวันนี้ต้องพัฒนาสมองส่วนต่างๆ
เพือ่ อ่าน ได้แก่ ส่วนทีใ่ ช้ดตู วั อักษร ลากนิว้ ไปตามตัวอักษร ฟังเสียง
จากแม่ที่ก�าลังอ่าน และฝึกออกเสียงตามเสียงที่ได้ยิน เหล่านี้
ประกอบขึน้ เป็นการอ่าน งานวิจยั พบว่าการลากนิว้ ไปตามตัวอักษร
ด้ ว ยมื อ ท� า ให้ ส มองส่ ว นการมองตั ว อั ก ษรพั ฒ นาและสามารถ
ลากสายตาไปตามตั ว อั ก ษรโดยไม่ ต ้ อ งใช้ นิ้ ว จะเห็ น ว่ า สมอง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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หนังสือเล่มนีท้ งิ้ ท้ายว่า แม้สมองจะเป็นสิง่ ส�าคัญ แต่สมอง
ประกอบด้วยเซลล์มากถึง 86,000 ล้านเซลล์ จึงยังเป็นเรือ่ งท้าทาย
ส�าหรับวงการวิทยาศาสตร์ทจี่ ะหาเหตุและผล ฉะนัน้ สิง่ ทีส่ า� คัญกว่า
ก็คือปัจจัยด้านจิตวิทยาและสิ่งแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้าน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
และสังคมทีเ่ ป็นมิตร ยังคงเป็นเรือ่ งส�าคัญสูงสุดโดยไม่ตอ้ งค�านึงว่า
สมองของเด็กเป็นอย่างไร เพราะสมองจะปรับตัวได้เสมอ
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