
วันเด็ก…
แก่นแท้คืออะไร
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และพจนา อาภานุรักษ์
ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ‘เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ แล้ววันเด็กปีนี้ ประเทศไทยท�อะไรให้
เด็กบ้าง? เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยค�ว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ แต่เด็กจะมี
อนาคตที่ดีได้ต้องเริ่มจากการเตรียมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านท้ัง กาย จิต และสังคม 
เพื่อให้เขาเติบโตอย่างงดงามแบบที่ตัวเขาอยากจะเป็นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมรอบตัวเขา 

 ตลอดปี 2561 ศนูย์วชิาการและเครอืข่ายวิชาการ
ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้สังเคราะห์เอกสาร
ศกึษางานวจิยั และลงพ้ืนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน พบสถานการณ์ปัญหา
ส�าคัญของเด็กและเยาวชน ทั้งปัญหาภาวะโภชนาการ 
ข้อมูลจากส�านักโภชนาการ กรมอนามัย ปี 2560 เด็ก
อายุ 0-5 ปี สงูดสีมส่วน 49.8% ซึง่ยังต�า่กว่าค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ต้ังไว้ท่ี 51% ในขณะที ่13% ของเดก็อายุ 5-12 ปี
เริม่มภีาวะอ้วนและอ้วน 10.5% ของเดก็ไทยอายุต�า่กว่า
5 ปี มีภาวะเตี้ยปานกลางถึงมาก และ 2.6% อยู่ใน
เกณฑ์เตี้ยมาก สาเหตุส�าคัญของภาวะไม่สมส่วนของ
ร่างกายนอกจากอาหารและโภชนาการไม่เพียงพอแล้ว

ยังมาจากการมีกิจกรรมทางกายน้อย มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรทัศน์
และสมาร์ทโฟน จากการส�ารวจในปี 2559 ไอคิวและอีคิวในเด็กชั้นป.1 ทั่วประเทศจ�านวน 23,641 คน 
พบว่ามีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.2 สูงขึ้นกว่าผลส�ารวจเมื่อปี 2554 แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2560 16% 
ของเด็ก 0-5 ปี  ยังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า



 เมือ่ก้าวเข้าสูช่ัน้เรยีน เดก็ไทยต้องใช้เวลาอยู่ท่ีโรงเรยีนประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวัน คดิป็นหนึง่ในสาม
ของเวลาตลอดทั้งวัน และมีเวลาพูดคุยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตนเองกับพ่อแม่เพียงวันละ 10 นาที
เท่าน้ัน มข้ีอมลูจากนกัวิจยัมลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาต ิ สนบัสนนุโดยส�านักงานกองทนุสร้างเสรมิสขุภาพ
(สสส.) พบว่าประเทศไทยถูกจัดล�าดับให้เป็นประเทศที่เด็กมีเวลาเรียนมากที่สุดในโลก เป็นอีกสาเหตุ
ที่ท�าให้มีเด็กไทยต้องออกกลางคันจ�านวนปีละ 900 คน มีเด็กจ�านวนไม่น้อยไม่อยากเรียนหนังสือเพราะ
เบื่อหน่ายกับการใช้เวลาในห้องเรียน 

 แล้วธรรมชาติของเด็ก คือ อะไร? จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของเด็กจะพบว่าสิ่งที่
สอดคล้องกันคือภาวะอ้วนของเด็กเกิดจากกิจกรรมในชีวิตที่ไม่ได้ active มากพอ ทางศูนย์วิชาการฯ 
ได้ลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายทั้งจังหวัดระยอง อุบลราชธานี 
เชียงใหม่ เชียงราย ยะลา สิ่งหนึ่งที่เห็นร่วมกันคือการใช้ชุมชนเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อสร้างการเรียนรู้ 
เด็ก ๆ ได้มีโอกาสลงไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการเป็นเจ้าของ
โจทย์การเรียนรู้ของตัวเอง เกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ เกิดพื้นที่ทางความคิดแบบอิสระไม่มีถูก
ไม่มีผิด เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผู้ใหญ่ต�าหนิ เหล่านี้คือการเรียนรู้
ที่จะช่วยหล่อหลอมความเป็นตัวตนของเด็กโดยที่ไม่ถูกครอบง�าจากระบบคิด แบบเดินตามหลังผู้ใหญ่
หมาไม่กัด ในขณะที่เด็กในเขตเมืองกลับเป็นผู้ด้อยโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนรอบตัวเพราะขาด
มิติความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในรูปแบบเครือญาติและให้ความส�าคัญกับความเป็นส่วนตัวมากกว่า 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสมากกว่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สาธารณะ 
 
 เมือ่ศกึษาในระดบันโยบายและแผนงานทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิฉบบัท่ี 2 แผนพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิฉบบัที ่2 พ.ศ.2560-2564
และกลยุทธ์กรมเดก็และเยาวชน ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 พบชดุค�าท่ีสะท้อนวธีิคดิในการพัฒนาเดก็และ
เยาวชนท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี ‘Mindset’ ของ Carol S. Dweck  ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด นักวิจยัระดบัโลกด้านบคุลกิภาพ จติวิทยาสงัคม และจติวิทยาพัฒนาการ กล่าวคอื Mindset
หรือ วิธีคดิมผีลต่อการใช้ชวิีตของมนษุย์เพราะเป็นตวัก�ากับวิธีการตดัสนิใจและวิธีการรบัมอืงจากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น Dweck ค้นพบกรอบความคิด 2 รูปแบบ คือ กรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) และ
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยคนที่กรอบความคิดแบบติดเกิดจากการเลี้ยงดูที่
สอนให้ให้ความส�าคญักับการเป็นคนฉลาด และคณุสมบตัขิองตวัเองเป็นสิง่ท่ีไม่สามารถเปลีย่นแปลงไป
ต้องพิสูจน์ตัวเองซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนเองมีสติปัญญาและมีศีลธรรมมากพอท่ีจะได้รับ
การยอมรับจากคนรอบข้าง ในขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต มีความเชื่อว่าคุณสมบัติพื้นฐาน
ของคน คือ สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม ทั้งพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ความสนใจ 
ความถนัด นิสัย สามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตด้วยความพยายามและประสบการณ์ ซึ่งเราก็ต้อง
ย้อนกลับมาดูวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนว่าเราสร้างเด็กท่ีมีกรอบความคิดแบบไหน และ
ด้วยวิธีการที่ตั้งต้นจากกรอบความคิดแบบใด?

 วิธีคิดในการพัฒนาเด็กสะท้อนจากค�าที่ใช้ในการก�าหนดนโยบาย จากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารงานวิจัยทฤษฎี Mindset และการสัมภาษณ์ผู้ที่ท�างานด้านเด็กและเยาวชน พบว่าชุดค�าที่สะท้อน



Fixed Mindset ในแผนนโยบาย เช่น ..ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ..จ�ากัด ควบคุม.. สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ ...ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ และพบชุดค�าที่สะท้อน Growth 
Mindset เช่น ..มีอิสระ ..ยืดหยุ่น ..สอดคล้องกับบริบท ปรับให้เหมาะสมกับ.. ..มีส่วนร่วม
เปิดโอกาส.. ความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเปลีย่นแปลง และคิดนอกกรอบ ซึง่เม่ือศึกษาแผนพัฒนา
ระดับชาติพบชุดค�าส�าคัญที่สะท้อนวิธีคิดแบบกรอบGrowth Mindset ที่ส�าคัญคือ “การมีส่วนร่วม” 
ในขณะที่ชุดค�าที่สะท้อนวิธีคิดแบบ Fixed Mindset นั้นปรากฏพบมากกว่า ทั้งนี้ ไม่ว่าแผนพัฒนา
ระดับชาติจะออกมาในรูปแบบใด สิ่งท่ีส�าคัญกว่าคือการน�านโยบายลงไปปฏิบัติท่ีจ�าเป็นต้องพ้น
จากกรอบความคิดแบบเดิมที่ผู้ใหญ่คิด เด็กท�า เพราะนั่นย่อมสวนทางกันกับการสร้างเด็กและ
เยาวชนให้เกิด Growth Mindset

 จากภาพข่าวความรุนแรงในด้านต่าง ๆ อาชญากรรมที่เกิดจากเด็กและเยาวชน สะท้อนให้เห็น
ความเปราะบางของสงัคมกับการพัฒนาเดก็และเยาวชน ทัง้สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก การที่เด็ก
คนหนึ่งจะลุกขึ้นมาก่อความรุนแรงได้นั้น คงไม่ใช่แค่การเลียนแบบพฤติกรรมที่พบในสื่อต่าง ๆ แต่เป็น
การภาวะการขาดความยับย้ังชัง่ใจ ขาดการมเีหตผุลและคดิวิเคราะห์ถึงผลกระทบทีจ่ะตามมาจากพฤตกิรรม
ความรนุแรง ซึง่สิง่เหล่าน้ีสามารถสร้างได้ด้วยการปรบัสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นส�าคัญ จะท�าอย่างไร
ไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะกดทับที่มาจากการถูกตีตรา การไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และมี
พื้นที่ชีวิตมากเพียงพอที่จะคิด ออกแบบ ท�ากิจกรรมตามที่พวกเขาสนใจ สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(self esteem) และการยอมรับตัวตนของเขาได้

 คงถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ทั้งหลาย ตั้งแต่ผู้ก�าหนดนโยบาย คนท�างานที่เกี่ยวข้องเด็กและเยาวชน ครู 
ตลอดจนครอบครัว ต้องท�าความเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก หากเรายังยืนยันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ 
นั่นหมายความว่าเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบชีวิต ลองผิดลองถูก สร้างให้เขาเห็นคุณค่าของ
ตัวเอง และพัฒนาศักยภาพที่เขาตามความสนใจ ช่วยสนับสนุนให้เขามีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามที่พวกเขาต้องการ ให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกด้าน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ตลอดจนการร่วมกันออกแบบสังคมที่เขาอยู่ให้ดีกว่าปัจจุบัน 
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