




 ”พอ„ เปนที่หนึ่งในดวงใจลูกเสมอ พอก็คือพอ ไมวาจะอยูในบทบาทไหนหรือเปนเชนไร

นิทานนารัก ๆ  ของครอบครัวแรด ครอบครัวธรรมดา ๆ  ที่มีพอ แม ลูก และเจาตูบอยูรวมกัน

อยางเรียบงาย มีความสุข สนุกสนาน พอดูแลครอบครัวและยังเปนไดแทบทุก ๆ อยาง

เปนเพื่อนเลน เปนคิงคอง เปนพอบาน เปนชาง...แมจะไมสมบูรณแบบ เกงบาง ไมเกงบาง

หลงลืมบาง ผิดพลาดบาง แตพอก็คือพอ พอที่ใหความรักและความอบอุนใจแกลูกไดเสมอ

 เพียงแคการทําหนาที่ของพอในชีวิตประจําวัน การใหเวลาและใชเวลาทํากิจกรรมรวมกัน

ทั้งเลนสนุกกับลูก ๆ  ชวนกันไปเที่ยว ชวยกันทํางานบาน การใชชีวิตครอบครัวที่ใกลชิดอบอุน

อยางเปนธรรมชาติ ไดสราง ”ความผูกพันไวใจ„ ซึ่งเปนความจําเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งสําหรับ

ชีวิตเด็ก เด็กจะรับรูวาเขาเปนที่รัก มีคามีความหมาย ผลที่ตามมาคือความสุข ความมั่นคง

ทางจิตใจของลูก สิ่งนี้ชวยไมใหเด็กหลงไปแสวงหาความสุขที่เสี่ยงตอความเสียหายของชีวิต

ในอนาคต นอกจากนี้ ”ความผูกพันไวใจ„ และการชวนลูก ”ลงมือทํา„ ยังเปนปจจัยหนุน

ที่สําคัญของการสงเสริมทักษะสมอง EF ที่นําไปสูความสามารถในการคิดขั้นสูงของมนุษยเรา

 บางทีพอก็...นะ นิทานที่ชวนใหเห็นถึงความนารักของพอ...ผูเปนที่หนึ่งในดวงใจเสมอ 

      ครูหวาน - ธิดา พิทักษสินสุข

      อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ
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 คือกระบวนการทํางานในสมองสวนหนาของมนุษยสวนที่ควรพัฒนา เพราะจะพาเด็ก ๆ

ไปสู ความสําเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพ การเห็นคุณคาในตัวเอง และการสราง

สัมพันธภาพกับผูอื ่นได ทักษะเหลานี้พัฒนาไดเร็วในเด็กวัย 3-6 ป และติดเปนนิสัยไป

ตลอดชีวิตโดยเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา EF ก็คือ ”การอาน„ นั่นเอง

 ทักษะ EF ไดแก

 1. กลุ มทักษะพื้นฐาน ประกอบดวย ทักษะจําเพื ่อใชงาน (Working Memory)

  ยั้งคิด ไตรตรอง (Inhibitory Control) ยืดหยุนความคิด (Shift/Cognitive

  Flexibility)

 2. กลุ มทักษะกํากับตนเอง ประกอบดวย ทักษะจดจอใสใจ (Focus/Attention)

  ควบคุมอารมณ (Emotional Control) ติดตามประเมินตนเอง (Self-monitoring)

 3. กลุมทักษะปฏิบัติ ประกอบดวย ความสามารถในการริเริ ่มลงมือทํา (Initiating)

  วางแผน จัดระบบดําเนินการ (Planning and Organizing) มุ งเปาหมาย

  (Goal-directed Persistence)

 อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.rlg-ef.com หรือ www.facebook.com/RLGEF

ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ
หรือ Exe����ve Fun����n� (EF)
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พอก็...นะ

ทุกคนก็รู...ก็พอนะ



บางทีพอก็ชอบทําตัวเหมือนเด็ก ๆ
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และพูดจาเหมือนเด็ก ๆ  
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