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เรื่องที่สําคัญในการพัฒนาการเด็ก  คือ การสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน     

และเลีย้งดวยนมแมพรอมอาหารตามวัยถึง 2 ป เพราะนมแมเปนเรื่องตั้งตนที่สําคญัในชวงเวลาสําคัญ

ของชีวิต  ขอเร่ิมตนดวย หวงโซทองคํา 

 
รอยยิ้มและตนแบบหลักของสังคมไทย เราจะสรางชาติขึ้นไดโดยการรวมการเลีย้งลูกดวยนมแมและ

พัฒนาการของเด็กเขาดวยกันเปนหวงโซและใหตระหนักวาหวงโซทองคําน้ีจะนําพาไปสูคุณภาพสําคัญ

ของเด็กในอนาคต รอยยิ้มแหงความสําเรจ็ก็จะเกิดขึ้นตามมา 

ทําใหนึกถึงเพลง a certain smile …. การจะสรางรากฐานที่สําคัญใหคนในประเทศได  นาจะเกิดจาก

การรวมตวั binding ระหวาง breastfeeding กับ development  แลวแปลงใหชื่อเปน  Golden change 

for  golden child  และในทีสุ่ด golden smile ก็จะ come after อยางแนนอน 

 
Factor ที่เก่ียวของกับการสรางรากฐานนั้น  ทาง engineers จะถามวา ดินเปนอยางไร  

structure เปนอยางไร  มี  force อะไรบาง ที่ตองคอย take in to consideration  มี earth quake ใหม         



มีเทคโนโลยีทีต่องใชอยางไร  เพราะวาการสรางรากฐาน ถาเกิด fail ขึ้นมา จะ very expensive and   

difficult to repair เพราะฉะนั้น น่ีเปน concept ของ engineer เพราะเก่ียวกบัการกอสราง   

ทาง Human foundation ตองคิด consideration ไมนอยเหมือนกัน เพราะวา  soil ของเราคือ

สมองของคน คือ synapse  คือตัวทีท่ําใหเกิดอะไรที่มันดีข้ึน หรือ worse  structure ที่เกิดข้ึนใน 

สวนของ  brain ถูก check โดย early experiences ประสบการณตั้งแตเร่ิมตน  force ที่เราควร

คํานึงถึง ที่ตองระวงัมาก คือ  toxic stress   technology ที่คิดวาสําคัญที่ควรใหการสงเสรมิก็คือ 

executive function ซึ่งเปนเรื่องที่สําคญั  ไมเหมือนกับการกอสรางตึก  เพราะเรา fail ไมได 

เพราะ fail  ของการสรางตึกยังมีการปรับฐานได ทําอะไรอ่ืน ๆ ได แตคนเรา fail ไมไดเลย  

ประสบการณเร่ิมตน ทีเ่รียกวา early experiences สําคัญอยางไร  สําคัญเพราะวา brain ของคน 

ใน newborn เกิดมานํ้าหนัก 333 กรัม ภายใน 2 ป มีการเจริญเติบโตอยางมากมาย นํ้าหนัก

เพิ่มข้ึนไปถึง 3 เทา คือเกือบ 999 กรัม ภายใน มี brain circuits   

(วงจร ของ brain) เกิดข้ึนมากมาย   

ถาเปรียบเทียบการวางโครงสรางสิ่งกอสรางทางวิศวกรรม ที่ตองตรวจสอบโครงสรางของดิน

เพ่ือวางแผนวางฐานรากใหแข็งแรงและปองกันการลมเหลวหรือเสียหายจากการถลมทลาย การ

วางรากฐานชวีิตคนยิ่งสําคญัเพราะเราไมสามารถจะปลอยใหมีความลมเหลว เสยีหายเกิดขึ้นได เพราะ

ดินของการสรางคนคือสมอง โครงสรางของสมองแรกเกิดจะถูกตรวจสอบโดยประสบการณในวยัน้ันๆ

และที่สําคญัคอื toxic stress ที่เด็กไดรับจากพฤติกรรมการดูแลของอแมหรือผูดูแล 

 
 



 
 

การเจริญเติบโตของสมอง มีชวงที่สําคัญ   คือ ชวง 5 ปแรกของชีวติเทาน้ัน  ที่เราจะมีโอกาสทําอะไรได  

ขณะที่การเจรญิเติบโตของรางกายอยางอ่ืน เปนไปตามเวลาที่เพ่ิมขึ้น  เพราะฉะนั้น เราจะทําอะไรก็ 

ตองรีบทําเสีย ในชวงนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถือเปนความทาทาย  (ในภาพ) เสนสีแดง คือโอกาสที่เรา

จะมีการปรับเปลี่ยน behavior ของคน ทีส่มองได   เสนสีนํ้าเงิน  ในความเปนจริงก็คือ เราลงทนุหรือทํา

อะไรนอยมากในระยะเริ่มตน  ทั้งๆ ที่เปนชวงระยะที่สาํคัญที่สุด 

 

 
 

 Oxytocin ที่อยูในน้ํานมแม เปน Love and cuddle hormone เปนตวัที่ทําใหเกิดความ

รัก และ attachment ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางมนุษยดวยกัน  (อันน้ี เปนเรื่องที่ผมคิดวา) ทําอยางไรก็ไม

สามารถมีอะไรมาทําทดแทนตัวน้ีได  หรือทําไดเหมือน 

 oxytocin เปนตัวที่ทําใหเกิด feeling of trust and confidence ถาเด็กไดรับไป  มีความ 

ไวเน้ือเชื่อใจและความเชื่อม่ันในตวัแม  จะเปนตวัอยางที่ทําใหเกิดอะไรตออะไรดีขึน้อีกมาก 

 oxytocin เปนตัวที่ทําใหเกิด cognitive development ทีดี่ขึ้น  IQ เม่ือเทียบกับ 



ระยะเวลาทีใ่หทั้งหมด  IQ  vary  กับนํ้านมแมเลย ถาใหเพียง 3 เดือน IQ จะมากกวา Bottle feed 

ประมาณ  2.1 score  ให 4-6 เดือน IQ จะมากกวาถึง 3.6 score  ไดด่ืมนมแมนานเทาใด IQ จะมีสวน

ในการให ดีกวาในกลุมที่ให bottle feeding ถึงแมจะเปน  Omeka 3, DHA หรือ lactase ก็มีสวนทําให

เกิด Brain development ทัง้น้ัน สวนดีของ Breastfeeding  มีมากมาย 

   



 

 
 

Infant กับความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางตัวเขากับสิ่งแวดลอมก็คือ ทําใหเกิด trust ไดมากกวา 

mistrust ตรงนี้  (hope) ความหวัง ก็จะเกิดขึ้นเชนเดียวกัน  

Toddler 1-3 ปน้ัน ถาทําใหเกิดความไวเน้ือเชื้อใจ autonomy การอยากจะเปนตวัของตวัเอง

ในทางที่ดีและไดรับการสงเสริม จะทําใหเกิด confidence และ self control เกิดขึ้น 

Preschool ก็เชนเดียวกัน   

สุดทายที่อยากใหเห็น ใหดู คือชวงสดุทายของชีวติ คือ old age ( เริ่มตนตั้งแตอายุ 55 ป) 

Erikson บอกวา เปนความแตกตางของ integrity กับ despair ถาทําอะไรไวดีๆ จะมีความภูมิใจใน

ตัวเอง integrity เกิดขึ้นอยางแนนอน ( แตถาเผื่อใครถงึ 55 แลวก็ตองคิดถึงตรงนี้ใหดี  วาคุณมีความ

ภูมิใจใดๆ ในชีวติที่ทําไวหรือไม กับความสิ้นหวังที่  despair) 

 

 
 

Target ในการทํางาน    มีการถามคําถาม ประธานาธบิดีสิงคโปร  เม่ือฉลองครบ 50 ป วา    

ในอนาคตคนของสิงคโปร  จะเปนอยางไร เขาบอกวา จะ train คน ของสิงคโปรใหเปน PMET สิงคโปร

คิดอยางน้ัน  แลวไทยคิดอยางไร  ไทยก็คิดวา ไทยก็มี PMET เหมือนกัน แตไทย  P คือ Pupil ระดับลูก

ศิษย  M คือ messenger สงสารไป  E คือ employee และ T คือ Technician เราคงไมยอม  ผมเขียน



มาเลนๆ วา มันเปนความแตกตางจริง ๆ  ผมจําคําพูดเขาที่วาจะไมยอมใหชาติอ่ืนมาใกลเคียงเขา   เรา

ไมยอมหรอก เขียนมาเพ่ือกระตุนคนของเรา วา เอะ ยังเปนระดับลูกศิษยอยูเลยนะ อะไรทํานองนั้น 

 ที่เปนอยางน้ี เพราะสมองไทย มีการพัฒนาการลาชามา 16 ป โดยไมไดทําอะไรเลย  

พัฒนาการลาชามา 30% เด็กไทยมี IQ/EQ ต่ํากวามาตรฐาน ก็สํารวจกันอยูน่ัน no action สํารวจจัง 

สาํรวจเปน สบิกวาป  สํารวจจนจําได ศูนยเด็กเล็กใหความสําคัญกับโครงสรางพอสมควร สํารวจไปแลว 

เด็กไทย ป 4 ถึง ป. 6 อานไมออก เขียนไมได คิดไมเปนถึง 10-15% เลยตองมาดูสาเหตุของปญหาการ

ลาชากันหนอย ก็เปนความเสี่ยงทางชีวภาพ กับความเสี่ยงทางสังคม  

 
 
     สาเหตุของปญหาการลาชา  เปนความเสี่ยงทางชีวภาพ กับความเสีย่งทางสังคม   

 ความเสี่ยงทางชีวภาพ คือ Low Birth Weight กับ  Birth Asphyxia  นํ้าหนักนอย กับ
ขาดออกซิเจน ขณะคลอด  

 ขอที่ 2 แยกออกเปน Social  และ Environmental Risk   ความเสี่ยงทางสังคม เด็กที่ 
พอแมไมไดเลี้ยงเอง อยูกับปู ยา ตา ยาย Single parent หรือ อยูกับพอแมที่ไมมีทักษะ  

ขณะเดียวกัน คูมือ ทําใหเปนของชาติ จะไดเปนไมบรรทัดเดียวกันทีจ่ะไปวัด  วา พัฒนาการ
เด็กไทยในทีต่างกันนั้น มี guide ให  

2.1 เปน พอแมไมไดเลี้ยงเอง เปน grandparent care ผมคิดวามันเปนอยางน้ัน แตพอมาดูตรง
รูป น่ีคือโรงเรียนพอแมที่สอนทั้ง breastfeeding ทั้งกอนคลอด และ childhood development ชือ่เปน
โรงเรียนพอแม แตดูผูที่น่ังเรียนกนัอยู  กําลังจะเปนปูของเด็กที่ออกมา เพราะฉะนั้น อยาดูถูกคนแก 
อยาไปใชเปนแคโรงเรียน พอแม ทานตองเติมกลับไปเติมที่พ้ืนทีข่องทานวา เปนทั้งโรงเรียนพอแม ปู 
ยา ตา ยาย พ่ีปานาอา ใครอยากจะดูแล เชิญ เพราะวา เด๋ียวนี้ มันหามกันไมไดแลว ทีว่าตองเปนพอแม
เทาน้ันที่ชวยดูแล เปนคนที่ชวยดูแลอ่ืนๆ ที่ตองมีความรูไดเหมือนกัน  

 



 

 
จากการที่เราทํา หนังสือออกมา ที่เรียกวา DSPM  พบวา DSPM มี sensitiyity สูงมาก สูงกวา 

Denver II มาก อยากใหดูอีกนิดหน่ึงวา ในสวนของเด็ก คือ OK เราพูดถึง breastfeeing ใหกินนมแม

อยางเดียว 6 เดือน และเลี้ยงดวยนมแมพรอมอาหารตามวัยถึง 2 ป แลวเราก็ตองเฝาระวังเด็กของเราให

อยูใน tract ทีดี่  ถาไปตกอยูในเรื่องที่ยังไมดี เราก็เสียของ เพราะฉะนั้น ถาทานดูที่ตรงนี้ คือการสํารวจ

ของ  กรมอนามัยดวย Denver II โดยดูในภาพรวม พบวา เด็กอายุ 0-2 ป มีพัฒนาการลาชา 22 %  3-5 

ป มีพัฒนาลาชา 34%  

 
เด็ก 3-5 ป สวนใหญอยูในศูนยเด็กเล็ก ศูนยเด็กเล็ก ปจจุบันนี้ เปนที่เอาลูกไปฝาก เปนที่ๆ 

ผูดูแลเด็กน้ันมีคุณวุฒิ ที่ต่ํา เงินเดือนนอย เปลี่ยนบอย  ถึงจะรักเด็กก็ไมสามารถจะอยูดวยไดเพราะ

ไมไดรับการสนับสนุน ที่สําคัญคือยังไมมีการเริ่มภาษาที่สองไปดวย ซ่ึงยังไมชัดเจน เพราะฉะนัน้ เรา

ตองมาดูตัวเราวาเราอยูในอีกฟากหน่ึงของชะงอนผาที่รับผิดชอบสาธารณสุข มีหนาที่ดูแลครอบครัว    

ใหมีลูกที่มีพัฒนาการสมวัย แตพอโตแลวก็ไปอยูในศนูยเด็กเล็ก ไปเขาโรงเรียน ไปอยูในชุมชน เปน

สวนหนึ่งของสังคม ของประเทศชาติ เราทําอยางน้ันอยูตัวคนเดียวคงไมได ไปชวยอยูฝงโนนหรือไม อยู

ที่ conciousness ของเรา สิ่งหน่ึงที่ผมคิดวาเราตองกาวกระโดดแลว จากหลักฐานจาก  Havard 

university  



 
หลักฐานจากที่ตางๆ ลวนมีความเห็นทีต่รงกันวา การท่ี เราพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการที่ดี           

มีสุขภาพสมบูรณ แขงแรงแลวน้ัน จะเปน strong foundation รากฐานที่สําคัญ สําหรับผูใหญทีมี

คุณภาพในอนาคต มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการที่จะชวยเหลือตวัเองทางดานเศรษฐกิจ เปน

สวนหนึ่งของ strong community ชุมชนเขมแข็ง ก็เกิดจากการสรางเด็ก สรางใหกับเด็ก และรวมทั้ง 

sustainable society เพราะฉะนั้น เราตองกระโดดไปชวยกันกับพรรคพวก  ที่ไดเชิญมาในวันน้ี ก็เปน

สวนหนึ่งที่เราตองมาทํางานดวยกัน เพราะสวนทีเ่รารับผิดชอบคือ ครอบครัว ศูนยเด็กเลก็ จนถงึ

โรงเรียน ชุมชน และสังคม ซ่ึงมันไมใชเรื่องของสาธารณสุขเทาน้ัน  เปนเรื่องของมหาดไทยที่ดูแล

ทองถิ่น  เรื่องของ พม. ศึกษา กลาโหม เรื่องของยุติธรรม ฟงๆ ไปจะรูวาทําไมตองเก่ียวของกับยุติธรรม 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผมชอบ Albert Einstein ที่วา ความเพ้ียนของมนุษย คือ ทําอะไรเหมือนเดิมมาโดยตลอด               

แตหวังผลที่ตางจาก หรือดีขึ้นกวาเดิม (doing the same thing over and over again and expexting  

different results)  แลวจะตองหาทางที่จะทําอะไรใหม 

 

 

 

 
 

จากเดิมที่เรา เคยใหความสาํคัญของ early detection and intervention อยางเดียวคงยังไมพอ ตองเปน

เรื่องของ early protection และ promotion ดวย ธรรมดามันคิดแลว สวน early protection ใหทานจําคํา

เดียวคือ toxic stress ใน bullet ที่ 2 ความสําคัญที่ 3 

 
 



 
Stress มี 3 ระดับคือ ระดับที่ดี positive ชวยคนไดมาก มีความเครยีด แตมีคนมาชวยก็ดี       

แตระดับที่มีวามรุนแรงและตอเน่ือง มีโทษตอเด็กมาก ๆ ไมวาจะอยูในอวัยวะใหน ๆ การตอบสนอง      

ตอ toxic case  ก็คือการที่จะใหตัวเอง isolate ออกมา แลวใช smoking มาระงับความเจ็บปวด              

ใช alcohol ใช drugs รวมทั้งการมี early sexual activity  ใครที่จะชอบวุนวายกบัคุณแมวัยใส ที่ทอง

ตั้งแตยังสาวๆ อยูกอน อายุ 20 ป ใหดูตรงนี้ 

 
 

พวกนี้จะเปนสาเหตุ ถาเราปลอยใหเด็กมี stress ที่รุนแรงถึงขั้น toxic stress ไมมีการชวยเหลือ  

ก็จะเกิดปญหาทางดานสุขภาพ  

 
ในชวงอายุ กอน 20 ป school failure การเรียนจะไมคอยดี teen pregnancy จะเกิดขึ้นได 

รวมทั้งอาชญากรรม 

  ในชวงอายุ 30 -40 ป  Obesity, High blood pressure   



อายุ 50 -60 ป  เรื่องของ heart diseases กับ diabetes  

ถึงเวลาแกแลวความจําก็ไมคอยดี  

เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือเด็กที่เราจะตองชวยเขาไมใหไปเอา toxic stress ตอนเล็ก ๆ ซ่ึงเกิดขึ้น

จากการ abuse เกิดจากการที่ ไมไดรับการเอาใจใสจากพอแมเลย ไมไดรับการดูแลพัฒนาการตามวัย

อยางเหมาะสม ไปทําใหเกิดผลดังกลาวแลว 

 

 
เรื่องของ promotion  ขออยางเดียวคือ executive function เปนเรือ่งที่เราตั้งใจจะ promote เด็ก

ของเรา ในเรื่องของ  executive function ซ่ึงเปน ability to organize yourself เปนคลายหอบังคับการ

บินของคน แตอยูในสมอง ที่ประกอบไปดวย inhibitory control ความสามารถที่จะรอ ถึงคราวที่ตวัเอง

จะไดรับการมอบหมายใหทํางาน หรือการรวบรวมขอมูล ใชขอมูล working memery  สุดทายคือ มี 

mental flexibility   

มึคนถามวา แลว intelligence กับ executive แตกตางกันอยางไร  intelligence หมายความวา 

what you know / Executive function แปลวา  the ability to use what you know มีเรื่องความเฉลียว

อยูในนั้นดวย ตรงนี้จะเปนเรื่องที่เราตองใสไปในเด็กของเรา ให well equip  สูกับเด็กสิงคโปรใหได    

ในเรื่องนี้ executive function มีโอกาสในชวงแรกของชีวติเทาน้ัน ประมาณชวง 3-5  กับ 10 – 15  ถึง 

20 กวา ๆ ของชีวิต ขอฝากดวย 

 



เรื่องของภาษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ภาษาเกิดขึ้นในวงจรสมองตั้งแตเบื้องตน และเปนตัวที่

ติดตวัเด็กไปอีกนาน  ตรงนี้เปนเรื่องที่เราตองคุยกัน เปนการลงทุนที่ คุมคาที่สุดในขณะนี้ คงจะไมมีชวง

ใหนเหมาะสมที่สุดเทากับ ชวง early childhood  

 
เพราะวาถาเรา change the beginning of the story ได we can change the whole story เพราะฉะน้ัน 

ตรงนี้เปนเรื่องที่สําคัญ  มี paper ที่รัฐ ควรจะลงทุนใหมากกวาน้ี อีกหลาย paper ที่สําคัญ  

 

 
 

 



 
Early childhood investment substantially adulthood ถา early child health ดี adult health  มันดีแน 

เราไมตองเจอ teen pregnacy พวกอะไรตออะไรที่มี effect ในภายหลัง  เราจะมาปรับพฤติกรรมอะไร 

ปรับความหวาน แครอรี่สูง เม่ืออายุ  40-50 ปรับแทบตาย  ตรงนี้ดีกวา แลวเด๋ียวพวกเราชวยกัน

ผลักดัน ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ 

 

 
 

การศึกษาของอเมริกา ตามคนไป 40-50 ป  1 $ ที่ลงทุน จะได return กลับมา 16 $ เม่ืออายุ 

40 ป ตรงนี้ไมใชเกิดขั้นเฉพาะที่   อยางจาไมการ ก็ทําไดดี ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ เรื่องของการ

กระตุนพอแมใหมีความรูความเขาใจในการทํางานมากขึ้น earning ก็เพ่ิมมากขึ้น แตที่สําคัญก็คือ มันทํา

ให reduce time ไดถึง 30 %  



 
 

 
 

ดูที่บานเรา ตามจากเด็กนักเรียนวาเปนอยางไร  เด็กและเยาวชนกระทําความผิดในป 2556-57 

เพ่ิมถึง 1,212 คดีจากยาเสพติด และอาวธุ   60% มาจากครอบครัวที่แตกแยก หรือครอบครัวที่พรอมแต

เลี้ยงดูไมถูกตอง  25% มีทําความผิดขณะยังเรียนหนังสือ  เราจะทําอะไรใหเขาตอนนั้น ก็ลําบาก จะไป

สรางสถานพินิจและคุมครอง  จะสรางก่ีแหง ก่ีจังหวัดจึงจะพอ  ผมจึงบอกวา stakeholder ของเรานาจะ

มี ยุติธรรม เขามาเกี่ยวของดวย จะไดเริ่มทํางานกับเรา  

 
น่ีแหละคือสวนหนึ่งของ  oxytocin ที่ทําใหเกิด  close attachment 

 

 



พูดถึง  breastfeeding at work: let make it work  ถาผมพูดอะไรผิด ผมก็จะเอา ทฤษฏี 

ไอสไตน มาพูดคือ If the facts don’t fit the theory ตามทฤษฏทีี่ผมตั้งไว ผมก็จะ Change the facts. 

 
ที่บานหรือที่ทํางาน เด็กไทยเบิกบานดวยนมแม  

 

 
 

Breastfeeding and work มัน OK  มีอุปสรรค ขอเสนอสั้นๆวา  มีมาตรการที่เราควรจะทํา  

ตอนนี้ สาธารณสุข โดยเฉพาะกลุมเรา  กําลังสนใจในการที่จะยกระดับประกาศกระทรวง ใหเปน

พระราชบัญญัติเรื่องของหลกัเกณฑตางๆ  (ซ่ึงผมก็ไมคอยประสบความสําเร็จเหมือนกันตอนที่ผม

รับผิดชอบ เพราะผมเองไมคอย เขาใจนกั วาหลักเกณฑของอาหารทดแทนเปนอยางไร)  ซ่ึงเปนสวน

หน่ึงของการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และในนั้นก็มี breastfeeding in workplace ใหมันชัดเจน 

ทีเดียว มันจะใหญขึ้น เปน protocol ที่จะทําให เปน พรบ. การสงเสริมการเลีย้งลูกดวยนมแม ทํา

อยางน้ีจะไดเขาใจ และมันจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ทีเดียว เพราะฉะนั้น ตรงนี้ เปนเรื่องที่สําคัญ และเปน

ชวงเวลาทีเ่หมาะสมที่สุด ที่ดีที่สุด  แมจะเปนระยะเวลาสั้น ๆ แตในทางปฏิบัติ เราจัดตั้งมุมนมแม 

รวมกับกระทรวงแรงงาน  ผมคดิวา มัน work ดี และเปนตัวอยางทีดี่  แตในภาพใหญ ถาเสนอ ครม. 

เขาไปดวยกันนาจะเปนเรื่องที่ดี  รวมมือกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลศูนยเด็กเล็ก 

 



 
 

อีกมาตรการหนึ่ง มาตรการทางเศรษฐกิจ ผมคิดวา ผมเสนอใหเห็นแลววา การลงทุนที่คุมคาทีสุ่ด คือ

การลงทุนในชวง early childhood period ซ่ึง include breastfeeding ดวย  

 
 

ถาเผื่อรัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้ใหดี ผมวาแมแตศูนยเด็กเลก็ที่ควรจะไดรับการเอาใจใสมากกวาน้ี 

ผมคิดวาเปนการคุมคาที่สดุที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะน้ัน การลงทุนที่คุมคาที่สุด คือในชวงแรกๆ  แตเวลา

ลงทุนจริงๆ เสนน้ันกลับเตีย้ลงไปเรื่อย มันก็ไมมีประโยชน   ( เสนกราฟจากรูปที่ 2) 

Debate ของ next US President มีเรื่องนี้ดวย วาคุณจะ invest เงินของประเทศในชวงชวีติใด 

ที่มีคาที่สุด เพราะฉะน้ัน เราไมตองคอย เราสามารถที่จะเสนอ เพราะเรื่องนี้เปนเรือ่งสําคัญ  

 

 



 

 
อีกมาตรการหนึ่ง คือมาตรการทางดานสังคม ผมไปตําบลนมแมที่วัดจันทร  ระยอง  ไมนาเชื่อ

วา ตวัเลข exclusive  breastfeeding อยางเดียวอยางเดียว 6 เดือน ทําไปได ถึง 81% ถาคนในหมูบาน 

คนในทองถิ่นเขาใจ เอาเงินของทองถิ่น มาสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมเอง เปนสิ่งประเสริฐ ที่สุดที่

เราจะทําได  และยังมีอีกหลายที่ๆ จะทํา ผมคิดวา นาจะคุย ทั้งมหาดไทย ที่ดูแลศูนยเด็กเล็ก ทั้งทาง

ทองถิ่น ดวย ที่จะขยายตําบลนมแมใหเปนอําเภอนมแมซะ สวนอําเภอใหนที่ยังไมมี ตําบลนมแม ก็บอก

ใหเขามีโดยเรว็  

 

สุดทายคือเงินสนับสนุนการประชุมดานวชิาการเพ่ือพัฒนาความเขาใจของนักวิชาการ  ผม

อยากจะเห็นหนู (จนท) คนนั้นที่ อยูวัดจันทร มาเลาอะไรใหพวกเราฟงบาง กอนที่จะมีผูเชี่ยวชาญมาพูด

ถึงคุณประโยชนของ breastfeding หรืออะไร เพราะมันนาจะเปนเรือ่งของการแลกเปลี่ยนในระดับน้ันได

แลว 

 

 
 

เราตองชวยกนั ในการ Building  community  ซ่ึงไมไดยาก ในดานสวนประกอบ รวมทั้ง  

การออกกําลังกาย โภชนาการ  กับสถานที่ๆ เหมาะสม ของทั้งศูนยเด็กเล็ก และโรงเรียน 



 
โดยสรุป ที่อยากเห็น คือ  

 ชุมชน ตองเขมแข็ง สังคมตองแบงปน เด็กไทยเกิดมาไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน และเลี้ยง

ดวยนมแมพรอมอาหารตามวัยถึง 2 ป มีพัฒนาการสมวัย เปนบรรทัดแรกของการเกิดมาเปน

คนไทย  

 เด็กไทยอยูในศูนยเด็กเล็กปลอดภัย ใชภาษาที่ 2 ไดแลว และผูดูแลเด็กไดรับการดูแล โดยที่เขา

ไมจําเปนจะตองยาย   

 มีการคัดกรองพัฒนาการเม่ืออายุ 30 และ 42 เดือน เพ่ือทดสอบวาพรอมที่จะไปเขาโรงเรียน

หรือยัง 

 โรงเรียน (ผมดีใจมากๆ ที่เลิกบายสองโมง เพราะโรงเรียนที่ผมอยู ผมเลิก บายโมง  กินขาว 

บายสองพักผอนหนอย  บายสองถึงบายสี่ฝกดนตรี บายสี่ถึงบายหก เลนกีฬา) น่ีเพ่ิงออกมา วา 

บายสองเลิกเรียน หลังจากนั้นใหเลือกเอา กอนฝกละคร ดนตรี ทาํไมไมพูดถึงการออกกําลัง

กายหรือกีฬา ใหมันมากกวาน้ี ใหนๆ ก็จะทําทั้งที balance ใหดี และสอนศิปลป โอเค .sh 

grouping ไปอยูบาย 2-3 ระหวางบาย 3-4 ทุกคนตองเลนกีฬา กอนกลับบาน ยังการติวเด็กที่

เรียนออน เด็กที่เรียนออน ไมไดหมายความวาเขาไมประสบความสําเร็จนะ  เราควรจะ voice 

ตรงนี้กันตอไป  

 ปองกันเด็กจาก toxic stress และ สงเสรมิ executive 

 

 

 

 



 
 

“สุดทาย ผมชอบ Einstein อีก เขาบอกวา เขาไมไดเกงอะไรหรอก เพียงแตเขาอยูกับปญหานาน

กวา ( กัดไมปลอย) It’s not that I’m so smart, It’s just that I stay with problems longer.” 

 

……………………………….. 

การถอดความคําบรรยายจาก video tape 

โดย  นางนรีลักษณ  กุลฤกษ 


