
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15188
วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ล่าง)

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ภาคภูมิใจ...วงการจักษุแพทย์ไทย

รหัสข่าว: C-221129005075(29 พ.ย. 65/06:15) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 29.13 Ad Value: 36,412.50 PRValue : 109,237.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15188
วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

หน้า: 17(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: นักเศรษฐศาสตร์โนเบล ชี้ 'เด็กปฐมวัย' คือช่วง 'สมองทอง' ด้านการศึกษา

รหัสข่าว: C-221129005102(29 พ.ย. 65/06:30) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 69.48 Ad Value: 86,850 PRValue : 260,550 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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รหัสข่าว: C-221129005102(29 พ.ย. 65/06:30) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 69.48 Ad Value: 86,850 PRValue : 260,550 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12260
วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/Health & Wellness

หน้า: 11(ขวา)

หัวข้อข่าว: Health Coach ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน

รหัสข่าว: C-221129011049(29 พ.ย. 65/04:04) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 67.45 Ad Value: 107,920 PRValue : 323,760 คลิป: สี่สี(x3)
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(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=13&id=298&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D04yTbmPmUz4&stat=1)

วันอังคาร ที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=54&id=283&url=https%3A%2F%2Fwww.isuzu-
tis.com%2Fisuzu-

v-
cross%3Futm_source%3Dnaewna%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dslg_d
max_product%26utm_content%3Dcid20220902026_start20221001_end20221031_190x58_

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ในประเทศ (https://www.naewna.com/local)

นักเศรษฐศาสตรโ์นเบล ชี� ‘เด็กปฐมวัย’ คือช่วง ‘สมองทอง’ ด้านการศึกษา
วันอังคาร ที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

Tag :

กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา รว่มกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิสํานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษาสถาบันวจัิยเพื�อการประเมินและออกแบบนโยบาย(RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป�วย อึ�งภากรณ์ และคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จัดการประชุมวิชาการ “Early Childhood Development Series : First Starts” โดย
ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยชิคาโก เจ้าของรางวัลโนเบล เป�นแขกพิเศษกล่าวบรรยายเรื�อง “Promoting
Skills To Promote Successful Lives” และการเสวนาเรื�อง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : ปฐมวัยวัยแห่งโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ
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ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน กล่าวว่า การกระตุ้นให้รฐับาลและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องด้านการศึกษาทั�วโลกมุ่งลงทุนสนับสนุนส่งเสรมิเด็กทุกคน
ให้เข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการศึกษาตั�งแต่ยังเล็ก (Early childhood) การมุ่งเน้นการเสรมิทักษะชีวิตที�จําเป�นที�จะมีส่วน
ช่วยในการเลื�อนสถานะทางสังคมล้วนเป�นสิ�งจําเป�น ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมให้ความสําคัญกับการให้ความรูด้้านทักษะและบทบาทที�จะเข้ามามี
ส่วนรว่มในการเรยีนรูข้องลูกหลานแก่พ่อแม่ด้วย การพัฒนามนุษย์ที�สําคัญและจําเป�นที�สุดก็คือการให้การศึกษา เด็กปฐมวัยถือเป�นวัยที�คุ้มค่า
ต่อการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร ์
จะช่วยลดความเหลื�อมลํ�าทางสังคมได้ จากการศึกษาในสหรฐัอเมรกิา พบว่าการแก้ไขป�ญหาภาษี รวมทั�งการให้สวัสดิการบางส่วนแก่
ครอบครวัยากจนที�มีเด็กเล็กในวัยศึกษาเป�นการลงทุนในระยะยาว เพราะพวกเขามีโอกาสสรา้งรายได้มากขึ�น จากการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่าน
ต้นทุนดังกล่าวและหากพวกเขาได้รบัโอกาสที�เหมาะสม ก็จะลดป�ญหาการส่งต่อความจนจากรุน่สู่รุน่ได้

ศ.ดร.เฮคแมน กล่าวต่อไปว่า หนึ�งในกุญแจหลักที�จะช่วยให้การพัฒนาทุนมนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ Public Policy หรอื นโยบาย
สาธารณะ ที�ให้ความสําคัญในเชิงการแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�น ควบคู่กับการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื�อคาดการณ์ความเป�นไปได้ต่างๆ ซึ�งจะช่วย
ป�องกันไม่ให้เกิดป�ญหาขึ�นอีกในอนาคต ขณะเดียวกัน ในส่วนของการลงทุนพัฒนามนุษย์นั�น ยิ�งเรว็เท่าไรยิ�งดีเท่านั�น หมายความว่า ต้อง
ลงมือปลูกฝ�งอบรมบ่มเพาะทักษะของเด็กตั�งแต่ยังเล็กๆ (ประมาณ 2-3 ขวบ) เป�นต้นไปสิ�งที�ปลูกฝ�งให้กับเด็กในช่วงวัยนี�จะเป�นสิ�งที�สรา้งตัว
ตนและลักษณะนิสัยของเด็กที�จะมีส่วนสําคัญอย่างยิ�งต่อโอกาสในการประสบความสําเรจ็ของเด็กคนนั�นในอนาคต โดยป�จจัยที�จะทําให้เด็ก
ประสบความสําเรจ็หลักๆ จึงอยู่ที�ทักษะทางอารมณ์และสังคม และความสามารถในการควบคุมตนเอง มากกว่าความฉลาด (IQ) โดย IQ เป�น
สิ�งที�สามารถสรา้งขึ�นได้ในภายหลัง ภายใต้การอบรมเลี�ยงดูอย่างเอาใจใส่ และการเข้าถึงทรพัยากรและสวัสดิการทางสังคมอย่างทั�วถึงเท่า
เทียมเสมอภาค โดยนโยบายในการแก้ป�ญหาสังคมนั�นควรเป�นนโยบายสาธารณะรว่มกันไม่ใช่แยกส่วน ถ้าพูดถึงเรื�องนี�อยากอ้างอิงกฎพาเรโต
หรอื Pareto Principle  สําหรบัประชากรนิวซีแลนด์ หมายถึง การกระทําด้วยแรงเพียงน้อยนิด 20% แต่ได้ผลลัพธ์มากถึง 80% แปลว่า
ลงทุนน้อยแต่ได้กลับมามาก หรอืทําบางอย่างในส่วนน้อยเพื�อแก้ป�ญหาส่วนมาก และเราควรให้ความสําคัญกับสิ�งที�เราลงแรงน้อยสุดมากกว่า
ไปตามแก้ป�ญหาสิ�งที�เราต้องลงทุน ลงแรงมากที�สุด เพราะจากการศึกษาพบว่า การลงทุนในเด็กเล็กจะได้รบัผลตอบแทนในระยะยาว กลับ
มา7–10 เท่า

 “การมีชีวติที�ดีขึ�นไม่ใช่เพียงIQ ดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีทักษะการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป�นการเข้ากับบุคคลอื�น การ
ควบคุมตนเอง การมีส่วนรว่มในสังคม และการคิดวิเคราะห์ ซึ�งทั�งหมดล้วนเป�นป�จจัยที�สําคัญต่อความสําเรจ็ในชีวิตไม่น้อยในป�จจุบัน และ
ความฉลาด (IQ) ไม่ได้ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมอย่างที�ใครหลายคนเชื�อกัน” ศ.ดร.เฮคแมน กล่าวทิ�งท้าย





ข่าวที�เกี�ยวข้อง
(https://www.naewna.com/local/694947) ศธ.สั�งเติม‘วิชาประวัติศาสตร’์ ปลุกนักเรยีนรกัชาติ หวงแหนแผ่นดินบ้านเกิด
เมืองนอน (https://www.naewna.com/local/694947)
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