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บทคัดย่อ

เด็กวัยเรียน school age children คือเด็กช่วงวัยอายุ 6-12 ปี เรียนอยู่ในช่วงชั้น ประถม

ศึกษาปีที่ 1-6 ที่อยู่ในยุคแห่งความเร่งรีบอย่างสังคมปัจจุบัน ที่เด็กวัยเรียน และคนรอบตัวเด็ก 

มีสิ่งต่างๆ เช่น หนังสือ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์มีสาย โทรศัพท์ไร้สาย เกมกระดาน เกมกระดาษ 

เกมออนไลน์ ถ้าเด็กและผู้ปกครองในแต่ละบ้าน หรือชุมชน มีความรักเป็นรั้วล้อมรอบที่จะคอย

ดแูลเดก็วยัเรยีนทีเ่ริม่มกีารเรยีนมากขึน้ มกีารใช้ชวีติท่ีวุน่วายข้ึน ควรให้มกีารส่ือสารพดูคุยแบบ

ตาสบตากันมากขึ้น เป็นการสื่อสารแนวบวกที่เน้นการชมเชยแบบจริงใจ มากกว่าต�าหนิ ลงโทษ 

หรือบังคับ

ทักษะชีวิต life skills คือความช�านาญ ความเชี่ยวชาญที่จะมีขึ้นมาในชีวิต มีหลากหลาย

ทกัษะทีค่วรเน้นให้เดก็มเีช่นความมวีนิยั ในขณะทีต้่องให้เดก็ต้องมทีกัษะความยดืหยุ่นด้วย และ

ที่ส�าคัญที่ควรฝึกให้มีในเด็กและผู้ปกครองทุกคนคือ ทักษะความสามารถในการเผชิญปัญหา

และฟันฝ่าอุปสรรค ทักษะเอคิว (AQ) จะน�าพาให้เด็กและผู้ปกครอง มีความอดทนและอยู่แบบ

สมดุล พอเพียง ตามวิถีทางของบ้าน ครอบครัว ชุมชน สังคม ในบริบทท่ีตนอยู่ หากสมดุลท้ัง

ภายในร่างกาย ความคิด จิตใจ ที่เป็นปัจจัยภายในของตนเอง และยังมีส่วนช่วยกันท�าให้ปัจจัย

ภายนอก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ผ่านงานจิตอาสาต่างๆ บ้างตามแต่โอกาสของแต่ละ

ครอบครวั และกจิกรรมทางศาสนา ท่ีจะเป็นพืน้ฐานของทุกชวีติท่ีจะเติบโตแบบมคุีณธรรมต่อไป
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ABSTRACT

School age children is the children in the range of 6-12 years old that study in 

Prathomsuksa 1 to 6, live in hasty era nowadays in which school age children and  

surrounding persons have many things such as booklet, social media, telephone,  

mobile phone, board game, paper game, online game. If the children and parents of 

each home or communities have love as boundary fence, it will help take care school 

age children that have more study , more messy life to increase eye to eye contact  

communication with parents which is positive communication that emphasize on sincere 

appraisal rather than reprimand, punishment or force action

Life skills is the expert occurring in life which has many skills that have to be 

emphasized such as disciplines while still have flexibility together and the important 

training to all children and parents is adversity skill (AQ)that will let children and  

parents have patient and live in their own balance of sustainable life according to home, 

family, communities. If there is balance in both internal factors such as body, cognition, 

mind and external factors such as families, communities, schools by way of voluntary 

activities and religious activities that will form a foundation for all children to grow in 

good moral quality. 
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บทน�ำ
เด็กวัยเรียน (school age children) ในที่นี ้

หมายถึงเด็กช่วงวัยอายุ 6-12 ปี หรือเทียบคร่าวๆ คือ

เรยีนอยูใ่นช่วงชัน้ประถมศกึษาที ่1-6 อาจแบ่งย่อยออก

เป็นวัยเรียนตอนต้นคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุ 

6-8 ปี) และวัยเรียนตอนปลายคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4-6 (อายุ 9-12 ปี)

ในต่างประเทศและเอเชียรวมทั้งไทยนั้นในเรื่อง

ของอายุและระดับการแบ่งระบบช้ันเรียนมีลักษณะ 

ช่วงวัยตามการแบ่งดังกล่าวคล้ายกัน แต่แตกต่างกันมาก 

ในเรือ่งของระบบการเลีย้งดขูองผูป้กครองกบับตุรหลาน 

หรือรูปแบบของระบบการศึกษาระหว่างคุณครูกับลูก

ศิษย์ที่แตกต่างกันไปตามระบบของโรงเรียนด้วย 

ทักษะชีวิต (life skills)9 คือความช�านาญ ความ

เชี่ยวชาญที่จะมีขึ้นมาในชีวิต หมายถึงความสามารถ

ทางจิตวิทยาหรือพฤติกรรมทางบวกในการที่จะเผชิญ

ชีวิตในทุกๆ วันในกรณีของเด็กวัยเรียนที่ได้ผ่านหกปี

แรกของชีวิตมาแล้ว แม้จะโตขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ยังต้อง

มีผู้ใหญ่ใกล้ชิดท่ีจะคอยอบรมดูแล สอน หรือ ท�าให้ดู 

คอืเป็นต้นแบบตลอดเวลา ทัง้ทีเ่ราอาจไม่รูต้วัว่ามเีดก็ๆ 

สังเกต มองดู และพร้อมที่จะซึมซับ จดจ�า เกิดการเรียน

รู้ทักษะชีวิตต่างๆ ไปจากเราโดยที่เราไม่รู้ตัว

ดังนั้นหากเรามีเวลาที่จะพิจารณาว่าทักษะใด 

เหมาะกับลูกคนใด แบบใด จะฝึกกันอย่างไร เนื่องจาก

มหีลายทกัษะ และเราผูใ้หญ่เองมภีาระกจิทีม่าก เวลาที่

เจอกันกับลูกๆ หลานๆ จึงต้องใช้กันอย่างมีคุณค่า และ

ต้องค�านึงถึงช่วงเวลาทอง (golden period) ของแต่ละ

วัยด้วย เช่นหากมีลูกหรือหลานสามคนสามวัย แต่ละ

คนที่ต่างวัยกันย่อมมีความสนใจที่แตกต่าง และเป็น

จังหวะเวลาที่ดีของการพัฒนาทักษะบางอย่างตามช่วง

วัยของเด็กๆ แต่ละคน หรือแม้แต่วัยเดียวกันหรือแม้

กระทั่งกรณีฝาแฝดก็ยังมีส่วนเหมือนส่วนต่างให้ต้อง

พิจารณา แต่บางกรณีก็เป็นทักษะที่ไปท�าร่วมกันเป็น 

กลุ่ม ทั้งบ้าน ทั้งครอบครัว ทั้งชั้นเรียนได้ เช่น กีฬา หรือ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นต้น

การดูแลเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ (holistic/

holistic approach definition psychology 10) หมายถงึ 

การดูแลแบบองค์รวมให้ครบท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา (body, mind, emotion, 

social part, cognition) และทีมสหสาขาวิชาชีพ 

(multi-disciplinary team care) โดยมีหน่วยย่อยท่ี

ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุดท่ีส�าคัญคือครอบครัว และคนใน

ครอบครัวคือผู้ปกครอง อาจเป็นบิดา หรือมารดา แต่

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่พ่อแม่อาจต้องท�างานท้ังคู ่ 

และฝากลูกๆ ไว้กับปู่ย่าตายาย มีรูปแบบครอบครัวที ่

แตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละชุมชนท้องที่ ใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเราเองก็มีส่วนที่เป็นเหตุ

ให้เกิดความแตกต่างในการเลี้ยงดู และการที่คนใน

ครอบครวัจะมส่ีวนช่วยกนัส่งเสรมิเดก็วัยเรยีนให้เตบิโต

เต็มที่ตามศักยภาพที่เด็กๆ แต่ละคนจะสามารถมี

พัฒนาการทางกาย ใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา

ได้เต็มที่ตามอัตภาพของพวกเขาแต่ละคน และไปร่วม

กับชุมชนและท้องที่ เช่น โรงเรียน เป็นต้น

ชุมชนและท้องท่ีท่ีแตกต่างกัน ย่อมหมายถึง

ความแตกต่างในรูปแบบท่ีหลากหลายทางเช้ือชาติ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในหลาย 

ท้องท่ี ย่อมส่งผลต่อการเล้ียงดู และการเจริญเติบโต

ของเด็กๆ หรือแม้แต่ในเขตบรบิทจงัหวดัเดียวกนัแต่เป็น

เขตใจกลางเมือง หรือชานเมือง ต่างก็มีความแตกต่าง 

ในการเข ้าถึงของการดูแลท้ังจากระบบบริการใน

รูปแบบต่างๆ ท้ังการศึกษาและระบบสาธารณสุข  

ทั้งในรูปแบบป้องกัน หรือรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพ 

รวมท้ังในเรื่องของการส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็ก 

วัยเรียนให้สมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้ ในบริบทที ่

เหมาะสมแบบพอเหมาะพอควร
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อาจมีผู้เข้าใจว่าต้องแบบใด แบบหนึ่งจึงจะดี

ที่สุดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความพอดี และ 

การรู้ถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ที่เราจะเลือก

ส่งเสริมทักษะให้เด็กวัยเรียน จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ในการดูแลทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนจึงมีความ

จ�าเป็นต้องพึ่งพาระบบโรงเรียนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

และบุคลากรท่ีส�าคัญท่ีสุดคือคุณครูผู้ดูแลเด็กๆ ทั้งน้ี

ย่อมมทีัง้คณุครปูระจ�าชัน้ คณุครแูนะแนว คณุครปูระจ�า

หมวดวชิาต่างๆ และคณุครกูารศกึษาพเิศษส�าหรบับาง

โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนร่วมระหว่างเด็กปกติและ

เด็กพิเศษอีกด้วย

มีการพูดถึงเด็กๆ ในยุคสมัยนี้ที่อยู ่ในสมัยท่ี 

เร่งรีบ โดยใช้ค�าว่า the hurried child syndrome1  

หมายถึงภาวะที่เด็กๆ ถูกเร่งรีบในหลายๆ เร่ือง เร่งรีบ 

ถูกผลักดันในเรื่องการเรียน1 อาจแสดงพฤติกรรม 

เกินวัย เลียนแบบผู้ใหญ่ มีการพูดจา แต่งหน้า แต่งตัว  

ดงันัน้รวมไปถงึการสือ่สารในบ้านทีเ่ร่งรบี ทีเ่รามสีือ่หรอื

เทคโนโลยีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางทีวี สังคมออนไลน์

ต่างๆ หรอืบางทเีราจะได้ยนิค�าว่าสงัคมก้มหน้า คอืแทบ

ทุกคนในครอบครัวจะมีโทรศัพท์ส่วนตัวคนละอย่าง

น้อยหนึ่งเคร่ือง และมีการสื่อสารกับสังคมในหน้าจอ

ของตนเองอยู่เกือบตลอดเวลา ทั้งนี้เราอาจลืมว่าเด็กๆ  

ก็ก�าลังมองดูเราอยู ่ เลียนแบบเรา และรอคอยการ

สื่อสารแบบพูดคุยกับเราบ้าง

ทั้งน้ีอยากให้มองในมุมกว้าง เชิงบวก กล่าวคือ

สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในขณะเดียวกัน ถ้าใช้อย่างมี

สติ รู้เท่าทัน จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ และผู้ปกครอง 

หรือคุณครูได้อย่างมาก ในบางกรณีที่มีความจ�าเป็น

ต้องอยู่ห่างไกลกัน หากมีการท�ากิจกรรม หรือส่งเสริม

ทักษะเด็กที่ต้องร่วมกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง 

แม้แต่เกมบางเกมที่เราต้องการฝึกทักษะบางอย่าง

ให้กับเด็กวัยเรียนแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าโทษ เช่น 

เกมหัดผสมค�า เกมหัดบวกลบ เกมฝึกพิมพ์ดีด แต่ควร

ระวังว่าใช้ในเด็กปกติหรือเด็กพิเศษนั้นมีรายละเอียดที่ 

แตกต่างกันมากพอสมควร ดังนั้น เราควรเลือกและ

ต้ังเป้าหมายและควบคุมการเล่นของเด็ก แต่ไม่ควร

ปล่อยให้เด็กเลือกเล่นกันเอง เพราะวัยน้ีตามข้ันตอน

พัฒนาการของ Piaget น้ัน ยังอยู่ในขั้นท่ีต้องมีผู้ใหญ่

เป็นต้นแบบท่ีพอเหมาะพอควรให้ คือไม่สุดโต่งไปทาง

ใดทางหนึ่งมากไป โดยยึดหลักของความพอดี พอเพียง 

ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ให้ไว้เกี่ยวกับความพอเพียงคืออยู่ได้ด้วย

ตนเองไม่เบียดเบียนใคร2

ทักษะชีวิตมีหลายทักษะเช่น IQ intelligence 

quotient คอืความฉลาดทางสติปัญญา ; EQ emotional  

quotient คือความฉลาดทางอารมณ์; adversity  

quotient คือความสามารถในการจดัการกบัปัญหาและ

ฟันฝ่าอุปสรรค; moral quotient คือความมีคุณธรรม; 

social quotient คือทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอยู ่

ร่วมกบัผูอ้ืน่11 ทกัษะต่างๆ เหล่านีล้้วนส�าคญัส�าหรบัเดก็

วยัเรียนทัง้สิน้ เป็นทกัษะส�าคญัทีเ่ดก็ๆ จะเอาตัวรอดใน

สังคมปัจจุบันได้

และจากกรณีศึกษาที่เคยพบในเด็กบางรายที่

ผู้ปกครองพามาขอปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัว 

(Adjustment disorders)3 นั้น ส่วนมากพบว่าเป็นเด็ก

วัยหัวเลี้ยวหัวต่อในเกือบทุกช่วงของการปรับระดับชั้น

เรียน เช่น จากระดับอนุบาลจะขึ้นชั้นประถมหน่ึง หรือ 

จบประถมต้นคือจบชัน้ประถมปีท่ีสามจะข้ึนเรยีนต่อชัน้

ประถมปีที่สี่ หรือจบชั้นประถมจะต่อมัธยม ช่วงต่างๆ 

เหล่าน้ีเด็กจะมีการปรับตัวท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมของตนเองอยูแ่ล้ว หากต้องมกีารย้ายถิน่ 

ท่ีอยู่ หรือย้ายโรงเรียน หรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู  

มกีารเปลีย่นแปลงในทุกๆ ปีการศกึษา สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมา 

เป็นเหตุให้เด็กต้องปรับตัวอย่างมากข้ึนไปกว่าเดิม 

หากปรับได้ดีก็ไม่มีปัญหาใด แต่ถ้ามีบุคลากรรอบข้าง 

ท่ีสังเกตเห็นว่าเกิดความเปล่ียนแปลงใดๆ หรือมี

ความสงสัยเก่ียวกับพฤติกรรมบางด้าน เช่น การเรียน  

การกิน การนอน ที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิม ในตัวลูกหลาน
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หรือลูกศิษย์ที่ดูแลอยู่ จะเป็นแนวร่วมที่ส�าคัญมากใน

การช่วยเหลือเบื้องต้น หรือรวบรวมข้อมูล หาแนวทาง

ช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลาย

ไปมากกว่าที่เป็นอยู่เดิม4

นอกจากการมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อการ

รักษาด้วยการหาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุดแล้วนั้น ยัง

มสีิง่ทีผู่ป้กครองมกักงัวลมากเกีย่วกบัการวนิจิฉยัโรคใน

บางรายที่มีความจ�าเป็นต้องให้เด็กกินหรือรับประทาน

ยารักษาโรค เช่นโรคสมาธิสั้น หรือโรคทางพฤติกรรม

อารมณ์อื่นๆ5 ยังมีสิ่งที่ส�าคัญมากอีกเช่นกันส�าหรับ

การรักษาที่นอกเหนือจากการให้เด็กได้ทานยาอย่าง

สม�่าเสมอ ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าควร

ต้องทานยา คือการบ�าบัดที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่

จะช่วยเหลอืเดก็ทีม่ปัีญหาทางจติใจได้มากข้ึน ในเชิงลกึ  

ที่เรียกว่า Satir model6,7 ซ่ึง เป็นชื่อย่อของ Satir  

transformational systemic therapy (STST) มีข้อดี

ของการบ�าบดัเดก็ในแนวนีท้ีท่ัง้ตวัผูบ้�าบดัและตวัผูป่้วย

และครอบครวัมโีอกาสพฒันาจติใจของตวัเองให้ดียิง่ขึน้

ไปกว่าเดิมได้อีก6,7 

 และอีกหนึ่งทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ส�าคัญ

ทีค่วรฝึกให้มใีนตวัเดก็ทกุๆ คนคอื ทักษะความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ) AQ ย่อมา

จาก adversity quotient เป็นแนวคิดที่ประกอบไปด้วย

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 3 ศาสตร์ ได้แก่ จิตวิทยาการ

เรียนรู้ (cognitive psychology) อิมมูนวิทยาของจิต

ประสาท (psycho-neuroimmunology) และสรีรวิทยา

ของระบบประสาท (neurophysiology) โดยรวมแล้ว

ตามแนวคิดของสโตรทซ์ หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ยามที่ต้องเผชิญ

กับความทุกข์ยากหรือความล�าบาก การศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อุปสรรค (AQ) ของนักเรียนช้ันมัธยมต้นที่จังหวัดหนึ่ง

ทางภาคกลางพบว่าบดิา มารดาและผูป้กครองควรใช้วธิี

การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยกบัลกูๆ หลานๆ และ

สมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวัเป็นพืน้ฐานทีเ่ป็นความสขุ

ของเด็ก ส่งผลให้เด็กมีอีคิว (EQ) และเอคิว (AQ) ที่ดี8

เอคิว (AQ) ที่มีการศึกษากันส่วนใหญ่จะเป็นรูป

แบบการวิจัย ที่ใช้แบบสอบถามที่มีการสร้างขึ้น8

แต่ในความเป็นจริงในการปฏิบัติน้ัน แพทย์

เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องควรมีโอกาสแนะน�าผู้ปกครอง

หรือคุณครูที่จะให้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะเอคิวนี้กล่าว

คือ ควรเริ่มฝึกฝนกันได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ แต่โจทย์ที่

จะฝึกควรเป็นข้ันตอนจากง่ายๆ ไปก่อนตามข้ันตอน 

การพัฒนาตามวัยของเด็ก ในวัยเรียนมีความเหมาะสม

เพราะเป็นช่วงวัยท่ีเก็บประสบการณ์มาบ้างแล้วในช่วง

หกปีแรกของชีวิต 

วยันีอ้าจเริม่มน้ีองคนทีส่อง คนทีส่าม ตนเองเข้า

ประถมหนึ่ง ต้องย้ายที่จากชั้นเดิม บิดา มารดา ต้องพูด

ชมว่าโตข้ึนมาก ท�าเองได้หลายอย่าง เช่น กนิเอง ไม่ต้อง

ป้อนแล้ว แม่ป้อนน้องเพราะน้องยังท�าเองไม่ได้

หนเูก่ง กนิเองเสรจ็แล้ว อดทนรอแป๊บนงึ เหล่านี้ 

อาจเป็นตัวอย่างบทสนทนาในด้านเอคิว ที่จะฝึก 

คนโตท่ีอยูว่ยัเรยีน ตอกย�า้ให้ท�าเองและได้ยนิสิง่เหล่านี ้

ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านไป โรงเรียนแบบมีความสุข

พร้อมรอยยิ้ม

ในบางวันอาจมีอุปสรรคบ้าง เช่น ฝนตก รถติด 

น�้าไม่ไหล ไฟฟ้าดับ หากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

ไม่หงุดหงิด โมโห แต่ค่อยๆ คิดแก้ปัญหากันไปแบบ

อดทน เสียสละ แบ่งปัน เด็กๆ ในบ้านจะเลียนแบบสิ่งที่

ผูใ้หญ่ท�าให้เหน็อยูท่กุๆ วัน ช่วงรถตดิอาจคดิบวกว่าเป็น

ช่วงพูดคุยดีๆ ต่อกันได้ แต่ถ้ามากทุกวันอาจหมายถึง  

เราต้องยดืหยุน่ขยบัแผนการต่ืนนอนให้เช้าขึน้ ออกจาก

บ้านเร็วขึ้น เหล่านี้คือส่วนประกอบต่างๆ ของการฝึก

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 

(AQ) 
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สรุป
ทกัษะชวีติเดก็ไทยวยัเรยีนในยคุแห่งความเร่งรบี

อย่างสังคมปัจจุบัน ที่เด็กวัยเรียน และคนรอบตัวเด็ก 
เช่น ครอบครวั เพือ่น สือ่ โทรศพัท์ เกม หนังสอื ถ้าแต่ละ
บ้าน หรือชุมชน มีความรักเป็นรั้วล้อมรอบที่จะคอย 
ร่วมด้วยช่วยกันดูแลเด็กวัยเรียนที่เร่ิมเรียนมากข้ึน มี
ชวีติทีวุ่น่วายขึน้ ให้มกีารสือ่สารพดูคยุแบบตาสบตากนั
มากขึ้น เป็นการสื่อสารแนวบวกที่เน้นการชมเชยแบบ
จรงิใจ มากกว่าต�าหน ิลงโทษ บงัคบั กกัขงั ในหลายกรณี 
ความมีวินัย (discipline) ต้องมีก�ากับ ในขณะที่ต้อง
บอกให้เด็กมีความยืดหยุ่นด้วย และที่ส�าคัญที่ควรฝึก
ให้มีในเดก็และผู้ปกครองทกุคนคอื ทกัษะความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ ) เพราะ
ในยุคสมัยท่ีโลกเราปรับเปลี่ยนสถานการณ์กันอย่าง
รวดเรว็นี ้ทกัษะเอควิจะน�าพาให้เดก็ มคีวามอดทนและ
อยู่แบบสมดุล พอเพียง ตามวิถีทางของบ้าน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ในบริบทท่ีตนอยู่ หากสมดุลทั้งภายใน
ร่างกาย ความคิด จิตใจ ที่เป็นปัจจัยภายในของตนเอง 
(internal factors) และยังมีส่วนช่วยกันท�าให้ปัจจัย
ภายนอก (external factors) ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรยีน ผ่านงานจติอาสาต่างๆ บ้างตามแต่โอกาสของ
แต่ละครอบครัว และที่ลืมไม่ได้คือกิจกรรมทางศาสนา 
ที่จะเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตที่จะเติบโตแบบมีคุณธรรม
ต่อไป โดยสรุปเด็กวัยเรียนในยุคสมัยนี้ควรมีทักษะ 12 
ประการดังต่อไปนี้ ความอดทนและการฟันฝ่าอุปสรรค 
ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ความมีวินัย 
ความพอเพียง ความปลอดภัย เป็นผู้รักการอ่าน ความ
ซือ่สตัย์ ความกตญัญ ูความสามคัคแีบ่งปัน การอดออม 
ความขยัน และการให้อภัย
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