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คำ�นิยม
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่ให้โอกาสดิฉันได้อ่านหนังสือ 

ชื่อ “พลังแห่งวัยเยาว์” ซ่ึงท่านเป็นผู้ถอดความเป็นภาษาไทย เรียบเรียงและเขียนเพ่ิมเติม

จากหนังสือชื่อ “The Importance of Being Little: What Young Children Really Need from 

Grownups” ซึ่งแต่งโดย Erika Christakis 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ของท่านในช่วงเวลา

ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย อันเนื่องมาจากความสนใจที่พุ ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ 

การพฒันาเดก็ปฐมวยั ซึง่หมายรวมถงึเด็กทุกคนท่ีอยู่ในวัยก่อนเข้าเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถม

ศึกษาชั้นปีที่ 1 เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ ได้กล่าวถึงเด็กในวัยนี้

เป็นครั้งแรก ประกอบกับมีการวิจัยระดับโลกด้านการพัฒนามันสมองและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตในวัยต้นๆ ของชีวิตที่แสดงว่า วัยนี้ แท้ที่จริงเป็นวัยที่มีการพัฒนาและ 

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในวัยนี ้

อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถและกระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ในวัยนี ้ในขณะที่ 

รัฐบาลชุดน้ี ก็ได้ให้ความสนใจเรื่องปฏิรูปการศึกษาที่พยายามให้มีการเปล่ียนแปลงปรัชญา 

และวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน

ความส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ คุณ Erika เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรงกับเด็กปฐมวัย 

ทั้งในด้านการสัมผัสตรงกับเด็กในเรื่องการเรียนการสอน พร้อมกับได้มีการยกตัวอย่าง  

การสมัภาษณ์เดก็เพิม่เตมิ และมีผลงานด้านวิจัย รวมทัง้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กรด้านการพฒันา
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เด็กปฐมวัยในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่า มิได้เป็นเพียงผู้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ 

มาน�าเสนอในเชิงวิชาการเท่านั้น อย่างไรก็ดี หนังสือที่คุณ Erika แต่งนั้น เพื่อให้ปรับปรุงงาน

ด้านนี้ เข้าใจว่า เขียนเพื่อปรับปรุงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก  

และแม้ว่าศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ พานิช จะได้กรณุาเขยีนเพิม่เตมิในหลายส่วนให้เหมาะ

กับสังคมไทยมากขึ้นก็ตาม ผู้อ่านหนังสือยังต้องตระหนักว่า ในบางเรื่อง ยังคงต้องคิดถึงบริบท

ของสังคมไทยไว้ด้วย เช่น การกล่าวถึง การเรียนรู้ด้านการอ่านภาษา เป็นต้น

ในฐานะผู้อ่านอาจจะเห็นว่า ข้อความบางข้อความเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของการพัฒนา 

เดก็ปฐมวยั (เช่น ด้านอารมณ์ ด้านการเรยีนรูภ้าษา ฯลฯ) อาจมคีวามไม่ชัดเจนเกีย่วกบัประมาณ

ช่วงอายุของเด็กในเรื่องนั้นๆ หรือมีค�าศัพท์ทางวิชาการหลายค�าที่ผู ้อ่านต้องหาข้อสนเทศ 

เพิ่มเติมเอง

ดิฉันหวังว่าหนังสือของท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เล่มนี้ จะช่วยชี้น�า 

เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ท่ีสนใจ นักวิชาการและผู้ปฏิบัติ  

รวมทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

ดร. สายสุรี จุติกุล

กันยายน 2๕๖1
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คำ�นิยม
เปน็ทีน่า่ยนิดอียา่งยิง่ทีผู่ใ้หญ่ในบา้นเมอืงอยา่งทา่น ศ.นพ.วิจารณ ์พานชิ ทีเ่ปน็ทัง้แพทย์

และผู้ท่ีมีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการผลักดันงานการศึกษาของชาติ ได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่กับ 

การพัฒนาเดก็ปฐมวยั ดงัจะพบไดจ้ากขอ้คดิความเหน็จากหลายข้อเขยีน การบรรยายหลายเวที

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย  ด้วยสายตาที่เห็นถึงสิ่งที่มีค่าและมีอยู่จริงในตัวเด็ก ซึ่งมิได้มีเพียง

ความน่ารักน่าเอ็นดู  ความไม่เดียงสา และการเติบโตที่ประจักษ์ได้ด้วยตาเท่านั้น 

และครัง้นีก้บัหนงัสอื “พลงัแห่งวยัเยาว์” ทีถ่กูแปลและเรยีบเรยีงขึน้โดย ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ 

จากหนังสือ The Importance of Being Little : What Young Children Really Need from 

Grownups โดย Ericka Christaki ได้น�าพาผู้ใหญ่เข้าไปรับรู้ถึงโลกภายในของเด็กตัวเล็กๆ  

ที่มักจะสร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้ใหญ่ตัวโตๆ อยู่เสมอ แล้วก็ยังมีความ “ไม่รู้” อีกหลายส่ิง 

ในตัวเด็กท่ีชวนให้สืบค้นกันต่อไป หนังสือเล่มนี้ท�าให้ได้รู้ลึกถึงชีวิตในวัยเยาว์ท่ีเปี่ยมด้วยพลัง 

ของการเรยีนรู้และการเตบิโตทีอ่ยูภ่ายในของเด็ก พลงัชีวิตของเดก็เป็นดจุศกัยภาพของต้นอ่อน 

ในเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่พร้อมจะงอกงาม และจะน่าเสียดายย่ิงหากความไม่รู้และความคาดหวัง 

ที่ผิดทางของผู้ใหญ่มาบั่นทอนพลังชีวิตของเด็ก แทนท่ีจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนศักยภาพ 

ที่มีในตัวเด็กได้เติบโตงอกงาม

ด้วยวิธีการแปลท่ีคัดสรรสาระส�าคัญ เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและ 

การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กเล็กของไทย ประกอบการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ของผู้แปลที่เปี่ยมด้วยมุมมองของผู้รู้ที่ผ่านโลกมานานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่ออ่าน
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แล้วจงึเกดิข้อคดิอนัเป็นประโยชน์ และเกดิอรรถรสยิง่กว่าการอ่านจากตวัหนงัสือทีผ่่านการแปล 

เท่านั้น อีกทั้งการเลือกใช้ถ้อยค�าในหนังสือเล่มนี้ จะมีลักษณะ “บอกตรงๆ ชัดเจน” ท�าให้อ่าน

เข้าใจได้ง่าย ไม่ท�าให้ ตัวหนังสือ เป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมต่อความคิดของผู้เขียนสู่ผู้อ่าน  

โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือแปล

 การอ่าน “พลังแห่งวัยเยาว์” ไม่สามารถที่จะอ่านแบบรวดเดียวจบได้ เพราะแต่ละ

ประโยค แต่ละย่อหน้า ท�าให้ต้องสะดุดและหยุดคิดถึงสิ่งที่ท�า สิ่งที่เป็นอยู่ และสิ่งที่ส่งผลต่อเด็ก  

การหยิบยกประเด็นและมุมมองต่อเด็กมีความละเอียดลึกซ้ึงชวนติดตาม บางเรื่องก็เป็นส่ิงที่

ก�าลังพยายามท�าให้ดีขึ้น แต่ก็อีกหลายเรื่องเหลือเกิน สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเด็ก กลับย้อนแย้งกับ 

สิ่งท่ีพ่อแม่ครูอาจารย์ นักการศึกษาก�าลังกระท�าต่อเด็ก สิ่งที่พยายามท�าด้วยความหวังดี  

กลับกลายเป็นความยุ่งยากซับซ้อนท�าให้ยิ่งห่างไกลจากผลลัพธ์ที่ต้องการ ในหนังสือเล่มนี้ได้

ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพยายามสร้างมาตรฐานท่ีเต็มไปด้วยตัวช้ีวัด หลักสูตร 

ทีแ่ขง็ตวั การใช้เทคโนโลยทีีทั่นสมัยลดทอนพืน้ทีข่องการสร้างสมัพนัธภาพซึง่เป็นสิง่ส�าคญัยิง่กว่า  

การปกป้องเดก็มากเกนิไป การออกแบบทดสอบ แบบฝึกทีซ่บัซ้อนเพือ่สร้างความเก่งให้เดก็ เหล่านี ้

ล้วนเป็นกับดักที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด เรียกได้ว่า “อ่านไปก็เจ็บจี๊ดๆ ไป” 

 แน่นอนว่าหนงัสอืทีไ่ด้รับการเลอืกสรรมาแปลและเรยีบเรยีงจากผู้แปลท่านนี ้ก็รบัประกนั 

ถงึคุณภาพของหนงัสอื และเม่ืออ่านแล้วกเ็ป็นเช่นนัน้จรงิๆ แต่คณุค่าของหนงัสือและเจตนารมณ์

ของท่านผูแ้ปลคงมไิด้มไีว้เพือ่ให้ผูอ่้านอ่านแล้วรูสึ้กว่า “ดจัีง” ด้วยไม่ได้เกดิผลในการเปล่ียนแปลง

สู่ชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก หากแต่ว่าขณะอ่านได้คิดได้วิเคราะห์ตามไปด้วย รวมถึงได้ใคร่ครวญถึงสิ่ง 

ทีก่�าลงัท�าอยู่  ประเด็นในหนังสอืจะกระตุน้เร้าให้เกดิความคดิ แรงใจ และส�านกึรบัผดิชอบต่อเดก็ 
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และหาหนทางที่จะสร้าง “โอกาส” ให้เด็กได้คงรักษาและเสริม “พลังแห่งวัยเยาว์” ตามแต่ภารกิจ

หน้าท่ีของแต่ละคนท่ีมีต่อเด็ก  ท�าให้ตระหนกัว่างานพฒันาเด็กเป็นเรือ่งของทกุคน เพราะทกุคน

เป็นสิ่งแวดล้อมของเด็ก ย่อมมีอิทธิพลต่อเด็กทั้งสิ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

  ขอคารวะท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ท�าให้มีหนังสือ “พลังแห่งวัยเยาว์” ให้คนไทย

ได้อ่าน ได้ท�าความเข้าใจกับชีวิตในช่วงปฐมวัย เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกทิศถูกทาง 

ย่อมเป็นการสร้างรากฐานของชีวิต ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพให้กับประเทศ ถือเป็น 

ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

        

    ธิดา พิทักษ์สินสุข 

    กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คำ�นิยม
ล�าพังสองบทแรกของหนังสือเล่มนี้ก็เก็บความการศึกษาปฐมวัยที่ควรจะเป็นเอาไว ้

ครบถ้วนแล้ว ปัญหาน่าจะอยู่ท่ีว่าท�าอย่างไรผูก้มุนโยบายการศกึษาปฐมวัยประเทศไทยจะได้อ่าน   

ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัรวมทัง้ครปูฐมวัยจะได้อ่าน และอาจจะรวมไปถงึครปูระถมหนึง่ซึง่จะเป็น

ผู้รับไม้ต่อจากครูปฐมวัยจะได้อ่านด้วย

ทีย่ากยิง่กว่าคอือ่านแล้วก�าหนดวสิยัทศัน์ใหม่ และเริม่ต้นเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบเสยีท ี

เพื่อให้ผู้กุมนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และครูได้อ่านแล้วเก็บความเร็วขึ้น ผมขอใช้เนื้อที่นี้

ช่วยเหลือท่านอาจารย์ให้ทุกท่านเก็บความได้ด้วยความเร็วสูงอีกแรงหนึ่ง

สองบทแรกนี้ค�าส�าคัญที่สุดน่าจะเป็นค�าว่า scaffolding ซึ่งท่านอาจารย์แปลว่า “นั่งร้าน”   

ค�าน้ีเป็นรูปธรรมมากตามไซต์ก่อสร้าง แต่ดูเหมือนจะเข้าใจกันยากเมื่อสื่อสารให้แก่ครู ครั้งนี้

อาจารย์ได้เขียนชัดเจนว่าล�าพังการพูดคุยระหว่างครูและเด็กอนุบาลก็เป็นนั่งร้านแล้ว ค�าถาม

จึงง่ายมาก “คุณครูได้พูดคุยกับเด็กๆ” มากเพียงไรและอย่างไร หรือว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปสอน

ดงัทีอ่าจารย์ได้เขยีนด้วยมองโลกในแง่ดีในย่อหน้าถดัๆ มาว่าการสอนมไิด้ถงึกบัมีข้อเสีย

ในตัวเองทั้งหมด แต่อย่างน้อยที่สุดคือเสียเวลาสร้างนั่งร้าน

ค�าถัดมาน่าจะเป็นค�าว่า constructivism ซึ่งเป็นรากฐานของการปล่อยให้เด็กจัด 

การเรียนรู้เอง ความข้อนี้เป็นเรื่องยาก และท่านอาจารย์วิจารณ์เองก็กล่าวว่ายาก ผมคิดว่าไม่มี

ทางเลือก ประเทศไทยควรโจนเข้าใส่เรื่องนี้ได้ในวันพรุ่งนี้
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เวลาผมขบัรถออกจากไฮเวย์ เข้าไปในถนนเส้นเล็กสักเส้น โดยเฉพาะเมือ่เข้าไปในป่าและ

ขึน้ดอย ดอยทีว่่านี้ไม่ต้องสงู ยกตวัอย่างเมือ่วานนีก่้อนทีจ่ะมานัง่เขียนค�านยิมนีผ้มนัง่รถผ่านไป

โรงเรียนห้วยแม่ทราย (นามสมมติ) ซึ่งห่างเพียง 1๕ กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงราย โรงเรียน

ตั้งบนเนิน ในป่า ท่ามกลางหมู่บ้านชาวเขาที่เป็นคริสเตียน เราจะเห็นป้ายโรงเรียนขนาดใหญ่  

สวยงาม และรั้วโรงเรียนยาวเหยียดไปตามเนินเป็นก�าแพงคอนกรีตท่ีล้อมนักเรียนเอาไว้  

รอบบริเวณโรงเรียนหลายพันไร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติล�้าค่า ชุมชนและชาติพันธุ์ต่างศาสนา 

ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน สิ่งแวดล้อมที่สะอาดเจือปนด้วยขยะและยาเสพติด เหล่านี้ตั้งอยู่และปล่อย

เวลาผ่านไปอย่างน่าเสียดายเวลาในแต่ละวัน แต่ละเดือนและแต่ละปี

ผมเหน็ “นัง่ร้าน” และเหน็ห้องเรียนธรรมชาตทิีเ่ดก็ๆ สามารถจัดการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง  

แต่เราทราบกนัดว่ีาคณุครูท�าอะไรมไิด้มากนกันอกจากสอนหนงัสอืตามหลกัสตูร เพยีงแว่บหนึง่

นักเรียนชายวัยประถมข่ีรถมอเตอร์ไซค์มีเด็กหญิงชั้นประถมในเครื่องแบบนั่งซ้อนท้ายผ่านไป

ด้วยความเรว็ ผมมีค�าถามเสมอว่าเขาจะเรยีนทีน่ีถ่งึไหนแล้วไปไหนต่อ  สอบแข่งขนัไปโรงเรียน

ในเมืองเพื่อแข่งขันกันต่อไปเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบติว ท่อง และสอบตามหลักสูตร

แต่ไม่มีการเรียนรู้รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผู้แพ้ไม่รู้ไปไหน และว่าที่จริงแล้วผู้ชนะในปัจจุบันก็ไม่มีที่ไป

คณุครูบ้านนอกคนหน่ึง น่ังลงคุยกบัเดก็ถงึชีวิตประจ�าวันของพวกเขากเ็กดิ “นัง่ร้าน” แล้ว  

เด็กสนใจสิ่งใดเราเริ่มการเรียนรู้จากตรงนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กจัดการเรียนรู ้ด้วย 

ตนเองแล้ว มีค�าถามว่าครูบ้านนอกไม่มีความสามารถจะท�าต่อได้นั้นอาจจะจริง แต่จะว่าหมด

โอกาสโดยสิน้เชงินัน้อาจจะไม่  เพราะท่ีแท้แล้วการเรยีนรูแ้ละความรกัมาด้วยกนัดงัทีท่่านอาจารย์

ได้เขียนเอาไว้ คุณครูทุกคนรักเด็กเป็นแน่นอน อย่างน้อยก็เมื่อเริ่มต้นชีวิตครู แล้วถ้ามีเวลา 

และเป็นตัวของตัวเองมากพอ
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คณุครเูองอาจจะรูส้กึว่าตวัเองไม่มคีวามสามารถ แต่หากเราเชือ่แนวคดิ Zone of Proximal 

Development ของ Lev Vigotsky ดงัท่ีท่านอาจารย์ได้เขียนสรปุไว้แล้ว กล่าวคอืเดก็พฒันาเองได้  

เราอย่ายุ่งมาก แต่เม่ือถึงจุดหนึ่ง เด็กจะต้องการตัวช่วยเพื่อผลักเขาไปสู่ “นั่งร้าน” ถัดไป  

ครูมักถูกคาดหมายให้ท�าหน้าที่นี้ แต่ครูก็สามารถใช้กระบวนการกลุ่มของเด็กปฐมวัยเองท�า

หน้าท่ีน้ีได้ กล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคือการละเล่นและการท�างานเป็นกลุ่มของเด็กๆ นั่นเอง 

ที่จะช่วยเหลือกัน ผลักกันและกัน ให้พัฒนาการไปสู่นั่งร้านขั้นต่อไปโดยธรรมชาติ

เขียนถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าที่แท้แล้วครูบ้านนอกในชนบทที่มีทรัพยากร 

แหล่งเรียนรู้รอบตัวมีข้อได้เปรียบกว่าครูในโรงเรียนใหญ่มีชื่อเสียงในตัวเมืองด้วยซ�้าไป

ทีผ่นงัด้านนอกของก�าแพงโรงเรยีนเขยีนรายนามผูบ้รจิาคเงนิสร้างก�าแพงตดิอยูต่ลอดแนว 

ก�าแพงหลายสิบเมตรไปตามเนินเขา ผนังละ 1 ช่ือตัวใหญ่ๆ ผิดกับหลายโรงเรียนที่มักเป็น 

ภาพวาดของเดก็ๆ บางทโีรงเรยีนนีอ้าจจะมภีาพวาดของเดก็ๆ อยูท่ีผ่นังด้านใน และอาจจะมรีปูนก 

หรือสิงสาราสัตว์ ชวนให้นึกถึงบทถัดไปของท่านอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ที่เขียนว่าภาพวาด

ทิวทัศน์สู้นกร้องที่นอกหน้าต่างไม่ได้ ภาพผีเสื้อหรือผึ้งที่ฝาผนังสู้ผีเสื้อตัวจริงไม่ได้ ก็ยิ่งชวนให้

เสยีดายโอกาสของโรงเรยีนนับหม่ืนโรงทัว่ประเทศไทยทีป่ล่อยให้นกและผเีส้ือบนิผ่านเดก็ไปวันๆ 

หลายโรงเรียนในชนบทนั้นเรียกได้ว่าล้อมด้วยฝูงนกนับพันและฝูงผีเสื้อนับแสน

ที่บริเวณเวียงหนองหล่ม อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อันเป็นบริเวณที่เกิดเหต ุ

ของต�านานกนิปลาไหลเผอืกแล้วเมอืงนัน้กล่็มลง บรเิวณนีม้ปีางควายใช้เป็นทีเ่ล้ียงควายหลายฝูง  

ฝูงละ ๕๐-1๐๐ ตัว รวมแล้วเป็นหลักพันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่กว้างใหญ่

ไพศาลหลายพันไร่ มีเขตดูนกอินทรี นกปากห่าง นกกระยาง และน่าจะอีกหลายสิบชนิด รอบๆ  

เวยีงหนองหล่มนีม้โีรงเรียนนบัสบิโรงทีส่ร้างก�าแพงปิดตวัเองเอาไว้มิดชดิแล้วสอนวิชาชวีวทิยากนั 

อยู่ในห้องเรียน ทุกครั้งที่ผมขับรถเข้าไปดูควายผมจะนึกถึงนักเรียนตาด�าๆ ทุกครั้งไป
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ท�าไมธรรมชาติและของจริงส�าคัญ อาจารย์เขียนเอาไว้แล้วในบทถัดมาว่าคือการกระตุ้น

ประสาทสัมผัสทั้งห้าอันจะเป็นรากฐานของวงจรประสาทจ�านวนมากในสมองของเด็กๆ ประเด็น

ที่ควรได้คือเราส่งเด็กปฐมวัยไปโรงเรียนอนุบาลวันนี้เพื่อกระตุ้นสมองของเขาให้พัฒนาในทาง 

ที่ถูกที่ควร มิใช่เพียงเพื่อได้เกรดดีๆ อย่างฉาบฉวยกลับบ้าน  

บทถัดมาท่านอาจารย์เล่าเรื่องไก่งวง หลายประเทศทางตะวันตกมีเทศกาลวันขอบคุณ

พระเจ้าซึ่งไก่งวงเป็นส่วนประกอบส�าคัญของเทศกาลและคุณครูสมัยใหม่สามารถใช้ประโยชน์

จากไก่งวงเพื่อการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีมากกว่าแค่จัดประกวดวาดรูปไก่ง่วง
 

ที่บ้านนอกประเทศไทยมีเทศกาลประจ�าปีที่เด็กๆ และคุณครูรื่นเริงกันได้ปีละ 3 คร้ัง

เป็นอย่างน้อย คือสงกรานต์ เข้าพรรษา และลอยกระทง เป็นสามเทศกาลหลักของทุกโรงเรียน 

ที่สามารถฉวยโอกาสเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกวิชาอย่างเป็นองค์รวมตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึง 

ศลีธรรม นอกเหนอืจากการประกวดหนนู้อยสงกรานต์ แห่เทยีนพรรษา หรอืขบวนแห่นางนพมาศ 

จะเห็นว่าเราปฏิรูปการศึกษาได้ทุกวัน ทุกเดือน ทุกสามเดือนและทุกปี แต่แล้วปีต่อปีก็ผ่านไป

เหมือนเช่นทุกๆ ปี
 

ดังที่เขียนไว้ ล�าพังบทแรกของหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายการศึกษาปฐมวัยครบถ้วนแล้ว  

เมื่ออ่านต่อไปจนหมดจะพบความสมบูรณ์ของเนื้อหา มีค�าส�าคัญท่ีจ�าเป็นต้องรู้และต้องใช ้

อกีหลายค�า มกัมคี�ากล่าวว่ารูห้มดแล้วแต่ท�าไม่ได้ ในทางปฏิบัตนิยิม (pragmatism) หากท�าไม่ได้ 

เราถือว่ายังไม่รู้

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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คำ�นิยม
ความท้าทายในการพัฒนาทุนมนุษย์ในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว  

แต่คือสังคมทั้งระบบท่ีก�าลังพราก “ความเป็นมนุษย์” ไปจากเด็กๆ อย่างช้าๆ จนไม่แน่ว่า  

วันหนึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจมีสภาพไม่ต่างจากหุ่นยนต์ แถมยังเป็นหุ่นยนต์ตกกระป๋องที่แพ้หุ่นยนต์

ด้วยกันอีกด้วย แล้วตกลงมนุษย์จะมีอะไรดีกว่าหุ่นยนต์ เรื่องนี้เป็นที่ถกกันอย่างกว้างขวาง 

ในเวทีนานาชาติจิตวิทยา มีข้อสรุปร่วมอย่างน้อย 4-๕ เรื่องที่ส�าคัญในการเป็นมนุษยชาติ 

ทีต่่างจากหุ่นยนต์ ท่ีไม่มีวันท่ีโลกอนาคตจะพัฒนา Artificial Intelligence ข้ึนมาเทยีบเคยีงมนษุย์

ได้แน่นอน กล่าวคือ 1. สายใยรักและความผูกพัน ความรักที่เกิดขึ้นบนความเจ็บปวด พร้อมๆ 

ไปกับการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 2. จิตส�านึกและคุณธรรม 3. จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

คิดนอกกรอบ มีความส�าคัญเหนือกว่าความรู้ 4. แรงบันดาลใจ ที่เราเรียกว่าพลังศรัทธาซึ่งจะ

ท�าให้มนุษย์เรามีพลังในการพัฒนาเกินร้อย

ขณะที่งานส�ารวจต้นทุนชีวิต/ทุนชีวิต เพื่อวัดจิตส�านึกของเด็กที่มีต่อตนเองและต่อสังคม 

ท่ีตนเองอาศัยอยู่ท้ังบ้าน ชุมชน โรงเรียนและเพื่อน บนตัวชี้วัดที่ฟังเสียงสะท้อนจากเด็กเอง  

ในกลุ่มเด็กอายุ 1๕-18 ปี (ระดับมัธยมปลาย) 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือเด็กในระบบการศึกษาปกติ 

โดยสุม่ตวัอย่างจากระบบการศกึษาทกุเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศ กลุ่มทีส่องคอืเดก็ทีเ่รยีนเก่ง 

ท่ีสดุของประเทศทีก่�าลงัเข้าค่ายโอลมิปิก และกลุม่สดุท้ายคอืเดก็ทีห่ลดุออกจากระบบการศกึษาไทย  

พบว่า “เด็กกลุ่มทีเ่รียนเก่งทีสุ่ดของประเทศสะท้อนพลงัทนุชีวติต�ำ่ทีส่ดุ แม้ว่ำเดก็กลุม่นีพ้ลงัทนุ



12

ชวิีตด้ำนครอบครวัดีทีส่ดุและขึน้ชัน้ดีเยีย่ม แต่ตรงกนัข้ำมกลบัมพีลงัชุมชนต�ำ่ทีส่ดุและตกทุกตวั

ชี้วัดในพลังชุมชน เขำขำดทักษะในกำรอยู่ร่วมกับสังคม อ่อนจิตส�ำนึกสำธำรณะ” ขณะที่เด็ก 

ทีห่ลดุออกจากระบบการศกึษาซ่ึงเปราะบางมากๆ บางคนอนาถาไม่มพ่ีอแม่ ผูใ้หญ่ใจดเีกบ็เกีย่ว

เด็กเหล่านีม้าพฒันา แต่กลับพบว่า มีพลงัทนุชวิีตโดยเฉพาะด้านจิตส�านกึสาธารณะทีดี่กว่ากลุ่ม 

ทีเ่รยีนเก่งทีส่ดุของประเทศ นีค่อืเหตผุลทีท่�าให้ต้องเน้นย�า้เรือ่งการสร้าง “จิตส�านกึ” เพราะสังคม

ต้องการคนดีที่เก่ง ไม่ใช่ระบบพัฒนาให้เก่งแต่เห็นแก่ตัว 

ด้วยประสบการณ์ดูแลพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ที่ดูแลเด็กมาหลายสิบปี ในการมารับ 

การดูแลด้านพฤติกรรมในวัยรุ่น พบว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนเคสที่เข้ามาขอค�าปรึกษา ต้องรักษา

คนทีพ่ามา คือการปรบัจูนทัศนคติและเทคนคิการเล้ียงลูกอย่างสร้างสรรค์ให้กบัพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่พาเด็กมา และอีก 2๕% คือตามไปซ่อมคนที่ส่งเด็กมา นั่นคือครูที่โรงเรียน   

“ดังนั้นโดยประสบการณ์ก�าลังจะสะท้อนให้เห็นว่า ระบบนิเวศของเด็กและวัยรุ่นป่วยมากกว่า 

ตวัเดก็ ไม่ว่าจะร�า่รวยหรอืยากจน แต่หากขาดความรกัความใส่ใจทีพ่อด ีพร่องมน้ีอยหรอืให้มาก

จนเกินไปที่เรียกว่าเลี้ยงจนส�าลักความรัก ล้วนส่งผลกระทบต่อลูกได้ทั้งสิ้น”

ระบบนิเวศของเด็กเปลี่ยนไป นอกจากบ้านเปลี่ยน โรงเรียนก็เปลี่ยน ถ้าให้หมอมาเป็น

นักเรียนสมัยนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าจะสอบติดหรือเปล่า เพราะข้อสอบเราเป็นระบบแพ้คัดออก (High 

Stake test) เมื่อเป็นระบบนี้ วิธีออกข้อสอบวิธีเดียวก็คือต้องออกแบบให้มีคนแพ้ ทุกคนก็ต้อง

ดิ้นรนเพ่ือชนะ ก็ต้องอ่านหนังสือให้หนักขึ้น เด็กอนุบาลไปเรียนคอร์สประถม เด็กประถมต้น  

ก็ไปเรยีนของประถมปลาย ทัง้หมดนีท้�าไปเพือ่แค่เอาชนะข้อสอบให้ได้ แล้วข้อสอบกย็ิง่ออกยาก 

ขึ้นไปอีกเพื่อจะหาผู้แพ้ให้ได้ วิชาเรียนปัจจุบันจึงแน่นไปด้วยแบบเรียนมากกว่าแบบฝึกหัด  

อัดทฤษฎีเข้าไปตั้งแต่เล็ก ยากกว่าที่คนสมัยก่อนต้องเจอมาก สมัยก่อนตอนบ่ายเราสามารถ 
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เล่นได้อย่างอิสระเสรี (Free Play) เดี๋ยวนี้เด็กไม่เล่นแล้ว เพราะต้องเอาเวลาไปเตรียมตัวเพื่อ

เอาชนะเพือ่น และเมือ่มผีูช้นะ กต้็องมผีูแ้พ้ ผูแ้พ้จะรูสึ้กอย่างไรถ้าเขารูสึ้กเป็นผูแ้พ้ตัง้แต่อนบุาล 

และแพ้มาตลอดอย่างต่อเนื่อง ขาดความเช่ือม่ัน รู้สึกต�่าต้อยไร้คุณค่าจนมีความรู้สึกส้ินหวัง 

กับพึ่งระบบการศึกษาที่ออกแบบมาแข็งตัว (Learn Helplessness)

ชมุชนกเ็ปลีย่นแปลงไปจากอดตี ไม่มคีวามยัง่ยืน อยู่แบบตวัใครตัวมนั ไม่เหมอืนสมยัก่อน

ที่ทุกคนในละแวกบ้านรู้จักกันหมด คนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนเราก็รู้ เดี๋ยวนี้เดินกันขวักไขว่ 

แต่ผู้สูงวัยอยู่ในชุมชนแท้ๆ ตอนเสียชีวิตไปไม่มีใครรู้เลย นี่คือความอ่อนแอที่เกิดขึ้น ชุมชน 

โรงเรียน ครอบครัว สามอย่างนี้คือระบบนิเวศของเด็กที่จะหล่อหลอมเขา การเติบโตของเด็ก 

ต้องผ่านการเลียนแบบพฤติกรรม เมื่อระบบนิเวศเป็นแบบนี้ เขาจะหาต้นแบบที่ดีได้ยาก นี่คือ 

จุดอ่อนที่พยายามจะวิเคราะห์ให้เห็นว่า ในขณะที่เรามุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี แต่ท�าไมเด็กสมัยนี ้

เขาให้ความส�าคญักบัความเก่งมากกว่า กเ็พราะระบบทกุอย่างรอบตวัมนัถกูวางให้เขาเดนิไปแบบน้ัน  

แม้แต่ทัศนคติเดิมที่ผู้ใหญ่ทุกคนต่างเข้าใจว่า เด็กทุกคนที่เกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาว 

ลวดลายที่เกิดขึ้นบนผ้ามาจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม แต่หากเปิดโลกทัศน์ (Growth 

mindset) บนความเข้าใจในหลักพัฒนาการเด็ก ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า “เด็กทุกคนเกิดมำ ไม่ใช่

ผ้ำขำว อย่ำเข้ำใจผิด แต่เขำเหล่ำนัน้ เกิดมำใสบรสิทุธิบ์นพืน้ฐำนอำรมณ์ตัง้แต่เกิดทีแ่ตกต่ำงกัน  

(Temperament) ลวดลำยท่ีเกดิบนผ้ำทีม่สีพีืน้แตกต่ำงกนันัน้ มำจำกกำรเลีย้งดแูละสภำพแวดล้อม  

ตำมควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน” หากเข้าใจและเปิดมุมมอง การเลี้ยงลูก

แบบเปรียบเทียบและการใช้ระบบแพ้คัดออกตั้งแต่ฟันน�้านมก็ไม่ควรจะเหมาะสม การเรียนรู้ 

ของเด็กผ่านการเล่น มีความสุข พัฒนาให้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ บนหน้าที่ของผู้ใหญ่ 

ในการเล่นบทบาทเป็นนักเหลาความคิดที่ท้าทาย ให้เด็กเกิดพัฒนาการบนความยากล�าบาก 



14

ขั้นพื้นฐาน (Scaffolder) ท่ีไม่ไปท�าลายซึ่งจินตนาการ แรงบันดาลใจ และการฝึกฝนคุณธรรม

ประจ�าใจตั้งแต่เด็กเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ผมรู้สึกเป็นเกียรติท่ี ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อาจารย์ท่ีผมเคารพรักได้เรียบเรียง

หนังสือ บันทึกชุด พลังแห่งวัยเยาว์ ที่ตีความจากหนังสือ  The Importance of Being Little : 

What Young Children Really need from Grownups ซึ่งเขียนโดย Erika Christakis โดยเนื้อหา

ในหนังสือชุดนี้สะท้อนให้เห็นความส�าคัญในการพัฒนาเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ต่อสมองส่วนคิดชั้นสูง อีกทั้งผู้ที่เรียบเรียงเนื้อหามากด้วยประสบการณ์ที่ได้ใส่การวิเคราะห ์

บนสถานการณ์ และวิวัฒนาการจริงในสังคมไทย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งสาระและความเป็นจริง 

ตามบริบทสังคมไทย เชื่อม่ันว่า เป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าต่อทั้งวงการศึกษาและวงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                                                                                                                

ขอขอบคุณ 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
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คำ�นำ�
ปัจจบัุน ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาเดก็เล็ก ยังมีความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือน ส่ิงทีก่�าลัง 

เกิดขึ้นขณะนี้คือ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง แข่งกันส่งลูกเข้าเรียนตั้งแต่อายุที่น้อยลงไปเรื่อยๆ  

เดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบสองขวบพ่อแม่ก็ส่งให้ไปโรงเรียนกันแล้ว และยิ่งความคาดหวังของพ่อแม่  

ที่สวนทางกับพัฒนาการที่แท้จริงของลูก  ความคาดหวังให้ลูกอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่วัย 

ก่อนเกณฑ์ กลายเป็นเรื่องท่ีกลับมาท�าร้ายพัฒนาการของลูกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และกดดัน 

ให้ครูศูนย์เด็กเล็กเร่งพัฒนาเด็กเกินวัย

หนังสือ “พลังแห่งวัยเยาว์” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ซึ่งเขียนไว้ในบล็อก Gotoknow เป็นบันทึกตีความจากหนังสือ The Importance 

of Being Little : What Young Children Really Need from Grownups ซึ่งเป็นหนังสือติดอันดับ

ขายดีของ New York Times Bestseller เขียนโดย Erika Christakis จะท�าหน้าที่ปูพื้นฐาน 

ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพ่อแม่หรือใครสักคนที่ต้องดูแลเด็กเล็กให้เข้าใจว่าตนเองมีอิทธิพล 

แค่ไหนต่อการปูรากฐานของชีวิตของคนคนหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้ส่องแสงให้เราเห็นว่า

“...เด็กเล็กมีพลังของการเรียนรู้มากกว่าที่เราคิด โดยที่เด็กจะเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา  

หากผู้ใหญ่ท�าความเข้าใจเด็ก และรู้วธีิส่งเสรมิการเรยีนรู ้เดก็จะเตบิโตเตม็ศกัยภาพและเป็นคนดี

มีประโยชน์ต่อสังคม มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้มากมาย” ดั่งค�ากล่าวของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  

ในหนังสือเล่มนี้ 
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คณุหมอประเสรฐิ ผลติผลการพมิพ์ เคยกล่าวไว้ว่า การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวัยคอืรากฐาน

ของชีวิตและเป็น “เวลาวิกฤต” คือเป็น “โอกาสทอง” ในการวางรากฐาน บุคลิก และตัวตน 

ของคนคนหนึ่ง ซึ่งในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นกับรากฐานของปฐมวัยนั่นเอง และหาก 

“เวลาทอง” น้ีผ่านไปแล้ว ก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ จะปพูืน้ฐานใหม่กย็ากเย็นเสียแล้ว หนงัสือ

เล่มนี้ได้สะท้อนให้เหน็ถงึ “พลงัแห่งการเรยีนรู”้ ของเดก็ปฐมวยั ทีห่ากพ่อแม่ หรอื ครศูนูย์เดก็เลก็ 

ที่เข้าใจจะสามารถใช้ช่วงเวลาที่น้อยนักนี้เป็นโอกาสทองในการพัฒนาลูกหลานได้อย่างคุ้มค่า

หนังสือเล่มนี้ ยังพุ่งเป้าไปในช่วงวัยเด็กเล็กถึงช่วงเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น 

ของเวลาการเรียนรู้ที่มีค่าย่ิงของชีวิต และเป็นช่วงเวลาท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด ที่คนรอบข้าง 

จะต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเหล่านั้นอย่างเข้าใจ และการปฏิบัติแบบไหนเล่าที่ถูกต้องตามกระบวน

การพัฒนาการของเด็กเล็กในแต่ละด้าน ซึ่งหนังสือเล่มนี้  ได้ให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติไว้  

อย่างไรก็ดีต้องขึ้นอยู่กับการเปิดใจยอมรับของพ่อแม่ ของครูศูนย์เด็กเล็ก เป็นส�าคัญ เพราะ 

บางเรื่องอาจจะขัดกับความเข้าใจและค่านิยมของสังคมไทยต่อการจัดการศึกษาของเด็กเล็ก

มูลนิธิฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้พ่อแม่และครูศูนย์เด็กเล็ก ได้เห็น  

“พลังแห่งการเรียนรู้” ในตัวเด็กน้อยทุกคนและท�าหน้าที่ส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ ่

ที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้า

มูลนิธิสยามกัมมาจล
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คำ�นำ�
หนงัสอื พลงัแห่งวยัเยาว์ นี ้รวบรวมจากบกัทึกใน บลอ็ก Gotoknow ทีล่งสปัดาห์ละตอน 

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 9 สิงหาคม 2๕๖1 รวม 13 ตอน (https://www.gotoknow.

org/posts/tags/พลังแห่งวัยเยาว์) โดยบันทึกดังกล่าวตีความจากหนังสือ The Importance  

of Being Little : What Young Children Really Need from Grownups ซึ่งเป็นหนังสือ New 

York Times Bestseller เขียนโดย Erika Christakis  

เป้าหมายของการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ คือแนวทางพัฒนาเด็กเล็กให้เต็มศักยภาพ 

ที่น่าเสียดายว่า แนวทางที่สังคมปัจจุบันยึดถือ ส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจผิด น�าไปสู่วิธีปฏิบัติ

ต่อเด็กท่ีไม่ถูกต้อง มีความสิ้นเปลืองโดยไม่จ�าเป็น และที่ส�าคัญ มีผลลดทอนโอกาสเติบโต

พฒันาเตม็ศกัยภาพของเดก็ โดยทีพ่่อแม่หรอืผูใ้หญ่จดัสิง่ของให้แก่เดก็ด้วยความรกัความหวงัดี  

แต่ส่งผลด้านลบต่อพัฒนาการของเด็ก        

 ในปัจจุบันการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก หรือเด็กก่อนวัยเรียน ก�าลังถูกวิธีการในโรงเรียน

เข้าครอบง�า ความเป็น “preschool” ก�าลังถูกท�าให้เป็น “school” โดยตั้งเป้าหมายเน้นการเรียน

วิชา หรืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น แทนที่จะเน้นพัฒนา “ความเป็นเด็ก” ให้เต็มศักยภาพ

หนังสือเล่มนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่า วัยเยาว์ของเด็กเล็กมีพลังและคุณค่าในตัวของมันเอง    

ในทางปฏิบัติผู้ด�าเนินการระบบดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ต้องระมัดระวังไม่ตกหลุมพรางของ

พลังแฝงต่างๆ ที่ท�าลายโอกาสพัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นเด็ก ในนามของเจตนาดีบ้าง 

แฝงผลประโยชน์ทางธุรกิจบ้าง ที่เมื่อด�าเนินการแล้ว เด็กเสียประโยชน์ ตามรายละเอียดต่างๆ  

ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ 
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คนกลุ่มแรกท่ีเป็นต้นเหตุให้ระบบ “การดูแลและพัฒนา” เด็กเล็ก เดินผิดทางคือพ่อแม่ 

(ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ท้ังหมด) โดยต้ังเป้าหมายต่อศูนย์เด็กเล็กในทางที่ผิด คือต้องการให้เรียน

วิชาการ ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสเล่นอิสระเพื่อฝึกจินตนาการ เพ้อฝัน และการริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวมทัง้ขาดโอกาสฝึกทกัษะปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นๆ และต่อผูใ้หญ่คอืครเูดก็เล็ก มผีลให้พฒันาการ

ทางสังคมและอารมณ์ด้อยลงไป   

แน่นอนว่า คนกลุม่ใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อระบบ “การดแูลและพฒันา” เดก็เล็ก คอืหน่วยงาน 

ที่ก�ากับดูแลศูนย์เด็กเล็ก ที่หากด�าเนินการสนองความต้องการของพ่อแม่ส่วนใหญ่ ระบบ   

“การดูแลและพัฒนา” เด็กเล็ก ของไทยก็จะเดินผิดทาง    

บุคคลส�าคัญย่ิงใน “การดูแลและพัฒนา” เด็กเล็ก รองจากพ่อแม่ คือครูเด็กเล็ก  

ที่ในอุดมคติแล้ว ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และมีทักษะในการท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง คือ 

เราต้องได้คนเก่ง ด ีมคีวามสามารถ และรกัเดก็ มาเป็นครหูรอืผูด้แูลเดก็ และควรพฒันามาตรการ

ส่งเสริมให้คนรักเด็กพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ดูแลเด็ก และหากพิสูจน์ได้ว่า มีสมรรถนะเข้าเกณฑ์

มาตรฐาน ควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงในระดับกึ่งกลางของเงินเดือนครูในปัจจุบัน คือเดือนละ  

4 หมื่นบาท เป็นรายได้ขั้นต�่า     

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆ จะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลพัฒนาเด็กเล็กที่จ่ายซื้อ

สิง่ของปรนเปรอเดก็นัน้ หลายส่วนไม่มคีวามจ�าเป็น ในหลายกรณแีทนทีจ่ะเป็นคณุ กลับเป็นโทษ 

ต่อเด็ก คือท�าให้เด็กพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ   

ส่ิงทีน่่ายนิดอีย่างยิง่ของสงัคมไทยคอื การทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2๕๖๐  

มาตรา ๕4 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็ก และระบุแนวทางพัฒนาเด็กเล็กท่ีถูกต้อง  

ไว้อย่างชัดเจน
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หนังสือ พลังแห่งวัยเยาว์ เล่มนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าว 

 ผมขอแสดงคารวะต่อผูม้ส่ีวนยกร่างข้อความในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2๕๖๐ มาตรา ๕4  ส่วน

ทีว่่าด้วยการพฒันาเดก็เลก็ ขอขอบคณุท่านอาจารย์ ดร. สายสุร ีจุตกิลุ รองประธานและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (และท่านอื่นๆ) ผู้มีส่วนขับเคล่ือน 

ให้สังคมไทยเห็นความส�าคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก และยังได้กรุณาเขียนค�านิยม รวมทั้ง

ขอบคณุผูเ้ขยีนค�านยิมอกีสองท่าน คอื รศ. นพ. สุรยิเดว ทรีปาต ีและอาจารย์ธดิา พทัิกษ์สินสุข     

ขอขอบคุณท่านผู ้มีส่วนจัดท�าหนังสือ คือคุณเกื้อกมล นิยม แห่งส�านักพิมพ์สานอักษร 

คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร และคุณนาถชิดา อินทร์สอาด แห่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ขอทุกท่าน 

ได้รับกุศลผลบุญแห่งการท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กไทยผ่านการจัดท�าหนังสือเล่มนี้โดยทั่วกัน

 ในการติดต่อขอค�านิยมจากท่านอาจารย์ ดร. สายสุรี จุติกุล ท่านได้กรุณามอบหนังสือ 

แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย  

๐-๕ ปี มีรายละเอียดมากกว่าหนังสือ พลังแห่งวัยเยาว์ อย่างมากมาย สามารถดาวน์โหลด 

ได้ฟรีที่ http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1579 และท�าให้พบว่า ในเว็บไซต ์

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหมวดสื่อสิ่งพิมพ์ หมวดย่อย การศึกษาปฐมวัย ที่มี

เอกสารดีๆ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยจ�านวนมาก จึงขอแนะน�าไว้    

วิจารณ์ พานิช

 3 พฤศจิกายน 2๕๖1



2๐
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บันทึกชุด พลังแห่งวัยเยาว์ นี้ ตีความจากหนังสือ The Importance of Being Little :  

What Young Children Really Need from Grownups ซึ่งเป็นหนังสือ New York 

Times Bestseller  เขียนโดย Erika Christakis ผู้เคยท�างานเป็นครูเด็กเล็ก  

ได้รับใบรับรองคุณวุฒิครูก่อนอนุบาล ถึง ป.2 ของรัฐแมสซาชูเซทส์ สหรัฐอเมริกา 

และเคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเยล ที่ The Yale Child Study Center  

หนังสือเล่มนี้สื่อสารว่า เด็กเล็กมีพลังของการเรียนรู้มากกว่าที่เราคิด  

โดยที่เด็กจะเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา หากผู้ใหญ่ท�าความเข้าใจเด็ก  

และรู้วิธีส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กจะเติบโตเต็มศักยภาพ 

และเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้มากมาย   
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ค ุณค
ิดว่า...เด็กเป็นเช่นไร

?�

หากเรามองเด็กผ ิดพลาดไปจากความเป็นจร
ิง�

แน่ ใจไหมว่า...  

เด็กต้องการอะไร?�

แล้
วส ิ ่งท

ี่เราปฏ ิบัต ิต่อเด็กแบบผ ิดๆ
จะส่งผลอย ่างไ

ร

คำ�ตอบของค ุณถูกต้อง
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บันทึกแรกของชุด พลังแห่งวัยเยาว์ นี้  ตีความจากบทน�า (Preface) ของหนังสือ  

สื่อความเห็นของผู้เขียนว่า วัยเด็กเล็กเป็นวัยที่มีพลังเหลือเฟือ มีความสามารถ มีความฉลาด 

กว่าที่เราเข้าใจ รวมทั้งหากผู ้ใหญ่รู ้ จักสังเกตจากปฏิสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันกับเด็ก 

จะเป็นแหล่งเรียนรู ้ ท่ีน่าสนใจมากของผู ้ใหญ่ แต่ก็เป็นวัยท่ีอ่อนไหวต่อภยันตรายด้วย 

และภยันตรายอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ที่ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก แต่กลับเป็น 

การท�าลายเด็ก   

สิ่งที่ผู ้ใหญ่ควรเอาใจใส่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเด็ก สมองเด็กเกิดมาพร้อมกับ

ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนา  

แน่ ใจไหมว่า...  

เด็กต้องการอะไร?�

แล้
วส ิ ่งท

ี่เราปฏ ิบัต ิต่อเด็กแบบผ ิดๆ
จะส่งผลอย ่างไ

ร
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ความเข้าใจที่ผิดพลาด
ความเข้าใจท่ีผิดพลาดเกี่ยวกับเด็ก คือมองว่าเด็กเปรียบประดุจ “ผ้าขาว” หรือ “แก้ว” 

ที่ว่างเปล่า ไม่มีอะไรอยู่ในตัวและในหัวเลย รอให้ผู้ใหญ่ “วาด” หรือ “บรรจุ” สิ่งต่างๆ เข้าไป 

“เด็ก” ในความหมายของหนงัสือนี ้หมายถึงเดก็ช่วงวยั ๓ - ๖ ขวบ หรอืทีเ่รยีกว่าเดก็เลก็  

หรือเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเหล่านี้เข้าช้ันเรียนก่อนอนุบาลและอนุบาลในฐานะ “บุคคล”  

ท่ีมีความซับซ้อน จากการได้พัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในชุมชน สัมพันธ์และ 

หล่อหลอมโดยวัฒนธรรม หรือพื้นที่เรียนรู้มากมายของเขา ก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียน    

การเรียนรู้หลักของเด็กในช่วงแรกของชีวิต ได้จากปฏิสัมพันธ์ (relationship) หรือ 

กล่าวได้ว่า เป็นการเรียนรู้ในมิติทางสังคม (social dimension of learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของมนุษย์ และผมตีความว่า การน�าเด็กเล็กไปเข้าโรงเรียนชั้นเด็กเล็กและอนุบาล  

ก็เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ของเด็กให้กว้างขึ้น กว่าพื้นที่เรียนรู้ในครอบครัว

และในสังคมเพื่อนบ้านใกล้เคียง   
   

จุดเน้นของการเรียนรู้ของเด็กแบ่งได้เป็น 3 จุดคือ (1) พ้ืนที่ (location) (2) ระบบ 

(delivery system) และ (3) กระบวนการ (learning process) จุดอ่อนของการจัดการศึกษา 

ส�าหรับเด็กเล็กในปัจจุบันคือ มักเน้น “พื้นที่” กับ “ระบบ” ละเลย “กระบวนกำร”  

ความไม่ศรัทธาต่อคุณภาพการศึกษาส�าหรับเด็กเล็ก ท�าให้เกิดแนวคิดสุดโต่งว่า หากรักและ

ปรารถนาดีต่ออนาคตของลูกจริงแล้วละก็ จงอย่าส่งลูกเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ให้เลี้ยงและฝึกฝน

ลูกเอง    
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แต่ผูเ้ขยีน (Erika Christakis) บอกว่า ตนมองโลกในแง่ดว่ีา เดก็เกดิมาพร้อมกบัศักยภาพ 

ในการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงคือธรรมชาตขิองพฒันาการเดก็ ประสบการณ์ในชวีติผดิๆ  

ก็อาจมีประสบการณ์ใหม่มาช่วยให้แก้ไขการเรียนรู้ที่ผิดพลาดได้   

เพื่อนบ้าน

โรงเรียน

บ้าน
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ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของเด็กเล็ก  

ได้จากการวิจัย ซึ่งสมัยนี้ก้าวหน้ามาก แม้ความรู้จาก

ผลการวิจัยเหล่านี้จะได้รับการน�าไปบรรจุเป็นนโยบาย

สู่การประยุกต์ใช้ ช้ามาก ก็ตามที แต่ก็มีความก้าวหน้า  

ดังจะเห็นได้จากการที่การศึกษาของเด็กเล็กของไทยได้รับความเอาใจใส่ ถึงกับบรรจุไว ้

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก

โรงเรียนของเรา
มีอุปกรณ์อันทันสมัย

หนูอยาก 
ออกไปเล่นที่สนาม
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เรามีที่ ให้เด็กเล่นเยอะครับ  
และมีครูจำ นวนมากพอ 

มาดูแลเด็กๆ

กระบวนการที่ทุกคนทำ ได้ 
ไม่ต้องลงเงินทุนเยอะ 

แค่ลงทุนจิตใจ  
ปล่อยให้เด็กมีเวลาเล่นอิสระบ้าง 
 อย่าเข้าไปยุ่งกับเด็กมากนะคะ

แต่การลงทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาของเด็กเล็กจะได้ประโยชน์น้อย หรือสูญเปล่า  

หากใช้ทรัพยากรไปกับกิจกรรมที่ไร้ความหมาย จากความเข้าใจผิด การตีความผิด และ 

ความไร้เดียงสา ดังเห็นได้จากการใช้งบประมาณของระบบการศึกษาไทย ซ่ึงผมเพิ่มสาเหต ุ

จากผลประโยชน์ (ที่ไม่เหมาะไม่ควร) เข้าไปด้วย   

ค�าแนะน�าของผู ้ เขียนที่น ่าสนใจมากคือ  

ในหลายกรณี การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

โดยผู้ใหญ่ ท่ีดีท่ีสดุคือ “อย่ำเข้ำไปยุ่ง” (getting- 

out-of-the-way) กล่าวใหม่ว่า เดก็เลก็ต้องการ

การเล่นอิสระ มากกว่าการฝึกฝน     
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มุมมองต่อตัวเด็ก
เราต้องมองเดก็จากสองกระบวนทัศน์ คอื 

“กระบวนทัศน์พร่อง” กับ “กระบวนทัศน์เต็ม”  

หากเปรียบเด็กเป็นแก้วน�้า ผู ้ใหญ่ต้อง

มองเด็กเป็นทั้ง “แก้วน�้าท่ีพร่อง” และ  

“แก้วน�า้ท่ีเต็ม” คือเด็กไม่ใช่ท้ัง “แก้วเปล่า” 

และ “แก้วเต็ม” แต่เป็นแก้วที่มีน�้าบางส่วน  

และพร่องอยู่ในส่วนใหญ่ บทบาทของผู้ใหญ่

คือ ช่วยส่งเสริมเอื้ออ�านวยให้เด็กได้ต่อเติม 

ส่วนที่พร่องของตนเอง จากส่วนที่มีอยู ่แล้ว  

เร็วๆ ลูก
เดี๋ยวต้องไปเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์ต่อ

ให้เกิดพัฒนาการที่เต็มศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ    

ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเด็กได้ ต้องมองให้ทะลุเข้าไปเห็น “กระบวนทัศน์” ของเด็ก ซึ่งจะท�า 

เช่นนี้ได้ต้องฟังเด็ก ไม่ใช่สอนเด็ก ฟังและเสวนากับเด็ก เพื่อให้เด็กท�าความเข้าใจกับส่ิง 

หรอืเรือ่งราวทีอ่ยูใ่นบทเสวนา และในขณะเดยีวกนัผูใ้หญ่กท็�าความเข้าใจมมุมอง หรอืกระบวนทศัน์ 

ของเด็กด้วย หากผู้ใหญ่มีกระบวนทัศน์เช่นนี้ การเล้ียงเด็กก็จะกลายเป็นกระบวนการเรียนรู ้

ที่น่าสนใจ สนุก และยิ่งใหญ่     

ข้อผิดพลาดส�าคัญของผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง คือการสร้างสภาพแวดล้อมแบบผู้ใหญ่ (adultify) 

ให้แก่เด็ก ซึ่งก็คือ การเลี้ยงเด็กแบบเอาผู้ใหญ่ ความคิดของผู้ใหญ่ เป็นตัวตั้ง    
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เด็กต้องการ “พื้นที่” และ “เวลา” ส�าหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของตน เด็กควร 

ได้มีโอกาสมีชีวิตวัยเด็กท่ีมีความสุข และได้เรียนรู้จากความเป็นเด็กของตนอย่างเต็มเปี่ยม  

แต่ในยคุปัจจบัุน เดก็ถกู “เร่ง” ทัง้จากความคาดหวังของพ่อแม่ และจากสรรีวิทยาภายในร่างกาย

ของตนเอง ที่เด็กยุคนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมาก ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาบอกว่า เด็กผู้หญิง 

ในประเทศนั้น ร้อยละ 1๐ เริ่มเข้าสู่วัยแตกเนื้อสาว (puberty) ที่อายุ 8 ปี ในขณะที่สมัยก่อน 

(คงจะราวๆ หนึ่งศตวรรษ) ผู้ใหญ่ที่บ้านนอกที่ผมเกิดและโต เล่าให้ผมฟังเมื่อ 7๐ ปีก่อน 

ว่า เดก็ผูห้ญงิผูช้ายอายสุบิห้าปียงัแก้ผ้าอาบน�า้คลองกนัอยู ่คอืยงัไม่มสัีญญาณการแตกเนือ้สาว 

แตกเนื้อหนุ่ม    

เม่ือ 3๕ ปีมาแล้ว เมื่อลูกสาวคนที่สองของผมอายุ 11 ขวบ เธอเริ่มมีประจ�าเดือน  

ป้าทีเ่ลีย้งดเูธอตกใจมาก ว่าท�าไมเรว็ขนาดนัน้ เมือ่สองสามปี 

มาแล้ว มีคนเล่าให้ผมฟังว่า การคลอดที่ศิริราช 

ในปีนั้น แม่ที่อายุน้อยที่สุดคือ 9 ขวบ   

ข้อมูลข้างต้น สะท้อนว่ามนุษย ์

ยุคป ัจจุ บันมีวัยเด็กที่สั้นลงมากหลายปี  

มีช่วงเวลาฝึกฝนตนเองจากความเป็นเด็กสั้นลง

มาก หากผู้ใหญ่เข้าไป “adultify” สภาพแวดล้อม 

ของเด็ก ก็จะยิ่งเป็นการท�าลายโอกาสใช้ช่วงเวลา 

ที่เป็นเด็กเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตสูงสุด

ย�้ าว ่า คนเราควรได ้รับโอกาสเรียนรู ้ 

และพัฒนาตนเองตามวัย ตามธรรมชาติของวัย  

ไม่ควรเร่งให้เด็กเรียนรู้เร็วกว่าวัย    

เลิกเล่นได้แล้วลูก 
เตรียมตัวไปเรียนพิเศษ
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มุมมองต่อการเร ียนรู้ของเด็ก
การเรยีนรู ้(learning) และความรกั (love) เป็น “สองสิง่เดยีวกนั” ส�าหรบัเดก็ และเป็นสองสิง่ 

ที่เสริมกัน เด็กมีการเรียนรู้ในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเล่นอิสระ (free play)  

การเล่นกับเพื่อน การฝึกใช้ค�าแปลกๆ การก่อสร้าง การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การตั้งค�าถาม

และการมีสัญชาตญาณด้านตัวเลข ความช่างสังเกตและมีอารมณ์ขัน ความอยากรู้อยากเห็น 

และจินตนาการไร้ขอบเขต ความสนใจแปลกๆ ความมีจริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ในการจัดการเรียนรู ้ของเด็กนั้น มีทั้งส่วนที่ขาดและส่วนที่เกิน เด็กจ�านวนหนึ่ง 

ในครอบครัวที่ด้อยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เด็กมักขาดทั้งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้  

และปฏสิมัพนัธ์ทีด่ ีโดยเฉพาะการ

ได้รับความรกั แต่ในอกีขัว้หนึง่  

เด็กในครอบครัวที่มีฐานะดี 

มักถูกมอมเมาด้วยสิ่งของ

และความเอาใจใส ่ผิดๆ  

คือให้แก่เด็กตามที่ผู้ใหญ่

คิด ไม่ใช่ให้ตามที่เด็ก

ต้องการ

หนูอยากให้
พ ่อกับแม่มาเล่นด้วย
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หนูอยากได้
นิทาน

แพง!!! เอาไว้อ่านออกก่อน
แล้วค่อยซื้อนะลูก 
แม่ต้องไปทำ งาน 

ไม่มีเวลาอ่านให้ฟังด้วย

เด็กเล็กต้องการอะไร ค�าตอบอยู่ในหนังสือ  

The Importance of Being Little และในบันทึกชุด พลังแห่งวัยเยาว์ นี้ ที่มีเป้าหมาย  

สร้างความเข้าใจ “พลังแห่งวัยเยาว์”  

วิจารณ์ พานิช           

31 มี.ค.๖1
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จะเติมอะไร
ให้แก้วไหนดี แก้วนั้นเติม 

ความช่างสังเกตอีกนิด

แก้วน้ีจินตนาการดีมาก
เติมภาษาอีกหน่อย
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“

“...หากเปรียบเด็กเป็นแก้วน�้า ผู้ ใหญต่้องมองเด็กเป็นทั้ง  

“แก้วน�้าที่พร่อง” และ “แก้วน�้าที่เต็ม”  

คอืเด็กไม่ใช่ทัง้ “แก้วเปล่า” และ “แก้วเตม็” แต่เป็นแก้วทีม่นี�า้บางส่วน และพร่องอยู่ในส่วนใหญ่ 

บทบาทของผู้ใหญ่คือ ช่วยส่งเสริมเอื้ออ�านวยให้เด็กได้ต่อเติมส่วนที่พร่องของตนเอง จากส่วน

ที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดพัฒนาการที่เต็มศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ...” 
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เด็กๆ�กำ�ลังค
ิดอะไ

รอ
ย ู ่

การเร ียนรู้ของเด็ก
เก ิด

ขึ้น

ที่ ไ
หน
�อ
ย ่า

งไ
ร�

?

ใครจะเป็นครูสอนเรา�?

บางทีผู้ ใหญ่อย ่างเราก็น ึกไม ่ถึง�!!!
แล้วเราจะเข้าใจการเร ียนรู้ของเด็กได้อ

ย ่าง

ไร�
?

ถ้า

เรา
ไม ่“ค ุย”กับเด็ก�ไม ่“ฟัง”จากเด็ก�แล้วจะฟังจา

กใค
ร
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ผู้เรียนรู้ตัวเล็กๆ เป็นครู นี้ ตีความจากบทที่ 1 ที่ชื่อว่า Little Learners : The Classroom 

Called Childhood 

กล่าวง่ายๆ บันทึกชุด พลังแห่งวัยเยาว ์ตั้งค�าถามว่า “เด็กคือใคร” บันทึกในบทนี้ตอบว่า 

“เด็กคือครู” ที่ช่วยให้เข้าใจการเรียนรู้ของเด็กเล็ก แล้วเราจะเข้าใจการเร ียนรู้ของเด็กได้อ
ย ่าง

ไร�
?

ถ้า

เรา
ไม ่“ค ุย”กับเด็ก�ไม ่“ฟัง”จากเด็ก�แล้วจะฟังจา

กใค
ร
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ดินแดนที่การเร ียนรู้ดีที่สุด 
(Optimal Learning Zone)

ผูเ้ขยีน (Erika Christakis) เล่าเรือ่งการเสวนาของตนกบัเดก็ผูห้ญิงอาย ุ๕ ขวบ ช่ือ Abby 

ทีค่ลัง่ไคล้เรือ่ง นกล่าเหยือ่ จากการอ่านหนงัสือเรือ่งนกล่าเหยือ่ส�าหรบัเดก็ ทีม่รีปูนกขนาดใหญ่

พร้อมค�าอธิบาย เครื่องมือเรียนรู้เรื่องนกล่าเหยื่อนอกจากหนังสือ ยังมีกล้องส่องดูนกขนาดเล็ก

ส�าหรับเด็ก เอาไว้ส่องดูนกจากหน้าต่างห้องเรียน แท่งสีเทียน และกระดาษส�าหรับวาดรูปนก 

นอกจากนัน้ยงัมีรงันกขนาดและชนดิต่างๆ วางไว้บนโต๊ะโดยเดก็นกัเรยีนช่วยกนัจ�าแนกประเภท

ของรัง ชนิดของนก และเขียนบอกชื่อนกไว้ โดยค้นคว้าความรู้จากหนังสือ Nature Guide 

ข้อความที่เสวนากัน สะท้อนว่า Abby มีความรู้เรื่องนกล่าเหยื่อมากอย่างไม่น่าเชื่อว่า 

เดก็อายุ ๕ ขวบจะมี รวมท้ังมีคลงัค�ายากๆ เกีย่วกบันกและค�าพดูโต้ตอบ แต่เมือ่ดกูาร์ตนูรูปนกคาบ 

ขวดพริกไทยโรยตัวงู Abby ก็แสดงท่าทีงุนงงสงสัยว่าขวดนั้นคืออะไร และท�าไมนกต้องเอาไป

โรยตัวง ูค�าพดูเสวนาของผูเ้ขยีนค่อยๆ ช่วยให้ Abby เข้าใจความหมายและอารมณ์ขนัในการ์ตนู          

อ่านเรื่องเล่านี้แล้ว ผมสรุปข้อเรียนรู้แก่ตนเอง 3 ข้อ (1) โรงเรียนของ Abby จัด  

“ดนิแดนทีก่ำรเรยีนรูด้ทีีส่ดุ” ให้แก่นกัเรยีน (2) ค�าเสวนาของผูเ้ขยีน ช่วยให้ Abby ได้ท�าความเข้าใจ 

และเรียนรู้ความหมายของภาพการ์ตูน แยกแยะกับเรื่องจริง (3) ค�าสนทนาของผู้เขียน เป็น  

“นัง่ร้าน” (scaffolding) ให้ Abby ค่อยๆ เกดิความเข้าใจความหมายของการ์ตนู แยกแยะออกจาก 

เร่ืองจริง ปฏิสัมพันธ์และการสนทนาโต้ตอบแบบเคารพความคิดของเด็กแบบนี่แหละ ที่เป็น 

การท�าหน้าทีค่รเูด็กเล็กทีถ่กูต้อง คอืช่วยให้เดก็ยกระดบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งต่างๆ ขึน้ไปเรือ่ยๆ    
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สิ่งที่ผู้เขียนท�าได้แก่ การนิยามค�า การกล่าวค�านิยามนั้นซ�้า ช่วยทบทวนสิ่งที่เด็กรู้แล้ว  

และช่วยท�าให้วลีหรือแนวคิดส�าคัญกระทบความสนใจโดยกล่าวให้เกินจริง ทั้งหมดนั้นเป็นไป

ตามหลักของการท�า scaffolding ต่อการเรียนรู้ คือช่วยขยายดินแดนของความสงสัยใคร่รู ้

ของเด็กออกไป ตามทฤษฎี cycle of disequilibrium ของ Jean Piaget ซึ่งในค�าไทยเรา

มักพูดกันว่าเป็นการกระตุ้น “ต่อมเอ๊ะ” (เอ๊ะ! นี่อะไร ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน) ตามด้วย “อ๋อ” 

(accommodation) (อ๋อ! เป็นอย่างนี้เอง)    

ผู้เขียนบอกว่า ในช่วงที่เสวนากับ Abby ตนเองก็อยู่ใน 

optimal learning zone เช่นเดียวกัน   
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ใน “ดนิแดนกำรเรยีนรูที้ด่ทีีส่ดุ” ของเดก็ 

ต้องการผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กใน ๒ ระดับ  

(๒) ระดบัตวัเดก็เป็นรายคน ว่ามนีสัิย อารมณ์ ระดบัพัฒนาการ

ด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แล้วผู้ใหญ่ใช้ความรู้ทั้งสองระดับนี้ในการมี

ปฏสิมัพนัธ์กบัเด็กอย่างเหมาะสมเป็นรายคน เพ่ือสร้าง “พืน้ทีเ่รยีนรู”้  

(learning habitat) ที่เหมาะสมแก่เด็กเป็นรายคน   

(๑) ระดบัทัว่ไป คอืความเข้าใจทฤษฎว่ีาด้วยพฒันาการเดก็  

ว่าในอายขุนาดนัน้ เดก็เข้าใจอะไร ไม่เข้าใจอะไร ดงักรณ ีAbby 

ไม่รู้ว่าขวดพริกไทยคืออะไรในตอนแรก   



43

พาเด็กกินเงาะ ดีกว่า
ให้ดูรูปเงาะที่ผนังค่ะ

หนูปอกเองได้ 
ง่ายจัง 

ครูคะ
ทำ ไมเงาะมีขนคะ

ผมชอบกินเงาะ 
กรุบๆ หวานๆ

มันมีเมล็ดนะ 
ระวังติดคอ 

พื้นที่ เรียนรู ้ที่ เหมาะสมประกอบด ้วยสองส ่วน คือ  

ส่วนกายภาพ ได้แก่ห้องเรียน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และ

วัสดุช่วยการเรียนรู ้ต ่างๆ กับส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ได้แก่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และกับครู (และพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  

และเพ่ือนบ้าน) การเรียนรู ้ที่ดีของเด็กเล็กส่วนใหญ่เกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ ไม่ได้เกิดจากการสอน   



44

ทำ�ไมต้องมโีรงเรียนเด็กเล็ก (pre-school)
โรงเรียนหรือชั้นเด็กเล็ก ไม่ได้มีไว้เพื่อเรียนวิชา แต่มีไว้เพื่อ “เตรียมควำมพร้อม 

ในกำรเรียนรู้” ส�าหรับเรียนในชั้นเรียนจริง คือประถม 1 เป็นต้นไป นี่คือสภาพย้อนแย้ง 

ของชั้นเด็กเล็กในปัจจุบัน ท่ีส่ิงท่ีชั้นเด็กเล็กจัด กับความต้องการที่แท้จริงของเด็ก ไม่ตรงกัน 

และย่ิงร้ายกว่านั้น ที่พ่อแม่จ�านวนหนึ่งต้องการให้ชั้นเด็กเล็กสอนวิชา เพื่อไม่ให้ลูก “ล้าหลัง 

ในการเรียน” ข้อหลงผิดของพ่อแม่นี้ พบบ่อยกว่าในพ่อแม่เศรษฐฐานะต�่า    

สมัยก่อนไม่มีโรงเรียนอนุบาลหรือชั้นเด็กเล็ก การเรียนรู้ขั้นต้นของเด็กเกิดขึ้นที่บ้าน    

ที่แม่ พ่อ และญาติพี่น้องช่วยกันดูแลปลูกฝังพื้นฐานการเรียนรู้ในวัยเด็กให้ แต่ต่อมาทั้งพ่อ 

และแม่ต้องออกไปท�างาน รวมท้ังมีแม่หรือพ่อเล้ียงเดี่ยวมากข้ึน ตนเองต้องออกไปท�างาน  

(บางคนท�า 2 งาน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ) จึงต้องเอาลูกไปฝากเลี้ยงหรือฝากเรียน จึงเกิดชั้น

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลขึ้น แรกๆ ก็จัดการเรียนรู้แบบ “ก่อนโรงเรียน” จริงๆ แต่ได้ค่อยๆ 

กลายรูปแบบมาเป็น “โรงเรียน” สอนวิชาในภายหลัง     

โปรดสังเกตว่า ฝรั่งเรียก pre-school และ kindergarten ไม่ใช่ school แต่ไทยเรียก 

โรงเรียนอนุบาล แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าโรงเรียนหรือไม่ ทั้งฝรั่งและไทยก็เพี้ยนไปมากในเรื่องชั้น

เด็กเล็ก    

จึงมีค�าถามว่า ในปัจจุบัน ชั้นเด็กเล็ก จัดเพื่อเด็ก หรือเพื่อผู้ใหญ่กันแน่    

ทกัษะส�าคญัทีเ่ดก็เลก็ควรได้รบัการฝึก ได้แก่ ทกัษะทางสังคม และทักษะทางอารมณ์  เช่น

การรู้จักแบ่งปันกับเพื่อน รู้จักฟังเพื่อน ไม่ใช่ทักษะเตรียมพร้อมด้านเรียนวิชา ทักษะด้านสังคม 

และทางอารมณ์เหล่านี ้เดก็ได้จากหลกัสตูรช้ันเดก็เล็กแบบเน้นการเล่น (play-based curriculum)    
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ความหลงผิดด้านการเรียนรู้ ในเด็กเล็ก 
ห้องเร ียนแบบถ่ายทอดความรู้�(Direct�Instruction�-�DI)

ขอ้หลงผดิในเรือ่งการสอนเดก็เล็กมาจากวธิสีอนแบบถ่ายทอดความรู้ (Direct Instruction 

- DI) คือครูสอนความรู้และทักษะตรงๆ อย่างมีระบบแบบแผน จุดออ่นคือ ท�าให้เด็กไม่มโีอกาส

เรียนรู้ด้วยตนเอง มัวแต่รับถ่ายทอดความรู้จากครู และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูไม่ได้รับ

ความเอาใจใส่   

ที่จริงวิธีสอนแบบถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่ 

จะเลวไปเสียทั้งหมด การเรียนรู้บางเรื่อง ต้องใช้

วธิสีอนแบบถ่ายทอดความรู ้เช่น การออกเสียงค�า 

การอ่านออกเสียงแบบเน้นค�า เป็นต้น    

แต่การสอนแบบถ่ายทอดความรู้มีข้อเสีย  

2 ประการ (1) ท�าให้ไม่มีเวลาส�าหรับเน้น

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์  (2) การสอน

แบบถ่ายทอดความรูท้�าได้ง่าย ครทูีข่าดทกัษะการ

เป็นครูกท็�าได้และเป็นวธิทีีค่รทูีข่าดทกัษะ หรอืคร ู

ขีเ้กยีจ ใช้สอนเด็ก  

การเรยีนรูแ้บบน้ี ตรงกนัข้ามกบั การเรยีนรู ้

แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ (relationship-intensive 

learning) ซึ่งเน้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กเป็น

ผู้ริเริ่ม (child-initiated learning activities) 
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ผมอยากปั้น

หนูอยาก 
ทำ ขนมค่ะ

ห้องเร ียนแบบให้เด็กจัดการเร ียนรู้เอง�
(Child-directed�classroom)�

นีค่อืการจดัการเรยีนการสอนแนว constructivism ซึง่ดมีากส�าหรบัชัน้เรยีนขนาดเล็กมาก 

เปิดโอกาสให้เด็กหาความหมายของสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เคารพตัวตนและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก

เป็นรายคน ถือเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ในอุดมคติ โดยที่ต้องมีพื้นท่ีการเรียนรู้ที่เตรียมอย่างดีมาก  

ครูก็ต้องผ่านการฝึกเป็นพิเศษ จึงยากที่จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ส�าหรับเด็กทั่วไป 

ห้องเร ียนแบบทางสายกลาง
เป็นห้องเรียนแบบผสมระหว่างสองแบบที่กล่าวมา โดยเลือกเอาส่วนดีของแต่ละแบบมา

ใช้ คือมีโครงสร้างแบบ DI แต่มีความยืดหยุ่นกว่า โดยยึดตามแนวทางของนักพัฒนาการเด็ก

รัสเซียชื่อ Lev Vygotsky คือจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือให้เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก ให้เด็ก

สร้างความรู้ใส่ตัวผ่านประสบการณ์ตรง ท่านผู้นี้เสนอ zone of proximal development ว่าเป็น 

สภาพแวดล้อมที่มี coaching ที่ดี ช่วยให้เด็กบรรลุสภาพการเรียนรู้ที่เด็กบรรลุไม่ได้หากไม่มี
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หนูอยาก
ทำ บัวลอยค่ะ 

ผมไม่เคยกิน 
หน้าตาเป็นยังไง

ผมชอบบัวลอย
มันกลมๆ ไง 
ผมอยากปั้น

 ให้เด็กๆ ช่วยกัน
คิดแล้วพูดออกมาค่ะ

พรุ่งน้ีทำ 
ขนมอะไรกันดจี๊ะ

ตัวช่วยเช่นนั้น ซึ่งผมตีความว่า ห้องเรียนแบบทางสายกลาง 

เน้นให้เด็กเรียนจากประสบการณ์ตรง และความพยายาม 

ของตนเอง โดยมคีรคูอยสงัเกตอยูห่่างๆ และให้ความช่วยเหลือ

บ้างเมือ่จ�าเป็น แต่ความช่วยเหลอืนัน้

ยึดหลัก ช่วยน้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็น 

สภาพเช่นนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า peak 

learning zone    

สภาพ peak learning zone  

จดัได้ง่ายๆ โดยใช้ค�าพดู ให้นกัเรยีนคดิ 

ออกมาดังๆ ซึง่จะช่วยให้ครแูละเพือ่นๆ 

มีปฏิสัมพันธ์ด ้วยอย่างเหมาะสม  

ช่วยให้ “มองเห็น” การเรียนรู้ภายใน 

สมองของเด็ก การคิดดังๆ นี้เป็นทั้ง 

วิธีการให้เกิดการคิดแบบซับซ้อน 

และสิ่งที่พูดออกมาก็เป ็นผลของ 

การคิดที่ซับซ้อน   
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ผลลัพธ์ครึ่งๆ�กลางๆ 
เด็กแต่ละคนมีลักษณะจ�าเพาะของตนเอง และมีเด็กจ�านวนมากมีปัญหาด้านการเรียน   

ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยคือ ครูไม่ได้ช่วยให้เด็กค้นพบ peak learning zone ของตนเอง การสอน

ของครูในชั้น เด็กบางคนอาจรู้สึกสนุก แต่บางคนเบ่ือ บางคนสับสน บางคนรู้สึกว่ายากไป  

บางคนว่าง่ายไป บางคนว่าโดนกระตุ้นมากไป บางคนว่าเหนื่อยเกินไป ฯลฯ    

ข้อด้อยของชั้นเด็กเล็กที่พบบ่อยคือ ครูไม่ได้ค�านึงว่าเด็กแต่ละคนมีลักษณะจ�าเพาะด้าน 

ความรูสึ้กนกึคดิและประสบการณ์ กล่าวคือ ครไูม่เข้าใจเดก็ เข้าไม่ถงึใจเดก็ สภาพเช่นนีร้นุแรง

ยิ่งขึ้นในสมัยปัจจุบัน ที่ชั้นเด็กเล็กหลงผิดไปท�าหน้าที่โรงเรียน    

ข้อผิดพลาดใหญ่หลวงคือ การจัด

ชั้นเรียนเฉพาะวิชาให้แก่เด็กอนุบาล 

อายุ ๕ - ๖ ขวบ ให้เด็กเดินเรียนไป

ตามห้องท่ีครสูอนเฉพาะวิชานัน้ๆ  

ซึง่มผีลให้ครกูบัเดก็มปีฏสิมัพนัธ์ 

ต่อกนัน้อยมาก ครไูม่รูจั้กเดก็ ผมปั้นได้
กลมดิ๊กเลยครู

ครูต้องเข้าใจว่าเด็กมี
ลักษณะจำ เพาะ 

ของตัวเอง

ผมไม่อยากทำ กลมๆ 
ทำ แบบน้ี ได้ไหมครับ 

ปั้นเป็นสี่เหลี่ยม

หนูเบื่อ
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หนีเรียน 
เรือ่งราวตอนนี ้เดก็ไม่ได้หนเีรยีน แต่แกล้งท�าเป็นป่วย เพือ่จะได้ 

ไม่ต้องไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนน่าเบื่อ เรียนเองที่บ้านสนุกกว่า 

และในที่สุดเด็กคนน้ีก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยมีความมุ่งมั่น 

ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เด็กอ้างค�าของ Mark Twain ว่า “I’ve 

never let my schooling interfere with my education.” สะท้อน

ความคดิว่า การไปโรงเรยีน กบัการเรยีน ไม่ได้เป็นส่ิงเดยีวกนัเสมอไป   

เด็กคนนี้บอกว่า ตนได้รับก�าลังใจจากผู้ใหญ่จ�านวนหนึ่ง

ว่า ตนมีความสามารถเรียนได้ จึงตั้งใจเรียน แม้ไม่ค่อยไป

โรงเรียน  

หนูปวดท้องอีกแล้วค่ะ 
เหมือนเมื่อวานเลย 
หนูขออยู่บ้านนะคะ

ทำ ไมลูกถึง
ไม่อยาก

ไปโรงเรียนนะ

เย่...
ไปเล่นตุ๊กตา 

ดีกว่า

เดี๋ยวค่อยๆ ถามดู
ว่าอยู่โรงเรียนชอบเล่นอะไร 

ชอบเล่นกับใคร 
ครูพาเล่นอะไรบ้าง

เด็กแต ่ละคนถนัดเรี ยน 

ในสภาพ และในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั 

แต่สถานที่หนึ่งที่มั่นใจได ้ 1๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ว่ามีการเรียนรู้ คือภายใน

สมองของเด็กเอง   
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2.มีกระบวนการเรียนรู้แบบ 

active learning 

ที่สร้างทักษะสังคมและ

ทักษะทางอารมณ์ 

คุณภาพของการเรียน
 

คนสมัยก่อนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรยีนช้ันเด็กเล็ก แต่ก็เรยีนช้ันประถม มธัยม และอดุมศกึษา 

ได้ด ีสมยันีก้ารเรยีนชัน้เดก็เลก็เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา และเชือ่กนัว่าเดก็ส่วนหนึง่น่าจะเรยีนได้ดี

กว่าหากไม่เข้าเรียนชัน้เด็กเลก็ และรูก้นัว่าคณุภาพของช้ันเดก็เลก็แตกต่างกนัมาก มผีลการวิจัย

บอกว่า ในสหรัฐอเมริกา ชั้นเด็กเล็กที่มีคุณภาพดี มีน้อยมาก
     

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชั้นเด็กเล็กมี 2 กลุ่ม คือ  

(1) ปัจจัยเชิงโครงสร้าง  เช่น จ�านวนเด็กต่อชั้น  มีผลน้อยต่อคุณภาพ 

(2) ปัจจัยเชิงกระบวนการ ได้แก่ความรู ้ด้านพัฒนาการเด็ก และสไตล์สอนแบบ 

มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก มีผลดีต่อคุณภาพการเรียนรู้ชัดเจน   
 

เด็กจากครอบครัวที่มีเศรษฐฐานะดี กับเด็กจากครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยง มีช่องว่าง 

ของผลการเรียนห่างกันมาก ช่องว่างนี้ลดลงได้ร้อยละ ๕๐ หากชั้นเด็กเล็กมีคุณภาพสูง แต่ใน

สภาพปัจจบัุนในสหรฐัอเมรกิา ช่องว่างน้ีลดลงได้พียงร้อยละ ๕ โดยการศกึษาชัน้เดก็เลก็ สะท้อนว่า  

การศึกษาชั้นเด็กเล็กส่วนใหญ่คุณภาพต�่า  

ลักษณะของชั้น 

เด็กเล็กคุณภาพสูง

1.เด็กมีโอกาสได้พูด ฟัง 

และโต้ตอบด้วยภาษาที่ซับซ้อน  

3.มีครูคุณภาพสูงที่สอนแบบ 

reflective teaching practice 4.คนในครอบครัวของเด็ก

มีส่วนร่วมจริงจัง 
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คุณภาพสูงของห้องเรียนในโครงการทดลอง เมื่อน�าไปขยายผลในวงกว้าง จะไม่สามารถด�าเนิน

การอย่างมีคุณภาพในระดับเดียวกับโครงการทดลองได้ นี่คือสัจธรรม และโดยทั่วไป คุณภาพ

ของกิจกรรมขยายผลจะต�่ากว่าอย่างมากมาย

ปฏิสัมพันธ์
กับการงาน

ปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อน

ถึงจะมีเด็กเยอะก็เอาอยู่ค่ะ 
ง่ายนิดเดียว ปล่อยให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวสิคะ

ปฏิสัมพันธ์
กับหนังสือและครู
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เป้าที่เลื่อนไหล
การวัดผลกระทบต่อตัวเด็กจากการเรียนช้ันเด็กเล็ก ท�าได้ยากมาก มีผลจากโครงการ

ท่ีมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เม่ือสี่สิบปีก่อน คือ Perry Preschool / High Scope program 

พบว่าเดก็ทีเ่ข้าโครงการนีเ้มือ่โตขึน้มกีารตัง้ครรภ์วัยรุน่น้อยกว่า ออกจากการเรยีนในระดบัมธัยม

น้อยกว่า ตกงานน้อยกว่า ก่ออาชญากรรมน้อยกว่า และเป็นโรคเรื้อรังน้อยกว่า เด็กที่ไม่ได้เข้า

โครงการนี้ นอกจากนั้นเด็กที่เข้าโครงการมีรายได้สูงกว่า    

เขาค�านวณอัตรา ROI (return on investment) ของโครงการ Perry Preschool, Chicago 

Parent Centers, และ Abecedarian study พบว่า ROI เท่ากับ 7 เท่า หรือกว่า 7 เท่าของ 

การลงทุน ตัวเลขนี้ผมได้ยินคนอ้างถึงบ่อยๆ ในประเทศไทย   

สิ่งที่ยังไม่มีความรู้คือ การเรียนรู้ระดับเด็กเล็กควรจัดมากน้อยเพียงใด ต่อเด็กกลุ่มใด 

การเรียนรู้เกิดที่ ไหน
การเรียนรู้เกิดข้ึนในตัวเด็ก เอื้อโดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเรียนรู้ไม่ได้มาจาก

ที่ใดๆ นอกตัวเด็กอย่างที่มักเข้าใจผิดกัน นั่นคือ ไม่ได้มาจากชั้นเด็กเล็ก ชั้นเด็กเล็กเป็นเพียง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อเท่านั้น มีผลการวิจัยที่บอกว่า เด็กที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนจากชั้นเด็กเล็ก

คือเด็กจากครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ที่ด้อยเศรษฐฐานะ ส่วนเด็กจากครอบครัวที่ดี ไม่จ�าเป็นต้องเข้า

เรยีนชัน้เดก็เลก็ก็ได้ เพราะสภาพแวดล้อมทีบ้่านกเ็อือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็อยูแ่ล้ว ตรงนีผ้มขอ

เถยีงว่า สภาพแวดล้อมทีบ้่านในปัจจบัุน เด็กไม่ค่อยมโีอกาสเล่นกบัเพือ่นวัยเดยีวกนั หากไม่เข้า

ชั้นเด็กเล็ก อาจขาดทักษะทางสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน เช่น การแบ่งปันของเล่น การเล่นด้วย

กัน การฟังและพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน     
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มีค�าของนักพัฒนาการเด็กเมื่อนานมาแล้วบอกว่า “สภาพแวดล้อมของเด็กเล็ก คือ

หลกัสตูร” ซึง่หมายความว่า เดก็เรยีนรูไ้ด้จากทกุสภาพแวดล้อม เพราะการเรยีนรูเ้ป็นธรรมชาติ

ของเด็ก จงึควรจดัสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็ให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ทีด่ ีและครบถ้วนส�าหรบัเดก็เล็ก  

ที่น่าตกใจคือ มีเด็กเล็กจ�านวน

หนึ่ง ที่มีพัฒนาการดี อยู่ในครอบครัวที่

อบอุ่น แต่เม่ือเข้าโรงเรียน (ประถม และมัธยม) 

กลับเรียนไม่ได้ดี ไม่สามารถเรียนบรรลุผลตามศักยภาพ

ของตนได้ และมีการเสนอว่า ปรากฏการณ์ นี้ยืนยันว่า ในช้ันเด็กเล็กควรเน้นการเล่น และ 

ความสนุกสนาน ไม่ควรเน้นการท�างานและวินัยเข้มงวด    
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เด็กล่องหน 
ชั้นเด็กเล็กชั้นเลว เป็นตัวก่อความเครียดแก่เด็ก และมี

การกล่าวหาว่าในสหรฐัอเมริกา ชัน้เดก็เล็กกลายเป็น

ธรุกจิ นโยบายของมลรฐัหรอืของชาตมิอง

ไม่เห็นตัวเด็ก กลับมองไปที่ธุรกิจ 

ผู้เขียน (Erika Christakis) ไม่เห็น

ด้วยกับความคิดเห็นในย่อหน้าบน และ

เชื่อว่าทุกคนปรารถนาดีต่อเด็ก ปัญหา

อยู่ท่ีความไม่เข้าใจ ว่าเด็กเล็กเติบโต

และเรียนรู้อย่างไร   

จริงๆ แล้วเด็กเล็กในปัจจุบัน

สุขภาพดีและมีความสุขกว่าเด็กในยุค

ใดๆ แต่เริ่มมีสัญญาณว่าปัญหาต่อ

เด็กเล็กก�าลังก่อตัว เช่น มีการเอา

เป็นเอาตายกับการสอบเด็กอนุบาล  

ชั้ น เด็ก เล็กกลายเป ็นชั้ น เรี ยน

วิชาการ ค่าใช้จ่ายแพงขึ้นมากมาย 

นี่คือสัญญาณของการเดินผิดทาง 
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ระบบนิเวศ ของการเร ียนรู�้
(learning�habitat)

ระบบนิเวศทางสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้คือ ระบบสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการ 

ครอบคลุมทุกด้าน (comprehensive childhood habitat) ซึ่งหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่เอาใจใส่

มากกว่าพื้นที่ลับสมอง (cognitive space)

ในพืน้ทีด่งักล่าว เดก็ได้มโีอกาสส�ารวจตรวจค้น ท�าความรูจ้กั เข้าใจ และเชือ่มโยงตนเอง

กับข้อค้นพบเหล่านั้น    

แต่น่าเสียดายที่พื้นที่เหล่านั้นก�าลังถูกท�าลายโดยวิวัฒนาการทางสังคม  และความหวังดี 

(แต่เข้าใจผิด) ของผู้ใหญ่ ที่เข้าไปจัดการพื้นที่ดังกล่าวจนเด็กขาดความเป็นอิสระในการเรียนรู้

ของตน และถูกจัดระบบการเรียนรู้ จนพื้นที่เรียนรู้นั้นขัดกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก           

วิจารณ์ พานิช           

๕ เม.ย. ๖1
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“...ระบบนิเวศทางสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้คือ ระบบสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการ 

ครอบคลุมทุกด้าน (comprehensive childhood habitat) ซึ่งหมายความว่าเป็น  

พื้นที่ที่เอาใจใส่ มากกว่าพื้นที่ลับสมอง (cognitive space)...”   

“...แต่น่าเสียดายที่พื้นที่เหล่านั้นก�าลังถูกท�ำลำยโดยวิวัฒนาการ 

ทางสังคมและความหวังดี (แต่เข้าใจผิด) ของผู้ใหญ่...”
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ระห
ว่างสภาพแวดล้อมปลอมๆ

ใน
ห้อ

งสี่เ
หลี่ยม

�กับสภาพจร ิงในธรรมชาต ิ
จะจ

ุดไฟ
แห่งความอยากรู้อยากเห็น

ในตัวเด็กได้มากกว่ากัน?

ค ุณคิดว่าแบบไหน
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พื้นที่เรียนรู้ ตีความจากบทที่ 2 ที่เช่ือว่า Goldilocks Goes to Daycare : Finding  

the Right Zone for Learning 

เด็กมีความช่างสังเกตมากกว่าที่เราคิด หากผู้ใหญ่เข้าไปรับรู้ ชวนคุยชวนคิด ชวนค้นหา

ความหมาย เดก็จะได้เรยีนรูม้ากมาย สนกุสนาน และมคีวามสุข หนังสือบอกว่า เดก็เปรยีบประดจุ  

“intuitive scientist” ที่หากผู้ใหญ่รู้จักวิธีพูดคุยเช่ือมโยง เด็กจะค่อยๆ เข้าใจความเช่ือมโยง 

ของสรรพสิ่ง
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ความคาดหวังที่ผิด�(ของผู้ ใหญ่)
หนังสือสาธยายสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก (และโรงเรียนอนุบาล) ที่จัดขึ้น 

ตามจนิตนาการของผูใ้หญ ่ว่าเหมาะสมตอ่การกระตุน้การเรยีนรูข้องเดก็ และผมเดาวา่อกีสว่นหนึง่ 

เพื่อสร้างความประทับใจแก่พ่อแม่ที่ไปส่งลูก ว่าโรงเรียนเต็มไปด้วยภาพฝาผนัง โปสเตอร์   

และวัสดุประกอบการเรียนรู้ ส�าหรับให้บุตรหลานของตนได้เรียน แต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิด

สภาพแวดล้อมเทียมหรือปลอม สู้สภาพจริงของธรรมชาติ หรือชีวิตจริงไม่ได ้ภาพวาด 

ทิวทัศน์สวยงาม แตกต่างหลากหลายสภาพธรรมชาติ สู้นกที่ร้องอยู่นอกหน้าต่างห้องเรียน

ของจริงกระตุ้น 
ความสนใจได้ดีกว่า

สร้ำงควำมรู้ใส่ตัว  
ไม่ ใช่รับควำมรู้ 
จำกภำยนอก

ไม่ได้ ภาพผีเสื้อหรือผึ้งท่ีฝาผนัง สู ้ผีเสื้อ 

หรือ ผ้ึงตัวจริงที่บินหรือตอมดอกไม ้

ในสวนไม่ได้ เพราะของจริงกระตุ ้น

ความสนใจของเด็กได้ดีกว่า และ

ช่วยให้เด็กได้ฝึก “สัมผัสท้ังห้า” 

ที่น�าไปสู ่การกระตุ ้นพัฒนาการ

ของสมอง กระตุ้นการเชื่อมโยง 

ใยประสาทในสมอง ได้แก่  

ได้ฝึกความเป็นคนอยากรู้ 

อยากเห็น ฝ ึกส�ารวจ   

ฝึกผัสสะ ฝึกเชื่อมโยง  

ฝึกแก้ปัญหา ทีเ่ป็นพืน้ฐาน 

ความส�าเร็จในการเรียน

วิชาการ และความส�าเร็จของชีวิต

ในภายหน้า   
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น่ีโรงเรียนอนุบาลหรือ
สถานีเติมน้ำ มันกันแน่คะ

ผลการวิจัยบอกว่า สภาพแวดล้อมเทียมดังกล่าว กลับมีผลลบต่อพัฒนาการเด็ก เพราะ

เป็นการจดัสถานทีภ่ายใต้กระบวนทศัน์ทีผ่ดิ คอืมองศนูย์เดก็เล็กและโรงเรยีนอนบุาลเป็น “สถานี

เติมน�า้มนั” หวงัใส่ความรู้เข้าไปในสมองท่ีว่างเปล่า ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ท่ีผดิโดยส้ินเชิง ต่อสมอง

เด็ก และต่อการเรียนรู้ของเด็ก

สมองเด็กไม่ได้ว่างเปล่า แต่เต็มไปด้วยหน่ออ่อนของศักยภาพในการเรียนรู้ และเด็กชั้น

เด็กเล็กและอนุบาลมีความรู้อยู่บ้างแล้ว ส�าหรับใช้เป็น “ความรู้เดิม” (prior knowledge / met 

before)  เป็นเครื่องดักจับความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้เชื่อมโยงและลึกยิ่งขึ้น    

เดี๋ยวเติม  
เดี๋ยวเติม
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การเรียนรู้ก็ไม่ใช่กระบวนการเอาความรู้จากภายนอกเทใส่สมองเด็ก ไม่ใช่การถ่ายทอด

ความรู้ แต่เป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจ สังเกตเพื่อเก็บข้อมูล น�ามาตีความหาความหมาย  

เชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจเดิม คือเป็นการสร้างความรู้ใส่ตัว ไม่ใช่รับความรู้จากภายนอก    

สภาพของการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ จึงเป็น

สภาพที่ขัดกัน ไม่เข้ากัน ระหว่างความคาดหวังของผู้ใหญ่ กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก    

ที่ท้าทายต่อครูเด็กเล็กยิ่งกว่านั้นคือ พ้ืนท่ีเรียนรู้ที่เหมาะสม และพัฒนาการตามปกติ  

ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน และเด็กบางคนอาจแตกต่างจากเด็กท่ัวไปมาก จนผู้ใหญ่และครู

เข้าใจว่าเดก็ผดิปกต ิจงึมีการตตีราเดก็บางคนว่าเป็นโรค ADHD (Attention-Deficit, Hyperactive 

Disorder), โรคพัฒนาการด้านการท�างานร่วมกันของกล้ามเนื้อผิดปกติ (developmental 

coordination disorder), โรคพฒันาการของการรบัรูป้ระสาทสัมผสัผดิปกต ิ(sensory processing 

disorder) ถงึกบับรษัิทยาในต่างประเทศสร้างสถานการณ์ให้มกีารวินจิฉยัเดก็กลุ่มหนึง่ให้เป็นโรค 

ADHD และได้รับยารักษาโรค ก่อผลร้ายต่อเด็กจ�านวนมาก*

คุณค่าส�าคัญที่สุดของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล คือ พื้นที่ส�าหรับฝึกปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น และสิ่งที่ผู้ใหญ่พึงตระหนักไว้เสมอคือ เด็กที่ความประพฤติเลวร้ายรุนแรงอาจเป็นเด็ก 

ทีส่มองเลศิอย่างทีส่ดุ เป็นเดก็ทีถ่กูท�าร้ายโดยหลักสูตรทีแ่ขง็ทือ่ จบัเดก็อยู่ในกรงขงั วิญญาณเสร ี

ของเด็กเหล่านี้ทนไม่ได้ เพราะเขาสนใจสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินอกห้องเรียนมากกว่า    

เด็กเหล่านี้ถูกท�าร้ายโดยระบบการศึกษาที่อ้างการฝึกวินัยให้แก่เด็ก    

*ดู https://www.nytimes.com/2013/12/15/health/the-selling-of-attention-deficit-disorder.html
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ออกมาปีนต้นไม ้
เล่นกันเถอะ

ใครก็ได้ช่วย 
เปิดประตูกรงให ้
เด็กออกมาที

อย่าทำ ร้ายเด็ก

ข้อเตือนใจพ่อแม่และครู

เด็กเล็กคือ พัฒนาการเด็กไม่เป็น

เส้นตรง และพัฒนาการก้าวกระโดดในทักษะ

ด้านหนึ่งอาจชะลอพัฒนาการด้านอื่น หรืออาจถึงกับเป็น

พฒันาการถอยหลงั สภาพเช่นนีอ้าจสงัเกตเหน็วันต่อวัน เป็นเรือ่งปกตธิรรมดา ไม่ควรตืน่ตกใจ    
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เน้นที่ประสบการณ์ของเด็ก
หนังสือบอกว่า ในสหรัฐอเมริกา พ่อแม่ที่ส่งลูกเข้าศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล  

ใช้เงนิถงึหนึง่ในห้าของรายได้ทัง้หมดเพือ่การน้ี แต่รู้น้อยมากว่าลูกได้ฝึกหรอืเรยีนรูอ้ะไรบ้างทีน่ั่น 

และแม้แต่ประสบการณ์ของเด็กที่บ้านของตัวเอง พ่อแม่ก็อาจไม่เข้าใจประสบการณ์จริงๆ  

ของลูก ว่าได้ช่วยเอื้อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง

คือผู้ใหญ่มีแนวโน้มจะมองเด็กจากมุมมองของผู้ใหญ่ ไม่พยายามและเรียนรู้ที่จะเข้าใจ

เด็กจากมุมมองของเด็ก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยยึดมุมมองหรือโลกทัศน์

ของเด็กเป็นตัวตั้ง ไม่เอาผู้ใหญ่เป็นตัวตั้ง    

เขาบอกว่า ตามปกติเด็กจะสนใจ

ชีวิตตอนเป็นผูใ้หญ่ แต่น่าเสียดายทีผู่ใ้หญ่

มักไม่สนใจชีวิตตอนเป็นเด็ก โลกทัศน์

เช่นนี้แหละที่น�าไปสู่การจัดช้ันเรียนใน

ช้ันเด็กเล็กแบบถ่ายทอดความรู้ (DI - 

Direct Instruction) ซึ่งเป็นวิธีจัดช้ัน

เรียนของเด็กเล็กที่ผิด   

วิธีที่ถูกต้อง คือทางสายกลาง  

เปิดช่องให้เด็กได้เรียนสนองความ

อยากรู ้อยากเห็นของตน แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ฝึกฝนวินัยใน 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย   

ขอบคุณครับคุณกบ  
บ้านคุณอยู่ที่ ไหนครับ  

อยากเห็นจัง

ปล่อยเด็ก 
ออกจากกรงขัง
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หลักการสำ�คัญ�
ของการจัดการเรียนรู้สำ หรับเด็กเล็ก

หลักการส�าคัญของการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กเล็กคือ อย่าเน้นใช้หลักสูตรมาตรฐาน

ตายตวั อย่าเน้นใช้ต�ารามาตรฐาน ทีเ่น้นพฒันาความรู ้แต่ให้เน้นจดุไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็น  

(curiosity) ของเด็กให้ลุกโพลง รวมท้ังเน้นความสร้างสรรค์ ให้โอกาสเด็กสร้างความหมาย  

และสร้างสรรค์สิ่งที่ตนสนใจ คือให้เน้นเรียนรู้จากการลงมือท�า เน้นฝึกความช่างสังเกต กล้าท�า

หรือสร้างสรรค์ตามความท้าทาย กล้าคิดหาความหมายของสิ่งต่างๆ ตามการตีความของตน  

แม้จะแตกต่างจากการตีความของผู้อื่น และเน้นเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เน้นการรู้จักฟัง

ความเห็นของผู้อื่น และเน้นการมีอารมณ์ขัน   

การเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ จะช่วยให้เด็กพัฒนา EF ของตนขึ้นมา EF (Executive 

Functions) เป็นทักษะด้านการควบคุมก�ากับตนเอง มีทิศทางทางเป้าหมายของตนเอง รู้จักรอ 

หรือผลัดกันให้โอกาสกับเพื่อน     

พลังคำ�ถาม�และ การเสวนา
ผูเ้ขยีน เล่าเรือ่งการไปสงัเกตการณ์วงเสวนาทีค่ร ูWinnie สอนช้ันเดก็เลก็ อาย ุ4 ขวบ เรือ่ง

ปลามีกระดูกหรือไม่ อ่านถ้อยค�าเสวนา และวิธีที่ครูด�าเนินการเสวนาแล้ว ผมนึกถึงวิธีสอนแบบ  

โสกราติก (Socratic teaching)

ครูท�าหน้าท่ีตั้งเรื่อง จัดเอกสารประกอบการเรียน เริ่มด้วยครูตั้งค�าถาม แล้วฟัง ฟังให้

เข้าใจวิธีคิดของเด็ก ประเมินความรู้เดิม (prior knowledge) ของเด็ก ประเมินความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ของเด็กจากค�าพูดและพฤติกรรม และตั้งค�าถามหรือชวนเสวนาเพื่อกระตุ้นการคิด    
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ปลามีกระดูก 
หรือไม่

ครูแค่ตั้งคำ ถำม  
กระตุ้นกำรคิด

แล้วก็ฟังให้เข้าใจ 
วิธีคิดของเด็ก

ในหนังสือระบุว่าเด็กทักท้วงที่เพื่อนคนหนึ่งพลิกสารานุกรมส�าหรับเด็กในหัวข้อที่ก�าลังเสวนา 

เพื่อค้นหาหลักฐานประกอบการตอบ ว่าท�าผิดกติกา ที่ตกลงกันไว้ว่านักเรียนจะไม่เปิดหนังสือ

หาค�าตอบ ให้นักเรียนคิดเอง ครู Winnie ช่วยอธิบายแก้ไขความขัดแย้งของเด็กในกรณีนี้ 

วงเสวนาในกลุ่มเด็กกับครูดังกล่าว คือวงเรียนวิธีคิด และฝึกให้ความหมายของสิ่งต่างๆ 

ด้วยตนเอง เป็น “พื้นที่ทางสังคม” ของเด็ก เพื่อการเรียนรู้สู่พัฒนาการเด็ก โดยเป้าหมาย

ส�าคัญท่ีสุดของการเรียนคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และสมรรถนะ 

และคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตัวอื่นๆ (เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคม ทักษะ 

ความร่วมมือ คุณลักษณะด้านความอยากรู้อยากเห็น การริเริ่ม) ไม่ใช่สาระความรู้

ผมขอเสนอว่า ครูเด็กเล็ก

ต้องได้รับการฝึกทักษะอย่างที่ครู 

Winnie ท�า ไม่ใช่ทักษะการใช้ 

แบบเรียนหรือต�าราสอนเด็ก 

ทั ก ษ ะ ที่ ค รู  W i n n i e 

แสดงออกในวงเสวนาคือ ทักษะ

การโค้ชเด็กให้คิดแบบภาพรวม 

(organic whole) คือเชื่อมโยง

ประเด็นหรือเรื่องเข้าเป็นภาพใหญ่ 

ที่เสมือนมีชีวิต งอกงามได้ ไม่มอง 

ส่ิงต่างๆ แบบแข็งทื่อตายตัว ครู 

Winnie คอยตรวจสอบคลังค�าของ

เด็กแต่ละคนที่กล่าวออกมา และท�าหน้าท่ี

กล่าวย�า้ค�าส�าคญั คอยช่วยท�าให้การเสวนาด�าเนนิไปตามเป้า  

ไม่ออกนอกทาง รวมทั้งคอยช่วยย�้าหรือท�าให้ค�าอธิบายท่ีถูกต้อง 

ของนักเรียนชัดขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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น่าสนใจมากจ้ะ  
แต่ตอนน้ีเล่าความคิดเกี่ยวกับปลา 

และรูปปลาที่หนูอยากจะหา 
ให้เพื่อนฟังก่อนนะ  

เดี๋ยวค่อยดูรูปกันทีหลังนะจ๊ะ

ครูต้องคุมวงสนทนำ 
ให้ดำ เนินไปตำมเป้ำ  
ไม่ออกนอกทำง

ครูคะ เขาแอบ 
เปิดหนังสือตอบ

ครูบอกให้คิดเอง 
ไม่ ให้เปิดหนังสือ

ใช่ๆ ผิดกติกา

เรากำ ลังหารูป
ที่เราคิดไว้น่ะ

สรุปว่า ครู Winnie ไม่สอนโดยตรง แต่ท�าหน้าที่ “คุณอ�านวย” และ โค้ช โค้ชให้ศิษย์ 

ตวัน้อยสร้างและสัง่สม “ทกัษะนกัวจิยั” ทีเ่รยีกว่า transferable skills คอืทกัษะน�าความรูใ้นบรบิท

หนึ่งไปทดลองใช้ในอีกบริบทหน่ึง ซึ่งก็คือทักษะการคิดนั่นเอง เด็กที่ผ่านการเรียนชั้นเด็กเล็ก

แบบนี้ จะมีความเป็นตัวของตัวเอง     

คดิอกีที คนทีมี่ความสามารถขนาดคร ูWinnie ควรได้รบัค่าตอบแทนทีสู่ง ครเูดก็เล็กของ

ไทยที่พิสูจน์ตนเองว่ามีความสามารถสอนแบบโสกราติกได้อย่างดี ควรได้รับค่าตอบแทนเดือน

ละไม่ต�่ากว่า 4๐,๐๐๐ บาท (เงินเดือนเฉลี่ยของครูไทยขณะนี้เดือนละ 41,๐๐๐ บาท ยังไม่รวม

ค่าวิทยะฐานะ ... ข้อมูลนี้กล่าวโดย นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในการประชุมภาคีการ

ศึกษาไทย 2 เมษายน 2๕๖1  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์) เพื่อดึงดูดคนมีความสามารถและรักเด็ก   

รักงานจัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ส�าหรับเป็นฐานสร้างพลเมืองคุณภาพสูงสู่ประเทศไทย 4.๐     
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สิ่งจูงใจเด็กให้เรียนรู้
หลักสูตรชั้นเด็กเล็กมาตรฐาน ที่เน้นเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยให้เด็กรู ้จัก 

ตวัอกัษร ค�าทีข่ึน้ต้นด้วยตวัอกัษรนัน้ๆ และให้รู้จักตวัเลข การบวกลบเลข มีจุดอ่อนที่ไม่กระตุน้ 

ความสนใจอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็ เพราะสิง่ทีเ่รยีนไม่เชือ่มโยงกับเรือ่งราวทีเ่หน็ในชวีติประจ�าวนั  

ไม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม (prior knowledge) ของเด็ก วิธีการเช่นนี้ ทั้งไม่ได้ผล และไม่มี

ประสิทธิภาพ เพราะเด็กเรียนเพราะถูกบังคับให้เรียน เป็นการเรียนแบบไร้จุดหมาย

ตรงกนัข้าม การเรยีนทีมี่เป้าหมาย  

(ส�าหรับเด็ก) เช่น ให้คุกกี้ 9 ชิ้นแก่เด็ก  

3 คน บอกให้แบ่งเท่าๆ กัน เด็กจะเรียน

วิธีหารได้ทันที แม้ให้ 1๐ ชิ้น แล้วให ้

แบ่งเท่าๆ กัน เด็กก็ท�าได้    

เด็กเรียนได้ดีกว่า และ

เรว็กว่า หากได้เรยีนฝึกทกัษะที่

ซับซ้อน (complex skills) เช่น

ความเข้าใจรูปทรง ทักษะการ

ช่วยเหลอืแบ่งปันกบัเพือ่น และทกัษะ

ทางสังคมอื่นๆ หลังจากนั้น การเรียน

ทกัษะช้ันเดยีว (simple skills) เช่น การจ�า 

ตัวอักษร ตัวเลข ที่เป็นการเรียนแบบ

รับถ่ายทอดความรู้ (Direct Instruction)  

จะท�าได้ง่าย แต่หากเริม่เรยีนโดยการเรยีน 

ครูครับผมอยากเรียน 
แบบห้องโน้น

9 คืออะไร

ขีด แล้วจุดๆ 
คืออะไรคะ

สิ่งที่เรียนไม่เชื่อมโยงกับ
เร ื่องราวที่เห็นในชีวิต

ประจำ�วัน
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โอ๊ะ เหลืออีก ๑ ชิ้น  
หักแบ่งแล้วกันนะ

คนละเท่าน้ี ๓ ชิ้น 
พอดีเลย

เอาคนละ  
๑ชิ้น ๑ชิ้น ๑ชิ้น  
แจกวนๆ ไป  

ได้คนละ ๓ เย้!!!

ทักษะชั้นเดียว จะไม่ช่วยการฝึกทักษะเชิงซ้อนในภายหลัง    

ในความเป็นจรงิ การเรยีนของเดก็ต้องเป็นแบบผสม คอืส่วนใหญ่เป็นการเรยีนแบบลงมอืท�า  

เพือ่เรยีนรูส้ิง่ทีอ่ยากรู ้แต่กต้็องมกีารเรยีนแบบรบัถ่ายทอดความรูบ้้าง เท่าทีจ่�าเป็น เช่น เรยีนวิธ ี

แปรงฟันที่ถูกวิธี วิธีล้างมือให้ถูกวิธี ออกเสียงค�าภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย th ให้ถูกต้อง    

วิธีเรียนที่ต้องไม่ท�า คือฝึกเด็กให้เรียนท่องจ�าแบบนกแก้วนกขุนทอง

   หลักสูตรที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ดี คือ หลักสูตรแบบเน้นเรียนโดยเล่น 

และทดลองค้นคว ้าเอง (play-based, 

exploratory curriculum) ประกอบกับ

การเรียนเป็นกลุ่มแบบ Socratic 

method   

เด็กเรียนรู้�
วิธีหารได้ดีกว่า�
ตัวเลขบนกระดาน
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อย่าหลงหลักสูตรมาตรฐาน
หลักสูตรแบบนี้มีหนังสือประกอบการสอนที่ครูใช้สอนเด็ก โดยการอ่านให้เด็กฟัง แล้วตั้ง

ค�าถามหรอืเสวนากบัเดก็ทัง้ชัน้ ทีเ่รยีกว่า shared reading เป็นวธิทีีม่จีดุอ่อนในระดับปฏบิตัขิองคร ู

คือ “สอนเพื่อสอบ” (teach to the test) เพื่อสนองผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยเหนือ ว่าตนได้สอน

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญก�าหนดไว้แล้ว เมื่อมีศึกษานิเทศก์มาทดสอบเด็กก็ทดสอบทักษะวิชาตามที่

ก�าหนดไว้ ชั้นเด็กเล็กแบบนี้ ท�าลายเด็ก มากกว่ามีคุณ 

ข้อจำ กัดของการสอนแยกส่วน
ช้ันเด็กเล็กในปัจจุบัน ติดกับดักของการเรียนแบบแยกส่วน (fragmented learning)  

ตรงกนัข้ามกบัการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิ ทีต้่องเรยีนแบบเช่ือมโยงช้ินส่วน ทีเ่รยีกว่า เรยีนแบบองค์รวม  

(holistic learning)    

การเรียนรู้ที่ดี ต้องเรียนแบบเช่ือมโยงกับสภาพจริง หรือเรียกว่าเชื่อมโยงกับบริบท 

(context-based learning) หรือเชื่อมโยงกับคุณค่า (value-based learning)

หัวใจคือ สอนหรือฝึกเด็กให้มีทักษะขั้นต�่า (lower-level skills) ก่อน แล้วค่อยๆ ฝึกทักษะ

ท่ีสูงขึ้นๆ ในด้านการเรียนรู้ (high-level cognition) ผมมีความเห็นว่า “ทักษะขั้นต�่า” ในที่นี ้

เป็นถ้อยค�าทีก่่อความเข้าใจผดิได้ง่าย เช่น ทักษะการเป็นคนช่างสังเกต ฝึกได้ง่ายตอนเป็นเดก็เล็ก     

ถือเป็น “ทักษะข้ันต�่า” ในการฝึก แต่เม่ือเติบโตขึ้น ในทางปฏิบัติทักษะความช่างสังเกตนี้  

ถือเป็นทักษะขั้นสูงส�าหรับชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ    
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จะสร้างปราสาททราย  
จะปั้นทรายเป็นลูกกลมๆ  

ต้องใส่น้ำ นะครับ

ฮะฮะฮะ ตั๊กแตน  
สีเขียวแอบอยู่บนใบไม้ 
เกือบมองไม่เห็นแหนะ

การเรียนรู้ที่ดี��
ต้องเรียนแบบเชื่อมโยง�

กับบริบทจริง

แต่วิธีจัดการศึกษาที่ท�ากันมานานเป็นร้อยปี เน้นการเรียนแบบแยกส่วน ยิ่งศึกษาสูงขึ้น

ไปยิ่งเน้นทักษะแยกส่วน ทักษะแยกส่วนกลายเป็นทักษะขั้นสูง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ทักษะ 

ที่สูงกว่าแยกส่วน คือทักษะสังเคราะห์ประกอบชิ้นส่วนสู่องค์รวมที่มีคุณค่าและความหมายที่สูง   

ลงท้ายกต้็องเรยีนแบบผสม คือทัง้แยกส่วนและรวมส่วนเป็นองค์รวม การเรยีนแบบองค์รวม 

คือการเรียนแบบเน้นการท�ากิจกรรม (activity-based learning)              

ทักษะการเป็น 
คนช่างสังเกต ฝึกได้ง่าย

ตอนเป็นเด็กเล็กค่ะ

ดูก็รู้ แก้วน้ี 
ร้อนแน่ๆ
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ฝึกเป็นโค้ช
ทัง้พ่อแม่และครตู้องฝึกเป็นโค้ชให้แก่ลูกหรอืลูกศษิย์ โดยต้องท�าสองอย่างคูก่นั เขาใช้ค�า

ที่ขึ้นต้นด้วยตัว c คือ calibrating กับ coaching

Calibrate คือวัดหรือตรวจสอบนั่นเอง หลักการคือ เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแต่ละด้าน 

ไม่เหมือนกัน พ่อแม่และครูต้องรู้ว่าพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กไปถึงไหนแล้ว และช่วยโค้ช

ตามสภาพนั้นๆ อย่าโค้ชตามที่บอกไว้แบบมาตรฐานกลางในหนังสือหรือต�ารา    

หลักการของการจัดการเรียนในชั้นเด็กเล็ก คือส่งเสริมการช่วยตัวเองของเด็ก ซึ่งในทาง

ปฏิบัติคือ ต้องส่งเสริมตามระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เป็นรายคน เพ่ือลงรายละเอียด 

“พื้นที่เรียนรู้ที่เหมาะสม” (right zone for learning) ส�าหรับเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน

๑. จัดวงเสวนา  

เพื่อกระตุ้นการคิด ตั้งค�าถาม  

แล้วฟังให้เข้าใจวิธีคิดของเด็ก 

สนับสนุน 

เพิ่มพลังการสังเกต

๓. ฝึกตั้งค�าถามปลายเปิด  

กระตุ้นให้เด็กไตร่ตรองสะท้อน 

คิดสิ่งที่ตนท�า

๒. สังเกต 

ประเมินความรู้เดิมของเด็ก/ 

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก

จากค�าพูดและพฤติกรรม

พลังของการสังเกต
นี่คือค�าแนะน�าต่อพ่อแม่และครู ในการท�าหน้าที่

ช่วยสนับสนุนให้เด็กค้นพบกิจกรรมที่มีความหมาย 

ต่อตนเอง โดย  
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หลกัการส�าคัญเพือ่เพิม่พลงัสงัเกตเดก็คอื “ไม่มคีวามจ�า ไม่มคีวามต้องการ” (no memory, 

no desire) คือไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง เอาพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันขณะเป็นตัวตั้ง         

ค�าพูดหรือค�าถามปลายเปิด ช่วยให้เด็กแสดงความคิดของตนออกมาโดยไม่มีสิ่งใดขวาง     

เช่น เด็กวาดรูปลงบนกระดาษด้วยดินสอสีเทียน ผู้ใหญ่ดูแล้วอุทานว่า หนูวาดรูปบ้านสวยจัง     

นีเ่ป็นค�าพดูปลายปิด เป็นค�าชมผสมการตคีวาม ว่าทีเ่ดก็วาดเป็นรปูบ้าน ค�าพดูทีป่ลายเปิดสุดๆ 

คือ “อธิบายเรื่องรูปที่หนูวาดให้เพื่อนๆ ฟังหน่อยได้ไหม”    

ผมตีความว่า ค�าพูดหรือค�าถามปลายเปิด เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กไตร่ตรองสะท้อนคิด 

สิ่งที่ตนท�า เป็นสุดยอดของการเรียนรู้ คือเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือท�า (action) ตามด้วย 

การไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection)

วิจารณ์ พานิช           

7 เม.ย. ๖1
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คัด ก ๓ บรรทัด  
เมื่อไหร่ 

จะครบสักที

บวกๆ คัดๆ  
กันไปแบบไม่เข้าใจ  
ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ยังไง
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“...ชัน้เดก็เลก็ในปัจจบุนั ติดกับดักของการเรยีนแบบแยกส่วน ตรงกนัข้ามกบัการเรยีนรู้

ทีแ่ท้จรงิ ที่ต้องเรียนแบบเชื่อมโยงชิ้นส่วน ที่เรียกว่า เรียนแบบองค์รวม (holistic learning)    

การเรียนรู้ที่ดี ต้องเรียนแบบเชื่อมโยงกับสภาพจริง หรือเรียกว่าเชื่อมโยงกับบริบท  

(context-based learning) หรือเชื่อมโยงกับคุณค่า (value-based learning)...”
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เด็กม ีพ
ลังส

ร้า

งสร
รค์มาก

กว่าที่เราคิด

เชื่อไหมว
่า...

��������ข
องเด

็กได

้อย
่าง

ไร

แต่เราจะมองเห็นพลังเ
หล

่าน
ั ้น

หากเราไม ่ม ีพื ้นที่
ให้เด็กแสดงออก
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พลังสร้างสรรค์ของเด็ก ตีความจากบทที่ 3 ที่ชื่อว่า Natural Born Artists : The Creative 

Power of Childhood   

ผู้เขียน (Erika Christakis) เล่าการสนทนาของตนกับเด็กชายอายุสี่ขวบครึ่งชื่อ Trevor    

ทีก่ล้ามเน้ือมัดเลก็พฒันาช้า  แต่พฒันาการด้านการพดูล�า้หน้ามาก การสนทนาเริม่จากภาพวาด 

ท่ีดูไม่รู้เรื่อง แต่เมื่อบอกให้อธิบาย  Trevor ก็อธิบายยืดยาวเรื่องไดโนเสาร์ ปนกันที่เรื่องจริง

และเรื่องจากจินตนาการ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า หากเปิดช่องให้เด็กแสดงออก เด็กมีความรู้

และพลังสร้างสรรค์มากกว่าที่เราคิด   

ตัวที่คอยาวๆ  
น่ีกินพืชครับ

โอ้โห รู้จริงน่ีนา

อ้อ...มจีินตนาการ
ปนอยู่ด้วย

ไดโนเสาร์มี 
หลายชนิดนะครับ  
ผมจะเล่าให้ฟัง...

ไดโนเสาร์ ใจดี 
เป็นเพื่อน 

กับเด็กๆ ครับ

เด็กม ีพ
ลังส

ร้า

งสร
รค์มาก

กว่าที่เราคิด

��������ข
องเด

็กได

้อย
่าง

ไร

แต่เราจะมองเห็นพลังเ
หล

่าน
ั ้น
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เรียนจากไก่งวง
วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันส�าคัญของอเมริกา ต้องมีการกินเล้ียงไก่งวง และเป็น

ธรรมเนยีมว่าเดก็เลก็จะได้รบัมอบหมายให้ท�าช้ินงานศลิปะไก่งวงกระดาษ จากการวาดมอืตวัเอง 

โดยทาบมือกับกระดาษแล้วใช้ปากกาลากเส้นตามขอบนิ้วทั้งห้า แล้วตกแต่งให้เป็นไก่งวง  

โดยหัวแม่มอืเป็นหวัไก่ เดก็ในชัน้เด็กเลก็มกีารท�าไก่งวงกระดาษในวันขอบคุณพระเจ้ามาช้านาน  

จนกลายเป็นธรรมเนียม    

จนเกิดค�าถามว่าเด็กได้อะไรจากการท�าชิ้นงานนี้ เด็กที่ท�าสวย ได้เรียนรู้มากกว่าเด็กที่

ท�าได้ไม่สวยใช่ไหม    

น�าไปสู่หลักของการเรียนรู้ว่า กระบวนการ (process) 

ส�าคัญกว่าผลงาน (product) กล่าวใหม่ว่า อย่าหลงคิดว่าเด็ก

ที่ท�าชิ้นงานคุณภาพดี จะได้เรียนรู้ครบถ้วนตามเป้าหมาย    

เด็กๆ ยังไม่เคยเจอ
พวกเราชาวไก่งวงเลยฮะ

เด็กไม่ได ้
สะท้อนควำมคิด  

ควำมหมำย 
ต่อกำรเรียนรู้การให้เด็กอายุ 4 ขวบท�าชิ้นงาน  

แล้ววัดการเรียนรู้ที่คุณภาพของผลงาน 

เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ผิดพลาด เพราะ

เป็นการละเลยเป้าหมายที่ส�าคัญกว่า

ส�าหรับการเรียนรู ้ของเด็กเล็ก คือ

การเรยีนรูด้้านสงัคมหรือปฏสิมัพนัธ์   
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จากวัตถุ สู่การเร ียนแบบเห็นได้ชัด  
(visible learning) 

การเรียนแบบลงมือปฏิบตั ิเป็นการเรยีนรูท้ีด่ ีแต่กย็งัอาจมคีวามเข้าใจผดิว่าวัดผลการเรียน 

ได้จากผลงานจากการปฏิบัติของนักเรียน ในขณะที่ผลการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ท่ี การอธิบาย 

ความหมายของการเรียนนั้น   

การให้เดก็สะท้อนคดิอธบิายความหมายของการเรยีนของตน อย่างที ่Trevor อธิบายให้ผู้เขยีน 

ฟังในการสนทนา เป็นการท�าให้ “มองเห็นการเรียนรู้” (learning visible) ทั้งท�าให้เด็กมอง

เห็นการเรียนรู้ของตน และครูมองเห็นการเรียนรู้ของศิษย์ ช่วยให้ครูหาทางเติมเต็มส่วนท่ีขาด  

และส่งเสริมส่วนที่เด็กชอบและถนัด

ข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่ในการเลี้ยงดูเด็กเล็กคือ ชมเด็กที่ท�าส่ิงต่างๆ ได้เร็ว  

ชมว่าหวัไว เรยีนรูเ้รว็ ในขณะทีต่ามหลักการเรยีนรูส้มัยใหม่ ผูใ้หญ่ต้องชวนเดก็ไตร่ตรองสะท้อน

คิดคุณค่าของการท�าสิ่งนั้น และวิธีการที่ตนท�าสิ่งนั้น อย่างที่ผู้เขียนท�ากับเด็กชาย Trevor    

ผมขอเพิม่เตมิว่า การชมเดก็หวัไว มส่ีวนท�าร้ายเดก็โดยเราไม่คาดคดิ เพราะเป็นการสร้าง  

กระบวนทศัน์หยดุนิง่ (fixed mindset) ให้แก่เดก็ ว่าการจะท�าอะไรได้ส�าเรจ็ ขึน้กบัความสามารถ

ท่ีมีติดตัวเด็ก ในขณะที่ กระบวนทัศน์พัฒนา (growth mindset) หรือความเชื่อในความมานะ

พยายามไม่ย่อท้อ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อเด็ก และต่อทุกคนตลอดชีวิต (1)  

(1) เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ 22. ฝึกกระบวนทัศน์พัฒนา https://www.gotoknow.org/posts/617868
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ระบบการศกึษาช้ันเด็กเล็กอาจถกูท�าลายโดยความเข้าใจผดิแบบ “วตัถอุยูเ่หนอืใจ” (matter 

over mind) คอืตัดสินผลการสอนของครทูีผ่ลงาน (ช้ินงาน) ของเดก็ ตามแบบการศกึษาในระบบ

มาตรฐาน ซึ่งครูต้องท�ารายงานผลงานของตน (portfolio) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ศึกษานิเทศก์  

มผีลให้ “ครทูิง้ศษิย์”  ใช้เวลาท�ารายงาน แทนทีจ่ะใช้เวลาคยุกับศษิย์ ให้เดก็ได้ไตร่ตรองสะท้อนคดิ  

ท�าให้ “มองเห็น” การเรียนรู้ของตน และช่วยให้ครู “มองเห็น” การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

พ่อแม่ก็ต้องไม่หลงผิดอยู่กับผลงานเป็นชิ้นๆ ของลูก ต้องชวนลูกคุยเรื่องผลงานของลูก 

เพื่อท�าความเข้าใจข้อเรียนรู้ที่อยู่ในสมองของลูก ข้อเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ลูกท�า    

ส�านักพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กที่เป็นผู ้น�าด้านการเรียนโดยให้เด็กแสดงออก หรือ  

“การเรยีนรูแ้บบมองเห็น” (visible learning) คอืส�านกัโรงเรยีน Regio Emilia ทีอ่ติาลี (2) และยงัมี 

แนวทางใหม่ๆ ในการจัด “วงจรเรียนรู้ด้วยการคิดใคร่ครวญ” (reflective learning cycle) และ

เวลานี้มีการพัฒนาเพิ่มเติม มีส�านัก High Scope (ใช้กระบวนการ plan - do - review) (3) ส�านัก 

Tools of the Mind ให้เด็กเขียน “แผนการเล่น” (play plan) ก่อนเล่น (4)       

กลบัไปทีก่ารเรยีนรูจ้ากไก่งวง แทนทีจ่ะท�าตามๆ กนัมาหลายสิบปี ในการให้เดก็ท�าศลิปะ

ไก่งวงกระดาษ ครสูามารถออกแบบการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจกว่า ตรงตามหลักการเรยีนรูข้องเดก็เล็ก

มากกว่า เช่น พาเดก็ไปเรยีนรูส้ภาพการเลีย้งไก่งวงทีฟ่าร์มไก่งวง หรอืเชญิเจ้าของฟาร์มไก่งวง

มาเล่าเรือ่งไก่งวงให้เด็กฟังและซกัถาม อาจพาไปดกูารเลีย้งไก่งวงของชาวบ้านในชนบท ท�าความ

รูจ้กัไข่ของไก่งวง เปรยีบเทียบกับไข่ไก่ท่ีเดก็รูจั้กด ีหรอือาจเปรยีบเทยีบไข่ของสัตว์ปีกชนดิต่างๆ 

อาจศึกษาขนไก่งวง ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบกับขนนกอื่นๆ เป็นต้น เป็นการเรียน

รู้ที่ดีกว่าใช้ต�ารามาตรฐานอย่างเทียบกันไม่ติด แต่ครูต้องท�าการบ้านมาก  

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach
(3) http://www.rakluke.com/school-zone/11/56/1362/โรงเรยีนแนวคดิการสอนแบบไฮสโคป-high-scope
(4) https://toolsofthemind.org/



8๕

เรียนจากการฝีมือ
โรงเรยีนต้นแบบท่ีใช้การฝีมือเป็นกศุโลบายสู่การเรียนรูค้รบด้านของเดก็เล็ก คอืโรงเรยีน

กลุ่มวอลดอร์ฟ (Waldorf schools) (๕) เรียกหลักสูตรแนว วอลดอร์ฟ ว่า deeply imaginative 

and story-driven curriculum ใช้การสร้างชิ้นงานศิลปะเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม   

แต่อดุมการณ์ และกศุโลบายดงักล่าว เมือ่มกีารน�าไปปฏบิตักิว้างขวาง มกัเพีย้น ไปเน้น

ที่การอวดผลงาน ประกวดผลงาน คือเน้นเฉพาะที่ผลงาน ท�าให้ละเลยกระบวนการ เป็นการ

ตกหลุม “วัตถุเหนือสมอง” (material over mind)    

ให้ควำมสำ คัญ 
กับกระบวนกำรเรียนรู้

โอ้โห... 
ไข่ฟองใหญ่จัง

ทำ ไมวันขอบคุณพระเจ้า 
ต้องกินไก่งวงครับ

ไก่งวงบิน 
ได้ไหมครับ

ให้เด็ก สะท้อน ควำมคิด = ครู มองเห็นกำรเรียนรู้ของเด็ก

(๕) https://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education
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ปัญหาใหญ่ คือ 
ความต้องการ
ของพ่อแม่

เมื่อไหร ่
จะสะกดคำ ได้

ทำ ไมลูก 
ยังเขียนไม่ได้สักที

ครูสอน 
บวกลบเลขหรือยัง

 แล้วลูกเรา 
จะสอบเข้า ป.๑  

ที่ โรงเรียนโน้นได้ยังไง

สงสัยต้องพา 
ไปเรียนพิเศษ
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ลูกไม่ได้มีไว้อวด
ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนเด็กเล็ก คือ พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกสนองอัตตาความต้องการ 

ของตนเอง แทนที่จะเน้นให้ลูกได้มีพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม    

สิง่ท่ีพ่อแม่และครพูงึเอาใจใส่ คอื กระบวนการภายในสมองเดก็ ทีเ่รียนรูจ้ากสภาพแวดล้อม 

รอบตัว โดยการสร้างความหมายของสิ่งและเหตุการณ์ที่พบเห็นขึ้นในสมอง เป็นชีวิตในมิติที่ลึก

ภายในตัวเด็ก และนี่คือหัวใจของการศึกษาแบบ child centered education ซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่

มีหน้าที่สนองต่อโลกทัศน์ของเด็ก เอาโลกทัศน์ของเด็กเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาโลกทัศน์ของผู้ใหญ่

เป็นตัวตั้ง    

เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาต ิส่ิงส�าคญัคอื การสร้างสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็  

ให้เอือ้ต่อการพฒันาทกัษะทีซ่บัซ้อน ผ่านการแสดงออกของเดก็ โดยผูใ้หญ่ท�าหน้าทีร่บัฟัง เสวนา

ด้วย และคอยสร้าง “หลกัสตูรสภาพแวดล้อม” เพือ่การเรยีนรูข้องเดก็ ตามหลกัการ สภาพแวดล้อม 

คือหลักสูตร (environment is curriculum)    

สิง่ทีพ่งึหลกีเลีย่งคอื การเรียนแบบท่องจ�า การฝึกเฉพาะด้าน หนงัสอืฝึกเด็ก และแผ่นเอกสาร 

ฝึกเดก็ เพราะเป็นสิง่ตายตวั และเป็นการเรยีนแบบชัน้เดยีว ไม่เป็นการเรียนในมิตทิีล่กึและซบัซ้อน   
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แก้เบื่อ
เมื่อเด็กแสดงท่าทีเบื่อเรียน วิธีแก้ที่ผิด คือ ครูเป็นผู้ท�ากิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ

ของเด็ก วิธีแก้ที่ถูกต้องคือ ให้เด็กท�ากิจกรรม โดยครูต้องรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็ก   

อย่าหลงเข้าใจผิด ว่าการเรียนแบบท�ากิจกรรมแนว “เด็กเป็นศูนย์กลาง” หมายถึงให้เด็ก

ลองผิดลองถูก หรือค้นคว้าเอาเองทั้งหมด

ตัวอย่าง บทเรียนปั้นรูปจากดิน เขาแนะน�าให้ใช้ดินเหนียวจริง 

ดกีว่าใช้ดนิน�า้มนั เริม่จากการสอนให้เดก็ท�าความรูจั้ก

ดินเหนียว ได้สัมผัส ได้พิจารณา ได้รู้ว่า 

ดินเหนียวแห้งได้ ได้รู ้ว่าเม่ือเติมน�้า

แล้วขย�าให้เข้ากนัดนิเหนยีวอ่อนตวัลง  

ได้รู้ว่าใช้น�้าช่วยให้ดินเหนียวสองชิ้น

ตดิกนัได้ ท�าความรูจ้กัเครือ่งมอืที่ใช้ 

ในการป้ันดินเหนียว ฝึกใช้เครือ่งมือ 

แต่ละชิ้น ฯลฯ    

ครูสนุก 
อยู่คนเดียวเลย
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  ในหนังสือระบุว ่า  

ช ่วงเวลาท�าความรู ้จักดิน

เหนยีวอาจยาว 1 - 2 สัปดาห์ โดยที่ 

เป้าหมายลึกๆ คือการเรียนรู้วิธีการ

เรยีนรู ้ซ่ึงจะใช้ได้ต่อการเรยีนรูท้กุเรือ่ง  

และเรียนรู้ที่จะเคารพต่อสิ่งของท่ีตนเข้าไปกระท�า หรือเข้าไปเรียนรู ้ เด็กจะซึมซับขั้นตอน 

การเรียนรู้ ว่าได้แก่ การสังเกต ตั้งค�าถาม ส�ารวจ ไตร่ตรอง และลองท�าซ�้าวงจรเดิม

เด็กจะไม่เบื่อ หากได้แสดงออก เด็กต้องการเครื่องมือและพื้นที่เพื่อการแสดงออก  

เพื่อการเรียนรู้ของตนเอง         

เด็กๆ ปั้นกันสนุก
ครูก็สนุกกับการสังเกต

วิธีเรียนรู้ของเด็กๆ



9๐

ศิลปินตัวน้อย�
ส�านักพัฒนาเด็กเล็กสองส�านักเกิดขึ้นในประเทศอิตาลี ส�านักแรกให้ก�าเนิดโดย Maria 

Montessori  เน้นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเด็ก ส�านักหลังก่อตั้งโดย Reggio Emilia 

เน้นการเรียนจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และการเรียนจากการแสดงออกทางศิลปะของ

เด็ก เด็กใช้งานศิลปะในการค้นคว้าหาความรู้ โดยมองการแสดงออกทางศิลปะเป็นภาษาเพื่อ 

การสื่อสาร หนึ่งชิ้นงานศิลปะสื่อออกมาหลายภาษา หรือเป็นการสื่อสารที่ซับซ้อน    

งานศิลปะอาจเป็นงานแกะสลัก งานระบายสี งานทอ งานวาด งานก่อสร้าง งานปั้น   

งานตัดแปะ เป็นช่องทางสื่อสารความฝัน ความหวัง และความกลัว ของเด็ก เป็นการ “ส่งเสียง”  

บอกเรื่องราวที่ไม่สามารถบอกได้ด้วยเสียง      

การเรยีนหรอืฝึกงานศลิปะ จงึเป็นรปูแบบหนึง่ของการศกึษา 

ส�าหรับใช้สื่อสารความคิดและอารมณ์ ถือเป็นมิติส�าคัญมิติหนึ่ง

ของการเรียนรู ้ เช่นเดียวกันกับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ   

Vygotsky ปราชญ์ด้านพฒันาการ

เด็ก กล่าวว่าการเล่นเป็นแหล่งของ 

การเรียนรู้ ผู้เขียนเชื่อว่า ศิลปะก็เป็น

แหล่งของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน      

เด็กใช้ศิลปะ 
เป็นช่องทาง 
การส่งเสียง

ภาพของเด็ก 
กำ ลังส่งเสียงบอกอะไร
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โอกาสสร้างหลักสูตรที่ ได้ผล
ของดีๆ เมื่อมีผู้น�าไปใช้ มักมีการอ้างชื่อเสียงของของดีนั้น แต่เอาไปใช้แบบเพี้ยน  

เรื่องนี้เป็นจริงกับการศึกษาเด็กเล็กแนว Reggio Emilia และแนวก้าวหน้าอื่นๆ เช่น วอลดอร์ฟ  

และ มอนเตสซอรี่ ที่เพี้ยนคือ กลายเป็นหลักสูตรมาตรฐานแข็งทื่อ   

หลักการส�าคัญของหลักสูตรช้ันเดก็เลก็ทีถู่กต้องคอื เคารพตวัตนของเดก็ และเข้าใจระดบั

พัฒนาการของเด็ก หรือกล่าวใหม่ว่า รู้จักเด็ก และเคารพเด็ก    

ผูเ้ขยีนอ้างข้อเขยีนของ Robert Pianta คณบดคีณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเวอร์จเินยี (๖)  

ดังนี้  

“การสอนท่ีได้ผลในการศึกษาของเด็กเล็ก เหมอืนกบัประถมศกึษาตรงทีต้่องการส่วนผสม

ของ การสอน ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารป้อนกลับ การพูดคุย และการกระตุ้น ... แต่ที่ไม่เหมือน

เด็กโตคือ ครูชั้นเด็กเล็กต้องตั้งใจและใช้ยุทธศาสตร์ผสานการสอนเข้ากับกิจกรรม ที่เปิดให้เด็ก

ได้เลือกค้นหาและเล่น .... ที่อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่สบายและคาดหวังได้ถูกต้อง ครูเด็กเล็ก 

เป็นนกัฉวยโอกาส ทีรู้่จกัพฒันาการเดก็ และใช้ความสนใจและปฏสิมัพนัธ์ ในการส่งเสรมิพฒันาการ 

ของศิษย์ ด้วยกระบวนการท่ีบางส่วนเป็นบทเรียนที่มีโครงสร้างก�าหนดไว้ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่

เป็นบทเรียนตามสถานการณ์ ...”  

(๖) https://pdfs.semanticscholar.org/d772/5f81a75e0b63cb9ba16b20d3a0fbdc9300c5.pdf
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เล่นทำ กับข้าวค่ะ  
หนูกับเพื่อนช่วยกันตีไข่ 
แล้วครูก็ทอดไข่ ให้เด็กๆ 

อร่อยค่ะ

วันน้ีหนูเล่นกับใคร  
เล่นอะไรกันจ๊ะ

การโยนความรับผิดชอบไปไว้ท่ีครูเท่าน้ัน จะหวังความส�าเร็จได้ยาก หุ้นส่วนที่ส�าคัญ 

ย่ิงคอืพ่อแม่หรอืผู้ปกครองเดก็ โดยพ่อแม่จะช่วยให้ลกูได้เรียนรู้ในช้ันเดก็เลก็ตรงตามหลกัการโดย  

(1) เลิกถามลูกว่าวันนี้เรียนอะไร  

(2) สื่อสารกับผู้บริหารโรงเรียนว่าตนอยากเห็นร่องรอยของการเรียนรู้แบบไหน ที่อาจ

ไม่เห็นชัดในชั้นเรียน วิธีการอาจเริ่มโดยเข้าไปดูเว็บไซต์ของโรงเรียน หาข้อความที่มีหลักฐาน

ว่าส่งเสริมการเรียนของเด็กเล็ก เช่น 

(ก) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับเด็กที่ใกล้ชิดและแสดงความรัก  

รวมทั้งมีเสียงหัวเราะบ่อยๆ  มีการกอดกันบ่อยๆ  

(ข) มีการสนทนากันตามธรรมชาติ ระหว่าง

ครูกับนักเรียน  

(ค) โอกาสเรยีนรูผ่้าน

กระบวนการทางสังคมกับ

เพื่อนๆ ไม่ใช่มีแต่การสอน 

แบบถ่ายทอดความรู้  
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(ง) ทมีครทูีรู่จ้กัเดก็แต่ละคน สามารถเชือ่มโยงหลกัสตูรเข้ากบัเป้าหมายพฒันาการเดก็ 

และความเป็นจริงในชีวิต ไม่ใช่แค่จัดชั้นเรียนให้สนุกเท่านั้น  

(จ) วัสดุในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเล่นและค้นคว้าแบบปลายเปิด ไม่ใช่แบบปลายปิด 

(ช) ตารางเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�าสิ่งที่เด็กท�าได้เองด้วยตนเอง 

พ่อแม่ควรตรวจสอบว่า สิ่งท่ีระบุในเว็บไซต์ กับที่เกิดข้ึนจริงในห้องเรียนตรงกันไหม  

หากพบว่าไม่ตรงกนั ควรต้ังค�าถามจนได้ค�าตอบทีพ่อใจ ว่ามคีวามยดืหยุน่อย่างไรในการด�าเนนิการ 

ตัวช่วยส�าหรับพ่อแม่อยู่ในเว็บไซต์ของ National Association for the Education of Young 

Children (7)

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเด็กเล็กที่เป็นแบบสนองพฤติกรรมในขณะนั้นของเด็ก 

เป็นเรื่องยากมากในท่ามกลางความคาดหวังผิดๆ ของพ่อแม่ และระบบการศึกษาแบบแข็งทื่อ  

จะท�าได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ท�าตัวเป็นแนวร่วมที่เข้มแข้งของโรงเรียนและครู         

ทำ อาหาร  
ตรงตามตารางกิจกรรม 

เป๊ะเลยแม่

อย่าถามว่าเรียน 
อะไรนะแม่

(7) https://www.naeyc.org/
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การเลี้ยงดูที่บ้าน
มผีลการวจิยับอกว่า ไม่ว่าโรงเรยีนเดก็เลก็จะดอีย่างไร ผลต่อพฒันาการเดก็ก็ยงัน้อยกว่า

ปัจจัยทางบ้าน อันได้แก่ พันธุกรรม ครอบครัว และสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียน   

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้มีส่วนย้ายความรับผิดชอบในการให้ 

การศกึษาแก่เด็กเลก็จากบ้านไปยังโรงเรยีนเดก็เล็ก แต่การคาดหวังว่าโรงเรยีนต้องรบัผดิชอบต่อ 

พัฒนาการเด็กทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผิด   

คุณตาไม่มีฟัน 
ต้องกินของน่ิมๆ

ทำ ยังไงน้ำ  
จะไม่หกนะ

การเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็กเล็กไม่จ�าเป็นต้อง

เรยีนที่โรงเรยีน แต่ทีต้่องมีโรงเรยีนหรอืศนูย์เดก็เล็ก

กเ็พราะความจ�าเป็นทางสังคมและเศรษฐกจิทีพ่่อ

แม่ต้องไปท�างาน การเรยีนรูข้องเดก็เล็กในสมยั

ก่อน (รวมทั้งของตัวผมเอง) เกิดขึ้นที่บ้าน  

ในครอบครัว (ซึ่งเป็นครอบครัวขยาย  



9๕

อ๋อ จับคู่แรก 
ให้ตรงกันก่อน

อ๋อ มันร้อน 
ใช่ไหมคะ

แม่ฮะ 
ผมได้กลิ่นแปลกๆ 
เหมือนน้องจะอึ

วิจารณ์ พานิช          

8 เม.ย. ๖1 

มีพี่น้อง และผู ้ใหญ่หลายรุ ่นอยู ่ด้วยกัน) และใน

ชมุชน (ซึง่คนมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั และเอน็ดเูดก็  

เปิดโอกาสให้เดก็มาเล่นกบัลกูทีบ้่าน) รวมทัง้เกดิขึน้ 

จากการท�าหน้าที่เลี้ยงน้อง และช่วยงานบ้าน   

เด็กเลก็ในสมัยก่อนเรยีนรูจ้ากการเล่น เล่น

กับเพื่อน หรือพี่น้อง มองในมุมหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้น 

กบัเดก็เลก็ในปัจจบุนั ทีต้่องไปเข้าโรงเรียน เป็นแนวทาง 

ที่ผิด    

    

เด็กเรียนได้ดีที่สุด 
จำกชีวิตประจำ วัน



9๖

อ๋อ น่ีลูกรู้จักสังเกต  
เปรียบเทียบความสูง

น่ีหนูเอง  
น่ี ไก่งวงตัวใหญ่สูงเท่าเอว

ของหนูเลย  

น่ีลุง 
คนเลี้ยงไก่งวง

ไม่ ใช่แค่สร้างสรรค์ 
ภาพสวยๆ นะคะ
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“...ผลการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ที่ การอธิบายความหมายของการเรียนนั้น   

สิ่งที่พ่อแม่ และครู พึงเอาใจใส่ คือ กระบวนการภายในสมองเด็ก  

ที่เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว

พ่อแม่ก็ต้องไม่หลงผิดอยู่กับผลงานเป็นชิ้นๆ ของลูก ต้องชวนลูกคุยเรื่องผลงานของลูก  

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจข้อเรียนรู้ที่อยู่ในสมองของลูก ข้อเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ลูกท�า...”    



98



99

äÃ ŒÁÒµÃ°Ò¹

º··Õèõ



1๐๐



1๐1

เรียนรู้ไร้มาตรฐาน ตีความจากบทที่ 4 ที่ช่ือว่า The Search for Intelligent Life :  

Un-standard Learning  

หากให้ความเป็นอิสระ เด็กวัยสี่ขวบมีความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าที่เราคิดอย่าง

มากมาย โดยที่เป็นการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ

หากให้โอกาสอย่างเหมาะสม เด็กเล็กสามารถท�าและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีความยาก 

และซับซ้อนได้ อย่างที่ผู้ใหญ่มักไม่คิดว่าเด็กเล็กขนาดนั้นจะท�าได้   

แต่อปุสรรคต่อโอกาสเช่นนัน้คอื “มาตรฐาน” (standards) ทีก่�าหนดตายตวัให้จัดกจิกรรม

ในชั้นเด็กเล็กอย่างนั้นอย่างนี้ และต้องวัดและบันทึกส่ิงนั้นส่ิงนี้ จนครูมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ 

กับเด็กลดลงจนเกือบไม่เหลือเลย    



1๐2

สมองเด็ก
ผู้เขียน (Erika Christakis) บอกว่า  ตนรู้สึกอยู่ตลอดว่าลูกๆ สามคนของตนฉลาดกว่าตน

สมัยเป็นเด็ก และคิดว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ ที่คนรุ่นหลังสมองดีกว่าคนรุ่นก่อน แต่นั่นอาจ

เกดิจากการตีความหรอืเข้าใจเด็กผิดของคนสมยัก่อน ทีป่ระเมนิขีดความสามารถของเด็กต�า่กว่า

ความเป็นจริง ดังที่ปราชญ์ใหญ่ด้านพัฒนาการเด็กอย่าง ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) กล่าวว่า

เด็กมี “ความเห็นแก่ตัว ไร้เหตุผล และไร้คุณธรรม”  

การที่นักวิทยาศาสตร์ด้านเด็กในอดีตประเมินขีดความสามารถของเด็กต�่ากว่าความเป็น

จรงิกเ็พราะ ไม่สามารถวดัสิง่ท่ีเกดิในสมองเดก็ได้ แต่ปัจจุบนัศาสตร์ด้านจิตวิทยาพฒันาการและ

ประสาทวทิยาศาสตร์ก้าวหน้ามาก มีการทดลองในเดก็มากมายทียื่นยันว่า สมองเดก็มคีวามสามารถ

คิดซับซ้อน เข้าใจเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันมากกว่าที่เราเข้าใจกันอย่างไม่น่าเชื่อ (1, 2)    

เด็กที่เข้าเรียนชั้นเด็กเล็กจึงมีพื้นฐานความรู้เดิม และความสนใจใคร่รู้เป็นสมบัติอันมีค่า

ติดตัวมา    

ผลของการวจิยัด้านพฒันาการเดก็ทีบ่อกว่าเดก็มคีวามสามารถในการเรยีนรูส้งู นอกจาก

มีคุณด้านช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กแล้ว ยังก่อโทษด้วย โดยเฉพาะด้านการยกระดับมาตรฐาน 

(1) บนัทึกชดุเลีย้งลกูยิง่ใหญ่น้ี ตีความมาจากหนงัสอื Raise Great Kids : How to Help Them Thrive in 
School and Life ซ่ึงเป็นหนังสอืชุดรวบรวมบทความเด่นจากนติยสาร Scientific American Mind หนงัสอืเล่มนี ้
เพ่ิงออกจ�าหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2๕๕9
(2) https://www.scbfoundation.com/publishing/292/เลีย้งลกูยิง่ใหญ่-โดย-ศ-นพ-วจิารณ์-พานชิ-14610
ดาวน์โหลดหนังสอืเลีย้งลกูยิง่ใหญ่ https://www.scbfoundation.com/stocks/81/file/1482233937smfbi81pdf/
เลีย้งลกูยิง่ใหญ่.pdf
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งานวิจัยเขาบอกว่า 
เด็กมีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้

ใส่วิชาการ 
ให้เต็มที่เลย

การเรียนของช้ันเด็กเล็กสู ่การเรียนเชิงวิชาการ  

หรือพ่อแม่ตั้งความคาดหวังสูงเกินจริงต่อลูก ท�าให้

ชีวิตวัยเยาว์หมดสภาพความเป็นเด็ก เพื่อสนอง

ความต้องการของผู้ใหญ่ 
 

สภาพที่เด็กเล็กก�าลังเผชิญ เป็นสภาพ

ย้อนแย้ง คือสังคมเข้าใจศักยภาพเด็กดีขึ้น 

แต่ในขณะเดยีวกนักตั็ง้ความหวงัและระบบ

การศึกษาเด็กเล็กที่ท�าลายโอกาสต่อ 

ยอดศักยภาพนั้น โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

โดยเร ่งให ้ เด็กเล็กเรียนวิชา และ

ทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่การรู้วิชา 

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดย

ใช้แบบทดสอบที่ ให ้เด็กเขียนตอบ 

ในกระดาษ    



1๐4

การคลั่งทดสอบน้ี ท�าให้เด็กต้องเสียเวลาไปกับการทดสอบ แทนที่จะใช้เวลาท่ีมีคุณค่า

กว่าต่อพัฒนาการของเด็ก คือการเล่น และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และครู ผู้เขียนบอกว่าตรง 

กับหนังสือปฏิรูปการศึกษา ที่ระบุข้อหลงผิดด้านการจัดการศึกษาว่า วงการศึกษามักหลง 

การวินิจฉัยแทนท่ีจะบ�าบัดโรค “การวินิจฉัย” ในที่นี้คือการทดสอบ และ “การบ�าบัดโรค”  

หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก   

ผลสอบยังไม่ดี  
งั้นเสาร์อาทิตย์  
ไปเรียนพิเศษนะ

อดเล่นเลย

เลขคืออะไร
เลข ภาษาไทย 
จีน อังกฤษ

มาตรฐานการศกึษา และ แบบทดสอบ

แต่ละทกัษะ ดงึวงการศกึษาช้ันเด็กเล็กเข้าสู่กบัดกั 

ของการจัดการแบบแยกส่วน และการประยกุต์ 

ใช ้มาตรฐานแบบไม ่ เข ้า ใจสาระเ ชิง ลึก  

จึงด�าเนินการแบบผิดๆ 



1๐๕

เล่นกับตัวเลข
เดก็เลก็สามารถเรยีนรูค้วามหมายของตวัเลขในชีวติจรงิได้จากการเล่น เป็นการเรยีนแบบ

ใช้งานการบวกลบเลขไปในตัว เพราะในการเล่นนั้น เด็กมีเป้าหมายท�ากิจกรรมที่ตนจินตนาการ

ไว้ให้ส�าเร็จ นอกจากต้องเข้าใจจ�านวนส่ิงของที่ต้องการใช้ และหามาเพิ่มให้ครบ (บวกเลข

ภาคปฏิบัติ) แล้ว เด็กยังต้องฝึกแยกแยะ และจัดกลุ่มประเภทส่ิงของ เป็นต้น คือการเรียน 

ตามธรรมชาติของเด็กเป็นการเรียนแบบซับซ้อน ไม่ใช่เรียนแบบแยกส่วน   

เม่ือผู้ใหญ่เขยีนเลข 4 ลงบนกระดาษ (หรอืกระดาน) แล้วบอกเดก็ให้อ่านว่า four และจ�าไว้ 

คราวหลังเมื่อผู้ใหญ่เขียนเลข 4 และถามเด็กว่าอะไร หากเด็กตอบว่า four ก็อย่าหลงตีความว่า

เด็กเข้าใจความหมายของจ�านวน “สี่” การสอนแบบถ่ายทอดความรู้เช่นนี้เด็กจ�าได้ แต่ไม่เข้าใจ

ความหมาย นี่คือข้อจ�ากัดของการเรียนแบบแยกส่วน ตามมาตรฐาน แต่หากเด็กเล่นสิ่งของ 

ทีม่หีลายชิน้ เดก็จะเข้าใจความหมายของจ�านวน โดยทีอ่าจยังบอกค�าว่า “ส่ี” ไม่เป็น ดงักรณล้ีอรถ  

เด็กจะต้องหาล้อมาประกอบให้ครบ 4 ล้อ ส�าหรับเป็นรถบรรทุกสิ่งของได้      



1๐๖

ข้อผิดพลาดหลักของการศึกษาชั้นเด็ก

เล็ก (และการศึกษาระดับอื่นๆ) คือ มุ่งบรรลุ

เป้าหมายการเรียนรู้เป็นส่วนๆ โดยไม่เข้าใจ

เป้าหมายภาพใหญ่ของการเรียนรู้   

การเรียนให้รู้จักชื่อสิ่งของ กับเรียน

ให้เข้าใจสิ่งของน้ันเป็นคนละการเรียนรู ้  

น่ีคือสัจธรรมของการเรียนรู ้ในทุกระดับ  

ไม่เฉพาะในระดับเด็กเล็ก การเรียนจ�าช่ือ  

เป็นการเรียนขั้นต�่าสุด ตื้นที่สุด 

การ เ รี ยนตามต� า ราห รือคู ่ มื อ

มาตรฐานมักได้ผลเพียงระดับจ�าได้ เพราะ

เมือ่ครนู�าเอาคูมื่อไปใช้สอนจรงิ ก็จะท�าตาม

พธิกีรรมทีร่ะบุในคู่มอื โดยไม่เข้าใจเป้าหมาย

ภาพใหญ่ของกจิกรรมนัน้ๆ       

ตรงกันข้าม ครูสามารถสอนด้วย

การให้เด็กเล่นหรือท�ากิจกรรม แล้วได้

ผลลพัธ์การเรยีนรูต้รงตามเป้าหมายของ

มาตรฐาน แต่จะท�าเช่นนั้นได้ ครูต้อง

มีความสามารถสูง และกล้าจัดเวลาให้

เด็กได้ออกไปเล่นนอกห้องเรียน 

จำ ได้ แต่ไม่เข้ำใจ

สี่ สี่

สี่
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 เข้ำใจ รู้ควำมหมำย  
ใช้งำนได้

น่ียังไม่ครบ ๔ ล้อเลย  
ขาดอีกล้อหนึ่ง  
ช่วยกันหาหน่อย  
อีกล้ออยู่ไหน

ผู ้ เขียนบอกว่าป ัญหาไม่ได ้

อยู่ที่คู ่มือ แต่อยู่ที่การน�าคู่มือไปใช้  

ผู ้ เขียนยกตัวอย่างรายละเอียดใน

คู่มือมากมาย ที่อ่านแล้วเห็นได้ชัด

ว่ามันชวนให้ครูมองกิจกรรมต่างๆ  

แบบแยกส่วน รวมทั้งบริษัทจัดท�า

และขายคู ่มือก็ต ้องการท�าธุรกิจ 

จากการสอนแบบแยกส่วนนี้    

ประเทศที่เป็นตัวอย่างได้

คือ ฟินแลนด์ ท่ีไม่ใช้คู่มือที่ระบุ

รายละเอียดของกิจกรรม มีเพียง

เอกสารบอกเป้าหมายพัฒนาการ

เด็กที่ต ้องการ แล้วให้อิสระคร ู

ในการจัดการเรียนรู้แบบให้อิสระ

แก่เด็ก และครูประเมินได ้ว ่า 

เด็กบรรลุเป้าหมายพัฒนาการ 

ที่ก� าหนดไว ้  จะท�าเช ่นนี้ ได ้  

ครูต้องมีความสามารถสูง  
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เช ื่อมชิ้นส่วน
แทนท่ีจะมีคู ่มือครู ประเทศฟินแลนด์มีเพียง ข้อก�าหนดหลักสูตรส�าหรับการศึกษา 

และดูแลเด็กเล็ก โดยมีเป้าหมาย 3 ประการคือ

1. ส่งเสริมสุขภาวะส่วนตัวของเด็ก

2. ส่งเสริมนิสัยและพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ค่อยๆ พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง (autonomy)  

ฟินแลนด์ให้เดก็เรยีนวชิาเม่ืออาย ุ7 ขวบ ในช้ัน ป. 1 ซึง่ถอืว่าช้ามาก แต่ผลการทดสอบ

สมรรถนะของเด็กอายุ 1๕ ปี ของ PISA ของฟินแลนด์อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ดีกว่า 

ของสหรัฐอเมริกา (และของไทย) อย่างมากมาย   

หัวใจของการสอนท่ีดีคือ กระบวนการ ไม่ใช่สาระความรู้ เด็กเล็กในฟินแลนด์ไม่ได้รับ 

การสอนและทดสอบ ไม่มีหลักสูตรมาตรฐาน ไม่มีคู่มือ มีเอกสารแนวทาง ECEC (Early 

Childhood Education and Care) ว่า “กิจกรรมในชั้นเด็กเล็กเน้น การเล่น, การเคลื่อนไหว, 

 การส�ารวจ, และการแสดงออก ผ่านศิลปะที่หลากหลาย” โดยที่เป็น “วิธีการคิดและกระท�าที่

แปลกและจ�าเพาะส�าหรับเด็ก” และช่วยส่งเสริม “สุขภาวะและความมีตัวตนของเด็ก”   

ฟินแลนด์เรียกวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส�าหรับเด็กเล็ก ว่า orientations   

และระบุว่า

“เด็กไม่เรียนหรือดูดซับเนื้อหาของวิชาต่างๆ และไม่คาดหวังวัดสมรรถนะ ตัววิชาเป็น 

ตัวช่วยบอกครูด้วยกรอบงานว่าครูควรจัดประสบการณ์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมแบบ 

ใดบ้าง เพื่อช่วยให้เด็กได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างสมดุล”   
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วิชา (orientation) ส�าหรับเด็กเล็กของฟินแลนด์ แต่ละวิชามีลักษณะจ�าเพาะด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking), ด้านความริเร่ิมสร้างสรรค์ (creativity) ด้านการฝึก

จินตนาการ,  การท�าให้มีความรู้สึกละเอียดอ่อน,  และด้านการด�าเนินกิจกรรม โดยครูค�านึงถึง

ประเด็นดังกล่าว น�ามาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านั้น   

ความคาดหวงัสมรรถนะเหล่านัน้ พุง่เป้าผูร้บัผดิชอบการประเมนิไปทีค่ร ูไม่ใช่ไปทีน่กัเรยีน 

นี่คือ การเรียนรู้มาตรฐานสูง ที่ไร้เอกสารก�าหนดมาตรฐานในรายละเอียด เพราะเน้น 

การเรียนรู้บูรณาการ หรือ “เชื่อมชิ้นส่วน”   

สิ่งที่ครูคำ นึงถึง...มีมากกว่าเนื้อหาวิชา
ตัววิชาเป็นแค่ตัวช่วยบอกกรอบงานว่าครูควรจัด 

ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ และสภำพแวดล้อมแบบใดให้เด็กๆ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การฝึกจินตนาการ

เนื้อหาวิชา

การด�าเนินกิจกรรม    

การท�าให้มีความรู้สึกละเอียดอ่อน

ความริเริ่มสร้างสรรค์
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มาตรการและกิจกรรมที่ ไร้ความหมาย
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และในหลายกรณีถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยคน 

บางกลุ่มบางกิจการ ในนามของเจตนาดี อ้างเป้าหมายคุณภาพของการศึกษาของเด็กเล็ก  

เด็กที่มักตกเป็นเหยื่อคือเด็กจากครอบครัวที่ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจต�่า สารพัดมาตรการ

และวิธีการถูกน�ามาใช้ โดยไร้ผลดีต่อพัฒนาการเด็ก หรือในบางกรณี ก่อผลร้าย

ไม่มีมาตรการและวิธีการใดที่ให้ผลสูงกว่าครูดีมีความสามารถและรับผิดชอบ        

ประเมิน�ไม่ ใช่สอบ
สิ่งที่เด็กต้องการไม่ใช่การทดสอบ แต่คือการท้าทาย และได้กล่าว

แล้วในตอนที่ 3 ว่า สิ่งที่ครูที่ดีท�าคือ calibration และ scaffolding

การท้าทายต่อเด็กอาจหมายถึงการท�าสิ่งที่ยาก 

หรือเสี่ยงอันตรายส�าหรับเด็ก 

Calibration เป็นการก�าหนด

ทักษะที่คาดหวังให้เด็กฝึก ออกเป็น 

ขั้นตอน ส�าหรับใช้สังเกตเพื่อประเมิน

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า

ก่อนลงเรือต้อง
ใส่เสื้อชูช ีพนะจ๊ะ

เสื้อช่วยให้หนูลอยได้ 
ไม่ต้องตกใจเลย

ถ้าตกน้ำ  
ไม่ต้องตกใจ

แต่ถ้าไม่ ใส่
เสื้อคงจม
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ของเด็ก แล้วให้ความช่วยเหลือ (scaffolding) และการโค้ช ให้เด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรม หรือเล่น  

โดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือในภาษาการศึกษากล่าวว่า ช่วยให้เด็กค้นพบ learning zone 

ของตน เพื่อยกระดับพัฒนาการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรท�าคือ ห้ามเด็กท�าหรือเล่นสิ่งที่เสี่ยงอันตราย ควรให้เด็กได้ฝึกท�าโดยค�านึง 

ถึงอันตราย และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ พ่อแม่ก็ควรท�าอย่างเดียวกัน   

พ่อแม่และครูควรคิดสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กได้ใช้พลังเรียนรู้ของตนได้เต็มที่  

โดยพ่อแม่อาจรวมตัวกันเป็น CoP (Community of Practice) เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกต   

การตั้งค�าถาม และทักษะการแก้ปัญหา ในการใช้เวลาว่างกับลูก ในการตอบสนองความอยากรู้

อยากเหน็ของลกู,  สงัเกตว่าลกูชอบเล่นกบัใคร, ลูกชอบท�าอะไรในยามว่าง ทัง้หมดนัน้เป็นข้อมูล

ส�าหรับปรึกษาหารือกันสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้แก่ลูกที่บ้าน และอาจจัดร่วมกันหลายบ้าน   

ผมขอเพิม่เตมิว่า ครกูค็วรรวมตวักนัเป็น CoP แลกเปล่ียนเรยีนรูข้้อสังเกต และข้อเรยีนรู ้

ส�าหรบัจดัพืน้ทีเ่รยีนรูใ้ห้แก่เดก็ที่โรงเรยีน และเพือ่ใช้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพ่อแม่ อ่านรายละเอยีด 

เรื่อง CoPได้จากหนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี 

จะเห็นว่า การประเมินเป็นส่วนย่อยในภาพใหญ่ ของการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีพลัง 

ของเด็ก ช่วยให้เด็กได้ใช้พลังแห่งวัยเยาว์เรียนรู้และสร้างพัฒนาการให้แก่ตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ     

วิจารณ์ พานิช   

9 เม.ย. ๖1

 

ดจีัง ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ลูกเราก็น่าจะรู้จัก 
วิธีเอาชีวิตรอด
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“...ข้อผิดพลาดหลักของการศึกษาชั้นเด็กเล็ก (และการศึกษาระดับอื่นๆ) คือ มุ่งบรรลุเป้า

หมายการเรียนรู้เป็นส่วนๆ โดยไม่เข้าใจเป้าหมายภาพใหญ่ของการเรียนรู้...”

“...สิ่งที่เด็กต้องการไม่ใช่การทดสอบ แต่คือ กำรท้ำทำย...”

“...สิ่งที่ไม่ควรท�าคือ ห้ามเด็กท�าหรือเล่นสิ่งที่เสี่ยงอันตราย  

ควรให้เด็กได้ฝึกท�าโดยค�านึงถึงอันตราย และมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ...”
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เด็กในสังคมแยกส่วน นี้ ตีความจากบทที่ ๕ ที่ชื่อว่า Just Kidding : The Fragmented 

Generation 

ไม่ว่าเรื่องใดๆ การหลงหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมแยกส่วน โดยไม่ได้ค�านึงถึงภาพใหญ่

หรือความเป็นทั้งหมด (the whole) ของกิจกรรมนั้น จะน�าไปสู่ผลงานที่แผ่วเบาไร้ความหมาย  

การจดัการศกึษาเดก็เลก็กเ็ช่นเดยีวกนั  ต้องไม่หลงด�าเนนิการเป็นส่วนๆ จนลืม “ความเป็นเดก็” 

ของศิษย์หรือของลูก    

ความเป็นเด็กมีทั้งพลัง หรือศักยภาพ และความเปราะบาง อยู่ด้วยกัน   



118

เด็กสมัยนี้
เด็กสมัยนี้มีชีวิตท่ีดีกว่าสมัยร้อยสองร้อยปีก่อนอย่างมากมาย ทั้งเนื่องจากระบบดูแล

สุขภาพอนามัยดีขึ้นมาก ท�าให้อัตราตายของทารกและเด็กเล็กลดลงเป็นร้อยเท่า นอกจากนั้น 

ความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการเดก็กด็ขีึน้มากมายเช่นเดยีวกนั เวลานีเ้ราเข้าใจลกัษณะจ�าเพาะของเดก็  

ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งประเด็นความเปราะบางของเด็ก    

เราเข้าใจความซับซ้อนของพฒันาการเดก็ และเรือ่งปัญหาเกีย่วกบัเดก็ ทีเ่มือ่ไม่นานมานี ้

เป็นความลบัด�ามืด หรอืมคีวามเข้าใจผดิ เด๋ียวนีเ้รามคีวามรู้กระจ่างชดั เช่น เรือ่งการกระท�ามชิอบ 

ต่อเด็ก ปัญหาทางจิตเวช ความผิดปกติทางกายและทางปัญญา เป็นต้น   

ความเข้าใจลึกๆ เกี่ยวกับเด็กก้าวหน้าข้ึนอย่างมากมาย เช่น เด็กสมองปราดเปรื่อง

ก็มีปัญหาการเรียนรู้ (dyslexia) ได้ ผมเพิ่งได้รับค�าบอกเล่าว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ของไทยในสหรัฐอเมริกา ท่ีได้รับทุนอานันทมหิดลไปเรียนต่อ ได้รับการวินิจฉัยจากอาจารย์

ว่าเป็น dyslexia ประเภทหนึ่ง คือมีความผิดปกติด้านมองข้ามรายละเอียดของเรื่องต่างๆ ไป  

แต่มองภาพรวมเก่งมาก   

ในทางตรงกันข้าม เด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน อาจเป็นเด็กที่สมองปราดเปรื่องที่สุดในช้ัน  

มตีวัอย่าง Montgomery County ในรฐัแมรแีลนด์ สหรฐัอเมรกิา มโีครงการส่งเสรมิเดก็ปัญญาเลิศ 

ที่มีปัญหาการเรียน
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นอกจากนัน้ยงัมกีารยอมรบัเดก็พกิารรปูแบบต่างๆ หรอืมคีวามเบีย่งเบนหรอืความจ�าเพาะ

ในสารพัดด้าน รวมทั้งเด็กที่ก่ออาชญากรรม กล่าวได้ว่า สมัยนี้สังคมเปิดรับลักษณะของเด็ก 

ที่มีลักษณะจ�าเพาะของตนเอง อย่างไม่เคยมีมาก่อน 

เด็ก “พิเศษ”
ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า “เด็กพิเศษ” และ “คนพิเศษ” (หมายถึงพิการ) เช่น หูหนวก ตาบอด   

เดนิไม่ได้ ในสมยันีไ้ด้รบัการยอมรบัและมกีารจัดอ�านวยความสะดวก ดกีว่าสมยัก่อนอย่างเทียบกนั 

ไม่ได้เลย ท�าให้คนเหล่านี้มีโอกาสเรียน และใช้ชีวิตได้คล้ายคนทั่วไป   

การทีส่งัคมเอาใจใส่สนองตอบความต้องการของ “เดก็พเิศษ” เหล่านี ้สะท้อนว่า เดก็เหล่านี ้

มีความเปราะบางอยู่ในตัวมากกว่าเด็กปกติ    

ที่ส�าคัญต่อเด็กเล็กคือ ต้องสร้างความตระหนักต่อเด็กว่า เรามี “เด็กพิเศษ” อยู่ร่วมโลก

ร่วมสังคมด้วย เด็กทั่วไปต้องรู้จักให้ความยอมรับ ให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง และเมตตากรุณา 

ที่ส�าคัญคือไม่ล้อเลียน หรือดูหมิ่นความแตกต่างของเขา ข้อความในย่อหน้านี้ ผมเขียนเอง  

ไม่มีในหนังสือ The Importance of Being Little   
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มองจากมุมของ “ความพิเศษ” ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า เรามักตกหลุมมุมมองที่ผิด คือหลง

ไปเน้นที่ “ควำมพิเศษ” แทนที่จะเน้นเอาใจใส่ตัวเด็กที่มี “ควำมพิเศษ” ข้อหลงผิดนี้มีรากฐาน

มาจากความคดิแบบแยกส่วน มผีลท�าให้มอง

ไม่เห็นตัวเด็กเป็นรายคนหนูไปเองได้ 
คุณครูฝึกให้หนูดูแลตัวเอง 
น่ี ไงครูทำ เส้นแถบนูนๆ 

ที่ผนังไว้ ให้แล้ว

อย่าหลงเน้น 
ที่ความพิเศษ  

แทนที่จะเน้นความเอาใจใส่

น่ีเพื่อนหนูเองค่ะ  
เขาใจดีมาก เคยแบ่ง 

ขนมให้หนูด้วย
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วัยเด็กที่ โกลาหล
ความคิดแบบแยกส่วน แยกวัยเด็ก แยกตัวเด็ก ออกเป็น “ลักษณะ” หลากหลายลักษณะ    

ท�าให้มองไม่เห็น หรือละเลยตัวเด็กในภาพรวม และมีแนวโน้มที่จะมองไม่เห็นพลังและศักยภาพ

ของเด็ก เหน็แต่ด้านท่ีเปราะบาง หมอเหน็แต่ความผดิปกต ิเช่น ความผดิปกติในการพดูของเดก็ 

ไม่เห็นตัวเด็ก นักจิตวิทยาเห็นแต่โรค ADHD ไม่เห็นตัวเด็ก ที่เป็นคนทั้งคน    

เรามีแนวโน้มที่จะสนใจ “ความผิดปกต”ิ ในตัวเด็ก แทนที่จะสนใจตัวเด็กเอง   

นอกจากนั้นพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในสังคมยังมีผลต่อเด็กในภาพรวม ท�าให้เด็กมีมุมมอง

ต่อตนเอง โดยเฉพาะด้าน “คุณค่าของตนเอง” (self-esteem) ลดลง     

ในด้านลบ เด็กกลายเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ของธรุกิจ หรอืของระบบทนุนยิม โดยทีห่ลายส่วนมผีลท�าร้ายเดก็ เช่นตราว่าเดก็เป็นโรคนัน้โรคนี้

มากเกนิจรงิ เพ่ือขายยาหรอืผลติภณัฑ์ ตวัอย่างคอืโรค ออทสิซึม่ โรค ADHD และความผิดปกติ 

ในการเรยีน มีงานวจิยัเรือ่งโรคเหล่านีม้ากมาย และพบปรากฏการณ์การวินจิฉยัโรคมากเกนิจรงิ 

การทีบ่รษิทัยาใช้กลอบุายลดเกณฑ์วนิจิฉยัโรคให้เดก็เป็น ADHD มากขึน้ เพือ่ขายยา เรือ่งการป่ัน 

วงวิชาชีพสุขภาพ ให้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มผลประโยชน์เพื่อแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กนี้มี

ความซับซ้อนและกว้างขวางมาก มีรายละอียดมาก รับรู้แล้วเศร้าใจ ว่าความโลภท�าให้มนุษย์

ท�าอาชญากรรมได้ถึงเพียงนี้
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นอกจากนั้น ตัวระบบช่วยเหลือเด็กเอง เมื่อมีการใช้อย่างแยกส่วน ไม่ค�านึงถึงตัวเด็ก    

ค�านึงแต่เรื่องความผิดปกติ (ที่วินิจฉัยผิดๆ) ของเด็ก ก่อผลท�าร้ายตัวเด็กดังกรณีเด็กชาย Tom 

ที่ผู้เขียนเอามาเล่าในตอนต่อไป 

ข้อท้าทายในการจัดการต่อพัฒนาการเด็กคือ พัฒนาการเด็กมีความแตกต่าง (variation) 

มีการกระจายเป็นเส้นโค้งปกติ (normal curve) การจะระบุว่าเด็กผิดปกติในด้านนั้นๆ หรือไม่  

ขึน้กบัการก�าหนดจดุตดั แต่ไม่ว่าจะก�าหนดอย่างไร ย่อมมข้ีอผดิพลาด (error) เสมอ โดยในทาง 

สถิติจ�าแนกข้อผิดพลาดเป็น error type 2 (วินิจฉัยว่าปกติ โดยที่ความเป็นจริงผู้น้ันผิดปกติ  

หรือเป็นโรค) กับ error type 1 (วินิจฉัยว่าผิดปกติ  โดยที่ในความเป็นจริงผู้นั้นปกติ) การวินิจฉัย

โดยใช้การวัดหรือตรวจที่ “ลักษณะ” เดียว ซึ่งย่อมมีโอกาสผิดพลาดเสมอ และหากพยายามลด 

error แบบหนึ่ง ก็จะมีผลเพิ่ม error อีกแบบหนึ่ง   

การวนิจิฉยัโรคหรอืความผดิปกตขิองพฒันาการเดก็จงึต้องใช้หลายๆ “ลกัษณะ” ประกอบกนั  

และที่ดีท่ีสุดใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กระยะยาว เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ ไม่ใช่เชือ่ผลการตรวจเพยีงครึง่ช่ัวโมง ในสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุผลนี้  

ผู้มองเห็นเด็กทั้งคน เห็นจากพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติอย่างซับซ้อน คือพ่อแม่และครู โดยทั้ง

พ่อแม่และครูต้องฝึกทักษะการสังเกตพฤติกรรมด้านพัฒนาการเด็ก   

มีหลักฐานจากการวิจัยมากมายว่า ส่วนหนึ่งของเด็กที่ถูกตราหรือวินิจฉัยว่าผิดปกติ  

ในด้านใดด้านหนึง่ของพฒันาการเดก็ เม่ือโตขึน้ ความผดิปกตนิัน้หายไป คือเป็นอาการชัว่คราว

เท่านั้น   

การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยต้องระมัดระวัง 

ไม่เข้าไปจัดการมากเกินควร (overdo/overcorrect) 
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อย่ำมองเพียงด้ำนที่เปรำะบำงของเด็ก
อย่าลืมใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กระยะยาว    

อย่าเพิ่งเช ื่อผลการตรวจเพียงครึ่งชั่วโมง 
 ในสถานการณ์ที่ ไม่เป็นธรรมชาติ  

ผมว่าเด็ก 
เป็นโรค ADHD

ผมว่าการพูด 
ของเด็กคนน้ีผิดปกติ
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ส่วนที่หายไป
เมื่อผู้เขียนไปพบเด็กชาย Tom นั้น เธอเรียนชั้น ป. 2 มีประวัติจากชั้นเด็กเล็กว่าเป็น

เด็กก้าวร้าว  ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือไม่ดี กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายอ่อนแอ 

ในชั้น ป. 2 ทอม มีประวัติว่า เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา นั่งนิ่งๆ ไม่ได้ บางครั้งหยาบคาย 

ต่อครู เป็นเด็กที่ต้องเอามือไปถูกตัวเพื่อนอยู่ตลอดเวลา จับดินสอไม่มั่น นั่งตัวตรงไม่ได ้ 

ไวต่อเสยีงและการสมัผสัทีร่บกวนการเรียน กฎหมายในสหรฐัอเมริกาก�าหนดให้ต้องมผู้ีเช่ียวชาญ

ท�า IEP (Individual Education Plan) แก่เด็กที่มีสภาพเช่นน้ี และทอมได้รับการรักษาด้วย 

อาชีวบ�าบัด (occupation therapy) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

แต่ครูประจ�าชั้นของทอมท่ีผู้เขียนไปพบบอกว่า ทอมเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยาก

เห็นสูงเป็นพิเศษ เป็นเด็กพูดจาดี เอาใจใส่งานการเรียน และสร้างปัญหาแก่เพื่อนๆ น้อยมาก  

และเมื่อเข้าไปสังเกตก็ไม่พบลักษณะที่ส่อว่าทอมไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน

บนแต่อย่างใด และผลการเรียนของทอมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กทั่วไปในทุกด้าน ยกเว้นด้าน 

การขีดเขียน แต่ผู้เขียนก็สังเกตเห็นท่าทีรังเกียจของเหล่าครูในโรงเรียนต่อทอม    

อาชีวบ�าบัดอย่างหนึ่งที่ทอมได้รับคือการเอา “แผ่นป้องกันการเตะ” (kick plate) วาง 

รองพนักเก้าอ้ี เพือ่ป้องกนัไม่ให้ทอมเตะเพือ่นทีน่ัง่ข้างหน้า ซึง่เมือ่ผูเ้ขยีนไปนัง่สังเกต ก็ไม่เหน็

พฤติกรรมการเตะเพื่อนที่นั่งข้างหน้าแต่อย่างใด         

เพื่อย่อให้เรื่องสั้น ผู้เขียนไม่พบความผิดปกติด้านพฤติกรรมใดๆ ของทอม นอกจากมีครู

บางคนบอกว่าเวลาท�างาน ทอมพูดดังๆ กับตัวเองมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้ในทางทฤษฎี

ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดี หรือเป็นร่องรอยความเป็นเด็กฉลาด เรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้ที่ (1)     

(1) ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ : 7. อธิบายให้ตัวเองฟัง (self-explaining) https://www.

gotoknow.org/posts/645183
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สรุปได้ว่า ทอมเป็นเหยื่อของ

การดูแลเด็กเล็กแบบแยกส่วน จับเอาข้อมูล

จากเพียงบางช่วงของชีวิตมาเป็นตรา และในการด�าเนินการ 

ต่อเด็ก ไม่มีการทบทวนข้อมูลหลักฐาน ไม่ฟังข้อมูลจากครูคนปัจจุบัน

และที่เลวร้ายสุดๆ คือ กิจกรรมที่ท�าให้แก่เด็กแบบทอมนั้น จ้างคนมาท�างานได้ก็เพราะ

มีเด็กแบบทอมเข้ามาใช้บริการ หากมีเด็กมาใช้บริการน้อย คนเหล่านี้ก็ตกงาน      

ตอน ป.๒ เด็กคนน้ีนั่งน่ิงๆ  
ไม่ได้ ชอบเอามือไปถูกตัวเพื่อน 
บางครั้งก็หยาบคายกับครู... 

ต้องทำ  IEP ค่ะ

ตอนนั้น  
ไม่ ใช่ตอนน้ีครับ

ก็ปกติด ี
 เป็นเด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
พูดจาดี ผลการเรียนดี  
ไม่มีปัญหากับเพื่อน
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ปัญหาในทุกแห่งหน
เป็นธรรมชาตขิองการฝึกอบรมคร ูแพทย์ และนกัวิจัย ทีเ่น้นการศกึษาส่วนทีก่ระเดน็ออก

ไปจากเกณฑ์ปกติ เขาใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า pathology bias จารีตนี้มีผลให้วงการศึกษาเด็กเล็ก

สนใจเด็กที ่“มีปัญหา” มากกว่าสนใจ เด็กปกติ    

ผมจดสิ่งที่เด็ก 
ทำ ไม่ได้ดี

ผมจดสิ่งที่ 
เด็กทำ ได้ดี

ผมจะแก้ไข 
ให้ได้

ส่งเสริมการเรียนรู ้
ตามความถนัด 

ของเด็กดีกว่าครับ

เน้นแก้ไขแต่สิ่งที ่
เด็กทำ ไม่ได้  

เด็กก็หมดกำ ลังใจ  
ครูก็เครียดนะครับ

ค� าถามส� าคัญ เวลาพบ

เด็กผิดปกติคือ สภาพที่เห็นอยู ่

ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ (อย่างกรณี

ของทอม) เพราะเป็นท่ีรู ้กันทั่วไปว่า 

พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปกติมี
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แทนที่จะเน้นปัญหา  
ควรเน้นทักษะในตัวเด็ก

การเรียนทักษะเน้นการฝึกฝนการปรวนแปร (variation) สูงมาก ใน

บางเรื่อง มีการขยายความปรวนแปร 

ไปเป็นการจัดกลุ่มเด็ก เช่นเรื่องสไตล์

การเรียนรู้ (learning style / cognitive 

orientation) มีการจัดกลุ่มเด็กที่มีสไตล์

การเรียนรู้แบบเน้นใช้สายตา แบบเน้น

ใช้หู แบบเน้นการเคลื่อนไหว ฯลฯ  

น�าไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบ learning 

style - based instruction แต่น่า

เสียดายที่ “กระบวนทัศน์เจ้าปัญหา” 

ได้ชักน�าให้ใช้ learning style - based 

instruction ในทางลบ คอืเน้นแก้ไขสิง่

ที่เด็กท�าไม่ได้ดี แทนที่จะใช้ learning 

style -  based instruction ในทางบวก  

คือส่งเสริมวิธีการเรียนรู ้ตามท่ีเด็ก 

คนนั้นท�าได้ดี หรือมีความถนัด     

เพื่อนของเราไม่ค่อยได้ยินครับ 
เวลาคุยกันก็คุยใกล้ๆ ครับ 
เราต้องพูดกับเพื่อนดังนิดนึง

แต่เขาเป็นคน 
ที่วาดรูปเก่งมากเลยค่ะ

ทำ ไมวาดรูป 
เก่งจัง  

สอนเค้าวาดบ้างสิ
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มุมมองที่ผิดต่อเด็ก�
การมองเดก็แบบแยกส่วน น�าไปสูก่ารมองเด็กผิดๆ คอืหลงมองเป็น “ผูใ้หญ่ทีต่วัยังเลก็อยู”่ 

เพราะเราจะเอาส่วนทีเ่ดก็คล้ายผูใ้หญ่เป็นตวัตัง้ ไม่มองลักษณะจ�าเพาะของความเป็นเดก็ เราจึง 

เอากระบวนทัศน์ของผู้ใหญ่ไปตีความพฤติกรรมของเด็ก ก่อความวุ่นวายใหญ่โต อย่างกรณีเด็ก

ผู้ชายอาย ุ๕ ขวบ จบูเพือ่นผูห้ญงิ ครมูองว่าเป็นพฤตกิรรมคกุคามทางเพศ มองการทีเ่ดก็ใช้ปืน 

เด็กเล่นเล็งไปยังเพื่อนเป็นพฤติกรรมเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่ใช้ปืนขู่ผู้อื่น

ในสหรัฐอเมริกา มีข่าวกรณีเด็กเล็กอาละวาด และครูและผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กโทรศัพท์

เรียกต�ารวจมาใส่กุญแจมือเด็กไม่ให้อาละวาดท�าลายส่ิงของ นี่คือกรณีตัวอย่างแบบสุดโต่ง 

ของการหลงมองเด็กเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็ก   

มุมมองท่ีผิดต่อเด็ก นอกจากมองเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กแล้ว ยังมีกระบวนทัศน์แบบหยุดนิ่ง  

มองว่าเดก็ทีม่คีวามประพฤตบิางอย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องเป็นเช่นนัน้ตลอดไป (ดงักรณเีดก็ชาย

ทอม) ไม่มองว่าช่วงชีวิตความเป็นเด็กเป็นช่วงของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   

ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า ร้อยละ 1๐ ของเด็กเล็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ออทิสซึ่ม   

หายได้เองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่    

อีกผลงานวิจัยหนึ่งบอกว่า พฤติกรรมท่ีมีปัญหาของเด็กเล็กไม่สัมพันธ์กับผลการเรียน 

ตอนเรียนจบชั้นประถมศึกษา บ่งชี้ว่า ที่เรียกว่า “ปัญหา” นั้น เป็นของผู้ใหญ่ ไม่ใช่ของเด็ก   

มุมมองที่ผิดประการที่ 3 คือการใช้ “กฎของค่าเฉลี่ย” (the law of average) เป็นตัวตั้ง    

เดก็ทีม่พีฤติกรรมใดไม่อยู่ในค่าเฉล่ียถอืว่าผดิปกติ ซึง่ทีจ่รงิแนวคดิแบบนีก้ย้็อนกลับไปทีแ่นวคดิ

แบบแยกส่วน ไม่มองเด็กทั้งคน 
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ของขวัญจากความทันสมัย
ของขวัญส�าคัญที่สุดของความทันสมัยคือ เด็กรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อุบัติเหตุ 

ในเดก็กล็ดลงอย่างมากมาย รวมทัง้การทีเ่ดก็มพีืน้ทีแ่ละเวลาส�าหรบัการเรยีนรูไ้ด้มาก นอกจากนัน้ 

เรายังเข้าใจความแตกต่างของเด็ก ว่าเด็กปกติมีความแตกต่างกันได้มาก   

แต่สิ่งที่ไม่ควรท�าคือ การปกป้องเด็กมากเกินไป จนเด็กขาดโอกาสเป็นตัวของตัวเอง  

ในการฝึกฝนและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และการสร้างนิสัยการด�ารงชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ 

ขาดการเคลื่อนไหวและการออกก�าลังกาย น�าไปสู่การเป็นรังโรคเรื้อรังเมื่อสูงอายุขึ้น 

ของขวัญจากความทันสมยัท่ีไม่ควรรบัคือโรคเรือ้รงัยามสงูอายทุีเ่กิดจากการปลกูฝังนสิยั

การด�ารงชีวิตผิดๆ ยามเป็นเด็ก  

ชีวิตเด็กไม่ได้แยกส่วนจากชีวิต 

ยามเป็นผู้ใหญ่ และยามชรา     

ก็แค่ปืนก้านกล้วย 
เองนะลุง

จากค่าเฉลี่ย  
เด็กคนน้ีผิดปกติ

เด็กคนน้ีมีพฤติกรรมใช้
ความรุนแรงแน่ๆ

ตอนน้ี หนูแค่อยาก 
จะเล่นมากกว่าเขียน 
เท่านั้นเองนะป้า

วิจารณ์ พานิช     

1๐ เม.ย. ๖1

 

เป็นเด็กสมาธิสั้น 
แน่นอน อยู่น่ิงๆ  
ไม่ได้ต้องได้รับยา 

ตลอดไป



13๐
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“...เรามักตกหลุมมุมมองที่ผิด

คือหลงไปเน้นที่ “ควำมพิเศษ”
แทนที่จะเน้นเอำใจใสต่ัวเด็กที่มี “ความพิเศษ”

ข้อหลงผิดนี้มีรากฐานมาจากความคิดแบบแยกส่วน 

มีผลท�าให้มองไม่เห็นตัวเด็กเป็นรายคน...”
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13๕

พืน้ทีเ่พือ่การเล่นตามธรรมชาตขิองเดก็ อยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม ตคีวามจากบทที ่๖ ทีช่ือ่ว่า  

Played Out : Habitat Loss and the Extinction of Play 

เดก็สมัยหลายสบิปีก่อนโชคดกีว่าเดก็สมยันี ้ตรงทีม่พีืน้ทีต่ามธรรมชาตเิพือ่การเล่นอสิระ

เหลือเฟือ และพ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกหลานเล่นกันเองโดยไม่เข้าไปก�ากับควบคุมมากนัก นั่นคือ

พื้นที่เรียนรู้ที่ประเสริฐสุดส�าหรับเด็กเล็ก 

ยุคทองของการเล่น
ผู้เขียนยกตัวอย่างข้อความใน The American Boy’s Handy Book, 1882 แนะน�าวิธี

ปฏิบัติตัวในการไปเข้าค่ายในป่ากับเพื่อนๆ สะท้อนสภาพปกติของการเรียนรู้จากการไปอยู่ใน

ธรรมชาติของป่าหลายๆ วันหรือหลายสัปดาห์ และสะท้อนว่าเด็กอเมริกันในปัจจุบันไม่ค่อยมี

โอกาสเช่นนั้นอีกแล้ว    

ผู้เขียนเล่าความพยายามของตนเอง ในการเข้าไปส่งเสริมการเล่นของเด็ก จนในที่สุด 

ได้ข้อสรุปว่า การเล่นของเด็กเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีคนกลางเข้าไปวุ่นวาย   
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ในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักๆ 3 ประการในเรื่องการเล่นของเด็ก  

(๑) พื้นที่เพื่อการเล่นเปลี่ยนจากกลางแจ้งสู่ที่ร่ม (๒) ของเล่นมีเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้น และ  

(๓) เวลาเล่นเปลี่ยนจากเวลาในครอบครัวกับคนหลายรุ่นอายุ ไปสู่การเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน

แบบมีการจัดการในโรงเรียน   

สมัยก่อนผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กเล่นกันเองโดยบ่อยครั้งไม่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ เด็กๆ  

มีการผจญภัยหรือเสี่ยงภัยกันเอง ที่เด็กสมัยนี้มีโอกาสน้อยมาก   

การเล่น��
(ของเด็ก)  
คืออะไร

นิยามของการเล่น

มีมากมาย ผู ้ เ ขียนชอบ

นิยามว่า “กรอบความคิด

ด้านปัญญาและอารมณ์ที่

เด็กเห็นพ้องกันว่าสิ่งต่างๆ 

ไม่ได้มีความหมายตามค�า

พูดหรือตัวอักษร” มากที่สุด 

ตามนิยามน้ี อะไรก็เป็นการ

เล่นได้ รวมทั้งการกินอาหาร    

การเล ่นเป ็นเจตคติ 

มากกว่าเป็นกิจกรรม    คุณปู่เก่งจัง

อุปกรณ์การเล่นง่ายๆ  
ที่พวกเราคิดกันเอง  

ทำ กันเอง
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ให้เด็กๆ  
จับคู่ชายหญิง ผลัดกันเล่น 

คนละ ๓ ครั้งนะจ๊ะ

เมื่อการเล่นเป็นส่ิงท่ีไม่ได้มีความหมายตายตัว การเล่นจึงมีจินตนาการ และ 

ความสร้างสรรค์สูงมาก เป็นดินแดนฝึกความสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก    

มิติที่ส�าคัญของการเล่นคือ 

เด็กมีอิสระที่จะเลือกเอง ควบคู่กับ

แรงจูงใจส่วนตัว การมีความหมาย

ทางอารมณ์ นามธรรม และเพ้อฝัน

ในชีวิตประจ�าวัน การเล่น 

ของเดก็คอืสิง่ทีเ่มือ่เราเหน็ เราบอก

ได้ทันทีว่าเด็กก�าลังเล่น   

หลักการอย่างหนึ่งของการ

เล่นคือ ไม่จ�า (no memory) และ

ไม่มีเป้าหมายชัดเจน (no desire) 

ซึ่งช่วยให้ตระหนักว่าเป็นการเล่น 

คนเล่นไม่มีการถือสากัน และไม่

หวังผลอะไร 

ในเชิงถ้อยค�า “เล่น” (play) 

เป็นคู ่ตรงกันข้ามกับ “ท�างาน” 

(work) อ่านถึงตรงน้ี ผมนึกถึงค�า

ว่า “งานอดิเรก” (hobby) แต่นั่น

เป็นเรื่องของผู ้ใหญ่ โดยผมขอ

ให้ความเห็นว่างานอดิเรกเป็นสิ่ง 

ที่เราท�าแล้วสนุกเหมือนเล่น        
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เล่นคือเร ียน
มักมีคนเข้าใจผิดว่า การเล่นของเด็กมีผลพลอยได้เป็นการเรียนรู ้ ผ่านการฝึก

ควบคุมอารมณ์ และการฝึกเป็นผู้ให้และผู้รับ การเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เล่นก่อน กับเป็นผู้รอ  

ในความเป็นจริง การเล่นของเด็กมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ ผ่านการฝึกภาษา และการท�า 

ความเข้าใจคณติศาสตร์ การเล่นเป็นสิง่ทีม่นษุย์รบัมรดกมาจากวิวัฒนาการ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

มีการเล่นทั้งส้ิน คนท่ีเลี้ยงสุนัขจะเห็นสุนัขเล่นกัน แม้แต่สุนัขที่โตเต็มวัยแล้วก็ยังเล่นกัน  

ในสัตว์เหล่านี้ (รวมทั้งคน) การเล่นเป็นกลไกหนึ่งของการเรียนรู้ตามธรรมชาติ    

การเล่นเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูข้องมนุษย์ เป็นการวางพืน้ฐานของสุขภาวะด้านอารมณ์  

และด้านพฤตกิรรมสงัคม การเล่นช่วยเพิม่ความจ�า ช่วยการฝึกคณติศาสตร์ในสมอง ฝึกการผลัด

กันเล่น ควบคุมความวู่วาม และฝึกพูดด้วยถ้อยค�าที่ซับซ้อน   

มีนักจิตวิทยาวิวัฒนาการเสนอว่า การเล่นเป็นกลไกทางวิวัฒนาการเพื่อพัฒนาทักษะ 

ที่จ�าเป็นต่อการมีชีวิตรอด      

ปกป้องเกินไป
เด็กสมัยก่อนมีโอกาสเล่นในท่ามกลางธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหากเด็กโต

พอสมควรที่จะช่วยตนเอง และช่วยเหลือกันเองได้แล้ว สมัยโน้นการเล่นซุกซนหรือเล่นแผลงๆ 

ของเด็ก เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เกินขอบเขต ไม่ให้เส่ียงอันตรายเกินไป แต่ไม่ห้ามเล่น  

ตรงกันข้าม เด็กสมัยน้ีต้องถูกจ�ากัดขอบเขตของการเล่น ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย  

รวมทั้งถูกชักจูงให้เล่นในบ้าน หรือในอาคาร โดยใช้เทคโนโลยี (เช่นวิดีโอเกม)    

โปรดสังเกตว่า เด็กๆ ถูกกระท�าโดยระบบธุรกิจทุนนิยมอย่างไรบ้าง  

ท�าให้การเล่นของเด็ก “เข้ากรอบ” มากยิ่งข้ึน ตามการเปล่ียนแปลง 3 ประการของ 

การเล่นดังกล่าวแล้ว 
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สร้างพื้นที่เล่นใหม่ ให้แก่เด็ก
พื้นที่เล่นของเด็กในอุดมคติคือพ้ืนที่ที่ปลอดจากบงการ

ของผูใ้หญ่ โดยเดก็ๆ จดัการกนัเอง มเีด็กหลายอาย ุ

เล่นกัน โดยใช้หลักการว่าเด็กเล็กต้องการ 

การดูแล และเด็กโตชอบดูแลน้อง     

ในชมุชนจดัพืน้ทีแ่ละเวลาตาม

นัดหมาย เช่นสปัดาห์ละวนั ให้พ่อแม่ 

พาเด็กไปรวมตัวกันเพื่อเล่นด้วยกัน  

หากจะให ้ เด็กเล็กเล ่นเกมด ้วยกัน  

เด็กโตอาจท�าหน้าที่บอกกติกา และเป็น

กรรมการห้ามหรือตัดสิน    

ผู้ใหญ่ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว ยกเว้น

คอยให้รางวัลเม่ือเด็กๆ เล่นกันได้ดี เช่น

มีขนมและน�้าไว้เลี้ยง    

เม่ือเห็นว่าเด็กๆ ท�ากนัได้ดี ค่อยๆ 

ขยายขึ้นเป็นค่ายเสาร์-อาทิตย์ ค้างคืน 

ให้เดก็ๆ คดิและจดัการกนัเอง โดยผูใ้หญ่

เป็นเพียงกองสนับสนุน และต่อไปอาจ

ขยายเป็นค่ายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

สามสี่วัน    

เป็น “พื้นที่ใหม่” ของการเล่นที่เด็กๆ สร้างกันเอง ผู้ใหญ่ท�าหน้าที่สนับสนุน 

ไม่ใช่เป็นผู้จัด
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เล่นหรือรังแก
เรื่องเด็กเล่นด้วยกันแล้วถูกรังแก หรือกระทบกระทั่งกัน เป็นเรื่องปกติ สมัยก่อนพ่อแม่

หรือผู้ใหญ่มักถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ลุกลามเป็นเรื่องราวขัดแย้งใหญ่โต พ่อแม่อาจเพียงปราม

ลูกของตนว่า ต่อไปหากพบเด็กคนนั้นอย่าเข้าไปเล่นด้วย และพ่อแม่เองก็ช่วยพาลูกหลบด้วย    

โดยที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนยอมรับว่าเด็กๆ ไร้เดียงสา จึงไม่ถือสาในความประพฤติไม่ถูกต้อง ยกเว้น

ความประพฤติที่ก่ออันตรายร้ายแรง

แต่พ่อแม่สมัยนีเ้ปลีย่นไป ยดึถอืสทิธแิละความถกูต้องเป็นหลัก หากลูกของตนถกูเดก็อืน่

รุกรานสิทธิ์ก็จะร้องเรียนและเอาเรื่อง     

สภาพดังกล่าวมีต้นตอที่การเอาโลกทัศน์ของผู้ใหญ่ไปตีความเด็ก ใช้กติกาของผู้ใหญ่ 

กับพฤติกรรมของเด็ก คือไม่เข้าใจความเป็นเด็กนั่นเอง    

ที่ร้ายกว่านั้น คือเด็กเล่นสนุก และต้องการเล่นแบบนั้น แต่ผู้ใหญ่นั่งดูอยู่ รู้สึกว่าลูก 

ของตนถูกเด็กโตกว่ารังแก ทั้งๆ ที่มันเป็นเกมการเล่น และถ้อยค�าและเสียงที่เปล่งออกมา 

ในท�านองว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ชอบใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นสนุก    

ยิ่งขึ้นไปอีก ผู้เขียนบอกว่า เด็กมีอารมณ์กึ่งๆ กลางๆ หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

ตอนเล่นสนุกสุดขีด คือทั้งสนุกทั้งกลัว หรือทั้งสนุกทั้งรู้สึกทรมาน ท�าให้ผู้ใหญ่ที่นั่งสังเกตอยู ่

และใช้ความรู้สึกของตนเข้าไปตัดสินคิดว่าลูกของตนก�าลังถูกกระท�า ทั้งๆ ที่เห็นอยู่กับตา 

ว่าลูกของตนร่วมเล่นกับเขา    



141

ใจเย็นๆ ค่ะ  
เด็กๆ เขาเล่นกันอยู ่

นะคะคุณแม่

หนูแค่ตื่นเต้นค่ะ

นั่นลูกใคร 
แกล้งลูกฉัน
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ผู้เขียนบอกว่า พ่อแม่ควรเข้าหลักสูตรเข้าใจการเล่นของเด็ก และผู้เขียนเคยท�าหน้าที่

วิทยากร แนะน�าพ่อแม่ในประเด็นต่อไปนี้

• ฝึกเบนความสนใจ หากเดก็มาฟ้องว่าถูกเพือ่นเอาเปรยีบ หรอืรงัแก ให้ตรวจสอบว่าเป็น

เรื่องจุกจิกเล็กๆ น้อย แล้วใช้เทคนิคเปลี่ยนเรื่อง เช่นตอบว่า “เสื้อของหนูสวยจัง ใคร

ซือ้ให้” “ใช่น่าร�าคาญหนูหน่อยจรงิๆ แต่ว่าในกระเป๋าสะพายของหนมูอีะไรอวดครบู้าง”  

เด็กบางคนอาจรบเร้าเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใหญ่ได้ยินเรื่องที่ตนมาฟ้อง

• หากเด็กมาฟ้องว่าถูกเพื่อนด่า เช่นว่าโง่ ผู้ใหญ่ต้องตอบด้วยเสียงปกติว่า “เป็นเร่ือง

ตลกที่เขาว่าหนูอย่างนั้น” “เป็นค�าพูดที่โง่ที่สุดในโลก”      

• หากเด็กมาร้องเรียนด้วยค�ากว้างๆ เช่น “หนูเกลียดปิ๊ด” “เขาชอบมาดึงผมเปีย 

ของหนู” ผู้ใหญ่ต้องใช้กุศโลบายเบนความสนใจ เช่นตอบว่า “วันก่อนปิ๊ดเขาแบ่ง 

ขนมให้หนูกินใช่ไหม วันน้ีเขาเอาอะไรมาแบ่งให้หนูบ้าง” คือผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่า  

การเล่นกนัเป็นเรือ่งไม่ราบรืน่ตลอดเวลามกีารกระทบกระทัง่กนับ้าง สภาพเช่นนัน้เอง 

คือประโยชน์อย่างหนึ่งของการเล่น    
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• เตือนสติเด็กว่า ตอนเล่นทุกคนมุ่งมั่นท�าสิ่งที่ตนตั้งใจท�า โดยที่เด็กแต่ละคนมีนิสัยและ

สไตล์แตกต่างกัน บางคนขี้อาย บางคนช้า บางคนเร็ว บางคนมุทะลุ บางคนยึดกติกา 

แต่เป็นคนก้าวร้าวรุนแรง เม่ือเล่นด้วยกันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้าง ไม่ถูกใจกันบ้าง 

ผู้ใหญ่ต้องเตือนสติเด็กว่าเล่นด้วยกันก็ต้องไม่ถือสากัน (เป็นการเตือนสติผู้ใหญ่เองด้วย)

• สอนเด็กให้รู ้จักหลบเลี่ยง หากเผชิญสถานการณ ์

ที่ไม่ชอบ ไม่พอใจ เช่นแนะว่า หากไม่ต้องการถกูว่ิงไล่ 

ก็อย่าว่ิงหนี ให้นั่งลงเสีย หรือหากไม่อยากเล่น 

กับเพื่อนคนนั้น ก็ให้เดินหนีไปเสีย

• จงตระหนักในพลังของเด็ก เด็กมีความแข็งแรง 

เพียงพอต่อการเล่น ซ่ึงบางกรณีเป็นการเล่นแรงๆ 

การกระทบกระทั่งบ้างไม่เป็นเรื่องน่ากังวล    

• หลีกเลี่ยงการใช้ค�า “รังแก” (bully) ต่อเหตุการณ์

กระทบกระทั่งระหว่างที่เด็กเล่นด้วยกัน โดยเฉพาะ 

ในระหว่างเดก็ในช่วงอาย ุ4 - ๕ ขวบ แม้ว่าเหตกุารณ์

นัน้จะเกดิซ�า้หลายครัง้ การรงัแกทีแ่ท้จริงเกิดกบัเดก็โต  

ที่จงใจต่อเด็กที่เป็นเหยื่อ และมีการท�าซ�้าๆ  
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สนามเด็กเล่นที่เป็นธรรมชาติ
ค�าแนะน�าส�าหรับพ่อแม่สมัยปัจจุบันคือ ให้เวลาให้เด็กเล่นกลางแจ้งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า    

โดยเน้นเล่นของเล่นท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เป้าหมายส�าคัญคือ ให้เด็กมีอิสระในการเล่นกันเอง  

โดยผู้ใหญ่ไม่เข้าไปบงการ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการใหญ่โต ไม่ต้องพาไปเดินป่า  

แค่มีถาดทรายเล็กๆ หน้าบ้าน เด็กๆ ก็เล่นกันได้สารพัดเรื่องแล้ว หรืออาจเล่นดูรังนกที่ระเบียง

คอนโด เล่นเพาะเมล็ดต้นไม้ในกระถาง เล่นสังเกตดอกไม้ในสวน เป็นต้น

ประสบการณ์ของเด็กต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติมีคุณต่อเด็กมากมายหลากหลายประการ  

มผีลงานวจิยัยนืยันว่ามีผลบวกต่อผลลพัธ์การเรยีนรูแ้ละพฒันาการเด็กเลก็ เช่น การเล่นสร้างสรรค์

และจินตนาการช่วยเพิ่มทักษะการก�ากับตนเอง เพิ่มผลการทดสอบ และลดความเหนื่อยล้า 

ทางสมอง    

ผลงานวจิยับอกว่า พืน้ทีเ่ล่นทีเ่ป็นธรรมชาต ิมต้ีนไม้ ช่วยให้อาการของเด็ก ADHD ทเุลาลง  

เด็กวัยเด็กเล็กที่เล่นในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจริงๆ มีผลพัฒนาการของกล้ามเนื้อและ

การเคลื่อนไหวดีกว่าเด็กที่เล่นในสนามเด็กเล่น รวมทั้งอุบัติการณ์ของโรคอ้วนต�่ากว่า    

พึงตระหนักว่า บริการจัดค่ายที่พิพิธภัณฑ์ ค่ายฤดูร้อน และค่ายเด็กเล็กที่ฟาร์ม  

เหล่านี้ไม่ใช่พื้นที่เล่นตามธรรมชาติของเด็ก      

พื้นที่เล่นแพ้หลักสูตรมาตรฐาน
ยิ่งนับวัน หลักสูตรมาตรฐานท่ีไร้จินตนาการ ก็ย่ิงเข้าไปเบียดเวลาเบียดโอกาสท่ีเด็ก 

จะมทีีเ่ล่นและเรยีนรูแ้บบธรรมชาตเิป็นฐาน หลักสูตรมาตรฐาน คูม่อืประกอบการสอนมาตรฐาน 

ส�าหรบัครชูัน้เดก็เลก็ใช้สอนนกัเรยีน กลายเป็นตวัก่ออปุสรรคต่อการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิของเด็กเล็ก 
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หากจะให ้ประเทศไทยมี

พลเมืองคณุภาพสงู ต้องเริม่ท่ีเดก็เลก็  

เราก�าลังเดินมาถูกทาง แต่อย่าหลง

ไปเลียนแบบอเมริกัน ที่ ย่ิงนับวัน

ระบบทนุนยิมกเ็ข้าไปหาประโยชน์จาก 

เด็กเล็กมากขึ้นๆ ส ่งผลทางอ ้อม 

ให้คณุภาพการเรยีนรูข้องเดก็เลก็เลวลง       

อย่าเข้าไปขวางการเรียนรู ้

อย่างอิสระของเด็กในสภาพแวดล้อม 

ที่เป็นธรรมชาติ เรียนจากสิ่งของที่มี 

ในธรรมชาติ

ให้เด็กมีอิสระ�
ในการเล่นกันเอง   

โดยผู้ ใหญ่ไม่เข้าไปบงการ

ตามหลักสูตร  
อ.๓ ต้อง....

วิจารณ์ พานิช          

12 เม.ย. ๖1
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“...มักมีคนเข้าใจผิดว่า การเล่นของเด็กมีผลพลอยได้เป็นการเรียนรู้  

ผ่านการฝึกควบคุมอารมณ์ และการฝึกเป็นผู้ให้และผู้รับ  

การเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เล่นก่อน กับเป็นผู้รอ  

ในความเป็นจริง กำรเล่นของเด็กมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้  

ผ่านการฝึกภาษา และการท�าความเข้าใจคณิตศาสตร์...” 
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ค ุณคิดว่าเด็กได้อะไรจา
ก�“ของเล่น”

เด็กต้องการ�“ของเล่น”�หร ืออะไร
กันแ

น่?
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โลกวัตถุนิยมขัดขวางพัฒนาการเด็ก ตีความจากบทที่ 7 ที่ชื่อว่า Stuffed : Navigating 

the Material World 

ปัญหาใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา ส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนคอื เดก็ถกูมอมเมาด้วยวตัถ ุทีส่่วนหนึง่ 

อ้างว่าเป็นของเล่นท่ีช่วยส่งเสรมิพฒันาการเดก็ สภาพเช่นนีร้ะบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่  

ประเทศไทย  
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เล่นโดยไม่มีของเล่น
ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ในชั้น ป. 2 ที่สะท้อนหลักการ “น้อยคือมำก” (less is more)  

ซ่ึงหมายความว่า ของเล่นน้อย ได้เรียนมาก จากวธิกีาร scaffolding ของคร ูMehrnoosh Watson(1)  

ที่พื้นเพเป็นคนอิหร่าน เธอเริ่มโดยเล่าให้เด็กฟังว่าในวัยเด็กของเธอที่ประเทศอิหร่าน ในช้ัน

ประถม ไม่มีของเล่นอย่างที่เด็กในห้องเรียนมีเลย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา หนังสือ สีเทียน ไม่ม ี

สิ่งใดท่ีฝาผนัง เด็กถามว่าไม่มีกระดานอัจฉริยะหรือ ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือ เด็กฮือฮา เมื่อครู

บอกว่าไม่มีชอล์กเขียนกระดานด�า    

ก่อนหน้านัน้ เธอเคยให้เดก็ๆ เรียนเรือ่งราวของนกัธรรมชาตวิทิยา Henry David Thoreau(1)  

ในช่วงศตวรรษที ่19 และให้เดก็ๆ คดิแทนธอโรว่า ชวิีตในสมยัศตวรรษที ่21 ทีเ่ตม็ไปด้วยวิดโีอ

เกม และอาหารขยะ เป็นอย่างไร เท่ากบัให้เดก็ได้เปรยีบเทยีบชีวิตในสองยคุ และให้เปรยีบเทยีบ

กบับทเรยีนท่ีครเูคยให้นักเรยีนเขยีนรายการทีจ่�าเป็นต่อชีวิต เทยีบกบัรายการทีน่กัเรียนอยากได้    

หลังจากเล่าเรื่องชีวิตในห้องเรียนของประเทศอิหร่านสมัยสามสิบปีก่อน ครู Mehrnoosh 

ประกาศว่าบ่ายนีจ้ะไม่มกีารเรยีน ให้เดก็ๆ เล่นได้โดยอสิระ แต่มเีงือ่นไขอย่างเดยีว ต้องเล่นในห้อง 

โดยไม่มีวตัถใุดๆ ทีม่อียู่ในห้องเรยีน เดก็ๆ ต้องเล่นด้วยหวัใจ จิตใจ และร่างกายของตนเองเท่านัน้   

เด็กๆ งงมาก และแสดงท่าทีอึดอัด    

เมื่อเวลาดังกล่าวมาถึง เด็กๆ งงอยู่นานว่าจะเล่นอะไรดี แต่ในที่สุดเด็กก็รวมตัวกัน 

เป็นกลุ่มๆ ปรึกษาหารือกัน แรกๆ ก็คุยกันแบบขัดๆ เขินๆ ต่อมาคุยกันคล่อง บางกลุ่มนั่งเล่น

Mehrnoosh (1) https://www.mindfulschools.org/resources/certified-instructor/name/mehrnoosh-watson/

Henry (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
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เป็นวงกลม บางกลุ่มเล่นเกมด้วยมือ บางกลุ่มนอนกับพื้นเล่น “โทรศัพท์” เสียงหัวเราะเริ่มเบาๆ  

แล้วดังขึ้นๆ เสียงหัวเราะดึงดูดเด็กบางคนให้ย้ายกลุ่ม มีการสอนเล่นเกม เช่นเกมตบมือ มีเด็ก 

ที่ขาพิการนั่งบนรถเข็น นั่งบรรยายเรื่องหลุมด�า (black hole) ให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งฟัง เพื่อนๆ 

ตอบแทนผู้บรรยายโดยการเข็นรถไปรอบๆ ห้อง     

กำรเล่นโดยไม่มีของเล่นเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน
และใช้จินตนาการช่วยการเล่น 

การเล่นทั้งหมดนั้นคือกำรเรียนรู้ของเด็ก
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เดก็อีกกลุม่หนึง่เล่นเกม 2๐ ค�าถาม มอียูช่่วงหนึง่ทัง้ชัน้ร่วมกนัเล่นร้องเพลงประสานเสยีง    

ในที่สุดช่วงเวลาเล่นก็จบลง ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิดต่อประสบการณ์ดังกล่าว

ร่วมกัน    

 หนูอยากได้ “เวลำเล่นด้วยกัน” 
มากกว่า “ของเล่น”

อุดมด้วย “วัตถุ” 
เพื่อควำมบันเทิง

 

ขำดแคลน “เวลำ” 
เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ 

กับมนุษย ์
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เดก็ๆ แสดงความพอใจในการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึน โดยไม่ได้ตระหนกัว่า ทีเ่กดิเหตุการณ์

เช่นนั้นได้เพราะครู Mehrnoosh ได้ท�า scaffolding ไว้ล่วงหน้าดังเล่าแล้ว เมื่อผู้เขียนบอกเด็กๆ 

ว่า ไม่ได้ยินเสียงบ่น หรือทะเลาะกันเลย เด็กๆ เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องแปลก แตกต่างจากการเล่น

แบบมีของเล่น และตนก็แปลกใจที่เล่นแบบนี้สนุกกว่า พร้อมกับขอร้องครูว่า ในวันต่อไปขอให้

มีช่วงเวลาเช่นนี้อีก    

เดก็คนหนึง่สะท้อนคดิถงึหนงัสอืช่ือ The Book of Nothing ทีอ่่านเมือ่สองสามสัปดาห์ก่อน  

ว่านึกออกแล้วว่า ค�าว่า nothing  มีความหมายว่า something    

เห็นได้ชัดเจนว่า การเล่นโดยไม่มีของเล่นเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน และใช้

จินตนาการช่วยการเล่น การเล่นทั้งหมดนั้นคือการเรียนรู้ของเด็ก   

จะเห็นว่า แนวทางจัดของเล่นจ�านวนมากให้เด็ก เพื่อช่วยเอื้อการเรียนรู้ เป็นมายา  

เป็นเรือ่งของผลประโยชน์ของธรุกจิของเล่นเด็ก ไม่ใช่ผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิต่อการเรียนรูข้องเดก็    

ที่รัฐคอนเน็คติกัต สหรัฐอเมริกามี Friends Center for Children (2) ที่ให้การศึกษาเด็ก

เล็กโดยใช้หลักการความเรียบง่าย “น้อยคือมาก” ตามแนวชุมชนเควเก้อร์    

สรุปว่า การศึกษาเด็กเล็กที่ถูกต้อง คือการศึกษาที่เน้นจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

ผ่านปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ไม่ใช่เพือ่ให้เดก็มขีองเล่นมากๆ ไม่ใช่เพือ่ให้เดก็ไปเล่น “ของเล่น

เพื่อกำรเรียนรู้” ที่ผลักดันโดยบริษัทขายของเด็กเล่น    

(2) http://www.friendscenterforchildren.org/
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ยคุนีเ้ป็นยคุเทคโนโลยก้ีาวหน้า เครือ่งอเิล็กทรอนกิส์ราคาถกู บ้านเรอืนอดุมไปด้วยส่ิงของ

ที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก จึงเป็นยุคที่เด็กอุดมสิ่งของหรือวัตถุ (ส�าหรับความบันเทิง) แต่กลับ

ขาดแคลนเวลาส�าหรบัมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ เพือ่การเรยีนรูฝึ้กฝนทักษะแห่งศตวรรษที ่21   

เด็กเผชิญความอุดมและความขาดแคลนในเวลาเดียวกัน อุดม “ขยะ” ขาดแคลน  

“พื้นที่ทางปัญญา” ส�าหรับเด็ก    

มีงานวิจัยของ Kaiser Family Foundation เปรียบเทียบเวลาที่เด็กใช้อยู่กับสื่อชนิดต่างๆ 

ในแต่ละวัน ระหว่างเด็กที่พ่อแม่เรียนจบมหาวิทยาลัย กับเด็กที่พ่อแม่จบการศึกษาระดับต�่ากว่า     

พบว่าเด็กกลุม่หลงัใช้เวลามากกว่ากลุม่แรกวันละ 9๐ นาที สะท้อนว่า เดก็ในสภาพเศรษฐฐานะต�า่  

มีโอกาสถูกมอมเมาโยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือมากกว่า    

ยิง่จน ย่ิงขาดแคลนพืน้ท่ีทางปัญญาส�าหรับเดก็ โดยทีก่ารเบยีดเบยีนมากบัความปรารถนาดี  

และผูร้บักร็ูส้กึด ีไม่ตระหนกัในผลร้ายทีเ่กดิข้ึนต่อลูกหลาน และสังคมกย็ิง่เส่ียงต่อการมพีลเมอืง

รุ่นใหม่ที่ด้อยคุณภาพ โดยไม่รู้ตัว สภาพนี้เกิดขึ้นทั่วโลก   

เด็กเล็กควรได้เล่นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะได้เรียนรู้มากกว่าเล่นกับของเล่นคนเดียว     

ยิ่งสิ่งของที่เด็กเป็นผู้เสพฝ่ายเดียว ไม่ต้องลงมือท�าอะไรเลย ยิ่งเป็นผลร้ายต่อพัฒนาการเด็ก

ผมคิดว่าเราไม่ควรโทษเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เป็นเรื่องปกติที่เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ 

พ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน และสังคมต้องมีวิธีจัดการ ให้เด็กไม่ถูกท�าร้ายโดยเทคโนโลยี แต่ได้รับ

ประโยชน์ คาถาที่ง่ายที่สุดคือ อย่าใช้เทคโนโลยีเลี้ยงเด็ก แทนคนเลี้ยง     
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ทั้งเพิ่มและลดการเร ียนรู้โลก
เดก็เลก็ในยคุปัจจบุนั อยูใ่นสภาพทีแ่ปลก คอืทัง้ยากขึน้และง่ายขึน้ในการเรยีนรูค้วามจรงิ 

จากโลก กล่าวใหม่ว่า เทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้

ของเด็ก    

สิ่งที่ผิดคือ หวังให้เทคโนโลยีท�าหน้าที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก ในขณะที่ส่ิง 

ที่ถูกคือ ใช้เทคโนโลยีอ�านวยความสะดวกที่ต้องการ คือเราต้องควบคุมการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่

ให้เทคโนโลยีควบคุมพฤติกรรมของเรา    

ความเข้าใจผดิทีอ่นัตรายสดุๆ คอื คดิว่าย่ิงมีเทคโนโลยมีาก หรอืครบครนั การเรยีนรูข้อง 

เดก็เลก็ยิง่เกดิมาก และเป็นการเรยีนรู้ทีค่ณุภาพด ีเพราะปัจจยัส�าคญัทีส่ดุต่อการเรยีนรูข้องเดก็เลก็ 

ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เป็นปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ การเรียนรู้ที่แท้จริงมีธรรมชาติเป็นกิจกรรม 

ทางสังคม และการมีเทคโนโลยีครบครัน มีส่วนเป็นตัวปิดกั้นโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม    

มีผู้วิจัยพบว่า สี่ห้าสิบปีมาแล้วในสหรัฐอเมริกา เด็กเริ่มดูทีวีเมื่ออายุ 4 ปี แต่ปัจจุบัน

เด็กเริ่มดูทีวีเมื่ออายุ 4 เดือน และเวลานี้เด็กดูทีวีวันละ 4 ชั่วโมงครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 4๐ ของ

เวลาตื่น ที่จริงมีวิธีดูทีวีที่ดีส�าหรับเด็ก คือดูทีวีเรื่องที่เหมาะสมกับเด็กพร้อมหน้ากันกับผู้ใหญ่  

มีอะไรสงสัยก็ถามหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ ไม่ใช่ดูทีวีเรื่องอะไรก็ได้คนเดียว ในห้องนอนส่วนตัว    

มกีารวิจยัพบว่า รายการทวีสี�าหรับเดก็ มกีารเปลีย่นฉากเร็วมาก ถึง ๗ ครัง้ใน ๒๐ วนิาที    

การเปลี่ยนฉากเร็วเช่นนี้สมองเด็กเล็กตีความหมายไม่ทัน จึงเพียงรับรู้ว่ามีการเปล่ียนแปลง    

รายการทีวีเช่นนี้จึงมีผลลบต่อพัฒนาการของสมองเด็ก ไม่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการเรียนรู้

ของเด็กอย่างที่กล่าวอ้าง ที่มีผลการวิจัยเป็นรูปธรรมคือ ก่ออาการสมาธิสั้นให้แก่เด็ก    
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ที่น่าสนใจคือ เขาทดลองผลของการดูทีวีมากในหนู มีผลท�าให้หนูไม่สนใจอยากเรียนรู ้

สภาพแวดล้อม อย่างหนูทั่วไป เรื่องพิษภัยของรายการทีวีส�าหรับเด็กนี้ มีผู้เปรียบเทียบว่า 

การโฆษณาเครื่องส�าอางได้รับการควบคุมไม่ให้ก่อพิษภัยต่อผู้ใช้ แต่ตรงกันข้าม ผู้ผลิตรายการ

ทีวีส�าหรับเด็กมีอิสระโดยไม่มีการควบคุมใดๆ ทั้งๆ ที่มีผลการวิจัยบอกว่ารายการบางประเภท

ท�าร้ายเด็ก   

เรื่องการลงทุนส�าหรับเด็ก เป็นดาบสองคมนี้ มีตัวอย่างจริงมากมาย พ่อแม่จ�านวนมาก 

ออกไปท�างานนอกบ้านเพือ่หาเงนิมาเลีย้งลกู ซือ้วตัถุจ�านวนมากให้ลกูเล่นหรอืเสพ ด้วยความเชือ่ 

ว่าจะช่วยพัฒนาการของลูก แต่กลับมีผลร้ายต่อลูก    

การลงทุนซ้ือคอมพวิเตอร์ไว้ใช้ในช้ันเดก็เล็ก กบัการลงทุนสร้างสนามเดก็เล่นทีดี่ อนัไหน

มีคุณต่อเด็กเล็กมากกว่ากัน    

เคล็ดลับในการเลือกเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือ เลือกเทคโนโลยีที่ช่วยเอื้อ

โอกาสให้เด็กได้ใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

การเลีย้งสตัว์เลีย้งจงึมีคณุค่าต่อการเรยีนรูข้องเดก็มาก การเรยีนรูท้ีเ่กดิข้ึนได้แก่ ฝึกดแูล 

ผู้อ่อนแอ ฝึกความเคารพและสนองตอบต่อความต้องการของผู้อื่น ฝึกรู้จักรอผลดีที่ได้รับ 

ในภายหลงัจากการท�างานท่ีตนไม่สนุกในช่วงแรก ฝึกควบคมุตนเอง ก�ากบัพฤตกิรรมของตนเอง    

และเรยีนรูก้ารทะนถุนอมดแูล ให้ความรกั และอดทนต่อความสญูเสยี เมือ่สตัว์เลีย้งตายหรอืหนไีป   

มผีลการวจิยัพบว่า เด็กท่ีเป็นออทสิซึม่ มอีาการดข้ึีนจากการเล้ียงหนตูะเภาเป็นสัตว์เล้ียง     

ซึ่งให้ผลดีกว่าการเล่นของเล่น          
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ยิ่งอยู่กับเทคโนโลยีมาก

ก็ยิ่งเหลือเวลามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์น้อยลง

ในหนึ่งวัน เราปล่อยให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีกี่ชั ่วโมง

ก่ออาการสมาธิสั้น ทีวีเปลี่ยนฉากเร็วมาก 
สมองของเด็กเล็ก 
ตีความหมายไม่ทัน
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ของเล่นปลอมส�าหรับเด็กระบาดหนัก ไปสู่ทุกกิจกรรมของการเล่น ท�าให้เด็กไม่ได้

รับประโยชน์จากการเล่น เขายกตัวอย่างของเล่นท�าครัวแบบสมมติในโครงการ Head Start  

ของอเมรกินั มีช้อนไม้ ชามผสมสลดั เครือ่งบดมนัฝรัง่ เครือ่งทบุกระเทยีม และอืน่ๆ มกีารจดัพืน้ที ่

เล่นท�าอาหาร แต่เม่ือเด็กขอท�าอาหารจรงิๆ เพือ่กินกนั

จริงๆ โครงการ Head Start กลับไม่อนุญาต แม้ชนิด

ของอาหารท่ีจะท�าเป็นสิง่ทีก่นิกนัอยูแ่ทบทกุวันโดยม ี

ผูป้ระกอบอาหารทีไ่ด้รบัใบอนญุาตน�ามาส่ง เดก็ได้รบั 

อนญุาตให้ฝึกท�าเครือ่งดืม่ได้ แต่ห้ามท�าเพือ่ให้เด็ก

ดื่ม (ท�าให้ครูดื่มได้)    

การเล่นประกอบอาหารเป็น

โอกาสเรียนรู้วิชาการหลากหลายด้าน 

ได้แก่ สัดส่วน การวัด  มวลและปรมิาตร 

ปฏิกิ ริ ยา เคมี  การบวกและการลบ  

การเพิ่มคลังค�า การเขียนหรือวาดภาพ

เด็กได้...คิดเอง 
ใช้ความเพ้อฟัน (fantasy)

เด็กได้...ทำ ตำมคำ สั่งจำก 
“แอพพลิเคชั่น” = ไม่ได้เล่นจริงๆ
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สูตรอาหาร เป็นต้น แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น คือการให้โอกาสเด็กได้ท�าอาหารให้ผู ้อื่นกิน 

เป็นการฝึกความมีใจเผื่อแผ่ และฝึกมีความสุขกับการท�าอาหาร    

เหตุท่ีโครงการ Head Start ห้ามการให้เด็กฝึกประกอบอาหารก็เพราะเกรงอันตราย 

จากการแพ้อาหาร ซึ่งรู้กันว่ามีการกระพือข่าวเกินจริง    

การเล่นปลอมๆ ขยายสู่การเล่นผ่าน app เช่น pancake-maker app (ลองค้นดูใน  

App Store พบมากมาย)    

ที่จริงเด็กชอบการเล่นสมมติ ผู้เขียนเล่าว่าสมัยตนอายุ ๕ ขวบได้เล่นแต่งงาน โดยพี่สาว

เป็นคนจัดงาน การเล่นหม้อข้าวหม้อแกงของเด็กไทยก็เล่นสมมติทั้งสิ้น โดยที่ในการเล่นสมมติ

เดก็ใช้ความเพ้อฝัน และความเพ้อฝัน (fantasy) กบัสิง่ปลอม (artificial) เป็นคนละเรือ่ง ของเล่น

ปลอมที่ผู้ใหญ่จัดให้สู้การเล่นสมมติที่เด็กคิดกันเองไม่ได้

แต่การเล่นสมมติก็สู้การฝึกท�าจริงๆ ไม่ได้ 

การเล่นหม้อข้าวหม้อแกงสู้การได้ฝึกท�าอาหาร

เลี้ยงเพื่อนและกินเองไม่ได้ เรียนโดยดูคนอื่นท�า 

เกิดการเรียนรู้ไม่เท่าตนเองลงมือท�าเอง                  

เด็กได้...ความสนุก  
ได้ทักษะ
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เทคโนโลยีโต้ตอบ 
เทคโนโลยีโต้ตอบ (interactive technology) อาจน�ามาใช้ช่วยการเรียนรู้ของเด็กเล็ก 

ได้ดีกว่าเทคโนโลยีทางเดียว เช่น โทรทัศน์ และมีคนหาทางพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาใช้  

ข้อสะกดิเตือนคือ เทคโนโลยีเหล่าน้ีไม่มทีางทดแทนมนษุย์สมัผสัมนษุย์ได้ และไม่มทีางทดแทน

กิจกรรมที่เด็กได้ฝึกท�าจริงได้

ข้อพึงระวังคือ เด็กยังมีประสบการณ์สั่งสมไว้น้อย เมื่อสื่อสารโต้ตอบกันผ่านเทคโนโลยี

โต้ตอบจึงขาดความเข้าใจลึกซึ้ง เพราะไม่

สามารถสร้างภาพทัศน์ขึ้นในสมองได้อย่าง

ผู้ใหญ่ที่เคยพบเคยเห็นมามาก    

ทดแทนกิจกรรม 
ที่ลงมือทำ จริงๆ  

ก็ไม่ได้

เทคโนโลยีไม่มีทาง 

ทดแทนมนุษย์ 

และสัมผัสจากมนุษย์ได้
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เรียนรู้เร ื่องผ้าอ้อม�
ผ้าอ้อมใช้ลดความเลอะเทอะจากการควบคมุการถ่ายปัสสาวะและอจุจาระไม่ได้ เดมิใช้กบั 

เด็กเล็กจนอายุประมาณขวบครึ่งเด็กก็สามารถบอกได้ว่าต้องการฉ่ีหรือต้องการอึ ตอนหลังมี

การท�าผ้าอ้อมส�าเร็จรูปขาย ช่วยให้พ่อแม่สะดวกขึ้น แต่ก็มีผลใหพ้่อแม่สมัยนี้ไม่รู้จักวิธีฝึกลูก

เราสอนเข้าห้องน้ำ  
แทนพ่อกับแม่

ให้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ จนมี app Potty 

Training with Animals ขาย เพ่ือโอนภาระฝึกเด็ก 

สู่ app และลามไปโอนภาระให้ศูนย์เด็กเล็ก ที่ครูต้อง

รับหน้าที่เปลี่ยนผ้าอ้อม แทนที่จะใช้เวลาท�าหน้าที่

ที่ส�าคัญกว่า

มองอีกมุมหนึ่ง นี่คืออีกมิติหนึ่งของ

วัฒนธรรมวัตถุนิยมอเมริกัน ที่บริษัทผ้าอ้อม

ร�่ารวย

เขาบ่นเรื่องสังคมอเมริกัน ที่พ่อแม่

โอนภาระที่เดิมเป็นของครอบครัว (การฝึก

ควบคุมการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ มรรยาท

ในโต๊ะอาหาร การสบตากับผู้อื่น) ไปให้ศูนย์

เด็กเล็ก แล้วพ่อแม่รับเอาหน้าที่ของโรงเรียน 

(การจดัประสบการณ์การเรยีนรู)้ มาเป็นของตน

ทำ ยังไงนะ
โอ๊ะ...ไปไม่ทันแล้ว
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วัสดุประกอบการเรียน
ห้องเรียนในสมัยปัจจุบัน เต็มไปด้วยวัสดุประกอบการเรียน ที่มักท�าด้วยพลาสติกสีสดใส    

เพื่อแสดงความเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย โดยผู้คนมักลืมไปว่า สิ่งของเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบ 

หรือเครื่องอ�านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่ตัวเป้าหมายของศูนย์เด็กเล็ก 

บริษัทขายวัสดุประกอบการเรียนในอเมริกามีกิจการดี ลูกค้าส�าคัญคือตัวพ่อแม่เอง  

ที่ซ้ือให้ลูก ด้วยกังวลว่าลูกจะล้าหลังเรียนไม่ทันเพื่อน ซึ่งเป็นการหลงผิด ประเคนลูกด้วยวัตถุ 

แทนที่จะเอาใจใส่การมีปฏิสัมพันธ์กับลูก เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการของลูก เพื่อกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กเล็ก ไม่มีอะไรทดแทนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้    

เวลาของเด็ก
มุมมองว่าด้วยเวลาของเด็กไม่เหมือนมุมมองของผู้ใหญ่ พ่อแม่และครูเด็กเล็กต้อง 

ฝึกสังเกตเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังเด็ก เพื่อให้เข้าใจเด็กแต่ละคน    

ช้าๆ หน่อยครับ

แป๊บนึงค่ะ
คร้าบเดินเร็วๆ หน่อยค่ะ  

รีบกลับเข้า 
ห้องเรียนนะคะ
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การเคล่ือนท่ีของเวลาของเด็กช้ากว่าผู้ใหญ่ เราจึงได้ยินผู้ใหญ่เร่งเด็กอยู่เป็นประจ�า  

เด็กต้องการเวลาผ่อนพัก ท�าอะไรช้าๆ ตามสบาย     

และที่ส�าคัญที่สุด เด็กเล็กต้องการเวลานอนกลางวัน การนอนกลางวันช่วยให้พัฒนาการ

เด็กดีขึ้น เด็กที่นอนไม่พอเกิดหลายปัญหาได้ง่าย เช่น อ้วน ปัญหาพฤติกรรม ความจ�า  

และปัญหาการเรียน     

เด็กคือเด็ก
หน้าที่ของครูเด็กเล็กคือ ใช้พื้นที ่

และเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อ

พัฒนาการเด็กสูงสุด บทบาท

ส�าคัญยิ่งคือฟังเด็ก ฟังให้

เข้าใจสิ่งที่เด็กต้องการ

บอก โดยพึงตระหนัก

ว่า ส�าหรับเด็ก 

สิ่งส�าคัญต่อตัว

เขาไม่ใช่ส่ิงที่ผู ้ใหญ่

มองเห็นด้วยสายตา ครูเด็ก

เล็กจึงต้องฝึกมองตัวเด็กให้เห็น 

สิ่งที่ไม่เห็นด้วยสายตา    

ภารกิจนี้ไม่ใช่ของยาก ท�าได้โดยความรักและปฏิสัมพันธ์กับเด็ก

ฟังเด็กให้เข้าใจ  
มองให้เห็นสิ่งที่มอง 
ไม่เห็นด้วยสายตา

วิจารณ์ พานิช 

14 เม.ย. ๖1
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ลูกจ๋า 
เล่นอะไร 
อยู่จ๊ะ
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เด็กเล็กควรได้เล่นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะได้เรียนรู้มากกว่าเล่นกับของเล่นคนเดียว

เราไม่ควรโทษเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เป็นเรื่องปกติที่เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ

พ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน และสังคมต้องมีวิธีจัดการ ให้เด็กไม่ถูกท�าร้ายโดยเทคโนโลยี แต่ได้รับ

ประโยชน์ คาถาที่ง่ายที่สุดคือ อย่าใช้เทคโนโลยีเลี้ยงเด็ก แทนคนเลี้ยง

“...เด็กเล็กควรได้เล่นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะได้เรียนรู้มากกว่าเล่นกับของเล่นคนเดียว

เราไม่ควรโทษเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เป็นเรื่องปกติที่เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ

พ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน และสังคมต้องมีวิธีจัดการ

ให้เด็กไม่ถูกท�าร้ายด้วยเทคโนโลยี แต่ได้รับประโยขน์

คาถาที่ง่ายที่สุดคือ อย่าใชเ้ทคโนโลยเีลี้ยงเด็ก แทนคนเลี้ยง...”
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ถ้าไม ่ ให้พื ้นที่�ไม ่ ให้ โอกาสในการแสดงออก
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ความลับของวัยเด็ก ตีความจากบทที่ 8 ที่ชื่อว่า The Secret Lives of Children : Fear, 

Fantasy, and the Emotional Appetite  

ความลับส�าคัญคือ เด็กคิดได้ลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจ หากได้อยู่ใน “พื้นที่เอื้อกำรเรียนรู้”    

ซึ่งหมายถึง อยู่กับครูที่ตนรักและไว้วางใจ ในบรรยากาศและพื้นที่ทางกายภาพที่เป็นธรรมชาติ  
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แย่งของเล่น
ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่ “ครูวอล์กเก้อร์” แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างเด็กผู้ชาย 

สองคน โดยเดก็แย่งของเล่นที่โรงเรยีนจดัไว้ให้ วิธีทีค่รวูอล์กเก้อร์แก้ปัญหาเป็นวิธีที่ใช้กนัทัว่ๆ ไป  

คือให้เด็กขอโทษซึ่งกันและกัน    

นั่นเป็นวิธีการที่ไม่เข้าใจอารมณ์ของเด็ก และไม่ได้ใช้พลังของอารมณ์เป็นเครื่องมือ 

ให้เด็กได้เรียนรู ้ และตัวปิดกั้นหลักคือ ผู ้ใหญ่ตีความเหตุการณ์ที่เด็กระเบิดอารมณ์ตาม 

มุมมองหรือตามการตีความของผู้ใหญ่ ไม่ได้พยายามเข้าใจความ

รู้สึกของเด็กในตอนนั้น ไม่ได้ใช้ความรู้ว่าด้วยพัฒนาการเด็กใน 

การท�าหน้าที่แก้ปัญหา ซ่ึงจะน�าไปสู่กุศโลบายดึงจุดสนใจออก

จากตุ๊กตาของเล่นที่ก่อปัญหา     

ผู้เขียน (Erika Christakis) เล่าเหตุการณ์ที่น�าไปสู่การ

วิวาท และค�าพูดโต้ตอบของครู วอล์กเก้อร์ กับเด็กทีละคน  

 บางทีเด็กๆ ก็แก้ปัญหาเองได้ 
อย่ำใช้มุมมองแบบผู้ ใหญ่ตีควำม

เปิดโอกาสให ้
เด็กเรียนรู้ ครูแค ่

เฝ้ามองรอจังหวะค่ะ
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แล้วเฉลยว่า “ครู วอล์กเก้อร์” คือตัว Erika Christakis เอง 

สมัยยังขาดประสบการณ์   

ที่จริงความขัดแย ้งเป ็นเรื่องปกต ิ

ในชีวิต เด็กควรได้เรียนรู ้จากเหตุการณ์ 

ขัดแย้งท่ีตนเผชิญ แต่การที่มีความขัดแย้ง

ระหว่างเด็กในห้องเรียน ถูกมองว่าเป็น 

ความบกพร่องของครู เมื่อเกิดเหตุการณ์ครู

จึงต้องหาทางยุติโดยเร็วที่สุด ไม่เอาใจใส่

การใช้เป็นโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรูเ้รือ่งอารมณ์    

การ ร ะ เ บิ ด อ า รมณ ์ ขอ ง เ ด็ ก ใน 

ที่สาธารณะ เป็นเรื่องท่ีพ่อแม่อับอาย น�าไป

สู่การระงับการอาละวาดด้วยวิธีการที่ไม่ก่อ 

การเรียนรู้แก่เด็ก    

เปิดโอกาส 
ให้เด็กแสดง 

ความรู้สึกออกมา

โปรดสงัเกตว่า ผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ กลายเป็นตวับดบงัผลประโยชน์ด้านการเรยีนรูข้องเดก็    

นอกจากนัน้ เรายงัหลงใช้มาตรฐานความประพฤติของผูใ้หญ่ต่อเดก็อกีด้วย โดยยดึถอืว่า  

ผู้ใหญ่ต้องมีความสามารถควบคมุอารมณ์ของตนได้ ไม่ระเบดิอารมณ์ หรอืแสดงอารมณ์ออกมา  

วิถีปฏิบัติต่อเด็กตามแนวนี้ผิด เป็นการยับยั้งการแสดงออกของ “ชีวิตด้านใน” (inner life)  

ของเด็ก มีผลลดทอนการเรียนรู้ในมิติที่ลึก  

ครูและพ่อแม่ต้องรู้จักใช้เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ เป็นสื่อการเรียนรู้เชิงลึกของเด็ก  

โดยตัง้ค�าถามให้เดก็ผลดักนัแสดงความรูสึ้ก และการตีความออกมา ซ่ึงผมมองว่า น่ีคอืการเรยีนรู้ 

จากเหตุการณ์จริง ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection) นั่นเอง โดยครูต้องมีทักษะ

กระตุ้นให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระ     



174

ถ้อยคำ ที่ลึกซึ้ง
ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ในชั้นเด็กเล็ก ที่ครูให้ช่วยกันบอก ค�าเกี่ยวกับผักและสวนครัว  

ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร s แล้วครูเขียนค�านั้นขึ้นกระดาน จนมาถึงเด็กชายคนหนึ่งเสนอค�าว่า soul    

ครูถามว่าหมายถึง sow, soil ใช่ไหม เด็กย�้าว่า soul ชัดเจน ครูบอกว่าไม่ตรงกับค�าในเรื่องผัก

และสวนครัว และไม่เขียนค�า soul ลงบนกระดาน

ผู้เขียนบอกว่า วิธีที่ดีกว่าคือ ครูเขียนค�า soul ลงบนกระดาน ให้ผู้เสนออธิบายว่า 

เป็นค�าทีเ่กีย่วข้องกบัพชืผกัและสวนครวัอย่างไร และให้นกัเรยีนคนอืน่ๆ ช่วยกันออกความเหน็ด้วย  

ครูก็จะได้ท�าความเข้าใจความคิดในมิติที่ลึกของเด็ก    

เหตุการณ์ที่เด็กเผชิญในชีวิตประจ�าวันสามารถน�ามาเป็นหัวข้อเรียนรู ้ในมิติที่ลึก 

ได้มากมาย เช่น เรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดจากอาการปวดฟันของเด็กบางคน การมีญาติตาย 

และเหตุการณ์อื่นๆ ในครอบครัว และในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เด็กสนใจและหยิบยกขึ้นมา

เล่าความประทับใจของตน    

เด็กเล็กอเมริกันในยุคนี้จ�านวนหนึ่งมีปัญหาพัฒนาการด้านอารมณ์ ร้อยละ 1๐ มีปัญหา

ความผิดปกติทางอารมณ์อย่างรุนแรง อีกร้อยละ ๕ - 1๕ มีความผิดปกติไม่รุนแรง แต่อาจ

ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กได้ สาเหตุส่วนส�าคัญคือความเครียด (toxic stress) และบางคนเผชิญ

เหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจ ท�าให้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคก้าวร้าวรุนแรง ซ่ึงยิ่งเป็น 
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การท�าร้ายเด็กยิ่งขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยช้ินหนึ่งบอกว่า ในเด็กที่ไปรับการรักษาที่  

คลินิกเด็ก ของโรงพยาบาลประจ�านครบอสตัน ร้อยละ 1๐ เคยเผชิญเหตุการณ์ยิงหรือแทง 

ด้วยตนเองก่อนอายุ ๖ ขวบ    

อธิบายให ้
ครูและเพื่อนๆ 
ฟังหน่อยนะจ๊ะ

เปิดโอกาสให้เด็กอธิบาย ครูจะได้ทำ ความเข้าใจ
ควำมคิดในมิติที่ลึกขึ้นของเด็ก
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นอกจากนั้นในสหรัฐอเมริกา มีเด็ก 1๕ ล้านคน อยู่ในบ้านที่พ่อหรือแม่เป็นโรคซึมเศร้า

ขั้นรุนแรง ผลการวิจัยแม่ในนครนิวฮาเวน รัฐคอนเน็คติกัต  พบว่าหนึ่งในสามเป็นโรคซึมเศร้า     

และเด็กที่ไปเข้าศูนย์เด็กอายุ 2 ขวบ (โครงการ Early Head Start) เกือบร้อยละ 4๐  

มีความอ่อนแอด้านความผูกพัน (attachment) กับแม่ ส่อสัญญาณว่า จะมีเด็กจ�านวนมาก 

เติบโตขึ้นเป็นคนมีปัญหา และยิ่งกว่าน้ัน พบว่าพนักงานดูแลเด็กเล็กเองมีอุบัติการณ์ของ 

โรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ มากกว่าคนทั่วไป ทั้งหมดนี้สะท้อนสภาพความเครียด

ทางจิตใจที่เด็กเล็กอเมริกันจ�านวนมากก�าลังเผชิญอยู่    

สถานการณ์ในสังคมไทยเรา เป็นอย่างไร?  

การให้ความส�าคัญต่อชีวิตด้านในของเด็กเล็กเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งในการเลี้ยงและดูแลเด็ก   

ปัญหาส�าคญัคอื เป็นธรรมชาติของผูใ้หญ่ ท่ี “ไม่ให้คณุค่ำต่อสิง่ทีม่องไม่เห็น และเมือ่เรำ

ไม่เห็น เรำก็ไม่ให้คุณค่ำ” (What we don’t see, we don’t value; and what we don’t value, 

we don’t see.)    

เขาอ้างถึงผลการวิจัยศึกษาวิธีเลี้ยงเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ ของชนเผ่าเอสกิโม (Inuit)   

โดยการกระตุ้นความคิด ด้วยการถามค�าถามที่ก่อความสะเทือนใจ เช่น ท�าไมเธอไม่ตายเสีย 

ฉันจะได้เอาเสื้อตัวใหม่ของเธอ ท�าไมเธอไม่ฆ่าน้องที่นอนแบเบาะของเธอ   

เขาเล่าความกล้าหาญของศูนย์เด็กเล็กที่ผู้เขียนเคยท�างาน ที่ริเริ่มโครงการ “สร้างเรื่อง

ราวจากสิ่งที่พบเห็น” ให้เด็กให้ค�าอธิบายเรื่องราวของสิ่งที่ไปพบเห็น เพื่อท�าให้การเรียนรู ้

ของเด็ก “ปรำกฏแก่สำยตำ” (visible) เช่นเมื่อไปเห็นประติมากรรม The Fallen Knight  

ครูก็ตั้งค�าถามว่า อัศวินไปที่นั่นได้อย่างไร เรื่องราวของอัศวินเป็นอย่างไร ตามมาด้วยค�าถาม 

อื่นๆ ท้ังหมดนั้นเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กเรียนโดยการคิด ผิดถูกไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่ได้ฝึกคิด  

และฝึกฟังความคิดของเพื่อนๆ    
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แนวคดิเช่นนี ้น�าไปสู ่place-based education ทีเ่ดก็เลก็ได้เรยีนจากเหตกุารณ์จรงิทีเ่กดิขึน้  

ไม่ใช่เรยีนตามข้อก�าหนดของผูค้ดิมาตรฐานการเรยีนของเดก็เล็กทีก่�าหนดว่า วันจันทร์ให้เรยีนรูจ้าก... 

ให้เด็ก 
อธิบายสิ่งที่ ได้พบเห็น 

ผิดถูกไม่สำ คัญ
สำ คัญที่ ได้ฝึกคิด  

และฝึกฟังความคิดของเพื่อนๆ

ฝึกฟัง

ฝึกคิด

วันอังคารเรียนรู ้จาก... ฯลฯ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีขาดความเช่ือมโยง 

กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเหตุการณ์จริง    

การเรยีนรูจ้ากเหตกุารณ์

จริง ในสถานที่จริง ภายใต้

เงื่อนไขที่ถูกต้องช่วยให้เด็ก

ได้ฝึกการคิดระดับสูง (Higher 

Order of Thinking) การศึกษา

เด็กเล็กที่ดี ต้องจัดสถานการณ์

เช่นนัน้ให้เกดิข้ึนบ่อยๆ ทัง้หมด

นัน้ เท่ากบัว่า ต้องจดัสถานการณ์ 

การเล่นของเด็กเล็กให้ปลอด

จากการครอบง�าของธุรกิจ  



178

มิติด้านอารมณ์
มิติด้านอารมณ์กับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก มีหลายด้าน    

• การเรยีนรู้ด้านอารมณ์ เพือ่วางรากฐาน 

สุขภาวะทางอารมณ์ให้แก่เด็ก  

• การสร้างสภาพอารมณ์ของเด็กให้

เอื้อต่อการเรียนรู้  

• การตรวจสอบสภาพทางอารมณ์ของครู เพื่อให้ครู

อยู่ในอารมณ์ที่เหมาะต่อการท�าหน้าที่จัดการเรียนรู้

แก่เด็ก

มีเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ เป็นเด็กก้าวร้าว ที่มีโอกาสสูงที่จะถูกให้ออกจากโรงเรียน    

ศาสตราจารย์ด้านจติวทิยาแห่งมหาวทิยาลัย เยล ชือ่ Walter Gilliam คดิวิธีช่วยเหลือเด็กเหล่านี ้

โดยจัดบริการให้ค�าปรึกษาในชั้นเรียนเด็กเล็กในรัฐคอนเน็คติกัต พบว่าช่วยให้ครูลดปัญหาเด็ก

ก้าวร้าวลงไปได้ แต่วิธีให้ค�าปรึกษาในสภาพจริงนี้ไม่สามารถครอบคลุมชั้นเด็กเล็กทั้งหมดได้    

นอกจากนั้น ครูยังอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดให้ใช้วิธีจัดการช้ันเรียนเพ่ือจัดการอารมณ์ของ

เด็กหลายรูปแบบ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 2๐ - 3๐ นาที เช่น ลดความโกรธด้วยเทคนิคเต่า  

(หดหัวเข้ากระดอง เพื่อไม่ต้องเผชิญเรื่องกวนอารมณ์) บางวิธีการก็มีหลักฐานยืนยันว่าได้ผลดี 

แต่ส่วนใหญ่ผลไม่ชัดเจน   

การที่วงการศึกษาเด็กเล็กเอาใจใส่ชีวิตด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กเป็นเรื่องดียิ่ง  

แต่การแยกส่วนเรื่องนี้เป็นเวลาเรียนเฉพาะเรื่องอารมณ์น่าจะไม่ถูกต้อง การเรียนรู้ด้านอารมณ์

น่าจะบูรณาการอยู่ในทุกส่วนของการเรียนรู้ของเด็ก ตามหลักการ “อารมณ์คือหลักสูตรช้ัน 

เด็กเล็ก” (emotion is curriculum) การเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กเล็กเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์
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วิธีการที่ผิดพลาดนี้เอง ที่เป็นตัวก่อปัญหา และน�าไปสู่ความละเลยที่จะสร้างพื้นที่เรียนรู้

ที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ตามหลักการ “สภำพแวดล้อมของเด็กเล็กคือหลักสูตร” (the young child’s 

environment is the curriculum) เพื่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก การริเริ่มใดๆ เก่ียวกับ 

การเรียนรู้ด้านสังคม-อารมณ์ของเด็กท่ีไม่เช่ือมโยงหรือบูรณาการกับวัฒนธรรมในชั้นเรียน  

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแบบสูญเปล่า   

ส�าหรับเด็กเล็ก หลักสูตรมีความส�าคัญน้อยกว่าบรรยากาศของความรักและความผูกพัน

ระหว่างครูกับศิษย์

ไม่ต้องมีชั่วโมงเรียน 
เรื่องอารมณ์

หลักสูตรสำ คัญน้อยกว่า
บรรยากาศ 

ความรักความผูกพัน

การเรียนรู้ทั้งหมด 
ของเด็กเล็กเป็น 

พัฒนาการด้านอารมณ์

ตารา
งสอน

ตามห
ลักสูต

ร
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เอาการทดสอบออกไป
ปัญหาคือชั้นเรียนเด็กเล็กค่อยๆ เหมือนช้ันเรียนระดับประถมเข้าไปทุกที คือมีการตั้ง 

เป้าหมายการเรียนรู ้ทางวิชาการ ท�าให้บรรยากาศชั้นเรียนเป็นพิษต่อพัฒนาการเด็กเล็ก  

มีการสร้างความเครียดแก่เด็กโดยไม่จ�าเป็นจากการทดสอบ    

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับชีวิตวัยเด็กเล็กคือ จินตนาการ ช้ันเรียนเด็กเล็กต้องเป็นพื้นที่ 

ส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ไม่ใช่พื้นที่ดับจินตนาการอย่างในปัจจุบัน    

จินตนาการ (imagination) เป็นเส้นทางสู่ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy)    

เม่ือเด็กเหยียบเท้าเพื่อน เด็กต้องจินตนาการความรู้สึกของเพื่อนออก จึงจะเข้าใจความรู้สึก 

ของเพื่อน จินตนาการจึงเป็นเส้นทางสู่พัฒนาการทางอารมณ์   

นีคื่อชวีติด้านในของเดก็เลก็ ทีจ่ะต้องมกีารปกป้องให้เดก็ได้มพีืน้ทีแ่ละเวลาส�าหรบัพฒันา

ตนเอง

ชีวิตด้านในที่เชื่อมโยงกับจินตนาการคือความเพ้อฝัน (fantasy) ความเพ้อฝันของเด็ก 

น�าไปสู่ความอยากรูอ้ยากเหน็ (curiosity) และการค้นคว้า ทดลอง เพือ่หาค�าตอบ จากธรรมชาตจิรงิ  

ชีวิตจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีกว่าอ่านจากหนังสือหรือสื่ออื่นๆ    

จดุอ่อนของการศกึษาเดก็เลก็ในปัจจบุนั คอืเน้นเฉพาะ ความจรงิ หรอืข้อเทจ็จรงิ ละเลย

จินตนาการ และความเพ้อฝัน   



181

จินตนาการเป็นเส้นทางสู่พัฒนาการทางอารมณ์

โอ๊ย

อุ๊ย เจ็บไหม

ขอโทษนะ
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นิทานสำ�หรับเด็ก
นิทานส�าหรับเด็กมีทั้งที่คุณภาพดี และคุณภาพไม่ดี นิทานคุณภาพดีมีทั้งที่เป็นนิทาน

อมตะ และท่ีแต่งขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบัน ส�าหรับเด็กเล็กมักเป็นนิทานภาพ ส�าหรับให้ผู้ใหญ ่

อ่านให้เด็กฟัง เพราะเด็กเล็กยังอ่านหนังสือไม่ออก   

บรบิทส�าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็เล็กเป็นบรบิทที่ช่วยให้เดก็เช่ือมโยงกับโลกของตนเองได้    

แต่ในขณะเดียวกันเด็กก็ต้องการบริบทสมมติที่เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่เด็กเช่ือมโยงกับตนเองได้  

นีค่อืธรรมชาตขิองมนษุย์ทีม่ตีลอดชวีติ ดังกรณผีูใ้หญ่อ่านนวนยิาย กเ็พือ่เช่ือมโยงโลกของตนเอง

กับบริบทใหม่ๆ ที่ตนอาจจะไม่คุ้นเคย    

นทิานอมตะส�าหรบัเด็กอาจมีบรบิททีแ่ตกต่าง

จากชีวิตในปัจจุบันมาก ผู้ใหญ่อาจช่วยอธิบาย

ความแตกต่างนั้นให้เด็กเห็น เช่นเป็น

เรื่องราวผจญภัยของเด็กผู ้ชาย 

ทั้งสิ้น ครูอาจเริ่มต้นอธิบาย

ก่อนอ่านนิทาน ว่า

สมัยร้อยปีก่อน เด็ก

ผู้หญิงไม่มีโอกาสได้

ใช้ชวีติอสิระเท่าเทยีม

กับเด็กผู้ชายอย่างใน

สมัยนี้ แล้วจึงอ่าน

นิทาน   



183

การอ่านนิทานให้เด็กฟัง เป็นการเปิดจินตนาการให้แก่เด็ก ผมมีความเห็นว่า ผู้อ่าน

ควรหยุดเป็นช่วงๆ  และชวนเด็กคิด ว่าตนมีมุมมองต่อเหตุการณ์ หรือตัวละคร ในนิทานส่วน 

ที่อ่านมาแล้วอย่างไรบ้าง น่ีคือการท�า กิจกรรมสะท้อนคิด (reflection) ฝึกการคิดให้แก่เด็ก  

รวมทั้งฝึกฟังความคิดของเพื่อนที่อาจคิดต่างจากตนเองด้วย   

คุณธรรมในนิทาน
นิทานที่เด็กชอบคือนิทานคุณธรรมที่ผู ้แต่งแต่งเก่ง เพราะเด็กมีธรรมชาติรักความ

ยุติธรรมและความเป็นธรรม ผู้เขียนเล่าประสบการณ์อ่านนิทานอมตะเรื่อง Big Bad Bruce (1) 

ให้เด็กเล็กฟัง เด็กๆ ตื่นเต้นและชอบตอนจบ ที่หมียังคงสภาพโดนแม่มดสาปให้มีตัวเล็กเท่าหนู  

ที่ไม่สามารถไปรังแกสัตว์อื่นได้อีก อย่างสมัยมีร่างกายก�าย�าใหญ่โต    

ความลบัของวยัเดก็คอื เด็กมธีรรมชาต ิ“ตสีองหน้า” หน้าหนึง่เดก็เป็นคนอ่อนแอ ต้องการ

ความช่วยเหลือ อีกหน้าหนึ่งเด็กมีพลัง ต้องการเป็นตัวของตัวเอง วัยเด็กเป็นวัยของการอยู่ใต้

ปกครอง และในขณะเดียวกัน เป็นวัยที่ต้องการอิสระ   

(1) https://www.youtube.com/watch?v=1dqgX374Ims

วิจารณ์ พานิช           

1๕ เม.ย. ๖1
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18๕

“...เด็กคิดได้ลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจ หากได้อยู่ใน

“พื้นที่เอื้อกำรเรียนรู้”...“

“...ปัญหาส�าคัญคือ เป็นธรรมชาติของผู้ใหญ่ ที่  

“ไม่ให้คุณค่าต่อสิ่งที่มองไม่เห็น

และเมื่อเราไม่เห็น เรากไ็ม่ ให้คุณค่า”...”

“...ชีวิตด้านในที่เชื่อมโยงกับจินตนาการคือความเพ้อฝัน (fantasy)

น�าไปสู่ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) และการค้นคว้า ทดลอง 

เพื่อหาค�าตอบจากธรรมชาติจริง ชีวิตจริง    

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีกว่าอ่านจากหนังสือหรือสื่ออื่นๆ...”



18๖

����เ
รากำ�ลังส่งเสร ิมพัฒนาการทางภาษา

º··Õèñð

¢Í§à´ç¡
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ภาษาพูดของเด็กๆ�เป็นอย ่าง
ไร?

หร ือว่าขัดขวาง?

ว ิธ ีสอนของเราเป็นอย ่างไร
?

ใช้ภาษา
แบบไหน?

º··Õèñð

¢Í§à´ç¡



188



189

ภาษาของเด็ก ตีความจากบทที่ 9 ที่ชื่อว่า Use Your Words : Hearing the Language  

of Childhood   

เด็กเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในการเรียนภาษา โดยภาษาพูดพัฒนาก่อนอย่างรวดเร็ว  

ตามด้วยภาษาอ่านและเขียน ปัจจัยส�าคัญที่สุดของการพัฒนาภาษาของเด็กคือปฏิสัมพันธ ์

ทางสังคม    

มนีกัวทิยาศาสตร์บอกว่า ทารกรบีมพีฒันาการด้านภาษาพดูอย่างรวดเรว็ เพือ่ความอยูร่อด 

ของชีวิต เพื่อแสดงออกด้านความต้องการของตน นั่นเป็นมุมมองจากการท�าความเข้าใจตัวเด็ก



19๐

การสอนภาษาในศูนย์เด็กเล็ก
มุมมองจากศูนย์เด็กเล็ก ว่าควรสอนภาษาอย่างไร เป็นข้อโต้แย้งระหว่าง 2 แนวทาง  

คือแนวทางเน้นการออกเสยีงค�า (phonics instruction)  กบัแนวทางเน้นเรยีนความหมาย (meaning-

based literacy approach) ผู้เขียนบอกว่า เราควรใช้ทั้งสองหลักการนั้น แต่หลักการที่ส�าคัญ 

ยิ่งกว่า คือ “การฟังเสียงเด็ก”   

ย�้าว่ายุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการเอื้อให้เด็กเรียนภาษา คือการที่ผู้ใหญ่ฟังเด็ก คุยกับเด็ก    

ครูศูนย์เด็กเล็กต้องมีทักษะคุยกับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู ้

ด้านภาษา   

ชีวิตวัยเยาว์ของเด็กเต็มไปด้วยความย้อนแย้ง (paradox) แต่ความย้อนแย้งที่ใหญ่หลวง

ที่สุดคือเรื่องพัฒนาการด้านภาษา ในขณะที่พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กเล็กยังอ่อนแอมาก 

และพัฒนาช้าๆ แต่พัฒนาการด้านภาษาด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว  

ได้กล่าวย�้าแล้วย�้าอีกว่า พัฒนาการของเด็กเป็นกระบวนการทางสังคม หลักการน้ี 

ย่ิงเด่นชดัส�าหรบัพฒันาการด้านภาษา เดก็ต้องการผูใ้หญ่ และปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้หญ่เป็นตวักระตุน้

พัฒนาการของสมองเพื่อการน้ี และความรู้ที่ส�าคัญยิ่งคือ หน้าต่างแห่งโอกาสในการฝึกสมอง 

ให้เรยีนรูภ้าษาอย่างเตม็ที ่มช่ีวงเวลาไม่ยาวนกั ดงัมตีวัอย่างเดก็ทีเ่ตบิโตในสถานเล้ียงเดก็ก�าพร้า

สมัยก่อนที่ไม่มีคนคุยด้วย  เติบโตเป็นคนที่อ่อนด้อยด้านภาษาไปตลอดชีวิต แม้ตอนเติบโตขึ้น

ได้ไปอยู่ในสังคมตามปกติ   

ได้กล่าวแล้วว่า พฒันาการของเดก็เลก็ด้านภาษาพดูเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ เมือ่อาย ุ๓ ขวบ  

กพ็ดูได้คล่อง และมคีลังค�ามากมาย แต่ทกัษะการอ่านพฒันาช้ากว่ามาก เพราะเป็นกระบวนการ 

ท่ีต้องการทักษะมากมายหลายอย่างประกอบกัน เป็นภาระหนักต่อสมอง และมีผู้เสนอว่า 
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ววิฒันาการของมนษุยชาตไิม่ได้เพือ่การอ่าน เดก็จากสงัคมไม่มตีวัหนงัสอื และไม่เคยเข้าโรงเรยีน 

จะไม่มีวันเรียนอ่านในภายหลังได้เลย ทั้งๆ ที่เด็กเหล่านี้สามารถคิดเลขได้    

พัฒนาการด้านภาษาของเด็กจากครอบครัวท่ีเศรษฐฐานะแตกต่างกัน มีความแตกต่าง

กันได้มาก เด็กจากครอบครัวด้อยโอกาส มีคลังค�าในสมองน้อยกว่าเด็กจากครอบครัวฐานะด ี

ท่ีมีโอกาสสื่อสารกับคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด ความแตกต่างนี้เริ่มเห็นเมื่ออายุ 18 เดือน  

และเมื่ออายุ 24 เดือน พัฒนาการด้านภาษาพูดของเด็กจากครอบครัวเศรษฐฐานะต�่าจะล้าหลัง

เด็กจากครอบครัวฐานะดี ๖ เดือน    

ทีร้่ายกว่านัน้คอื วธิสีอนให้เดก็รูจั้กค�าตามทีค่รบูอก ซ่ึงเป็นวิธีเรยีนค�าทีแ่ปลกแยกจากชีวิต

จริง เด็กจะเข้าใจความหมายของค�าเพียงตื้นๆ เท่านั้น และในศูนย์เด็กเล็กครูมักใช้ภาษาสั่งการ 

(directive language) เช่น ดีมาก, วางตุ๊กตาลง, ไปล้างมือได้แล้ว ซึ่งเป็นภาษาทางเดียว เด็กได ้

เรียนรู้ไม่ซับซ้อน ต่างจากภาษาพูดคุย (conversational / instructional language) ซึ่งเป็น

ภาษาสองทาง และมีความซับซ้อนมากกว่า เขาแนะน�าให้ลองแอบฟังเด็กคุยกันเองตามสบาย  

จะพบว่าเด็กใช้ภาษาที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ   

เอลซ่าเค้าก็มี  
เงือกก็มี

แม่ชอบให้เค้า 
ใส่กระโปรงชุดเอลซ่า 

แต่เค้าชอบใส่กางเกงมากกว่า 
กระโปรงยาวๆ 

เล่นอะไรก็ไม่ถนัด

ชุดเงือกเหรอ

ขอแอบฟังหน่อย
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พัฒนาการทุกด้านของเด็กเป็นไปอย่างซับซ้อนและต่อเนื่อง แม้จะไม่สม�่าเสมอ  

และมีความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละคนได้มาก ก่อนจะเขียนตัวหนังสือตัวแรกได้ เด็กได้เรียนรู ้

มากมายผ่านการสังเกต การเลียนแบบ  การฝึกฝนการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  

และความอดทนเพ่งความสนใจ เมือ่เดก็เริม่หดัเขยีน สิง่ทีเ่ขาเขยีนไม่ได้เป็นไปแบบไร้ความหมาย  

แต่แฝงรากทางวัฒนธรรมและความใฝ่ฝัน               

การรู้หนังสือเกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะรู้จักตัวอักษร โดยประสบการณ์ทางภาษาช่วงเป็นทารก

จะเป็นรากฐานต่อการเรยีนรูช่้วงเป็นเดก็เลก็ และเป็นรากฐานของทกัษะการอ่านในช่วงต่อๆ มา     

เดก็เลก็ต้องการสภาพแวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยภาษา ทีจ่ะช่วยให้พฒันาทกัษะทีห่ลากหลาย 

ที่ต่อมามีส่วนช่วยให้อ่านตัวหนังสือได้ถูกต้อง และเนื่องจากมีความแตกต่างได้มากระหว่างเด็ก

แต่ละคน ค�าว่า “เดก็เลก็” ในเรือ่งพฒันาการทางภาษาน้ี จึงหมายถงึช่วงทารกถงึเดก็อายุ 7 - 8 ปี 

สนุก

สิ่งที่พึงเอาใจใส่คือ  
พัฒนาการเด็กอย่ำงเป็นองค์รวม  
ไม่ ใช่มองพัฒนาการแบบแยกส่วน

เขียน เขียน เขียน
อ่าน อ่าน อ่าน

จำ  จำ  จำ 

ฝึกกระบวน 
การคิด

บริหาร 
กล้ามเนื้อมือ ฝึกใช้ภาษา 

สื่อสาร
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ความหมายของการอ่าน��  

ท�าอย่างไรเด็กจึงจะอ่านเก่ง หรือกล่าวใหม่ว่า เพ่ือการอ่านหนังสือออกต้องการทักษะ 

อะไรบ้าง ผู้เขียนบอกว่าหากสังเกตจากเด็กเราจะรู้สึกสับสน เพราะเด็กส่งสัญญาณที่ไม่เป็นไป 

ในทางเดยีวกนั อย่างในกรณขีองภาษาพดู เดก็แสดงออกทัง้เหมอืนกบัพดูภาษาแม่ และบางคน

หรอืบางทีก็เหมอืนพดูภาษาต่างด้าว บางครัง้ใช้ภาษาในระดบัผูเ้ช่ียวชาญ แต่บางครัง้หรือบางคน

ก็ใช้ผดิๆ ถกูๆ บางครัง้ต้องการการสอน แต่บางครัง้หรอืบางคนกต้็องการความเป็นอสิระ น่ีคือเดก็  

แม้ในเด็กคนเดียวกันก็มีความไม่คงเส้นคงวา ดังนั้นการสอนเด็กทั้งชั้นเด็กเล็กด้วยกัน 

จึงเป็นเรื่องท้าทายมาก    

การเรียนรู้หรือพัฒนาการของเด็กมี ๓ แบบ คือ 

(1) เกิดจากสัญชาตญาณภายในล้วนๆ เช่น การยืนและเดิน เมื่อถึงเวลาเด็กจะยืน 

และเดินเอง   

(2) เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นตามธรรมชาติ โดยแทบไม่ต้องสอน เช่น การพูด  

(3) ต้องมีการสอน ได้แก่การอ่านและเขียน   

หลักสูตรอ่านและเขียนในชั้นเด็กเล็กในประเทศต่างๆ แตกต่างกันมาก ตัวอย่างประเทศ

ที่ต่างกันอย่างสุดขั้วคืออังกฤษกับฟินแลนด์ เมื่อเด็กอังกฤษอายุ 4 ขวบ ต้องเรียนออกเสียงค�า 

และฝึกเขียน แต่ในฟินแลนด์ไม่ก�าหนดให้เด็กต้องอ่านหนังสือออกก่อนอายุ 7 ขวบ   

ข้อสรุปเชิงเตือนใจพ่อแม่และครูเด็กเล็กคือ เป็นส่ิงผิดที่เอาใจใส่เด็กเฉพาะที่การอ่าน   

เพราะเป็นการมองพัฒนาการเด็กแบบแยกส่วน สิ่งที่พึงเอาใจใส่คือ พัฒนาการเด็กอย่างเป็น

องค์รวม      

อ่าน อ่าน อ่าน
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
องค์ประกอบพื้นฐานของการอ่านมี ๕ ประการคือ  

(1) การรับรู้เสียง (phonological awareness)  

(2) ความเชื่อมโยงตัวอักษรกับเสียง (phonics) 

(3) ค�าศัพท์ (vocabulary) 

(4) ความเข้าใจ (comprehension) 

(๕) ความคล่องแคล่ว (fluency)   

ตัวอย่างของการรับรู้เสียงเช่น รู้จักแยกเสียง ไก่ กับ ไข่ ไกล กับ ใกล้   

ความเชื่อมโยงตัวอักษรกับเสียง เช่น รู้ว่า ก อ่านว่า กอ

การรู้ค�าศัพท ์หรือมีคลังค�าในสมอง ได้โดยอัตโนมัติจากปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับผู้อื่น ดีกว่า

เรยีนค�าจากหนงัสอืหรอืจากคร ูเพราะได้รูค้วามหมายท่ีลึก และบางครัง้ค�าค�าหนึง่ มหีลายความหมาย 

การอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว มีจังหวะจะโคน เร็วพอเหมาะที่ตนเองจะเข้าใจข้อความ 

ที่อ่าน และผู้ฟังก็เข้าใจ ต้องการการฝึก

การเรียนรู้ ๕ องค์ประกอบของการอ่านนั้น เกิดข้ึนพร้อมกัน และมีความสัมพันธ ์

ส่วนเสริมซึ่งกันและกัน    
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แต่มีเด็กบางคนเรียนอ่านข้ามข้ันตอน คือละเลยเรื่องความเช่ือมโยงระหว่างตัวอักษร 

กับเสียง (phonetics) ไปโดยสิ้นเชิง อาศัยความเข้าใจบริบทและจ�าค�าทั้งค�า ก็อ่านออกเสียงได ้

ถกูต้อง ทีจ่รงิเด็กทกุคนแตกต่างกัน ครูต้องยืดหยุ่นและทดลองวธีิการทีเ่หมาะส�าหรบัเดก็แต่ละคน  

แต่นี่ไม่ใช่นโยบายของผู้มีอ�านาจ ทีม่กัจะก�าหนดรปูแบบตายตวัให้ครปูฏิบตั ิและครตู้องไม่ลืมว่า  

บทเรียนแรกของการอ่านคือการฟัง ฝึกฟังให้จับความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของเสียงได้  

ซึ่งแบบฝึกหัดที่ดีคือการพูดคุยกับเพื่อนๆ และครู    

ความตระหนักในความแตกต่างของเสียงอ่านของค�าท่ีมอีงค์ประกอบคล้ายกนั (phonemic 

awareness) เช่น ชาม กับ สาม ช่วยให้อ่านได้คล่อง และวิธีฝึกเรื่องนี้มีการคิดและใช้ฝึกกันมา

หลายร้อยปี โดยการแต่งโคลงกลอนหรือเพลงของค�าที่คล้ายกันให้เด็กท่อง 

นอกจากใช้จ�าค�าที่ใช้ไม้ม้วนแล้ว ยังใช้

ฝึก phonemics ได้อย่างดี การฝึกให้เด็กฟังและ 

ออกเสยีงค�าทีค่ล้ายคลงึกนันี ้ดทีีส่ดุโดยท�าแบบเล่นสนกุ  

โดยแต่งเพลงให้เดก็ร้องไปด้วยเต้นไปด้วย เดก็ทีม่ปัีญหาการฟังและการเปล่งเสยีงจะได้ประโยชน์มาก  

ดีกว่าการฝึกแบบตั้งใจให้พูดซ�้าๆ     

 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่    ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ     มิหลงใหลใครขอดู

จะใคร่ลงเรือใบ     ดูน�้าใสและปลาปู

สิ่งใดอยู่ในตู้     มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง

บ้าใบ้ถือใยบัว     หูตามัวมาใกล้เคียง

เล่าท่องอย่าละเลี่ยง    ยี่สิบม้วนจ�าจงดี
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เรียนเขียน
สมัยนี้ถือเป็นมาตรฐานว่าเด็กต้องฝึกทั้งภาษาปากและฝึกเขียนไปพร้อมๆ กันเพื่อ 

ส่งเสริมการฝึกอ่าน หรือกล่าวว่าฝึกอ่านและเขียนไปด้วยกัน และดีที่สุดคือให้เด็กเขียนเล่าเรื่อง

ของตัวเอง แล้วอ่านให้เพื่อนๆ และครูฟัง โดยท่ีเด็กอาจเลือกวิธีเล่าเรื่องได้หลากหลายแบบ  

เช่น บางคนอาจวาดภาพ (แบบเด็ก) บางคนยังเขียนไม่ได้ก็เล่าด้วยวาจาให้ครูช่วยเขียน  

แล้วตัวเองอ่านให้เพื่อนฟัง    

ในทุกกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก ครูยุให้เด็กเขียนป้ายบอกด้วยว่าคืออะไร เช่น เมื่อเด็ก

ร่วมกันต่อเลโก้เป็นรถยนต์ ก็ให้เขียนลงบนกระดาษว่า “รถยนต์” เอาไปติดไว้ เด็กจะภูมิใจมาก

การเรยีนเขยีนอ่านของเดก็เลก็ ควรเป็นการเรยีนจากกิจกรรมท่ีเดก็ชอบท�า ท�าแล้วสนกุ มี

ความภมูใิจในผลงานของตน ไม่ควรเป็นการเรยีนแบบครสูอนหรอืถ่ายทอดความรูใ้ห้ตามรปูแบบ     

ความอึดอัดขัดข้อง
ครูและพ่อแม่พึงเข้าใจความอึดอัดขัดข้องของเด็ก เมื่อต้องอ่านข้อความยาวๆ มีค�า 

หรือวลียากๆ หรือมีบริบทที่ไม่คุ้นเคย หรือเป็นเรื่องไร้สาระส�าหรับเด็ก    

นอกจากประเด็นอึดอัดขัดข้อง จนท�าให้เด็กเบื่อเรียนแล้ว ยังมีเรื่อง “ได้ไม่คุ้มเสีย”  

คอืหากพยายามกวดขนัให้เด็กเขยีนสะกดการนัต์และอ่านออกเสียงได้ถกูต้องไม่มีผดิเลย กจ็ะกนิ

เวลาของเด็กมาก ไปเบียดบังการเรียนรู้ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ    

เรียนภาษาช้าหน่อย แต่ได้พัฒนาการครบด้าน ย่อมดีกว่า
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หาความหมาย
การเรียนภาษาของเด็กเล็กมีสองขั้วตรงกันข้าม  คือขั้วเขียนถูกต้องแต่ความหมาย 

อาจจะต้ืน กบัข้ัวความหมายลึกซ้ึงแต่เขียนผดิๆ ถูกๆ ถามว่าข้ัวไหนให้ความหมายต่อพฒันาการ

เด็กมากกว่า ตัวอย่างคือ “สุนัขดุ” กับ “สุนกบางกวหวงของ” (สุนัขบางแก้วหวงของ) 

เป็นปัญหาโลกแตกแบบเดียวกันกับวิวาทะการเรียนค�าแบบผสมค�า (phonics) หรือเรียน

ค�าทั้งค�า (whole language)   

ไม่ว่าจะขัว้ใด เป้าหมายของการเรยีนภาษาของเดก็ก็คอืเพือ่หาความหมายในชีวติของตน   

และสื่อสารความหมายที่ตนให้คุณค่า           

ไก่กับไข่
ปัญหาไก่หรือไข่เกิดก่อนเป็นปัญหาโลกแตก เขาน�ามาเปรียบเทียบกับประเด็นควรเรียน

ผสมค�าก่อนหรือเรียนความหมายของทั้งค�าก่อน จึงจะอ่านหนังสือแตก เพราะการอ่านหนังสือ

เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน ต้องการหลายทักษะประกอบกัน   

และต้องไม่ลืมว่าเด็กแต่ละคนมี

วิธีเรียนไม่เหมือนกัน โดยผมขอแถมว่า  

การจ้องมองเฉพาะการเรียนอ่านเท่านั้น 

น่าจะไม่ถูกต้อง เราน่าจะเน้นที่พัฒนาการ

รอบด้านของเด็กเล็กมากกว่า 
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ทางสายกลาง
เรื่องแนวไหนดีกว่า ระหว่างแนว phonics กับแนว whole language น�าไปสู่แนวสาย

กลาง (balanced literacy instruction) คือต้องสอนการผสมค�า และต้องน�าค�าไปใช้ในบริบท 

ที่กว้างด้วย แต่แล้วแนวสายกลางก็ถูกพิสูจน์ว่าเก๊ โดยกลุ่มใหม่ ที่ให้ใช้วิธีที่เรียกว่า systematic 

phonic instruction ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ในชื่อโครงการ

ว่า Reading First  ตั้งเป้าที่เด็กจากครอบครัวยากจน ซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์ว่าล้มเหลว    

ทางสายความส�าเร็จคือทางสายธรรมชาติ ที่ เด็กเล็กได้เรียนจากชีวิตประจ�าวัน  

ในการพดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ แล้วสร้างความเข้าใจขึน้ในสมองของตน บางส่วนเข้าใจผดิใน

เบื้องต้น ต่อไปก็จะได้รับการแก้ไขจากเหตุการณ์อื่นๆ ความรู้ความเข้าใจของเด็กก็จะลึกซึ้งขึ้น  

และขยายเชื่อมโยงมากขึ้น     

คุณค่าของการสนทนา
ภาษาพูดมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของการอ่านออกเขียนได้ของเด็ก แต่ครูเด็กเล็ก 

ส่วนใหญ่ชวนเด็กคุยไม่เป็น และฟังเด็กไม่เป็น ไม่มีความรู ้วิธีการสอนเด็กให้สนทนากัน 

ด้วยภาษาซับซ้อน มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งในเด็กเล็กเกือบ 7๐๐ คน พบว่าเพียงร้อยละ 1๕  

ของการพูดระหว่างครูกับศิษย์เท่านั้นที่มีผลต่อการเรียนภาษาของเด็ก   

ผู้เขียนกล่าวอย่างเสียดสีว่า ครูจ�านวนมาก (ในสหรัฐอเมริกา) ไม่รู้วิธีคุยเพื่อการเรียนรู้

ของเดก็ ทางการจงึจดักระดาษใบงานให้ปึกหนึง่ส�าหรบัน�าไปแจกเดก็ เป็นค�ากล่าวเพือ่สะท้อนว่า  

ปัญหาอยู่ที่วิธีผลิตครูเด็กเล็ก    

หากพ่อแม่ตระหนกัว่าหวงัพึง่ครเูดก็เลก็ไม่ได้มากนกั พ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือลูกด้วยตวัเอง    

โดยมเีวลาเล่นหวัพดูคุยหยอกเย้าลูก  ร้องเพลง อ่านหนงัสอื และเล่านทิานให้ลกูฟัง และคยุเรือ่ง

สนุกๆ น่าสนใจ เรื่องตลก ที่เด็กพบในชีวิตประจ�าวันของตน  
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ต้องการมากกว่าหนังสือ
เด็กเล็กต้องการสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยภาษา (language-rich environment) แต่ใน

ศูนย์เด็กเล็กอุดมไปด้วยสิ่งพิมพ์ (print-rich environment) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เต็ม

ไปด้วยภาษา ผูเ้ขยีนเล่าชวีติของตนเองทีท่ีบ้่านเตม็ไปด้วยหนงัสือ และตนเองกช็อบอ่านหนงัสือ

ตัง้แต่เด็ก และสมัยเป็นครเูด็กเลก็ก็หาหนงัสือส�าหรบัเดก็มาจัดมมุหนงัสือในห้องเรยีน เป็นพ้ืนที่

ยอดนิยมของเด็กๆ แต่ก็ยังเห็นว่ามีหนังสือให้เด็กก็ยังไม่เพียงพอ ดังข้อเขียนแนวทางจัดชั้น 

เด็กเล็กของประเทศฟินแลนด์ ดังนี้

“พืน้ฐำนของกำรรูห้นงัสือของเด็กคอื เดก็ได้ฟัง  

และได้รบักำรรบัฟัง เด็กได้พดู และมคีนพดูด้วย มคีน 

พูดคุยแลกเปล่ียนควำมเห็นในเรื่องต่ำงๆ กับเด็ก  

เด็กได้มีโอกำสถำม และได้รับค�ำตอบ”

ให้หนูพูดหน่อย

ฟังหนูหน่อย

วิจารณ์ พานิช           

17 เม.ย. ๖1
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“...ในศูนย์เด็กเล็กครูมักใชภ้ำษำสั่งกำร (directive language) เช่น ดีมาก,  

วางตุ๊กตาลง, ไปล้างมือได้แล้ว ซึ่งเป็นภาษาทางเดียว เด็กได้เรียนรู้ไม่ซับซ้อน  

ต่างจากภาษาพูดคุย (conversational / instructional language) 

ซึ่งเป็นภำษำสองทำง และมีความซับซ้อนมากกว่า...”



2๐2

บทบาทของ�“ผู้ ใหญ่”�หมายถึงใครกันบ้าง?
พ่อแม ่�ครู�ผู้อำ�นวยการโรงเร ียน

แล้วบทบาทที่เราทำ�อย ู ่เป็นอย ่างไร?
เราเข้าใจ�“ความต้องการของเด็ก”�มากน ้อยแค ่ไหน?
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หร ือทุกคนที่แวดล้อมเด็ก?

ส่งเสร ิมพัฒนาการเด็กจร ิงหร ือไม ่?

º·ºÒ·¢Í§ º·ºÒ·¢Í§ 
º··Õèññ
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บทบาทของผู้ใหญ่ ตีความจากบทที่ 1๐ ที่ชื่อว่า Well Connected : The Roles  

Grownups Play    
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ผู้เขียน (Erika Christakis) เล่าเรื่องแม่ของเด็กเล็กกับครูเด็กเล็กผู้มากประสบการณ์  

ที่เมื่อลูกสาวไปเข้าโรงเรียนได้ระยะหนึ่ง แม่ (ชื่อลอเรน) ก็สังเกตว่าครูสอน (ชื่อดาร์ลิ่ง) ซึ่งเป็น 

ผู้ใหญ่ประสบการณ์ยาวนานเกือบสี่สิบปีสอนเด็กแบบโบราณ ได้มาปรึกษาผู้เขียนว่าจะไป 

ร้องเรียนต่อครูใหญ่ แต่ผู้เขียนแนะว่า น่าจะรอให้ถึงวันนัดพบผู้ปกครองซึ่งรอไม่กี่วัน จะได้พูด

คุยกับครูก่อน และลอเรนก็เห็นด้วย

ถึงวันไปพบครู ลอเรนก็ใจอ่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟ เพราะครูดาร์ลิ่งพูดถึงลูกสาวของตัวเอง 

(ชื่อสเตลลา) ฉอดๆ ว่าชอบไม่ชอบอะไรบ้าง ได้ช่วยแนะน�าเพื่อนว่าวิธีใช้ห้องน�้าที่ถูกต้อง  

ท�าอย่างไร รวมทั้ง สเตลลายังบอกครูและเพื่อนๆ ว่า ทวีปเคลื่อนตัวเล็กน้อยทุกวัน เป็นอย่างนี ้

ทั้งโลก รวมทั้งเมื่อเช้า ครูได้อนุญาตให้สเตลลาไม่ต้องเข้าห้องสมุด เพื่อให้อ่านหนังสือภาพที ่

สเตลลาชอบให้จบ การพบกันครั้งนี้ท�าให้คุณแม่ลอเรนเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับครูดาร์ลิ่ง   

กังวล

ความวิตกกังวลของพ่อแม่
เป็นสิ่งคุกคามต่อครู�

คุณสมบัติหมายเลขหนึ่งของครูเด็ก

เล็กคือ รู ้จักเด็กและรักเด็ก เพราะ

การเรียนที่มีคุณค่าส�าหรับเด็กเล็ก

ไม่ใช่การเรียนวิชา แต่เป็นการ

พัฒนาความสัมพันธ์ เพราะเด็ก

เรียนผ่านปฏิสัมพันธ์ ในชั้นเรียน

ทีเ่ตม็ไปด้วยวสัดุประกอบการเรยีน 

เด็กเรียนได้น้อยกว่าชั้นเรียนที่มี

ปฏิสัมพันธ์สูง            
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การสื่อสารร่วมมือกัน����
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูมีความส�าคัญ และเช่นเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ (อย่างซับซ้อน) 

ระหว่างพ่อแม่กบัครู กมี็ความส�าคญัด้วย ความจรงิทีท่างโรงเรยีนและครตู้องตระหนกัคอื ในการส่ง 

ลูกเล็กเข้าโรงเรียนน้ัน พ่อแม่มีความวิตกกังวลอยู่ด้วย และความวิตกกังวลของพ่อแม่เป็น 

สิ่งคุกคามต่อครู ยิ่งพ่อแม่เป็นคนมีฐานะและการศึกษาดีกว่าครู ความรู้สึกว่าถูกคุกคามของครู

จะยิ่งรุนแรง    

แต่มกัจะคดิกนัว่า ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กบัครนูัน้ ครเูป็นผู้ถอืไพ่ใบเหนอืกว่า โดยครู 

เป็นผู้ตัดสินระบุประวัติพฤติกรรมของเด็ก ที่อาจมีผลต่ออนาคตของเด็ก เช่น การให้ออกจาก

โรงเรียน กรอกประวัติที่จะติดตัวเด็กไปยังโรงเรียนอื่นๆ    

เพือ่ประโยชน์ของเดก็ ครกูบัพ่อแม่ต้องร่วมมอืกนั โดยทางโรงเรยีนต้องแสดงท่าทเีปิดรบั 

พ่อแม่ ให้เข้าไปรับรู้ชีวิตของลูกที่โรงเรียน และเข้าไปให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจัด 

การเรยีนรูข้องเดก็ รวมทัง้การเข้าไปเป็นอาสาสมคัรจัดกจิกรรมบางอย่างเพือ่การเรยีนรูข้องเดก็ 

ที่ส�าคัญยิ่งคือ ต้องร่วมกันท�าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของชั้นเด็กเล็กให้ตรงกันว่าช้ันเด็กเล็ก
ไม่ ใช่โรงเรียนที่แท้จริง      

ความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียน
ความรักความเมตตาเป็นปัจจัยวิเศษสุดส�าหรับพัฒนาการเด็กเล็ก เด็กที่ขาดความรัก 

ความเอาใจใส่สมองจะเจริญเติบโตไม่ดี หน้าที่ส�าคัญที่สุดของครูเด็กเล็กคือให้ความเอาใจใส่   

ให้ความรัก การกอด การสบตา การพูดคุยกับเด็ก   
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สภาพความใกล้ชิดระหว่างครูกับเด็กเล็กในสหรัฐอเมริกาเสื่อมคลายลงไปจากเหตุหลาย

ประการอย่างหน่ึงคือครูเด็กเล็กจ�านวนมากเป็นโรคอ้วน การลงไปนั่งกับพื้นร่วมกับเด็กและ

สบตาเด็กท�าได้ยาก อีกอย่างหนึ่งคือการกล่าวหาว่าครูล่วงเกินเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ชาย  

ที่มักถูกพ่อแม่ตั้งข้อสงสัยว่ามูลเหตุจูงใจให้มาเป็นครูเด็กเล็กคือต้องการโอกาสล่วงเกินเด็ก   

ประเมินอะไร
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับศูนย์เด็กเล็กคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์    

วงการศึกษาส�าหรบัเด็กเลก็กเ็น้นความส�าคญัของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครกูบัเดก็ แต่ระบบประเมนิ

คุณภาพของศูนย์เด็กเล็กของสหรัฐอเมริกา กลับประเมินที่ความสะอาดของสถานที่ สัดส่วน

ระหว่างจ�านวนครูกับจ�านวนเด็ก การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และข้อมูลเชิงกายภาพ 

ของสถานที่ เป็นส�าคัญ   

ระบบมาตรฐานที่เรียกว่า QRIS (Quality Rating Improvement System) ของ

สหรัฐอเมริกา  เอาใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนน้อยมาก มัวแต่สนใจการป้องกันไม่ให้อาชญากร

ได้รับการว่าจ้างเป็นครู   

เครื่องมือวัดคุณภาพศูนย์เด็กเล็กพยายามวัดคุณภาพผ่านกระบวนการ เช่นลักษณะ

ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และความร่วมมือระหว่างครู เช่นเครื่องมือชื่อ CLASS 

(Classroom Assessment Scoring System) วัดว่าครูนั่งลงบนพื้นห้องเสมอกับเด็กเพื่อสบตา

เด็กหรือไม่ หรือครูตั้งค�าถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาหรือไม่   

เครื่องมือชื่อ The Preschool Mental Health Climate Scale เน้นวัดบรรยากาศ 

ในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพทางใจ วัดวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ�านวยการศูนย์เดก็เลก็ 
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หนูอยากเล่น
แบบนั้นบ้าง

หนูลองขอเพื่อน
ดูสิจ๊ะ

ช่วงน้ีช่วยกันสังเกต 
น้องจอยหน่อยนะคะ  

ดูเหมือนง่วงนอนบ่อยๆ

หมู่น้ีน้องจอยดูง่วงๆ ซึมๆ 
นะคะ อยู่ที่บ้านเป็นยังไง
บ้างคะ นอนดึกไหมคะ

นอนไม่ดึกครับแต่ตื่นเช้าขึ้น 
ช่วงน้ีรถติดครับ เลยปลุก

น้องแต่เช้า

กับเจ้าหน้าที่ วัดวิธีที่ครูและผู้ช่วยครูมีปฏิสัมพันธ์กัน  

จะเห็นว่า การวัดเฉพาะปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กไม่

เพียงพอ ต่อการวัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีของเด็กเล็ก       

สิ่งสำ คัญที่สุด
สำ หรับศูนย์เด็กเล็ก 
คือปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่ำงมนุษย์    

ผมว่าถ้าจะสร้างลำ ธาร
เล็กๆ ตรงน้ีดีกว่าตรงนั้น

นะครับ ผอ.
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ผลประโยชน์ของเด็กมาทีหลัง
ที่จริงระบบการศึกษาของเด็กเล็กมีไว้เพื่อพัฒนาการเด็ก ซึ่งตัวเสริมคือปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็ก ครู และพ่อแม่ และค�าประกาศของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กส่วนหนึ่งระบุว่า 

“ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องเป็นตวัก�ำหนดกำรท�ำงำนของบคุลำกรด้ำนกำรศกึษำและกำร

แนะแนว” แต่การปฏิบัติจริงในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นตามนี้ กลายเป็นผลประโยชน์ของผู้ใหญ่

เป็นตัวหลัก   

นอกจากนั้นการปฏิรูปหลายอย่างในสหรัฐอเมริกามีผลแยกผู้ใหญ่ออกจากเด็ก โดยมีผล

การวิจัยบอกว่า นโยบายเกี่ยวกับเด็กในสหรัฐอเมริกา มีแรงจูงใจจากความต้องการของผู้ใหญ่ 

ท่ีต้องการมีระยะห่างระหว่างตนกับเด็ก หรือเพื่อเอาเด็กไปไว้ในบางที่ เพื่อให้พ่อแม่ไปท�างาน

หรือท�าธุระอื่นๆ ได้    

หน้าท่ีส�าคัญของศูนย์เด็กเล็กคือ การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมของเด็กจ�านวนมาก  

เช่น เด็กได้ฝึกเข้าคิว รู้จักรอ ฝึกยับยั้งผลประโยชน์ของตัวเอง เพ่ือการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น  

ในทางทฤษฎี โรงเรียนจึงเป็นพลังอารยธรรม    

แต่ศูนย์เด็กเล็กก็เป็นสนามรบระหว่างแนวคิดให้เด็กเล็กได้ผ่านการสอนโดยตรง (direct 

instruction) และเรยีนภาษาแบบผสมค�าและฝึกออกเสียง (phonics) กับแนวคดิให้เดก็เรยีนรูเ้อง

ในชีวิตจริง จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอนโดยตรง 

ผู ้ใหญ่เข้าไปบงการระบบการพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เพราะ 

ความสามารถในการเข้าถึงและสามารถจ่ายให้แก่ศนูย์เดก็เล็ก เป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  

และต่อพฤติกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้ใหญ่โดยตรง 

จะเห็นว่าเด็กเล็กเอง ไร้พลังต่อรอง             
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คุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก
ศนูย์เดก็เล็กทีม่คีณุภาพสงู หายากและแพง ศูนย์เดก็เลก็ทัว่ๆ ไปในสหรฐัอเมรกิาคณุภาพต�า่ 

มีผลงานวิจัยตรวจสอบผลของศูนย์เด็กเล็กต่อการลดความแตกต่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(achievement gap) ระหว่างเด็กยากจนกับเด็กฐานะดี พบว่าศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีช่วยลดได้

ร้อยละ 3๐ - ๕๐ ในขณะที่ศูนย์เด็กเล็กทั่วๆ ไปลดได้ร้อยละ ๕   

อะไรคือปัจจัยส�าคัญที่สุดต่อคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก ค�าตอบคือ คุณภาพคร ู และปัจจัย

ส�าคัญที่สุดที่จะให้ได้ครูดีมาท�าหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก คือ ระดับเงินเดือน    

ผู้เขียน (Erika Christakis) บอกว่า ในสภาพปัจุบันของสหรัฐอเมริกา คนที่เลือกไปเป็น 

ครเูดก็เลก็จ�านวนมาก เป็นเพราะไม่ถนดัในการตดิต่อกบัผูใ้หญ่ หรอืตคีวามได้ว่า เป็นคนไม่มัน่ใจ

ตนเอง หากวงการครศูนูย์เดก็เลก็เป็นเช่นนีจ้ริง กแ็สดงว่าระดบัค่าตอบแทนครขูองศนูย์เด็กเล็ก

ไม่มีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะได้คนที่มีความสามารถความถนัดและความรักงานนี้   

เรายินดีสนับสนุนงบ
ในการซื้อแทปเลต

ศูนย์เด็กเล็กมีหน้าที่
กล่อมเกลาจิตใจเด็ก

นะคะ ผอ.

เรามาจาก 
พรรค.......

ฟรีแอพพลิเคชั่น 
สอนภาษา และ...

แทปเล็ตคงทำ ได้
ไม่ดีเท่าครู
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แก้ปัญหาคุณภาพของครูเด็กเล็ก�  

การแก้ปัญหาคุณภาพครูมี 2 แนว คือ 

(1) ดึงดูดคนมีความสามารถสูง มาฝึกเป็นครูเด็กเล็กคุณภาพสูง และเล้ียงดูให้พอใจ 

ในอาชีพ ไม่เปลี่ยนอาชีพ เป็นแนวเน้นพัฒนาครูกลุ่มใหม่  

(2) เน้นพัฒนาครูที่มีอยู่เดิม    

เขาบอกว่า น่าเสียดายที่สหรัฐอเมริกาเน้นแนวทางที่ (2) ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบปะผุ    

จึงแก้ปัญหาไม่ได้จริงจัง ไร้ผล 

แต่ต้องย�้าให้ชัดนะครับ ว่าแนวทางที่ (1) ต้องผสมกับ การมีโครงสร้างพื้นฐานใน 

การท�างานและรายได้ดี และความก้าวหน้าของครูเด็กเล็ก 

ผมจนิตนาการต่อว่า การยกระดบัคณุภาพของศนูย์เดก็เล็ก ต้องจับทีก่ารสร้างระบบครูเดก็

เล็ก ที่ดึงดูดคนเก่งและรักวิชาชีพนี้เข้ามาในระบบ โดยอาชีพการงานต้องให้รายได้ดี มีชีวิตอยู่

ได้สบาย มีระบบพัฒนาครูเด็กเล็กที่มีคุณภาพ และเมื่อท�างาน ก็มีเส้นทางพัฒนาทางวิชาชีพได้  

จนไปเป็นศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาเด็กเล็กได้ หรืออาจเป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาเด็กเล็ก    

หรือเป็นครูเด็กเล็กเชี่ยวชาญพิเศษ ท่ีท�าหน้าที่เป็นครูฝึกให้แก่นักศึกษาครูสาขาครูเด็กเล็กได้  

ซึ่งหมายความว่า ไซโลทางวิชาชีพครู/นักวิชาการเด็กเล็กจะต้องถูกรื้อทิ้งไป   

ประเด็นนี้ น่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นฐาน ที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง      
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เขาเตือนว่า การให้รายได้สูงแก่ครูเด็กเล็กนั้น ต้อง 

(1)  ให้รายได้สูงเฉพาะแก่ครูที่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์จริงๆ เท่านั้น    

ไม่ใช่ให้แก่ครเูดก็เลก็แบบปูพรม ซ่ึงจะมผีลให้สูญเงนิมากมาย แล้วได้คณุภาพการศกึษาเดก็เล็ก

เท่าเดิม ข้อเตือนนี้มีบทเรียนที่ประเทศไทย  

(2) หาทางขจัดครูคุณภาพต�่า พัฒนาไม่ขึ้น ออกไปจากวงการครูเด็กเล็ก  

การวางรากฐานการพัฒนาเด็กเล็ก รวมคุณภาพของทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบ  

เป็นเรื่องระยะยาว ผลลัพธ์ที่เห็นไม่เด่นชัดหากไม่มีวิธีตรวจสอบ (โดยการวิจัยระบบการศึกษา) 

ไม่เป็นปัญหาความเป็นความตายเร่งด่วน จึงเป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารประเทศละเลยได้ง่ายโดยไม่รูต้วั        

มโีอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพ

ครูมีความสุขใน 
การทำ งาน

สรุป ว ่า ครู เ ด็กเล็ก

ต้อง ได้รับการศึกษาและ

ฝึกทักษะมาอย่างดี มี

รายได้ดี และมีเส้นทาง 

อาชี พที่ ชั ด เจนและ

โอกาสก้าวหน้าสูงใน

หลาก หลายรูปแบบ

ของนักวิชาการและ 

นักปฏบิติัพฒันาเด็กเล็ก  

คุณภาพชีวิตที่ดี
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การดูแลสองแนว
การดูแลการศึกษาเด็กเล็กมี 2 แนวที่คนมักแยกไม่ออก คือแนวเลี้ยงเด็ก (เพราะพ่อแม่

ไม่ว่าง) กับแนวพัฒนาเด็ก ในระดับนโยบายประเทศต้องแยกสองส่วนนี้ หากไม่แยก อาจตกอยู่

ในสภาพใช้เงินมากเพื่อหนุนการพัฒนาเด็กเล็ก แต่ผลที่ได้เป็นกิจกรรมที่ไร้คุณภาพ

เขาบอกว่าแนวแรกเป็นแนวเพ่ือผลประโยชน์ของผูใ้หญ่ แนวหลังเพือ่ผลประโยชน์ของเดก็

แนวแรกมักมีพลังกว่า เพราะนอกจากเด็กไม่มีทางรู้เรื่องแล้ว นักการเมืองยังมักใช้เงิน

ของประเทศหนุนแนวนี้ เพื่อคะแนนเสียงประชานิยม    

ข้อความในหนงัสอืตอนนีม้ปีระโยชน์ยิง่ต่อประเทศไทย ซึง่ก�าลังตืน่ตวั ให้ความส�าคญัต่อ

การศึกษาระดับเด็กเล็ก ที่เราน่าจะก�าหนดนโยบาย ยุทธศาตร์ และมาตรการให้ถูกต้อง เพื่อการ

ศึกษาเด็กเล็กที่มีคุณภาพได้มาตรฐานท่ัวท้ังประเทศ ไม่ใช่คุณภาพระดับต�่าส�าหรับลูกชาวบ้าน

ทั่วไป มีคุณภาพสูงเฉพาะโรงเรียนของลูกคนรวย ที่ต้องจ่ายแพง

เขาบอกว่า มผีลการวจิยัว่าชัน้เด็กเล็กคณุภาพสูงที่ใช้เวลาเพยีงครึง่วัน กบัที่ใช้เวลาเตม็วัน 

มผีลต่อพฒันาการเดก็ไม่ต่างกนั สะท้อนว่าในเรือ่งการด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการเดก็เล็ก  

ปัจจัยด้านคุณภาพ (quality) ส�าคัญกว่าปริมาณเวลา (quantity) และหากค�านึงถึงการใช้เงิน 

งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ ชั้นเรียนเด็กเล็กครึ่งวันก็เพียงพอส�าหรับผลประโยชน์

ของตัวเด็ก แต่หากจะผสมเอาผลประโยชน์ของพ่อแม่ และของนักการเมืองเข้าไปด้วย ก็เป็น

อีกเรื่องหนึ่ง   

“คุณภาพ” สำ คัญกว่า “ปริมาณเวลา”
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การดูแลพัฒนาการของเด็กเล็กมีสองขั้วในหลายมิติ

• ขั้วเป็นสถานเลี้ยงเด็ก กับขั้ว

เป็นสถานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  

ดังกล่าวแล้ว

• ขั้วจัดกระบวนการที่มีคุณภาพ 

กลางๆ กับขั้วคุณภาพเข้มข้น

• ขั้วจัดการแบบโรงเรียน มีการ

ประเมิน มีหลักสูตรส�าเร็จรูป 

เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้ กับขั้ว  

ให้อิสระแก่เด็ก ให้มีทางเลือกใน

การด�าเนินการหลากหลายแบบ 

และเน้นการเล่นของเด็ก

• ขั้วจัดโดยอ�านาจส่วนกลาง กับ 

ขั้วมอบหมายให้องค์การส่วน 

ท้องถิ่นด�าเนินการ   

• ขัว้ครเูด็กเลก็มีสถานภาพต�า่ เงนิ

เดือนน้อย กับขั้วที่ครูเด็กเล็กได้

รับการศึกษาและฝึกฝนเข้มข้น 

หากพิสูจน์จากการปฏิบัติงานว่า 

มีสมรรถนะสูง จะได้เงินเดือนสูง  

• ข้ัวก�าหนดให้ด�าเนินการตาม

มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

ก�าหนดโดยส่วนกลาง กับขั้ว

ก�าหนดเป้าหมายกว้างๆ ให้อสิระ

แก่พื้นท่ีในการด�าเนินการตาม

รูปแบบของตน คือยอมรับความ

หลากหลายในการด�าเนินการ 

• ข้ัวเอาผลประโยชน์ของผู ้ใหญ่

เป็นหลัก กับขั้วเอาผลประโยชน์

ของเด็กเป็นหลัก   

ผมขอเติมอีก 1 ขั้วตรงกันข้าม คือ

• ข้ัวยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์

เด็กเล็กทั้งหมด กับข้ัวถือเป็น

ความรับผิดชอบร ่วมกันและ 

ร ่วมมือกัน ระหว ่างบ ้านกับ

โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
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เนื่องจากในสถานการณ์ของประเทศไทย ศูนย์เด็กเล็กที่รับดูแลเด็กเพียงคร่ึงวันคงจะไม่

เหมาะสม เพราะพ่อแม่ไม่รูจ้ะเอาลกูไปไว้ที่ไหน ผมจึงเหน็ด้วยทีผู้่เขียนเสนอโมเดลจัดการศกึษา

เด็กเล็กเต็มวัน ช่วงเช้าเด็กอยู่ในพื้นที่เรียนรู้สูงสุด (peak learning zone) ภายใต้ความท้าทาย

ที่จัดโดยครูเด็กเล็กท่ีมีสมรรถนะสูง ช่วงบ่ายเน้นการเล่นอิสระ อาหารว่าง และการนอนหลับ   

โมเดลนี้ถือว่าเป็นโมเดลการศึกษาและการดูแลแบบครบด้าน (holistic education and care) 

อย่างไรก็ตาม เรื่องการศึกษาหรือการพัฒนาเด็กเล็ก มีรายละเอียดของความซับซ้อน

มากมาย ที่เป็นข้อถกเถียงได้มาก ในเรื่องการเอาทรัพยากรของชาติเข้าไปสนับสนุน หากใช้

ทรพัยากรส่วนรวมไม่ถกูวธีิ เด็กอาจไม่ได้รบัประโยชน์อะไรเลยในด้านการวางรากฐานความเข้มแขง็ 

สูช่วีติในอนาคต โดยผูเ้ขยีนให้ความเหน็ว่า ผลการวิจัยช้ีว่า น่าจะเน้นหาวิธีใช้ทรพัยากรส่วนรวม

เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กที่บ้าน 

 

บทบาทของพ่อแม่
มีหลักฐานมากมายท่ีบอกว่าพ่อแม่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กมากกว่าครู (อย่าง

มากมาย) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความผูกพัน (attachment) กับพ่อแม่ และการลงทุนสนับสนุน 

ให้พ่อแม่แสดงบทบาทอย่างถูกต้อง ให้ผลตอบแทนแสนคุ้มค่า    

มีผลวิจัยยืนยันว่า โครงการสนับสนุนต่อครอบครัว ให้ผลลดช่องว่างระหว่างพัฒนาการ

เด็กในครอบครัวยากจนกับครอบครัวฐานะดี ได้ถึงหนึ่งในสาม    

ความเข้าใจทีผ่ดิในเรือ่งพฒันาการเดก็คอื เข้าใจว่าเดก็เตบิโตอยู่ในสุญญากาศ ไม่ตระหนกั

ว่า สภาพแวดล้อมสารพัดด้านรอบตัวเด็กมีผลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น รวมทั้งสิ่งที่ดูห่างไกล  

แต่จริงๆ แล้วมีผลเป็นตัวสร้างความเครียด หรือปลูกฝังความคิดผิดๆ ให้แก่เด็ก เช่นรายการทีวี   

รวมทั้งดึงดูดเด็กออกไปจากปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่นเกมคอมพิวเตอร์  
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มีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ยนืยนัว่า การลงทนุสนบัสนนุครอบครวัทีอ่่อนแอ ให้มปีฏิสัมพนัธ์

ภายในครอบครัวระหว่างรุ ่น (multi-generation family program) มีประโยชน์อย่างยิ่ง  

ต่อพฒันาการเดก็เลก็ โดยทีป่ฏสิมัพันธ์นี ้มทีัง้ปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั และการสร้างพืน้ทีด่�ารง

ชีวิต (habitat) ให้แก่เด็กเล็ก เพื่อเป็น “นั่งร้าน” (scaffolding) ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ    

มีการวิจัยตรวจสอบบทบาทของพ่อแม่ต่อพัฒนาการเด็ก โดยใช้เวลาท่ีพ่อแม่อยู่กับเด็ก

เป็นดัชนี และพบว่าพ่อแม่สมัยปัจจุบันมีเวลาเอาใจใส่ลูกมากกว่าสมัยก่อน ซึ่งถือว่าแปลก  

แต่เมื่อตรวจสอบลงไปในรายละเอียดพบว่าผลการวิจัยนั้นปลอม เป็นการวัดผิดที่ ท�าให้สรุปผิด    

เราต้องไม่วัดท่ีเวลา แต่วัดที่กิจกรรมที่พ่อแม่ท�ากับลูกเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เช่น  

เปิดโอกาสให้เดก็ได้เลอืกท�ากจิกรรมและจัดการความเส่ียงเอง มโีอกาสได้สนองความอยากรูอ้ยาก

เห็น คยุและฟังลกู มีโอกาสอยู่ในทีส่งบเพือ่คดิและเรยีนรูช้วิีตตามความเรว็ของเดก็แต่ละคน จัด

เวลานอน และเวลาเล่น (อิสระ) อย่างเพียงพอ       
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การพ ัฒนาพื้นที่เร ียนรู้ที่บ้าน
เพื่อให้เด็กเล็กได้ประโยชน์สูงสุด โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก กับบ้านต้องร่วมมือกัน ท�างาน

ร่วมกัน ไม่ห่างเหินกนั สิง่ทีผู่ใ้หญ่ทีบ้่านต้องการการพฒันาคอืทกัษะสร้างปฏิสมัพนัธ์ (bonding) 

กับเด็ก ความต้องการนี้สูงมากในชุมชนหรือครอบครัวด้อยโอกาส มีตัวอย่างโครงการเยี่ยมบ้าน 

ที่ประสบความส�าเร็จเช่น 

• โครงการ Nurse-Family Partnership (1) ช่วยลดการรงัแกเดก็ การตาย และปัญหาอืน่ๆ  

ของเด็กจากครอบครัวยากจน และมีปัญหาความรุนแรง

• โครงการ MOM (Mental Outreach for Mothers) Partnership (2, 3) ท�าในหลายรัฐ 

ในสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสุขภาพ  

และฝ่ายชมุชน ด�าเนนิการเยีย่มบ้านเพ่ือให้การสนบัสนนุแม่ทีอ่่อนแอ จากสภาพความ

เป็นอยู่ในบ้านหรือครอบครัว   

• โครงการ Minding the Baby (4)  ด�าเนินการเยี่ยมบ้าน แก่แม่มือใหม่ที่มีลูกคนแรก  

และอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเลี้ยงลูกผิด ได้แก่ สภาพติดยา ซึมเศร้า การศึกษาต�่า 

ด้อยการยับยั้งชั่งใจ วางแผนอนาคตไม่เป็น   

(1) https://www.nursefamilypartnership.org/

(2) https://medicine.yale.edu/psychiatry/moms/

(3) http://pediatrics.aappublications.org/content/132/Supplement_2/S153.long

(4) https://medicine.yale.edu/childstudy/communitypartnerships/mtb/
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กิจกรรมเยี่ยมบ้านแก่แม่กลุ่มเสี่ยงด้านเศรษฐฐานะ ที่มีลูกเล็กนี้ พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่า 

มีคุณค่าต่อชีวิตของเด็กมาก แต่ในสหรัฐอเมริกาท�าได้น้อย ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ  

การเยี่ยมบ้านของเด็กเล็กโดยครูเด็กเล็กมีประโยชน์ช่วยให้ครูเข้าใจเด็ก “ทั้งคน”  

คือเข้าใจสภาพแวดล้อมที่กล่อมเกลาตัวเด็กที่บ้าน ทั้งที่เป็นปัจจัยบวก และปัจจัยลบ แต่ผู้เขียน 

บอกว่าในสหรัฐอเมริกา มีข้อจ�ากัดมากมาย ทั้งข้อจ�ากัดต่อการเยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาส  

และการเยีย่มบ้านเดก็ทีพ่่อแม่ฐานะด ีเพราะครเูดก็เล็กมกัมเีงนิเดอืนไม่พอเพยีงทีจ่ะมท่ีีอยูอ่าศยั

ในย่านคนรวย โอกาสใกล้ชดิกบัเด็กและครอบครวัของเดก็ทีบ้่านจึงน้อย นอกจากนัน้ ดงัเล่าก่อน

หน้านีแ้ล้ว ยงัมปัีจจยัด้านจติวทิยาของครเูดก็เลก็ ที่ไม่มัน่ใจตวัเองทีจ่ะเผชญิหน้าพ่อแม่เดก็ทีม่ี

การศึกษาสูงและเศรษฐฐานะดีกว่าตน     

ส�าหรับประเทศไทย ควรส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยี่ยมบ้าน ควบคู่ไปกับกิจกรรมชุมชน 

ส�าหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของเรื่อง ร่วมกับวงการศึกษา 

(ครเูดก็เลก็) และวงการสขุภาพ (เจ้าหน้าทีอ่นามยัเดก็) เพือ่เสรมิสร้างทักษะการเล้ียงและกระตุน้

พัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้ชาวบ้านที่เลี้ยงลูกเก่ง ลูกได้ดี มาตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าแก่แม่

มือใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความเข้าใจพฤติกรรมเด็ก เช่นแม่มือใหม่คนหนึ่งบอกว่าตนซื้อ

ตุ๊กตาให้ลูกเล็กเล่น ลูกไม่เล่น กลับขว้างทิ้ง ตนเก็บมาให้ก็ขว้างทิ้งอีก ชาวบ้านที่เป็นแม่มือเก๋า

อธบิายว่าพฤตกิรรมขว้างของนัน่แหละคอืการเล่นของลูกเล็ก เพือ่ให้ผูใ้หญ่เกบ็มาให้ เป็นการเล่น 

เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ ่พ่อแม่มือใหม่ต้องการข้อเรียนรู้พฤติกรรมของทารกและเด็กเล็ก

ตามตัวอย่างนี้    
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หัวใจของบทบาทของผู้ใหญ่ต่อเด็กเล็กคือ เข้าใจว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ตนท�าให้แก่เด็ก 

มีผลยิ่งใหญ่ หากการกระท�านั้นแสดงว่าตนก�าลังเอาใจใส่เด็ก พยายามท�าความเข้าใจเด็ก  

สนองตอบต่อความต้องการของเด็ก รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก    

บทบาทที่ถูกต้องของพ่อแม่ไม่ใช่ประเคนเด็กด้วยวัตถุ หรือของเล่นจ�านวนมาก แต่คือ 

การท�าตัวให้เป็นที่ต้องการของเด็ก 

ลูกกำ ลังเล่น 
โยนให้ผู้ ใหญ่เก็บให้ค่ะ

วันหลังเรา 
เอาหนังสือนิทาน 

ไปฝากบ้านโน้นกันไหม
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สิ่งที่เด็กต้องการ
สิ่งที่เด็กเล็กต้องการ หลายส่วนพ่อแม่มีอยู่แล้วตามสัญชาตญาณ อีกส่วนหนึ่งคนที่เคย

เป็นพ่อแม่ ที่อยู่ในชุมชนโดยรอบสามารถแนะน�าหรือตอบค�าถามได้    

สรปุสิง่ทีเ่ดก็เลก็ต้องการอย่างย่อทีสุ่ดตามหวัข้อย่อยข้างบนได้ว่า ต้องการความเอาใจใส่ 

วิจารณ์ พานิช           

23 เม.ย. ๖1

บนรถยนต์เดินทางจาก สคส. ไปยัง มจธ.   

การท�าความเข้าใจเด็ก การสนองตอบ 

ต่อความต้องการของเด็ก รวมทั้ง

การสร้างสภาพแวดล้อมเชงิบวก    

ส�าหรับพ่อแม่ (แม่) 

ในสภาพทีก่�าลังเผชญิความ

ยากล�าบากในการเลี้ยงดู

ลูกน้อย กลไกการจัดกลุ่ม

เยี่ยมบ้าน ที่มี “แม่มือเก๋า” 

ร ่วมทีมด ้วย จะช ่วยให ้

ความม่ันใจแก่แม่มือใหม่ ว่า

ตนสามารถให้สิ่งที่ลูกน้อย 

ต้องการได้ 
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“...พ่อแมม่ีผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กมากกว่าครู (อย่างมากมาย)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผูกพัน (attachment) กับพ่อแม่...”   
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ที่เอื้อต่อการเร ียนรู้ของเด
็ก

อะไรบดบังความเข้าใจของเรา

º··Õèñò

º Ñ§àÊŒ¹¼Á
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เส้นผมบังภูเขา ตีความจากบทที่11 ที่ชื่อว่า Hiding in Plain Sight : Early Learning  

and the American Dream ซึ่งเป็นบทสุดท้าย     

หัวข้อของบทสุดท้ายของหนังสือเน้นที่เป้าหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผม 

จะพยายามตีความเข้าสู่สภาพและยุทธศาสตร์ส�าหรับสังคมไทย   

สภาพชวีติวยัเดก็ของเดก็สมัยปัจจุบนั แตกต่างจากเดก็สมยั 4๐ ปีก่อนมาก คอืสมยัก่อน

เด็กมีอิสระสูง มีที่เล่น และโอกาสเล่นอย่างอิสระกว่าในปัจจุบันมาก กล่าวได้ว่า เด็กสมัยก่อนมี 

“พื้นที่ด�ารงชีวิต” (living habitat) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ      

เหยียบกิ่งใหญ่ๆ ลูก  
กิ่งเล็กมันจะหัก

ค่อยๆ ปีนนะลูก  
กิ่งโน้นมีรังมดนะลูก  

ระวังด้วย

สภาพในห้องเรียนสมัยก่อน 

กับสมัยนี้ก็แตกต่างกันมาก ผู้เขียน 

(Erika Christakis) เล่าประสบการณ์

ในห้องเรยีนช้ันประถมทีอ่งักฤษสมยั

ส่ีสิบปีก่อนครสูอนวิชาประวัตศิาสตร์

อังกฤษโดยบอกให้จด เว้นจังหวะ 

รอให้เดก็จดทนัเป็นช่วงๆ เป็นวิธกีาร

ที่ Mark Twain นักเขียนนวนิยาย  

และนักเสียดสีสังคม วิพากษ์ว ่า  

“เป็นวิธถ่ีายทอดความรูจ้ากสมดุโน้ต 

ของครู สู ่ สมุดโน ้ตของนักเรียน  

โดยไม่ต้องผ่านสมองทัง้ของครแูละ

ของนกัเรยีน”  
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แก้ปัญหา
คุณภาพของครู
เด็กเล็ก

เดี๋ยวตกนะลูก

เตี้ยแค่น้ี 
เองครับ

ผมเองก็โตมาใน “พื้นที่เรียนรู้” ท�านอง

เดียวกัน พ้ืนที่นอกโรงเรียน อยู่ท่ีบ้านและใน

ละแวกบ้านที่เป็นชนบท เราได้เล่นอิสระ โดย

จินตนาการเรื่องราวเอาเอง 

ผมจดจ�าเรื่องราวในห้องเรียนชั้น ม. 2  

ที่โรงเรียน ชุมพร “ศรียาภัย” (ชื่อในขณะนั้น)  

ที่ในช่ัวโมงเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครูผู้สอน

มอบหมายให้ ดช. โสภณ พัฒนอิ่ม เป็นผู้อ่าน 

จากสมุดของครู  ให ้นั ก เ รี ยนทั้ งชั้ นจด

ประวัติศาสตร์อาณาจักรน่านเจ้า     

เด็กสมัยก่อนอย่างผู ้เขียน (และผม) 

เติบโตเป็นคนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ได้ แม้

การเรียนในห้องเรียนไม่เอื้อ แต่ “พื้นที่เรียนรู้” 

(learning habitat) นอกห้องเรียน เอื้อ 

การเรียนรู้ กับ การเข้าโรงเรียน ไม่ใช่

สิ่งเดียวกัน การเรียนรู้เกิดขึ้นในทุกขณะของ

ชีวติเดก็ และชีวติเดก็สมยัก่อนอยูใ่น prepared 

mode ในขณะที่เด็กสมัยนี้อยู่ใน protected 

mode   

ลงมา ลงมา

ความท้าทายต่อการศึกษาของพลเมืองรุ่นใหม่ท้าทายกว่าที่คิด อยู่ลึกกว่าที่คิด อยู่ใน

ลักษณะ “เส้นผมบังภูเขำ” คือผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ บังผลประโยชน์ของเด็ก   
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ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ของอเมริกัน

สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นประเทศที ่

ส่งเสริมและเปิดโอกาสแก่คนนอกคอก ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ผู้ประกอบการ และศิลปิน 

แต่น่าเสียดายที่การศึกษาเด็กเล็กในปัจจุบันถูกออกแบบให้ลดทอนศักยภาพในการสร้างสรรค ์

และนวัตกรรม โดยที่โลกอนาคตต้องการคนที่มีวิญญาณสร้างสรรค์ 

ผู้เขียนบอกว่า เครื่องมือส่งเสริมวิญญาณนี้แก่เด็กอเมริกันในอดีตและด�ารงต่อเนื่องมา

จนปัจจุบัน คือ ค่ายฤดูร้อน เป็นโอกาสให้เด็กได้อยู่ร่วมกัน และท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างอิสระ    

ที่เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งที่เด็กได้ฝึกคือ ทักษะสังคมและอารมณ ์  

อุดมการณ์ส�าคัญท่ีจะส่งเสริมความสร้างสรรค์ของสังคมคือ การเปิดโอกาสให้เด็กมี

พัฒนาการตามอัตราความเร็วของตนเอง และได้มีโอกาสเรียนอย่างลึกซ้ึง (deep learning)  

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเรียนในห้องเรียน เพราะหลักสูตรที่ก�าหนดให้เรียนในปัจจุบันคับแคบเกินไป  

และมนษุย์ในปัจจบุนัไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจรงิทีรู่ก้นัแล้ว แต่อยู่ในโลกทีไ่ม่สามารถคาดเดา 

ล่วงหน้าได้ เด็กเล็กควรได้เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ฝึกฝนให้เคยชินกับความไม่แน่นอน

และความเปลี่ยนแปลง    

ชั้นเรียนที่มีบทเรียนและแบบฝึกหัดตายตัว ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เอื้อ แต่ชั้นเรียนที่เปิด

โอกาสให้เด็กได้เล่นแบบท�ากิจกรรมที่ซับซ้อน จะเอื้อ   

ชั้นเด็กเล็กต้องการครูท่ีมีความรู้และผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และครูต้องท�างานใน

บรรยากาศทีค่รรู่วมมือกัน เพือ่ร่วมกนัสร้างนวตักรรมในการท�าหน้าทีค่รเูดก็เลก็ ซึง่หมายความว่า  

ครูร่วมกันเรียนรู้จากการท�างาน ซึ่งก็คือ PLC (Professional Learning Community) นั่นเอง   
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การเรียนรู้ของเด็กเล็กที่ถูกต้อง คือเน้นเรียนจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่เรียนตาม

แบบแผนท่ีก�าหนด การเรียนจากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 

น�าประสบการณ์ไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีความซับซ้อน และไม่ชัดเจนได้

ให้คุณค่าแก่วัยเด็ก
การเรียนรู ้ที่แท้ของเด็กเล็กคือให้ได้ซึมซับดื่มด�่ากับความเป็นเด็ก การเรียนรู ้ของ 

เด็กวัย 4 ขวบ ควรมีเป้าหมายเพียง 2 อย่าง คือ  (1) ให้ได้ใช้ชีวิตและพัฒนาวัย 4 ขวบหนึ่งปี 

เราจะสร้างแอพลิเคชั่น เกม
อะไรมาขายพ่อแม่และครูดีนะ

อย่างเต็มอิ่ม และ (2) เตรียมตัวเป็นเด็กวัย ๕ ขวบ    

น่าเสียดายท่ีชีวิตของเด็กเล็กถูกนักการเมือง  

นักเศรษฐศาสตร์ และนักการศึกษาแย่งชิงไปในนามของ 

“การลงทนุ” ท�าให้เดก็เล็กกลายเป็นหน่วยการผลิต แทนที่

จะเน้นที่ความสุข และสุขภาพของเด็ก    

ส่ิงที่ผิดคือ การศึกษาเด็กเล็กกลายเป็นหน่วย

การลงทุนที่จะต้องประเมินด้วยความคุ ้มค่า (cost-

effectiveness) ที่เน้นผลระยะสั้น และการพัฒนาขึ้น 

ทีละน้อย แทนที่จะมองผลระยะยาว และให้คุณค่าต่อผล 

ที่วัดได้ เหนอืผลที่ไม่เป็นรูปธรรม    

การจัดการศึกษาเด็กเล็กแบบให้คุณค่าแก่วัยเด็ก 

จะวางพื้นฐานชีวิตให้เด็กโตข้ึนมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะ

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

มนษุย์ มทีกัษะเช่ือมโยง 

อารมณ์กับผู้อื่น
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เข้าใจความเป็นเด็ก
ความเป็นเดก็คอืเป็นวยัแห่งการเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิแบบท่ีเป็นการเรยีนรูบู้รณาการ หรอื

เรียนรู้องค์รวม หากเราเข้าใจเช่นนี้ เราจะไม่แบ่งการเรียนรู้ของเด็กเป็นท่อนๆ แต่ให้โอกาสเด็ก

เรียนภาพรวมโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ แล้วเด็กจะเรียนรู้เอง

ดงันัน้หากจะประเมนิการศกึษาเดก็เล็ก ให้ประเมนิสภาพแวดล้อม เพราะ “สภำพแวดล้อม

คือหลักสูตร” ที่แท้จริง   

ปราสาททราย�  

ผู้เขียนเล่าความทรงจ�าสมัยเป็นเด็กของตนเอง และของสามี ที่ชอบเล่นสร้างปราสาท

ทรายทีช่ายทะเล โดยจนิตนาการเอง คดิวิธกีารเอง แต่สมยันีร้้านจ�าหน่ายของเล่นเดก็มเีครือ่งมอื 

สร้างปราสาททรายขาย ท�าให้เด็กสร้างปราสาททรายได้สะดวก    

เด็กสมัยนี้จึงด้อยโอกาส ท่ีจะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ด้อยโอกาสสร้างสรรค์จากการเล่น    

เพราะถูกประเคนด้วยของเล่นส�าเร็จรูป จากความหวังดีของผู้ใหญ่ ท่ีจะให้สร้างปราสาททราย

ได้สะดวก

ทั้งหมดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด เรื่องการเรียนรู้ของเด็ก คือหลงเอาผลผลิต (product) 

จากการเล่นเป็นเป้าหมาย แต่ในความเป็นจริง กระบวนการ (process) ของการเล่นต่างหาก  

ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็ก    

เราหลงเน้นผลผลิต ละเลยกระบวนการ ของการเล่นของเด็ก   

สะท้อนว่า หัวใจส�าคัญที่สุด ต่อพัฒนาการเด็กเล็ก คือการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ  

สภาพแวดล้อมทีม่วัีตถุพรกัพร้อมเกนิไป ไม่เอือ้ สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ทีสุ่ดคอืสภาพทีม่ปีฏสัิมพันธ์

ระหว่างมนุษย์    

วิจารณ์ พานิช           

29 เม.ย. ๖1  
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แบบน้ีสนุกกว่า

ของเล่นสำ เร็จรูป 
สะดวก ง่ำย  

แต่เด็กไม่ได้สร้ำงสรรค ์
กำรเล่นเอง
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“...เด็กสมัยนี้ด้อยโอกาสที่จะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ด้อยโอกาสสร้างสรรค์จากการเล่น    

เพราะถูกประเคนด้วยของเล่นส�ำเร็จรปู จากความหวังดีของผู้ใหญ่...”

“...หัวใจส�าคัญที่สุด ต่อพัฒนาการเด็กเล็ก คือการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

สภาพแวดล้อมที่มีวัตถุพรักพร้อมเกินไป ไม่เอื้อ 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อที่สุดคือ 

สภาพที่มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย.์..”



234



23๕

บันทกึชดุ พลงัแห่งวยัเยาว์ นี ้ตีความจากหนงัสือ The Importance of Being Little : What 

Young Children Really Need from Grownups ซึ่งเป็นหนังสือ New York Times Bestseller  

เขียนโดย Erika Christakis 

บทส่งท้าย เป็นการ AAR หรือ reflection ของผม จากการตีความหนังสือเล่มนี้  

และเขยีนบลอ็ก ออกแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ก่ผูส้นใจในสังคมไทย โดยพยายามท�าให้สาระจากบรบิท

อเมริกัน เข้าใจได้และสอดคล้องกับบริบทไทย



23๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ มาตรา ๕4 ระบุดังต่อไปนี้  

“รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ 

การศึกษาตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย 

รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ 

ในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี

การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม  

และสนับสนุนให้การจดัการศึกษา ดงักล่าวมคุีณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ทัง้นี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาตซึิง่อย่างน้อย ต้องมบีทบญัญัติ

เกีย่วกบัการจดัท�าแผนการศึกษาแห่งชาต ิและการด�าเนินการและตรวจสอบ

การด�าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
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 การที่รัฐธรรมนูญระบุความส�าคัญของเด็กเล็ก “ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน

เข้ารับการศึกษา” จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และจะเห็นว่า ถ้อยค�า “ก่อนเข้ารับการศึกษา”  

บ่งบอกการให้ความหมายว่า คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญมอง “กำรดูแลและพัฒนำ” เด็กเล็ก แยก

จากการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

การศกึษาทัง้ปวงต้องมุ่งพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด ีมวิีนยั ภมูใิจในชาติ  

สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ 

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  

หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด�าเนินการ 

ให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการศึกษา  

ตามความถนัดของตน 

ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์  

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในการศกึษา และเพือ่เสรมิสร้างและพฒันาคุณภาพ

และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้

มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน

ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน  

เป็นอิสระและก�าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ์

ดังกล่าว” 
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บันทึกชุด พลังแห่งวัยเยาว์ รวม 12 ตอนก่อนหน้านี้ ได้เตือนแล้วเตือนเล่า ว่า  

ในสหรัฐอเมริกา และอีกมากมายหลายประเทศทั่วโลก (รวมทั้งไทย) “กำรดูแลและพัฒนำ”  

เด็กเล็ก หรือเด็กก่อนวัยเรียน ก�าลังถูกวิธีการในโรงเรียนเข้าครอบง�า ความเป็น “preschool” 

ก�าลังถูกท�าให้เป็น school โดยตั้งเป้าหมายเน้นการเรียนวิชา หรืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 

แทนที่จะเน้นพัฒนา “ควำมเป็นเด็ก” ให้เต็มศักยภาพ

บันทึกชุดนี้ มุ่งแสดงให้เห็นว่า วัยเยาว์ของเด็กเล็กมีพลังและคุณค่าในตัวของมันเอง  

ในทางปฏบิตั ิหรือประยกุต์เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู ผูด้�าเนนิการระบบ “กำรดแูลและพฒันำ” เดก็

เลก็ ต้องระมดัระวงัไม่ตกหลมุพรางของพลังแฝงต่างๆ ทีช่วนชักใบให้เรอืเสีย ในนามของเจตนาดี  

ที่เมื่อด�าเนินการแล้ว เด็กเสียประโยชน ์ตามรายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว

คนกลุ ่มแรกท่ี เป ็นต ้นเหตุให ้ ระบบ  

“กำรดูแลและพัฒนำ” เด็กเล็ก เดินผิดทางคือ 

พ่อแม่ (ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทัง้หมด) โดยตัง้เป้าหมาย 

ต่อศูนย์เด็กเล็กในทางที่ผิด คือต้องการให้

เรียนวิชาการ ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสเล่น

อิสระเพื่อฝึกจินตนาการ เพ้อฝัน และการริเริ่ม 

สร้างสรรค์ รวมทัง้ขาดโอกาสฝึกทกัษะ ปฏิสัมพนัธ์

กับเพื่อนๆ และต่อผู้ใหญ่คือครูเด็กเล็ก มีผลให้

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ด้อยลงไป   
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แน่นอนว่า คนกลุม่ใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อระบบ “การดแูลและพฒันา” เดก็เล็ก คอืหน่วยงาน 

ที่ก�ากับดูแลศูนย์เด็กเล็ก ที่หากด�าเนินการสนองความต้องการของพ่อแม่ส่วนใหญ่ ระบบ  

“การดูแลและพัฒนา” เด็กเล็ก ของไทยก็จะเดินผิดทาง    

บุคคลส�าคัญยิ่งใน “การดูแลและพัฒนา” เด็กเล็ก รองจากพ่อแม่ คือครูเด็กเล็ก  

ที่ในอุดมคติแล้ว ต้องผ่านการศึกษามาอย่างดี และมีทักษะในการท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง คือเรา

ต้องได้คนเก่ง ดี มีความสามารถ และรักเด็ก มาเป็นครูหรือผู้ดูแลเด็กเล็ก และหากพิสูจน์ได้

ชัดเจนว่ามีสมรรถนะสูงจริง ควรได้เงินเดือน 4๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป    

การศึกษาและการพัฒนาครูเด็กเล็ก ควรค�านึงถึงสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในบันทึกชุดนี้    

สิง่ทีพ่งึระวงัอย่างยิง่คอื การตคีวามวธิสีร้างพฒันาการเดก็เลก็ผดิๆ ท�าให้การพฒันาเดก็เลก็ 

กลายเป็นแหล่งแสวงประโยชน์ของหลากหลายฝ่าย (ของผู้ใหญ่) มีผลให้เด็กเสียประโยชน์  

คือขาดโอกาสได้พัฒนาเต็มศักยภาพของช่วงวัย   

โปรดสังเกตว่า การปรนเปรอเด็กด้วยวัตถุหรือของเล่น ในหลายกรณี แทนที่จะก่อ 

คุณประโยชน์ต่อเด็กอย่างที่ตั้งใจ อาจกลับก่อผลเสียต่อเด็ก ท�าให้เด็กขาดโอกาสที่จะเล่นอิสระ 

โดยใช้ความเพ้อฝัน จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของตน ร่วมกับเพื่อนเล่น 

วิจารณ์ พานิช           

29 เม.ย. ๖1
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ชื่อหนังสือ พลังแห่งวัยเยาว์
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บทความ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
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พัฒนาเป็นหนังสือโดย  ส�านักพิมพ์สานอักษร

ที่ปรึกษาส�านักพิมพ์ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

บรรณาธิการ  เกื้อกมล นิยม

วาดภาพ   อรพิมพ์ จิรศรีปัญญา

ออกแบบจัดรูปเล่ม อรุณโรจน์ รัตนพันธ์

กองบรรณาธิการ  ศิริลักษ์ พุทธโคตร  ภาวิดา ค�าสัตย์

จัดท�าโดย  บริษัท สานอักษร จ�ากัด

พิมพ์ครั้งแรก  พฤศจิกายน 2๕๖1

จ�านวนพิมพ์  ๕,7๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่   บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

สนับสนุนการพิมพ์  3,๐๐๐ เล่ม โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

สนับสนุนการพิมพ์  2,7๐๐ เล่ม และการออกแบบจัดท�ารูปเล่ม โดย มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 

ต้องการหนังสือ ติดต่อ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด(มหาชน)ส�านักงานใหญ่  

อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1๐9๐๐  
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