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การอบรมโครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” 

ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ที่ 3 พ.ย.61) 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

 ผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้เร่ืองงานบ้าน งานครัว งานสวน และงานศิลปะ เพ่ือเตรียมวิธีคิด เตรียมกาย 

และความรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมพฒันาการลกูทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

ผลที่เกิดขึน้ 

 ผู้ปกครองได้เรียนรู้แนวคิด และฝึกปฏิบตัิเคร่ืองมืองานบ้าน งานครัว งานสวน และเข้าใจการใช้ศิลปะ

สีน า้ (Painting) เพ่ือเสริมจินตนาการส าหรับเดก็ในวยั 0-7 ปี และสามารถน ากลบัไปใช้กบัลกูท่ีบ้าน 

 
ก าหนดการ 

08.00 น.   กิจกรรมท าขนมปัง 

09.00 น.  กิจกรรมจดัดอกไม้  

09.20 น.  กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง  

09.40 น.  “อนบุาลแบบบ้านตามแนวการศกึษาแบบวอลดอร์ฟ”  

10.20 น.   รับประทานอาหารว่างเช้า (ขนมปัง)  

11.00 น.  กิจกรรมศลิปะวาดภาพ 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั และเก็บล้าง 

13.30 น.  พกัผอ่น 

13.50 น.   สรุปการเรียนรู้ และพอ่แมส่ะท้อนการเรียนรู้ 
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 1  

กิจกรรมท าขนมปัง 

กิจกรรมท าขนมปังเป็นการพาให้พ่อแม่เหน็คุณค่าของการชวนลูกประกอบอาหาร ซึ่งจะท าให้ลูก

เรียนรู้มากกว่าการท าขนม แต่ลูกยังได้เรียนรู้วิชาชีวิต และท่ีส าคัญเป็นการปลุกพลังเจตจ านงของลูก

ให้ชัดเจนขึน้ 

กระบวนการท่ีแม่ครูชวนให้พอ่และแมท่ าขนมเป็นวิธีการเดียวกนักบัท่ีใช้กบัเดก็ๆ ซึง่ขนมปังเหลา่นีจ้ะถกู

น ามาเป็นอาหารวา่งของทกุคน โดยแมค่รูจะเตรียมผสมแปง้ และเตรียมอปุกรณ์ในการท าขนมไว้ให้พร้อม

ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมต้นท าขนม ในระหวา่งการปัน้ขนมปัง แมค่รูจะชวนพดูคยุ อธิบายสว่นผสมของขนมปัง    

 
ส่วนผสม 

- แปง้ขนมปัง (ร่อนแล้วคอ่ยตวง) 4 ถ้วย แบง่ไว้ท านวล 1/2 ถ้วย 

- แปง้เค้ก (ข้าวสามกษัตริย์ป่ันละเอียด) 1 ถ้วย 

- เนย (ทานวลขนมปัง และทาถาดตอนอบขนม) 
- นมสด 1/2 ถ้วย 

- ผงฟ ู 1 ช้อนชา 

- น า้ตาลทราย 4 ช้อนโต๊ะ 

- เกลือ 1/2 ช้อนชา 

- น า้มนังา/น า้มนัพืช 2 ช้อนโต๊ะ 

- ไขไ่ก่ตีพอแตก 1 ฟอง 

- ยีสต์ 1 ช้อนโต๊ะ (+น า้ตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ + น า้อุน่ 2 ช้อนโต๊ะ) 
- น า้อุน่ 1 ถ้วย 

- ลกูเกด 
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วิธีท ำ 

- ปลกุยีสต์ให้ต่ืน (ยีสต์ 1 ช้อนโต๊ะ +น า้ตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ + น า้อุน่ 2 ช้อนโต๊ะ) 

- ร่อนแปง้ขนมปัง แล้วตวงให้ได้ 4 ถ้วย แบง่ไว้ท านวล 1/4 ถ้วยตวง 

- ร่อนแปง้เค้ก แล้วตวงให้ได้ 4 ถ้วยตวง เทรวมกบัแปง้ขนมปัง  

- ตีไขพ่อแตก ใสน่มสด คนให้เข้ากนั เตมิน า้อุน่ คนให้เข้ากนั 

- ผสมทกุอย่างในชามผสม ใช้ไม้พายคอ่ยๆ คน ตะล่อมให้เข้ากนั  

- ใสน่ า้มนัพืช นวดแปง้ให้เข้ากนั 

- โรยแปง้นวลบนโต๊ะ นวดแปง้ในชามผสมให้กลม แล้วคลงึตอ่บนโต๊ะ 

- หัน่แปง้ออกเป็นสว่นๆ นวดให้นิ่ม ก่อนปัน้ใช้เนยแต้มท่ีมือเล็กน้อยเพ่ือไมใ่ห้แปง้ตดิมือ 

- ปัน้เป็นรูปทรงตา่งๆ หรือปัน้เป็นขนมปัง ใสล่กูเกดตรงกลาง ปัน้ให้ก้อนกลม คลงึกบัโต๊ะเบาๆ  

- น ามาวางในถาดท่ีทาด้วยเนย หลงัจากนัน้ พกัแปง้ประมาณ 30 นาที -1 ชัว่โมง ให้แปง้ขึน้เทา่ตวั  

- พรมน า้ท่ีขนมปังก่อนเข้าเตาอบ 

- วอร์มเตาไว้ก่อน น าไปอบไฟกลางจนสกุ (ใช้ไฟบน-ลา่ง เม่ือหน้าสกุแล้วใช้ไฟลา่งอย่างเดียว) 

- สงัเกตวา่ขนมปังติดก้นถาดหรือไม ่ถ้าไมต่ิดแสดงวา่สกุแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอุ้ยบอกวา่ “การชวนลกูมาท าขนมปัง นอกจากขนมปังอร่อย ๆ ท่ีเกิดจากน า้พกัน า้แรงของพ่อแม่และลกู

แล้ว สิ่งท่ีลกูจะได้รับคือการพัฒนากล้ามเน้ือน้ิวมือ สามารถน่ังป้ันขนมอย่างจดจ่อได้นาน และ การใช้
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จนิตนาการในการป้ันขนมปังเป็นรูปทรงต่างๆ ตามท่ีเขาอยากจะท า เดก็จะได้เรียนรู้การสมัผสักายจากมือ

ท่ีนวดแปง้ สมัผสักลิ่นจากแปง้ นม และเนย ซึง่บางคนใช้ลกูเกดก็ได้สมัผสัรสชาตด้ิวย  

ขนมท่ีท าเสร็จออกมาแล้วเป็นการประสบความส าเร็จเล็กๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาส้ันๆ ท่ีพ่อ

แม่สร้างให้ลูกได้ เป็นสิ่งชใูจ เม่ือเดก็ได้เห็นผลงานจะรู้สกึวา่ชีวิตนีช้า่งดีเหลือเกิน และโลกใบนีช้่างดีจริงๆ  สิ่ง

เหล่านีย้้อนแย้งกบัการท่ีให้ลกูนัง่ท าแบบฝึกหดัในกระดาษ ซึ่งขาดอรรถรส ขาดประสบการณ์บนพืน้ฐานของ

ความเป็นจริงของชีวิต แม้วา่ครูจะต้องเตรียมการมากกว่าการท าแบบฝึก แตผ่ลท่ีเกิดกบัเด็กคุ้มคา่ และเด็กได้

เรียนรู้ทุกวิชาแบบองค์รวม”  
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กิจกรรม “จัดดอกไม้ จัดใจ” 

กิจกรรมจัดดอกไม้เป็นการเตรียมพ่อแม่ให้มีมุมมองใหม่ในการท่ีจะท าหน้าท่ีพัฒนาลูก ให้เห็น

พลังธรรมชาตใินตัวเดก็ และบทบาทพ่อแม่ในการส่งเสริม และดงึพลังนีข้ึน้มา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จดัดอกไม้ จดัใจ” โดยใช้หลกัการจดัดอกไม้แบบโคริงกะ ของท่านโมกิจิ โอกาดะ ท่ีพยายามให้ดอกไม้

เป็นชีวิตประจ าวนัของผู้คนด้วย ท่านมีข้อคิดว่า “ดอกไม้ทุกดอกจะฉายแสงของตวัเองออกมา เป็นมาลีจรัส

แสง” ดงันัน้ ขอให้ดอกไม้ได้ท าหน้าท่ีมอบความงามให้แก่ทุกคน และถ้าเด็กได้มีโอกาสช่วยจัดดอกไม้ 

ก็จะรับรู้ได้ว่าดอกไม้ให้พลังชีวิตกับเดก็  
 

“ดอกไม้ท าหน้าท่ีรวบรวมความงาม ณ บริเวณนัน้ๆ และมอบความงามให้แก่โลก ผู้ จัดมีหน้าท่ีท าให้

ดอกไม้ได้ท าหน้าท่ีของเขาให้ดีท่ีสดุ นัน่คือการจดัดอกไม้ท่ีสอดประสานอย่างกลมกลืนระหว่างพลงัแห่งดอกไม้

และพลงัแหง่จิตใจของผู้จดัดอกไม้ 
 

เชน่เดียวกบัชีวิตของคนเราก็มีหน้าท่ีของเราเหมือนกนั เราอาจจะมาเกิดเพ่ือท่ีจะให้ก าเนิดลกูของเรา แล้ว

ก็เลีย้งเขาให้ได้ดี อนันีเ้ป็นภาระหน้าท่ีของพ่อของแม่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะมีหน้าท่ีใดในสงัคม แต่

เม่ือเรามีลกู เรามีหน้าท่ีต้องเลีย้งเขาให้ได้ดี สนบัสนนุให้เขาบรรลเุปา้หมายท่ีเขาลงมาเกิด  
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ส าหรับกิจกรรมจดัดอกไม้ของโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก เป็นกิจกรรมเปิดสปัดาห์ (วนัจนัทร์) เพ่ือสร้างพลงั

ชีวิตให้กบัเด็ก ๆ ในวนัเร่ิมต้นของสปัดาห์ ครูอุ้ยจะชวนให้พ่อแม่สงัเกต เม่ือเราได้สมัผสัดอกไม้  ความสดช่ืนก็

มกัจะเกิดขึน้ทนัที เดก็ก็เชน่กนั เขาจะได้รับพลงัจากธรรมชาต ิได้พลงัชีวิต เหมือนมาลีจรัสแสง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคและขัน้ตอน  

1.  เลือกหามมุท่ีสวยท่ีสดุของดอกไม้ เลือกดอกไม้ท่ีป๊ิงเรา และสง่สารมาถึงเราวา่ให้ “ตดัฉนัสิ ตดัฉนัสิ” 

ไมใ่ชเ่ลือกดอกไม้ท่ีเราคดิว่าชอบ และวางแผนอยูใ่นใจแล้ววา่ฉนัชอบสีชมพ ูซึง่จินตนาการแบบนีเ้กิด

กบัเด็กได้ง่ายมาก แตก่บัผู้ใหญ่เกิดยากมาก 

2.  เปิดใจกว้าง เลือกแจกนั เลือกสถานท่ีท่ีจะน าแจกนัไปวางไว้ และจดัดอกไม้ 
 
ความรู้ท่ีพ่อแม่น าไปใช้กับลูก  

เปิดโอกาสให้ลูกจัดดอกไม้เพ่ือรับพลังชีวิต พอ่แมส่ามารถบอกกบัเด็ก ๆ ว่า หน้าท่ีของดอกไม้ คือ 

การท่ีเขาเกิดมาเพ่ือท่ีจะสร้างความงามให้กับโลก เม่ือดอกไม้เห่ียวก็ท าให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ดอกไม้ดอกนัน้ได้

หมดหน้าท่ีลงแล้ว ก็แคด่ึงออกจากแจกนั แล้วน าดอกไม้ดอกใหม่มาใส่แทน เพราะเด็กเขาจะรู้ว่าดอกไม้บาน

ทกุวนั และก็เห่ียวลงทกุวนัเช่นกนั ดงันัน้ ไม่ว่าดอกไม้จะเห่ียวหรือสดใส ล้วนมีความหมายท้ังหมด และ

เป็นเร่ืองธรรมชาตท่ีิพ่อแม่ต้องสอนลูกเพ่ือเปิดรับพลังของธรรมชาต ิและเสริมสร้างพลังชีวิต 
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กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง  

เตรียมความพร้อมของพ่อแม่ในการฝึกถ่ายทอดเร่ืองราว แทนการบอกสอน ด้วยบทกลอน บท

กวี บทเพลง ที่ มีภาษาอันไพเราะ และได้เคล่ือนไหวประกอบท่าทางอย่างมีทิศทาง ผ่านจังหวะอัน

พลิว้ไหวอ่อนโยน ปนสนุก เพ่ือเช่ือมโยงลูกไปสู่ความเข้าใจชีวิตและธรรมชาตอิย่างงดงาม 

 

ครูอุ้ ยชวนพ่อแม่จับมือกันเป็นแถวเดินออกไปยงัสนามหญ้า ซึ่งในระหว่างเดิน แม่ครูทุกคนจะร้องเพลง

คลอไปด้วยพร้อมกนั เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าเราก าลงัจะเร่ิมกิจกรรมใหม่กนัแล้ว ซึ่งเพลงท่ีใช้ในขัน้ตอนนี ้คือ  

เพลง “ชาร์ลี” (แตง่โดยครูมยั) 

“อาจไมมี่บ้านหลงัใหญ่ อาจไมมี่เงินทองมากมาย 

อาจไมมี่สิ่งของสขุสบาย แตห่วัใจไมเ่คยเหน็บหนาว 

ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ ยงัมีดวงดารามากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เตม็หวัใจของกนัและกนั 

แม้จะมีความทกุข์ มีเร่ืองราวราวโหดร้าย  

เราจะผา่นมนัไปด้วยกนั เราจะจบัมือกนั 

ร่วมเผชิญขวากหนาม จนกว่าจะผา่นพ้นไป 
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ไมต้่องมีบ้านหลงัใหญ่ ไมต้่องมีเงินทองมากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เตม็หวัใจของกนัและกนั” 

 
กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง เป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆ จะได้เคล่ือนไหวและร้องเพลงประกอบท่าทางตา่ง ๆ 

เป็นจงัหวะเสมือนลมหายใจออก ท่ีเดก็ๆ จะได้ออกจากการท ากิจกรรมในห้องมาสมัผสักบับรรยากาศภายนอก 

ท าให้รู้สึกผ่อนคลายยามเช้า และท่ีส าคญัคือเป็นกิจกรรมเพ่ือปรับอารมณ์ยามเช้าให้ต่ืนตัว เตรียมพร้อม

ส าหรับการเรียนรู้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ตลอดวนั 

เพลง “Good morning dear sun” 

Good morning dear sun, Good morning dear earth,  

Good morning dear tree, Good morning dear bird 

Good morning dear mountain, and fish in the sea 

Good morning to you and good morning to me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าท่าทางประกอบเพลง 

good morning dear sun 

ยืดแขนทัง้สองข้างขึน้ไป ยืดเหมือนมีคนดงึขึน้จนแตะเพดาน  

ขึน้ไปท่ีท้องฟ้า ไปท่ีก้อนเมฆ จนไปถึงดวงอาทิตย์ ยืดตวัจบัดวงอาทิตย์ไว้ 
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good morning dear earth 

โน้มตวัลง เอามือแตะผืนดนิ พระแมธ่รณีมอบแผน่ดนิให้เราได้เหยียบย ่า ให้ความเคารพผืนแผน่ดนิ 

good morning dear tree 

ยืดเหยียดตวัไปทางขวา ไปทางซ้าย 

good morning dear bird 

ขยบัแขนขึน้ลง เหมือนนกบินในอากาศ 

good morning dear mountain 

ท ามือประกบ ยกขึน้ไปเหนือศีรษะ แล้วลดมือลงมา กางแขนออก ย่อเขา่ เหมือนอุ้มภเูขา 

and fish in the sea 

ประกบมือตรงกลางล าตวั กระโดดเบาๆ สา่ยมือไปข้างหน้าเป็นปลาวา่ยน า้ 

good morning to you 

วาดมือไปกว้างๆ มีอากาศเบาบาง 

good morning to me 

ยกมือขึน้มาโอบกอดตวัเองไว้ 

 
เพลง “สวัสดีตะวัน” 

สวสัดีตะวนั สวสัดีโลกหล้า 

สวสัดีต้นไม้ นกน้อยในนภา 

สวสัดีภเูขา ปลาน้อยในธารา 

สวสัดีคณุครู เพ่ือนยาและฉนัเอง 

ท าทา่ทางประกอบเพลง “สวสัดีตะวนั” เหมือนกบัเพลง “Good morning dear sun”  

o ทกุคนท าทา่เหมือนกนั ยืนอยูก่บัท่ี 

o เพิ่มเทคนิค ให้คนท่ีใสก่ระโปรงเป็นนก  คนท่ีใสก่างเกงเป็นปลา เม่ือร้องเพลงถึงทอ่น “นกน้อยในนภา” 

ให้คนท่ีเป็นนกบนิไปรอบวงแล้วกลบัมาท่ีเดมิ เม่ือร้องเพลงถึงทอ่น “ปลาน้อยในธารา” ให้คนท่ีเป็น

ปลาวา่ยไปรอบวงแล้วกลบัมาท่ีเดิม 

o ร้องจงัหวะช้าๆ และท าทา่เคล่ือนไหวช้าๆ ยืนอยูก่บัท่ี ท าความเข้าใจกบัความหมาย 
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วงกลมนิทานเพลง “ช้าง”  

เช้าวนัหนึง่ ลกูช้างและแมช้่างเดนิออกไปเท่ียวเล่น ทนัใดนัน้เอง เมฆครึม้ก็ลอยลงมา และแล้วฝนก็ตัง้

เค้า ฝนตกลงมา แล้วฝนก็ตกหนกัขึน้ หนกัขึน้ ลูกช้างแอบอยู่ใต้ท้องแม่ และแล้วฟ้าก็ผ่าดงั เปรีย้ง! ลูกช้างวิ่ง

หนี (ทกุคนวิ่งหนีไปรอบๆ)  

เม่ือกลบัมาไมเ่ห็นแมช้่างแล้ว ท ายงัไงดี ลกูช้างเดนิตอ่ไป “แมจ่า๋ ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน” ไปเจอเจ้าเป็ด

ตวัน้อย ก้าบ ก้าบ ก้าบ ลูกช้างถามว่า “พ่ีเป็ด ๆ พ่ีเป็ดเห็นแม่ของฉันไหม” เป็ดถาม “ก้าบ ก้าบ ก้าบ แม่ของ

เธอหน้าตาเป็นอยา่งไร” ลกูช้างตอบ “แมข่องฉนัหน้าตาอยา่งนีน้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้าง

มนัตวัโตไมเ่บา จมกูยาว ๆ เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวงเรียกว่างา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีเป็ดตอบ “ก้าบ ก้าบ ก้าบ 

ไมเ่คยเห็นอะไรแบบนีเ้ลย ไปข้างหน้าเหอะ” 

ลกูช้างเดนิหาแมช้่างตอ่ไป “แมจ่า๋ ๆ แมจ่า๋ ๆ แมอ่ยูไ่หน พ่ีกระตา่ย ๆ พ่ีกระตา่ยเห็นแม่ของฉันไหมจ๊ะ” 

ลกูช้างไปเจอพ่ีกระตา่ย พ่ีกระตา่ยถาม “แมข่องเจ้าเหรอ หน้าตาอย่างไรเหรอ” ลกูช้างตอบ “แม่ของฉันหน้าตา

อย่างงีน้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมนัตวัโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวง

เรียกวา่งา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีกระตา่ยตอบ “ไมเ่คยเห็น ไมเ่คยเห็น ไปข้างหน้าเห๊อะ”  
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“ฮือออ ฮือออ” ลกูช้างร้องไห้แล้วเดนิหาแมช้่างตอ่ไป “แมจ่า๋ ๆ แมจ่า๋ ๆ แมอ่ยูไ่หน ๆ” ลกูช้างได้ยิน

เสียงค ารามของเสือ (ท าทา่เสือค ารามเบา ๆ) จงึร้องถามพ่ีเสือไปวา่ “พ่ีเสือ ๆ พ่ีเสือเห็นแมข่องฉนัไหม” (เสือ

ท าทา่ขูใ่ส)่ “ว๊าย นา่กลวั ไมเ่อาดีกวา่ ๆ”  

“เฮ้อ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ แม่อยู่ไหนหล่ะจ๊ะ” ลูกช้างไปเจอพ่ีกวาง “พ่ีกวาง พ่ีกวางเห็นแม่ของฉัน

ไหม” พ่ีกวางอวดเขาท่ีสวยงามของเขาแล้วถามว่า “แม่ของเจ้าหน้าตามอย่างไรหล่ะ” ลกูช้างตอบ “แม่ของฉัน

หน้าตาอยา่งงี ้ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปลา่ ช้างมนัตวัโตไมเ่บา จมกูยาวๆ เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวง

เรียกวา่งา มีหมีูตาหางยาว” พ่ีกระตา่ยตอบ “ไมเ่คยเห็น ไมเ่คยเห็น ไปข้างหน้าเถ๊อะ” 

“ฮือ ฮือ” ลกูช้างร้องไห้แล้วเดินหาแม่ช้างตอ่ไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลกูช้างมองเห็นพ่ีลิง 

(ท าทา่ลิง) “พ่ีลิง ๆ เห็นแม่ของฉันไหม” พ่ีลิงตอบ “เด๋ียวขอฉันขึน้ไปดขู้างบนก่อน แม่ของเจ้าหน้าตาอย่างไร?” 

ลกูช้างตอบ “อย่างงีห้น่ะจ้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมนัตวัโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรียกว่า

งวง มีเขีย้วใต้งวงเรียกวา่งา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีลิงตอบ “ออ๋... อยูต่รงนู้นนนน” 

ลกูช้างดีใจ ร้องเรียก “ไปดีกว่า.. แม่จ๋า ๆ ๆ ๆ” และแล้วเจ้าลกูช้างก็ได้อยู่กบัแม่ของเขา แล้วแม่ก็กอด

เขาเอาไว้ (ท าทา่กอดค้างไว้คร่ึงนาที)  

 

กิจกรรมวงกลม เป็นกิจกรรมที่จัดให้เดก็ได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 

โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง บทกลอน บทกวี ซึง่จะมีทัง้จงัหวะช้า เร็ว นุม่นวล ขงึขงั ร่าเริง สนกุสนาน

และลงท้ายด้วยการสงบนิ่ง  

เดก็จะได้เคล่ือนไหวอย่างมีทศิทาง มีเข้ามีออก มีหมนุไปทางซ้ายขวา เหลา่นีเ้ป็นความพร้อมท่ีเดก็

จ าเป็นต้องรู้ วา่มีเข้ามีออก มีซ้ายมีขวา บางทีมีกระโดด มีการเลือ้ยไปตามทาง บางทีเดนิส่ีขา แล้วแตว่า่เราจะ

ให้ความพร้อมอะไรแก่เดก็ในเร่ืองของทิศทาง แตเ่พลงหนึง่เพลงไมจ่ าเป็นต้องใสก่ารเคล่ือนไหวทกุอยา่ง 

นอกจากนี ้เพลงเหล่านีจ้ะสอนให้เดก็ซึมซับธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตัว 
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อนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 

โดย อภสิิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) 

ผู้เช่ียวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

 
 

 

ความหมายของ “อนุบาลแบบบ้าน” 

สมยัก่อนพ่อแม่ไม่ต้องให้คนอ่ืนเลีย้งลกู ลกูกินนมแม่ ไม่มีขวดนม ถ้านมไม่พอก็มีแม่นม มีพ่ีปา้น้าอาช่วย

เลีย้งลกู แตเ่ม่ือถึงยคุท่ีเร่ิมมีขวดนม มีการแยกแมอ่อกจากลกูเพราะความเปล่ียนแปลงของสงัคมจึงท าให้เร่ิมมี 

“สถานท่ีรองรับการเลีย้งดเูดก็เล็ก” หรือ Kindergarten แทนพอ่แมข่ึน้มา ตัง้แตช่ว่งปฏิวตัอิตุสาหกรรม 

อนุบาลบ้านรักจดัการศึกษาแนววอลดอร์ฟ  ซึ่งเกิดขึน้ในยุคสงครามโลกครัง้ท่ี 1 หลงัจากท่ีผู้คนกระจัด

กระจาย การศกึษาแนวนีก็้ได้กระจายไปทัว่ยโุรปและมาถึงเอเชีย เช่นท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งวอลดอร์ฟในแนวของ

ญ่ีปุ่ นคือ แบบท่ีอนุบาลบ้านรักน ามาเป็นต้นแบบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย เพราะมีวัฒนธรรม

ประเพณีคล้ายกนัอยูบ้่าง 

ภาพใหญ่ของการศกึษาวอลดอร์ฟ คือการท่ีแม่เลีย้งลกู แตค่ าถามคือ แล้วแม่เลีย้งลกูอยู่ท่ีไหน แม่เป็นใคร 

แม่คนนัน้ก็จะพยายามเลีย้งลกูให้เข้าใจว่าโลกท่ีแม่ลงมาอยู่ก่อนนัน้เป็นอย่างไร  เข้าใจไปถึงทัง้ความดี ความ

งามท่ีโลกใบนีมี้ สิ่งท่ีเราพยายามท าอยู่จริง ๆ มีเพียงเท่านี ้แต่เป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่ เพราะท่ีอนบุาลบ้านรักตดัการ
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เรียนท่ีสงัคมส่วนใหญ่คุ้นเคยออกไป คือ ไม่มีสอนเขียนอ่าน แต่ท่ีอนุบาลบ้านรักให้การเรียนรู้แก่เด็กในเร่ือง

วฒันธรรม เทศกาล วิถีชีวิตของแม่ท่ีอยู่บ้านแล้วก็เลีย้งลูกไปด้วย  เพราะเราเช่ือมัน่ว่าเร่ืองเหล่านีต้้องท าก่อน 

ท่ีจะเขียนอา่น เพราะถึงอย่างไรตอนเข้าเรียนชัน้ประถมเด็กทกุคนต้องเรียนเขียนอ่านอยู่แล้ว ดงันัน้  อนบุาลจึง

ควรเป็นแบบบ้าน คือ บ้านและสิ่งแวดล้อมในบ้านเป็นอยา่งไรก็ท าห้องอนบุาลให้เป็นแบบนัน้ด้วย มีโต๊ะอาหาร 

มีมมุเลน่ มีมมุนอน มีห้องน า้ (ท่ีไมไ่กลจากห้องอนบุาล) ห้องครัว และทกุสว่นใช้งานได้จริง  

คนส่วนมากเข้าใจผิดมานานว่า อนุบาล คือ โรงเรียน แต่ความหมายและความเป็นจริงคือ เด็กระดับ

อนุบาลยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ก่อนหน้านีใ้ช้ช่ือศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ เพราะฉะนัน้เกณฑ์เรียน ซึ่งก็คือชัน้

ประถมศกึษา ถ้าก่อนเกณฑ์ก็ให้มาอยูอี่กสถานท่ีหนึ่งท่ีไม่ใช่โรงเรียน แตก่่อนบริเวณอนบุาลบ้านรัก คือ พืน้ท่ีท่ี

คณุยา่ของครูอุ้ยเลีย้งเด็กก่อนเกณฑ์มาตัง้แตส่มยัสงครามโลก และคนแถวนีไ้ม่มีโรงเรียน คณุปู่ จึงบอกว่าเม่ือ

เดก็ไมมี่ท่ีเรียน เราเปิดบ้านให้เดก็มาเรียน และตัง้แตน่ัน้มาเราก็ยังไม่เคยปิดบ้านนีเ้ลย มีนกัเรียนเข้ามาเร่ือย ๆ 

จนกระทัง่ได้ใบอนญุาต ครูอุ้ยก็มารับชว่งเป็นรุ่นท่ี 3 แตส่ าหรับครูอุ้ยคิดว่าถ้าเป็นโรงเรียนจะใหญ่เกินไป จึงขอ

ท าแค่อนุบาลก็พอ เม่ือเราท าอนุบาลให้หน้าตาเป็นบ้าน ฉะนัน้หมายความว่าทุกบ้านท าได้หมด แต่อนุบาลก็

ไมใ่ชโ่รงเรียน เพราะเราก าลงัท าหน้าท่ีก่อนเกณฑ์  

ดงันัน้ เราต้องช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียน เช่น ถ้าเด็กได้รับมอบหมายงานท่ีมีความหมาย 

เขาจะมีความสนใจท่ีจะท างาน เช่น ท าขนมปังตอนเช้าเพ่ือน ามารับประทานเป็นอาหารว่างตอนสาย ถ้า

ไมไ่ด้ท าก็จะไมไ่ด้รับประทาน และถ้ามาสายก็จะไม่ได้ท า ดงันัน้ เด็กจะกระตือรือร้นท่ีจะอยากท างาน และตรง

ตอ่เวลา มาให้ทนัได้ท าขนม ประสบการณ์จริงและความส าเร็จท่ีเด็กได้จากการท างานมีคุณค่าต่อเด็ก

มากกว่าการให้เดก็น่ังท าแบบฝึกหัด ตอบข้อสอบถูกผิด  และส าหรับการจดัดอกไม้ เพราะดอกไม้มีหน้าท่ี

มอบความงามให้กับโลก การท่ีเด็กได้ใกล้ชิดพลังธรรมชาติ เป็นอีกระดบัหนึ่งของการให้ประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

ดังนัน้ “อนุบาลไม่ใช่โรงเรียน” แต่อนุบาล คือ 

“บ้าน” ครูในห้องอนุบาล คือ “แม่” ท่ีไม่ได้มีหน้าท่ีสอน 

แตมี่บทบาทในการ “พาท า” คือ ท าไปด้วยกนั และต้องมี

เป้าหมายว่าพ่อแม่อยากจะให้ประสบการณ์อะไร

กับลูก ต่างจากการสอนตามโรงเรียนทั่วไปท่ีครูต้อง
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จดัการเรียนการสอนให้ มีการจดัวางทกุอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว นกัเรียนมาถึงนัง่เป็นแถว ครูสาธิตการสอน แต่

ส าหรับการพาท าดยูุง่เหยิงกวา่ ตรงท่ีครูต้องอยูต่รงนัน้กบัเด็กตลอดเวลา อยู่กนัเป็นกลุ่ม ครูไม่มีพกัเท่ียง ครูไม่

มีพกัทานกาแฟสว่นตวั ครูต้องอยูก่บัเดก็ทัง้วนัตัง้แตเ่ช้าจนถึงเย็น เสมือนกบัแมท่ี่ไมส่ามารถท่ีจากลกูไปได้เลย 

 
กระบวนการ “พาท า” อยู่บนหลัก 3 R 

 1. Repetition “ท าซ า้” เป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ตวัเล็กๆ ถ้าเด็กไม่ท าซ า้ จะไม่สามารถเร่ิมต้น

เรียนรู้และท าสิ่งใหม่ๆ  ได้ ตวัอยา่งเชน่  

-   เดก็ 1 ขวบ กวา่ท่ีจะเดินได้จะต้องคลาน แล้วยงโย่ยงหยก ยืนไม่ได้เสียที ก็จะกลบัไปคลานใหม ่

แล้วยงโย่ยงหยก ตัง้ไข่ไม่ได้ก็จะกลบัไปคลานใหม่ และยงโย่ยงหยก ไม่มีเด็กคนไหนย่อท้อเลย 

เพ่ือท่ีจะยืนได้ เดนิได้  

-  ส าหรับเด็ก 2 ขวบท่ีก าลงัหดัพดู จะฝึกหดัริมฝีปาก เล่นน า้ลายซ า้ๆ จนกระทัง่ออกเสียงได้ และ

จะออกเสียงนัน้ๆ ตลอดเวลา จนกวา่จะได้ค าใหม่ 

พอ่แมม่กัจะคดิอยูเ่สมอวา่จะต้องให้ลกูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ลกูจึงจะเก่ง ทัง้ๆ ท่ี

ลกูเพิ่งเรียนรู้เร่ืองนัน้ได้ แม่ก็ไปหาแบบฝึกหดัใหม่ให้ ยกตวัอย่างเช่น การใส่รองเท้า ลกูเพิ่งจะเรียนรู้ว่าเอาเท้า

ใส่ลงไปในรองเท้าคู่นีไ้ด้แล้ว แม่ก็ไปหาซือ้รองเท้าใหม่ท่ีวิธีการใส่แตกต่างจากคูเ่ดิม แต่รู้ไหมว่าเป็นสิ่งท่ียาก

ส าหรับเด็กเล็ก เสือ้ผ้าก็เช่นเดียวกนั เพราะฉะนัน้ อยากให้พ่อแม่ลองดูว่า การท าซ า้มีความหมายอย่างไร ถ้า

เขาไม่ได้ท าซ ้า เขาไม่สามารถท่ีจะเร่ิมต้นอะไรใหม่ได้  

เดก็จงึยงัเรียกร้องขอนิทานเร่ืองเดมิ แตแ่มก็่อยากเปล่ียนนิทานเร่ืองใหม่ให้ลกู เพราะเราไม่รู้มาก่อนว่าการ

ท าซ า้จะท าให้เดก็ก้าวหน้า  

 2. Rhythm “จังหวะ” ท่ีไมใ่ชกิ่จกรรมเข้าจงัหวะ ไมใ่ช่จงัหวะของเสียงเพลง แตเ่ป็นจงัหวะของลม

หายใจ “เข้า-ออก” จังหวะท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงในธรรมชาติ ล่ืนไหล (เช่น โลกท่ี

หมนุรอบตวัเองเกิดกลางวนั-กลางคืน หมนุรอบดวงอาทิตย์ในรอบปี เกิดเป็นฤดกูาลตา่งๆ) เดก็ควรจะนอนเป็น

เวลา ไมด่กึเกินไป ขบัถ่ายตอนเช้าสม ่าเสมอ แตถ้่าผิดจงัหวะเดก็จะรู้สกึไมส่บาย  

“ถ้าเดก็เล่นดีจะนอนหลับดี ถ้าเดก็กินดีจะถ่ายดี” 
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หากกิจวตัรของเดก็ล่ืนไหลเป็นจงัหวะเหมือนลมหายใจเข้า-ออก ผ่อนหนกัเบาในทกุวนัและทกุสปัดาห์ ทกุ

อยา่งก็จะถกูต้อง นอนถกูต้อง เลน่ถกูต้อง พลงัชีวิตของเด็กก็จะถกูพฒันา  

ค าถาม : ลกูเลน่อยูบ้่านก็เลน่ดีแตท่ าไมไมห่ลบั  

ครูอุ้ย : ให้สังเกตคุณภาพการเล่นของเดก็ด้วย ถ้าเล่นแบบเหง่ือท่วมตวั เล่นแล้วได้จินตนาการ เล่นแล้วไม่

โมโห ถือว่าสขุภาวะการเล่นของเขาดีมาก แบบนีก้ล่อมแป๊บหนึ่งก็หลบัแล้ว ส่วนการกินดีคือ ไม่เลือก

กินจนมากเกินไป จนท าให้มีปัญหาเร่ืองระบบขบัถ่าย รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้าสมัภาษณ์คณุพ่อคณุแม่ก็

จะรู้เลย บางบ้าน กว่าลูกจะได้กลบับ้านพ่อแม่ก็พาแวะเท่ียวกนัไปหลายชัว่โมงไม่ถึงบ้านสกัที เจอรถ

ติด ก็เครียดกันอยู่บนรถ พอถึงบ้านก็จะหงุดหงิด ทัง้พ่อแม่ก็เหน่ือย ลูกก็แย่ แบบนีเ้รียกว่า “ผิด

จงัหวะ”   

ดังนัน้ หากต้องการให้เด็กวัยอนุบาลมีพลังชีวิตท่ีดี เราจะต้องท าให้ในหน่ึงวันมีจังหวะแบบ

เดียวกับลมหายใจ ต่ืนเช้ามาสดช่ืน คณุครูเตรียมบ้านให้เป็นแบบบ้าน ท างานเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ในห้องก่อน 

แล้วจงึออกไปท ากิจกรรมวงกลมท่ีสนามหญ้าหรือหน้าบ้าน พอออกไปนอกห้องเป็น “หายใจออก” แล้วกลบัเข้า

มาในห้อง “หายใจเข้า” มาเล่นท่ีมุมบ้านมีของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ทัง้หิน เปลือกหอย ก่ิงไม้ ผ้า ให้เล่น

บทบาทสมมติกันไป สามารถยืมโต๊ะเก้าอีข้องครูได้หมดเลย เอามาท าเป็นบ้านท าเป็นรถ แล้วแต่เด็กท่ีเขา

อยากจะท า เขาก็จะเล่นกัน ใช้เวลาเล่นประมาณสกั 45 นาที เสร็จแล้วจึงกลับมารวมอีกที และรับประทาน

อาหารด้วยกนั ซึง่จะมีพิธีกรรมเล็กน้อยเพ่ือให้ทกุคนรับประทานอาหารพร้อมกนั อาจจะดยูุ่งยากสกัหน่อย เช่น 

เดก็ๆ ต้องรินน า้ ต้องแจกจาน แจกอาหาร แตว่่าเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องประพฤติตวัดีเม่ือทานอาหารร่วมกบั

คนอ่ืน ต้องมีพิธีรีตองนิดหน่อย เป็นเสมือนการ “หายใจเข้า”  ทานอ่ิมแล้วก็ออกไปข้างนอกไปเล่นสนาม เป็น 

“หายใจออก” เลน่อะไรก็ได้ ไมมี่โจทย์ของครู แมค่รูก็แคไ่ปยืนคอยดรูะวงัอนัตรายเทา่นัน้ 

เม่ือเล่นกลางแจ้งเสร็จ เสมือนปล่อยลมหายใจออกแล้ว ก็กลบัเข้ามาทานอาหารกลางวนัด้วยกนั จะเร่ิมมี

พิธีรีตองอีกเหมือนตอนทานอาหารว่าง เด็ก ๆ ต้องตกัอาหารเอง ต้องทานอาหารให้หมด ท าข้าวหกต้องใช้มือ

หยิบใสภ่าชนะให้เรียบร้อย ซึง่เร่ืองนีจ้ะเน้นมาก  

เพราะฉะนัน้ ในหนึง่วนัของเรา ถ้าจดัจงัหวะอย่างดี ทกุเวลานาทีท่ีเด็กอยู่กบัแม่ครู  เด็กจะได้เรียนรู้ทกุวิชา 

ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องท าแบบฝึกหดัในกระดาษเลย และก่อนจะนอนแม่ครูก็จะมีนิทานตัง้โต๊ะ เด็กๆ ก็ได้ภาษา ได้

ฟัง ได้ด ูได้รู้วา่ตวัละครมีความเป็นมาอยา่งไร ภาษาท่ีใช้เล่าเป็นภาษาบทกลอน เป็นภาษาท่ีมีสมัผสั เด็กจะได้
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ภาษาในระดบัท่ีสงูขึน้ไป เพราะฉะนัน้ กิจกรรมในหนึ่งวนัท่ีแม่ครูจดัให้ จงัหวะเวลาเหล่านีส้อดคล้องไปกบัลม

หายใจเข้า-ออก มาอย่างสบาย ๆ ไปอย่างสบาย ๆ และเก็บได้ทกุขัน้ตอน เด็กจะรู้สึกว่าทุกอย่างมนัอยู่ในเนือ้

ในตวัเขาอยา่งเป็นธรรมชาต ิ 

3. Reverence “ให้ความเคารพ” ไมใ่ชเ่ชิงสญัลกัษณ์ แตเ่ป็นการ “ให้เกียรตลูิก” ในฐานะมนุษย์ตวั

น้อยท่ีมีสิทธิในการเกิดมาบนโลกใบน้ีและมีอิสระท้ังร่างกายและความคิด พอ่แมจ่ะต้องไมตี่กรอบให้ลกู

จนเกินไป 

ตวัอยา่งหนึง่ของการให้ความเคารพของอนบุาลบ้านรักคือ “การจดังานวนัเกิด”  เพ่ือแสดงความรู้สึกว่า เรา

ดีใจกบัเขาด้วยท่ีเขาได้เกิดมาเป็นลกูของคณุพอ่คณุแม ่แล้วก็ได้ลงมาท าหน้าท่ีท่ีดีท่ีสดุของโลกมนษุย์ ในฐานะ

ท่ีเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะฉะนัน้ เด็กอนุบาลทกุๆ คนจะได้รับการจดัวนัเกิด ซึ่งจะสงัเกตเห็นว่าแม่ครูมี

มงกฎุ มีเทียน เหลา่นีเ้ป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการจดัวนัเกิดให้กบัเด็ก  และแม่ครูมกัจะเล่านิทานในกิจกรรมวนั

เกิด เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัเจ้าของวนัเกิดเสมอ 

วนัหน่ึง ดวงดำวดวงน้อยดวงหน่ึงเขำมองลงไปที่พื้นโลก เขำมองเห็นแล้วบอก “โอ้โฮ พื้นหญ้ำก็

เป็นสีเขียว บนฟำ้ก็มีนกเต็มไปหมดเลย ทีพื่น้น ้ำก็มีปลำว่ำยน ้ำเต็มไปหมดเลย อยำกจะเป็นมนษุย์บน

โลกจังเลย” ดงันัน้ เขำก็มองหำพ่อแม่ “อุ๊ย พ่อแม่คู่นี้รักกนัอย่ำงดีเลย ฉนัอยำกจะลงมำเกิดเป็นลูก

ของคุณพ่อคณุแม่คู่นี้  แต่คู่รักคู่นี้เขำมีพีช่ำยไปคนหน่ึงแล้ว ไม่เป็นไร ลงมำเป็นน้องก็ได้ เดี๋ยวจะลง

มำท ำใหบ้ำ้นนีน่้ำอยู่มำกข้ึน ตน้ไม้ก็เป็นสีเขียวมำกข้ึน จะรดน ้ำต้นไม้ แล้วก็พืน้ทรำยทัง้หมดนี่นะ จะ

ดูแลอย่ำงดีเลย จะดูแลไม่ใหมี้ส่ิงสกปรกเลย ในทะเลก็เหมือนกนั” ... ลงมำท ำแต่หนำ้ที่ที่ดีๆ เสร็จแล้ว

เขำก็ตอ้งลงมำมองดูว่ำคณุพ่อคณุแม่พร้อมทีจ่ะรับเขำเมื่อไหร่ คณุแม่ก็บอกว่ำ “มำนอนรอในท้องคณุ

แม่สกั 9 เดือนก่อนนะ”  
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บทกลอนวันเกิด 

ตวัเจ้าเป็นดาวดวงน้อยอยู่บนฟากฟ้าในยามค ่าคืน 

มองเห็นโลกใบกลมสดช่ืน ต้นไม้ร่มร่ืนผู้คนมากมี 

อยากลงมาช่วยสร้างโลกให้หมดทกุข์คลายโศกมีสขุเตม็ท่ี 

มองดพูอ่แม่คูนี่ ้รักกนันานปี อยากมีลกูผกูใจ 

จงึชวนหมูด่าวหลายดวงเรียงร้อยเป็นพวง รถเล่ือนแลน่ไป 

รุ้งทอดสะพานรักให้ เจ้าจงลงไปรออยู่ในครรภ์ 

พอ่แมต่า่งเฝา้รอคอย เฝา้คอยลกูน้อย เฝา้คอยใจมัน่ 

ลกูน้อยเตบิโตในครรภ์ พอ่แมน่บัวนัรอเจ้าเกิดมา 

วนันีเ้ป็นวนัเกิดเจ้า ในครอบครัวเราต่ืนเต้นนกัหนา 

ปากนิด จมกูน้อย หน้าตา เจ้าแบง่เอามาจากพอ่แมเ่ท่ากนั 

เตบิโตเจ้าจงมัน่ใจ เป็นคนดีให้ได้ดัง่เจ้าตัง้มัน่ 

จงรักและจงผกูพนั น าความสขุสนัต์ให้โลกเราเอย 

..........สขุสนัต์วนัเกิดนะลกู................... 
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การจัดงานวันเกิดของอนุบาลบ้านรัก 

หากมีเดก็เกิดในวนันัน้ ครูและพอ่แมจ่ะมากนัแตเ่ช้าเพ่ือท าเค้ก  เชิญคณุพ่อคณุแม่และเจ้าของวนัเกิด 

มา ทกุคนจะให้เกียรตเิดก็เจ้าของวนัเกิด ท่ีเกิดมาเป็นมนษุย์แล้ว มีหน้าท่ีอนัยิ่งใหญ่มาก วนันัน้จะเป็นวนัพิเศษ

ของเจ้าของวนัเกิด จะมีการร้องเพลง “บทกลอนวนัเกิด” ให้เด็ก จากนัน้ ให้เขาตดัเค้กให้เพ่ือนและตดักลบับ้าน

อีก 1 ชิน้ จากนัน้ แมค่รูจะถามเจ้าของวนัเกิดว่าวนันีอ้ยากจะท าอะไร ซึ่งสิ่งท่ีเด็กๆ ตอบออกมาก็มกัจะตอบใน

เชิงวา่เขาอยากจะท าความดีอะไร เพราะเขาได้รู้แล้ววา่เขาเกิดมาเพื่ออะไร  

 

ขัน้ตอนการจัดงานวันเกิด 

1. เตรียมเค้กและนมส าหรับเดก็ 

2. เตรียมอปุกรณ์จาน ช้อน แก้ว   

3. จดัเทียนให้ครบตามจ านวนปี (ถ้าเด็กอายคุรบ 4 ปี ก็จดั 4 เล่ม) และจดัเทียนเพิ่มอีก 1 เล่ม เพ่ือให้

เดก็รู้สกึวา่นบัจากวนันีคื้อวนัท่ีเขาจะก้าวไปสูปี่ท่ีอาย ุ5 ขวบ 

4. พาเดก็เดนิไปตามเส้นปีและชวนคยุ เช่น ปีท่ี 1 ลืมตาดโูลก ปีท่ี 2 เขาท าอะไรได้ (เช่น เดินได้ พดูได้ 

พดูค าแรกว่าอะไร ปีท่ี 3 ท าอะไรได้ ร้องเพลงได้ ปีท่ี 4 ท าอะไรได้ เช่น ข่ีจกัรยานได้ เม่ือถึงปีท่ี 5 ให้กล่าวร้อง

เพลงและบอกวา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีเราจะอวยพรให้หนไูปสูปี่ท่ี 5 และเขามีความตัง้ใจท่ีจะท าอะไร  

5. จากนัน้ พาเขาเดนิหรือกระโดดพร้อมกบักลา่ววา่ “เข้าสูปี่ท่ี 5 แล้วนะ” เพ่ือให้เขารู้ตวัวา่เขาโตขึน้มา

อีก 1 ปี และเพ่ือให้เดก็นบัถือตวัเองด้วย 

 

ครูเปล่ียน เดก็เปล่ียน 

ในแนวทางของวอล์ดอล์ฟเช่ือวา่ เดก็ท่ีสร้างปัญหาในห้อง เป็นเพราะว่าเขามักจะไม่ได้รับมอบหมาย

ให้ท างานท่ีดี งานท่ีมีคุณค่า และหากเด็กท่ีสร้างปัญหาถูกกีดกันให้ออกไปข้างนอกก็มักจะน้อยใจ แต่ถ้า

เปล่ียนมาลองมอบหมายงานท่ีส าคญัให้เขาท า เช่น ไปจุดเทียนไหว้พระ ครูให้เขาถือเทียน เม่ือเด็กได้ท าใน

ส่ิงท่ีคิดว่าครูไม่กล้าให้ใครท า เขาจะตัง้ใจประคองเทียนไปวางท่ีหน้าพระพุทธรูป และกราบพระอย่าง

สวยงาม เราจะเห็นความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมเขา เด็กเองจะรู้สึกว่าส่ิงท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย

น้ันยิง่ใหญ่ เขาก็จะวางตวัอีกแบบหนึง่และท าได้อยา่งดีและตัง้ใจมาก 
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เราจะไม่มีทางเห็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในตัวเด็กได้ หากเราไม่เคยเช่ือใจเขา หรือไม่เคยมอบหมาย

งานท่ีดีให้เขา เราไม่เคยเคารพในตัวเขาเลย แล้วเราก็ตัดสินว่าเขามีปัญหาในห้องเรียน ดังน้ัน เรา

ต้องเปล่ียนมุมมองใหม่  

 

หลักของการพาท า 3 R น้ี จะท าให้ส่ิงท่ีเราตั้งใจท าประสบความส าเร็จ  คือ พ่อแม่จะต้อง  

1. Repetition ท าซ ้า  

2. Rhythm มีจังหวะท่ีสอดคล้องกับธรรมชาต ิ 

3. Reverence ให้ความเคารพ  
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กิจกรรมรับประทานอาหารว่าง (ขนมปัง) 

เพื่อเตรียมความเข้าใจของพ่อแม่ ให้เห็นความหมายของการรับประทานอาหารว่างของเดก็ เป็น

การให้เดก็ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหาร ฝึกวินัยและการรอคอย มอบหมายให้พ่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแล

น้อง ที่จะท าให้เดก็เหน็คุณค่าของตนเอง 

 
ขัน้ตอนการจัดโต๊ะอาหารว่าง 
 1. แจกวางจาน ช้อนและซ้อม และแก้วนม ตามล าดบั 

 2. น าขนม (ขนมปังซึง่พอ่แม่ร่วมกนัปัน้เม่ือเช้ามาเสิร์ฟ) 

 3. รินน า้สมนุไพรใสแ่ก้ว ให้ครบทกุคน  
 

ท่ีอนุบาลบ้านรัก พ่ีอนุบาล 3 จะผลดักันเป็นผู้ รินน า้และเสิร์ฟอาหารให้กับน้องเล็ก ซึ่งการมีบทบาทและ

หน้าท่ีท าให้เดก็รู้สกึมีคณุคา่ รู้สกึภาคภมูิใจ ท่ีได้ดแูลรุ่นน้อง และเป็นการฝึกกล้ามเนือ้มือ ความสมัพนัธ์ของตา

และมือในการรินน า้ไม่ให้หก ส่วนน้องก็เรียนรู้ว่าการรอคอยให้ทกุคนได้อาหารครบแล้วค่อยทานพร้อมกนัเป็น

การฝึกวินยัและการรู้จกัรอคอย  

ก่อนทานของว่างแม่ครูจะจดุเทียน เป็นสญัญาณของการเร่ิมต้นรับประทานของว่าง จากนัน้ ให้พ่อแม่ทุก

คนท่ีนัง่อยูร่อบโต๊ะจบัมือกนัและท่องบทกลอน  

“อาหารวา่งเช้านี ้เรารับประทาน ขนมปัง น า้มะตมู เราขอสญัญาวา่ จะรับประทานให้หมด” 

“โลกผู้มอบอาหารนีใ้ห้ ตะวนัผู้ท าให้สกุเหลืองงาม  

บญุคณุโลกและดวงตะวนั จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล” 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ขอบคณุคะ่/ครับ” 
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เม่ือทานอ่ิมทกุคนชว่ยกนัเก็บจานใส่ตระกร้า โดยแม่ครูจะเล่ือนตะกร้าไปบนโต๊ะ สง่ตอ่กนัไปทีละคนพร้อม

กบัผ้าให้เช็ดโต๊ะ และในระหวา่งท่ีเก็บจาน แมค่รูก็จะร้องเพลง 

“ลอย ลอย ลอย ลอยไปตามน า้ใส 

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป 

ลอยไปให้เย็นใจ” 

 

แมค่รูจะร้องเพลงนีซ้ า้ไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเก็บจานครบรอบโต๊ะ เม่ือเก็บจานและแก้วหมดแล้ว แมค่รูจะดบั

เทียนท่ีจดุไว้ตัง้แตต่อนต้น และตามด้วยการร้องเพลงพร้อมท าทา่ทางประกอบ  

“คณุแมลี่แมกซ์ แมกซ์ แมกซ์  สวมใสก่ระโปรง โปรง โปรง 

ท่ีมีกระดมุ ดมุ ดมุ  สีแดง และด า ด า ด า 

เธอขอเงินแม ่แม ่แม ่ ห้าสิบ สตางค์ ตาง ตาง 

เพ่ือจะไปด ูด ูด ู ช้างเต้นระบ า บ า บ า 

เธอกระโดดสงู สงู สงู ขึน้ไปบนฟ้า ฟ้า ฟ้า 

แล้วไมก่ลบัมา มา มา ถึงเดือนพฤศจิกา กา กา” 

 

และเม่ือจบเพลง แมค่รูชวนพอ่แมท่ี่นัง่อยูร่อบโต๊ะอาหารจบัมือกนัอีกครัง้พร้อมกบัท่องบทกลอน 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ ขอบคณุคะ่/ครับ” 

 

หลงัรับประทานเสร็จ พ่ีอนบุาล 3 จะผลดัเวรกนัเป็นผู้ ล้างจาน แก้วน า้ เป็นการฝึกความรับผิดชอบ 
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กิจกรรมศิลปะวาดภาพ  

โดย อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) 

นักศิลปะบ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา 

 

จากกิจกรรมระบายสีน า้สู่การเรียนรู้การเคารพจินตภาพของลูก โดยไม่ตัง้โจทย์ และให้

อิสระภาพลูกในการพัฒนาพลังเจตจ านง พ่อแม่มีหน้าที่เตรียมงาน เตรียมพืน้ที่และปล่อยให้เขา

ท างานของเขาไปโดยไม่ตัดสิน และมีหน้าที่ช่ืนชมในความส าเร็จ การท างานศิลปะจะท าให้พ่อแม่

เข้าใจโลกของลูก โดยไม่พาเอาประสบการณ์เดมิของพ่อแม่เข้าไปใส่ในภาพของเดก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูมอสจบครุศาสตร์ ภาควิชาประถม มาฝึกงานกับอนุบาลบ้านรัก ก่อนท่ีจะไปเรียนต่อประเทศเยอรมนั  

และมีโอกาสได้เรียนการศกึษาในแนววอลดอร์ฟอยู่ช่วงหนึ่ง จากนัน้ จึงไปเรียนศิลปะก่อนจะกลบัมาท างานใน

โรงพยาบาลท่ีประเทศไทย ได้ท างานเผยแพร่งานศิลปะบ าบดัในแนวของมนษุยปรัชญาซึ่งสมยันัน้ก็ถือว่าเป็น

สิ่งใหม ่แตผ่า่นไป 15 ปีแล้ว เร่ืองนีก็้ไมไ่ด้ใหมอี่กตอ่ไป   
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ท าไมเดก็อนุบาลจึงจ าเป็นต้องระบายสี 

สิ่งส าคญัท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นงานศลิปะบ าบดัหรือในงานการศกึษาของเด็กอนบุาลในแนว Kindergarten คือ 

เราใช้เร่ืองของการระบายสีเข้ามาท างานกบัเด็กๆ ในการศกึษานีใ้นเส้นทางของมนษุยปรัชญาหรือวอลดอร์ฟ

ไมไ่ด้เป็นวิชา แตม่องเป็นองค์รวม รูดอล์ฟ สไตเนอร์ มีฐานคิดว่า “ศิลปะพัฒนาด้านจิตวิญญาณ” ดงันัน้ เม่ือ

ไม่ได้มองศิลปะเป็นวิชา เราจึงมองทุกอย่างเป็นศิลปะ เช่น การท่ีเด็กๆ ท าขนม ก็ต้องมีความเป็นศิลปะในการ

ปัน้ เดก็ช่วยกนัเก็บของเล่นก็เป็นศิลปะ คณุครูก็เป็นเสมือนศิลปินท่ีพาเด็กเล่น เป็นต้น การทานข้าวของเด็ก ๆ 

การสวดมนต์ การร้องเพลง หรือวา่ชีวิตทัง้หมด ก็เป็นแง่มมุของสนุทรียะทัง้หมด  

ดงันัน้ ถ้าเราออกจากภาพของวิชา จะค้นพบอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีพ่อแม่สามารถพาเด็กเดินทางไปกับโลกของ

ความงามได้ เพราะว่าในโลกทกุวนันี ้เราจะเห็นว่ามีสิ่งตา่ง ๆ มากมายท่ีสามารถไหลเทเข้าสู่ตวัของเด็กได้ ค า

ว่า “ไหลเท” แสดงว่าสามารถประทบัเข้ามา หรือวิ่งเข้ามา หมายความว่าพ่อแม่จะต้องช่วยคัดกรองบางส่ิง

บางอย่างให้ไหลเทเข้ามาประทับในตัวเด็กให้เป็นแง่มุมของความงามด้วย  หากพ่อแม่ไม่กลัน่กรองเลย  

แสดงวา่เราจะปลอ่ยให้ลกูไปเสพส่ืออะไรก็ได้อยา่งนัน้หรือ 

การศึกษาท่ีเราพยายามส่งเสริมให้เด็กพบกบัความงาม ด้วยเร่ืองราวตา่งๆ ในห้องเรียนตัง้แตเ่ช้าจรดเย็น 

สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในห้องเรียนเป็นแง่มุมส าคญัให้เด็ก “ก่อร่าง” คือ การขยายตวัของเด็กในแต่ละวัน การยืดของ

สรีระ การพฒันาข้างใน ซึ่งเป็นไปทกุสามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี การขยายไม่ใช่เป็นแค่ร่างกาย แต่เด็ก

พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และส่ิงท่ีส าคัญคือ พลังชีวิต เด็กไม่สามารถขยาย

ร่างกายภายในสามเดือน หกเดือน เก้าเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราไม่รักษาพลงัชีวิตของเด็กไว้ให้ดี 

เปรียบเทียบง่าย ๆ เด็กปกติมีพฒันาการของร่างกายเป็นไปตามล าดบั แตห่ากเด็กคนไหนป่วย เราจะเห็นทัง้

กายภาพ ตัง้แตสี่ผิว สีริมฝีปากซีด ผิวแห้ง ฯลฯ และความรู้สกึข้างในก็จะมีพลงัชีวิตไมเ่ทา่กบัเดก็ปกต ิ 

มีเด็กหลายคนท่ีเคยไปบ าบดัท่ีโรงพยาบาล ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับเด็กปกติ เพราะว่าเขาเคยถูก

ล่ามโซ่ไว้ ซึ่งในโลกปัจจุบนัแทบจะไม่น่าเช่ือว่ามี แต่ก็ยังมี เม่ือเด็กถูกล่ามแสดงว่าร่างกายของเขาก็ไม่ได้

เคล่ือนไหว แคน่ัน้ไม่พอ ไม่ใช่แค่การคมุขงัร่างกาย แต่เป็นจิตวิญญาณด้วย เพราะฉะนัน้  ถ้าเด็กคนนีว้าดรูป

เขาจะวาดแบบหนึ่งทันที ดงันัน้ สิ่งท่ีอยากจะให้เห็น คือ ค าว่า พลังชีวิต หรือพลังงานด้านในท่ีส่งเสริมให้

ร่างกายพฒันา 
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ค าว่า “ร่างกาย” รวมถึงสมองและทุกอย่างท่ีเป็นองคาพยพของร่างกาย ต้องอาศยัพลงังานชีวิต ซึ่งศิลปะ

หนึง่ท่ีชว่ยเสริมพลงัชีวิตได้ดีก็คือ การระบายสี  

ถ้าสงัเกตดจูะเห็นว่าสีของท้องฟ้าไม่เคยถูกคมุขงัเลย เราไม่เคยเห็นสีถกูล้อมกรอบเลยในท้องฟ้า อย่างท่ี

อนบุาลบ้านรักก็เหมือนกนั มองไปรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นผนงัหรือประต ูเด็กๆ จะไม่ได้เห็นสีท่ีถกูระบายเป็นกรอบ

เลย ซึง่ก าลงัโยงเข้าสูเ่ร่ืองการสร้างกรอบให้เดก็ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัและเป็นหลกัการของท่ีอนบุาลบ้านรัก  

เด็กคนหนึ่งเติบโตขึน้โดยมีสภาวะท่ีเรียกว่า การขยาย เป็นหลกัการพืน้ฐานของมนุษย์ เขาจะเติบโตหรือ

ขยายออกไปจนถึงอายุประมาณ 35 ปี เป็นจุดท่ีเรียกว่าคร่ึงชีวิต (Midlife) หลังจากนัน้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ

เปล่ียนไป พอหลงัอายุ 35 สรีระของผู้สูงวยัค่อย ๆ ฝ่อ และในท่ีสุดแล้ว คนท่ีอาย ุ60 -70 ปี เราจะเห็นว่าสรีระ

ร่างกายจะค่อย ๆ เป็น figure มากขึน้ แต่เด็กมีลกัษณะขยายออกเสมอ ในหลักการนีเ้ราสามารถเช่ือมโยง

กลบัมาท่ีการระบายสี ซึ่งในภาษาองักฤษเราใช้ค าว่า Painting ตามหลกัพจนานุกรมศิลปะ ค าว่า “ระบายสี” 

หมายถึง ความสามารถในการท าเป็นเชิงระนาบ ค าวา่ “ระนาบ” คือพืน้ผิวขนาดใหญ่ โดยท่ีไม่ได้วาดกรอบแล้ว

ใสสี่เข้าไป ซึง่เรียกวา่ Coloring  

สิ่งท่ีจะพาพ่อแม่ทกุท่านท านัน้เป็นการระบายสีท่ีส่งผลกบัเด็กโดยตรง คือ การ Painting เป็นการระบายสี 

ท่ีไมใ่ชก่าร Coloring หรือลงสีในกรอบหรือลงสีในชอ่ง  
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เช่ือมโยงกลบัไปท่ีสณัฐานของความเป็นมนษุย์ซึง่มีการขยายอยูเ่สมอ ถ้าเราส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ขยายออกจากด้านในด้วย โดยไม่ก าหนดกรอบต่าง ๆ ให้เขา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีอิสรภาพ จะส่งผล

ให้เดก็ท างานกับด้านในด้วย เรียกว่า “พลังชีวิตของเด็ก” ซึ่งเก่ียวข้องกบัเร่ืองระบบสขุภาพของเด็กด้วยท่ี

จะเป็นไปได้ดี จงึเป็นท่ีมาของค าวา่ “ระบายสีอิสระ” โดยในการศกึษาของเด็กในช่วงอาย ุ7 ปีแรก จ าเป็นต้อง

ให้เดก็ระบายสีตามแนวทางนี ้โดยไม่ตั้งโจทย์ให้กับเดก็ๆ  

ส่ิงส าคัญท่ีสุดของเดก็ 7 ปีแรก คือ Will หรือ เจตจ านง คือ การท่ีเด็กมีความมุ่งม่ันในการลงมือท า 

แต่หลงัจาก 7 ปีไปแล้ว คือ ช่วง 7-14 ปี จะกลายเป็นเร่ืองของความรู้สึก และช่วง 14-21 ปี จะเป็นเร่ืองของ

ความคดิ แตว่นันีเ้ราจะให้ความส าคญักบัเร่ืองของการลงมือท าในเดก็ 7 ปีแรกก่อน   

 

 

ยกตวัอย่างให้เห็นภาพของเจตจ านง ถ้าหากในห้องท่ีมีเด็กมาท างานศิลปะ บนโต๊ะมีสีน า้ แก้วน า้ และ

กระดาษวางไว้พร้อมแล้ว เด็กๆ นัง่อยู่ท่ีโต๊ะ แต่เพียงแคค่รูหนัหลงัให้ เด็กคนหนึ่งเร่ิมลงมือท าทนัทีโดยท่ีครูยงั

ไมไ่ด้สัง่ นัน่คือ Will ของเดก็ท างานแล้ว เทียบกบัเด็กอีกคนหนึ่งนัง่รอแล้วถามว่า “ครูจะให้หนวูาดอะไร” แสดง

ให้เห็นว่าเด็กสองคนนีต้า่งกัน คือ เด็กคนหนึ่งมี Will แต่อีกคนหนึ่งว่างเปล่า และมีเด็กอีกส่วนหนึ่งท่ีอาจจะ

หยิบพูก่นัมาถือไว้และนัง่คดิ ซึง่เดก็อนบุาลส่วนหนึ่งเป็นแบบนี ้อาจจะเป็นเพราะมาจากการเลีย้งด ูหรือเพราะ

ระบบการศกึษาท่ีตัง้โจทย์มาให้เสมอ  
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Will เป็นธรรมชาตพ้ืินฐานของเดก็ เป็นประสบการณ์ท่ีสดมาก เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องวางแผนว่า

จะท าอะไร เพราะฉะน้ัน ในการระบายสีก็เป็นเร่ืองเดียวกันคือ ใช้ Will ท างานเป็นหลักในเด็ก 7 ปี

แรก แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช้ความรู้สึกเลย เพียงแต่ Will ยังชัดมากส าหรับเดก็ใน 7 ปีแรก  

 

อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมศิลปะสีน า้ 

1. กระดาษ 100 ปอนด์ หรือกระดาษส าหรับสีน า้ 

2. แผน่อะคริลิคขนาดประมาณ 40x48 ซม. ส าหรับรองกระดาษ 

3. แก้วน า้ใส ส าหรับล้างพูก่นัให้สะอาดทกุครัง้ก่อนท่ีจะระบายครัง้ตอ่ๆ ไป 

4. ฟองน า้ธรรมชาต ิส าหรับซบักระดาษให้หมาด 

5. สีน า้ ใช้แม่สี (น า้เงิน เหลือง แดง) การระบายสีแนวนี ้ใช้สีน า้ เพราะมีความโปร่งแสง จะรู้สึก

หายใจได้ รู้สกึวา่มีสีเคล่ือนท่ีอยูร่อบตวั ตา่งจากสีโปสเตอร์ท่ีทบึแสงและรู้สกึหนกั 

6. พูก่นัเบอร์ 20 หรือ 18 เป็นพู่กนัแบน เพ่ือการระบายสีแนวระนาบ (พู่กนักลมจะเหมาะส าหรับการ

วาดรูป drawing มากกวา่) 

การวาดรูป เราจะไมค่ านงึถึงผลงาน แตเ่น้นท่ีกระบวนการ เร่ิมตัง้แตก่ารจดัเตรียมอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม

ส าหรับการระบายสี  

ในกระบวนการระบายสี จะไมใ่ช้การบอกสอน แตค่รูมอสจะท าให้ดเูป็นตวัอย่าง และให้คณุพอ่คณุแมท่ า

ตาม เรียกวา่ Immitation ถ้าพอ่แมห่รือครูมีความนิ่งหรือความสงบในการท างาน บรรยากาศในการเรียนรู้ของ

ห้องจะสงบมาก แตถ้่ามีการพดูกนัเยอะ บรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบ เชน่เดียวกนั หากบ้านต้องการให้

บรรยากาศสงบ ต้องลดสิ่งท่ีเป็นค าสัง่ หรือค าพดูลง 

 

ขัน้ตอนในการท ากระดาษเปียก 

1. ใช้ฟองน า้จุม่น า้แล้วลบูลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ด้านเรียบก่อนจากนัน้คอ่ยเปล่ียนเป็นด้านหยาบ 

2. ลบูน า้ท่ีกระดาษด้านหยาบ ไล่ฟองอากาศออก ให้กระดาษเรียบ (ยกกระดาษและใช้ฟองน า้ลบูเบาๆ 

ด้านหลงั เพราะน า้ยงัไม่พอ และลดการเกิดขยุกระดาษด้านหน้า) และใช้กระดาษด้านหยาบส าหรับ

ระบาย 
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3. รอสกัพกัจนกระดาษคอ่ย ๆ หมาดลง สงัเกตท่ีความมนัวาวของน า้ท่ีสะท้อนจะลดลง 

เม่ือจะระบายสี ใช้พู่กนัแตะน า้หมาด ๆ แล้วใช้สีตามอธัยาศยั โดยมีสีให้ 3 สีคือ แดง เหลือง น า้เงิน หาก

ใครอยากได้สีอ่ืนสามารถผสมท่ีกระดาษของตวัเอง (ใช้สีน า้เพราะตามธรรมชาติของสีน า้จะละลายจากน า้

เทา่นัน้ จากเข้ม จาง ออ่น เกิดจากการหยดน า้เข้าไป)  

ท่ีส าคญั คือ ต้องล้างพูก่นัให้สะอาดเสมอ ใช้มือบีบพูก่นั และเช็ดกระดาษทิชชู ่หรือผ้าให้สะอาด จะท าให้สี

ในจานสีสะอาดอยูเ่สมอ ไมผ่สมกนั 

การระบายสีจะใช้กระดาษหมาด ไม่ใช้กระดาษเปียกโชก เพราะสิ่งท่ีท าให้สีเคล่ือนไม่ใช่ตวัเด็ก แต่เป็น

ความเปียกของกระดาษ กระดาษหมาดจะเป็นการใช้ด้านในของเดก็ในการเช่ือมโยงสี 

 

มือของเด็กจะเดินทางอย่างไร มาจากด้านในของเขา ความกังวลของเด็กเป็นอย่างไรจะเห็นท่ี

พู่กัน ความสบายใจของเด็ก โลกแห่งอิสรภาพเป็นอย่างไร จะส่งไปท่ีพู่กันเสมอ เพราะพู่กันและมือ

เช่ือมโยงกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
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ความแตกต่างของการระบายสีน า้แบบ figure & non figure 

1. “ระบายสีท่ีมีรูปทรง” หรือ figure exercise ค าว่ารูปทรงในท่ีนีห้มายถึง จะมีคนก็ได้ จะมีสิ่งของ 

ต้นไม้ มีบ้าน มีก้อนเมฆ ก็ได้ เรียกว่า figure ให้มีรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในนัน้ แล้วให้พ่อแม่สงัเกตตวัเอง

ด้วยวา่ ตอนวาดรูปท่ีมี figure มีความรู้สกึอยา่งไร  
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 เม่ือวาดภาพ figure เสร็จแล้ว ครูมอสเชิญชวนให้พ่อแม่ลกุขึน้ยืน และเดินไปรอบๆ เพ่ือดูผลงานของ

ตวัเองและของพอ่แมท่า่นอ่ืน วา่คนอ่ืนๆ วาดรูปอะไร เคยเห็นสีนัน้ ๆ ท่ีคนอ่ืนใช้มาก่อนหรือไม่ จากนัน้ กลบัมา

นัง่ท่ีของตวัเองและแบง่ปันสิ่งท่ีเกิดขึน้ (Element) ไมมี่ความรู้สกึชอบ/ไมช่อบ 

  
โจทย์ : สิ่งท่ีพ่อแม่เห็นมีอะไรบ้าง ให้ตอบคนละ 1 ค า โดยกลัน่กรองออกมาจากการวาด figure ท่ีผ่านมาว่า

การวาดให้อะไรกบัเราบ้าง 

 
คุณพ่อคุณแม่แลกเปล่ียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

 คดิถึง  จินตนาการ  อดีต 

 ผสมผสาน  กฎเกณฑ์  ความฝัน 

 กรอบ/ข้อจ ากดั  ความเป็นไป  ความชอบ 

 ความสขุ  ความคุ้นชิน  
  

2. “ระบายสีที่ไม่มีรูปทรง” หรือ  non figure exercise หมายถึง ไร้รูปร่างรูปทรง  ไม่มีต้นไม้ ไม่มีภูเขา 

ไม่มีเด็ก ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีรูปทรงอะไรเลย แล้วสงัเกตเหมือนเดิมว่าระหว่างวาดรูปนีข้้างในรู้สึก

อยา่งไร  
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ให้พอ่แมท่ างานชิน้นีอ้ยา่งอิสระ ไร้รูปร่าง/รูปทรง เน้นพืน้ระนาบ  

- กระดาษมีความหมาดระดบัหนึง่ ไมแ่ห้ง 

- ใช้น า้ละลายเนือ้สีในจานสี ถ้าสีเบาไปก็ให้ใช้พู่กนัละลายเนือ้สีเข้ากบัน า้ในจานมากขึน้ ไม่ละลายเนือ้

สีในกระดาษตรงๆ 

- ถ้าอยากจะเปล่ียนสี ก็ให้ล้างพูก่นั เช็ดให้สะอาด แล้วจุม่สีใหม ่ไมมี่การผสมสีในจานสีก่อน สีตา่งๆ จะ

ไปเจอกนัในกระดาษเลย  

ให้พ่อแม่นึกถึงโลกความเป็นจริงของสี เคล่ือนไปแบบท่ีเราปล่อยให้สีน ามือเราได้ ยินดีให้สีพาเราไป ถ้าสี

ไหลเข้าหากัน ก็จงยินดีในเร่ืองของอิสรภาพ ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึน้ไปตามกฎของการผสานโดย

ธรรมชาติ แต่ให้สังเกตท่ีมือ ถ้าเราก าลังมีความสุขกับสิ่งท่ีเราระบาย เราผสานมือไปอย่างช้าๆ เกิดอะไรขึน้

ปลอ่ยให้เป็นไปอยา่งธรรมชาติ  
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สว่นตอนจบของภาพนัน้ ถ้าเป็นเดก็ บางคนจะรู้วา่ระบายไปแล้วภาพจะจบแบบไหน เด็กบางคนรู้ว่าตวัเอง

ระบาย “พอ” แล้ว แตเ่ด็กบางคนไม่รู้ เขาระบายจนกระดาษขาด เพราะฉะนัน้  ต้องท าความเข้าใจด้วยว่าท่ีเขา 

“พอ” นัน้ เขาพอใจความงามของกระดาษ หรือเขามองไม่เห็นว่าความงามอยู่ท่ีจดุนี ้แล้วเขาท าเลยจดุนีไ้ป ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีนา่สนใจมาก ถ้าเด็กคนนัน้เลยเกินค าว่า “งาม” ไปแล้วจนกระดาษขาด ครูต้องเข้าไปคยุกบัเขาให้เด็ก

รู้ตวั เพราะเดก็บางคนไมรู้่ตวัวา่ได้ท าเกินความงามนัน้ไปแล้ว ดงันัน้ ครูหรือผู้ปกครองอาจจะเข้าไปถามเขาว่า 

“กระดาษขาดเราต้องท าอย่างไร แคไ่หนถึงเรียกว่าพอ” ครูจึงต้องมีมมุมอง แคไ่หนถึงเรียกว่าส าเร็จแล้วในการ

ท างานแบบนีเ้ป็นสิ่งท่ีไมง่่าย  

 
โจทย์ : เม่ือวาดเสร็จแล้ว มีอะไรเกิดขึน้ในใจเราบ้าง ให้ตอบคนละ 1 ค า  

 
คุณพ่อคุณแม่แลกเปล่ียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

 เปิดกว้าง  โลง่  ลอง 

 สบัสน  ลอ่งลอย  ความไมแ่นน่อน 

 อะไรก็ได้  อิสระ  เปล่ียนแปลงได้ 

 สบาย  ไมส่ิน้สดุ  ไมมี่ขอบเขต 

 ปลดปลอ่ย  ปลอ่ยวาง  ยืดหยุน่ 
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เปิดพืน้ท่ีให้เดก็ “ระบายสีอิสระ” 

เวลาท่ีเราวาดภาพท่ีมีรูปทรง หรือ figure เรามกัจะวางแผนก่อนแล้วคอ่ยวาดไปตามภาพท่ีอาจจะเกิดจาก

การคิดถึงบางคน เป็นภาพท่ีเกิดในอดีตส าหรับบางคน ขณะท่ีเราก าลงัท าไปตามภาพท่ีเกิดขึน้ในใจ บางคนก็

ท าได้ตามภาพท่ีคดิไว้ แตบ่างคนก็ท าไม่ได้ ก็เป็นเร่ืองของเทคนิคตา่ง ๆ แตก็่มีกฎมีกรอบ เพราะภาพท่ีเราวาด 

มาจากภาพท่ีเราก าหนดไว้แล้ว และรู้วา่เม่ือไหร่คือจดุท่ีภาพนัน้เสร็จ 

ส่วนภาพไร้รูปร่างรูปทรง หรือ non figure หลายคนบอกว่าดไูม่แน่นอน เพราะว่ามนัเปล่ียนอยู่เสมอ เป็น

เพราะเกิดจากการลองผิดลองถกู ขยบัไปทกุนาที เราไม่รู้เลยวา่ภาพจะจบอยา่งไร เป็นภาพท่ีอยูก่บัปัจจบุนั 

มมุมองของการศกึษาเด็กตามธรรมชาติ เราสนบัสนนุให้เด็กอนบุาลท างานกบัภาพ non figure exercise 

เพราะมีความเป็นอิสระ เปล่ียนได้ ปล่อยวาง ไม่มีขอบเขต ยืดหยุ่น และท่ีส าคญัเป็นการท างานกบัจินตภาพ 

หลายคนใช้ค าว่าจินตภาพ (imaginary) ในการวาดรูป  figure แตจ่ริงๆ แล้วคือ ความทรงจ า (memory) ไม่ใช่

จินตภาพ การวาดรูป non figure ตา่งหากท่ีใช้จินตภาพ และอยู่กบัปัจจบุนั เช่น การระบายสี non figure เม่ือ

เห็นสีแดงเคล่ือนท่ี แล้วเกิดความรู้สกึวา่ถ้าใช้สีเหลืองด้วยจะดีกวา่ เป็นต้น 

คณุพ่อคณุแม่บางคนชอบระบายสี non figure แต่บางคนอาจจะชอบวาด figure มากกว่าก็เป็นไปได้ 

เพราะในชีวิตจริง เราต้องการภาพท่ีชดัเจนเวลาท างาน แต่บางคนอาจจะต้องการท างานท่ีปรับเปล่ียนได้ มี

อิสระ มนัเป็นเร่ืองเดียวกันเลย ชีวิตของเราบางคนต้องการค าสัง่ท่ีชดัเจน แต่ส าหรับเด็ก 7 ปีแรก เราต้องให้ 

อิสระในการท างานกบัเขา ให้เขาวาด non figure เตม็อ่ิมก่อน หลงัจาก 7 ปีเดก็เขาจะเร่ิมวาด figure เอง  

จากผลงานภาพของเดก็ เราจะพบความเป็นอิสรภาพ หรือความรู้สึกไปกบัสิ่งท่ีเขาระบายได้ ภาพวาดของ

เขาท่ีเป็นอิสระเพราะวา่ข้างในของเดก็มีความเป็นอิสระมาก แตเ่ม่ือเทียบกบัผู้ใหญ่ ความสนกุในตวัน้อยเกินไป 

เม่ือเทียบกบัความสนกุในตวัเด็ก หรือเรียกวา่ Joyful ในชีวิตมาก และเป็นสิ่งท่ีเดก็จะต้องไมส่ญูเสียไป 
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ถ้าเด็ก 7 ปีแรก เป็นแบบผู้ ใหญ่ เขาเห็นสนามเด็กเล่นแล้วนัง่มองเฉย ๆ แสดงว่าเขาสญูเสียความเป็นเด็ก

ไปแล้ว (ตา่งจากชีวิตเด็กจริงๆ ท่ีเม่ือเห็นสนามแล้ว เหมือนเห็นอีกโลกนึง แล้วเขาจะวิ่งเข้าไปสู่โลกท่ีเป็นอิสระ

นัน้) ถ้าเขาวาดรูป รูปของเขาจะให้ความรู้สึกหนกั แตรู่ปของเด็กท่ีเป็นอิสระจะมีความฝันในนัน้ สนกุ กล้าใช้สี 

เพราะฉะนัน้ ชีวิตในกระดาษกับเร่ืองจริงคือเร่ืองเดียวกัน  ดงันัน้  หากถามว่าสามารถน าความสนุกของเด็ก

กลบัมาได้หรือไม ่ค าตอบคือ ได้ และการระบายสีก็คือ การท่ีเราก าลังน าความสนุกกลับมาให้ตัวเอง ใช้ได้

ทัง้กับเด็กและผู้ ใหญ่  แต่ข้อควรตระหนกั คือ ตอนท่ีเด็กวาดรูป ผู้ใหญ่จะต้องแยกตัวเองออกมาเล็กน้อย 

ไม่ควรเอาใจแบบผู้ใหญ่ไปเป็นมาตรฐานให้กับเด็ก เพราะเด็กไม่ได้เป็นแบบผู้ ใหญ่ เด็กมีความสนุก 

อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างระบายสี เด็กสามารถฝึกวินยัได้ด้วย จากการท่ีเด็กต้องล้างพู่กนั และเช็ดให้แห้งก่อน

จะเปล่ียนใช้สีใหม ่ 

ตอนท่ีให้เด็กระบายสี เราไม่ได้ใช้จานสี แต่ผู้ ใหญ่จะใช้สีผสมน า้ลงในขวดใสเล็ก ๆ ให้เด็กก่อน เพราะเด็ก

ยงัไม่สามารถกะปริมาณสีท่ีจะใช้ได้ พ่อแม่ต้องช่วยให้เขาท างานโดยมีก าแพงน้อยท่ีสดุ และท่ีต้องใช้กระดาษ

เปียกเพราะระบายได้ง่ายกวา่มาก  

สิ่งท่ีท าอยู่นีไ้ม่ใช่เทคนิค แตเ่ราก าลงัพดูถึงความหมายท่ีภาพวาดแสดงออกมา คือ ธาต ุ เพราะธรรมชาติ

ของมนษุย์มีธาตนุ า้ ดนิ ลม ซึง่การระบายสีนัน้พาไปถึงเร่ืองธาตตุา่งๆ ทัง้ดนิ น า้ ลม ไฟ ตวัอยา่งเชน่ 
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- ธาตุน า้ สีน า้ใช้น า้ท าละลาย ใช้กระดาษท่ีหมาด น า้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในร่างกายมนษุย์ คือ มี

น า้และเลือด 80 เปอร์เซ็นต์หมนุเวียนอยู่ในร่างกาย เราใช้ค าว่า “หมนุเวียน” เพราะไม่ได้อยู่นิ่ง มีการ

เคล่ือนท่ีอยู่ตลอด เรียกว่า Circulation ร่างกายของเด็กก็ท างานแบบนีต้ลอดเหมือนกบัผู้ ใหญ่ ดงันัน้ 

ถ้ารูปออกมาแล้วให้ความรู้สกึเหมือนขยบัไมไ่ด้ แสดงว่าพ่อแม่หรือครูต้องเฝา้ดเูด็กแล้วว่าเกิดอะไรขึน้ 

ท าไมรูปถึง fix หรือรู้สกึหนกัมาก  

- ธาตุลม หากสงัเกตรูป non figure สามารถส่ือให้เห็นได้ว่ามีการเคล่ือนไหวในภาพ ซึ่งการเคล่ือนไหว

ในรูปมี 2 สนันิษฐาน คือ น า้และลม มีอากาศอยูใ่นรูป แตบ่างรูปไมมี่  

- ธาตุไฟ ไม่ได้หมายถึงเปลวไฟ แต่หมายถึงความอบอุ่น รูป non figure มีความอบอุ่นอยู่ในภาพ 

เพราะฉะนัน้ ในภาพวาดของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมีดวงอาทิตย์ ภาพของเด็กจึงสมัพนัธ์กับสีแดง หรือ

ชมพมู่วง (สีมาเจนต้า) เพราะเป็นความอบอุ่น ความสมัพนัธ์ของแม่ลกู สิ่งตา่ง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในบ้าน 

เดก็ท่ีวาดรูปแล้วธาตไุฟหายไป ครูอนบุาลหรือนกับ าบดัก็ต้องเห็น แล้วก็เฝา้ดกูนัตอ่ไป 

การวาดภาพของเดก็เรายงัเน้นแนวระนาบ หรือ non figure (จึงใช้พู่กนัเบอร์ 18 และ 20 เพราะสามารถใช้

ระบายแนวระนาบได้ดี) ยงัไม่เติมตวัละคร พ่อแม่หรือครูไม่จ าเป็นต้องชวนเด็กพดูถึงรูปท่ีเขาวาดตอ่ เด็กบาง

คนอยากเลา่ก็ให้พดูได้ แตเ่ดก็บางคนไมพ่ร้อมจะพดู  

เราให้เด็กระบาย non figure แล้วปล่อยให้พลังของสีดึงและโน้มน าการท างานไปสู่ figure ได้เอง 

เพราะพลังของสีมีมากกว่าพลังของ figure ท้ังน้ี สีบางสีในภาพของเด็กจะแทน figure บางส่ิงได้เองใน

จินตภาพของเดก็ หากเดก็อยากจะเช่ือมโยง ดังน้ัน เดก็จึงไม่จ าเป็นต้องวาด figure 

ในการเรียนรู้ศลิปะวาดภาพส าหรับคณุพ่อคณุแม่ครัง้นี ้มีเปา้หมายเพ่ือให้ “เคารพเด็ก” สิ่งท่ีพ่อแม่ทกุคน

ได้ท าวนันี ้จะเห็นว่ารูปของแตล่ะคนมีพืน้ท่ีของตวัเอง มีเร่ืองราวของความสมัพนัธ์ ในขณะท่ีบางคนก าลงัวาด

รูป ถ้ามีใครเข้าไปบอกว่า “แบบนีม้นัไม่ใช่นะ” “วาดแบบนีล้งไปด้วยสิ” คณุพ่อคณุแม่อาจจะรู้สึกค้านในใจว่า 

“ท าไมท าแบบนี”้  เดก็ก็เหมือนกนั เขามีอิสรภาพในการท างานศลิปะของตวัเอง พ่อแม่มีหน้าท่ีแค่เตรียมงาน

และช่วยเก็บของ ตอนสุดท้าย คือ ช่ืนชมเขา  “วนันีห้นมีูสมาธิ หนทู างานได้นานมากเลย” “สีแดงสวยมาก

เลย แม่ชอบ” น่ีคือสิ่งท่ีพ่อแม่ท าได้ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจว่าสีท่ีลูกวาดออกมาส่ือถึงอะไรต้องเรียน

เพิ่มเตมิอีก  
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การท างานศลิปะท าให้เราเข้าใจลกู เราจะรู้ว่าน่ีคือ “โลกของลูก ไม่ใช่โลกของพ่อแม่” ขณะท่ีลกูวาดรูป

ถ้าพ่อแม่เข้าไปถามว่า “ท าไมไม่วาดคน” “ท าไมไม่มีต้นไม้” นัน่คือ สิ่งท่ีไม่ควรท า เพราะเด็กก าลงัท างานกับ

ด้านในท่ีเป็นปัจจุบนั แต่พ่อแม่ก าลังพาอดีตหรือความทรงจ าของตวัเองใส่เข้าไปในภาพของลูก ฉะนัน้  ต้อง

ปล่อยให้เด็กเขาท างานให้ส าเร็จด้วยตัวเอง ล้างพู่กันให้เรียบร้อย นั่นถือว่าประสบความส าเร็จแล้วท่ีเขา

สามารถระบายสีได้เตม็แผน่ ทัง้ ๆ ท่ีสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจบุนัมีเทคโนโลยีมาดงึดดูความตัง้ใจเขาตัง้มากมาย 

ถ้าลกูวาดรูปเสร็จแล้ว สีท่ีเหลือใช้ยงัสะอาด จุ่มล้างพกูนัและเช็ดแห้งทกุครัง้ เป็นตวัชีว้ดัได้เลยว่าลกูของเรามี

ความจดจอ่ระดบัไหน แตถ้่าเขาละเลงกระดาษทะล ุก็ไมเ่ป็นไร เราชวนเขามาเร่ิมใหม่กนั เพราะฉะนัน้ ขอบเขต

ของผู้ใหญ่กบัเดก็นัน้แตกตา่งกนั  

 

“อย่าเพิ่งเอารูปทรงท่ีแน่ชัดเข้ามาในรูปของเด็ก เพราะเด็กทุกคนมีเจตจ านง (will) มีเร่ืองราว

มากมายในชีวิตท่ีอยากจะระบายออกมา”  
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เทคนิคท่ีพ่อแม่น ากลับไปใช้กับลูก 

1. ในการระบายสีสิ่งท่ีต้องให้ความส าคญัก็คือ กระบวนการ ซึง่เร่ิมตัง้แตก่ารเตรียมอปุกรณ์ 

2. จะเร่ิมลงมือโดยไมใ่ช้การส่ือสารใด ๆ แตใ่ช้การท าเป็นตวัอยา่งให้เดก็ด ู(พาท า) จากนัน้ เขาก็จะท าตาม  

3. พอ่แมต้่องมีความนิ่งสงบ ระวงัไมพ่ดูเยอะหรือออกค าสัง่ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนิ่งสงบ  

4. หากกระดาษไม่เรียบหรือมีฟองอากาศ ให้แก้ไขด้วยการยกขึน้แล้วใช้ฟองน า้ลูบเบา ๆ ด้านล่างของ

กระดาษ เพ่ือไมใ่ห้กระดาษเป็นขยุ  

5. ก่อนจุม่สีใหมค่วรล้างพู่กนัให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อน 

6. ละลายเนือ้สีให้บาง เนือ้สีควรจะพอดี ถ้ารู้สึกว่าเบาไปก็แตะเนือ้สีให้เข้มขึน้แล้วละลายอีกที  ไม่เอาเนือ้

สีมาแตะกบักระดาษตรง ๆ การระบายแบบไร้รูปร่างรูปทรง หมายถึงอิสระ เน้นค าว่า ระนาบ พืน้ระนาบ

ใหญ่ ๆ  ถ้าใครท าเป็นเส้นไปแล้วลองแตะน า้เล็กน้อยปรับให้เป็นระนาบไมเ่ป็นเส้น 

7. การระบายสีน า้ เน้นให้สีได้เคล่ือนท่ีผ่านความเปียกของกระดาษ  วิธีนีจ้ึงต้องการข้างในของเด็กในการ

เช่ือมโยงสี สิ่งท่ีควรให้ความส าคญัคือ พู่กนัและหวัใจของเด็ก มือของเด็กจะเคล่ือนท่ีไปอย่างไร ทิศทาง

ไหนนัน้แสดงออกมามาจากข้างใน ความกังวลใจ ความสบายใจของเด็ก โลกแห่งเสรีภาพ โลกแห่ง

อิสรภาพเป็นอยา่งไรก็จะสง่ไปท่ีพูก่นัเสมอ เพราะพูก่นัและมือจะสมัพนัธ์กบัอวยัวะในร่างกาย  
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กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน 

เพื่อให้พ่อแม่เกิดความเข้าใจ และเหน็ความส าคัญของการรับประทานอาหารท่ีมีความประณีต 
ตัง้แต่การเตรียมอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับเดก็ วิธีการจัดวางท่ีมีสีสันดึงดูดใจ การรับประทาน
อาหารพร้อมกัน โดยมีพ่อแม่เป็นต้นแบบให้เดก็ได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร และท าให้เป็น
ช่วงเวลาแห่งความสุข 

 

  
ขัน้ตอนการจัดโต๊ะอาหารกลางวัน 

1. แมค่รูวางผ้ารองจาน วางจาน ช้อนและซ้อม และแก้วน า้ ตามล าดบั 

2. สง่ตอ่ถาดอาหาร (เมนเูป็นข้าวสตไูก)่ ให้พอ่แมแ่ตล่ะคนตกัอาหารเอง เร่ิมจากข้าว กบัข้าว โดยแม่

ครูจะเน้นย า้ให้ตกัแตพ่ออ่ิม ถ้าไมอ่ิ่มแล้วจงึเตมิ จะได้ไมท่านเหลือ  

3. อาสาสมคัรรินน า้ใสแ่ก้วให้ครบทกุคน 

4. จดุเทียน 2 เลม่บนโต๊ะอาหาร เป็นสญัญาณวา่ทกุคนเตรียมพร้อมรับประทานอาหารแล้ว 

 

เม่ือทกุคนตกัอาหารครบแล้ว แมค่รูจะชวนพอ่แมท่กุคนจบัมือกนัรอบโต๊ะอาหาร พร้อมทอ่งบทกลอน  

 

“อาหารกลางวนัวนันี ้เรารับประทาน ข้าวสวย สตไูก่ เราขอสญัญาว่า เราจะรับประทานให้หมด” 

“โลกผู้มอบอาหารนีใ้ห้ ตะวนัผู้ท าให้สกุเหลืองงาม บญุคณุโลกและดวงตะวนั จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล” 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ขอบคณุคะ่/ครับ” 
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การรอคอยให้ทกุคนได้อาหารครบแล้วคอ่ยทานพร้อมๆ กนั เป็นการฝึกวินยัและการรู้จกัรอคอย คณุครูนัง่

รับประทานอาหารร่วมกับเด็ก เพ่ือเด็กได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารจากครู และทุกคนได้เรียนเร่ืองเซ็ท คือ 

เซ็ทมีจาน มีถ้วยซุป มีช้อนส้อม เป็นการให้เดก็ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบง่ายๆ เป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนั  

 

นอกจากนี ้ยงัเป็นการเรียนรู้เร่ือง “ประชาธิปไตย” ไปโดยไม่รู้ตวั คือ ทกุคนจะได้สิทธิอาหารเท่าเทียมกัน 

เช่น ได้แตงโมคนละ 1 ชิน้ แต่ถ้ามีเหลือจากสิทธิท่ีได้ หลงัจากทานไปแล้ว จะมีการโหวตกนัว่าใครจะรับเพิ่ม

หรือไม ่ 

 

เทคนิคที่พ่อแม่สามารถน าไปใช้ที่บ้าน 

 ให้เดก็ ๆ จดัโต๊ะอาหาร มีผ้ารองจาน แก้วน า้ (เด็ก ๆ ท่ีบ้านรักจะมีผ้ารองจานท่ีแมปั่กผ้าให้ สิ่งนีจ้ะเป็นตวั

ท่ีท าให้รู้สกึวา่เราจะรับประทานให้เรียบร้อยไมใ่ห้อาหารหกเลอะเทอะ)  

 ให้ความส าคญักบัวตัถดุบิท่ีน ามาประกอบอาหาร ท่ีควรจะสะอาดและมีคณุคา่ทางโภชนาการ 

 การแยกผกัแตล่ะชนิดออกมาให้เดก็เห็นสีสนัสวย ๆ ของผกัตา่ง ๆ ไมผ่สมรวมเข้าด้วยกนั ท าให้เด็ก ๆ เห็น

วา่อาหารมือ้นีเ้ขาจะได้ทานผกัอะไรบ้าง  

 ให้เวลาในการรับประทานทานอาหาร ไมเ่ร่งรีบ เพ่ือให้เดก็มีความสขุ และมีความรัก 

 ให้เดก็นัง่ทานข้าวท่ีตรงไหนก็ให้เขานัง่ท่ีนัน่เป็นประจ า  
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สรุปการเรียนรู้ และพ่อแม่สะท้อนการเรียนรู้ 

โดย อภสิิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) 

ผู้เช่ียวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

 

ตามหลกัมนษุยปรัชญา เด็กช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ขวบ เป็นช่วงเด็กก าลังสร้างร่างกาย เด็กท่ี

พร้อมจะเรียนได้ ให้สังเกตจากสรีระร่างกาย หากถามวา่ “พร้อมหรือยงั” ให้นึกถึงค าว่า “ลกูนกผลดัขน ลกู

คนผลดัฟัน” เด็กท่ีจะพร้อมเรียนจะเป็นช่วงท่ี “ฟันน ้านมหลุด ฟันแท้ขึ้น” สรีระร่างกายท่ีลกูสะสมทัง้อาหาร

การกิน สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของการด ารงชีวิตของลกู จะเป็นตวัแท้ๆ ของลกู เม่ือถึงตอนนัน้พ่อแม่ต้อง

เช่ือมัน่ในตวัลกูวา่เขาไปตอ่ได้ พอ่แมจ่งึควรท่ีจะรอให้ถึงชว่งนัน้ ไมล้่มๆ ลกุๆ ไปกบัชีวิตอนบุาลของลกู ถ้าเรียน

เขียนอา่นตัง้แตอ่นบุาลแล้ว เม่ือเดก็ขึน้เรียนชัน้ท่ีสงูขึน้ๆ ไป ก็จะรู้ว่าการท าอะไรผิดไปตั้งแต่ในช่วงอนุบาล 

จินตนาการของเดก็ก็จะหายไปด้วย และเม่ือลูกยิง่โตขึ้นไปพ่อแม่จะยิง่รู้ว่าอนุบาลน้ันส าคัญเพียงใด  

 

 

 

“อนุบาลแบบบ้าน” คือ การท าอนบุาลให้เป็น “บ้าน” เด็กควรเติบโตและมีความสขุ สามารถวิ่งเล่นได้

อยูก่บัธรรมชาต ิเข้าถึงความงามของธรรมชาต ิอนบุาลเป็นช่วงเตรียมเข้าโรงเรียน (Pre School) หรือเตรียมขึน้

ชัน้ประถม เดก็ ๆ ยงัไมค่วรรับข้อมลูมาก ๆ ดงันัน้ พ่อแม่รุ่นใหม่จะต้องแก้ไข และช่วยกนับอกตอ่ ท าอนบุาลให้

เป็นแบบบ้าน ให้เหมือนอยู่บ้านของตัวเอง เด็กจะได้เร่ิมต้นได้เลย ถ้าให้เด็กอยู่แบบประถมเล็ก ๆ ก็ไม่ใช่
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ธรรมชาตขิองเดก็ คนท่ีอยูใ่นบ้านก็ต้องเป็นแม่ หรือเป็นพอ่ก็ได้ ซึง่ต้องแสดงออกชดัเจนว่าจะอยู่ในบทบาทไหน 

เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึง่เป็นเพศโดยธรรมชาต ิอยา่ให้เดก็แคลงใจวา่ใครเป็นใคร 

ท่ีห้องอนบุาล เดก็มี “แมค่รู” “พอ่ครู” เป็นครูท่ีมีค าวา่ “แม่” “พ่อ” น าหน้า เด็กเรียนรู้ด้วยวิธี “พาท า”  

เดก็จะไม่ท าตามในส่ิงท่ีเราบอก ตวัอย่างเช่น บอกให้ลกูไปกวาดบ้านแตต่วัแม่เองยงันัง่เล่นโทรศพัท์ ดงันัน้  

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกได้อย่างสม ่าเสมอ เพราะเด็กก าลังต้องการ “แบบอย่าง” ให้

เลียนแบบ ให้เขาอยู่ในจังหวะท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ เพ่ือไม่ท าให้เขาสับสน และสุดท้ายการให้

ความเคารพเด็ก ไม่ได้หมายความว่าเราให้เด็กเป็นใหญ่กว่าเรา ไม่ใช่การตามใจ ต้องยอมลกู แตคื่อการให้

ความเคารพในความเป็นมนุษย์ และเล้ียงดูเขาให้ดีท่ีสุด   

ภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมีความ “เป็นเจ้าชาย เป็นเจ้าหญิง” อยู่ เขามีศักดิ์ศรี มีความช่ืน

ชมตัวเองอยู่ เวลาเด็กได้ฟังนิทานท่ีมีเจ้าชายเจ้าหญิง เด็กจะรู้สึกว่า “ฉันเป็นเจ้าชายองค์นัน้” “เจ้าหญิงองค์

นัน้” เขาเกิดมาเพ่ือมีความดีอย่างน้ันเลย เราจึงต้องให้ความเคารพว่าทกุคนมีความดีในระดบัเจ้าชายเจ้า

หญิง ค าวา่ “เจ้าชายเจ้าหญิง” ไมไ่ด้หมายถึงมงกฎุ แตห่มายถึง “ความดีท่ีพร้อมจะมีศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์” น่ีคือ การให้ความเคารพเด็ก ต้องค านึงว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็ก เขาควรจะได้โอกาสระบายสีแบบ

ไหนจึงจะเหมาะสมกับวัย 
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ขณะท่ีเดก็ ๆ ในวยั 6 ปีคร่ึงได้ระบายสีอย่างมีความสขุ แตค่ณุแม่ยงัเป็นห่วงเร่ืองของวิชาการจึงพาไป

เรียนพิเศษ ขณะท่ีเด็กก าลงัท างานกับพลงัเจตจ านงของตวัเองอย่างเต็มท่ีผ่านการระบายสี กระดาษท่ีเคยลง

สีสนัสวยงามอยา่งมีอิสระ กลบัต้องเปล่ียนไปตวัหนงัสือท่ีเรียนพิเศษมา สิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมาคือ จินตนาการของ

เดก็คอ่ย ๆ หมดไป เพราะโลกของสมองซีกซ้ายเข้ามาเอาเวลาของสมองซีกขวาไปก่อน แตถ้่าเรารอให้สมองซีก

ขวาของเด็กท างานไปให้ถึงท่ีสดุก่อน เป็น thinking ในระดบัเร่ิมแรก เพราะ thinking มาจากโลกจินตนาการ

ของสมองซีกขวา ถ้าสมองซีกขวาท างานได้สดุแล้ว จะสง่ตอ่ไปท่ีซีกซ้าย ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์แบบ  

ยกตวัอยา่ง การเรียนเร่ืองตวัอกัษร หากลองเลา่เป็นนิทาน แล้วให้ลกูใช้จินตนาการไปพร้อม ๆ กนัด้วย  

“เด็กน้อยคนหน่ึงจะเดินทำงไปอีกหมู่บ้ำนหน่ึง  จำกเชิงเขำ เขำเดินข้ึนไปถึงยอดที่สูงสดุ “โอ้ หมู่บ้ำน

นัน้อยู่ไกลมำกเลย” แลว้เขำเดินไต่ลงมำจนถึงก้นเหว “โอโ้ฮ เรำตอ้งปีนข้ึนไปอีกยอดหน่ึง” เขำก็ไต่ข้ึนเขำไปอีก 

จนถึงยอดและมองไป “เปำ้หมำยไม่ไกลไปแลว้ แค่เดินจำกยอดเขำลงไป” แล้วเด็กน้อยก็ลงมำจำกยอดเขำ มำ

เจอหมู่บำ้นทีต่อ้งกำรไป” 

ถ้าเราใช้นิว้วาดเส้นการเดนิทางของเดก็น้อยนี ้ก็จะได้ตวัอกัษร “M” โยงตอ่ไปเป็น “Moutain” 

“แมไ่ก่พาลกูไก่จิกๆๆ อาหารมาสะสมเอาไว้ จิกๆๆๆๆ สะสมไว้ท่ีกระพุ้งแก้มเต็มเลย ปากแหลมๆ ของ

แมไ่ก่ร้องเรียกหาลกู และใช้ปากแหลมจิกๆๆๆๆ อาหารด้วย” 

ปากแหลมๆ ของแมไ่ก่ คือ พยญัชนะ “ก”  

ดงันัน้ ถ้าพ่อแม่ใช้นิทาน แล้วชวนคยุชวนคิดตามจินตนาการ จะดีกว่าให้ลกูเรียนรู้เป็นนามธรรม ด้วย

การทอ่งจ าหรือคดัตวัอกัษรเป็นหน้า จะหนกัเกินไปส าหรับเดก็เล็ก เพราะเขาไมรู้่วา่จะท าไปท าไม  
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การเรียนรู้ “อนบุาลแบบบ้าน” กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีให้เด็กท าล้วนมีความหมายจากการพาท า ไม่ใช่การใช้

ค าสัง่ อย่างเช่น ในช่วงทานอาหารว่าง ถ้าเขาต้องแจกจานเพ่ือน ๆ ทกุคน เด็กเขาก็จะรู้เองว่าถ้าแจกจานครบ

แล้วจะได้กินขนม หรือการท่ีพาเขาท าขนมปัง เขาก็รู้วา่ท าไว้เป็นอาหารวา่ง ทกุกิจกรรมท าแล้วมีความหมาย 

ความหมายของชีวิตท่ีเขาเก็บประสบการณ์ตัง้แต่เล็กจะสะสมไว้ข้างใน เป็นต้นทุนส าหรับการเป็น

นกัเรียนท่ีดี ดแูลตวัเองได้ ดแูลเพ่ือน ๆ น้อง ๆ ได้ เด็กท่ีได้รับการฝึกแบบนีจ้ะไวเร่ือง “ทกัษะสงัคม” และ “การ

รับรู้” มาก ไม่มีเด็กคนไหนเรียนตอ่ในชัน้ประถมไม่ได้ ซึ่งพบว่าใช้เวลาเพียง 3 เดือนก็สามารถเรียนตามเพ่ือน

ทนั ดงันัน้ เด็กท่ีมีโอกาสเรียนตามธรรมชาติ เขาจะได้เล่นและท างานอย่างเต็มท่ี เ ป็นการเตรียมให้เขาพร้อม

เรียนในชัน้ประถม เพราะเม่ือเวลาท่ีเขาต้องเรียนจริง ๆ  มาถึง เขาก็จะไม่มีโอกาสได้ท างานพวกนีแ้ล้ว เพราะ

วิถีชีวิตเขาจะต้องเปล่ียนไป  
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กิจกรรมท าขนมปัง เด็ก ๆ ได้เร่ือง Physical เป็นการใช้นิว้มือ ใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก การจดัดอกไม้ได้

พลงัชีวิต ส าหรับการศกึษาแนววอลดอร์ฟไม่ได้ท างานกบัร่างกายเด็กเท่านัน้ แตใ่ห้การศกึษาทางด้าน ร่างพลงั

ชีวิตด้วย เราต้องใสใ่จเดก็ในทกุ ๆ เร่ือง ทัง้อาหารการกิน รวมไปถึงความเป็นอยู่ของแม่ครูก็ต้องใส่ใจ เพราะครู

ก็ต้องการพลงัไปดแูลเด็ก ต้องมอบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ  ใช้วิธีโบราณคือ “เด็กเป็นสุข

ต้องกินอิ่มนอนหลับ” เด็กเล็กถ้าไม่นอนกลางวนัเลย สขุภาพจะไม่แข็งแรง สขุภาวะเด็กจะไม่ดี เพราะเขาใช้

ร่างกายมากเกินไป ทุกครัง้ท่ีเขานอน คือ การท่ีเขาได้เติมพลงังาน ดงันัน้ พ่อแม่ต้องเห็นคณุค่าของการนอน

หลบัของลกู เพราะเม่ือเดก็หลบัลกึ เขาจะโตตอนหลบั ยิ่งหลบัดีก็จะยิ่งโตเร็ว ตวัก็จะยืดขึน้ สมองก็จะดีด้วย  

 

งานบ้าน งานครัว (เรือน) งานสวน 

เคร่ืองมือท่ีสร้างการเรียนรู้แก่เดก็เล็กตามแนวคดิอนบุาลแบบบ้าน คือ “งานบ้าน งานครัว งานสวน” ท่ี

ครูอุ้ยพาพอ่แมเ่รียนรู้ผา่นการลงมือท า ซึ่งพ่อแม่จะรู้ว่าตวัเองนัน้ท าได้ดีแล้วหรือยงั ถนดัหรือยงั หากพ่อแม่ท า

ได้ ท าเป็น ด้วยความขยนัขนัแข็ง เด็กก็จะท าตามอย่างถกูต้องและขยนัขนัแข็งปนสนกุตามวยัของเขาเช่นกัน  

ครูอุ้ยย า้ว่าอย่าลืมการท าซ า้และรักษาจงัหวะท่ีดีใน 1 วนั เช้าจนเย็น ท่ีบ้านรักเด็กได้ท า “งานบ้าน” ทานข้าว

เสร็จแล้วก็ล้างจาน เช็ดโต๊ะกวาดบ้าน เตรียมบ้าน ส่วน “งานครัวเรือน” อย่าลืมเร่ืองการท าอาหาร ในหนึ่ง

สปัดาห์ต้องมีการท าอาหาร เม่ือพ่อแม่กลบัไปท่ีบ้าน สามารถออกแบบการเรียนรู้ เร่ิมจากชกัชวนลูกๆ ตกัข้าว 



44 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 1  

เตรียมโต๊ะอาหาร ล้างจาน หรือท าอาหารบ้างใน 1 สัปดาห์ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้งานบ้านและงานครัว (เรือน) 

สุดท้ายคือ “งานสวน” พ่อแม่ควรหาต้นไม้สักต้นท่ีท าให้ลูกเห็นว่าต้นนีมี้การเปล่ียนแปลงใน 1 รอบปีตาม

ฤดกูาล ท่ีบ้านรักใช้ต้นหางนกยูง เพราะหางนกยูงออกดอกปีละครัง้ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วง

เร่ิมปีการศกึษาใหม ่จะมีดอกหางนกยงูออกเต็มต้น ช่วงหน้าหนาวใบจะเร่ิมร่วงเหลือแตก้่าน เด็ก ๆ จะรู้ว่าเม่ือ

ดอกหางนกยงูออกแล้ว แสดงวา่เวลาผา่นไปแล้ว 1 ปี  

พ่อแม่ควรลองให้ลูกปลูกผักหรือต้นไม้ เพ่ือให้เขารู้ว่าแต่ละฤดูกาลควรปลูกอะไรให้ประสบ

ความส าเร็จ ให้มีดอกไม้ด้วยยิง่ดี เลือกดอกท่ีมีกล่ินหอม สวย เดก็จะได้น ามาจัดแจกัน ท าเป็นอาหาร

ได้ เด็กก็จะมีความสัมพันธ์กับงานสวน และหากพ่อแม่ชักชวนให้ลูกสังเกต จะน าไปสู่การเรียนรู้ 

เข้าใจ และเหน็ความส าคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาตไิด้ 

งานครัว (เรือน) ใน 5 วันท่ีบ้านรัก คือ วันจันทร์ท าดอกไม้ วันอังคารท าขนมปัง วันพุธว่ายน า้ วัน

พฤหสับดีระบายสี วนัศกุร์เย็บปักถักร้อย 5 วนันีเ้ป็นศิลปะหมดเลย เป็นกิจกรรมท่ีจ าลองมาจากชีวิตจริงของ

ผู้ใหญ่ท่ีเดก็ได้เห็นในชมุชน เรายอ่โลกให้เล็กลงมาอยูใ่น 5 วนั สว่นเสาร์-อาทิตย์เป็นหน้าท่ีของพอ่แม ่ 
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พ่อแม่แลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

 เห็นสิ่งท่ีรู้สกึวา่ยงัท าได้ไมดี่คือ การท าซ า้ เป็นเร่ืองท่ีมองข้ามไปจริง ๆ และจะต้องกลบัไปพฒันาจดุนี ้

 มองเห็นว่าตัวเองตอกเสาเข็มไม่ตรงจุด มีหลายอย่างท่ีเรายังอยากให้ลูกเป็น อยากให้เขามี

ประสบการณ์  แตเ่ราไมไ่ด้ท าซ า้ 

ครูอุ้ย : ไม่จ าเป็นต้องอยากให้ลกูเป็นหลายอย่าง บางครัง้แคส่กัอย่างให้เขาท าซ า้ ๆ ให้เขาเช่ียวชาญไปในตวั 

แล้วก็ต้องดวูา่เขาเลือกไปทางไหน ให้เลือกสกัทาง และท่ีส าคญัพอ่แมต้่องฟังลกูบ้าง อะไรท่ีเขายงัชอบ

อยูอ่ยา่งเพิ่งเปล่ียน  

 สิ่งท่ีได้เรียนจากครูมอสคือ ท าให้เห็นว่าบางทีเราติดนิสัย เวลาลูกวาดรูปหรือระบายสี เรามักจะใช้ 

figure ในความทรงจ าของเราไปบงัคบัลกู บางทีลกูอาจจะระบายหมาสีเขียว ก็จะไม่ไปปิดกัน้เขา หมา

สีเขียวอาจจะมีสกัวนัหนึง่ก็ได้  

 เป็นคณุแม่ลกูเล็ก (ขวบส่ีเดือน) ได้คิดว่าเราอาจจะลืมเก่ียวกบัเร่ืองของการท าซ า้ เพราะว่าลกูเล็กอยู่  

เราพยายามหาหนงัสือหลาย ๆ เล่มมาให้เขา เราเองอยากให้เด็กรู้หมดทุกอย่าง ตอนนีก็้ได้ทราบแล้ว

วา่เราควรท่ีจะกลบัไปท าซ า้ ในสิ่งท่ีเป็นการเร่ิมต้นของวยัเดก็จริง ๆ จะน ากลบัไปใช้กบัลกู  

 จริง ๆ ดโูรงเรียนลกูหลายแนว แตเ่พิ่งจะได้สมัผสักบัแนววอลดอร์ฟ ลกูอยู่ท่ีโรงเรียน 7 ชัว่โมง ท่ีเหลือก็

จะอยู่บ้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์ เราก็จะต้องผสมผสานระหว่างสองแนวให้สมดลุในชีวิตลูก เพราะว่าท่ี

โรงเรียนยังมีเขียนอ่าน ระบายสียังมีกรอบให้ บางทีลูกก็จะระบายเละทัง้หน้า หลายครัง้คุณครูก็ยัง

บอกเด็กว่าระบายอย่างนัน้อย่างนี ้วนันีท่ี้ได้ก็คือเราท าอย่างไรให้สมดลุ เรารู้แล้วว่าโรงเรียนมาแบบนี ้

ถ้าลกูกลบับ้านมาเราต้องท าอย่างไรกบัลกูเพ่ือให้สมดลุ ให้เดก็ได้ผอ่นคลายจากโรงเรียน 

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้วันนี ้เป็นเร่ืองการเคารพในตวัลูก คือปกติถ้าลูกวาดรูปเราก็จะชอบใช้ประสบการณ์

ตวัเองไปบอกเขาวา่ท าแบบนีแ้บบนัน้ไมไ่ด้ แตจ่ริง ๆ เขามีจินตนาการของเขา  

 ได้ค าว่า “บ้าน” จริง ๆ ก็เข้าใจว่าทุกบ้านจะต้องมีมุมลูก มุมท่ีพ่อแม่มานั่งคุยกัน ก็คงจะกลับไปจัด

บ้านตวัเองให้เป็นท่ีเป็นทาง แล้วก็จะท ากิจกรรมร่วมกบัเขา และเร่ืองการเคารพ คือ ท่ีผ่านมาลกูไม่เคย

ระบายสีในกรอบเลย และทกุคนก็จะบอกว่า “ท าไมไม่ระบายในกรอบ มนัไม่เรียบร้อย” แตเ่ราก็คิดใน

ใจว่า “ช่างมันเถอะ ครูก็แค่ให้ระบายสี” เคยเข้าใจว่าการระบายสีในกรอบเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง เพราะ

คณุครูให้กรอบมา ถ้าระบายสีเกิน คณุครูจะบอกว่าไม่สวย เราเองไม่รู้จกัค าว่า Coloring กบั Painting 
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การท่ีมีรูปวาดมาแล้วก็ให้ระบายสีลงไป เราไม่เคยรู้ว่าคือ Coloring กบั Painting ตอนนีก็้ยงัแยกไม่

ออกนะวา่ความแตกตา่งของสองค านีเ้ป็นอยา่งไร 

 

 
ครูอุ้ย : Coloring คือการลงสีในกรอบ ซึง่มีเปา้หมาย แตถ้่าเป็น Drawing คือ การวาด จะต้องมีภาพในใจก่อน

ว่าจะวาดอะไร เป็นการน าภาพในอดีตท่ีเคยเห็นมาวาด แต่ Painting คือ การระบาย ระบายเป็น

การอยู่กับปัจจุบันขณะ เพราะเราก าลังเล่นกับความรู้สึกของสี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน า้เงิน สี

เหลือง สีเป็นตัวช่วยให้เรารู้สึกไปตามนัน้ด้วย ท าให้เราสนุกกับการใช้สี การท่ีเราเอาสีมาเล่นก็

เหมือนกบัเราเลน่อยูก่บัปัจจบุนั ซึง่ก็ควรดวู่าลกูเราอายุเท่าไร และกิจกรรมอะไรท่ีจะเหมาะสมกบัอายุ

ของลกู ถ้าโจทย์ยากเกินไป ไม่ได้เหมาะกบัอายขุองลกูก็ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะกบัอายขุองเขา ซึ่ง

ลูกท่ีอายุไม่เกินอนุบาลยังต้องระบายสีอยู่ เดก็ควรอยู่กับปัจจุบันให้มาก เพ่ือเด็กจะได้มีพ้ืนท่ี

ของตัวเองท่ีกว้างและวางใจกับส่ิงท่ีตัวเองก าลังท าอยู่ กล้าตัดสินใจเม่ือเจออะไรใหม่ๆ (เม่ือ

สีมาเจอกันเป็นสีใหม่เกิดขึ้น) ซึ่งเป็นประโยชน์มากส าหรับเด็กวัยน้ีท่ีต้องการท ากิจกรรม

เช่นน้ี แต ่Drawing ก็ยงัได้อยู่ ถ้าเด็กมีภาพในใจแล้วเอามาวาดตอ่ เพราะเด็กจะเอาจินตนาการท่ีอยู่

ในความคดิค านงึของเขามาวาดตอ่  

การระบายสีน า้ ไมค่วรใช้สีโปสเตอร์ เพราะสีโปสเตอร์มีฝุ่ นแปง้ ท าให้ทบึแสง และควรใช้เฉพาะแมสี่ 
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 สิ่งท่ีจะน าไปใช้กบัลกู (อาย ุ4 ขวบ) คือ การเล่าเร่ือง เพราะปกติเป็นแม่ท่ีชอบเล่าเร่ืองให้ลกูฟังอยู่แล้ว 

พยายามจะให้ลกูไปแนวทางท่ีไม่ใช่วิชาการ คอ่ย ๆ สะสมให้เขาในช่วงก่อนนอน คือการท่อง ก.ไก่ ถึง 

ฮ.นกฮกู หรือ A B C เป็นเพลง ซึ่งพอเขายิ่งโตขึน้จะปฏิเสธไม่ร้อง ไม่เอา บอกให้แม่เล่าเร่ืองดีกว่า เรา

ก็ปล่อยตามจินตนาการในแต่ละวนั เร่ืองไหนท่ีเราอยากเสริมก็เล่าไป ซึ่งคราวนีก็้ได้แนวคิดในแง่การ

เลา่เร่ืองเพ่ือสอนตวัอกัษร  

ครูอุ้ย : จะต้องรอให้เขาโตพอท่ีจะหดัเขียนจริง ๆ อาจเป็นช่วงคาบเก่ียวก่อนขึน้ประถม (Transition Period) 

ต้องสังเกต คือ ต้องเล่าเร่ืองท่ีเป็นบุคลิกเก่ียวกับพยัญชนะของแต่ละตวั เช่น ป.ปลา เราก็เล่าเร่ือง

เก่ียวกบัปลาท่ีมีหางยาวและหวักลม หรือ ย.ยกัษ์ เพ่ือให้เขาสงัเกตตวัอกัษรและสนกุ แล้วก็ลองเขียน

ตวัใหญ่หนอ่ยก็ได้ อยา่บงัคบัให้เดก็เขียนตวัเล็ก นอกจากนี ้การท่ีจะดวู่า “ลูกพร้อมหรือยัง” คือ เม่ือ 

“ฟันน ้านมหลุดแล้วฟันแท้ขึ้น” เป็นสญัญาณหนึ่งว่าลกูพร้อมระดบัหนึ่ง หรือสงัเกตจากลกัษณะตวั

ท่ีจากตัวกลม ๆ กลายเป็นมีรูปร่างชัดเจน เหมือนกับปลาจะเร่ิมว่ายน า้ได้  ครีบจะชัดเจน เด็กก็

เหมือนกนั มีจดุท่ีเปล่ียนสรีระ ถ้าเราสงัเกตดี ๆ การท่ีลกูยกขาขึ้น กระโดด 2 ขาไปพร้อมกัน เป็น

ตัวบ่งช้ีว่าลูกเราสมดุลแล้ว และก้าวสู่โลกท่ีเร่ิมใช้หัวคิด ถ้าคณุพ่อคณุแม่ไม่รอถึงจดุนัน้แล้วเร่ง

ให้เขาอ่านเขียนไปทัง้ท่ีลูกยงัไม่พร้อม ก็ต้องใช้แรงมากในการให้ลูกซ้อมอ่านเขียน แต่ถ้าร่างกายเขา

พร้อม เขาจะไปได้เร็ว  

 น้องเกลอาย ุ4 ขวบ เข้าโครงการห้องเรียนพ่อแม่หลงัจากส่งลกูเข้าโรงเรียนไปแล้ว ซึ่งเราเลีย้งลกูแบบ

วิชาการมาก ๆ คิดว่าลกูน่าจะเครียด ครูจะให้ลกูจดค าศพัท์ใส่กระดาษเอง ให้วาดนิทานท่ีคณุแม่เล่า 

หรือจบัใจความให้คณุแม่ฟัง คอ่นข้างวิชาการมาก ตอนนีรู้้สึกผิด พอเสาร์อาทิตย์ก็เร่ิมจะให้เขาได้อยู่

กับธรรมชาติมากขึน้ อย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะได้ว่ายน า้หรือวิ่งเล่นท่ีสนามท่ีบ้านอยู่แล้ว เสาร์

อาทิตย์ก็จะพยายามพาไปเท่ียวธรรมชาติ ส่วนวนัอาทิตย์จะพยายามท่ีจะให้เขาท างานบ้าน ถ้าเขา

ท างาน คณุแมจ่ะให้รางวลั เขาจะหยอดกระปกุบ้าง เพราะวา่เก็บไว้วนัเสาร์ เขาจะเอาเงินในกระปกุนัน้

ไปเท่ียว เพราะฉะนัน้ วนัอาทิตย์เขาจะพยายามท างานบ้าน แตล่กูไม่ได้ทวงเงินทกุครัง้ท่ีท า ถ้าวนัไหน

ท่ีเขารู้สึกว่าอยากได้ของหรืออยากได้ขนม แล้วเงินของเขาไม่พอ เขาพยายามท่ีจะท าความดีมากขึน้ 

แล้วก็ลูกจะชอบท าอะไรเส่ียง ๆ ชอบกระโดดน า้โดยไม่ใส่ชูชีพหรือห่วงยางลงในสระผู้ ใหญ่ เราก็จะ

คอยดอูยูห่า่ง ๆ 
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ครูอุ้ย : อยากจะเตือนไว้ว่าพลงัของคนเรานัน้มีมากน้อยตา่งกนั แตถ้่าเราใช้พลงัมากตัง้แตต่อนเป็นเด็ก  ก็จะ

เหมือนกบัเรายืมพลงัท่ีอยูใ่นอนาคตมาใช้ก่อน จะดีกว่าถ้าให้เขาสะสมพลงัไว้ก่อน เอาไว้ใช้เวลาท่ีเขา

โตขึน้แล้วต้องใช้พลงัจริง ๆ แมก็่ต้องไปปรับกิจกรรมท่ีจะท ากบัลกู เน้นการท างานด้วยมือ เช่น ท าขนม 

ท าอาหาร เป็นต้น 

 มีลูกคนเล็ก 4 ขวบ ลูกคนโต 7 ขวบ จริง ๆ เราก็มีแนวทางเลีย้งลูกไม่เหมือนกับคนรุ่นคณุพ่อคณุแม่

เลีย้ง อย่างเช่นว่าวนันีเ้ราก็มา confirm เร่ืองศิลปะ ว่าลกูเราก็ระบายสีภาพการ์ตนู โดยจะระบายออก

นอกเส้นหรือระบายอย่างไรก็ได้ แต่เวลาท่ีเขาไปอยู่กับคุณปู่ คุณย่า คุณตาคุณยายก็จะต้อง วาด

ภาพเหมือนจริงเลย ต้องอยู่ในกรอบ แต่ถ้าลูกอยู่กับเราจะให้ลูกระบายแบบอิสระ อยากถามขอ

ค าแนะน า ว่าเวลาท่ีเด็กอยู่ 2 บ้าน อยู่กับคนละช่วงอายกุบัเรา เลีย้งเด็กคนละแบบกบัเราแล้วจะปรับ

เข้ากนัอยา่งไร  

ครูอุ้ย : อยากให้พ่อแม่มีความมัน่ใจว่าลกูเราก็คือลกูเรา ต่อให้คนอ่ืนบอกไปทิศทางไหนก็ตาม แตเ่ม่ือกลบั

บ้านต้องย า้กับลูกว่า “แม่ให้ท าแบบนี”้ จะต้องเน้นหนักว่าน่ีเป็นวิธีการของแม่ ลูกก็จะเช่ือแม่อยู่ดี 

ถึงแม้ว่าเวลาเขาไปอยู่บ้านปู่ ย่าตายายจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ แต่เม่ือกลบัมาบ้านต้องเป็นแบบนี  ้

เชน่ “บ้านแมไ่มมี่ทีวี” “บ้านเราต้องกินข้าวพร้อมกนั” 

 ลกูสาวอาย ุ3 ขวบ 10 เดือน สิ่งท่ีได้จากวนันีท่ี้จะน ากลบัไปท าคือ การท าซ า้ โดยเฉพาะเร่ืองนิทาน เรา

เองอยากหานิทานใหม ่ๆ มาให้ลกู แตล่กูจะชอบเลือกเอง เราจะพยายามเลือกเล่มใหม่ให้ลกูแตล่กูจะ

ไม่เอา และเรียนรู้เก่ียวกับการ “เคารพเด็ก” คือ การระบายสี เวลาลูกวาดรูป เรามักจะถามลูกว่า 

“ท าไมถึงใช้สีนี”้ “ท าไมวาดรูป..แบบนี”้ เพิ่งเข้าใจว่าเราใช้ความทรงจ าของเราไปกรอบลกู ไม่ได้ปล่อย

ให้เขาใช้จินตนาการของตวัเอง ตอ่ไปนีก็้จะพยายามเคารพให้เขาสามารถใช้ความเป็นมนษุย์อิสระของ

เขาได้อยา่งเตม็ท่ีไมใ่ชไ่ปตีกรอบ  

ครูอุ้ย : พ่อแม่ต้องฝึกปล่อยวางเร่ืองลกูให้ได้ ปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระ ใช้จินตนาการ เพราะตอนท่ีลกูโตเป็น

วยัรุ่นจะได้ไม่ล าบากและปล่อยวางได้ ถ้าไม่อย่างงัน้ ตอนลกูโตเป็นวยัรุ่น เราต้องมาคยุความรู้อีกชุด

หนึ่ง และยงัคงย า้ว่าการท่ีพ่อแม่จะให้ความเคารพลกู ไม่ได้หมายความว่ายอมให้ลกูอยู่เหนือกว่า แต่

ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน เขามีโอกาสท่ีจะพัฒนา 

หลุดพ้นได้ในท่ีสุด ดังน้ัน จึงต้องมีกระบวนการหล่อหลอมให้เขามีศีล ให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบก่อน เป็นการสร้างรากฐานให้ม่ันคง เพราะทุกคนมีโอกาสบรรลุธรรมเหมือนกัน 
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 ชอบในเร่ืองการเคารพในตวัลกู อย่างเช่นเร่ืองศิลปะ ทุกคนคงเคยเจอว่าลกูระบายสีไม่เหมือนคนอ่ืน 

อยา่งเชน่ ลกูชายระบายสีไมเ่หมือนเพ่ือนในห้อง คณุครูก็จะมาต าหนิว่าน้องระบายสีแอปเปิล้ผิด แอป

เปิล้ต้องเป็นสีแดงในความหมายของครู แตล่กูจะบอกเราว่าแอปเปิล้ของผมสีเขียว จะท าไงให้คณุครูรู้

ว่าในโลกนีแ้อปเปิล้ไม่ได้มีแคสี่แดงสีเดียว เราจึงพาลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปดวู่าแอปเปิล้มีสีอะไรบ้าง 

แล้วเราก็ซือ้ไปให้เพ่ือนและคณุครูลองชิม ไม่อยากไปบอกคณุครูตรง ๆ พยายามเคารพเขา ซึ่งความ

เช่ือก็ถกูในมมุหนึ่ง ครูอาจจะบอกเพ่ือน ๆ ในมมุสญัลกัษณ์ให้เข้าใจว่าแอปเปิล้มีสีแดง แตน่อกจากสี

แดง ยงัมีสีอ่ืนอีก ก็จะเสริมตรงนีใ้ห้เขามัน่ใจมากขึน้  

 ลูกอายุประมาณ 2 ขวบคร่ึง ลูกชอบร้องเพลงและร้องซ า้ทุกวนั เราก็จะถามว่าท าไมไม่เปล่ียนเพลง

บ้าง ซึง่ตอนนีก็้ได้เรียนรู้วา่เป็นเพราะเขาก าลงัอินและจะร้องเพลงเดิมนาน ๆ ไม่ยอมเปล่ียน ท่ีผ่านมา

เราเข้าใจลกูตอนนีก็้จะปลอ่ยให้ลกูร้องตอ่ไปเตม็ท่ี  

 มีลกู 2 คน คนโต 3 ขวบ 3 เดือน ลกูคนเล็กอาย ุ8 เดือน อยากได้บทกลอนวนัเกิดท่ีครูอุ้ยร้อง เพราะมี

ความรู้สกึวา่เพลงแฮปปีเ้บร์ิดเดย์ ท่ีเราร้องกนัอยู่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัเจ้าของวนัเกิดมากนกั พอมา

เจอเพลงวนัเกิดแบบนีก็้รู้สึกว่ามนัเป็นสิ่งท่ีดี ท าให้ลกูเข้าใจง่าย ๆ ว่าตวัเขามีท่ีมาอย่างไร โดยไม่ต้อง

อธิบายไปทางเร่ืองเพศศกึษามากเกินไป  
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 1  

 สิ่งท่ีได้เรียนรู้คือ ท าให้เข้าใจลูกมากขึน้ ลูกอายุ 4 ขวบ 1 เดือน ชอบให้อ่านนิทานให้ฟัง แล้วก็จะให้

อา่นอยูเ่ร่ืองเดียว ทัง้ ๆ ท่ีในหนงัสือก็มีนิทานตัง้หลายเร่ือง เราก็อยากอ่านเร่ืองอ่ืนให้เขาฟังทกุเร่ือง แต่

ลกูก็ไมเ่อา จะฟังอยูเ่ร่ืองเดียว สมดุระบายสีก็ซือ้มาให้หลายเลม่ เขาก็ระบายอยูเ่ลม่เดียว 

ครูอุ้ย : เดก็จะท าซ า้อยู่เร่ือย ๆ  เขาจะยงัไม่ต้องการรู้เร่ืองอ่ืนอีก เพราะว่ามนัจะเหมือนบนัไดท่ีจะตอ่ขึน้ไปอีก 

เหมือนการตอกหมดุย า้เร่ืองเดมิก่อนท่ีจะก้าวขึน้บนัไดขัน้ถดัไป 

 ลกูสาว 2 ขวบ 8 เดือน ก าลงัจะเข้าอนบุาล เรารู้สึกว่าจะต้องท าให้เวลาเราอยู่กบัเขา เราเตรียมพร้อม

ให้เขาไม่ว่าเขาจะไปอยู่โรงเรียนไหน ไปเจอรูปแบบการเรียนแบบไหน วนันีไ้ด้เข้าใจว่านอกเหนือจาก

กระบวนการท่ีเราเห็นแล้ว การให้ลกูอยูก่บัปัจจบุนัของเขา ยอมรับเขา ท าให้รู้สึกว่าเราต้องไปท าความ

เข้าใจลกูอีกมาก และเตบิโตไปกบัเขา 

ครูอุ้ย : พ่อแม่ควรเลีย้งลกูตามธรรมชาติ (Natural Childhood) และปล่อยให้เด็กเป็นเด็กตามธรรมชาติ ลอง

สงัเกตนกท่ีอยู่ตามธรรมชาติกับนกท่ีอยู่ในกรง เคยสังเกตไหมว่ามนัต่างกัน แล้วการเลีย้งเด็กตาม

ธรรมชาตเิป็นอยา่งไรนัน้ ก็คงต้องกลบัมาดท่ีูธรรมชาตขิองตวัเราเองเสียก่อน  

 

 

 


