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การอบรมโครงการห้ องเรี ยนพ่ อแม่ ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่ นรู้ โลก ผ่ านความงาม”
ณ อนุบาลบ้ านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ ท่ ี 3 พ.ย.61)
--------------------------------------------------------------------------

วิธีดาเนินกิจกรรม
 ผู้ปกครองร่ วมกันเรี ยนรู้ เรื่ องงานบ้ าน งานครัว งานสวน และงานศิลปะ เพื่อเตรี ยมวิธีคิด เตรี ยมกาย
และความรู้ความเข้ าใจในการส่งเสริมพัฒนาการลูกทังทางร่
้
างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ผลที่เกิดขึน้
 ผู้ปกครองได้ เรี ยนรู้ แนวคิด และฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องมืองานบ้ าน งานครัว งานสวน และเข้ าใจการใช้ ศิลปะ
สีน ้า (Painting) เพื่อเสริมจินตนาการสาหรับเด็กในวัย 0-7 ปี และสามารถนากลับไปใช้ กบั ลูกที่บ้าน
กาหนดการ
08.00 น.

กิจกรรมทาขนมปัง

09.00 น.

กิจกรรมจัดดอกไม้

09.20 น.

กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง

09.40 น.

“อนุบาลแบบบ้ านตามแนวการศึกษาแบบวอลดอร์ ฟ”

10.20 น.

รับประทานอาหารว่างเช้ า (ขนมปัง)

11.00 น.

กิจกรรมศิลปะวาดภาพ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และเก็บล้ าง

13.30 น.

พักผ่อน

13.50 น.

สรุปการเรี ยนรู้ และพ่อแม่สะท้ อนการเรี ยนรู้
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กิจกรรมทาขนมปั ง
กิจกรรมทาขนมปั งเป็ นการพาให้ พ่อแม่ เห็นคุณค่ าของการชวนลูกประกอบอาหาร ซึ่งจะทาให้ ลูก
เรี ยนรู้ มากกว่ าการทาขนม แต่ ลูกยังได้ เรี ยนรู้ วิชาชีวิต และที่สาคัญเป็ นการปลุกพลังเจตจานงของลูก
ให้ ชัดเจนขึน้
กระบวนการที่แม่ครูชวนให้ พอ่ และแม่ทาขนมเป็ นวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ กบั เด็กๆ ซึง่ ขนมปังเหล่านี ้จะถูก
นามาเป็ นอาหารว่างของทุกคน โดยแม่ครูจะเตรี ยมผสมแป้ง และเตรี ยมอุปกรณ์ในการทาขนมไว้ ให้ พร้ อม
ก่อนที่จะมีการเริ่มต้ นทาขนม ในระหว่างการปัน้ ขนมปัง แม่ครูจะชวนพูดคุย อธิบายส่วนผสมของขนมปัง

ส่วนผสม
-

แป้งขนมปัง (ร่อนแล้ วค่อยตวง)
4 ถ้ วย แบ่งไว้ ทานวล 1/2 ถ้ วย
แป้งเค้ ก (ข้ าวสามกษัตริย์ปั่นละเอียด) 1 ถ้ วย
เนย (ทานวลขนมปัง และทาถาดตอนอบขนม)
นมสด
1/2 ถ้ วย
ผงฟู
1 ช้ อนชา
น ้าตาลทราย
4 ช้ อนโต๊ ะ
เกลือ
1/2 ช้ อนชา
น ้ามันงา/น ้ามันพืช
2 ช้ อนโต๊ ะ
ไข่ไก่ตีพอแตก
1 ฟอง
ยีสต์
1 ช้ อนโต๊ ะ (+น ้าตาลทราย 2 ช้ อนโต๊ ะ + น ้าอุน่ 2 ช้ อนโต๊ ะ)
น ้าอุน่
1 ถ้ วย
ลูกเกด
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วิ ธีทำ
-

ปลุกยีสต์ให้ ตื่น (ยีสต์ 1 ช้ อนโต๊ ะ +น ้าตาลทราย 1 ช้ อนโต๊ ะ + น ้าอุน่ 2 ช้ อนโต๊ ะ)

-

ร่อนแป้งขนมปัง แล้ วตวงให้ ได้ 4 ถ้ วย แบ่งไว้ ทานวล 1/4 ถ้ วยตวง

-

ร่อนแป้งเค้ ก แล้ วตวงให้ ได้ 4 ถ้ วยตวง เทรวมกับแป้งขนมปัง

-

ตีไข่พอแตก ใส่นมสด คนให้ เข้ ากัน เติมน ้าอุน่ คนให้ เข้ ากัน

-

ผสมทุกอย่างในชามผสม ใช้ ไม้ พายค่อยๆ คน ตะล่อมให้ เข้ ากัน

-

ใส่น ้ามันพืช นวดแป้งให้ เข้ ากัน

-

โรยแป้งนวลบนโต๊ ะ นวดแป้งในชามผสมให้ กลม แล้ วคลึงต่อบนโต๊ ะ

-

หัน่ แป้งออกเป็ นส่วนๆ นวดให้ นิ่ม ก่อนปัน้ ใช้ เนยแต้ มที่มือเล็กน้ อยเพื่อไม่ให้ แป้งติดมือ

-

ปัน้ เป็ นรูปทรงต่างๆ หรื อปั น้ เป็ นขนมปัง ใส่ลกู เกดตรงกลาง ปัน้ ให้ ก้อนกลม คลึงกับโต๊ ะเบาๆ

-

นามาวางในถาดที่ทาด้ วยเนย หลังจากนัน้ พักแป้งประมาณ 30 นาที -1 ชัว่ โมง ให้ แป้งขึ ้นเท่าตัว

-

พรมน ้าที่ขนมปังก่อนเข้ าเตาอบ

-

วอร์ มเตาไว้ ก่อน นาไปอบไฟกลางจนสุก (ใช้ ไฟบน-ล่าง เมื่อหน้ าสุกแล้ วใช้ ไฟล่างอย่างเดียว)

-

สังเกตว่าขนมปังติดก้ นถาดหรื อไม่ ถ้ าไม่ติดแสดงว่าสุกแล้ ว

ครูอ้ ยุ บอกว่า “การชวนลูกมาทาขนมปัง นอกจากขนมปั งอร่อย ๆ ที่เกิดจากน ้าพักน ้าแรงของพ่อแม่และลูก
แล้ ว สิ่งที่ลกู จะได้ รับคือการพัฒนากล้ ามเนื้อนิ้วมือ สามารถนั่งปั้ นขนมอย่ างจดจ่ อได้ นาน และ การใช้
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จินตนาการในการปั้ นขนมปั งเป็ นรู ปทรงต่ างๆ ตามที่เขาอยากจะทา เด็กจะได้ เรี ยนรู้การสัมผัสกายจากมือ
ที่นวดแป้ง สัมผัสกลิ่นจากแป้ง นม และเนย ซึง่ บางคนใช้ ลกู เกดก็ได้ สมั ผัสรสชาติด้วย
ขนมที่ทาเสร็จออกมาแล้ วเป็ นการประสบความสาเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ที่พ่อ
แม่ สร้ างให้ ลูกได้ เป็ นสิ่งชูใจ เมื่อเด็กได้ เห็นผลงานจะรู้สกึ ว่าชีวิตนี ้ช่างดีเหลือเกิน และโลกใบนี ้ช่างดีจริ งๆ สิ่ง
เหล่านี ้ย้ อนแย้ งกับการที่ให้ ลกู นัง่ ทาแบบฝึ กหัดในกระดาษ ซึ่งขาดอรรถรส ขาดประสบการณ์บนพื ้นฐานของ
ความเป็ นจริงของชีวิต แม้ วา่ ครูจะต้ องเตรี ยมการมากกว่าการทาแบบฝึ ก แต่ผลที่เกิดกับเด็กคุ้มค่า และเด็กได้
เรี ยนรู้ ทุกวิชาแบบองค์ รวม”
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กิจกรรม “จัดดอกไม้ จัดใจ”
กิจกรรมจัดดอกไม้ เป็ นการเตรี ยมพ่ อแม่ ให้ มีมุมมองใหม่ ในการที่จะทาหน้ าที่พัฒนาลูก ให้ เห็น
พลังธรรมชาติในตัวเด็ก และบทบาทพ่ อแม่ ในการส่ งเสริม และดึงพลังนีข้ นึ ้ มา

“จัดดอกไม้ จัดใจ” โดยใช้ หลักการจัดดอกไม้ แบบโคริ งกะ ของท่านโมกิจิ โอกาดะ ที่พยายามให้ ดอกไม้
เป็ นชีวิตประจาวันของผู้คนด้ วย ท่านมีข้อคิดว่า “ดอกไม้ ทุกดอกจะฉายแสงของตัวเองออกมา เป็ นมาลีจรัส
แสง” ดังนัน้ ขอให้ ดอกไม้ ได้ ทาหน้ าที่มอบความงามให้ แก่ ทุกคน และถ้ าเด็กได้ มีโอกาสช่ วยจัดดอกไม้
ก็จะรั บรู้ ได้ ว่าดอกไม้ ให้ พลังชีวิตกับเด็ก
“ดอกไม้ ทาหน้ าที่ รวบรวมความงาม ณ บริ เวณนัน้ ๆ และมอบความงามให้ แก่โลก ผู้จัดมีหน้ าที่ ทาให้
ดอกไม้ ได้ ทาหน้ าที่ของเขาให้ ดีที่สดุ นัน่ คือการจัดดอกไม้ ที่สอดประสานอย่างกลมกลืนระหว่างพลังแห่งดอกไม้
และพลังแห่งจิตใจของผู้จดั ดอกไม้
เช่นเดียวกับชีวิตของคนเราก็มีหน้ าที่ของเราเหมือนกัน เราอาจจะมาเกิดเพื่อที่จะให้ กาเนิดลูกของเรา แล้ ว
ก็เลี ้ยงเขาให้ ได้ ดี อันนี ้เป็ นภาระหน้ าที่ของพ่อของแม่อยู่แล้ ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะมีหน้ าที่ใดในสังคม แต่
เมื่อเรามีลกู เรามีหน้ าที่ต้องเลี ้ยงเขาให้ ได้ ดี สนับสนุนให้ เขาบรรลุเป้าหมายที่เขาลงมาเกิด
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สาหรับกิจกรรมจัดดอกไม้ ของโรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรัก เป็ นกิจกรรมเปิ ดสัปดาห์ (วันจันทร์ ) เพื่อ สร้ างพลัง
ชีวิตให้ กบั เด็ก ๆ ในวันเริ่ มต้ นของสัปดาห์ ครูอ้ ยุ จะชวนให้ พ่อแม่สงั เกต เมื่อเราได้ สมั ผัสดอกไม้ ความสดชื่นก็
มักจะเกิดขึ ้นทันที เด็กก็เช่นกัน เขาจะได้ รับพลังจากธรรมชาติ ได้ พลังชีวิต เหมือนมาลีจรัสแสง”

เทคนิคและขัน้ ตอน
1. เลือกหามุมที่สวยที่สดุ ของดอกไม้ เลือกดอกไม้ ที่ปิ๊งเรา และส่งสารมาถึงเราว่าให้ “ตัดฉันสิ ตัดฉันสิ”
ไม่ใช่เลือกดอกไม้ ที่เราคิดว่าชอบ และวางแผนอยูใ่ นใจแล้ วว่าฉันชอบสีชมพู ซึง่ จินตนาการแบบนี ้เกิด
กับเด็กได้ ง่ายมาก แต่กบั ผู้ใหญ่เกิดยากมาก
2. เปิ ดใจกว้ าง เลือกแจกัน เลือกสถานที่ที่จะนาแจกันไปวางไว้ และจัดดอกไม้
ความรู้ ท่ พ
ี ่ อแม่ นาไปใช้ กับลูก
เปิ ดโอกาสให้ ลูกจัดดอกไม้ เพื่อรั บพลังชีวิต พ่อแม่สามารถบอกกับเด็ก ๆ ว่า หน้ าที่ของดอกไม้ คือ
การที่เขาเกิดมาเพื่อที่จะสร้ างความงามให้ กับโลก เมื่อดอกไม้ เหี่ยวก็ทาให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ว่า ดอกไม้ ดอกนันได้
้
หมดหน้ าที่ลงแล้ ว ก็แค่ดึงออกจากแจกัน แล้ วนาดอกไม้ ดอกใหม่มาใส่ แทน เพราะเด็กเขาจะรู้ ว่าดอกไม้ บาน
ทุกวัน และก็เหี่ยวลงทุกวันเช่นกัน ดังนัน้ ไม่ ว่าดอกไม้ จะเหี่ยวหรื อสดใส ล้ วนมีความหมายทั้งหมด และ
่ ่ อแม่ ต้องสอนลูกเพื่อเปิ ดรั บพลังของธรรมชาติ และเสริมสร้ างพลังชีวิต
เป็ นเรื่ องธรรมชาติทีพ
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กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง
เตรี ยมความพร้ อมของพ่ อแม่ ในการฝึ กถ่ ายทอดเรื่ องราว แทนการบอกสอน ด้ วยบทกลอน บท
กวี บทเพลง ที่มีภาษาอันไพเราะ และได้ เคลื่อนไหวประกอบท่ าทางอย่ างมีทิศทาง ผ่ านจังหวะอัน
พลิว้ ไหวอ่ อนโยน ปนสนุก เพื่อเชื่อมโยงลูกไปสู่ความเข้ าใจชีวิตและธรรมชาติอย่ างงดงาม

ครู อ้ ุยชวนพ่อแม่จับมือกันเป็ นแถวเดินออกไปยังสนามหญ้ า ซึ่งในระหว่างเดิน แม่ครู ทุกคนจะร้ องเพลง
คลอไปด้ วยพร้ อมกัน เพื่อเป็ นการบอกให้ ร้ ูว่าเรากาลังจะเริ่ มกิจกรรมใหม่กนั แล้ ว ซึ่งเพลงที่ใช้ ในขันตอนนี
้
้ คือ
เพลง “ชาร์ ลี” (แต่งโดยครูมยั )
“อาจไม่มีบ้านหลังใหญ่ อาจไม่มีเงินทองมากมาย
อาจไม่มีสิ่งของสุขสบาย แต่หวั ใจไม่เคยเหน็บหนาว
ภายใต้ ท้องฟ้ากว้ างใหญ่ ยังมีดวงดารามากมาย
เต็มไปด้ วยความรักอุน่ สบาย เต็มหัวใจของกันและกัน
แม้ จะมีความทุกข์ มีเรื่ องราวราวโหดร้ าย
เราจะผ่านมันไปด้ วยกัน เราจะจับมือกัน
ร่วมเผชิญขวากหนาม จนกว่าจะผ่านพ้ นไป
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ ไม่ต้องมีเงินทองมากมาย
เต็มไปด้ วยความรักอุน่ สบาย เต็มหัวใจของกันและกัน”
กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง เป็ นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ เคลื่อนไหวและร้ องเพลงประกอบท่าทางต่าง ๆ
เป็ นจังหวะเสมือนลมหายใจออก ที่เด็กๆ จะได้ ออกจากการทากิจกรรมในห้ องมาสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก
ทาให้ ร้ ู สึกผ่อนคลายยามเช้ า และที่ สาคัญคือเป็ นกิจ กรรมเพื่อปรับอารมณ์ ยามเช้ าให้ ตื่นตัว เตรี ยมพร้ อม
สาหรับการเรี ยนรู้ที่กาลังจะเกิดขึ ้นตลอดวัน
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.

การทาท่ าทางประกอบเพลง
good morning dear sun
ยืดแขนทังสองข้
้
างขึ ้นไป ยืดเหมือนมีคนดึงขึ ้นจนแตะเพดาน
ขึ ้นไปที่ท้องฟ้า ไปที่ก้อนเมฆ จนไปถึงดวงอาทิตย์ ยืดตัวจับดวงอาทิตย์ไว้
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good morning dear earth
โน้ มตัวลง เอามือแตะผืนดิน พระแม่ธรณีมอบแผ่นดินให้ เราได้ เหยียบย่า ให้ ความเคารพผืนแผ่นดิน
good morning dear tree
ยืดเหยียดตัวไปทางขวา ไปทางซ้ าย
good morning dear bird
ขยับแขนขึ ้นลง เหมือนนกบินในอากาศ
good morning dear mountain
ทามือประกบ ยกขึ ้นไปเหนือศีรษะ แล้ วลดมือลงมา กางแขนออก ย่อเข่า เหมือนอุ้มภูเขา
and fish in the sea
ประกบมือตรงกลางลาตัว กระโดดเบาๆ ส่ายมือไปข้ างหน้ าเป็ นปลาว่ายน ้า
good morning to you
วาดมือไปกว้ างๆ มีอากาศเบาบาง
good morning to me
ยกมือขึ ้นมาโอบกอดตัวเองไว้
เพลง “สวัสดีตะวัน”
สวัสดีตะวัน

สวัสดีโลกหล้ า

สวัสดีต้นไม้

นกน้ อยในนภา

สวัสดีภเู ขา

ปลาน้ อยในธารา

สวัสดีคณ
ุ ครู

เพื่อนยาและฉันเอง

ทาท่าทางประกอบเพลง “สวัสดีตะวัน” เหมือนกับเพลง “Good morning dear sun”
o

ทุกคนทาท่าเหมือนกัน ยืนอยูก่ บั ที่

o

เพิ่มเทคนิค ให้ คนที่ใส่กระโปรงเป็ นนก คนที่ใส่กางเกงเป็ นปลา เมื่อร้ องเพลงถึงท่อน “นกน้ อยในนภา”
ให้ คนที่เป็ นนกบินไปรอบวงแล้ วกลับมาที่เดิม เมื่อร้ องเพลงถึงท่อน “ปลาน้ อยในธารา” ให้ คนที่เป็ น
ปลาว่ายไปรอบวงแล้ วกลับมาที่เดิม

o

ร้ องจังหวะช้ าๆ และทาท่าเคลื่อนไหวช้ าๆ ยืนอยูก่ บั ที่ ทาความเข้ าใจกับความหมาย
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วงกลมนิทานเพลง “ช้ าง”
เช้ าวันหนึง่ ลูกช้ างและแม่ช้างเดินออกไปเที่ยวเล่น ทันใดนันเอง
้ เมฆครึม้ ก็ลอยลงมา และแล้ วฝนก็ตงั ้
เค้ า ฝนตกลงมา แล้ วฝนก็ตกหนักขึ ้น หนักขึ ้น ลูกช้ างแอบอยู่ใต้ ท้องแม่ และแล้ วฟ้าก็ผ่าดัง เปรี ย้ ง! ลูก ช้ างวิ่ง
หนี (ทุกคนวิ่งหนีไปรอบๆ)
เมื่อกลับมาไม่เห็นแม่ช้างแล้ ว ทายังไงดี ลูกช้ างเดินต่อไป “แม่จา๋ ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน” ไปเจอเจ้ าเป็ ด
ตัวน้ อย ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ ลูกช้ างถามว่า “พี่เป็ ด ๆ พี่เป็ ดเห็นแม่ของฉันไหม” เป็ ดถาม “ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ แม่ของ
เธอหน้ าตาเป็ นอย่างไร” ลูกช้ างตอบ “แม่ของฉันหน้ าตาอย่างนี ้นะ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ าง
มันตัวโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรี ยกว่างวง มีเขี ้ยวใต้ งวงเรี ยกว่างา มีหู มีตา หางยาว” พี่เป็ ดตอบ “ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ
ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี ้เลย ไปข้ างหน้ าเหอะ”
ลูกช้ างเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จา๋ ๆ แม่จา๋ ๆ แม่อยูไ่ หน พี่กระต่าย ๆ พี่กระต่ายเห็นแม่ของฉันไหมจ๊ ะ ”
ลูกช้ างไปเจอพี่กระต่าย พี่กระต่ายถาม “แม่ของเจ้ าเหรอ หน้ าตาอย่างไรเหรอ” ลูกช้ างตอบ “แม่ของฉันหน้ าตา
อย่างงีน้ ะ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรี ยกว่างวง มีเขี ้ยวใต้ งวง
เรี ยกว่างา มีหู มีตา หางยาว” พี่กระต่ายตอบ “ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็น ไปข้ างหน้ าเห๊ อะ”
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“ฮือออ ฮือออ” ลูกช้ างร้ องไห้ แล้ วเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จา๋ ๆ แม่จา๋ ๆ แม่อยูไ่ หน ๆ” ลูกช้ างได้ ยิน
เสียงคารามของเสือ (ทาท่าเสือคารามเบา ๆ) จึงร้ องถามพี่เสือไปว่า “พี่เสือ ๆ พี่เสือเห็นแม่ของฉันไหม” (เสือ
ทาท่าขูใ่ ส่) “ว๊ าย น่ากลัว ไม่เอาดีกว่า ๆ”
“เฮ้ อ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ แม่อยู่ไหนหล่ะจ๊ ะ ” ลูกช้ างไปเจอพี่กวาง “พี่กวาง พี่กวางเห็นแม่ของฉัน
ไหม” พี่กวางอวดเขาที่สวยงามของเขาแล้ วถามว่า “แม่ของเจ้ าหน้ าตามอย่างไรหล่ะ ” ลูกช้ างตอบ “แม่ของฉัน
หน้ าตาอย่างงี ้ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรี ยกว่างวง มีเขี ้ยวใต้ งวง
เรี ยกว่างา มีหมู ีตาหางยาว” พี่กระต่ายตอบ “ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็น ไปข้ างหน้ าเถ๊ อะ”
“ฮือ ฮือ” ลูกช้ างร้ องไห้ แล้ วเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลูกช้ างมองเห็นพี่ลิง
(ทาท่าลิง) “พี่ลิง ๆ เห็นแม่ของฉันไหม” พี่ลิงตอบ “เดี๋ยวขอฉันขึ ้นไปดูข้างบนก่อน แม่ของเจ้ าหน้ าตาอย่างไร?”
ลูกช้ างตอบ “อย่างงีห้ น่ะจ้ ะ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรี ยกว่า
งวง มีเขี ้ยวใต้ งวงเรี ยกว่างา มีหู มีตา หางยาว” พี่ลิงตอบ “อ๋อ... อยูต่ รงนู้นนนน”
ลูกช้ างดีใจ ร้ องเรี ยก “ไปดีกว่า.. แม่จ๋า ๆ ๆ ๆ” และแล้ วเจ้ าลูกช้ างก็ได้ อยู่กบั แม่ข องเขา แล้ วแม่ก็กอด
เขาเอาไว้ (ทาท่ากอดค้ างไว้ ครึ่งนาที)
กิจกรรมวงกลม เป็ นกิจกรรมที่จัดให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายอย่ างอิสระตามจังหวะ
โดยใช้ เสียงเพลง คาคล้ องจอง บทกลอน บทกวี ซึง่ จะมีทงจั
ั ้ งหวะช้ า เร็ว นุม่ นวล ขึงขัง ร่าเริง สนุกสนาน
และลงท้ ายด้ วยการสงบนิ่ง
เด็กจะได้ เคลื่อนไหวอย่ างมีทศิ ทาง

มีเข้ ามีออก

มีหมุนไปทางซ้ ายขวา

เหล่านี ้เป็ นความพร้ อมที่เด็ก

จาเป็ นต้ องรู้ ว่ามีเข้ ามีออก มีซ้ายมีขวา บางทีมีกระโดด มีการเลื ้อยไปตามทาง บางทีเดินสี่ขา แล้ วแต่วา่ เราจะ
ให้ ความพร้ อมอะไรแก่เด็กในเรื่ องของทิศทาง

แต่เพลงหนึง่ เพลงไม่จาเป็ นต้ องใส่การเคลื่อนไหวทุกอย่าง

นอกจากนี ้ เพลงเหล่ านีจ้ ะสอนให้ เด็กซึมซับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆ ตัว
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อนุบาลแบบบ้ านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ ฟ
โดย อภิสิรี จรั ลชวนะเพท (ครู อ้ ุย)
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ ฟ และผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรั ก

ความหมายของ “อนุบาลแบบบ้ าน”
สมัยก่อนพ่อแม่ไม่ต้องให้ คนอื่นเลี ้ยงลูก ลูกกินนมแม่ ไม่มีขวดนม ถ้ านมไม่พอก็มีแม่นม มีพี่ปา้ น้ าอาช่วย
เลี ้ยงลูก แต่เมื่อถึงยุคที่เริ่มมีขวดนม มีการแยกแม่ออกจากลูกเพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงทาให้ เริ่ มมี
“สถานที่รองรับการเลี ้ยงดูเด็กเล็ก” หรื อ Kindergarten แทนพ่อแม่ขึ ้นมา ตังแต่
้ ชว่ งปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
อนุบาลบ้ านรักจัดการศึกษาแนววอลดอร์ ฟ ซึ่งเกิดขึ ้นในยุคสงครามโลกครัง้ ที่ 1 หลังจากที่ผ้ คู นกระจัด
กระจาย การศึกษาแนวนี ้ก็ได้ กระจายไปทัว่ ยุโรปและมาถึงเอเชีย เช่นที่ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งวอลดอร์ ฟในแนวของ
ญี่ ปนคื
ุ่ อ แบบที่อนุบาลบ้ านรักนามาเป็ นต้ นแบบและปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสังคมไทย เพราะมีวัฒนธรรม
ประเพณีคล้ ายกันอยูบ่ ้ าง
ภาพใหญ่ของการศึกษาวอลดอร์ ฟ คือการที่แม่เลี ้ยงลูก แต่คาถามคือ แล้ วแม่เลี ้ยงลูกอยู่ที่ไหน แม่เป็ นใคร
แม่คนนันก็
้ จะพยายามเลี ้ยงลูกให้ เข้ าใจว่าโลกที่แม่ลงมาอยู่ก่อนนันเป็
้ นอย่างไร เข้ าใจไปถึง ทังความดี
้
ความ
งามที่โลกใบนี ้มี สิ่งที่เราพยายามทาอยู่จริ ง ๆ มีเพียงเท่านี ้ แต่ เป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะที่อนุบาลบ้ านรักตัดการ
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เรี ยนที่สงั คมส่วนใหญ่ค้ นุ เคยออกไป คือ ไม่มีสอนเขียนอ่าน แต่ที่อนุบาลบ้ านรักให้ การเรี ยนรู้ แก่เด็กในเรื่ อง
วัฒนธรรม เทศกาล วิถีชีวิตของแม่ที่อยู่บ้านแล้ วก็เลี ้ยงลูกไปด้ วย เพราะเราเชื่อมัน่ ว่าเรื่ องเหล่านี ้ต้ องทาก่อน
ที่จะเขียนอ่าน เพราะถึงอย่างไรตอนเข้ าเรี ยนชันประถมเด็
้
กทุกคนต้ องเรี ยนเขียนอ่านอยู่แล้ ว ดังนัน้ อนุบาลจึง
ควรเป็ นแบบบ้ าน คือ บ้ านและสิ่งแวดล้ อมในบ้ านเป็ นอย่างไรก็ทาห้ องอนุบาลให้ เป็ นแบบนันด้
้ วย มีโต๊ ะอาหาร
มีมมุ เล่น มีมมุ นอน มีห้องน ้า (ที่ไม่ไกลจากห้ องอนุบาล) ห้ องครัว และทุกส่วนใช้ งานได้ จริง
คนส่วนมากเข้ าใจผิดมานานว่า อนุบาล คือ โรงเรี ยน แต่ความหมายและความเป็ นจริ งคือ เด็กระดับ
อนุ บ าลยัง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า โรงเรี ย น ก่อนหน้ านี ใ้ ช้ ชื่ อ ศูนย์ เด็ก ก่อนเกณฑ์ เพราะฉะนัน้ เกณฑ์ เรี ยน ซึ่ง ก็ คือชัน้
ประถมศึกษา ถ้ าก่อนเกณฑ์ก็ให้ มาอยูอ่ ีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่โรงเรี ยน แต่ก่อนบริ เวณอนุบาลบ้ านรัก คือ พื ้นที่ที่
คุณย่าของครูอ้ ยุ เลี ้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ มาตังแต่
้ สมัยสงครามโลก และคนแถวนี ้ไม่มีโรงเรี ยน คุณปู่ จึงบอกว่าเมื่อ
เด็กไม่มีที่เรี ยน เราเปิ ดบ้ านให้ เด็กมาเรี ยน และตังแต่
้ นนมาเราก็
ั้
ยังไม่เคยปิ ดบ้ านนี ้เลย มีนกั เรี ยนเข้ ามาเรื่ อย ๆ
จนกระทัง่ ได้ ใบอนุญาต ครูอ้ ยุ ก็มารับช่วงเป็ นรุ่นที่ 3 แต่สาหรับครูอ้ ยุ คิดว่าถ้ าเป็ นโรงเรี ยนจะใหญ่เกินไป จึงขอ
ทาแค่อนุบาลก็พอ เมื่อเราทาอนุบาลให้ หน้ าตาเป็ นบ้ าน ฉะนันหมายความว่
้
าทุกบ้ านทาได้ หมด แต่อนุบาลก็
ไม่ใช่โรงเรี ยน เพราะเรากาลังทาหน้ าที่ก่อนเกณฑ์
ดังนัน้ เราต้ องช่ วยให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะเรี ยน เช่น ถ้ าเด็กได้ รับมอบหมายงานที่มีความหมาย
เขาจะมี ความสนใจที่จะทางาน เช่น ทาขนมปั งตอนเช้ าเพื่อนามารับประทานเป็ นอาหารว่างตอนสาย ถ้ า
ไม่ได้ ทาก็จะไม่ได้ รับประทาน และถ้ ามาสายก็จะไม่ได้ ทา ดังนัน้ เด็กจะกระตือรื อร้ นที่จะอยากทางาน และตรง
ต่อเวลา มาให้ ทนั ได้ ทาขนม ประสบการณ์ จริ งและความสาเร็ จที่เด็กได้ จากการทางานมีคุณค่ าต่ อเด็ก
มากกว่ าการให้ เด็กนั่งทาแบบฝึ กหัด ตอบข้ อสอบถูกผิด และสาหรับการจัดดอกไม้ เพราะดอกไม้ มีหน้ าที่
มอบความงามให้ กับโลก การที่เด็กได้ ใกล้ ชิดพลังธรรมชาติ เป็ นอีกระดับหนึ่งของการให้ ประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้
ดัง นัน้ “อนุ บ าลไม่ ใช่ โ รงเรี ย น” แต่อ นุบ าล คื อ
“บ้ าน” ครู ในห้ องอนุบาล คือ “แม่ ” ที่ไม่ได้ มีหน้ าที่สอน
แต่มีบทบาทในการ “พาทา” คือ ทาไปด้ วยกัน และต้ องมี
เป้ า หมายว่ า พ่ อแม่ อยากจะให้ ป ระสบการณ์ อะไร
กั บ ลู ก ต่า งจากการสอนตามโรงเรี ย นทั่ว ไปที่ ค รู ต้ อ ง
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 1

14

จัดการเรี ยนการสอนให้ มีการจัดวางทุกอย่างไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นักเรี ยนมาถึงนัง่ เป็ นแถว ครูสาธิตการสอน แต่
สาหรับการพาทาดูยงุ่ เหยิงกว่า ตรงที่ครูต้องอยูต่ รงนันกั
้ บเด็กตลอดเวลา อยู่กนั เป็ นกลุ่ม ครูไม่มีพกั เที่ยง ครูไม่
มีพกั ทานกาแฟส่วนตัว ครูต้องอยูก่ บั เด็กทังวั
้ นตังแต่
้ เช้ าจนถึงเย็น เสมือนกับแม่ที่ไม่สามารถที่จากลูกไปได้ เลย
กระบวนการ “พาทา” อยู่บนหลัก 3 R
1. Repetition “ทาซา้ ” เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ตวั เล็กๆ ถ้ าเด็กไม่ทาซ ้า จะไม่สามารถเริ่ มต้ น
เรี ยนรู้และทาสิ่งใหม่ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น
- เด็ก 1 ขวบ กว่าที่จะเดินได้ จะต้ องคลาน แล้ วยงโย่ยงหยก ยืนไม่ได้ เสียที ก็จะกลับไปคลานใหม่
แล้ วยงโย่ยงหยก ตังไข่
้ ไม่ได้ ก็จะกลับไปคลานใหม่ และยงโย่ยงหยก ไม่มีเด็กคนไหนย่อท้ อเลย
เพื่อที่จะยืนได้ เดินได้
- สาหรับเด็ก 2 ขวบที่กาลังหัดพูด จะฝึ กหัดริ มฝี ปาก เล่นน ้าลายซ ้าๆ จนกระทัง่ ออกเสียงได้ และ
จะออกเสียงนันๆ
้ ตลอดเวลา จนกว่าจะได้ คาใหม่
พ่อแม่มกั จะคิดอยูเ่ สมอว่าจะต้ องให้ ลกู ได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ ได้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ ลูกจึงจะเก่ง ทังๆ
้ ที่
ลูกเพิ่งเรี ยนรู้เรื่ องนันได้
้ แม่ก็ไปหาแบบฝึ กหัดใหม่ให้ ยกตัวอย่างเช่น การใส่รองเท้ า ลูกเพิ่งจะเรี ยนรู้ว่าเอาเท้ า
ใส่ลงไปในรองเท้ าคู่นี ้ได้ แล้ ว แม่ก็ไปหาซื ้อรองเท้ าใหม่ที่วิธี การใส่แตกต่างจากคูเ่ ดิม แต่ร้ ูไหมว่าเป็ นสิ่งที่ยาก
สาหรับเด็กเล็ก เสื ้อผ้ าก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ อยากให้ พ่อแม่ลองดูว่า การทาซ ้ามีความหมายอย่างไร ถ้ า
เขาไม่ ได้ ทาซา้ เขาไม่ สามารถทีจ่ ะเริ่มต้ นอะไรใหม่ ได้
เด็กจึงยังเรี ยกร้ องขอนิทานเรื่ องเดิม แต่แม่ก็อยากเปลี่ยนนิทานเรื่ องใหม่ให้ ลกู เพราะเราไม่ร้ ูมาก่อนว่าการ
ทาซ ้าจะทาให้ เด็กก้ าวหน้ า
2. Rhythm “จังหวะ” ที่ไม่ใช่กิจกรรมเข้ าจังหวะ ไม่ใช่จงั หวะของเสียงเพลง แต่เป็ นจังหวะของลม
หายใจ “เข้ า-ออก” จังหวะทีส่ อดคล้ องสัมพันธ์ กับความเป็ นจริงในธรรมชาติ ลื่นไหล (เช่น โลกที่
หมุนรอบตัวเองเกิดกลางวัน-กลางคืน หมุนรอบดวงอาทิตย์ในรอบปี เกิดเป็ นฤดูกาลต่างๆ) เด็กควรจะนอนเป็ น
เวลา ไม่ดกึ เกินไป ขับถ่ายตอนเช้ าสม่าเสมอ แต่ถ้าผิดจังหวะเด็กจะรู้สกึ ไม่สบาย
“ถ้ าเด็กเล่ นดีจะนอนหลับดี ถ้ าเด็กกินดีจะถ่ ายดี”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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หากกิจวัตรของเด็กลื่นไหลเป็ นจังหวะเหมือนลมหายใจเข้ า-ออก ผ่อนหนักเบาในทุกวันและทุกสัปดาห์ ทุก
อย่างก็จะถูกต้ อง นอนถูกต้ อง เล่นถูกต้ อง พลังชีวิตของเด็กก็จะถูกพัฒนา
คาถาม : ลูกเล่นอยูบ่ ้ านก็เล่นดีแต่ทาไมไม่หลับ
ครู อ้ ุย : ให้ สังเกตคุณภาพการเล่ นของเด็กด้ วย ถ้ าเล่นแบบเหงื่อท่วมตัว เล่นแล้ วได้ จินตนาการ เล่นแล้ วไม่
โมโห ถือว่าสุขภาวะการเล่นของเขาดีมาก แบบนี ้กล่อมแป๊ บหนึ่งก็ หลับแล้ ว ส่วนการกินดีคือ ไม่เลือก
กินจนมากเกินไป จนทาให้ มีปัญหาเรื่ องระบบขับถ่าย รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ถ้ าสัมภาษณ์คณ
ุ พ่อคุณแม่ก็
จะรู้เลย บางบ้ าน กว่าลูกจะได้ กลับบ้ านพ่อแม่ก็พาแวะเที่ยวกันไปหลายชัว่ โมงไม่ถึงบ้ านสักที เจอรถ
ติด ก็ เ ครี ยดกันอยู่บ นรถ พอถึง บ้ านก็ จ ะหงุด หงิ ด ทัง้ พ่อแม่ก็ เหนื่ อย ลูกก็ แย่ แบบนี เ้ รี ยกว่า “ผิ ด
จังหวะ”
ดัง นัน้ หากต้ อ งการให้ เ ด็ก วั ยอนุ บ าลมี พ ลั ง ชี วิ ต ที่ ดี เราจะต้ อ งท าให้ ใ นหนึ่ งวั น มี จั งหวะแบบ
เดียวกับลมหายใจ ตื่นเช้ ามาสดชื่น คุณครูเตรี ยมบ้ านให้ เป็ นแบบบ้ าน ทางานเสร็ จแล้ วเข้ ามาอยู่ในห้ องก่อน
แล้ วจึงออกไปทากิจกรรมวงกลมที่สนามหญ้ าหรื อหน้ าบ้ าน พอออกไปนอกห้ องเป็ น “หายใจออก” แล้ วกลับเข้ า
มาในห้ อง “หายใจเข้ า” มาเล่นที่มุมบ้ านมีของเล่น จากวัสดุธรรมชาติ ทัง้ หิน เปลื อกหอย กิ่งไม้ ผ้ า ให้ เล่น
บทบาทสมมติกันไป สามารถยืม โต๊ ะเก้ าอี ข้ องครู ได้ หมดเลย เอามาทาเป็ นบ้ านทาเป็ นรถ แล้ วแต่เด็กที่เขา
อยากจะทา เขาก็จะเล่นกัน ใช้ เวลาเล่นประมาณสัก 45 นาที เสร็ จแล้ วจึงกลับมารวมอีกที และรับประทาน
อาหารด้ วยกัน ซึง่ จะมีพิธีกรรมเล็กน้ อยเพื่อให้ ทกุ คนรับประทานอาหารพร้ อมกัน อาจจะดูย่งุ ยากสักหน่อย เช่น
เด็กๆ ต้ องรินน ้า ต้ องแจกจาน แจกอาหาร แต่ว่าเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้ องประพฤติตวั ดีเมื่อทานอาหารร่วมกับ
คนอื่น ต้ องมีพิธีรีตองนิดหน่อย เป็ น เสมือนการ “หายใจเข้ า” ทานอิ่มแล้ วก็ออกไปข้ างนอกไปเล่นสนาม เป็ น
“หายใจออก” เล่นอะไรก็ได้ ไม่มีโจทย์ของครู แม่ครูก็แค่ไปยืนคอยดูระวังอันตรายเท่านัน้
เมื่อเล่นกลางแจ้ งเสร็ จ เสมือนปล่อยลมหายใจออกแล้ ว ก็กลับเข้ ามาทานอาหารกลางวันด้ วยกัน จะเริ่ มมี
พิธีรีตองอีกเหมือนตอนทานอาหารว่าง เด็ก ๆ ต้ องตักอาหารเอง ต้ องทานอาหารให้ หมด ทาข้ าวหกต้ องใช้ มือ
หยิบใส่ภาชนะให้ เรี ยบร้ อย ซึง่ เรื่ องนี ้จะเน้ นมาก
เพราะฉะนัน้ ในหนึง่ วันของเรา ถ้ าจัดจังหวะอย่างดี ทุกเวลานาทีที่เด็กอยู่กบั แม่ครู เด็กจะได้ เรี ยนรู้ทกุ วิชา
ไม่จาเป็ นที่จะต้ องทาแบบฝึ กหัดในกระดาษเลย และก่อนจะนอนแม่ครูก็จะมีนิทานตังโต๊
้ ะ เด็กๆ ก็ได้ ภาษา ได้
ฟั ง ได้ ดู ได้ ร้ ูวา่ ตัวละครมีความเป็ นมาอย่างไร ภาษาที่ใช้ เล่าเป็ นภาษาบทกลอน เป็ นภาษาที่มีสมั ผัส เด็กจะได้
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ภาษาในระดับที่สงู ขึ ้นไป เพราะฉะนัน้ กิจกรรมในหนึ่งวันที่แม่ครูจดั ให้ จังหวะเวลาเหล่านี ้สอดคล้ องไปกับลม
หายใจเข้ า-ออก มาอย่างสบาย ๆ ไปอย่างสบาย ๆ และเก็บได้ ทกุ ขันตอน
้
เด็กจะรู้ สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ในเนื ้อ
ในตัวเขาอย่างเป็ นธรรมชาติ
3. Reverence “ให้ ความเคารพ” ไม่ใช่เชิงสัญลักษณ์ แต่เป็ นการ “ให้ เกียรติลูก” ในฐานะมนุษย์ ตวั
น้ อยที่มีสิทธิในการเกิดมาบนโลกใบนี้และมีอิสระทั้งร่ างกายและความคิด พ่อแม่จะต้ องไม่ตีกรอบให้ ลกู
จนเกินไป
ตัวอย่างหนึง่ ของการให้ ความเคารพของอนุบาลบ้ านรักคือ “การจัดงานวันเกิด” เพื่อแสดงความรู้สึกว่า เรา
ดีใจกับเขาด้ วยที่เขาได้ เกิดมาเป็ นลูกของคุณพ่อคุณแม่ แล้ วก็ได้ ลงมาทาหน้ าที่ที่ดีที่สดุ ของโลกมนุษย์ ในฐานะ
ที่เราได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ เพราะฉะนัน้ เด็กอนุบาลทุกๆ คนจะได้ รับการจัดวันเกิด ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า แม่ครู มี
มงกุฎ มีเทียน เหล่านี ้เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับการจัดวันเกิดให้ กบั เด็ก และแม่ครูมกั จะเล่านิทานในกิจกรรมวัน
เกิด เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเจ้ าของวันเกิดเสมอ
วันหนึ่ง ดวงดำวดวงน้อยดวงหนึ่งเขำมองลงไปที ่พื้นโลก เขำมองเห็นแล้วบอก “โอ้โฮ พื ้นหญ้ำก็
เป็ นสีเขี ยว บนฟ้ำก็มีนกเต็มไปหมดเลย ทีพ่ ืน้ น้ำก็มีปลำว่ำยน้ำเต็มไปหมดเลย อยำกจะเป็ นมนุษย์บน
โลกจังเลย” ดังนัน้ เขำก็มองหำพ่อแม่ “อุ๊ย พ่อแม่ คู่นี้รักกันอย่ำงดี เลย ฉันอยำกจะลงมำเกิ ดเป็ นลูก
ของคุณพ่อคุณแม่ คู่นี้ แต่คู่รักคู่นี้เขำมี พีช่ ำยไปคนหนึ่ งแล้ว ไม่เป็ นไร ลงมำเป็ นน้องก็ได้ เดี ๋ยวจะลง
มำทำให้บำ้ นนี น้ ่ำอยู่มำกขึ้น ต้นไม้ก็เป็ นสี เขี ยวมำกขึ้น จะรดน้ำต้นไม้ แล้วก็พืน้ ทรำยทัง้ หมดนี ่นะ จะ
ดูแลอย่ำงดี เลย จะดูแลไม่ให้มีสิ่งสกปรกเลย ในทะเลก็เหมื อนกัน” ... ลงมำทำแต่หน้ำที ่ที่ดีๆ เสร็ จแล้ว
เขำก็ตอ้ งลงมำมองดูว่ำคุณพ่อคุณแม่พร้อมที จ่ ะรับเขำเมื ่อไหร่ คุณแม่ก็บอกว่ำ “มำนอนรอในท้องคุณ
แม่สกั 9 เดือนก่อนนะ”
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บทกลอนวันเกิด
ตัวเจ้ าเป็ นดาวดวงน้ อยอยู่บนฟากฟ้าในยามค่าคืน
มองเห็นโลกใบกลมสดชื่น ต้ นไม้ ร่มรื่ นผู้คนมากมี
อยากลงมาช่วยสร้ างโลกให้ หมดทุกข์คลายโศกมีสขุ เต็มที่
มองดูพอ่ แม่คนู่ ี ้ รักกันนานปี อยากมีลกู ผูกใจ
จึงชวนหมูด่ าวหลายดวงเรี ยงร้ อยเป็ นพวง รถเลื่อนแล่นไป
รุ้งทอดสะพานรักให้ เจ้ าจงลงไปรออยู่ในครรภ์
พ่อแม่ตา่ งเฝ้ารอคอย เฝ้าคอยลูกน้ อย เฝ้าคอยใจมัน่
ลูกน้ อยเติบโตในครรภ์ พ่อแม่นบั วันรอเจ้ าเกิดมา
วันนี ้เป็ นวันเกิดเจ้ า ในครอบครัวเราตื่นเต้ นนักหนา
ปากนิด จมูกน้ อย หน้ าตา เจ้ าแบ่งเอามาจากพ่อแม่เท่ากัน
เติบโตเจ้ าจงมัน่ ใจ เป็ นคนดีให้ ได้ ดงั่ เจ้ าตังมั
้ น่
จงรักและจงผูกพัน นาความสุขสันต์ให้ โลกเราเอย
..........สุขสันต์วนั เกิดนะลูก...................

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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การจัดงานวันเกิดของอนุบาลบ้ านรัก
หากมีเด็กเกิดในวันนัน้ ครูและพ่อแม่จะมากันแต่เช้ าเพื่อทาเค้ ก เชิญคุณพ่อคุณแม่และเจ้ าของวันเกิด
มา ทุกคนจะให้ เกียรติเด็กเจ้ าของวันเกิด ที่เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ ว มีหน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่มาก วันนันจะเป็
้
นวันพิเศษ
ของเจ้ าของวันเกิด จะมีการร้ องเพลง “บทกลอนวันเกิด” ให้ เด็ก จากนัน้ ให้ เขาตัดเค้ กให้ เพื่อนและตัดกลับบ้ าน
อีก 1 ชิ ้น จากนัน้ แม่ครูจะถามเจ้ าของวันเกิดว่าวันนี ้อยากจะทาอะไร ซึ่งสิ่งที่เด็กๆ ตอบออกมาก็มกั จะตอบใน
เชิงว่าเขาอยากจะทาความดีอะไร เพราะเขาได้ ร้ ูแล้ วว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไร

ขัน้ ตอนการจัดงานวันเกิด
1. เตรี ยมเค้ กและนมสาหรับเด็ก
2. เตรี ยมอุปกรณ์จาน ช้ อน แก้ ว
3. จัดเทียนให้ ครบตามจานวนปี (ถ้ าเด็กอายุครบ 4 ปี ก็จดั 4 เล่ม) และจัดเทียนเพิ่มอีก 1 เล่ม เพื่อให้
เด็กรู้สกึ ว่านับจากวันนี ้คือวันที่เขาจะก้ าวไปสูป่ ี ที่อายุ 5 ขวบ
4. พาเด็กเดินไปตามเส้ นปี และชวนคุย เช่น ปี ที่ 1 ลืมตาดูโลก ปี ที่ 2 เขาทาอะไรได้ (เช่ น เดินได้ พูดได้
พูดคาแรกว่าอะไร ปี ที่ 3 ทาอะไรได้ ร้ องเพลงได้ ปี ที่ 4 ทาอะไรได้ เช่น ขี่จกั รยานได้ เมื่อถึงปี ที่ 5 ให้ กล่าวร้ อง
เพลงและบอกว่าปี นี ้เป็ นปี ที่เราจะอวยพรให้ หนูไปสูป่ ี ที่ 5 และเขามีความตังใจที
้ ่จะทาอะไร
5. จากนัน้ พาเขาเดินหรื อกระโดดพร้ อมกับกล่าวว่า “เข้ าสูป่ ี ที่ 5 แล้ วนะ” เพื่อให้ เขารู้ตวั ว่าเขาโตขึ ้นมา
อีก 1 ปี และเพื่อให้ เด็กนับถือตัวเองด้ วย

ครู เปลี่ยน เด็กเปลี่ยน
ในแนวทางของวอล์ดอล์ฟเชื่อว่า เด็กที่สร้ างปั ญหาในห้ อง เป็ นเพราะว่ าเขามักจะไม่ ได้ รับมอบหมาย
ให้ ทางานที่ดี งานที่มีคุณค่ า และหากเด็กที่สร้ างปั ญหาถูกกี ดกันให้ ออกไปข้ างนอกก็มักจะน้ อยใจ แต่ถ้า
เปลี่ยนมาลองมอบหมายงานที่สาคัญให้ เขาทา เช่น ไปจุดเทียนไหว้ พระ ครู ให้ เขาถือเทียน เมื่อเด็กได้ ทาใน
สิ่งที่ คิ ดว่ า ครู ไม่ ก ล้ า ให้ ใครทา เขาจะตัง้ ใจประคองเทียนไปวางที่ หน้ าพระพุทธรู ป และกราบพระอย่าง
สวยงาม เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมเขา เด็กเองจะรู้ สึกว่ าสิ่งที่ตัวเองได้ รับมอบหมาย
นั้นยิง่ ใหญ่ เขาก็จะวางตัวอีกแบบหนึง่ และทาได้ อย่างดีและตังใจมาก
้
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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เราจะไม่ มีทางเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเด็กได้ หากเราไม่ เคยเชื่อใจเขา หรื อไม่ เคยมอบหมาย
งานที่ดีให้ เขา เราไม่ เคยเคารพในตัวเขาเลย แล้ วเราก็ตัดสินว่ าเขามีปัญหาในห้ องเรี ยน ดังนั้ น เรา
ต้ องเปลี่ยนมุมมองใหม่
หลักของการพาทา 3 R นี้ จะทาให้ สิ่งที่เราตั้งใจทาประสบความสาเร็จ คือ พ่ อแม่ จะต้ อง
1. Repetition ทาซ้า
2. Rhythm มีจังหวะที่สอดคล้ องกับธรรมชาติ
3. Reverence ให้ ความเคารพ
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กิจกรรมรับประทานอาหารว่ าง (ขนมปั ง)
เพื่อเตรียมความเข้ าใจของพ่ อแม่ ให้ เห็นความหมายของการรับประทานอาหารว่ างของเด็ก เป็ น
การให้ เด็กฝึ กมารยาทบนโต๊ ะอาหาร ฝึ กวินัยและการรอคอย มอบหมายให้ พ่ มี ีหน้ าที่รับผิดชอบ ดูแล
น้ อง ที่จะทาให้ เด็กเห็นคุณค่ าของตนเอง

ขัน้ ตอนการจัดโต๊ ะอาหารว่ าง
1. แจกวางจาน ช้ อนและซ้ อม และแก้ วนม ตามลาดับ
2. นาขนม (ขนมปังซึง่ พ่อแม่ร่วมกันปัน้ เมื่อเช้ ามาเสิร์ฟ)
3. รินน ้าสมุนไพรใส่แก้ ว ให้ ครบทุกคน
ที่อนุบาลบ้ านรัก พี่อนุบาล 3 จะผลัดกันเป็ นผู้รินน ้าและเสิร์ฟอาหารให้ กับน้ องเล็ก ซึ่งการมีบทบาทและ
หน้ าที่ทาให้ เด็กรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า รู้สกึ ภาคภูมิใจ ที่ได้ ดแู ลรุ่นน้ อง และเป็ นการฝึ กกล้ ามเนื ้อมือ ความสัมพันธ์ของตา
และมือในการริ นน ้าไม่ให้ หก ส่วนน้ องก็เรี ยนรู้ว่าการรอคอยให้ ทกุ คนได้ อาหารครบแล้ วค่อยทานพร้ อมกันเป็ น
การฝึ กวินยั และการรู้จกั รอคอย
ก่อนทานของว่างแม่ครูจะจุดเทียน เป็ นสัญญาณของการเริ่ มต้ นรับประทานของว่าง จากนัน้ ให้ พ่อแม่ทุก
คนที่นงั่ อยูร่ อบโต๊ ะจับมือกันและท่องบทกลอน
“อาหารว่างเช้ านี ้ เรารับประทาน ขนมปัง น ้ามะตูม เราขอสัญญาว่า จะรับประทานให้ หมด”
“โลกผู้มอบอาหารนี ้ให้ ตะวันผู้ทาให้ สกุ เหลืองงาม
บุญคุณโลกและดวงตะวัน จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล”
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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เมื่อทานอิ่มทุกคนช่วยกันเก็บจานใส่ตระกร้ า โดยแม่ครูจะเลื่อนตะกร้ าไปบนโต๊ ะ ส่งต่อกันไปทีละคนพร้ อม
กับผ้ าให้ เช็ดโต๊ ะ และในระหว่างที่เก็บจาน แม่ครูก็จะร้ องเพลง
“ลอย ลอย ลอย ลอยไปตามน ้าใส
ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป
ลอยไปให้ เย็นใจ”
แม่ครูจะร้ องเพลงนี ้ซ ้าไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะเก็บจานครบรอบโต๊ ะ เมื่อเก็บจานและแก้ วหมดแล้ ว แม่ครูจะดับ
เทียนที่จดุ ไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนต้ น และตามด้ วยการร้ องเพลงพร้ อมทาท่าทางประกอบ
“คุณแม่ลีแมกซ์ แมกซ์ แมกซ์

สวมใส่กระโปรง โปรง โปรง

ที่มีกระดุม ดุม ดุม

สีแดง และดา ดา ดา

เธอขอเงินแม่ แม่ แม่

ห้ าสิบ สตางค์ ตาง ตาง

เพื่อจะไปดู ดู ดู

ช้ างเต้ นระบา บา บา

เธอกระโดดสูง สูง สูง

ขึ ้นไปบนฟ้า ฟ้า ฟ้า

แล้ วไม่กลับมา มา มา

ถึงเดือนพฤศจิกา กา กา”

และเมื่อจบเพลง แม่ครูชวนพ่อแม่ที่นงั่ อยูร่ อบโต๊ ะอาหารจับมือกันอีกครัง้ พร้ อมกับท่องบทกลอน
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”
หลังรับประทานเสร็จ พี่อนุบาล 3 จะผลัดเวรกันเป็ นผู้ล้างจาน แก้ วน ้า เป็ นการฝึ กความรับผิดชอบ
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กิจกรรมศิลปะวาดภาพ
โดย อนุพันธ์ พฤกษ์ พันธ์ ขจี (ครู มอส)
นักศิลปะบาบัดตามแนวมนุษยปรัชญา
จากกิจกรรมระบายสีนา้ สู่การเรี ยนรู้ การเคารพจินตภาพของลูก โดยไม่ ตงั ้ โจทย์ และให้
อิสระภาพลูกในการพัฒนาพลังเจตจานง พ่ อแม่ มีหน้ าที่เตรียมงาน เตรี ยมพืน้ ที่และปล่ อยให้ เขา
ทางานของเขาไปโดยไม่ ตัดสิน และมีหน้ าที่ช่ ืนชมในความสาเร็จ การทางานศิลปะจะทาให้ พ่อแม่
เข้ าใจโลกของลูก โดยไม่ พาเอาประสบการณ์ เดิมของพ่ อแม่ เข้ าไปใส่ ในภาพของเด็ก

ครู มอสจบครุ ศาสตร์ ภาควิชาประถม มาฝึ กงานกับอนุบาลบ้ านรัก ก่อนที่จะไปเรี ยนต่อประเทศเยอรมัน
และมีโอกาสได้ เรี ยนการศึกษาในแนววอลดอร์ ฟอยู่ช่วงหนึ่ง จากนัน้ จึงไปเรี ยนศิลปะก่อนจะกลับมาทางานใน
โรงพยาบาลที่ประเทศไทย ได้ ทางานเผยแพร่งานศิลปะบาบัดในแนวของมนุษยปรัชญาซึ่งสมัยนันก็
้ ถือว่าเป็ น
สิ่งใหม่ แต่ผา่ นไป 15 ปี แล้ ว เรื่ องนี ้ก็ไม่ได้ ใหม่อีกต่อไป

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 1

23

ทาไมเด็กอนุบาลจึงจาเป็ นต้ องระบายสี
สิ่งสาคัญที่สดุ ไม่วา่ จะเป็ นงานศิลปะบาบัดหรื อในงานการศึกษาของเด็กอนุบาลในแนว Kindergarten คือ
เราใช้ เรื่ องของการระบายสีเข้ ามาทางานกับเด็กๆ ในการศึกษานี ้ในเส้ นทางของมนุษยปรัชญาหรื อวอลดอร์ ฟ
ไม่ได้ เป็ นวิชา แต่มองเป็ นองค์รวม รูดอล์ฟ สไตเนอร์ มีฐานคิดว่า “ศิลปะพัฒนาด้ านจิตวิญญาณ” ดังนัน้ เมื่อ
ไม่ได้ มองศิลปะเป็ นวิชา เราจึงมองทุกอย่างเป็ นศิลปะ เช่น การที่เด็กๆ ทาขนม ก็ต้องมีความเป็ นศิลปะในการ
ปัน้ เด็กช่วยกันเก็บของเล่นก็เป็ นศิลปะ คุณครูก็เป็ นเสมือนศิลปิ นที่พาเด็กเล่น เป็ นต้ น การทานข้ าวของเด็ก ๆ
การสวดมนต์ การร้ องเพลง หรื อว่าชีวิตทังหมด
้
ก็เป็ นแง่มมุ ของสุนทรี ยะทังหมด
้
ดังนัน้ ถ้ าเราออกจากภาพของวิชา จะค้ นพบอีกพื ้นที่หนึ่งที่พ่ อแม่สามารถพาเด็กเดินทางไปกับโลกของ
ความงามได้ เพราะว่าในโลกทุกวันนี ้ เราจะเห็นว่ามีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่สามารถไหลเทเข้ าสู่ตวั ของเด็กได้ คา
ว่า “ไหลเท” แสดงว่าสามารถประทับเข้ ามา หรื อวิ่งเข้ ามา หมายความว่า พ่ อแม่ จะต้ องช่ วยคัดกรองบางสิ่ง
บางอย่ างให้ ไหลเทเข้ ามาประทับในตัวเด็กให้ เป็ นแง่ มุมของความงามด้ วย หากพ่อแม่ไม่กลัน่ กรองเลย
แสดงว่าเราจะปล่อยให้ ลกู ไปเสพสื่ออะไรก็ได้ อย่างนันหรื
้ อ
การศึกษาที่เราพยายามส่งเสริ มให้ เด็กพบกับความงาม ด้ วยเรื่ องราวต่างๆ ในห้ องเรี ยนตังแต่
้ เช้ าจรดเย็น
สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในห้ องเรี ยนเป็ นแง่มุม สาคัญให้ เด็ก “ก่ อร่ าง” คือ การขยายตัวของเด็กในแต่ละวัน การยืดของ
สรี ระ การพัฒนาข้ างใน ซึ่งเป็ นไปทุกสามเดือน หกเดือน หรื อหนึ่งปี การขยายไม่ ใช่ เป็ นแค่ ร่างกาย แต่ เด็ก
พั ฒนาไปพร้ อมกั บ การพั ฒนาด้ า นจิ ต วิ ญญาณ และสิ่ งที่ ส าคั ญคื อ พลั ง ชี วิ ต เด็กไม่สามารถขยาย
ร่างกายภายในสามเดือน หกเดือน เก้ าเดือนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราไม่รักษาพลังชีวิตของเด็กไว้ ให้ ดี
เปรี ยบเทียบง่าย ๆ เด็กปกติมีพฒ
ั นาการของร่ างกายเป็ นไปตามลาดับ แต่หากเด็กคนไหนป่ วย เราจะเห็นทัง้
กายภาพ ตังแต่
้ สีผิว สีริมฝี ปากซีด ผิวแห้ ง ฯลฯ และความรู้สกึ ข้ างในก็จะมีพลังชีวิตไม่เท่ากับเด็กปกติ
มีเด็กหลายคนที่เคยไปบาบัดที่โรงพยาบาล ชีวิตของเขาไม่ได้ เป็ นเหมือนกับเด็กปกติ เพราะว่าเขาเคยถูก
ล่ามโซ่ไว้ ซึ่งในโลกปั จจุบนั แทบจะไม่น่าเชื่อว่ามี แต่ก็ยังมี เมื่อเด็กถูกล่ามแสดงว่าร่ างกายของเขาก็ไม่ไ ด้
เคลื่อนไหว แค่นนไม่
ั ้ พอ ไม่ใช่แค่การคุมขังร่างกาย แต่เป็ นจิตวิญญาณด้ วย เพราะฉะนัน้ ถ้ าเด็กคนนี ้วาดรู ป
เขาจะวาดแบบหนึ่งทันที ดังนัน้ สิ่ งที่อยากจะให้ เห็น คือ คาว่า พลังชีวิต หรื อพลังงานด้ านในที่ส่งเสริ มให้
ร่างกายพัฒนา
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คาว่า “ร่ างกาย” รวมถึงสมองและทุกอย่างที่เป็ นองคาพยพของร่างกาย ต้ องอาศัยพลังงานชีวิต ซึ่งศิลปะ
หนึง่ ที่ชว่ ยเสริมพลังชีวิตได้ ดีก็คือ การระบายสี
ถ้ าสังเกตดูจะเห็นว่าสีของท้ องฟ้าไม่เคยถูกคุมขังเลย เราไม่เคยเห็นสีถกู ล้ อมกรอบเลยในท้ องฟ้า อย่างที่
อนุบาลบ้ านรักก็เหมือนกัน มองไปรอบๆ ไม่ว่าจะเป็ นผนังหรื อประตู เด็กๆ จะไม่ได้ เห็นสีที่ถกู ระบายเป็ นกรอบ
เลย ซึง่ กาลังโยงเข้ าสูเ่ รื่ องการสร้ างกรอบให้ เด็ก ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญและเป็ นหลักการของที่อนุบาลบ้ านรัก
เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ ้นโดยมีสภาวะที่เรี ยกว่า การขยาย เป็ นหลักการพื ้นฐานของมนุษย์ เขาจะเติบโตหรื อ
ขยายออกไปจนถึงอายุประมาณ 35 ปี เป็ นจุดที่ เรี ยกว่าครึ่ งชีวิต (Midlife) หลังจากนัน้ ทุกสิ่ง ทุกอย่างก็จ ะ
เปลี่ยนไป พอหลังอายุ 35 สรี ระของผู้สูงวัยค่อย ๆ ฝ่ อ และในที่สุดแล้ ว คนที่อายุ 60-70 ปี เราจะเห็นว่าสรี ระ
ร่ างกายจะค่อย ๆ เป็ น figure มากขึน้ แต่เด็กมีลกั ษณะขยายออกเสมอ ในหลักการนี ้เราสามารถเชื่อมโยง
กลับมาที่การระบายสี ซึ่งในภาษาอังกฤษเราใช้ คาว่า Painting ตามหลักพจนานุกรมศิลปะ คาว่า “ระบายสี”
หมายถึง ความสามารถในการทาเป็ นเชิงระนาบ คาว่า “ระนาบ” คือพื ้นผิวขนาดใหญ่ โดยที่ไม่ได้ วาดกรอบแล้ ว
ใส่สีเข้ าไป ซึง่ เรี ยกว่า Coloring

สิ่งที่จะพาพ่อแม่ทกุ ท่านทานันเป็
้ นการระบายสีที่ส่งผลกับเด็กโดยตรง คือ การ Painting เป็ นการระบายสี
ที่ไม่ใช่การ Coloring หรื อลงสีในกรอบหรื อลงสีในช่อง
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เชื่อมโยงกลับไปที่สณ
ั ฐานของความเป็ นมนุษย์ซงึ่ มีการขยายอยูเ่ สมอ ถ้ าเราส่ งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการ
ขยายออกจากด้ านในด้ วย โดยไม่ กาหนดกรอบต่ าง ๆ ให้ เขา เพื่อส่ งเสริ มให้ เด็กมีอิสรภาพ จะส่ งผล
ให้ เด็กทางานกับด้ านในด้ วย เรี ยกว่ า “พลังชีวิตของเด็ก” ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่ องระบบสุขภาพของเด็กด้ วยที่
จะเป็ นไปได้ ดี จึงเป็ นที่มาของคาว่า “ระบายสีอิสระ” โดยในการศึกษาของเด็กในช่วงอายุ 7 ปี แรก จาเป็ นต้ อง
ให้ เด็กระบายสีตามแนวทางนี ้ โดยไม่ ต้งั โจทย์ ให้ กับเด็กๆ
สิ่งสาคัญที่สุดของเด็ก 7 ปี แรก คือ Will หรือ เจตจานง คือ การที่เด็กมีความมุ่งมั่นในการลงมือทา
แต่หลังจาก 7 ปี ไปแล้ ว คือ ช่วง 7-14 ปี จะกลายเป็ นเรื่ องของความรู้ สึก และช่วง 14-21 ปี จะเป็ นเรื่ องของ
ความคิด แต่วนั นี ้เราจะให้ ความสาคัญกับเรื่ องของการลงมือทาในเด็ก 7 ปี แรกก่อน

ยกตัวอย่างให้ เห็นภาพของเจตจานง ถ้ าหากในห้ องที่มีเด็กมาทางานศิลปะ บนโต๊ ะมีสีนา้ แก้ วนา้ และ
กระดาษวางไว้ พร้ อมแล้ ว เด็กๆ นัง่ อยู่ที่โต๊ ะ แต่เพียงแค่ครูหนั หลังให้ เด็กคนหนึ่งเริ่ มลงมือทาทันทีโดยที่ครูยงั
ไม่ได้ สงั่ นัน่ คือ Will ของเด็กทางานแล้ ว เทียบกับเด็กอีกคนหนึ่งนัง่ รอแล้ วถามว่า “ครูจะให้ หนูวาดอะไร” แสดง
ให้ เห็นว่าเด็กสองคนนี ้ต่างกัน คือ เด็กคนหนึ่งมี Will แต่อีกคนหนึ่งว่างเปล่า และมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะ
หยิบพูก่ นั มาถือไว้ และนัง่ คิด ซึง่ เด็กอนุบาลส่วนหนึ่งเป็ นแบบนี ้ อาจจะเป็ น เพราะมาจากการเลี ้ยงดู หรื อเพราะ
ระบบการศึกษาที่ตงโจทย์
ั้
มาให้ เสมอ
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Will เป็ นธรรมชาติพ้ืนฐานของเด็ก เป็ นประสบการณ์ ท่ีสดมาก เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ ต้องวางแผนว่ า
จะทาอะไร เพราะฉะนั้ น ในการระบายสีก็เป็ นเรื่ องเดียวกันคือ ใช้ Will ทางานเป็ นหลักในเด็ก 7 ปี
แรก แต่ ไม่ ได้ แปลว่ าเขาไม่ ใช้ ความรู้ สึกเลย เพียงแต่ Will ยังชัดมากสาหรับเด็กใน 7 ปี แรก
อุปกรณ์ ในการทากิจกรรมศิลปะสีนา้
1. กระดาษ 100 ปอนด์ หรื อกระดาษสาหรับสีน ้า
2. แผ่นอะคริลิคขนาดประมาณ 40x48 ซม. สาหรับรองกระดาษ
3. แก้ วน ้าใส สาหรับล้ างพูก่ นั ให้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนที่จะระบายครัง้ ต่อๆ ไป
4. ฟองน ้าธรรมชาติ สาหรับซับกระดาษให้ หมาด
5. สีนา้ ใช้ แม่สี (นา้ เงิน เหลือง แดง) การระบายสีแนวนี ้ ใช้ สี นา้ เพราะมี ความโปร่ งแสง จะรู้ สึก
หายใจได้ รู้สกึ ว่ามีสีเคลื่อนที่อยูร่ อบตัว ต่างจากสีโปสเตอร์ ที่ทบึ แสงและรู้สกึ หนัก
6. พูก่ นั เบอร์ 20 หรื อ 18 เป็ นพู่กนั แบน เพื่อการระบายสีแ นวระนาบ (พู่กนั กลมจะเหมาะสาหรับการ
วาดรูป drawing มากกว่า)
การวาดรูป เราจะไม่คานึงถึงผลงาน แต่เน้ นที่กระบวนการ เริ่มตังแต่
้ การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่เหมาะสม
สาหรับการระบายสี
ในกระบวนการระบายสี จะไม่ใช้ การบอกสอน แต่ครูมอสจะทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง และให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ทา
ตาม เรี ยกว่า Immitation ถ้ าพ่อแม่หรื อครูมีความนิ่งหรื อความสงบในการทางาน บรรยากาศในการเรี ยนรู้ของ
ห้ องจะสงบมาก แต่ถ้ามีการพูดกันเยอะ บรรยากาศก็จะเป็ นอีกแบบ เช่นเดียวกัน หากบ้ านต้ องการให้
บรรยากาศสงบ ต้ องลดสิ่งที่เป็ นคาสัง่ หรื อคาพูดลง

ขัน้ ตอนในการทากระดาษเปี ยก
1. ใช้ ฟองน ้าจุม่ น ้าแล้ วลูบลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ด้ านเรี ยบก่อนจากนันค่
้ อยเปลี่ยนเป็ นด้ านหยาบ
2. ลูบน ้าที่กระดาษด้ านหยาบ ไล่ฟองอากาศออก ให้ กระดาษเรี ยบ (ยกกระดาษและใช้ ฟองน ้าลูบเบาๆ
ด้ านหลัง เพราะน ้ายังไม่พอ และลดการเกิดขุยกระดาษด้ านหน้ า) และใช้ กระดาษด้ านหยาบสาหรับ
ระบาย

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 1

27

3. รอสักพักจนกระดาษค่อย ๆ หมาดลง สังเกตที่ความมันวาวของน ้าที่สะท้ อนจะลดลง

เมื่อจะระบายสี ใช้ พ่กู นั แตะน ้าหมาด ๆ แล้ วใช้ สีตามอัธยาศัย โดยมีสีให้ 3 สีคือ แดง เหลือง น ้าเงิน หาก
ใครอยากได้ สีอื่นสามารถผสมที่กระดาษของตัวเอง (ใช้ สีน ้าเพราะตามธรรมชาติของสีน ้าจะละลายจากนา้
เท่านัน้ จากเข้ ม จาง อ่อน เกิดจากการหยดน ้าเข้ าไป)
ที่สาคัญ คือ ต้ องล้ างพูก่ นั ให้ สะอาดเสมอ ใช้ มือบีบพูก่ นั และเช็ดกระดาษทิชชู่ หรื อผ้ าให้ สะอาด จะทาให้ สี
ในจานสีสะอาดอยูเ่ สมอ ไม่ผสมกัน
การระบายสีจะใช้ กระดาษหมาด ไม่ใช้ กระดาษเปี ยกโชก เพราะสิ่งที่ทาให้ สีเคลื่อนไม่ใช่ตวั เด็ก แต่เป็ น
ความเปี ยกของกระดาษ กระดาษหมาดจะเป็ นการใช้ ด้านในของเด็กในการเชื่อมโยงสี
มือของเด็กจะเดินทางอย่ างไร มาจากด้ านในของเขา ความกั งวลของเด็กเป็ นอย่ างไรจะเห็นที่
พู่กัน ความสบายใจของเด็ก โลกแห่ งอิสรภาพเป็ นอย่ างไร จะส่ งไปที่พ่ ูกันเสมอ เพราะพู่กันและมือ
เชื่อมโยงกับอวัยวะต่ างๆ ของร่ างกาย
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ความแตกต่ างของการระบายสีนา้ แบบ figure & non figure
1. “ระบายสีท่ ีมีรูปทรง” หรื อ figure exercise คาว่ารู ปทรงในที่นี ้หมายถึง จะมีคนก็ได้ จะมีสิ่งของ
ต้ นไม้ มีบ้าน มีก้อนเมฆ ก็ได้ เรี ยกว่า figure ให้ มีรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในนัน้ แล้ วให้ พ่อแม่สงั เกตตัวเอง
ด้ วยว่า ตอนวาดรูปที่มี figure มีความรู้สกึ อย่างไร
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เมื่อวาดภาพ figure เสร็ จแล้ ว ครูมอสเชิญชวนให้ พ่อแม่ลกุ ขึ ้นยืน และเดินไปรอบๆ เพื่อดู ผลงานของ
ตัวเองและของพ่อแม่ทา่ นอื่น ว่าคนอื่นๆ วาดรูปอะไร เคยเห็นสีนนั ้ ๆ ที่คนอื่นใช้ มาก่อนหรื อไม่ จากนัน้ กลับมา
นัง่ ที่ของตัวเองและแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ ้น (Element) ไม่มีความรู้สกึ ชอบ/ไม่ชอบ
โจทย์ : สิ่งที่พ่อแม่เห็นมีอะไรบ้ าง ให้ ตอบคนละ 1 คา โดยกลัน่ กรองออกมาจากการวาด figure ที่ผ่านมาว่า
การวาดให้ อะไรกับเราบ้ าง
คุณพ่ อคุณแม่ แลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึน้
 คิดถึง

 จินตนาการ

 อดีต

 ผสมผสาน

 กฎเกณฑ์

 ความฝัน

 กรอบ/ข้ อจากัด

 ความเป็ นไป

 ความชอบ

 ความสุข

 ความคุ้นชิน

2. “ระบายสีท่ ีไม่ มีรูปทรง” หรื อ non figure exercise หมายถึง ไร้ รูปร่างรูปทรง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีภูเขา
ไม่มีเด็ก ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีรูปทรงอะไรเลย แล้ วสังเกตเหมือนเดิมว่าระหว่างวาดรู ปนี ้ข้ างในรู้ สึก
อย่างไร
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ให้ พอ่ แม่ทางานชิ ้นนี ้อย่างอิสระ ไร้ รูปร่าง/รูปทรง เน้ นพื ้นระนาบ
- กระดาษมีความหมาดระดับหนึง่ ไม่แห้ ง
- ใช้ น ้าละลายเนื ้อสีในจานสี ถ้ าสีเบาไปก็ให้ ใช้ พ่กู นั ละลายเนื ้อสีเข้ ากับน ้าในจานมากขึ ้น ไม่ละลายเนื ้อ
สีในกระดาษตรงๆ
- ถ้ าอยากจะเปลี่ยนสี ก็ให้ ล้างพูก่ นั เช็ดให้ สะอาด แล้ วจุม่ สีใหม่ ไม่มีการผสมสีในจานสีก่อน สีตา่ งๆ จะ
ไปเจอกันในกระดาษเลย
ให้ พ่อแม่นึกถึงโลกความเป็ นจริ งของสี เคลื่อนไปแบบที่เราปล่อยให้ สีนามือเราได้ ยินดีให้ สีพาเราไป ถ้ าสี
ไหลเข้ าหากัน ก็ จ งยินดีในเรื่ องของอิส รภาพ ปล่อยให้ ทุกสิ่ง ทุกอย่างเกิ ดขึน้ ไปตามกฎของการผสานโดย
ธรรมชาติ แต่ให้ สังเกตที่มือ ถ้ าเรากาลังมีความสุขกับสิ่งที่เราระบาย เราผสานมือไปอย่างช้ าๆ เกิดอะไรขึน้
ปล่อยให้ เป็ นไปอย่างธรรมชาติ
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ส่วนตอนจบของภาพนัน้ ถ้ าเป็ นเด็ก บางคนจะรู้วา่ ระบายไปแล้ วภาพจะจบแบบไหน เด็กบางคนรู้ว่าตัวเอง
ระบาย “พอ” แล้ ว แต่เด็กบางคนไม่ร้ ู เขาระบายจนกระดาษขาด เพราะฉะนัน้ ต้ องทาความเข้ าใจด้ วยว่าที่เขา
“พอ” นัน้ เขาพอใจความงามของกระดาษ หรื อเขามองไม่เห็นว่าความงามอยู่ที่จดุ นี ้ แล้ วเขาทาเลยจุดนี ้ไป ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่นา่ สนใจมาก ถ้ าเด็กคนนันเลยเกิ
้
นคาว่า “งาม” ไปแล้ วจนกระดาษขาด ครูต้องเข้ าไปคุยกับเขาให้ เด็ก
รู้ตวั เพราะเด็กบางคนไม่ร้ ูตวั ว่าได้ ทาเกินความงามนันไปแล้
้
ว ดังนัน้ ครูหรื อผู้ปกครองอาจจะเข้ าไปถามเขาว่า
“กระดาษขาดเราต้ องทาอย่างไร แค่ไหนถึงเรี ยกว่าพอ” ครูจึงต้ องมีมมุ มอง แค่ไหนถึงเรี ยกว่าสาเร็ จแล้ วในการ
ทางานแบบนี ้เป็ นสิ่งที่ไม่ง่าย
โจทย์ : เมื่อวาดเสร็จแล้ ว มีอะไรเกิดขึ ้นในใจเราบ้ าง ให้ ตอบคนละ 1 คา
คุณพ่ อคุณแม่ แลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึน้
 เปิ ดกว้ าง

 โล่ง

 ลอง

 สับสน

 ล่องลอย

 ความไม่แน่นอน

 อะไรก็ได้

 อิสระ

 เปลี่ยนแปลงได้

 สบาย

 ไม่สิ ้นสุด

 ไม่มีขอบเขต

 ปลดปล่อย

 ปล่อยวาง

 ยืดหยุน่
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เปิ ดพืน้ ที่ให้ เด็ก “ระบายสีอิสระ”
เวลาที่เราวาดภาพที่มีรูปทรง หรื อ figure เรามักจะวางแผนก่อนแล้ วค่อยวาดไปตามภาพที่อาจจะเกิดจาก
การคิดถึงบางคน เป็ นภาพที่เกิดในอดีตสาหรับบางคน ขณะที่เรากาลังทาไปตามภาพที่เกิดขึ ้นในใจ บางคนก็
ทาได้ ตามภาพที่คดิ ไว้ แต่บางคนก็ทาไม่ได้ ก็เป็ นเรื่ องของเทคนิคต่าง ๆ แต่ก็มีกฎมีกรอบ เพราะภาพที่เราวาด
มาจากภาพที่เรากาหนดไว้ แล้ ว และรู้วา่ เมื่อไหร่คือจุดที่ภาพนันเสร็
้ จ
ส่วนภาพไร้ รูปร่างรูปทรง หรื อ non figure หลายคนบอกว่าดูไม่แน่นอน เพราะว่ามันเปลี่ยนอยู่เสมอ เป็ น
เพราะเกิดจากการลองผิดลองถูก ขยับไปทุกนาที เราไม่ร้ ูเลยว่าภาพจะจบอย่างไร เป็ นภาพที่อยูก่ บั ปัจจุบนั
มุมมองของการศึกษาเด็กตามธรรมชาติ เราสนับสนุนให้ เด็กอนุบาลทางานกับภาพ non figure exercise
เพราะมีความเป็ นอิสระ เปลี่ยนได้ ปล่อยวาง ไม่มีขอบเขต ยืดหยุ่น และที่สาคัญเป็ นการทางานกับจินตภาพ
หลายคนใช้ คาว่าจินตภาพ (imaginary) ในการวาดรูป figure แต่จริ งๆ แล้ วคือ ความทรงจา (memory) ไม่ใช่
จินตภาพ การวาดรูป non figure ต่างหากที่ใช้ จินตภาพ และอยู่กบั ปั จจุบนั เช่น การระบายสี non figure เมื่อ
เห็นสีแดงเคลื่อนที่ แล้ วเกิดความรู้สกึ ว่าถ้ าใช้ สีเหลืองด้ วยจะดีกว่า เป็ นต้ น
คุณพ่อคุณแม่บางคนชอบระบายสี non figure แต่บางคนอาจจะชอบวาด figure มากกว่าก็เป็ นไปได้
เพราะในชีวิตจริ ง เราต้ องการภาพที่ชดั เจนเวลาทางาน แต่บางคนอาจจะต้ องการทางานที่ปรับเปลี่ยนได้ มี
อิสระ มันเป็ นเรื่ องเดียวกันเลย ชีวิตของเราบางคนต้ องการคาสัง่ ที่ชดั เจน แต่สาหรั บเด็ก 7 ปี แรก เราต้ องให้
อิสระในการทางานกับเขา ให้ เขาวาด non figure เต็มอิ่มก่อน หลังจาก 7 ปี เด็กเขาจะเริ่มวาด figure เอง
จากผลงานภาพของเด็ก เราจะพบความเป็ นอิสรภาพ หรื อความรู้สึกไปกับสิ่งที่เขาระบายได้ ภาพวาดของ
เขาที่เป็ นอิสระเพราะว่าข้ างในของเด็กมีความเป็ นอิสระมาก แต่เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ความสนุกในตัวน้ อยเกินไป
เมื่อเทียบกับความสนุกในตัวเด็ก หรื อเรี ยกว่า Joyful ในชีวิตมาก และเป็ นสิ่งที่เด็กจะต้ องไม่สญ
ู เสียไป
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ถ้ าเด็ก 7 ปี แรก เป็ นแบบผู้ใหญ่ เขาเห็นสนามเด็กเล่นแล้ วนัง่ มองเฉย ๆ แสดงว่าเขาสูญเสียความเป็ นเด็ ก
ไปแล้ ว (ต่างจากชีวิตเด็กจริ งๆ ที่เมื่อเห็นสนามแล้ ว เหมือนเห็นอีกโลกนึง แล้ วเขาจะวิ่งเข้ าไปสู่โลกที่เป็ นอิสระ
นัน)
้ ถ้ าเขาวาดรูป รูปของเขาจะให้ ความรู้สึกหนัก แต่รูปของเด็กที่เป็ นอิสระจะมีความฝั นในนัน้ สนุก กล้ าใช้ สี
เพราะฉะนัน้ ชีวิตในกระดาษกับเรื่ องจริ งคือเรื่ องเดียวกัน ดังนัน้ หากถามว่าสามารถนาความสนุกของเด็ก
กลับมาได้ หรื อไม่ คาตอบคือ ได้ และการระบายสีก็คือ การที่เรากาลังนาความสนุกกลับมาให้ ตัวเอง ใช้ ได้
ทังกั
้ บเด็กและผู้ใหญ่ แต่ข้อควรตระหนัก คือ ตอนที่เด็กวาดรูป ผู้ใหญ่ จะต้ องแยกตัวเองออกมาเล็กน้ อย
ไม่ ควรเอาใจแบบผู้ ใหญ่ ไ ปเป็ นมาตรฐานให้ กับ เด็ก เพราะเด็กไม่ได้ เป็ นแบบผู้ใหญ่ เด็กมี ความสนุก
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างระบายสี เด็กสามารถฝึ กวินยั ได้ ด้วย จากการที่เด็กต้ องล้ างพู่กนั และเช็ดให้ แห้ งก่อน
จะเปลี่ยนใช้ สีใหม่
ตอนที่ให้ เด็กระบายสี เราไม่ได้ ใช้ จานสี แต่ผ้ ใู หญ่จะใช้ สีผสมน ้าลงในขวดใสเล็ก ๆ ให้ เด็กก่อน เพราะเด็ก
ยังไม่สามารถกะปริ มาณสีที่จะใช้ ได้ พ่อแม่ต้องช่วยให้ เขาทางานโดยมีกาแพงน้ อยที่สดุ และที่ต้องใช้ กระดาษ
เปี ยกเพราะระบายได้ ง่ายกว่ามาก
สิ่งที่ทาอยู่นี ้ไม่ใช่เทคนิค แต่เรากาลังพูดถึงความหมายที่ภาพวาดแสดงออกมา คือ ธาตุ เพราะธรรมชาติ
ของมนุษย์มีธาตุน ้า ดิน ลม ซึง่ การระบายสีนนพาไปถึ
ั้
งเรื่ องธาตุตา่ งๆ ทังดิ
้ น น ้า ลม ไฟ ตัวอย่างเช่น
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- ธาตุนา้ สีน ้าใช้ น ้าทาละลาย ใช้ กระดาษที่หมาด น ้าเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในร่างกายมนุษย์ คือ มี
น ้าและเลือด 80 เปอร์ เซ็นต์หมุนเวียนอยู่ในร่ างกาย เราใช้ คาว่า “หมุนเวียน” เพราะไม่ได้ อยู่นิ่ง มีการ
เคลื่อนที่อยู่ตลอด เรี ยกว่า Circulation ร่างกายของเด็กก็ทางานแบบนี ้ตลอดเหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนัน้
ถ้ ารูปออกมาแล้ วให้ ความรู้สกึ เหมือนขยับไม่ได้ แสดงว่าพ่อแม่หรื อครูต้องเฝ้าดูเด็กแล้ วว่าเกิดอะไรขึ ้น
ทาไมรูปถึง fix หรื อรู้สกึ หนักมาก
- ธาตุลม หากสังเกตรูป non figure สามารถสื่อให้ เห็นได้ ว่ามีการเคลื่อนไหวในภาพ ซึ่งการเคลื่อนไหว
ในรูปมี 2 สันนิษฐาน คือ น ้าและลม มีอากาศอยูใ่ นรูป แต่บางรูปไม่มี
- ธาตุไฟ ไม่ได้ หมายถึงเปลวไฟ แต่หมายถึงความอบอุ่น รู ป non figure มีความอบอุ่นอยู่ในภาพ
เพราะฉะนัน้ ในภาพวาดของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมีดวงอาทิตย์ ภาพของเด็กจึงสัมพันธ์ กับสีแดง หรื อ
ชมพูม่วง (สีมาเจนต้ า) เพราะเป็ นความอบอุ่น ความสัมพันธ์ของแม่ลกู สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในบ้ าน
เด็กที่วาดรูปแล้ วธาตุไฟหายไป ครูอนุบาลหรื อนักบาบัดก็ต้องเห็น แล้ วก็เฝ้าดูกนั ต่อไป
การวาดภาพของเด็กเรายังเน้ นแนวระนาบ หรื อ non figure (จึงใช้ พ่กู นั เบอร์ 18 และ 20 เพราะสามารถใช้
ระบายแนวระนาบได้ ดี) ยังไม่เติมตัวละคร พ่อแม่หรื อครู ไม่จาเป็ นต้ องชวนเด็กพูดถึงรู ปที่เขาวาดต่อ เด็กบาง
คนอยากเล่าก็ให้ พดู ได้ แต่เด็กบางคนไม่พร้ อมจะพูด
เราให้ เด็กระบาย non figure แล้ วปล่ อยให้ พลังของสีดึงและโน้ มนาการทางานไปสู่ figure ได้ เอง
เพราะพลังของสีมีมากกว่ าพลังของ figure ทั้งนี้ สีบางสีในภาพของเด็กจะแทน figure บางสิ่งได้ เองใน
จินตภาพของเด็ก หากเด็กอยากจะเชื่อมโยง ดังนั้น เด็กจึงไม่ จาเป็ นต้ องวาด figure
ในการเรี ยนรู้ศลิ ปะวาดภาพสาหรับคุณพ่อคุณแม่ครัง้ นี ้ มีเป้าหมายเพื่อให้ “เคารพเด็ก” สิ่งที่พ่อแม่ทกุ คน
ได้ ทาวันนี ้ จะเห็นว่ารูปของแต่ละคนมีพื ้นที่ของตัวเอง มี เรื่ องราวของความสัมพันธ์ ในขณะที่บางคนกาลังวาด
รูป ถ้ ามีใครเข้ าไปบอกว่า “แบบนี ้มันไม่ใช่นะ” “วาดแบบนี ้ลงไปด้ วยสิ” คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกค้ านในใจว่า
“ทาไมทาแบบนี ้” เด็กก็เหมือนกัน เขามีอิสรภาพในการทางานศิลปะของตัวเอง พ่ อแม่ มีหน้ าที่แค่ เตรี ยมงาน
และช่ วยเก็บของ ตอนสุดท้ าย คือ ชื่นชมเขา “วันนี ้หนูมีสมาธิ หนูทางานได้ นานมากเลย” “สีแดงสวยมาก
เลย แม่ช อบ” นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทาได้ แต่ถ้า คุณพ่อคุณแม่จะเข้ าใจว่าสีที่ลูกวาดออกมาสื่ อถึงอะไรต้ องเรี ยน
เพิ่มเติมอีก
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การทางานศิลปะทาให้ เราเข้ าใจลูก เราจะรู้ว่านี่คือ “โลกของลูก ไม่ ใช่ โลกของพ่ อแม่ ” ขณะที่ลกู วาดรูป
ถ้ าพ่อแม่เข้ าไปถามว่า “ทาไมไม่วาดคน” “ทาไมไม่มีต้นไม้ ” นัน่ คือ สิ่งที่ไม่ควรทา เพราะเด็กกาลังทางานกับ
ด้ านในที่เป็ นปั จจุบนั แต่พ่อแม่กาลังพาอดีตหรื อความทรงจาของตัวเองใส่เข้ าไปในภาพของลูก ฉะนัน้ ต้ อง
ปล่อยให้ เ ด็กเขาทางานให้ ส าเร็ จ ด้ วยตัวเอง ล้ างพู่กันให้ เรี ยบร้ อย นั่นถื อว่าประสบความส าเร็ จ แล้ วที่ เขา
สามารถระบายสีได้ เต็มแผ่น ทัง้ ๆ ที่สิ่งแวดล้ อมในโลกปั จจุบนั มีเทคโนโลยีมาดึงดูดความตังใจเขาตั
้
งมากมาย
้
ถ้ าลูกวาดรูปเสร็ จแล้ ว สีที่เหลือใช้ ยงั สะอาด จุ่มล้ างพูกนั และเช็ดแห้ งทุกครัง้ เป็ นตัวชี ้วัดได้ เลยว่าลูกของเรามี
ความจดจ่อระดับไหน แต่ถ้าเขาละเลงกระดาษทะลุ ก็ไม่เป็ นไร เราชวนเขามาเริ่มใหม่กนั เพราะฉะนัน้ ขอบเขต
ของผู้ใหญ่กบั เด็กนันแตกต่
้
างกัน
“อย่ าเพิ่งเอารู ปทรงที่แน่ ชัดเข้ ามาในรู ปของเด็ก เพราะเด็กทุกคนมี เจตจานง (will) มี เรื่ องราว
มากมายในชีวิตที่อยากจะระบายออกมา”
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เทคนิคที่พ่อแม่ นากลับไปใช้ กับลูก
1. ในการระบายสีสิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญก็คือ กระบวนการ ซึง่ เริ่มตังแต่
้ การเตรี ยมอุปกรณ์
2. จะเริ่มลงมือโดยไม่ใช้ การสื่อสารใด ๆ แต่ใช้ การทาเป็ นตัวอย่างให้ เด็กดู (พาทา) จากนัน้ เขาก็จะทาตาม
3. พ่อแม่ต้องมีความนิ่งสงบ ระวังไม่พดู เยอะหรื อออกคาสัง่ เพื่อสร้ างบรรยากาศที่นิ่งสงบ
4. หากกระดาษไม่เรี ยบหรื อมี ฟ องอากาศ ให้ แก้ ไ ขด้ วยการยกขึน้ แล้ วใช้ ฟ องนา้ ลูบเบา ๆ ด้ านล่างของ
กระดาษ เพื่อไม่ให้ กระดาษเป็ นขุย
5. ก่อนจุม่ สีใหม่ควรล้ างพู่กนั ให้ สะอาดและเช็ดให้ แห้ งก่อน
6. ละลายเนื ้อสีให้ บาง เนื ้อสีควรจะพอดี ถ้ ารู้ สึกว่าเบาไปก็แตะเนื ้อสีให้ เข้ มขึ ้นแล้ วละลายอีกที ไม่เอาเนื ้อ
สีมาแตะกับกระดาษตรง ๆ การระบายแบบไร้ รูปร่างรู ปทรง หมายถึงอิสระ เน้ นคาว่า ระนาบ พื ้นระนาบ
ใหญ่ ๆ ถ้ าใครทาเป็ นเส้ นไปแล้ วลองแตะน ้าเล็กน้ อยปรับให้ เป็ นระนาบไม่เป็ นเส้ น
7. การระบายสีน ้า เน้ นให้ สีได้ เคลื่อนที่ผ่านความเปี ยกของกระดาษ วิธีนี ้จึงต้ องการข้ างในของเด็กในการ
เชื่อมโยงสี สิ่งที่ควรให้ ความสาคัญคือ พู่กนั และหัวใจของเด็ก มือของเด็กจะเคลื่อนที่ไปอย่างไร ทิศทาง
ไหนนัน้ แสดงออกมามาจากข้ างใน ความกัง วลใจ ความสบายใจของเด็ก โลกแห่ง เสรี ภ าพ โลกแห่ง
อิสรภาพเป็ นอย่างไรก็จะส่งไปที่พกู่ นั เสมอ เพราะพูก่ นั และมือจะสัมพันธ์กบั อวัยวะในร่างกาย
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กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อให้ พ่อแม่ เกิดความเข้ าใจ และเห็นความสาคัญของการรับประทานอาหารที่มีความประณีต
ตัง้ แต่ การเตรี ยมอาหารที่มีประโยชน์ สาหรั บเด็ก วิธีการจัดวางที่มีสีสันดึงดูดใจ การรั บประทาน
อาหารพร้ อมกัน โดยมีพ่อแม่ เป็ นต้ นแบบให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ มารยาทบนโต๊ ะอาหาร และทาให้ เป็ น
ช่ วงเวลาแห่ งความสุข

ขัน้ ตอนการจัดโต๊ ะอาหารกลางวัน
1. แม่ครูวางผ้ ารองจาน วางจาน ช้ อนและซ้ อม และแก้ วน ้า ตามลาดับ
2. ส่งต่อถาดอาหาร (เมนูเป็ นข้ าวสตูไก่) ให้ พอ่ แม่แต่ละคนตักอาหารเอง เริ่ มจากข้ าว กับข้ าว โดยแม่
ครูจะเน้ นย ้าให้ ตกั แต่พออิ่ม ถ้ าไม่อิ่มแล้ วจึงเติม จะได้ ไม่ทานเหลือ
3. อาสาสมัครรินน ้าใส่แก้ วให้ ครบทุกคน
4. จุดเทียน 2 เล่มบนโต๊ ะอาหาร เป็ นสัญญาณว่าทุกคนเตรี ยมพร้ อมรับประทานอาหารแล้ ว
เมื่อทุกคนตักอาหารครบแล้ ว แม่ครูจะชวนพ่อแม่ทกุ คนจับมือกันรอบโต๊ ะอาหาร พร้ อมท่องบทกลอน
“อาหารกลางวันวันนี ้ เรารับประทาน ข้ าวสวย สตูไก่ เราขอสัญญาว่า เราจะรับประทานให้ หมด”
“โลกผู้มอบอาหารนี ้ให้ ตะวันผู้ทาให้ สกุ เหลืองงาม บุญคุณโลกและดวงตะวัน จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล”
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”
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การรอคอยให้ ทกุ คนได้ อาหารครบแล้ วค่อยทานพร้ อมๆ กัน เป็ นการฝึ กวินยั และการรู้จกั รอคอย คุณครูนงั่
รับประทานอาหารร่ วมกับเด็ก เพื่อเด็กได้ เรี ยนรู้มารยาทบนโต๊ ะอาหารจากครู และทุกคนได้ เรี ยนเรื่ องเซ็ท คือ
เซ็ทมีจาน มีถ้วยซุป มีช้อนส้ อม เป็ นการให้ เด็กได้ เรี ยนรู้คณิตศาสตร์ แบบง่ายๆ เป็ นเรื่ องในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเรี ยนรู้เรื่ อง “ประชาธิปไตย” ไปโดยไม่ร้ ูตวั คือ ทุกคนจะได้ สิทธิอาหารเท่าเทียมกัน
เช่น ได้ แตงโมคนละ 1 ชิ ้น แต่ถ้ามีเหลือจากสิทธิที่ได้ หลังจากทานไปแล้ ว จะมีการโหวตกันว่าใครจะรับเพิ่ม
หรื อไม่
เทคนิคที่พ่อแม่ สามารถนาไปใช้ ท่ บี ้ าน
 ให้ เด็ก ๆ จัดโต๊ ะอาหาร มีผ้ารองจาน แก้ วน ้า (เด็ก ๆ ที่บ้านรักจะมีผ้ารองจานที่แม่ปักผ้ าให้ สิ่งนี ้จะเป็ นตัว
ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเราจะรับประทานให้ เรี ยบร้ อยไม่ให้ อาหารหกเลอะเทอะ)
 ให้ ความสาคัญกับวัตถุดบิ ที่นามาประกอบอาหาร ที่ควรจะสะอาดและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
 การแยกผักแต่ละชนิดออกมาให้ เด็กเห็นสีสนั สวย ๆ ของผักต่าง ๆ ไม่ผสมรวมเข้ าด้ วยกัน ทาให้ เด็ก ๆ เห็น
ว่าอาหารมื ้อนี ้เขาจะได้ ทานผักอะไรบ้ าง
 ให้ เวลาในการรับประทานทานอาหาร ไม่เร่งรี บ เพื่อให้ เด็กมีความสุข และมีความรัก
 ให้ เด็กนัง่ ทานข้ าวที่ตรงไหนก็ให้ เขานัง่ ที่นนั่ เป็ นประจา
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สรุ ปการเรี ยนรู้ และพ่ อแม่ สะท้ อนการเรี ยนรู้
โดย อภิสิรี จรั ลชวนะเพท (ครู อ้ ุย)
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ ฟ และผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรั ก
ตามหลักมนุษยปรัชญา เด็กช่ วงตั้งแต่ แรกเกิดถึง 7 ขวบ เป็ นช่ วงเด็กกาลังสร้ างร่ างกาย เด็กที่
พร้ อมจะเรียนได้ ให้ สังเกตจากสรีระร่ างกาย หากถามว่า “พร้ อมหรื อยัง” ให้ นึกถึงคาว่า “ลูกนกผลัดขน ลูก
คนผลัดฟั น” เด็กที่จะพร้ อมเรี ยนจะเป็ นช่วงที่ “ฟั นน้านมหลุด ฟั นแท้ ขึ้น” สรี ระร่างกายที่ลกู สะสมทังอาหาร
้
การกิน สิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของการดารงชีวิตของลูก จะเป็ นตัวแท้ ๆ ของลูก เมื่อถึงตอนนันพ่
้ อแม่ต้อง
เชื่อมัน่ ในตัวลูกว่าเขาไปต่อได้ พ่อแม่จงึ ควรที่จะรอให้ ถึงช่วงนัน้ ไม่ล้มๆ ลุกๆ ไปกับชีวิตอนุบาลของลูก ถ้ าเรี ยน
เขียนอ่านตังแต่
้ อนุบาลแล้ ว เมื่อเด็กขึ ้นเรี ยนชันที
้ ่สงู ขึ ้นๆ ไป ก็จะรู้ว่า การทาอะไรผิดไปตั้งแต่ ในช่ วงอนุบาล
จินตนาการของเด็กก็จะหายไปด้ วย และเมื่อลูกยิง่ โตขึน้ ไปพ่ อแม่ จะยิง่ รู้ ว่าอนุบาลนั้นสาคัญเพียงใด

“อนุบาลแบบบ้ าน” คือ การทาอนุบาลให้ เป็ น “บ้ าน” เด็กควรเติบโตและมีความสุข สามารถวิ่งเล่นได้
อยูก่ บั ธรรมชาติ เข้ าถึงความงามของธรรมชาติ อนุบาลเป็ นช่วงเตรี ยมเข้ าโรงเรี ยน (Pre School) หรื อเตรี ยมขึ ้น
ชันประถม
้
เด็ก ๆ ยังไม่ควรรับข้ อมูลมาก ๆ ดังนัน้ พ่อแม่รุ่นใหม่จะต้ องแก้ ไข และช่วยกันบอกต่อ ทาอนุบาลให้
เป็ นแบบบ้ าน ให้ เหมือนอยู่บ้านของตัวเอง เด็กจะได้ เริ่ ม ต้ นได้ เลย ถ้ าให้ เด็กอยู่แบบประถมเล็ก ๆ ก็ ไม่ใช่
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ธรรมชาติของเด็ก คนที่อยูใ่ นบ้ านก็ต้องเป็ นแม่ หรื อเป็ นพ่อก็ได้ ซึง่ ต้ องแสดงออกชัดเจนว่าจะอยู่ในบทบาทไหน
เป็ นผู้ชายหรื อผู้หญิงซึง่ เป็ นเพศโดยธรรมชาติ อย่าให้ เด็กแคลงใจว่าใครเป็ นใคร
ที่ห้องอนุบาล เด็กมี “แม่ครู” “พ่อครู” เป็ นครูที่มีคาว่า “แม่” “พ่อ” นาหน้ า เด็กเรี ยนรู้ ด้วยวิธี “พาทา”
เด็กจะไม่ ทาตามในสิ่งที่เราบอก ตัวอย่างเช่น บอกให้ ลกู ไปกวาดบ้ านแต่ตวั แม่เองยังนัง่ เล่นโทรศัพท์ ดังนัน้
พ่ อ แม่ ต้ อ งเป็ นแบบอย่ า งให้ กั บ ลู ก ได้ อ ย่ า งสม่ า เสมอ เพราะเด็ก ก าลั ง ต้ อ งการ “แบบอย่ า ง” ให้
เลียนแบบ ให้ เขาอยู่ในจังหวะที่สอดคล้ องกั บธรรมชาติ เพื่ อไม่ ทาให้ เขาสั บสน และสุดท้ ายการให้
ความเคารพเด็ก ไม่ได้ หมายความว่าเราให้ เด็กเป็ นใหญ่กว่าเรา ไม่ใช่การตามใจ ต้ องยอมลูก แต่คือการให้
ความเคารพในความเป็ นมนุษย์ และเลี้ยงดูเขาให้ ดีท่สี ุด
ภายในจิตใจของมนุษย์ ทุกคนมีความ “เป็ นเจ้ าชาย เป็ นเจ้ าหญิง” อยู่ เขามีศักดิ์ศรี มีความชื่น
ชมตัวเองอยู่ เวลาเด็กได้ ฟังนิทานที่มีเจ้ าชายเจ้ าหญิง เด็กจะรู้สึกว่า “ฉันเป็ นเจ้ าชายองค์นน”
ั ้ “เจ้ าหญิงองค์
นัน”
้ เขาเกิดมาเพื่อมีความดีอย่ างนั้นเลย เราจึงต้ องให้ ความเคารพว่าทุกคนมีความดีในระดับเจ้ าชายเจ้ า
หญิง คาว่า “เจ้ าชายเจ้ าหญิง” ไม่ได้ หมายถึงมงกุฎ แต่หมายถึง “ความดีที่พร้ อมจะมีศักดิศ์ รี ของความเป็ น
มนุษย์ ” นี่คือ การให้ ความเคารพเด็ก ต้ องคานึงว่ าเขาเป็ นเด็กตัวเล็ก เขาควรจะได้ โอกาสระบายสีแบบ
ไหนจึงจะเหมาะสมกับวัย
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ขณะที่เด็ก ๆ ในวัย 6 ปี ครึ่งได้ ระบายสีอย่างมีความสุข แต่คณ
ุ แม่ยงั เป็ นห่วงเรื่ องของวิชาการจึงพาไป
เรี ยนพิเศษ ขณะที่เด็กกาลังทางานกับพลังเจตจานงของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านการระบายสี กระดาษที่เคยลง
สีสนั สวยงามอย่างมีอิสระ กลับต้ องเปลี่ยนไปตัวหนังสือที่เรี ยนพิเศษมา สิ่งที่เกิดขึ ้นตามมาคือ จินตนาการของ
เด็กค่อย ๆ หมดไป เพราะโลกของสมองซีกซ้ ายเข้ ามาเอาเวลาของสมองซีกขวาไปก่อน แต่ถ้าเรารอให้ สมองซีก
ขวาของเด็กทางานไปให้ ถึงที่สดุ ก่อน เป็ น thinking ในระดับเริ่ มแรก เพราะ thinking มาจากโลกจินตนาการ
ของสมองซีกขวา ถ้ าสมองซีกขวาทางานได้ สดุ แล้ ว จะส่งต่อไปที่ซีกซ้ าย ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
ยกตัวอย่าง การเรี ยนเรื่ องตัวอักษร หากลองเล่าเป็ นนิทาน แล้ วให้ ลกู ใช้ จินตนาการไปพร้ อม ๆ กันด้ วย
“เด็กน้อยคนหนึ่งจะเดิ นทำงไปอี กหมู่บ้ำนหนึ่ง จำกเชิ งเขำ เขำเดิ นขึ้ นไปถึงยอดที ่สูงสุด “โอ้ หมู่บ้ำน
นัน้ อยู่ไกลมำกเลย” แล้วเขำเดิ นไต่ลงมำจนถึงก้นเหว “โอ้โฮ เรำต้องปี นขึ้นไปอีกยอดหนึ่ง” เขำก็ไต่ขึ้นเขำไปอี ก
จนถึงยอดและมองไป “เป้ำหมำยไม่ไกลไปแล้ว แค่เดิ นจำกยอดเขำลงไป” แล้วเด็กน้อยก็ลงมำจำกยอดเขำ มำ
เจอหมู่บำ้ นที ต่ อ้ งกำรไป”
ถ้ าเราใช้ นิ ้ววาดเส้ นการเดินทางของเด็กน้ อยนี ้ ก็จะได้ ตวั อักษร “M” โยงต่อไปเป็ น “Moutain”
“แม่ไก่พาลูกไก่จิกๆๆ อาหารมาสะสมเอาไว้ จิกๆๆๆๆ สะสมไว้ ที่กระพุ้งแก้ มเต็มเลย ปากแหลมๆ ของ
แม่ไก่ร้องเรี ยกหาลูก และใช้ ปากแหลมจิกๆๆๆๆ อาหารด้ วย”
ปากแหลมๆ ของแม่ไก่ คือ พยัญชนะ “ก”
ดังนัน้ ถ้ าพ่อแม่ใช้ นิทาน แล้ วชวนคุยชวนคิดตามจินตนาการ จะดีกว่าให้ ลกู เรี ยนรู้เป็ นนามธรรม ด้ วย
การท่องจาหรื อคัดตัวอักษรเป็ นหน้ า จะหนักเกินไปสาหรับเด็กเล็ก เพราะเขาไม่ร้ ูวา่ จะทาไปทาไม
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การเรี ยนรู้ “อนุบาลแบบบ้ าน” กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ เด็กทาล้ วนมีความหมายจากการพาทา ไม่ใช่การใช้
คาสัง่ อย่างเช่น ในช่วงทานอาหารว่าง ถ้ าเขาต้ องแจกจานเพื่อน ๆ ทุกคน เด็กเขาก็จะรู้เองว่าถ้ าแจกจานครบ
แล้ วจะได้ กินขนม หรื อการที่พาเขาทาขนมปัง เขาก็ร้ ูวา่ ทาไว้ เป็ นอาหารว่าง ทุกกิจกรรมทาแล้ วมีความหมาย
ความหมายของชีวิตที่เขาเก็บประสบการณ์ ตงแต่
ั ้ เล็กจะสะสมไว้ ข้างใน เป็ นต้ นทุนสาหรับการเป็ น
นักเรี ยนที่ดี ดูแลตัวเองได้ ดูแลเพื่อน ๆ น้ อง ๆ ได้ เด็กที่ได้ รับการฝึ กแบบนี ้จะไวเรื่ อง “ทักษะสังคม” และ “การ
รับรู้ ” มาก ไม่มีเด็กคนไหนเรี ยนต่อในชันประถมไม่
้
ได้ ซึ่งพบว่าใช้ เวลาเพียง 3 เดือนก็สามารถเรี ยนตามเพื่อน
ทัน ดังนัน้ เด็กที่มีโอกาสเรี ยนตามธรรมชาติ เขาจะได้ เล่นและทางานอย่างเต็มที่ เป็ นการเตรี ยมให้ เขาพร้ อม
เรี ยนในชันประถม
้
เพราะเมื่อเวลาที่เขาต้ องเรี ยนจริ ง ๆ มาถึง เขาก็จะไม่มีโอกาสได้ ทางานพวกนี ้แล้ ว เพราะ
วิถีชีวิตเขาจะต้ องเปลี่ยนไป
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กิจกรรมทาขนมปั ง เด็ก ๆ ได้ เรื่ อง Physical เป็ นการใช้ นิว้ มือ ใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก การจัดดอกไม้ ได้
พลังชีวิต สาหรับการศึกษาแนววอลดอร์ ฟไม่ได้ ทางานกับร่างกายเด็กเท่านัน้ แต่ให้ การศึกษาทางด้ านร่างพลัง
ชีวิตด้ วย เราต้ องใส่ใจเด็กในทุก ๆ เรื่ อง ทังอาหารการกิ
้
น รวมไปถึงความเป็ นอยู่ของแม่ครูก็ต้องใส่ใจ เพราะครู
ก็ต้องการพลังไปดูแลเด็ก ต้ องมอบสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชีวิต เล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ใช้ วิธีโบราณคือ “เด็กเป็ นสุข
ต้ องกินอิ่มนอนหลับ” เด็กเล็กถ้ าไม่นอนกลางวันเลย สุขภาพจะไม่แข็งแรง สุขภาวะเด็กจะไม่ดี เพราะเขาใช้
ร่างกายมากเกินไป ทุกครัง้ ที่เขานอน คือ การที่เขาได้ เติมพลังงาน ดังนัน้ พ่อแม่ต้องเห็นคุณค่าของการนอน
หลับของลูก เพราะเมื่อเด็กหลับลึก เขาจะโตตอนหลับ ยิ่งหลับดีก็จะยิ่งโตเร็ว ตัวก็จะยืดขึ ้น สมองก็จะดีด้วย
งานบ้ าน งานครัว (เรือน) งานสวน
เครื่ องมือที่สร้ างการเรี ยนรู้แก่เด็กเล็กตามแนวคิดอนุบาลแบบบ้ าน คือ “งานบ้ าน งานครัว งานสวน” ที่
ครูอ้ ยุ พาพ่อแม่เรี ยนรู้ผา่ นการลงมือทา ซึ่งพ่อแม่จะรู้ว่าตัวเองนันท
้ าได้ ดีแล้ วหรื อยัง ถนัดหรื อยัง หากพ่อแม่ทา
ได้ ทาเป็ น ด้ วยความขยันขันแข็ง เด็กก็จะทาตามอย่างถูกต้ องและขยันขันแข็งปนสนุกตามวัยของเขาเช่นกัน
ครูอ้ ยุ ย ้าว่าอย่าลืมการทาซ ้าและรักษาจังหวะที่ดีใ น 1 วัน เช้ าจนเย็น ที่บ้านรักเด็กได้ ทา “งานบ้ าน” ทานข้ าว
เสร็ จแล้ วก็ล้างจาน เช็ดโต๊ ะกวาดบ้ าน เตรี ยมบ้ าน ส่วน “งานครั วเรื อน” อย่าลืมเรื่ องการทาอาหาร ในหนึ่ง
สัปดาห์ต้องมีการทาอาหาร เมื่อพ่อแม่กลับไปที่บ้าน สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ เริ่ มจากชักชวนลูกๆ ตักข้ าว
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เตรี ยมโต๊ ะอาหาร ล้ างจาน หรื อทาอาหารบ้ างใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ งานบ้ านและงานครัว (เรื อน)
สุดท้ ายคือ “งานสวน” พ่อแม่ควรหาต้ นไม้ สักต้ นที่ทาให้ ลูกเห็นว่าต้ นนีม้ ีการเปลี่ยนแปลงใน 1 รอบปี ตาม
ฤดูกาล ที่บ้านรักใช้ ต้นหางนกยูง เพราะหางนกยูงออกดอกปี ละครัง้ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็ นช่วง
เริ่มปี การศึกษาใหม่ จะมีดอกหางนกยูงออกเต็มต้ น ช่วงหน้ าหนาวใบจะเริ่ มร่วงเหลือแต่ก้าน เด็ก ๆ จะรู้ว่าเมื่อ
ดอกหางนกยูงออกแล้ ว แสดงว่าเวลาผ่านไปแล้ ว 1 ปี
พ่ อแม่ ควรลองให้ ลูกปลูกผักหรื อต้ นไม้ เพื่อให้ เขารู้ ว่าแต่ ละฤดูกาลควรปลูกอะไรให้ ประสบ
ความสาเร็จ ให้ มีดอกไม้ ด้วยยิง่ ดี เลือกดอกที่มีกลิ่นหอม สวย เด็กจะได้ นามาจัดแจกัน ทาเป็ นอาหาร
ได้ เด็กก็ จะมี ความสัม พันธ์ กับงานสวน และหากพ่ อแม่ ชัก ชวนให้ ลูกสั งเกต จะนาไปสู่ ก ารเรี ยนรู้
เข้ าใจ และเห็นความสาคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
งานครัว (เรื อน) ใน 5 วันที่ บ้านรั ก คือ วันจันทร์ ทาดอกไม้ วันอัง คารทาขนมปั ง วันพุธ ว่ายนา้ วัน
พฤหัสบดีระบายสี วันศุกร์ เย็บปั กถักร้ อย 5 วันนี ้เป็ นศิลปะหมดเลย เป็ นกิจกรรมที่จาลองมาจากชีวิตจริ งของ
ผู้ใหญ่ที่เด็กได้ เห็นในชุมชน เราย่อโลกให้ เล็กลงมาอยูใ่ น 5 วัน ส่วนเสาร์ -อาทิตย์เป็ นหน้ าที่ของพ่อแม่

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 1

45

พ่ อแม่ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
 เห็นสิ่งที่ร้ ูสกึ ว่ายังทาได้ ไม่ดคี ือ การทาซ ้า เป็ นเรื่ องที่มองข้ ามไปจริง ๆ และจะต้ องกลับไปพัฒนาจุดนี ้
 มองเห็ น ว่ า ตัว เองตอกเสาเข็ ม ไม่ ต รงจุ ด มี ห ลายอย่ า งที่ เ รายัง อยากให้ ลูก เป็ น อยากให้ เขามี
ประสบการณ์ แต่เราไม่ได้ ทาซ ้า
ครู อ้ ุย : ไม่จาเป็ นต้ องอยากให้ ลกู เป็ นหลายอย่าง บางครัง้ แค่สกั อย่างให้ เขาทาซ ้า ๆ ให้ เขาเชี่ยวชาญไปในตัว
แล้ วก็ต้องดูวา่ เขาเลือกไปทางไหน ให้ เลือกสักทาง และที่สาคัญพ่อแม่ต้องฟั งลูกบ้ าง อะไรที่เขายังชอบ
อยูอ่ ย่างเพิ่งเปลี่ยน
 สิ่งที่ได้ เรี ยนจากครู มอสคือ ทาให้ เห็นว่าบางทีเราติดนิสัย เวลาลูกวาดรู ปหรื อระบายสี เรามักจะใช้
figure ในความทรงจาของเราไปบังคับลูก บางทีลกู อาจจะระบายหมาสีเขียว ก็จะไม่ไปปิ ดกันเขา
้ หมา
สีเขียวอาจจะมีสกั วันหนึง่ ก็ได้
 เป็ นคุณแม่ลกู เล็ก (ขวบสี่เดือน) ได้ คิดว่าเราอาจจะลืมเกี่ยวกับเรื่ องของการทาซ ้า เพราะว่าลูกเล็กอยู่
เราพยายามหาหนังสือหลาย ๆ เล่มมาให้ เขา เราเองอยากให้ เด็กรู้ หมดทุกอย่าง ตอนนี ้ก็ได้ ทราบแล้ ว
ว่าเราควรที่จะกลับไปทาซ ้า ในสิ่งที่เป็ นการเริ่มต้ นของวัยเด็กจริง ๆ จะนากลับไปใช้ กบั ลูก
 จริง ๆ ดูโรงเรี ยนลูกหลายแนว แต่เพิ่งจะได้ สมั ผัสกับแนววอลดอร์ ฟ ลูกอยู่ที่โรงเรี ยน 7 ชัว่ โมง ที่เหลือก็
จะอยู่บ้านแล้ วก็เสาร์ อาทิตย์ เราก็จะต้ องผสมผสานระหว่างสองแนวให้ สมดุลในชีวิตลูก เพราะว่าที่
โรงเรี ยนยังมีเขียนอ่าน ระบายสียังมีกรอบให้ บางทีลูกก็จะระบายเละทังหน้
้ า หลายครัง้ คุณครู ก็ยัง
บอกเด็กว่าระบายอย่างนันอย่
้ างนี ้ วันนี ้ที่ได้ ก็คือเราทาอย่างไรให้ สมดุล เรารู้แล้ วว่าโรงเรี ยนมาแบบนี ้
ถ้ าลูกกลับบ้ านมาเราต้ องทาอย่างไรกับลูกเพื่อให้ สมดุล ให้ เด็กได้ ผอ่ นคลายจากโรงเรี ยน
 สิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ วันนี ้ เป็ น เรื่ องการเคารพในตัวลูก คือปกติถ้าลูกวาดรู ปเราก็จ ะชอบใช้ ประสบการณ์
ตัวเองไปบอกเขาว่าทาแบบนี ้แบบนันไม่
้ ได้ แต่จริง ๆ เขามีจินตนาการของเขา
 ได้ คาว่า “บ้ าน” จริ ง ๆ ก็เข้ าใจว่าทุกบ้ านจะต้ องมีมุมลูก มุมที่พ่อแม่มานั่งคุยกัน ก็คงจะกลับไปจัด
บ้ านตัวเองให้ เป็ นที่เป็ นทาง แล้ วก็จะทากิจกรรมร่วมกับเขา และเรื่ องการเคารพ คือ ที่ผ่านมาลูกไม่เคย
ระบายสีในกรอบเลย และทุกคนก็จะบอกว่า “ทาไมไม่ระบายในกรอบ มันไม่เรี ยบร้ อย” แต่เราก็คิดใน
ใจว่า “ช่างมันเถอะ ครู ก็แค่ให้ ระบายสี ” เคยเข้ าใจว่าการระบายสีในกรอบเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง เพราะ
คุณครูให้ กรอบมา ถ้ าระบายสีเกิน คุณครูจะบอกว่าไม่สวย เราเองไม่ร้ ูจกั คาว่า Coloring กับ Painting
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การที่มีรูปวาดมาแล้ วก็ให้ ระบายสีลงไป เราไม่เคยรู้ว่าคือ Coloring กับ Painting ตอนนี ้ก็ยงั แยกไม่
ออกนะว่าความแตกต่างของสองคานี ้เป็ นอย่างไร

ครู อ้ ุย : Coloring คือการลงสีในกรอบ ซึง่ มีเป้าหมาย แต่ถ้าเป็ น Drawing คือ การวาด จะต้ องมีภาพในใจก่อน
ว่าจะวาดอะไร เป็ นการนาภาพในอดีตที่เคยเห็นมาวาด แต่ Painting คือ การระบาย ระบายเป็ น
การอยู่กับปั จจุบันขณะ เพราะเรากาลั งเล่ นกับความรู้ สึกของสี ไม่ว่าจะเป็ นสีแดง สี นา้ เงิน สี
เหลื อง สี เ ป็ นตัว ช่ว ยให้ เ รารู้ สึก ไปตามนัน้ ด้ วย ทาให้ เ ราสนุก กับ การใช้ สี การที่ เ ราเอาสี ม าเล่น ก็
เหมือนกับเราเล่นอยูก่ บั ปัจจุบนั ซึง่ ก็ควรดูว่าลูกเราอายุเท่าไร และกิจกรรมอะไรที่จะเหมาะสมกับอายุ
ของลูก ถ้ าโจทย์ยากเกินไป ไม่ได้ เหมาะกับอายุของลูกก็ ควรปรับกิจกรรมให้ เหมาะกับอายุของเขา ซึ่ง
ลูกที่อายุไม่ เกินอนุบาลยังต้ องระบายสีอยู่ เด็กควรอยู่กับปั จจุบันให้ มาก เพื่อเด็กจะได้ มีพ้ืนที่
ของตัวเองที่กว้ างและวางใจกับสิ่งที่ตัวเองกาลังทาอยู่ กล้ าตัดสินใจเมื่อเจออะไรใหม่ ๆ (เมื่อ
สี มาเจอกั นเป็ นสี ใหม่ เกิ ดขึ้น) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ มากสาหรั บเด็กวั ยนี้ ท่ีต้อ งการทากิจกรรม
เช่ นนี้ แต่ Drawing ก็ยงั ได้ อยู่ ถ้ าเด็กมีภาพในใจแล้ วเอามาวาดต่อ เพราะเด็กจะเอาจินตนาการที่อยู่
ในความคิดคานึงของเขามาวาดต่อ
การระบายสีน ้า ไม่ควรใช้ สีโปสเตอร์ เพราะสีโปสเตอร์ มีฝนุ่ แป้ง ทาให้ ทบึ แสง และควรใช้ เฉพาะแม่สี
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สิ่งที่จะนาไปใช้ กบั ลูก (อายุ 4 ขวบ) คือ การเล่าเรื่ อง เพราะปกติเป็ นแม่ที่ชอบเล่าเรื่ องให้ ลกู ฟั งอยู่แล้ ว
พยายามจะให้ ลกู ไปแนวทางที่ไม่ใช่วิชาการ ค่อย ๆ สะสมให้ เขาในช่วงก่อนนอน คือการท่อง ก.ไก่ ถึง
ฮ.นกฮูก หรื อ A B C เป็ นเพลง ซึ่งพอเขายิ่งโตขึ ้นจะปฏิเสธไม่ร้อง ไม่เอา บอกให้ แม่เล่าเรื่ องดีกว่า เรา
ก็ปล่อยตามจินตนาการในแต่ละวัน เรื่ องไหนที่เราอยากเสริ มก็ เล่าไป ซึ่งคราวนี ้ก็ได้ แนวคิดในแง่การ
เล่าเรื่ องเพื่อสอนตัวอักษร

ครู อ้ ุย : จะต้ องรอให้ เขาโตพอที่จะหัดเขียนจริ ง ๆ อาจเป็ นช่วงคาบเกี่ยวก่อนขึ ้นประถม (Transition Period)
ต้ องสังเกต คือ ต้ องเล่าเรื่ องที่เ ป็ นบุคลิกเกี่ ยวกับ พยัญชนะของแต่ละตัว เช่น ป.ปลา เราก็เล่าเรื่ อง
เกี่ยวกับปลาที่มีหางยาวและหัวกลม หรื อ ย.ยักษ์ เพื่อให้ เขาสังเกตตัวอักษรและสนุก แล้ วก็ลองเขียน
ตัวใหญ่หน่อยก็ได้ อย่าบังคับให้ เด็กเขียนตัวเล็ก นอกจากนี ้ การที่จะดูว่า “ลูกพร้ อมหรื อยัง” คือ เมื่อ
“ฟั นน้านมหลุดแล้ วฟั นแท้ ขึ้น” เป็ นสัญญาณหนึ่งว่าลูกพร้ อมระดับหนึ่ง หรื อสังเกตจากลักษณะตัว
ที่ จ ากตัวกลม ๆ กลายเป็ น มี รู ป ร่ า งชัด เจน เหมื อนกับ ปลาจะเริ่ ม ว่า ยน า้ ได้ ครี บจะชัด เจน เด็ก ก็
เหมือนกัน มีจดุ ที่เปลี่ยนสรี ระ ถ้ าเราสังเกตดี ๆ การที่ลกู ยกขาขึ้น กระโดด 2 ขาไปพร้ อมกัน เป็ น
ตัวบ่ งชี้ว่าลูกเราสมดุลแล้ ว และก้ าวสู่โลกที่เริ่ มใช้ หัวคิด ถ้ าคุณพ่อคุณแม่ไม่รอถึงจุดนันแล้
้ วเร่ ง
ให้ เขาอ่านเขียนไปทังที
้ ่ลูกยังไม่ พร้ อม ก็ต้องใช้ แรงมากในการให้ ลูกซ้ อมอ่านเขียน แต่ถ้าร่ างกายเขา
พร้ อม เขาจะไปได้ เร็ว
 น้ องเกลอายุ 4 ขวบ เข้ าโครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่หลังจากส่งลูกเข้ าโรงเรี ยนไปแล้ ว ซึ่งเราเลี ้ยงลูกแบบ
วิชาการมาก ๆ คิดว่าลูกน่าจะเครี ยด ครู จะให้ ลกู จดคาศัพท์ใส่กระดาษเอง ให้ วาดนิทานที่คณ
ุ แม่เล่า
หรื อจับใจความให้ คณ
ุ แม่ฟัง ค่อนข้ างวิชาการมาก ตอนนี ้รู้สึกผิด พอเสาร์ อาทิตย์ก็เริ่ มจะให้ เขาได้ อยู่
กับธรรมชาติม ากขึน้ อย่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จ ะได้ ว่ายนา้ หรื อ วิ่ง เล่น ที่ สนามที่ บ้านอยู่แล้ ว เสาร์
อาทิตย์ก็จะพยายามพาไปเที่ยวธรรมชาติ ส่วนวันอาทิตย์จะพยายามที่จะให้ เขาทางานบ้ าน ถ้ าเขา
ทางาน คุณแม่จะให้ รางวัล เขาจะหยอดกระปุกบ้ าง เพราะว่าเก็บไว้ วนั เสาร์ เขาจะเอาเงินในกระปุกนัน้
ไปเที่ยว เพราะฉะนัน้ วันอาทิตย์เขาจะพยายามทางานบ้ าน แต่ลกู ไม่ได้ ทวงเงินทุกครัง้ ที่ทา ถ้ าวันไหน
ที่เขารู้สึกว่าอยากได้ ของหรื ออยากได้ ขนม แล้ วเงินของเขาไม่พอ เขาพยายามที่จะทาความดีมากขึ ้น
แล้ วก็ลูกจะชอบทาอะไรเสี่ยง ๆ ชอบกระโดดน ้าโดยไม่ใส่ชูชีพหรื อห่วงยางลงในสระผู้ใหญ่ เราก็จะ
คอยดูอยูห่ า่ ง ๆ
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ครู อ้ ุย : อยากจะเตือนไว้ ว่าพลังของคนเรานันมี
้ มากน้ อยต่างกัน แต่ถ้าเราใช้ พลังมากตังแต่
้ ตอนเป็ นเด็ก ก็จะ
เหมือนกับเรายืมพลังที่อยูใ่ นอนาคตมาใช้ ก่อน จะดีกว่าถ้ าให้ เขาสะสมพลังไว้ ก่อน เอาไว้ ใช้ เวลาที่เขา
โตขึ ้นแล้ วต้ องใช้ พลังจริง ๆ แม่ก็ต้องไปปรับกิจกรรมที่จะทากับลูก เน้ นการทางานด้ วยมือ เช่น ทาขนม
ทาอาหาร เป็ นต้ น
 มีลูกคนเล็ก 4 ขวบ ลูกคนโต 7 ขวบ จริ ง ๆ เราก็มีแนวทางเลี ้ยงลูกไม่เหมือนกับคนรุ่ นคุณพ่อคุณแม่
เลี ้ยง อย่างเช่นว่าวันนี ้เราก็มา confirm เรื่ องศิลปะ ว่าลูกเราก็ระบายสีภาพการ์ ตนู โดยจะระบายออก
นอกเส้ นหรื อระบายอย่างไรก็ ไ ด้ แต่เวลาที่ เขาไปอยู่กับคุณ ปู่ คุณย่า คุณตาคุณยายก็ จ ะต้ อง วาด
ภาพเหมื อ นจริ ง เลย ต้ องอยู่ในกรอบ แต่ถ้า ลูกอยู่กับ เราจะให้ ลูกระบายแบบอิ สระ อยากถามขอ
คาแนะนา ว่าเวลาที่เด็กอยู่ 2 บ้ าน อยู่กับคนละช่วงอายุกบั เรา เลี ้ยงเด็กคนละแบบกับเราแล้ วจะปรับ
เข้ ากันอย่างไร
ครู อ้ ุย : อยากให้ พ่อแม่มีความมัน่ ใจว่าลูกเราก็คือลูกเรา ต่อให้ คนอื่นบอกไปทิศทางไหนก็ตาม แต่เมื่อกลับ
บ้ านต้ องยา้ กับลูกว่า “แม่ให้ ทาแบบนี ”้ จะต้ องเน้ นหนักว่านี่เป็ นวิธีการของแม่ ลูกก็ จะเชื่อ แม่อยู่ดี
ถึงแม้ ว่าเวลาเขาไปอยู่บ้านปู่ ย่าตายายจะเป็ นแบบไหนก็แล้ วแต่ แต่เมื่อกลับมาบ้ านต้ องเป็ นแบบนี ้
เช่น “บ้ านแม่ไม่มีทีวี” “บ้ านเราต้ องกินข้ าวพร้ อมกัน”
 ลูกสาวอายุ 3 ขวบ 10 เดือน สิ่งที่ได้ จากวันนี ้ที่จะนากลับไปทาคือ การทาซ ้า โดยเฉพาะเรื่ องนิทาน เรา
เองอยากหานิทานใหม่ ๆ มาให้ ลกู แต่ลกู จะชอบเลือกเอง เราจะพยายามเลือกเล่มใหม่ให้ ลกู แต่ลกู จะ
ไม่เอา และเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับการ “เคารพเด็ก ” คือ การระบายสี เวลาลูกวาดรู ป เรามักจะถามลูกว่า
“ทาไมถึงใช้ สีนี ้” “ทาไมวาดรูป..แบบนี ้” เพิ่งเข้ าใจว่าเราใช้ ความทรงจาของเราไปกรอบลูก ไม่ได้ ปล่อย
ให้ เขาใช้ จินตนาการของตัวเอง ต่อไปนี ้ก็จะพยายามเคารพให้ เขาสามารถใช้ ความเป็ นมนุษย์อิสระของ
เขาได้ อย่างเต็มที่ไม่ใช่ไปตีกรอบ
ครู อ้ ุย : พ่อแม่ต้องฝึ กปล่อยวางเรื่ องลูกให้ ได้ ปล่อยให้ เขาได้ เป็ นอิสระ ใช้ จินตนาการ เพราะตอนที่ลกู โตเป็ น
วัยรุ่นจะได้ ไม่ลาบากและปล่อยวางได้ ถ้ าไม่อย่างงัน้ ตอนลูกโตเป็ นวัยรุ่น เราต้ องมาคุยความรู้ อีกชุด
หนึ่ง และยังคงย ้าว่าการที่พ่อแม่จะให้ ความเคารพลูก ไม่ได้ หมายความว่ายอมให้ ลกู อยู่เหนือกว่า แต่
ต้ องเคารพในความเป็ นมนุษย์ เพราะเราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เหมือนกัน เขามีโอกาสที่จะพัฒนา
หลุดพ้ นได้ ในที่สุด ดังนั้น จึงต้ องมีกระบวนการหล่ อหลอมให้ เขามีศีล ให้ เป็ นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบก่ อน เป็ นการสร้ างรากฐานให้ มั่นคง เพราะทุกคนมีโอกาสบรรลุธรรมเหมือนกัน
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 ชอบในเรื่ องการเคารพในตัวลูก อย่างเช่นเรื่ องศิลปะ ทุกคนคงเคยเจอว่าลูกระบายสีไม่เหมือนคนอื่น
อย่างเช่น ลูกชายระบายสีไม่เหมือนเพื่อนในห้ อง คุณครูก็จะมาตาหนิว่าน้ องระบายสีแอปเปิ ล้ ผิด แอป
เปิ ล้ ต้ องเป็ นสีแดงในความหมายของครู แต่ลกู จะบอกเราว่าแอปเปิ ล้ ของผมสีเขียว จะทาไงให้ คณ
ุ ครูร้ ู
ว่าในโลกนี ้แอปเปิ ล้ ไม่ได้ มีแค่สีแดงสีเดียว เราจึงพาลูกไปซูเปอร์ มาร์ เก็ต ไปดูว่าแอปเปิ ล้ มีสีอะไรบ้ าง
แล้ วเราก็ซื ้อไปให้ เพื่อนและคุณครู ลองชิม ไม่อยากไปบอกคุณครู ตรง ๆ พยายามเคารพเขา ซึ่งความ
เชื่อก็ถกู ในมุมหนึ่ง ครูอาจจะบอกเพื่อน ๆ ในมุมสัญลัก ษณ์ให้ เข้ าใจว่าแอปเปิ ล้ มีสีแดง แต่นอกจากสี
แดง ยังมีสีอื่นอีก ก็จะเสริมตรงนี ้ให้ เขามัน่ ใจมากขึ ้น
 ลูกอายุประมาณ 2 ขวบครึ่ ง ลูกชอบร้ องเพลงและร้ องซ ้าทุกวัน เราก็จะถามว่าทาไมไม่เปลี่ยนเพลง
บ้ าง ซึง่ ตอนนี ้ก็ได้ เรี ยนรู้วา่ เป็ นเพราะเขากาลังอินและจะร้ องเพลงเดิมนาน ๆ ไม่ยอมเปลี่ยน ที่ผ่านมา
เราเข้ าใจลูกตอนนี ้ก็จะปล่อยให้ ลกู ร้ องต่อไปเต็มที่
 มีลกู 2 คน คนโต 3 ขวบ 3 เดือน ลูกคนเล็กอายุ 8 เดือน อยากได้ บทกลอนวันเกิดที่ครูอ้ ยุ ร้ อง เพราะมี
ความรู้สกึ ว่าเพลงแฮปปี เ้ บิร์ดเดย์ ที่เราร้ องกันอยู่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับเจ้ าของวันเกิด มากนัก พอมา
เจอเพลงวันเกิดแบบนี ้ก็ร้ ูสึกว่ามันเป็ นสิ่งที่ดี ทาให้ ลกู เข้ าใจง่าย ๆ ว่าตัวเขามีที่มาอย่างไร โดยไม่ต้อง
อธิบายไปทางเรื่ องเพศศึกษามากเกินไป
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 สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ คือ ทาให้ เข้ าใจลูกมากขึ ้น ลูกอายุ 4 ขวบ 1 เดือน ชอบให้ อ่านนิทานให้ ฟัง แล้ วก็จะให้
อ่านอยูเ่ รื่ องเดียว ทัง้ ๆ ที่ในหนังสือก็มีนิทานตังหลายเรื
้
่ อง เราก็อยากอ่านเรื่ องอื่นให้ เขาฟั ง ทุกเรื่ อง แต่
ลูกก็ไม่เอา จะฟั งอยูเ่ รื่ องเดียว สมุดระบายสีก็ซื ้อมาให้ หลายเล่ม เขาก็ระบายอยูเ่ ล่มเดียว
ครู อ้ ุย : เด็กจะทาซ ้าอยู่เรื่ อย ๆ เขาจะยังไม่ต้องการรู้เรื่ องอื่นอีก เพราะว่ามันจะเหมือนบันไดที่จะต่อขึ ้นไปอีก
เหมือนการตอกหมุดย ้าเรื่ องเดิมก่อนที่จะก้ าวขึ ้นบันไดขันถั
้ ดไป
 ลูกสาว 2 ขวบ 8 เดือน กาลังจะเข้ าอนุบาล เรารู้สึกว่าจะต้ องทาให้ เวลาเราอยู่กบั เขา เราเตรี ยมพร้ อ ม
ให้ เขาไม่ว่าเขาจะไปอยู่โรงเรี ยนไหน ไปเจอรูปแบบการเรี ยนแบบไหน วันนี ้ได้ เข้ าใจว่านอกเหนือจาก
กระบวนการที่เราเห็นแล้ ว การให้ ลกู อยูก่ บั ปัจจุบนั ของเขา ยอมรับเขา ทาให้ ร้ ูสึกว่าเราต้ องไปทาความ
เข้ าใจลูกอีกมาก และเติบโตไปกับเขา
ครู อ้ ุย : พ่อแม่ควรเลี ้ยงลูกตามธรรมชาติ (Natural Childhood) และปล่อยให้ เด็กเป็ นเด็กตามธรรมชาติ ลอง
สังเกตนกที่อยู่ตามธรรมชาติกับนกที่อยู่ในกรง เคยสังเกตไหมว่ามันต่างกัน แล้ วการเลีย้ งเด็กตาม
ธรรมชาติเป็ นอย่างไรนัน้ ก็คงต้ องกลับมาดูที่ธรรมชาติของตัวเราเองเสียก่อน
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