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การอบรมโครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” 

ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ที่ 10 พ.ย.61) 

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

วิธีด าเนินกิจกรรม  

 ผู้ปกครองร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองงานบ้าน งานครัว งานสวน การเลา่นิทาน และดนตรี เพ่ือเตรียมวิธีคิด 

เตรียมกาย และความรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมพฒันาการลกูทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

ผลที่เกิดขึน้ 

 ผู้ปกครองได้เรียนรู้แนวคิดและฝึกปฏิบตัิเคร่ืองมืองานบ้าน งานครัว งานสวน การใช้เสียงและดนตรีท่ี

เหมาะกับเด็กเล็ก และการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงผ่านการเล่านิทาน รวมถึงแนวคิดของการเล่านิทานท่ี

เสริมสร้างจินตนาการส าหรับเดก็ในวยั 0-7 ปี และสามารถน ากลบัไปใช้กบัลกูท่ีบ้าน 

ก าหนดการ 

08.00 น.   กิจกรรมท าขนมปัง 

09.00 น.  พอ่แมแ่ละเจ้าของวนัเกิดท าขนมเค้กร่วมกนั 

09.30 น.  กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง 

09.45 น.  สวดมนต์และพดูคยุเร่ืองของเลน่ส าหรับเดก็ 

10.00 น.  “มนษุยปรัชญา และการปฏิบตัิอนบุาลแบบบ้านตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟ” 

10.30 น.   จดังานวนัเกิด 

10.45 น.  รับประทานอาหารว่างเช้า (เค้กวนัเกิด)  

11.00 น.  ดนตรีและเสียงเพลงเพ่ือการพฒันาภายในจิตใจ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั เก็บล้าง  

13.00 น.   นิทานตัง้โต๊ะ 

14.00 น.  สรุปการเรียนรู้ และปิดวง 
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กิจกรรมท าขนมปัง 

กิจกรรมท าขนมปังเป็นการพาให้พ่อแม่เหน็คุณค่าของการชวนลูกประกอบอาหาร  ซึ่งลูกไม่

เพียงได้เรียนรู้แค่การท าขนม แต่ลูกยังได้เรียนรู้วิชาชีวิต และท่ีส าคัญเป็นการปลุกพลังเจตจ านงของ

ลูกให้ชัดเจนขึน้ 

ทุก ๆ เช้าท่ีมาพบกันพ่อแม่จะเร่ิมต้นด้วยการท าขนมปัง นวดแป้ง ปัน้ขนมปังเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่ง

กิจกรรมนีถ้้าพ่อแม่น ากลบัไปท ากบัลกู สิ่งท่ีลูกจะได้รับคือการพฒันากล้ามเนือ้ เรียนรู้สารพนักายและสมัผสั

จากมือ สมัผสักลิ่นท่ีเขาได้ดมแปง้ นม เนย และการใช้จินตนาการในการปัน้ขนมปังเป็นรูปร่างตา่ง ๆ    
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พ่อแม่เจ้าของวันเกิดท าขนมเค้กวันเกิด 

ในวนัท่ีจดังานวนัเกิดพอ่แมพ่ร้อมกบัลกูเจ้าของวนัเกิดจะมาท าขนมเค้กแตเ่ช้าเพ่ือเตรียมไว้เป็นอาหาร

ว่างในช่วงกิจกรรมงานวนัเกิดพร้อมกบัเพ่ือน ๆ คนอ่ืน โดยขนมเค้กท่ีท าในวนัเกิดของเด็กแตล่ะคนจะเป็นเค้ก

นมสดธรรมดาท่ีเหมือนกนัหมด เป็นเค้กไมมี่หน้าตา ไมมี่ใครพิเศษกวา่ใคร  

ขนมเค้กเป็นเพียงผลพลอยได้ ส่ิงท่ีต้องการ คือ ความร่วมแรงร่วมใจของคนในครอบครัว ท า

ให้เจ้าของวันเกิดรู้สึกภาคภูมิใจว่ามีคนท าเค้กให้ รู้สึกมีคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมเค้กวันเกิด 

ส่วนผสม 

1. แปง้  3 ถ้วย 
2. ผงฟ ู 1 ช้อนชา 

3. เกลือ 1 ช้อนชา 

4. น า้ตาล  1 ½ ถ้วย 

5. ไขไ่ก่   6 ฟอง 

6. นมสด ¼ ถ้วย 

7. วานิลลา  1 ช้อนชา 
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วิธีท ำ 

1. ร่อนแปง้และผงฟพูกัไว้ 

2. แยกไขแ่ดงออกจากไขข่าว (พยายามแยกไขแ่ดงออกให้หมด) 

3. น าไข่ขาวท่ีแยกไว้ผสมลงในน า้ตาลแล้วตีจนกระทัง่เป็นเนือ้

โฟมตัง้ยอดได้ (ไขท่ี่แชเ่ย็นจะฟขูึน้เร็วกวา่)  

4. ใสไ่ขแ่ดงลงไป  คนให้เข้ากนั   

5. คอ่ย ๆ เตมิแปง้เค้ก (ท่ีร่อนแล้ว) คนให้เข้ากนั   

6. คอ่ย ๆ เตมินมสดสลบักบัแปง้ คนให้เข้ากนั 

7. เตมิวานิลลา คนให้เข้ากนั เทใสแ่มพ่ิมพ์กลม 

8. น าเข้าเตาอบอณุหภมูิ 180 องศาเซลเซียส นาน 30-40 นาที (ควรตัง้เตาอบไว้ลว่งหน้า 10-20 นาที) 

9. น าออกจากเตาอบ ตัง้ทิง้ไว้ 2-3 นาที ร่อนออกจากแมพ่ิมพ์ แล้วโรยน า้ตาลไอซิ่ง 
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กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง  

เตรียมความพร้อมของพ่อแม่ในการฝึกถ่ายทอดเร่ืองราว แทนการบอกสอน ด้วยบทกลอน บท

กวี บทเพลง ที่ มีภาษาอันไพเราะ และได้เคล่ือนไหวประกอบท่าทางอย่างมีทิศทาง ผ่านจังหวะอัน

พลิว้ไหวอ่อนโยน ปนสนุก เพ่ือเช่ือมโยงลูกไปสู่ความเข้าใจชีวิตและธรรมชาตอิย่างงดงาม 

 

 

 

ครูอุ้ยชวนพ่อแม่จบัมือกนัเป็นแถวร้องเพลงออกมาจากห้องไปสู่โถงภายนอก  แล้วล้อมวงเป็นวงกลม 

ชวนเข้าสูกิ่จกรรมวงกลมนิทานเพลง 

 
วงกลมนิทานเพลง “ช้าง”  

เช้าวนัหนึง่ ลกูช้างและแมช้่างเดนิออกไปเท่ียวเล่น ทนัใดนัน้เอง เมฆครึม้ก็ลอยลงมา และแล้วฝนก็ตัง้

เค้า ฝนตกลงมา แล้วฝนก็ตกหนกัขึน้ หนกัขึน้ ลูกช้างแอบอยู่ใต้ท้องแม่ และแล้วฟ้าก็ผ่าดงั เปรีย้ง! ลูกช้างวิ่ง

หนี (ทกุคนวิ่งหนีไปรอบ ๆ ลานกิจกรรม) เม่ือกลบัมาไมเ่ห็นแมช้่างแล้ว ท ายงัไงดี ลกูช้างก็ต้องเดนิตอ่ไป  

“แมจ่า๋ ๆ แมจ่า๋ ๆ แมอ่ยูไ่หน” ไปเจอเจ้าเป็ดตวัน้อย ก้าบ ก้าบ ก้าบ ลกูช้างถามว่า “พ่ีเป็ด ๆ พ่ีเป็ดเห็น

แมข่องฉนัไหม” เป็ดถาม “ก้าบ ก้าบ ก้าบ แมข่องเธอหน้าตายงัไง”  
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ลกูช้างตอบ “แมข่องฉนัหน้าตาอยา่งนีน้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมนัตวัโตไม่เบา 

จมกูยาว ๆ เรียกวา่งวง มีเขีย้วใต้งวงเรียกว่างา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีเป็ดตอบ “ก้าบ ก้าบ ก้าบ ไม่เคยเห็นอะไร

แบบนีเ้ลย ไปข้างหน้าเหอะ”   

ลกูช้างเดนิหาแมช้่างตอ่ไป “แมจ่า๋ ๆ แมจ่า๋ ๆ แมอ่ยูไ่หน พ่ีกระตา่ย ๆ พ่ีกระตา่ยเห็นแม่ของฉันไหมจ๊ะ” 

ลกูช้างไปเจอพ่ีกระต่าย พ่ีกระต่ายถาม “แม่ของเจ้าเหรอ หน้าตายงัไงเหรอ” ลูกช้างตอบ “แม่ของฉันหน้าตา

อย่างงีน้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมนัตวัโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวง

เรียกวา่งา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีกระตา่ยตอบ “ไมเ่คยเห็น ไมเ่คยเห็น ไปข้างหน้าเห๊อะ”   

 “ฮือออ ฮือออ” ลูกช้างร้องไห้แล้วเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลูกช้างได้ยิน
เสียงค ารามของเสือ (ท าท่าเสือค ารามเบา ๆ ) จึงร้องถามพ่ีเสือไปว่า “พ่ีเสือ พ่ีเสือเห็นแม่ของฉันไหม” (เสือ
ท าทา่ขูใ่ส)่ “ว๊ายย นา่กลวั ไมเ่อาดีกวา่ ๆ ”   
 “เฮ้อ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ แม่อยู่ไหนหล่ะจ๊ะ” ลูกช้างไปเจอพ่ีกวาง “พ่ีกวาง พ่ีกวางเห็นแม่ของฉัน
ไหม” พ่ีกวางอวดเขาท่ีสวยงามของเขาแล้วถามว่า “แม่ของเจ้าหน้าตายังไงหล่ะ” ลูกช้างตอบ “แม่ของฉัน
หน้าตาอยา่งงี ้ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปลา่ ช้างมนัตวัโตไมเ่บา จมกูยาวๆ เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวง
เรียกวา่งา มีหมีูตาหางยาว” พ่ีกระตา่ยตอบ “ไมเ่คยเห็น ไมเ่คยเห็น ไปข้างหน้าเถ๊อะ”  
 “ฮือออ ฮือออ” ลกูช้างร้องไห้แล้วเดินหาแม่ช้างตอ่ไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลกูช้างมองเห็น

พ่ีลิง (ท าท่าลิง) “พ่ีลิง ๆ เห็นแม่ของฉันไหม” พ่ีลิงตอบ “เด๋ียวขอฉันขึน้ไปดูข้างบนก่อน แม่ของเจ้าหน้าตา

ยงัไง?” ลกูช้างตอบ “อย่าง งีห้น่ะจ้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมนัตวัโตไม่เบา จมูกยาว ๆ 

เรียกว่างวง มีเขีย้วใต้งวงเรียกว่างา มีห ูมีตา หางยาว” พ่ีลิงตอบ “อ๋อ... อยู่ตรงนู้นนนน” ลูกช้างดีใจ ร้องเรียก 

“ไปดีกวา่.. แมจ่า๋ ๆๆๆ” และแล้วเจ้าลกูช้างก็ได้อยู่กบัแม่ของเขา แล้วแม่ก็กอดเขาเอาไว้ (ท าท่ากอดค้างไว้คร่ึง

นาที)  
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สรุปกิจกรรมวงกลม   

การท่ีครูอยากสอนเนือ้หาสาระ หรือให้ข้อมลูกับเด็กในเร่ืองบางเร่ือง ในขณะท่ีข้อมูลบางเร่ืองเข้าถึง

ยาก จงึน าบทกลอน หรือเพลง หรือนิทานซึ่งเป็นศาสตร์ของศิลปะความสนุทรีย์ เข้ามาเช่ือมโยงข้อมลูเหล่านัน้ 

ไปพร้อม ๆ กับการ “พาท า” เพ่ือเช่ือมโยงเด็กเข้าสู่บรรยากาศของข้อมูลท่ีมีภาษาสละสลวย ไพเราะ ล่ืนไหล 

ผา่นจงัหวะ และเป็นการน าพาเด็กสมัผสั ความรู้สึก และประสบการณ์จากกิจกรรมนี ้อาทิ ถ้าเราอยากจะบอก

เด็กเร่ืองฤดฝูนท่ีจะมีทัง้วนัท่ีเราต้องหลบฝน และวนัท่ีเราจะต้องตกใจกับเ สียงฟ้าผ่า ก็จะมีเพลงท่ีจะบอกเขา

อยา่งอ้อม ๆ และปนสนกุ  

นอกจากนี ้กิจกรรมวงกลมยงัเป็นไปเพ่ือปรับอารมณ์ของเด็ก เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในแตล่ะวนั 

  



8 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์             

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

กิจกรรมเชิญเทียนและสวดมนต์ไหว้พระ 

กิจกรรมเชิญเทียนเป็นกิจกรรมหน่ึงที่แสดงออกถึงการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ด้วย

ความอ่อนน้อม และน าไปสู่ความสงบ เพ่ือเตรียมพร้อมสติส าหรับการสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการ

ท างานกับ “จังหวะ” ที่ต่อเน่ืองกัน 

 
กิจกรรมเชิญเทียน 

เร่ิมด้วยครูอุ้ยจดุเทียน และส่งตอ่ให้คณุพ่อคณุแม่ส่งเทียนตอ่ๆ กนัไปจนครบรอบวง โดยผู้ รับเทียนจะไหว้ผู้ส่ง

อยา่งออ่นน้อม และแบมือรับเทียน และผู้สง่เม่ือสง่แล้วก็จะไหว้ผู้ รับอยา่งออ่นน้อมเชน่กนั 

 

จากนัน้ สวดมนต์ไหว้พระ 

“น้อมใจไหว้คณุพระ สกัการะ พระพทุธองค์ 

พระธรรม และพระสงฆ์ สอนให้สร้างแตค่วามดี” 
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ของเล่นเดก็ตามธรรมชาติ และงานฝีมือของเดก็ 

ให้พ่อแม่เข้าไปส ารวจมุมของเล่นของเด็ก ๆ หยิบ จับ สัมผัส และสังเกต ของเล่นต่างๆ และชวนพูดคุย

แลกเปล่ียนกนัวา่พอ่แมเ่ห็นอะไรบ้างและคดิวา่เดก็จะจินตนาการกบัของเลน่เหล่านัน้อยา่งไร  

  

พ่อแม่แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ของเลน่สว่นใหญ่ท าจากวสัดธุรรมชาต ิขอนไม้ในมมุของเลน่ เดก็อาจจะน ามาตอ่เป็นบ้าน  

 เมล็ดพืช เดก็อาจจะน ามาใช้เลน่เป็นเงิน  

 ลกูสะบ้า เดก็อาจจะน ามาเลน่ขายของหรือท ากบัข้าว  

 ตะกร้า นา่จะเอามาเลน่จา่ยตลาด  

 

ครูอุ้ ยเสริมว่า การเล่นอิสระหรือเล่นตามมุม เด็ก ๆ มักจะเล่นบทบาทสมมุติ ของเล่นส่วนมากจะไม่มี

รูปลักษณ์ท่ีก าหนดชัดว่าเป็นได้แค่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งการเล่นของเล่นแบบนีจ้ะช่วยเสริมสร้าง

จินตนาการให้กบัเดก็ ๆ ในระหวา่งเลน่ได้ด้วย 

นอกจากของเล่นเด็กแล้ว ในมุมห้องอนุบาลยงัมีงานเย็บปักถักร้อย เป็นส่วนหนึ่งของงานครัว (เรือน) ซึ่ง

เป็นผลงานของเดก็อนบุาล ท่ีครูจะมอบหมายให้เดก็ท าทกุวนัศกุร์ ทกุกิจกรรมท่ีให้เด็กท าจะเร่ิมจากง่ายไปยาก 

เช่น เด็กเล็กอนบุาล 1 จะม้วนเชือก เด็กอนุบาล 2 จะปักสะดงึ เด็กอนบุาล 3 ทอผ้า หรือเด็กทกุคนต้องปักลูก

บอล จนกระทัง่เดก็อาย ุ6 ขวบจะได้ลกูบอลกลบับ้านคนละลกู หรือบางคนทอผ้าเช็ดเท้าให้พอ่ได้ 



10 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์             
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กิจกรรมเย็บปักถักร้อยนี ้มีเป้าหมายหลักเพ่ือฝึกกล้ามเนือ้มือ การประสานสัมพันธ์ของตาและมือ 

นอกจากนี ้สิ่งท่ีเด็กจะได้เรียนรู้คือ เร่ือง “การเพิ่มจ านวน” หากเขาขยนัและสม ่าเสมอ เขาจะสามารถถกัด้าย 

หรือทอผ้าได้ยาว  

แม่ครูจะไม่ให้เดก็ท าส่ิงท่ีเกินอายุเขา จะให้งานท่ีเหมาะกบัอาย ุเช่น การทอผ้า เด็กต้องโตพอ และเห็น

รุ่นพ่ี เห็นแมค่รูท ามาก่อนแล้ว จนเขาคิดว่าเขาจะทอได้เอง และแม่ครูคิดว่าเดก็ท าได้แล้ว จงึจะให้เขาท า 

แตผู่้ปกครองบางคนรอไม่ได้ เร่งเร้าลกูให้ท า แม่ครูก็จะบอกว่า “ต้องรอให้แด็กเรียนรู้ก่อน” ให้เป็น “คณุแม่รอ

ได้” ด้วย เพราะการเรียนรู้ของอนบุาล 3 ก็มีศกัดิศ์รี  
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ความรู้พืน้ฐาน “มนุษยปรัชญา” 

โดย อภสิิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) 
ผู้เช่ียวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลักษณ์ของการเป็นมนุษย์มีองค์ประกอบ 4 อย่าง 

- ร่างกาย เปรียบเทียบร่างกายมนษุย์กบัหิน ดนิ แร่ “ร่างท่ีไมมี่ชีวิต” จะกลายเป็น “หิน ดิน แร่” เม่ือตาย

ไปทกุอยา่งจะกลายเป็นซากและกลายเป็นสว่นหนึง่ของดิน  

- ร่างพลังชีวิต  เราจะพบว่าวนัไหนท่ีร่างพลงัชีวิตของเราดไูม่สดช่ืน วันนัน้คือ วันท่ีเราป่วย ต่างจาก

วนัท่ีเรากระชุม่กระชวย  

- ร่างความรู้สึก  เป็นร่างพลงัชีวิตท่ีมีความรู้สกึเหมือนสตัว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนบนโลก  

- ความตระหนัก เป็นสิ่งท่ีท าให้เป็น “ตัวตน” ของฉนัขึน้มา  

พืชมี 2 ร่าง คือ ร่างพลงัชีวิตและร่างกาย ขณะท่ีสตัว์มี 3 ร่าง คือร่างพลงัชีวิต ความรู้สึก และร่างกาย แต่

มนษุย์มีครบทัง้ 4 ร่าง ซึง่ท าให้มนษุย์แตกตา่งจากพืชและสตัว์  
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 จากความรู้เร่ืองมนุษยปรัชญา พ่อแม่สามารถน ากลบัมาใช้ท่ีบ้านได้คือ ให้ลูกได้เล่นหิน ดิน ทราย 

บ้าง เพ่ือให้เขาคุ้นชินและรู้ว่าร่างกายของเขาเทียบเท่ากบัหิน ดิน แร่ ถ้าจะท าให้เด็กมีร่างพลงัชีวิต  พ่อแม่

ก็ควรพาลูกปลูกพืช ปลูกต้นไม้ หรือวันหยุดพาลูกไปเท่ียวภูเขาทะเลอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสี

เขียว หากเราอยากจะสนบัสนนุให้ลกูได้สมัผสักบัร่างพลงัชีวิตก็พาเขาไปเห็นสตัว์ สิ่งมีชีวิตรอบๆ ตวั รอบๆ 

บ้าน เช่น เอาข้าวไปโปรยหน้าบ้านนกก็จะบินมาจิกกิน ปลูกต้นไม้ หนอนก็จะมากินใบไม้ แล้วนกก็จะลง

มาหาหนอนกิน เขาก็จะได้เห็นพลงัชีวิตอ่ืนๆ สอนให้เขาเห็นว่าบนโลกนีไ้ม่ได้มีแคต่วัเขาและพ่อแม่เท่านัน้ 

แต่ยงัมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมายบนโลกใบนี ้เป็นเหมือนเพ่ือนร่วมโลกท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน และสุดท้าย

คือ ร่างของความตระหนกัรู้ พ่อแม่จะต้องเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง และสอนให้ลูกเป็นคนดีเช่นกัน  
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กิจกรรมงานวันเกิด 

ครูอุ้ยพาพ่อแม่จ าลองสถานการณ์จัดงานวันเกิดให้กับลูก เพ่ือสร้างความเข้าใจของการจัด

งานวันเกิดอย่างมีความหมายต่อลูกและตัวพ่อแม่เอง เป็นการส่งผ่านความรู้สึกยนิดีกับเจ้าของวัน

เกิดในฐานะบุคคลส าคัญของครอบครัว ของสังคม ของโลกที่จะมาสร้างสิ่งดีๆ ในปีต่อไป  

 

 ในงานวนัเกิด แม่ครูจะสวมมงกฏุและผ้าคลมุให้เจ้าของวนัเกิด จากนัน้ แมค่รูพดู “บทกลอนวนัเกิด” 

พร้อมกบัจบัมือกนัเป็นวงกลมและเดนิล้อมรอบคนท่ีเป็นเจ้าของวนัเกิด เป็นการแสดงความช่ืนชมยินดี 
 

บทกลอนวันเกิด 

“ตวัเจ้าเป็นดาวดวงน้อย อยู่บนฟากฟ้า ในยามค ่าคืน 

มองเห็นโลกใบกลมสดช่ืน ต้นไม้ร่มร่ืน ผู้คนมากมี 

อยากลงมาช่วยสร้างโลก ให้หมดทกุข์คลายโศก มีสขุเตม็ท่ี 

มองดพูอ่แม่คูนี่ ้รักกนันานปี อยากมีลกูผกูใจ 

จงึชวนหมูด่าวหลายดวง เรียงร้อยเป็นพวง ลดเล่ือนแลน่ไป 

รุ้งทอดสะพานรักให้ เจ้าจงลงไป รออยูใ่นครรภ์ 

พอ่แมต่า่งเฝา้รอคอย เฝา้คอยลกูน้อย เฝา้คอยใจมัน่ 

ลกูน้อยเตบิโตในครรภ์ พอ่แมน่บัวนัรอเจ้าเกิดมา 

วนันีเ้ป็นวนัเกิดเจ้า ในครอบครัวเรา ต่ืนเต้นนกัหนา 

ปากนิด จมกูน้อย หน้าตา เจ้าแบง่เอามาจากพอ่แมเ่ท่ากนั 

เตบิโตเจ้าจงมัน่ใจ เป็นคนดีให้ได้ อยา่งเจ้าตัง้มัน่ 

จงรักและจงผกูพนั น าความสขุสนัต์ ให้โลกเราเอย ” 
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 เม่ือจบบทกลอนแล้ว แม่ครูจะชวนเด็กทกุคนมานัง่ล้อมวงกนั เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเจ้าของวนั

เกิดผา่นการเลา่นิทานถึงท่ีมาของเดก็คนนัน้ ตัง้แตล่งจากฟ้ามาอยูใ่นครรภ์ของแม่ จนกระทัง่คลอดออกมา  

 “กำลคร้ังหน่ึง บนฟำกฟ้ำที่กว้ำงใหญ่ ไกลแสนไกลหลำยหมู่ดำว มีดวงดำวดวงหน่ึง เขำเฝ้ำมองดู

ควำมสวยงำมของโลกทุกๆ วนั เขำเห็นน ้ำทะเลเป็นสีฟ้ำครำม เห็นต้นไม้เขียวชอุ่ม เขำคิดที่จะมำเกิดที่โลก

มนษุย์ เขำจึงถำมเทวดำประจ ำตวัของเขำว่ำ “จะขอลงมำเกิดทีโ่ลกมนษุย์ได้ไหม”  แล้วเทวดำประจ ำตวัก็ตอบ

ว่ำ “ไดสิ้จ๊ะ แต่จ ำไว้นะ ฉนัจะดูแลและติดตำมเธอไปทกุหนทนุแห่งที่เธอไปเลย และฉนัก็จะรอคอยจนกว่ำเธอ

จะกลับมำข้ึนมำบนนี้อีกครั้งหน่ึง” เท่ำนั้นเอง ดำวดวงน้อย ๆ ก็เฝ้ำมองดูคุณพ่อคุณแม่ มองอยู่นำน  

จนกระทัง่วนัหน่ึง เขำพบคณุพ่อคณุแม่คู่หน่ึงก ำลงัรอคอยลูกที่น่ำรักพอดี เขำจึงตดัสินใจลงไปเกิดเป็นลูกของ

คุณพ่อคุณแม่คู่นี้  เขำบอกกับคุณแม่ว่ำ เขำจะขอลงมำเกิดเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ คุณแม่ตอบตกลง 

เท่ำนัน้เอง เขำลงไปนอนรอในท้องคณุแม่ คณุแม่ไปไหนเขำก็ไปด้วย คณุแม่กินอะไรเขำก็กินด้วย คณุแม่ร้อง

เพลงเขำก็ได้ยินแต่ตอนนัน้ยงัพูดไม่ได้ จนท้องของคุณแม่ใหญ่ข้ึนๆ จนครบ 9 เดือน เขำจึงตดัสินใจที่จะ

ออกมำเจอหนำ้คณุพ่อคณุแม่ทีใ่จดีคู่นี ้แลว้คณุพ่อคณุแม่ก็ช่วยกนัตัง้ชื่อลูกนอ้ยว่ำ “...” (ชื่อเจ้ำของวนัเกิด) 

จากนัน้ คณุพอ่คณุแมจ่ะจดุเทียนและเลา่ถึงสิ่งท่ีลกูท าได้เม่ือลกูเติบโตขึน้มาในแตล่ะปี คือ 

- จดุเทียนเลม่ท่ี 1 เม่ือลกูอาย ุ1 ขวบ ลกูเดนิได้แล้ว 
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- จดุเทียนเลม่ท่ี 2 เม่ือลกูอาย ุ2 ขวบ ลกูพดูได้  

- จดุเทียนเลม่ท่ี 3 เม่ือลกูอาย ุ3 ขวบก็เข้าเรียนอนบุาล  

- จดุเทียนเลม่ท่ี 4 เม่ือลกูอาย ุ4 ขวบ ก็ชว่ยงานบ้านได้ 

- จดุเทียนเลม่ท่ี 5 แมถ่ามลกูวา่ “วนันีห้นอูายคุรบ 5 ขวบแล้ว หนอูยากท าอะไร” 

จากนัน้ คณุแม่อวยพรวนัเกิดให้ลกู ลกูกล่าว “ขอบคณุ” และเพ่ือน ๆ ลกุมาอวยพรวนัเกิด คณุครูก็จะ

ให้ตุ๊กตาเป็นของขวญั แล้วเจ้าของวนัเกิดจะเป่าเทียน เดก็ท่ีเหลือปรบมือแสดงความยินดี  

  

 จากนัน้ เจ้าของวนัเกิดจะตดัขนมเค้กวนัเกิดท่ีเจ้าของวนัเกิดและพ่อแม่ได้ท าเตรียมไว้ตัง้แตเ่ช้า แจก

ให้กบัเพ่ือนทกุคน แล้วทกุคนท่ีอยูร่อบโต๊ะอาหารก็จะจบัมือกนัและร้องเพลง  

 “Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy 

Birthday to You ขอให้เธอมีความสุข ขอให้เธอมีความสขุ สุขสันต์ในวนัเกิด ขอให้เธอมีความสขุ” จากนัน้ 

รับประทานเค้กร่วมกนั แล้วเก็บล้าง  

 
ความหมายของงานวันเกิด 

 การจดังานวนัเกิดเป็นตวัอย่างหนึ่งของการแสดงความ “เคารพเด็ก”  เพ่ือแสดงความรู้สึกว่าเราดี

ใจกับเขาด้วยท่ีเขาได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ แล้วได้ลงมาท าหน้าท่ีท่ีดีท่ีสุดของโลกมนุษย์ 

ในฐานะท่ีเราได้เกิดมาเป็นมนษุย์ เพราะฉะนัน้ ทกุๆ คนจะได้รับการจดัวนัเกิด นอกจากนี ้การจดังานวนัเกิดยงั
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ท าให้ลกูได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่และคนในครอบครัวมาร่วมกนัท าขนมเค้กให้เขา ท าให้เด็ก

เกิดความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าของวันเกิด และหวัใจส าคญัคือความช่ืนชมยินดีท่ีเขาเกิดมาเป็นลูก 

และอวยพรให้เขาคิดด ิท าดี เป็นคนดี  
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ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อการพัฒนาภายในจิตใจ 

โดย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (ครูมัย) 

นักดนตรีบ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา  

 

เรียนรู้เร่ืองดนตรีและการร้องเพลง เพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ก้าวข้ามความกลัวท่ีจะใช้เสียง

ตนเองร้องเพลง สนุกและมีความสุขกับการร้องเพลง และเข้าใจการใช้ดนตรีที่เหมาะสมและส่งเสริม

พัฒนาการแก่เดก็เล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วอร์มเสียงก่อนร้องเพลง 

 เร่ิมต้นกิจกรรมด้วยการผ่อนคลาย เร่ิมจากสะบัดมือ หมุนตวั ขยับเท้า เพราะการร้องเพลงต้องท า

ตวัเองให้เป็นเคร่ืองดนตรี  

 ผอ่นคลายใบหน้าทัง้หน้า ด้วยการออกเสียง “เห-มียววววววว” พร้อมกบัท าหน้าทัง้ตาและปาก ขยบัให้

เล็กท่ีสดุและกว้างท่ีสดุตามเสียงท่ีเปลง่ออกมา  

 ออกเสียง “บรือ้ๆๆๆๆๆๆ” ให้ยาวท่ีสดุ และให้มีสงูต ่าตามโทนของดนตรี 

 เปลง่เสียงตา่ง ๆ  ตามคีย์ของเปียโน จาก โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด เพ่ือคลายกล้ามเนือ้แก้ม  
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 เปลง่เสียงตามครูมยั ท่ีมีคีย์สงู กลาง และต ่า 

- “ล้า ล้า ล้า  ล้า ลา ลา ลา หลา่  หลา่ ลา ล้า ลา หลา่”  

- “หลา่ ลา ลา  หลา่ ลา ล้า  ลา ล้า ลา ลา หลา่  ลา ล้า ลา ลา หลา่”  

- “โอ ่เอ โอ้ เอ โอ ่“ (ร้องประกอบเสียงเปียโน)  

- “How are you ฮู้  ฮ ูtoday”  

 

การยกแขนขึน้สงู จะชว่ยยกกระบงัลม ท าให้ออกเสียงได้สงูขึน้   

ตอนออกเสียง ฮู้  ฮู today  ให้ท าคอคล้าย ๆ กับตอนเราหาว (ให้กว้าง ๆ ) เรียกว่า “การเปิดคอ”  ซึ่ง

การเปลง่เสียงโดยเปิดคอ จะท าให้ร้องเพลงแล้วไมเ่จ็บคอ  

ปกตแิล้ว ก่อนร้องเพลงควรจะ warm up เสียงก่อนร้องประมาณ 1 ชัว่โมง เพ่ือไมใ่ห้เส้นเสียงเสีย   

 

 

ร้องเพลงประสานเสียง 

 เร่ิมจากร้องพร้อมกนัทัง้เพลงตัง้แตต้่นจบจบ 

 เม่ือทุกคนร้องเพลงได้จนคุ้นเคยกับเนือ้เพลงแล้ว ครูมยัแบ่งพ่อแม่เป็น 2 กลุ่ม ให้ร้องเพลงเดียวกัน 

ร้องพร้อมกนั แตเ่ร่ิมไมพ่ร้อมกนั  กลุม่แรกเร่ิมร้องก่อนไปจนจบเพลง กลุ่ม 2 เร่ิมร้องวรรคแรกเม่ือกลุ่ม

แรกร้องวรรคแรกจบ  
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 ระหวา่งร้องเพลง ทกุคนต้องมองหน้ากนั สบตากนั ยิม้ให้กนั  

 ร้องประสานเสียง โดยแบง่กลุม่เพิ่มเป็น 3 กลุม่ และ 4 กลุม่  

 

เพลง  กล้วยบวชชี 

“กล้วยบวชชี  อร่อยดี  

ฉนัชอบกินทกุที  กินแล้วตวัอ้วนพี” 

เทคนิคการร้องเพลงประสานเสียงให้ไพเราะ ต้องเปลง่เสียงให้เสียงกลม ๆ  เสียงจะได้ไมตี่กนั  

  เพลงทุกเพลงจะมีชีพจรหรือจังหวะของเพลง เหมือนกบัว่าเรามีชีวิตแตเ่ราไม่รู้สึกว่าหวัใจเราเต้น 

จนกวา่จะมีอะไรผิดปกตเิราถึงจะรู้  เหมือนกบัชีพจรในเพลงท่ีมีอยูค่วรจะมีจังหวะคงท่ี เพราะฉะนัน้ การร้อง

เพลงต้องมีจังหวะท่ีสม ่าเสมอด้วยเช่นกัน 
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เพลง ยามเช้า 

 “แสงตะวนัฉาย ยามเช้าอนัสดใส พาก่ิงใบไม้ ต้องลมอุน่ 

และหยดน า้ค้าง เกาะพราวพร่างพราย เตมิความสดใสให้พืน้ดนิ 

ฮู้  ฮ ูฮ ูฮ ู   ฮู้  ฮ ูฮ ูฮ ูฮ ู   ฮู้  ฮ ูฮ ูฮ ู   เตมิความสดใสให้พืน้ดนิ” 

 
เพลง ชาร์ลี  

“อาจไมมี่บ้านหลงัใหญ่  อาจไมมี่เงินทองมากมาย 

อาจไมมี่สิ่งของสขุสบาย  แตห่วัใจไมเ่คยเหน็บหนาว 

ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่  ยงัมีดวงดารามากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เตม็หวัใจของกนัและกนั 

แม้จะมีความทกุข์ มีเร่ืองราวราวโหดร้าย เราจะผา่นมนัไปด้วยกนั 

เราจะจบัมือกนั ร่วมเผชิญขวากหนาม จนกวา่จะผา่นพ้นไป 

ไมต้่องมีบ้านหลงัใหญ่ ไมต้่องมีเงินทองมากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เตม็หวัใจของกนัและกนั” 
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ดนตรีแบบไหนท่ีเหมาะกับเดก็ 

 เด็กเร่ิมฟังเสียงตัง้แตย่งัอยู่ในท้องแม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงคยุ เสียงดนตรี ครูมยัพิสจูน์ด้วยตวัเองมาแล้ว 

เพราะว่าสามีเป็นนกัเรียนดนตรีจึงมีโอกาสไปดคูอนเสิร์ตบ่อยมาก และทกุครัง้ท่ีได้ฟังเพลงเสียงดงั เพลงท่ีมี

จงัหวะเร็ว ๆ ลกูจะเตะท้องดิน้มาก พอเพลงหยดุลกูก็หยดุ พอเพลงดงัลกูก็ดิน้ใหม ่ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่

เสียงท่ีเดก็คุ้นเคยจริง ๆ น้ันคือ “เสียงของแม่” 

 ดนตรีมีมาก่อน ค.ศ. 500 ส าหรับนกัประวตัิศาสตร์ดนตรีจะนบัตัง้แต่ยุคกลาง (ประมาณ คศ.500) 

ดนตรีท่ีเกิดขึน้จริงๆ ดนตรีท่ีมีรายละเอียดมาก ๆ นัน้เกิดขึน้มาจากในโบสถ์ก่อน เพราะว่าคนเข้าโบสถ์แล้วสวด

มนต์ การสวดมนต์ในโบสถ์นัน้จะมีลกัษณะเป็นห้องโถงแล้วจะมีผนงัท่ีเป็นกระจก ท าให้เสียงก้อง ตอนแรกสวด

มนต์ด้วยเสียงโทนเดียวกนั แล้วสกัพกัจะเกิดเสียงคูข่นาน เพราะเสียงผู้ชายและผู้หญิงไม่เท่ากนั เสียงกนัคนละ

โทน แตเ่ม่ือผสานกนัแล้วไพเราะมาก ครูมยัจึงชวนทกุคนลองสวดนะโมพร้อมกนั ด้วยโทนเสียงสงูบ้าง ต ่าบ้าง 

คละกนัไป ซึง่โน๊ตเสียงท่ีครูมยัชวนพอ่แมส่วดมนต์นัน้ เรียกวา่ “โน้ตเสียงคู่ 5”  

“นะโมตสัสะ ภะคะวาโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ 

นะโมตสัสะ ภะคะวาโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ 

นะโมตสัสะ ภะคะวาโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ” 

 โน้ตเสียงคู่ท่ี 5 คือ เสียงของโน้ตดนตรีท่ีห่างกัน 5 ตวั เช่น โด และ ซอล เป็นคู่ท่ีมีความส าคญัมาก

ในทางดนตรี ถ้าดใูนประวตัศิาสตร์ดนตรีจริง ๆ แล้ว เสียงคูนี่เ้กิดขึน้โดยธรรมชาติ ไม่ได้มีใครคิดขึน้มาก่อนแล้ว

คอ่ยร้อง เสียงคูนี่เ้วลาท่ีสวดมนต์อยู่ในโบสถ์คริสต์ จะเกิดเสียงดงัก้องกงัวาน แสดงออกถึงความศกัดิ์สิทธ์ิมาก 

โดยคณุภาพเสียงคูนี่จ้ะให้ความรู้สกึลอยฝัน ซึง่ก็คือ ลกัษณะของเดก็เล็ก 0-7 ปี  

เด็กเล็กจะมีลกัษณะเหมือนกับคณุภาพเสียงของโน๊ตคู่ 5 นี ้คือ เด็กจะยงัอยู่ในภวงัค์ เหมือนเขายัง

ลอยหรือฝันอยูใ่นโลกของเขา พอ่แมต้่องระวงัอยา่ไปปลกุด้วยเสียงดงัให้ลกูตกใจต่ืน หรืออย่าท าลายภวงัค์ของ

ลกู ปลอ่ยให้เขาอยูใ่นนัน้ ตามทฤษฎีมนษุยปรัชญา เดก็เล็กช่วง 0-7 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กอยู่ใน Bubble แตเ่ด็กเล็ก

จะอยู่ใกล้แม่เสมอ หากว่าแม่สามารถกลืนตวัเองไปกบัภวงัค์ของลกูได้ กลืนไปกบัสิ่งท่ีลกูก าลงัเล่น หรือก าลงั

ฝัน นัน่คือ ดีท่ีสดุ  
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 สีแรกท่ีเดก็อนบุาลคุ้นเคยมาตัง้แตอ่ยูใ่นท้องแม ่คือ สีชมพูมาเจนต้า เวลาเด็กอยู่ในท้องแม่จะมีเลือด 

ฉะนัน้ เวลาท่ีเด็กอยู่ในท้องมอง (เขาไม่สามารถมองเห็นทะลุท้องออกมาได้ แตจ่ะมีแสงผ่านเล็กน้อย) เขาจะ

เห็นสีแดง ๆ นวล ๆ เพราะฉะนัน้ สีนีจ้ึงเป็นเป็นสีท่ีสะดดุตอ่เด็กอนุบาลเพราะเป็นสีแรกท่ีเขาเห็นตัง้แตอ่ยู่ใน

ท้องแม ่เป็นสีชมพท่ีูไมแ่รงเกินไป  

 ดนตรีที่เหมาะกับเดก็ในวัยอนุบาลจึงควรจะอ่อนหวาน ไม่ทุ้มดังเกินไป เด็กจะเหมือนกบัพ่อแม ่

ถ้าพอ่แมฟั่งอะไรลกูก็ได้ฟังแบบนัน้ แตบ่างทีพอ่แมเ่ลือกฟังเพลงท่ีสะใจ เพลงร็อค ท าให้ลกูต่ืน ภวงัค์หายหมด 

และตื่นเร็ว ซึง่เม่ือเดก็ต่ืนแล้ว เขาก็จะไมฝั่นอีก  

เชน่เดียวกนักบัภาพฝันหรือจินตนาการของเดก็จากการฟังนิทาน การอ่านนิทานให้เด็กท่ียงัอยู่ในภวงัค์

หรือเด็กท่ียังฝันอยู่ฟัง ถ้าเราเล่านิทานโดยไม่ให้เขาดูภาพประกอบ ปล่อยให้เขาคิดภาพขึน้เอง เขาจะ

จินตนาการได้เยอะมาก เปรียบเทียบกบัเด็กท่ีดกูาร์ตนูในทีวี ถ้าเราลองถามเด็ก 2 คนนีว้่า “เจ้าหญิงใส่กางเกง

ได้ไหม” เด็กท่ียงัมีจินตนาการเขาจะตอบว่า “ใส่ได้” แตถ้่าเป็นเด็กท่ีดกูาร์ตนูเยอะ ๆ เขาจะตอบว่า “ไม่ได้ เจ้า

หญิงจะต้องใสก่ระโปรงเทา่นัน้” เพราะภาพในหวัเขาถกูบล็อกไว้แบบนีจ้ากภาพการ์ตนูท่ีเขาเห็น ดงันัน้ พ่อแม่

อย่าคิดว่าดกูาร์ตนูแล้วลูกจะได้ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเด็กจะได้ความคิดสร้างสรรค์จากแบบท่ีการ์ตนูนัน้

สร้างมาแล้ว เดก็ไมไ่ด้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ดังน้ัน ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ภาพท่ีบล็อกจินตนาการเด็กตั้งแต่แรก 

เดก็ก็จะมีจินตนาการต่อไปได้เร่ือย ๆ 
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

 ในยคุก่อนท่ียงัไมมี่เคร่ืองเลน่ซีดี แตมี่อจัฉริยะทางดนตรีอย่างโมซาร์ท และบีโทเฟน เกิดขึน้ ในยคุท่ียงั

ไมมี่เคร่ืองมือบนัทกึเสียงตา่ง ๆ เดก็เกิดมาจะอยูบ้่านกบัพอ่แม ่เวลาท่ีแมท่ างานบ้าน กวาดบ้าน ถบู้าน ลกูก็อยู่

กบัแม่ตลอด ถ้าลกูเล็กไม่หลบัลกูก็จะอยู่กบัอก หรืออยู่กบัหลงัของแม่ เม่ือแม่ถบู้านก็มีจงัหวะ ท างานบ้านแม่

ร้องเพลง เด็กก็ได้จงัหวะจากแม่ ได้ยินเสียงแม่  ไม่ว่าจะท างานในไร่นา จงัหวะการขดุดินเด็กก็ได้จากพ่อแม ่

ในชว่งเย็นเลิกงานก็จะมีเสียงระฆงัโบสถ์เป็นสญัญาณบอกว่า น่ีคือเวลาเลิกงานแล้ว ดงันัน้  เด็กจะได้ทกุอย่าง

จากพอ่แมห่มดเลย แตใ่นยคุใหมพ่อ่แมม่กัจะเปิดเพลงให้ลกูฟัง  

 
การให้ลูกฟังดนตรีปัจุบันมีผลเสียหรือไม่  

สีท่ีเด็กมองเห็นสีแรก คือ สีชมพูมาเจนต้า เป็นสีเรียบ ๆ ถ้ายิ่งเป็นสีท่ีฉูดฉาด เด็กก็จะยิ่งต่ืน ดนตรีก็

เช่นเดียวกบัสี ดงันัน้ ดนตรีท่ีเหมาะกับเด็กควรเป็นดนตรีท่ีอ่อนหวาน ฟังสบาย พ่อแม่จะเลือกฟังเพลง

อะไรก็ได้ท่ีพ่อแม่ชอบ เพียงแตอ่ย่าดงั สะใจ หรือทุ้มหนกัมากเกินไป เลือกเพลงท่ีไพเราะด้วยท านอง อย่า

เลือกเพลงท่ีปลุกให้เดก็ตื่นจากภวังค์   

 ไมค่วรเปิดเพลงซีดีให้ลกูฟัง เพราะเสียงเพลงจากซีดีนัน้แทบไม่ตา่งอะไรจากเสียงรถวิ่งเลย เสียงเพลง

จากซีดีสู้ เสียงร้องจากพ่อแม่ไม่ได้ (หรือถ้าจะเปิดเพลงแม่ก็ควรร้องไปพร้อมกบัเสียงเพลงนัน้ด้วย ไม่ใช่เปิดให้

ฟังเฉย ๆ ) เพราะเวลาพ่อแม่ร้องเพลงกับลูก ลูกไม่ได้ฟังแค่เสียงแม่เท่าน้ัน แต่ลูกฟังเสียงในตัวแม่ท่ี

ผ่านเส้นเสียง ผ่านกระบวนความคิดและออกมาเป็นค าพูด ซึ่งถ้ากระบวนการน้ีไม่สมบูรณ์เด็กจะพูด

ไม่ได้ เช่น กรณีเด็กออทิสติกท่ีเป็นมากจะพดูไม่ได้ แสดงความโกรธได้ กร๊ีดได้ แตพู่ดออกมาเป็นค าพดูไม่ได้ 

เป็นต้น ดงันัน้ เสียงร้องเพลงของแม่ช่วยในกระบวนการฝึกพูดของเด็กได้ด้วย การร้องเพลง คือการท่ี

เสียงเกิดจากข้างใน น าพาความรู้สึกมากบัเสียงเยอะมาก ความรู้สึกโกรธของแม่มากบัเสียงท่ีลกูรู้สึกได้ (เสียง

ข้างใน) เพราะเสียงน าพาความรู้สึกท่ีอยู่ข้างในตัวเราออกมาให้เด็กรับรู้ ดงันัน้ เสียงแม่จึงเป็นเสียงท่ี

วิเศษมากส าหรับลูก ไมจ่ าเป็นต้องเปิดเพลงให้ลกูฟัง แม่อาจจะฝึกร้องกบัซีดี แล้วร้องให้ลกูฟังตอนอยู่กบัลกู 

หรือร้องไปด้วยกนักบัซีดี คือ แมต้่องมีสว่นในการร้องไปด้วย  

 พ่อแม่ควรจะหลีกเล่ียงเปิดเพลงเสียงดงั จงัหวะเร็วๆ ให้ลกูฟัง และมกัจะพดูว่า “ลกูชอบอนันีค้ะ่” ... 

จริง ๆ แล้ว ลกูชอบหรือพอ่แมช่อบกนัแน ่ เพราะมีตวัอยา่งให้เห็นมากวา่เดก็ชอบเพราะแม่ชอบ หรือการกระท า

บางอย่างท่ีเด็กท าแล้วพ่อแม่ชมเขาเยอะมาก เขาก็จะท าแบบนัน้บอ่ย ๆ เพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ชอบ เช่ือมโยงไป

ถึงเร่ืองการเรียนรู้ของเดก็ด้วยวา่ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเดก็ส าคัญมาก 
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

 เพลงในปัจจบุนัสว่นมากท าให้เดก็ “ต่ืนเร็ว” ดนตรีท่ี รูดอล์ฟ สไตเนอร์ จดัให้เด็ก 0-7 ปี จะเป็นดนตรีท่ี

มีลกัษณะคู ่5 คล้ายเสียงสวดมนต์ เป็นเสียงท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาต ิ 

ดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เป็นชาวเยอรมัน ผู้ คิดทฤษฎีมนุษยปรัชญา จะมีสาขาท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์

ทัง้หมด ได้แก่ 

- การแพทย์ มีหมอท่ีเรียนมนุษยปรัชญาซึ่งจะต้องเป็นคนท่ีเรียนจบหมอแล้วเรียนมนุษย์

ปรัชญาเพิ่ม ในเยอรมนัมีโรงพยาบาลมนษุย์ปรัชญาโดยเฉพาะ  

- การศึกษา คือ โรงเรียนแนววอลดอร์ฟ  

ครูมยัเป็นนกัดนตรีบ าบดั ก็จะอยู่ระหว่างสองข้อนี ้รับเคสจากหมออีกที ส่วนในโรงเรียนก็จะมีเด็กบาง

คนท่ีมีปัญหา เราก็ต้องคอยดวู่าเขาไปได้ตามพฒันาการเด็กหรือไม่ ถ้าเด็กคนไหนไม่ผ่าน ส่งมาหาเราแล้วเรา

จะดวูา่เขาต้องการอะไร เป็นหน้าท่ีของนกับ าบดั  

- ด้านอาหาร คือ Bio Dynamic Farm ท่ีละเอียดกว่า Organic  อย่างเช่น การปลกูพืชต้องดูว่า

ควรจะปลกูช่วงข้างขึน้หรือข้างแรม ตามอิทธิพลของดวงดาว ต้องเรียนเก่ียวกบัดวงดาว ดิน น า้ ลม ไฟ ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีเก่ียวพนักบัชีวิตมนษุย์ทัง้หมด 

 เสียงท่ีเหมาะกับเด็กวัย 0-7 ปี คือ เสียงคู่ 5 เป็นเสียงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็น “ภวังค์” 

ในทางดนตรีนัน้คู ่5 มีความส าคญัมาก ส าหรับคนท่ีเล่นไวโอลินและเปียโนมกัจะจนูเสียงให้เป็นโน้ตคู ่5 เสมอ 

แม้กระทัง่เวลาท่ีนกัดนตรีฝึกฟังก็จะฝึกฟังคู ่5  

 ดงันัน้ สไตเนอร์ จงึออกแบบเสียงท่ีเหมาะกบัเดก็อนบุาล ซึง่บงัเอิญสอดคล้องกบัเสียงดนตรีตะวนัออก 

ญ่ีปุ่ น จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย ซึ่งเสียงเพลงไทยเดิมท้ังหมดเป็นเพลงกล่อมเด็กได้  อย่างเช่น 

เพลงลอยกระทง หากร้องใน 5 โน้ต  

“วนัเพ็ญเดือนสิบสอง น า้นองเตม็ตลิ่ง เราทัง้หลายชายหญิง สนกุกนัจริงวนัลอยกระทง” 

 คุณภาพของเสียงท่ีออกมาก็ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีพ่อแม่ถ่ายทอดออกมาด้วย อย่าเอาสนุกอย่าง

เดียว แต่ต้องร้องให้ไพเราะ จริง ๆ ร้องเพลงอะไรก็ได้ ไมใ่ชร้่องเอาแบบท่ีสะใจเร็ว ๆ เด็กเขาก็สนกุไปด้วย

เพราะพ่อแม่สนุก แต่ถามว่าร้องแบบนีแ้ล้ว เพลงจะให้อะไรกับเขาหรือไม่ ลูกก็คงแค่เต้นสนุก ดงันัน้  ถ้าร้อง

เพลงกับลูกจะร้องเพลงอะไรก็ได้ แต่ขอให้ร้องสบาย ๆ เด็กเขาก็จะมีความสุขมาก เสียงแม่ท่ีออกมา

เดก็ฟังได้หมด ขอให้เป็นเสียงแม่ร้องออกมาก็พอ 
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

  เวลาเล่นดนตรีให้เด็กฟัง ไม่จ าเป็นต้องเล่นเสียงดงั ยิ่งเบา เด็กยิ่งฟัง เด็กในช่วง 0-7 ปี เป็นช่วงท่ีหู

พัฒนามากท่ีสุด ดงันัน้ ถ้าให้เขาฟังอะไรดีๆ เขาจะพฒันาได้เยอะมาก และท่ีส าคญัไม่จ าเป็นต้องเปิดเพลง

เดก็ให้ฟัง ใช้เพลงธรรมดาท่ัวไปท่ีฟังแล้วสบาย ๆ ได้เลย และเด็กไม่ได้ต้องการความสนุกตลอดเวลา 

แค่เปิดเพลงท่ีหวาน ๆ ให้เขาฟัง แล้วปล่อยให้เขาอยู่ในภวงัค์ของตวัเอง ถ้าพ่อแม่ไม่รู้ว่าอะไรท่ีจะเหมาะ แค่

จินตนาการวา่อะไรท่ีจะอยูใ่น Bubble ของลกูได้บ้างก็นา่จะพอเข้าใจ  

พ่อแม่ไม่จ าเป็นต้องเปิดเพลงเดิมเสมอ แตเ่ด็กมกัจะชอบเพลงเดิม ๆ ชอบฟังนิทานเร่ืองเดิม ๆ แตถ้่า

เป็นเพลงท่ีแมร้่องเองก็จะยิ่งดี เพราะพอ่แมส่มยันีไ้มค่อ่ยเลน่กบัลกู  

ปัจจบุนัคณุพ่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้าน ครูมยัมีประสบการณ์ตอนท่ีท างานบ าบดั พบเด็กหลายคนท่ี

ไม่มีบุคลิกของผู้ชายอยู่ในตวัเลย แม้แต่เด็กผู้ชาย เพราะอยู่กับแม่มากไป ท าให้เขามีแบบอย่างท่ีเป็นผู้หญิง

อย่างเดียว จิตใจเขาเป็นผู้ชายแต่ท่าทางท่ีแสดงออกเหมือนผู้หญิงเพราะมีแบบอย่างเป็นแม่ หรืออีกรายหนึ่ง 

เป็นเด็กผู้ชายท่ีเรียนอยู่ในห้องท่ีมีเด็กผู้หญิงเยอะ เขาก็ต้องเล่นกบัเด็กผู้หญิง เขาก็จะติดรูปแบบการเล่นแบบ

เด็กผู้หญิงไปเล่นท่ีบ้าน ซึ่งท่ีบ้านจะมีคณุแม่อยู่ด้วยตลอดเพราะพ่อไม่คอ่ยอยู่บ้าน เม่ือแม่เห็นว่าลูกเล่นแบบ

เด็กผู้หญิง แม่ก็กรีด้ เพราะตกใจและเกรงว่าลกูจะเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะคณุพ่อคอ่นข้างเข้มงวด แตเ่ม่ือลูก

เห็นวา่แมก่รีด้ เขาก็คดิวา่แมช่อบและสนกุไปกบัเขาด้วย เขาจึงเล่นแบบผู้หญิงตอ่ไป แตส่ดุท้ายเด็กในเคสนีถ้กู

วินิจฉยัวา่สมาธิสัน้ และเม่ือย้อนกลบัไปดจูงัหวะท่ีบ้านเขา จะพบว่าคณุแม่เป็นสาวสงัคม ช้อปปิง้ กินเลีย้ง ลกู

ก็ไปด้วยตลอด ไม่มีวนัไหนเลยท่ีคณุแม่พาลกูกลบับ้าน เด็กจึงเปล่ียนความสนใจตลอดเวลา จงัหวะชีวิตไม่นิ่ง

จึงเป็นสมาธิสัน้ พอถึงเวลาท่ีต้องท าบ าบดั ครูมยัจึงเสนอให้คณุแม่เร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมตวัเองก่อนเลย หลงั

เลิกเรียนให้พาลกูกลบับ้าน ท าทุกอย่างให้เป็นจงัหวะ ยกเว้นว่าวนัหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะพาลูกออกไปเท่ียว

ได้บ้าง แตอ่ยา่งไรก็ตาม พอ่แมต้่องรักษาจงัหวะให้ได้ ท าทกุอยา่งเป็นเวลา และคณุแมต้่องเลิกกรีด้กบัลกู  

 เร่ืองจังหวะชีวิตเด็กน้ันเป็นเร่ืองส าคัญ มีนกัเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนวอลดอร์ฟ เป็นเด็กท่ีเล่นกีฬา

ได้ เลน่ดนตรีได้ และเก่งมาก สามารถท าทกุอย่างได้ดี จึงสอบถามคณุแม่ของเด็กคนนัน้ว่าท าอย่างไรลกูจึงเก่ง

แบบนี ้ซึง่ค าตอบก็เพราะวา่เร่ืองเหลา่นีม้าตัง้แตช่่วงอนบุาลแล้ว ท าทุกอย่างเป็นจังหวะ ท าเป็นเวลาทุกวัน 

เวลาต่ืน กิน ออกจากบ้าน กลบับ้าน ทกุอย่างให้เป็นจงัหวะเวลาเดิมทกุวนั ท าซ า้ รักษาจังหวะไว้ให้ดี ดงันัน้ 

สิ่งท่ีครูมยัอยากจะฝากพอ่แมใ่นห้องเรียนพอ่แมนี่ก็้คือ ลูกจะเป็นอย่างไรน้ัน อยู่ท่ีพ่อแม่ท้ังหมดเลย  
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

 เวลาท่ีพ่อแม่ร้องเพลงกบัลกู ให้ร้องอะไรก็ได้ สบาย ๆ แล้วเด็กจะมีความสุข ส่วน เร่ืองความรู้สึกถึง

ความหมายของเน้ือเพลงน้ัน เด็ก ๆ จะเร่ิมเข้าใจหลัง 9 ขวบไปแล้ว ซึ่งลูกจะเร่ิมรู้จักเลือกฟังเพลง

ด้วยตนเอง เพราะฉะนัน้เด็กวยัอนบุาล พ่อแม่จะสามารถร้องเพลงท่ีมีเนือ้หาเศร้าให้เด็กไม่เศร้าได้ (อยู่ท่ีคน

ร้องว่าจะใช้ท านองแบบไหน)  ไม่ว่าอะไรท่ีเป็นเสียงออกมาจากแม่ เด็กเขาฟังได้หมดเลย เขาไม่ได้ฟัง

เน้ือหา เขาฟังเสียงแม่ ท านองจากแม่ แต่อย่าสนุกอย่างเดียว ต้องร้องให้เพราะด้วย  

 
ค าถาม : ถ้าลกูสนใจด้านดนตรี เราควรสง่เขาไปเรียนไหม เพราะลกูยงัเล็กอยู ่เพิ่งจะ 3 ขวบ 10 เดือน 

ครูมัย : จริง ๆ ไม่แนะน าเลย ในโรงเรียนวอลดอร์ฟ เด็ก ป.1 จะต้องเป่าขลุ่ย เป็นขลุ่ยพิเศษท่ีมี 5 เสียง และ

เม่ือขึน้ ป.3 จงึคอ่ยเป่าขลุย่ธรรมดา แล้วเขาก็ต้องหดัเป่าท านองเพลงให้ได้ เพราะฉะนัน้ นิว้จะท างาน 

ฟังแล้วเป่า ๆ พอขึน้ ป.3 เทอม 2 อายปุระมาณ 9 ขวบ เดก็จะได้เร่ิมเลน่เคร่ืองสายเชลโล่ หรือ ไวโอลิน 

เพราะเวลาเลน่เคร่ืองสายเราต้องฟังเสียง ฟังแล้วต้องหาเสียง จนูให้ตรงโน๊ต จะได้ใช้หฟัูงคอ่นข้างมาก 

แต่ถ้าเด็กเรียนเปียโนเขาจะไม่ได้ตัง้เสียงอะไรเลย เพียงแค่กดถูกตวัโน้ตก็ได้แล้ว การเล่นเปียโนใช้ 

Thinking เพียงแคก่ดให้ถกูท่ีถกูเวลา ถ้าใครจะให้ลกูเรียนเปียโนให้เร่ิมท่ี ป.5 ขึน้ไปแล้วเขาจะไปได้เร็ว 

แตต่อนเล็ก ๆ แค่พาลูกไปดูเฉย ๆ ก็พอว่ามีเคร่ืองดนตรีอะไรบ้าง ลูกอยากเล่นอะไร พ่อแม่

อย่าไปยัดเยียดให้เขาเรียน ไม่ต้องรีบให้ลูกเรียนดนตรี การร้องเพลงเองกับลูกดีท่ีสุดแล้ว 

ค าถาม : ควรเรียนเปียโนแบบไหน 

ครูมัย : ให้เลือกเรียนแบบคลาสสิค แตเ่ล่น by heart กบัพ่อแม่แบบไม่ได้อ่านโน้ต เล่นได้เลย เล่นเม่ือไหร่ก็ได้ 

เป็นการเลน่ระหวา่งพอ่แมล่กูส าคญักวา่ ถ้าเขาอยากกดเปียโนเลน่ ปลอ่ยเลย ไม่ต้องห้าม แตก่ารเรียน

ดนตรีท่ีต้องอ่านโน๊ตด้วย ให้เร่ิมช้าหน่อย  ในโรงเรียนวอลดอร์ฟทดลองเองมาแล้ว ให้เด็กคนหนึ่งเร่ิม

เรียนเปียโน ตอน ป.1 กับเด็กอีกคนหนึ่งเร่ิมเรียนตอน ป.6 สองคนนีอ้ายุเท่ากัน และเม่ือขึน้ ม.1 

ปรากฏวา่เดก็ทัง้สองคนนีเ้ลน่เปียโนได้เทา่กนั ดงันัน้ รอให้นิว้เขาแข็งแรงก่อน (เด็ก ป.6 นิว้พร้อมแล้ว)

เม่ือพร้อมแล้วเขาก็จะไปตอ่ได้เลย  

ค าถาม : ควรใช้เปียโนแบบใดจงึจะฝึกความแข็งแรงนิว้ 

ครูมัย : ควรใช้เปียโนแบบไม้ดีกว่า เพราะเด๋ียวนีมี้เปียโนไฟฟ้ากับเปียโนอะคลูสติก เปียโนอะคลูสติกนัน้

คีย์บอร์ดท าจากไม้ เวลาเล่นต้องกดต้องใช้น า้หนัก นิว้ก็จะมีแรง เปียโนไฟฟ้าในปัจจุบนัมีน า้หนัก

เหมือนกันก็ใช้ได้ แต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดพลาสติกมนัไม่ต้องใช้แรงกด นิว้ก็จะไม่มีแรง และยิ่งถ้าไปเล่น
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อิเล็กโทนซึ่งเบามากนิว้ก็จะไม่มีแรง และเม่ือกลับไปเล่นเปียโนก็จะเล่นไม่ได้ ยิ่งไม่มีแรง กดไม่ไหว 

ดงันัน้ การเลน่เปียโน ท่ีส าคญัคือ นิว้เขาต้องพร้อมด้วย ต้องมีแรงท่ีจะกดคีย์แล้วจะไปได้เร็ว 

ค าถาม : ท าไมจงึมีคนบอกวา่เดก็ 4 ขวบ ก็เลน่เปียโนได้แล้ว 

ครูมัย : ก็มีเด็กท่ีเล่นได้ แต่เหมือนว่าเด็กเขาถูกยัดเยียดก่อนเวลา เพราะมือเขายังไม่พร้อมยงัไม่เข็งแรงพอ 

และเร่ืองของ thinking ด้วย เพราะช่วงอายเุท่านีเ้ด็กเขาจะท างานกบั Will อายุ 0-7 ปี เป็นช่วงท่ีเด็ก

เติบโตขึน้ด้วย will หรือเจตจ านง ไม่ว่าจะนัง่ ยืน เดิน นอน เขาไม่ได้คิดก่อน เขาลงมือท าเลยโดยท่ี

ไม่ได้คิดว่าจะต้องท าอย่างไร แต่ช่วง 7-10 ขวบ เด็กท างานกบัความรู้สึก ถ้าสอนเขาด้วยความงาม 

สอนอะไรท่ีเป็นหวัใจมาก ๆ เขาจะเรียนรู้ได้เร็ว แต ่14 -21 ขวบ เขาจะท างานกบั thinking ดงันัน้ ช่วง

อนบุาลเขายงัฝันอยูใ่นภวงัค์ ก็พาท าสิ่งท่ีเขาท าได้ก่อน งานบ้าน งานครัว ท าให้จบ 

ค าถาม : ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาท่ีจะเปิดเพลงฟัง หรือร้องเพลงด้วยกนักบัลูกเลย แตเ่ล่นอย่างอ่ืนด้วยกนั เล่นดิน 

เลน่ทราย ป่ันจกัรยาน วา่ยน า้ จะเป็นอะไรหรือไม ่

ครูมัย : เม่ือถึงเวลาท่ีเด็กเขาเติบโตเป็นวยัรุ่น เขาก็จะหาเพลงฟังเอง แล้วก็จะฟังเพลงเยอะกว่าคนอ่ืนเพราะ

เขาไม่เคยฟังมาก่อน แต่มีงานวิจัยว่าท านองเพลงเพราะ ๆ มีผลต่อสมองเด็กในช่วงวัยน้ี จึง

อยากให้พ่อแม่ร้องเพลงให้ลูกฟัง หรือร้องไปด้วยกัน 

 

 สรุปกิจกรรมดนตรี เป็นการท่ีครูมัยมาคยุกับคณุพ่อคณุแม่ ว่าดนตรีท่ีเหมาะสมกับลูกในวัย

อนุบาลควรจะเลือกเพลงท่ีจะไม่รบกวนการเติบโตของเด็กมากเกินไป เพราะว่าดนตรีในปัจจุบนันีมี้

หลายเพลงท่ีท าให้เด็กต่ืนก่อนวยั (คือ 7 - 8 ขวบ) ซึ่งช่วงเวลาท่ีเด็กจะต่ืนเต็มท่ีเลยคือ 9 ขวบ  ดงันัน้ เพลงท่ี

เหมาะสมควรเป็นเพลงท่ีเข้ากบัลกัษณะของเด็ก อ่อนหวาน ไม่ปลกุเร้ารุนแรง ไม่ปลกุเร้าให้เขาต่ืนมากเกินไป 

ถ้าพอ่แมส่ามารถเห็นภาพนี ้เขาจะเลือกดนตรีท่ีเหมาะกบัลกูได้ดีขึน้ 

เด็กอนบุาลเป็นวยัท่ีเขาก าลงัอยู่ในภวงัค์ ฝัน ล่องลอย เขาก าลงัมีความสขุอยู่ในโลก bubble ของเขา 

แตค่ าวา่ “ ต่ืนของเดก็อนบุาล” คือ รับรู้โลกมากขึน้ พอถึง 9 ขวบ โดยธรรมชาติเด็กจะรู้สึกเหมือนตกสวรรค์เลย 

เพราะแตก่่อนมีความสุข พอ 7 ขวบก็เร่ิมเปล่ียน แตพ่อ 9 ขวบ คือเขาออกมาอยู่ในโลกความจริงแล้ว เด็กบาง

คนเศร้ามากท่ีเห็นวา่โลกจริง ๆ ท่ีเขาอยูนี่ ้มนัไมไ่ด้สวยงามเหมือนตอนเขาเดก็ ๆ   
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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. ส่งต่อถาดอาหาร (เมนเูป็นโซบะไก่) ให้พ่อแม่แตล่ะคนตกัอาหารเอง โดยแม่ครูจะเน้นย า้ให้ตกัแตพ่อ

อ่ิม ถ้าไมอ่ิ่มแล้วจงึเตมิ จะได้ไมท่านเหลือ  

3. อาสาสมคัรรินน า้ใสแ่ก้วให้ครบทกุคน 

4. จดุเทียน 2 เลม่บนโต๊ะอาหาร เป็นสญัญาณวา่ทกุคนเตรียมพร้อมรับประทานอาหารแล้ว 
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 ท่ีอนบุาลบ้านรัก เด็ก ๆ จะต้องตกัเอง เพ่ือให้เขารูจกัค านวณว่าตกัแคไ่หนจึงพอดีกบัตวัเอง เพราะเรา

บอกเขาว่าอย่ากินให้เหลือ ใครตักอาหารเสร็จก็จะส่งตอ่กบัข้าวไปรอบวงเพ่ือให้เพ่ือนคนท่ีอยู่ถดัไปจากเราตกั

บ้าง ดงันัน้ เขาต้องรู้จกัรอด้วย ตอนทานข้าวหากลกูร้องไห้ เราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่า ร้องได้นะ แตห้่ ามรบกวน

คนอ่ืน เราต้องเป็นพ่อแม่ท่ีรอได้ก่อน เพ่ือให้ลกูเรารอได้ อาหารของอนบุาลจะแยกข้าว และกับข้าวเป็นช่อง ๆ 

เพราะเห็นแล้วน่าทานกว่า ดงันัน้ การจดัอาหารให้เด็ก เราต้องระวงั เพ่ือให้คนกินมีความสุข  เพราะเด็กเขา

ไมไ่ด้กินแคอ่าหาร แตเ่ขากินพลงัในอาหารด้วย 

 

 
 

 ก่อนเร่ิมรับประทานแม่ครูชวนทกุคนรอบโต๊ะอาหารจบัมือกนัแล้วท่องบทกลอน “คณุคา่ของอาหารท่ี

รับประทานมีมากมาย ให้ประโยชน์ตอ่ร่างกาย ข้าวทกุจาน อาหารทกุอ่าง อย่ากินทิง้ขวาง เป็นของมีคา่ ผู้คน

อดยาก มีมากหนักหนา สงสารบรรดา เด็กไม่มีกิน”  จากนัน้จุดเทียนตัง้ไว้กลางโต๊ะ 2 เล่ม พร้อมกล่าวค า

สญัญาร่วมกนั วา่จะรับประทานอาหารให้หมด และขอบคณุอาหารมือ้นี ้
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นิทานตัง้โต๊ะ 

เตรียมพ่อแม่ในการเป็นนักเล่านิทาน เพ่ือให้ลูกน้อยวัยก่อน 7 ขวบได้เรียนรู้เร่ืองราว มี

จินตนาการ ไปพร้อมๆ กับได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจากเนือ้หาในนิทาน ท่ีเดก็ๆ จะรู้สึกอิ่มเอม

และซึมซับได้ โดยไม่ต้องการข้อสรุป 

 

 ครูเร่ิมร้องเพลงน าเข้าช่วงนิทาน (เพลงหิ่งห้อย) จดุเทียน ใช้เพลงน าผู้ชมเข้าสู่โลกนิทาน คอ่ย ๆ เปิด

ผ้าท่ีคลมุโต๊ะนิทานเอาไว้ทีละน้อย  

“ได้เวลาของโลกนิทาน ได้เวลาของโลกนิทาน   

สะพานสายรุ้งทอดยาว จากดวงดาวสูต่วัเจ้า  

จากตวัเจ้าสูด่วงดาว มามาฟัง มาล้อมวง” 

นิทานเร่ือง “หมูป่า 13 ตัว” (แตง่โดยครูอุ้ย)  

“ณ ถ า้หลวงน า้ ลกูหมปู่าทัง้ 13 ในวยัซน  แอบหนีแมไ่ป เข้าถ า้ผจญ ฝึกความอดทน ปีนหินเขาย้อย 

พ่ีใหญ่หมปู่า เป็นหว่งน้องยา กลวัแมจ่ะคอย  น้องๆ ยงัสนกุ จนตะวนับา่ยคล้อย ฝนตกปรอยๆ ทยอยกลบัทนัที 

พอถึงปากถ า้ น า้ไหลเอ่อล้น ลกูหมถูอยหนี  รีบกลบัเข้าถ า้ เดนิย ่าเร็วร่ี ปีนป่ายให้ดี ท่ีสงูปลอดภยั  

ยิ่งมืดยิ่งหนาว น้องกลวัถึงคราว ตดิถ า้ท าไง  มาเถอะน้องๆ พ่ีจะกอดไว้ พ่ีใหญ่ปลอบใจ ไมใ่ห้น้องกลวั 



31 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์             

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

ฝ่ายแมห่มปู่า ร้องเรียกตามหา ลกูหมจูนทัว่ สตัว์ป่าพร้อมใจ มากนัหลายตวั ฝงูปลาสา่ยหวั สา่ยหางว่ายตาม 

พญานาคงใูหญ่ พากนัร่วมใจ ชว่ยกนัสบูน า้ ตวัตุน่รู้ขา่ว ท าฝายกัน้ห้าม ชาวบ้านใจงาม ให้ระบายน า้เข้านา 

ช้างชว่ยขนหิน นกน้อยชว่ยบิน มองหาน้องยา เจ้าลิงลอดมดุ เจาะขดุหินผา จนเหน่ือยจนล้า ไมพ่บน้องเลย 

อาสาลอดถ า้ เจ้าน้อยด าน า้ แหวกวา่ยอยา่งเคย  ฝงูปลาสา่ยหาง ไมน่ิ่งอยูเ่ฉย ไมร่อให้เอย่ วา่ยตามคลอไป 

น า้หลากทะลกั ใครจะรู้จกั ลกูหมอูยูไ่หน  ลกูหมอูอ่นเพลีย แตมี่แรงใจ คงต้องมีใคร มาช่วยสกัคน 

พ่ีใหญ่สอนติว หากลกูหมหูิว เจ้าจงอยา่บน  น า้หยดจากหิน กินได้ทกุคน เจ้าจงอดทน เชน่นกักีฬา  

ง่วงมานอนตกั เหน่ือยมานัง่พกั ใกล้ๆ พ่ีหนา  เจ้าอยา่ร้องไห้ อยา่เสียน า้ตา จงสงบกายา นัง่สมาธิกนั 

(ร้องเพลง “ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก ดัง่ดอกไม้บำน  

ภูผำใหญ่กวำ้ง ดัง่สำยน ้ำฉ ่ำเย็น ดงันภำอำกำศ อนับำงเบำ”) 

อาศยัโพรงถ า้ เป็นเรือนยามค ่า น้อมใจตัง้มัน่  สวดมนต์ก่อนนอน  ขอพรร่วมกนั ขอเทพเทวญั ปกปอ้งคุ้มครอง 

วนัหน้าได้ออก สูโ่ลกภายนอก อย่างท่ีใจปอง  แตใ่นวนันี ้เราจะปรองดอง เป็นทีมพี่น้อง จงึจะพ้นภยั 

กบแหวกวา่ยผลบุ โผล่ๆ  ผลบุๆ โผลข่ึน้ทนัใด มองเห็นลกูหม ูอยู่ครบดีใจ รีบแจ้งทกุฝ่าย ให้มาชว่ยกนั 

บอกลกูหมปู่า มาเกาะท่ีบา่ พวกกบอยา่งฉนั  จะพาเจ้าออก จากถ า้หลวงพลนั เร่งเวลาให้ทนั ก่อนน า้ใหมจ่ะมา 

ลกูหมสูวมกอด กบน้อยตลอด ผา่นซอกหินผา ต้องมดุต้องลอด ลกูหมหูลบัตา ตืน้ตนัอรุา ลกูหมูป่าปลอดภยั 

13 ลกูหมปู่า ตดิถ า้นานมา กลบับ้านดีใจ  ขอบคณุทกุทา่น ทกุก าลงัใจ ลกูหมปู่าพ้นภยั เพราะน า้ใจสามคัคี” 

(ร้องเพลง “ดวงดำวน้อย ๆ พกัผ่อนกำย พวกเรำพกัผ่อน พกัผ่อนกำย”  

และค่อย ๆ ปิดผ้ำคลมุโต๊ะนิทำน) 

 

นิทานส าหรับเดก็เล็ก  

นิทานเร่ือง “หมูป่า 13 ตวั” นีแ้ต่งจากเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง แต่ถ้าเราเล่าเร่ืองนีใ้ห้เด็กอนุบาลฟัง เหมือน

การรายงานข่าว เด็กอาจจะไม่อยากฟัง หรือไม่เข้าใจ แตก่ารน ามาแต่งเป็นนิทาน เขาจะรู้สึกลุ้น รู้สึกสนุกกับ

สตัว์ทัง้หลายท่ีเป็นเพ่ือน และสุดท้ายหัวใจหลักๆ ของเร่ืองนีเ้ราต้องโยงออกมาให้ได้ ด้วยวิธีท่ีจะท าให้เขา

เข้าใจได้ หลายครัง้ท่ีผู้ ใหญ่พยายามจะให้ข้อมูลมากมายแก่เด็ก แม้ว่าเด็กจะพูดตามเราได้แต่เขาไม่เข้าใจ 

เพราะฉะนัน้ เรามาชว่ยกนัดวู่าแนวการศกึษาแบบไหนจะคอ่ยเป็นคอ่ยไป และท าให้ลกูเราเข้าใจได้ จบัต้องได้ 

ซึ่งจากการสังเกตการใช้นิทานหรือละครหุ่น จะพบว่าการศึกษาแบบวอลดอร์ฟจะพยายามน านิทาน

คุณธรรมหรือเร่ืองราวปรัมปรามาปรับให้เข้าใจง่าย และเดก็เข้าถงึเน้ือหาท่ีต้องการสอนเดก็ 
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ควรมีการสรุปหรือตัง้ค าถามหลังจากเล่านิทานจบไหม?  

หากมีการ “ท าซ ้า” ก็ไม่จ าเป็นต้องสรุป เพราะทัง้การเล่าและบทสรุปของนิทานจบลงด้วยความสุข  

ลกูหมนู้อยกลบัมาหาแม ่สตัว์ก็มาห้อมล้อมกนั แล้วทกุคนก็ดีใจ  จบลงด้วยสิ่งท่ีเด็กเห็นเองว่าหากสามคัคีก็จะ

ได้ผลดี ไม่ต้องสรุป แต่หากถามว่าสรุปแล้วจะดีไหม ... ในขณะท่ีเด็กฟังนิทาน เขาก าลังสร้างภาพใน

จินตนาการ ขณะท่ีเราเล่าไปและหุ่นนิทานเคล่ือนไหวไป เด็กจะมีภาพในหัว เราควรจะให้เวลาให้

ภาพน้ันค่อยๆ จางหายไป เด็กจะมีบทสรุปท่ีดีของตัวเอง แต่หากเรากลับถามเขาว่า “นิทานเร่ืองนีว้่า

อยา่งไร”  ภาพในจินตนาการจะถกูดงึลงมาสู่โลกความจริงท่ีมีค าตอบ “ถกู” “ผิด” จากภาพท่ีก าลงัจินตนาการ 

เขาก็ต้องหยดุฝันแล้วคดิวา่จะตอบวา่อะไรดี ตอบไปจะถกูหรือผิด 

หลกัการของนิทานตัง้โต๊ะ อยา่เพิ่งปิดผ้าเร็ว ผ้าจะต้องค่อย ๆ คล่ีขึน้ แล้วคอ่ยๆ คล่ีปิดแล้วเหลือค้างไว้

หนอ่ยหนึง่ ให้เด็กเขาได้คิดตอ่ จินตนาการตอ่ เพราะเราก าลงัท างานกบัร่างท่ีมองไมเ่ห็นของมนษุย์ นัน่คือ

ความตระหนกั จินตนาการ ดงันัน้ เวลาเล่านิทานพอ่แม่อยา่ดว่นสรุป ว่า “ท่ีเลา่ไปแล้วเป็นอยา่งไร บอกมาซิ” 

อยากให้เป็นคณุแมท่ี่รอได้มากกวา่ 

 

 
 

หากพอ่แมเ่ลา่นิทานเร่ืองเดมิซ า้แล้วซ า้อีกหลาย ๆ รอบ จะเห็นผลท่ีออกมาจากตวัเขาเอง เช่น หากเล่า

วนันี ้พรุ่งนีจ้ะเห็นเขาน ามาเล่นบทบาทสมมติกนัเอง (เลียนแบบเรา) จดัโต๊ะเหมือนเราเลย เขาน าสิ่งท่ีเขาเห็น
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มาท าทกุอยา่งเหมือนจริง แล้วหากในเนือ้เร่ืองของนิทานท่ีหมปู่าสามคัคีกนัขนาดนี ้หมปู่ามีการนัง่สมาธิ ไม่คยุ

กนั คดิวา่เดก็ก็จะเลียนแบบและเอาไปใช้บ้างเหมือนกัน อาจจะผ่านการเล่นบทบาทสมมติ แปลว่าเขา

เข้าใจ ดงันัน้ อย่าเพิ่งถามความเห็น เพราะเด็กก าลัง take in เราต้องรอให้เขาค่อยๆ เก็บสะสม

ประสบการณ์ไว้ก่อน  เหมือนกินอาหารให้เขาได้กินได้ย่อยก่อน แล้วรออีกนิดนึง แต่การรอก็ไม่ใช่รอเฉย ๆ 

คณุพ่อคณุแม่ต้องรอแบบเฝ้าติดตาม เรามองเด็ก เราเห็นเด็กทกุคน เราก็เฝา้ดทูกุคนในทกุวนั  มีทัง้วนัดี วนั

กร๊ีด  ซึง่เราก็ต้องรอวา่เม่ือไหร่จะถึงวนัท่ีเขาไมอ่อกฤทธ์ิ  

 

ใช้วัสดุอะไรมาท าตุ๊กตาส าหรับเล่านิทานได้บ้าง  

หากเราไมไ่ด้เย็บตวัคนหรือตวัสตัว์ อาจจะใช้ลกูสน พนัด้วยใยขนแกะ แตส่ามารถน าวัสดุอ่ืนมาเป็น

ตัวสมมติแทนได้ เพราะเด็กเล็กมีจินตนาการสูงมาก บางทีเขาก็นัง่บนเก้าอี ้แล้วเล่นเป็นคนขบัรถได้เลย 

คือ เขามีคณุสมบตัิเหมือนนกัเล่นละครใบ้เลย จบัเก้าอีค้ว ่าลง จากเก้าอีธ้รรมดา ๆ ก็กลายเป็น “รถเข็น” ทัง้ ๆ 

ท่ีเราเอง   มองยงัไงก็เป็นเก้าอี ้แต่เด็กเล่นได้ทัง้เป็นรถยนต์ รถเข็น ท่ีนัง่ในโรงหนงั แสดงว่าจินตนาการเด็กสูง

มาก ดงันัน้ คณุพ่อคณุแม่สามารถใช้วสัดใุกล้ตวั เช่น ตะเกียบ ช้อน มาเล่นจินตนาการเป็นตวัละครตา่งๆ เป็น

เจ้าหญิงเจ้าชาย ซึง่เดก็จะเห็นเป็นอย่างนัน้จริงๆ แตเ่ม่ือเด็กโตขึน้และอยู่บนความจริงแล้ว หรือเด็กท่ีไม่เคยให้

จินตนาการถกูหลอ่เลีย้งเลย จะเลยเวลาท่ีเขามีจินตนาการไปแล้ว 
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ความหมายของขัน้ตอนในการเล่านิทาน  

การเล่านิทาน ท าให้เดก็เกิดภาพในใจหรือภาพจินตนาการขึ้นในหัว  เราจึงต้องรักษาภาพใน

จินตนาการของเขาให้ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น หรือระมัดระวังอย่าให้ภาพท่ีเขาก าลังสร้างขึ้นมาสลายเร็วไป 

หรือไม่ให้ความส าคัญกับภาพเหล่าน้ัน และให้ความส าคญักบัล าดบั คือ  

- อุปกรณ์ท่ีจะเป็นตัวละครในนิทานจะถูกจัดทุกอย่างไว้ในโปงผ้าท่ีคลุมไว้เรียบร้อยดีแล้ว มีฉากท่ี

ตอ่เน่ืองกนั จดัแบง่โต๊ะให้เหมาะสมกบัฉากและการเดนิเร่ืองนิทาน 

- ร้องเพลงหรือมีบทกลอนเพ่ือให้เดก็นัง่นิ่ง ๆ ก่อน อาจมีการจดุเทียนเพ่ือให้เด็กมีศนูย์รวมใจว่า “เม่ือจดุ

เทียนแล้ว คือ การเร่ิมต้นจะเกิดขึน้แล้ว”  

- คอ่ย ๆ เปิดผ้าคลมุโต๊ะนิทานจากด้านนอก เป็นจงัหวะท าให้เดก็รู้วา่ “นิทานก าลงัจะเร่ิมแล้วนะ” พร้อม

กบัร้องเพลงไปด้วยวา่ “ได้เวลาของโลกนิทาน” โดยจะมีจงัหวะให้ทอดนิ่งเหมือนลมหายใจ   

- ครูสองคนท่ีเลา่ (คนเลา่ คนเดนิหุน่นิทาน) จะต้องมีจงัหวะลมหายใจตรงกนั เดนิเร่ืองประสานกนั 

- นิทานส าหรับเดก็เล็กจบต้องจบลงด้วยความสขุทกุครัง้ เพ่ือยืนยนัเร่ือง “ความดี”  และทกุอย่างต้องนิ่ง 

ภาพความสขุต้องค้างอยู ่แล้วจงึคอ่ยๆ ปิดมา่น (ผ้าคลมุโต๊ะนิทาน) เพ่ือให้เดก็ยงัคงคดิตอ่ได้อีกหน่อย 
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ทบทวนแนวคิดมนุษยปรัชญา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดย อภสิิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) 

ผู้เช่ียวชาญการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

  

ในชว่งสรุปบทเรียน ครูอุ้ยได้ทบทวนแนวคดิมนษุยปรัชญา เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนขึน้ 

 

 
 

องค์ประกอบมนุษย์  

มนษุย์แตล่ะคน มี 4 องค์ประกอบ  

- ร่างกาย (Physical Body) อยูใ่กล้กบัดนิ ร่างกายมีสว่นเช่ือมโยงหรือเทียบเทา่กบัหินดินแร่ 

- ร่างพลังชีวิต (Etheric Body) เทียบเท่าพืช งอกงามได้ เติบโตได้ มีชีวิตชีวา วนัท่ีเราไม่มีชีวิตชีวาคือ 

วนัท่ีเราไมส่บาย เหมือนพืชท่ีต้องการน า้รด มนษุย์ก็ต้องการพกัผอ่น 

- ร่างความรู้สึก (Astral Body) เทียบเท่ากบัสตัว์ ท่ีมีสญัชาติญาณ  ซึ่งเป็นไปกบัโลก เพราะสตัว์จะมี

การด ารงเผา่พนัธุ์  

- ตัวตน (Ego) คือ เป็นสิ่งท่ีมนษุย์มีเหนือกวา่สตัว์และพืช   
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 ตามแนวคิดมนุษยปรัชญาเช่ือว่าเด็กมาจากฟ้า มองโลกจากเบือ้งบนลงมาแล้วเห็นว่าสวย เลือก

ว่าอยากลงมาเกิดกบัครอบครัวนี ้ เขาตั้งเจตจ านงจะลงมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่คู่น้ี และมีเจตจ านงลง

มาท าให้โลกสวยงามขึ้น ต้นไม้งาม น ้าใส หรือตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเป็นคนดี   

จากความรู้เดมิเราเลือกเกิดไมไ่ด้  แตแ่นวคดินี ้“เราเลือกเกิดได้” ว่าจะเป็นลกูของพ่อแม่คูนี่ ้ ครูอุ้ยเคย

สงสยัว่า เด็กติดเชือ้บางคนท าไมโชคร้ายจงัท่ีมาเกิดในครอบครัวท่ีมีเชือ้ และต้องระวงัการใช้ชีวิต แต่เม่ือได้

ท างานกบัเด็กเหล่านี ้พบว่าก็มีข้อดี เพราะท าให้ชีวิตเขาใคร่ครวญ และทบทวนตวัเองเร็วขึน้ และระวงัตวัเอง

ทกุย่างก้าว ขณะท่ีเด็กวยัรุ่นปกติอาจจะไม่ระวงัตวัเอง ครูอุ้ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเจตจ านงคือเขาต้องการ

เกิดมาเพ่ือระวงัตวัเอง ท าให้เขามีเชือ้หรือเลือดท่ีไม่ปกติ  เพราะฉะนัน้ การท่ีเด็กทุกคนสามารถเลือกเกิดมา

เป็นลกูของใคร ก็อาจจริงได้ เขาอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างท่ีจะต้องมาท าเพ่ือครอบครัวนีก็้ได้ ดงันัน้ พ่อแม่

จงึมีหน้าท่ีดแูลเขาให้ดี 

เม่ือทกุคนตัง้ใจมาเกิดบนโลก มีสตัว์มากมายเป็นเพ่ือน มีพืช มีภูเขาต้นไม้ ท่ีสวยงาม มีน า้สะอาด คือ 

ตอนเขามองลงมา ทุกสิ่งดูสวยงามหมด แต่พอลงมาจริง ๆ ทุกอย่างไม่ได้สวยอย่างท่ีเข้าใจ น า้ก็มีปัญหา 

อากาศก็ไม่สดใส ท าให้เด็กแตล่ะคนมีเปา้หมายว่าจะต้องท าให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งพ่อแม่จะช่วยให้เขาท าไปตามท่ีเขา

ตัง้ใจได้อยา่งไร หน้าท่ีของผู้ เลีย้งเดก็จงึเสมือนเป็นผู้ชว่ยนางฟ้า ให้เดก็ลงมาเกิดเพ่ือท าหน้าท่ีนีบ้นโลก   
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ก่อนท่ีคณุพอ่คณุแมจ่ะให้ก าเนิดลกู จะอธิษฐานขอพรให้ลกูท่ีเกิดมาครบ 32 แข็งแรงสขุภาพดี และโต

ขึน้เป็นเดก็ดี ซึง่ผู้ ท่ีจะท าให้ค าขอนัน้เป็นจริงได้ นอกจากพอ่แมแ่ล้วคือ แม่ครูอนบุาลนัน่เอง ดงันัน้ พ่อแม่ต้อง

เตรียมคนดีไว้เล้ียงเด็ก  “หากคุณยังไม่ดีพอ ก็ต้องท าให้ตัวเองดีขึ้น ให้โอกาสตัวเองท่ีจะท าให้ดีขึ้น” 

ทัง้แมค่รู และคณุพอ่คณุแม ่และเม่ือเราเตรียมคนดีไว้แล้ว ก็ต้องเตรียมชมุชน เตรียมสงัคมด้วย 

 

พัฒนาการมนุษย์แต่ละช่วงวัยตามแนวมนุษยปรัชญา 

เด็กช่วงอายุ 0 – 7 ขวบ สิ่งท่ีติดตวัเด็กมาตัง้แตเ่กิด คือ Will หรือ เจตจ านง คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะท า

อะไรให้ส าเร็จ เช่น ปีแรกเดินได้ เล่นได้ในสามปี  โดยลกูเขาจะรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของโลก ด้วยการยืนด้วยขา

ตวัเองแล้วพดูว่า “ไม่” (ไม่กิน ไม่อาบน า้” ไม่....ฯลฯ ) เพ่ือยืนยนัว่าสิ่งท่ีเขาพดูนัน้ถกูต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถกูต้อง 

เราก็เปล่ียนให้ เช่น เม่ือเขาพดู “ไม่อาบน า้” เราบอก “เด็กต้องอาบน า้” และเราก็ต้องท าให้เขาอาบน า้  “ไม่กิน

ข้าว” ก็ต้องพาให้เขากิน  “ไม่นอน” ก็ต้องพาเขานอน เพ่ือเขาจะได้พกัผ่อนและเติบโตอย่างสมบรูณ์ ดงันัน้ พ่อ

แม่ต้องตระหนักรู้ว่าเราต้องท าอะไร แม้เราจะเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูก แต่ก็ต้องไม่ให้เขาเหนือเรา

เพราะเราจะพาเขาไปในแนวทางท่ีดีงาม  หากเขาแข็งกว่าเรา เราต้องคิดว่าท าไมเราถึงยอมเขา ท าไมใจเราไม่

แข็งพอ รักเขามากไปไหม หรือกลวัเขาเสียใจ  หรือแอบเสียใจเล็ก ๆ เวลาลกูเราไม่เหมือนคนอ่ืน  เวลาลกูตีคน

อ่ืน เราจะเสียใจมากกวา่ลกูเราถกูคนอ่ืนตีเสียอีก หน้าเราจะเศร้ามากเลย ต้องอย่าเสียใจกบัตรงนีน้าน ต้องรีบ

ดวู่าเกิดอะไรบ้าง จงัหวะในการเลีย้งดลููกของเราเป็นยงัไง การกระท าซ า้ สิ่งดี ๆ ท่ีต้องท ามีอะไรบ้าง การให้

ความเคารพ ดแูลนบัถือมีตรงไหนบ้าง  บางทีย้อนกลบัไปก็คือ “การเลีย้งด”ู และ “รอยตอ่ในการเข้าสูส่งัคม” 

เม่ือโลกทัง้ใบเหมือนกับมนุษย์ 1 คน หรือมนุษย์ 1 คนเหมือนโลกทัง้ใบ เวลานีโ้ลกเปล่ียนแปลง

มากมาย คนก็เปล่ียนไป เราไม่ค่อยคยุกัน แตอ่ยู่กบัเคร่ืองมือส่ือสาร เราอยู่กับตวัเองมากเกินไป ท าให้เห็นว่า

เรายงัอยูก่บัตวัเองทัง้ท่ีเรามีคนรอบข้างมาก จะท าอย่างไรเม่ือโลกป่วย แล้วเราจะตัง้รับอย่างไรกบัเด็กท่ีเกิดมา 

... เราก็ต้องท าให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีท าได้ คือ ให้เขา “เป็นธรรมชาตอิย่างท่ีมนุษย์ควรจะเป็น”  

เราจึงต้องกลบัมาเรียนรู้ว่า เด็กตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น เป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์มีความ

เช่ือมสมัพนัธ์กบัโลก  

เด็กช่วง 0-7 ปี มี will คือ พลังเจตจ านง หรือมีความมุ่งม่ัน มาพร้อมเขาตัง้แต่เกิด ดังนัน้ 

การศึกษาท่ีควรท าหน้าท่ีให้เด็กเป็นไปตามธรรมชาติท่ีสุด คือ การศึกษาท่ีสนับสนุนพลังเจตจ านง 

ตวัอย่างเช่น กิจกรรมท าขนมปัง ตอนท่ีท าครัง้แรกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ พอท าซ า้ในสปัดาห์ท่ีสอง เรารู้แล้วว่า
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ต่อไปครูจะท าอะไร เราจะนวดแป้งอย่างไร และเราท าได้เร็วขึน้ คือ รู้ว่าจะท าจากไหนไปไหน กระบวนการ

ชดัเจนขึน้... น่ีคือวนัเดียว เดก็อนบุาลท่ีน่ีหากอยูก่บัเรา 3 ปี และท าขนมปังกบัเราทกุสปัดาห์ ปีละประมาณ 30 

กว่าครัง้ เด็กจะคล่องมากจนโตไปอนุบาล 3 แทบจะเตรียมของให้ครูได้เลย มือไม้เขาคล่องแคล่วมาก ดงันัน้ 

การเรียนรู้ผ่านการลงมือท า” (Doing) เพ่ือชีช้ดัว่า “จริงนะ โลกนีมี้ความดีจริง ๆ ด้วย” เพราะมีคนดีท่ีอยู่ข้าง

เขา เป็นคนดีจริง ๆ เขาเห็นคนท่ีพยายามพัฒนาตวัเอง คือแม่ครู คุณพ่อคุณแม่ท่ีปรับตวัเองตอนมีลูก ตอน

โมโหลูก ท่ีไม่เคยอดทนก็อดทนตอนมีเขา การกระท าทัง้หมด เพ่ือยนัยนัว่า “โลกน้ีมีคนดี มีความดี”  โดย

กิจกรรมท่ีท าคือ “งานบ้าน งานครัว งานสวน”  

เด็กช่วงอายุ 7 - 14 ปี เป็นช่วงอายุประถมถึงมัธยมต้น สิ่งท่ีติดตัวเด็กมา คือ Feeling  หรือ

“ความรู้สึก” เรียนรู้ว่าโลกนีมี้ “ความงาม” ผ่านศิลปะทัง้วาดรูป ร า ดนตรี นาฏศิลป์  หากเด็กไปเรียนร าหลัง

อายุ 14 ปีจะสายไปแล้ว แต่พ่อแม่ควรให้โอกาสลูกท าในช่วงอายุนี ้โดยพ่อแม่ต้องท าก่อน เช่น หากอยากให้

ลูกเล่นดนตรี พ่อแม่ก็ควรต้องสนใจและเล่นก่อน ท าให้เขาเห็น เขาก็จะท าตามพ่อแม่ได้ง่าย เป็นต้น ซึ่งงาน

ศลิปะเป็นการยืนยนัวา่โลกนีมี้ความงาม 

เด็กช่วงอายุ 14 - 21 ปี จะมีสิ่งท่ีติดตวัเด็กมาคือ “Thinking “ หรือ “ความคิด” ซึ่งเม่ือเขาได้โอกาส

คิด ได้โอกาสท าโครงการหรือโครงงานต่าง ๆ จะท าให้เด็กยืนยนักบัตวัเองได้ ว่า “โลกนีมี้ความจริง” ท่ีเขาต้อง

พิสจูน์ สิ่งท่ีเดก็ต้องการมากคือ คนท่ีจะน าเข้าได้อย่างมืออาชีพ เขาจะเช่ือคนท่ีเขาศรัทธา เขาจะหาแบบอย่าง 

หาคนท่ีเขาเช่ือ เพ่ือไปเรียนรู้จากแบบอยา่งนัน้”  

 

บทบาทของพ่อแม่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเดก็แต่ละช่วงวัย 

การเป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” ตามแนวคดิมนษุยปรัชญา ต้องใช้เวลา 7 ปี  3 รอบ  

- ช่วง 7 ปีแรก เดก็ต้องฝึกฝนด้วยการลงมือท า ผ่าน “งานบ้าน งานครัว งานสวน” เพ่ือให้ได้รู้ว่า 
“มีคนดีจริง”  

- ช่วงอายุ 7-14 ปี ฝึกทักษะให้เข้าถึงความงาม เข้าถึงความรู้สึก เพ่ือยืนยันว่า “โลกน้ีมีความ

งาม”  ซึ่งเป็นช่วงท่ี นพ.ประเสริฐ เรียกพ่อแม่ของเด็กวยัรุ่นช่วงนีว้่าเป็นเทพขาลง ท่ีเขาไม่เช่ือพ่อแม่

แล้ว เขาจะเช่ือเพ่ือนและโลก social ท่ีเขาเข้าถึง เขาจะมีชดุค าท่ีพ่อแม่ไม่เข้าใจเขา แต่อย่างไรก็ตาม 

พ่อแม่ต้องเอาความงามของศิลปะมาช้อนเพ่ือพัฒนาจิตใจเขาให้สูงขึ้นไปสู่คุณธรรมความดี 

ถ้าพอ่แมมี่คณุธรรมความดีเป็นพืน้ฐานอยูแ่ล้ว ก็ไมย่ากส าหรับครอบครัวนัน้ เช่น พาเข้าวดั คา่ยตา่ง ๆ 
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ให้เขามีทกัษะชีวิตท่ีดี ให้อยูใ่กล้ครูอาจารย์ท่ีน าลกูเราได้ เพ่ือยืนยนัวา่สิ่งท่ีเขามีอารมณ์พาไป มีใจเป็น

ใหญ่ จะมีความงามพวกนี ้ช้อนเขาไปสูส่ิ่งท่ีดีงามได้  

- ช่วงอายุ 14-21 ปี เด็กเร่ิมมีความคิด ให้พ่อแม่เช่ือมัน่ว่าความคิดของลูกใช้ได้ คิดอะไรก็สนบัสนุน 

อยา่ไปบน่ ให้ฟังเขาก่อนว่าเขาคิดอะไร เขาต้องการคนท่ีท าให้เขาเช่ือม่ัน พิสูจน์ความรู้ในโลก

ใบน้ีเป็นความจริง 

ทัง้หมดนีท้ าให้เดก็ผา่นพ้นวยัเดก็ไปสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ซึง่พอ่แมแ่ละครูส าหรับเด็กเล็กช่วง 0-7 ปี 

ท างานในระดบั Will คือ สนบัสนนุให้มีเจตจ านงเตม็ท่ี 

 

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรท า  

- ส่ิงท่ีเราไม่พูดกับเดก็เลย คือ ค าว่า “อย่า”  เราต้องมองก่อนวา่สิ่งท่ีเราจะพดูสมควรต้อง “อย่า” ไหม 

บางเร่ืองเดก็มีความตัง้ใจจะชว่ย แม้เรามองว่ามนัจะท าให้งานท่ีเราท าอยู่ช้าลง เราก็จะไม่ห้าม ไม่ควร

บอกเขาว่า “อย่าท า หนทู าไม่ได้หรอก” เขาจะเสียใจมาก พ่อแม่ควรจะท าไปด้วยกันกับลูก บอก

ลกูวา่ “มา มาชว่ยกนั”   

- “ไม่เร่งอ่านเขียน” ควรเป็นคุณแม่รอได้ พ่อแม่บางคนหดัให้เด็กคดั ก.ไก่ ก่อนวยั ครูต้องพยายาม

บอกพอ่แมว่า่ให้รออีกนิด ให้เขาวาดรูปไปก่อนดีไหม หล่อเล้ียงจินตนาการให้เดก็ได้วาดรูปดีกว่า 

- รู้จักควบคุมความโกรธ  หากเด็กท าอะไรไม่ถกูใจ อย่าเพิ่งโกรธเขา พยายามควบคมุอารมณ์ตวัเอง 

มองเด็กให้เป็นเด็ก เพราะยิ่งเราโกรธ เขาจะยิ่งรับรู้ได้ แล้วเขาจะยิ่งท ามากขึน้ แต่หลงัจากเด็กหยุด

พฤตกิรรมไมดี่ (งอแง/กร๊ีด) แล้ว เขาจะกลบัมานา่รักเหมือนเดมิ ไมมี่ความรู้สกึไมพ่อใจตดิค้างอยู่ 

- พยายามรักษาจังหวะ อย่าท าจงัหวะชีวิตของลกูแตก  เช่น ท่ีอนบุาลบ้านรักจะรักษาจงัหวะท่ีเสมือน

ลมหายใจเข้า-ออก ตรงนีไ้ว้ตลอดวัน ตัง้แต่เช้า เร่ิมจากอยู่ในห้อง (หายใจเข้า) สายออกไปเล่นใน

สนาม (หายใจออก) จนถึงเท่ียง ทานข้าว ฟังนิทาน นอน  และพอต่ืนขึน้มาก็จะกลบับ้านเลย เราไม่ให้

เขาเลน่แล้ว เพราะทกุอยา่งหลบัหมดแล้ว ต้นไม้ ใบหญ้าท่ีน่ีหลบัหมดแล้ว ไว้คอ่ยมาปลกุทกุอย่างใหม่

พรุ่งนี ้หากจังหวะเพีย้นไป เช่น แม่ให้ลูกเล่นก่อนกลับบ้าน พอวันรุ่งขึน้เด็กกลุ่มนีจ้ะรวนหมดเลย 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์             

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 2  

เพราะรับรู้ว่าแม่ยงัละเมิดกฎเกณฑ์ของคณุครูได้เลย ฉะนัน้ วนันีก็้จะอยากท าอีก  ซึ่งครูก็ต้องคอยไป

อธิบายวา่ “วนันีเ้ลน่ไมไ่ด้แล้วนะ” ไมใ่ชว่า่หวงสนาม แตค่ณุแมท่ าให้จงัหวะชีวิตของลกูแตกไมไ่ด้  

- สิ่งส าคญัท่ีพอ่แมต้่องระวงัคือ “การให้โอกาสในการรับเข้าของเดก็ให้มากเพียงพอ” ให้เป็นคณุแม่

ท่ีรอได้ ถ้าเดก็ยงัไมมี่โอกาสในการรับเข้า ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือประสบการณ์ต่างๆ เม่ือการ

รับเข้าไม่เพียงพอ แต่พ่อแม่รีบไปถามหรือขอดกู่อนว่ารับเข้าไปเท่าไร และไปท าให้เด็กต้องมาบอกเรา

วา่ท่ีให้ไปนีรั้บได้เทา่นี ้เทา่นัน้ เดก็คนไหนท่ีถกูย า้มาก ๆ เขาจะจ าเฉพาะประโยคท่ีต้องตอบ ท่ีเป็นการ

ถามการตอบ จะไมใ่ชก่ารรับเข้าท่ีเปล่ียนแปลงภายในของเขาจริง ๆ   

 


