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การอบรมโครงการห้ องเรี ยนพ่ อแม่ ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่ นรู้ โลก ผ่ านความงาม”
ณ อนุบาลบ้ านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ ท่ ี 17 และ 24 พ.ย.61)
-------------------------------------------------------------------------วิธีดาเนินกิจกรรม
 เเด็ก ๆ เรี ยนรู้เรื่ องงานบ้ าน งานครัว งานสวน และกิจกรรมศิลปะ รวมทังการด
้
าเนินชีวิตประจาวัน
เหมือนกับที่พอ่ แม่เคยเรี ยนรู้ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในครัง้ นี ้พ่อแม่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ ซึง่ กิจกรรม
Play Group ใน 2 สัปดาห์นี ้จะทาซ ้ากัน เพราะเด็กเรี ยนรู้จากการทาซ ้า (Repetition)
ผลที่เกิดขึน้
 เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่แม่ครูจดั ไว้ ขณะเดียวกัน พ่อแม่ก็ได้ เรี ยนรู้วิธีในการดูแลลูกแบบตาม
ธรรมชาติ จากการสังเกตวิธีการเรี ยนรู้ของลูกและเด็กในกลุม่ บทบาทของแม่ครูในการพาเด็กทา
กิจกรรม
 พ่อแม่เข้ าใจการเรี ยนรู้ของเด็ก และบทบาทของตนเองมากขึ ้น และสามารถออกแบบการเรี ยนรู้ให้ กบั
ลูกๆ ได้ เอง
กาหนดการ
08.00 น.

งานบ้ าน งานครัว (เด็ก ๆ ปั น้ ขนมปังร่วมกับแม่ครู)

09.00 น.

ทางาน Art และ Hand Work (ร้ อยดอกไม้ จัดแจกัน ระบายสีน ้า วาดภาพสีเทียน)

10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง (ขนมปังที่เด็ก ๆ ปั น้ ด้ วยตัวเอง)

10.30 น.

กิจกรรมเล่นเสรี (ของเล่นจากธรรมชาติ)

11.00 น.

กิจกรรมเล่นกลางแจ้ ง

11.30 น.

กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง

12.00 น.

นิทานตังโต๊
้ ะ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และเก็บล้ าง

13.00 น.

พักผ่อน

13.30 น.

กิจกรรมอาลา
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“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 3 – 4

2

งานบ้ าน งานครั ว (เด็ก ๆ ปั ้นขนมปั งร่ วมกับแม่ ครู )
แม่ ครู ชวนเด็ก ๆ ทางานบ้ าน งานครั ว เตรี ยมอุปกรณ์ และช่ วยกันปั ้นขนมปั ง สาหรั บเป็ น
อาหารว่ างตอนสาย ที่นอกจากเด็กๆ จะได้ ฝึกการใช้ กล้ ามเนือ้ นิว้ มือ การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ใน
การปั ้ น ขนมปั งออกมาในรู ป ร่ างต่ างๆ ตามจิ น ตนาการแล้ ว การน าขนมที่ ท าด้ ว ยตนเองมา
รับประทานเป็ นอาหารว่ างร่ วมกันจะทาให้ เด็กเห็นที่มาที่ไปของอาหารที่ทาอย่ างมีความหมาย

ในการนวดแป้งและปั น้ ขนมปั งนัน้ แม่ครูใช้ วิธีการ “พาทา” โดยแม่ครูทาเป็ นตัวอย่าง แจกแป้ง ที่แม่ครู
ผสมเสร็ จแล้ วให้ เด็ก ๆ คนละหนึ่งก้ อน เมื่อแม่ครู เริ่ มนวดแป้งและปั น้ เป็ นก้ อน เด็ก ๆ ก็ทาตามโดยที่แม่ครูไม่
ต้ องใช้ คาสัง่ เด็กหลายคนปัน้ ขนมปังออกมาตามจินตนาการที่ตวั เองกาลังสนใจ เช่น ไดโนเสาร์ หรื อตัวการ์ ตนู
ต่าง ๆ แต่ก็ยัง มี เ ด็กอี ก หลายคนที่ ยัง ไม่กล้ าลงมื อทาอย่า งเต็ม ที่ เพี ยงแค่เอานิว้ จิ ม้ ๆ แตะ ๆ แป้ง อย่า ง
ระมัดระวัง อีกทังยั
้ งคอยสังเกตแม่ครู และเพื่อนคนอื่นอยู่เป็ นระยะ ซึ่งในกรณีนี ้แม่ครูจึงบอกให้ พ่อแม่ของเด็ก
เข้ ามาอยูใ่ กล้ ๆ และเป็ นคนพาลูกทาด้ วยตัวเอง
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แม่ครู ปรับเปลี่ยนกระบวนการ จากเดิมที่แม่ครูเตรี ยมแป้งที่ผสมเสร็ จแล้ วให้ เด็กปั น้ ตามจินตนาการ
ในครั ง้ ที่ 2 นี ้ แม่ครู เ ตรี ยมนา้ ตาลแป้งและไข่มาให้ เด็กช่วยกันทา เริ่ มจากการร่ อนแป้งให้ ละเอี ยด จากนัน้
ช่วยกันตีไข่ (โดยแม่ครู ตอกไข่ให้ ก่อน) เด็กๆ ช่วยกันค่อยๆ เติมแป้ง โดยที่มีแม่ครูคอยนวดแป้งให้ จากนัน้ ก็
แบ่งแป้งที่ผสมเข้ ากันแล้ วให้ เด็กปั น้ ขึ ้นรูปตามจิตนาการ ทาให้ กิจกรรมทำขนมปั งครั้ งที่ 2 นี้ เด็กๆ ได้ เห็น
กระบวนกำรได้ มำซึง่ แป้ งขนมปั งตัง้ แต่ ต้นกระทัง่ ออกมำเป็ นขนมปั ง
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ทางาน Art และ Hand Work (ร้ อยดอกไม้ จัดแจกัน ระบายสีนา้ วาดภาพสีเทียน)
กิจกรรมสร้ างสรรค์ ท่ สี ่ งเสริมจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ผ่านงานศิลปะ และ
สนับสนุนพลังเจตจานง (Will) ให้ เด็กๆ เกิดความมุ่งมั่นจากการลงมือทาเอง

แม่ครูเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับ 4 กิจกรรม คือ ร้ อยดอกไม้ จัดแจกัน ระบายสีเทียน และระบายสีน ้า โดย
เด็ก ๆ จะหมุนเวียนกันทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของตัวเอง ซึง่ แต่ละกิจกรรมจะมีแม่ครูเป็ นคนพาทา
กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมสร้ างสรรค์ หนึง่ ในกิจกรรมหลักในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางอนุบาล
แบบบ้ าน เพื่อให้ เด็ก ๆ มีประสบการณ์จริง ที่สง่ เสริมจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ผ่านทางานด้ านศิลปะ
ขณะเดียวกัน เด็กๆ ก็ได้ พฒ
ั นาร่างกาย ทังการฝึ
้
กความประสานสัมพันธ์ ของตาและมือ และการใช้ นิ ้วมือ เป็ น
ต้ น โดยเด็กอนุบาลจะได้ ทากิจกรรมสร้ างสรรค์นี ้หมุนเวียนกันไปในรอบสัปดาห์ คือ
- วันจันทร์ ร้ อยดอกไม้
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- วันอังคาร ปัน้ ขนม
- วันพุธ ออกไปวิ่งเล่นข้ างนอก หรื อทาอาหาร หรื อเป็ นกิจกรรมพิเศษที่ไม่ได้ อยูต่ ารางของทัง้ 5 วัน
- วันพฤหัสบดี ระบายสีน ้า
- วันศุกร์ เย็บปักถักร้ อย และเก็บทาความสะอาด
ซึง่ ทัง้ 5 วันนี ้เด็ก ๆ จะเห็นภาพรวมทังหมดว่
้
า ชีวิตคนที่ดาเนินไปในชุมชนนันมี
้ ความหลากหลาย

ระบายสีนา้ – วาดภาพสีเทียน
เด็ก ๆ จะเวียนมานัง่ ทาที่โต๊ ะคราวละ 4-6 คน เพื่อให้ แม่ครูสามารถดูแลได้ อย่างทัว่ ถึ ง ทุกครัง้ แม่ครูจะ
เตรี ยมกระดาษเปี ยก (กระดาษ 100 ปอนด์ ชุบน ้าและทาให้ หมาด) และจัดวางอุปกรณ์ทุกอย่างให้ พร้ อมใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการหยิบใช้ ได้ แก่
- แก้ วน ้าสาหรับล้ างพูก่ นั
- พูก่ นั เบอร์ 20
- สีน ้า (แดง เหลือง น ้าเงิน)
- ผ้ าเช็ดพูก่ นั
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถควบคุมการใช้ สีได้ เหมือนผู้ใหญ่ แม่ครู จึงเตรี ยมผสมน ้าในเนื ้อสีไว้ ให้ เมื่อ
เด็กนาพูก่ นั จุม่ สีแล้ วมาระบายลงบนกระดาษเปี ยก สีก็จะวิ่งเข้ าหากันเองตามธรรมชาติ
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เมื่อเด็ก ๆ พร้ อมหน้ า แม่ครูจะจุดเทียน และร้ องเพลง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเด็กทังกายและใจ
้
ให้ นงั่
อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม และใช้ เพลงนาพาความรู้ สึก ทาให้ เด็ก ๆ มีสมาธิอยู่กับสีน ้าที่อยู่ตรงหน้ าและลงมือ
ถ่ายทอดสีสนั ออกมาผ่านจินตนาการและลมหายใจที่ผ่อนคลาย
“ท้ องฟ้ากว้ างใหญ่ สายรุ้งทอดผ่าน

มอง มอง สวยทุกสี พาชีวี เราชื่นบาน

โปรดสถิตในถ้ วยทองคา

โปรดช่วยนาความสุขสราญ ”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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เมื่ อได้ ยิน บทเพลง เด็ก ๆ จะให้ ความสนใจและสัง เกตสิ่ ง ที่ แ ม่ค รู กาลัง ท า และทาตามอย่า งสงบ
(ระหว่างร้ องเพลงแม่ครูจะจับพูก่ นั วาดไปในอากาศทางซ้ ายและขวาสลับกัน) โดยแม่ครูปล่อยให้ เด็กๆ ระบำย
สีน้ำอย่ ำงอิสระ ไม่ มีหัวข้ อหรื อตั้งโจทย์ เพียงแต่ เด็กๆ ต้ องมีวินัยในกำรใช้ สีน้ำร่ วมกัน คือ ต้ องจุ่มน ้า
ล้ างพูก่ นั และเช็ดให้ แห้ งทุกครัง้ เมื่อต้ องการเปลี่ยนสี เพื่อไม่ให้ สีปนกัน

สาหรับการวาดภาพด้ วยสีเทียนนัน้ แม่ครู จะเตรี ยมสีเทียนแท่งใหญ่จบั ถนัดมือ ซึ่งเหมาะสาหรับเด็ก
เล็ก โดยใช้ แม่สี คือแดง เหลือง น ้าเงิน

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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เด็กบางคนใช้ สีเทียนระบายไปอย่างอิสระไร้ รูปทรง แต่บางคนก็วาดเป็ นรูปตัวการ์ ตนู ดอกไม้ ด้ วยสีสนั
ที่แตกต่างกันออกไป บางคนใช้ สีเดียว แต่บางคนก็ผสมสีจนเกิดเป็ นสีสนั ต่าง ๆ มากมาย

การวาดรู ปของเด็กด้ วยสีนา้ และสีเทียน มีจุดประสงค์ ท่ ตี ่ างกัน
- การระบายสีนา้ เราจะเห็นความรู้สกึ หรื ออารมณ์ข้างในของเด็ก ว่าเขากาลังรู้สึกอย่างไร ด้ วยสีสนั ที่วิ่งเข้ า
หากัน
- การวาดรู ปด้ วยสีเทียน เราจะเห็นภาพสิ่งที่อยู่ในใจ หรื อสิ่งที่เด็กกาลังสนใจอยู่ เขาบันทึกอะไรไว้ ในหัว
เขาเก็บข้ อมูลอะไรอยู่ และเมื่อมีสีให้ วาด/ระบาย เด็กจะบรรยายภาพหรื อเล่าเรื่ องในหัวของตัวเองออกมา
สิ่งที่พ่อแม่ หรื อแม่ ครู ทา คือ สังเกตภำพของลูกอยู่ห่ำงๆ ยังไม่ ควรไปซักไซร้ ถำมเขำ ถ้ ำเด็กๆ อยำก
เล่ ำพ่ อแม่ และแม่ ครู ก็พร้ อมฟั ง แต่ ถ้ำเขำไม่ ได้ อยำกเล่ ำ อย่ ำไปซักไซร้ เพียงแค่ ส่งยิม้ ให้ เท่ ำนั้นก็พอ
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ร้ อยดอกไม้ - จัดดอกไม้
การร้ อยดอกไม้ เป็ นหนึง่ กิจกรรมสร้ างสรรค์ ที่เด็กจะได้ ฝึกประสานความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ซึ่ง
จากการสังเกตเด็ก ๆ จะค่อนข้ างมุง่ มัน่ และมีความสงบในขณะที่พยายามร้ อยดอกไม้ และจัดดอกไม้ ให้ สาเร็จ

โดยเมื่อจัดดอกไม้ เสร็จแล้ ว เด็ก ๆ จะนาแจกันที่ตวั เองจัดไว้ ไปวางประดับตามจุดต่างๆ

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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กิจกรรมเชิญเทียน
กิจกรรมเชิญเทียนเป็ นกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ าเด็กและแม่ ครู ให้ ความเคารพซึ่งกันและกัน
เด็กได้ ซึมซับการ “อ่ อนน้ อมและยอมรับ” โดยแม่ ครู เป็ นศูนย์ กลางในการเป็ นแบบอย่ างและพาทา





 แม่ครูชวนเด็กๆ มาล้ อมวงกลางห้ อง ร้ องเพลง “ธงไตรรงค์” และตามด้ วยเพลงชาติไทย
“เชิญธงขึ ้นสูย่ อดเสา พวกเรายืนตรงทันที
ธงไตรรงค์มี 3 สี
สีแดงนี ้ คือสีแดงชาติ
สีขาว คือศาสนา
น ้าเงินนัน้ หมายความว่า องค์พระมหากษัตริย์ไทย”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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 แม่ครู จุดเทียน แล้ วส่งต่อไปยัง เด็กคนที่ นั่ง อยู่ทางซ้ ายมื อ “เด็กๆ รั บเที ยนอย่างอ่อนน้ อมและ
ยอมรับนะคะ” ก่อนเด็กรับเทียนต้ องยกมือไหว้ และแบมือรับเทียน แม่ครูรับไหว้ เด็ก เด็กๆ ส่งเทียน
ต่อกันไปเรื่ อยๆ ด้ วยความระมัดระวังจนครบรอบวงมาถึงแม่ครูอีกครัง้ กิจกรรมนี ้ทาให้ เด็กทุกคน
อยูใ่ นความสงบโดยอัตโนมัติ (จะมีแม่ครูนงั่ คัน่ เด็กๆ อยูใ่ นวงเป็ นระยะ)
 แม่ครูร้องเพลงและนาสวดมนต์ (โดยแม่ครูและเด็กนัง่ พนมมือสวดมนต์พร้ อมกัน)
“ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน
ในใจฉัน ในใจฉัน
ฉันมีดอกไม้ เล็ก ๆ ในใจฉัน”
“น้ อมใจไหว้ คณ
ุ พระ สักการะ พระพุทธองค์
พระธรรม และพระสงฆ์ สอนให้ สร้ างแต่ความดี”
“อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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 แม่ครูบอกว่า “บัวดอกนี ้ (เปรี ยบมือที่พนมอยู่เป็ นดอกบัว) แทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ ” แล้ วร้ อง
เพลงพระคุณพ่อแม่
“ขอบคุณบิดามารดรสอนสัง่

พระคุณท่านยังฝังใจอุรา

คิดถึงพระคุณเกื ้อหนุนเมตตา

สุดจะพรรณนาพระคุณท่านเอย”

“แต่เล็กจนโต แม่เฝ้าถนอม

เก็บอดเก็บออม ไม่ยอมบ่นเลย

ลูกรักจะเป็ นเด็กดี ให้ ชื่นเชย

แทนคุณท่านเอย ที่เคยเลี ้ยงมา”

“กราบคุณพ่อ กราบคุณแม่”
 แม่ครู ดบั เทียนและร้ องเพลงตื่น (ประกอบท่าทางขยับนิ ้ว ตังแต่
้ นิ ้วโป้งจนถึง นิ ้วก้ อย พร้ อมยกมือ
ขึ ้นมาทาท่าทางประกอบเพลง) ซึง่ เด็ก ๆ ก็ทาตามอย่างให้ ความสนใจ
“คุณพ่อตื่น คุณแม่ตื่น พี่ชายตื่น พี่สาวตื่น น้ องเล็ก ๆ ก็ตื่น คุณตาตื่น คุณยายตื่น คุณปู่ ตื่น คุณย่าตื่น
เพื่อน ๆ ตื่น ทุก ๆ คนตื่นพร้ อมกันหมดเลย”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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“หัวนิ ้วโป้ง คุณพ่อของฉัน ตัวอ้ วนกลม ใจคอหนักแน่น
นิ ้วชี ้เหมือนคุณแม่ทา่ นเป็ น คนสัง่ สอนและใจอ่อนโยน
นิ ้วกลางเหมือนพี่ชายคนโต สูงโยงโย่ทา่ ทางขี ้บ่น
นิ ้วนางเหมือนพี่สาวแสนงาม เธอมีไว้ สาหรับใส่แหวน
นิ ้วก้ อยน่ารักตัวฉันเอง 1 2 3 4 5 ร้ องเพลง
ครอบครัวเรานันชอบครื
้
น้ เครง รวมบรรเลงเป็ นเพลงประสาน”

 แม่ครูชวนให้ เด็ก ๆ ลุกขึ ้นยืนพร้ อมบอกว่า “เราจะเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ ฉันคือต้ นไม้ ใหญ่ ยืนหยัดได้ อยู่
บนโลก” จากนัน้ ร้ องเพลง “สวัสดีตะวัน” พร้ อมประกอบท่าทาง
“สวัสดีตะวัน สวัสดีโลกหล้ า

สวัสดีต้นไม้ และนกในนภา

สวัสดีภเู ขา ปลาน้ อยในธารา

สวัสดีคณ
ุ ครู เพื่อนยา และฉันเอง”

“สวัสดีคะ่ / สวัสดีครับ”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 3 – 4

16

จะสังเกตได้ ว่าแม่ครู พาเด็ก ๆ ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ ใช้ คำสั่ งเลย แต่จะใช้ การทำเป็ นตัวอย่ ำง
และ “พำทำไปด้ วยกัน” แล้ วเด็ก ๆ ก็จะทาตามเอง อีกทัง้ ยังใช้ การร้ องเพลงเพื่อเชื่อมร้ อยทุกเรื่ องรำว
และทุกกิจกรรมเข้ ำด้ วยกันเสมอ เป็ นจังหวะที่บอกเด็ก ๆ ให้ ร้ ู ว่าเมื่อไหร่ ที่เมื่อครู ร้องเพลงนั น้ หมายถึงว่า
พวกเขากาลังจะได้ ทาสิ่งใหม่ ๆ ต่อไปนัน่ เอง
 เมื่อร้ องเพลงจบ แม่ครู ชวนเด็ก ๆ เดินจับมือเป็ นแถวออกมาล้ างมือข้ างนอกห้ อง เพื่อเตรี ยมตัว
รับประทานอาหารว่าง

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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กิจกรรมรับประทานอาหารว่ าง
การรับประทานอาหารบนโต๊ ะอาหารร่ วมกัน เด็กๆ จะได้ ฝึกมารยาทบนโต๊ ะอาหารที่เด็กจะดู
จากแม่ ครู เป็ นต้ นแบบ ฝึ กการรอคอย พี่ดูแลน้ อง และฝึ กเรื่ องประชาธิปไตยที่แต่ ละคนจะมีสิทธิเท่ า
เทียมกัน

เมื่อขนมปั ง สุกหอม แม่ครู จะนามาวางให้ เด็ก ๆ ได้ ดูผลงานของตัวเองและของเพื่อน ซึ่ง เด็ก ๆ จะ
ตื่นเต้ น เห็นความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนรูปของแป้งที่ตนเองปั น้ ไว้ ตอนเช้ า

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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 เมื่อเด็กๆ ล้ างมือเสร็ จ แม่ครูก็พาเด็ก ๆ จับมือกันเดินเข้ ามานัง่ ล้ อมวงรับประทานอาหารว่างร่ วมกัน
โดยแม่ครูนาแจกขนมปั ง พร้ อมแก้ วน ้า และชวนให้ พี่โตสุดมาช่วยแจกแก้ วให้ กบั น้ อง ๆ (ซึ่งหากเป็ นที่
อนุบาลบ้ านรักจะเป็ นหน้ าที่ของพี่ชนอนุ
ั ้ บาล 3)
 แม่ค รู บ อก “เด็ก ๆ วางมื อไว้ บ นตัก ก่อ น” เป็ นการสอนโดยใช้ ก ติกา เพื่ อ รอเพื่ อ นทุกๆ คน พร้ อม
รับประทานพร้ อมกัน

 เมื่อแจกขนมปั งและอุปกรณ์ครบ แม่ครู จะจุดเทียน และชวนให้ เด็ก ๆ จับมือกันรอบโต๊ ะพร้ อมกับนา
เด็กท่องบทกลอน
“อาหารว่างเช้ านี ้ เรารับประทาน ขนมปัง น ้า เราขอสัญญาว่า จะรับประทานให้ หมด”
“โลกผู้มอบอาหารนี ้ให้ ตะวันผู้ทาให้ สกุ เหลืองงาม
บุญคุณโลกและดวงตะวัน จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล”
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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 ทุกคนรับประทานขนมปังร่วมกัน โดยแม่ครูนงั่ รับประทานขนมปั งกับเด็ก ๆ ด้ วย เพื่ออยู่เป็ นแบบอย่าง
ของการฝึ กมารยาทบนโต๊ ะอาหารให้ เด็ก ๆ เห็นและทาตามโดยไม่ต้องพูดสอนกัน

 เมื่อเด็ก ๆ เริ่มอิ่มแล้ ว แม่ครูนาตระกร้ ามาวางบนโต๊ ะ สาหรับใส่จานและแก้ วน ้าที่ทานหมดแล้ ว โดยส่ง
ต่อตระกร้ าไปรอบ ๆ โต๊ ะ เพื่อให้ เด็ก ๆ เก็บจานและแก้ วที่ใช้ แล้ วของตัวเองใส่ไว้ ในตระกร้ า เด็ก ๆ ไม่
ต้ องลุกเดินไปจากโต๊ ะให้ วนุ่ วาย ซึง่ ในระหว่างที่เก็บจานและแก้ วน ้า แม่ครูจะร้ องเพลง
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ลอยไปตามน ้าใส

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้ เย็นใจ”
แม่ครูจะร้ องเพลงนี ้ซ ้าไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะเก็บจานครบรอบโต๊ ะ
 เมื่อเก็บจานและแก้ วหมดแล้ ว แม่ครูจะดับเทียนที่จดุ ไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนต้ น และร้ องเพลงพร้ อมทาท่า
ประกอบ ซึง่ เมื่อเด็ก ๆ เห็นแม่ครูทา ก็ทาท่าตาม
“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”

เมื่อร้ องจบเพลง แม่ครูชวนเด็ก ๆ ที่นงั่ อยูร่ อบโต๊ ะอาหารจับมือกันอีกครัง้ พร้ อมกับท่องบทกลอน
“โลกผู้มอบอาหารนี ้ให้ ตะวันผู้ทาให้ สกุ เหลืองงาม
บุญคุณโลกและดวงตะวัน จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล”
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”
 แม่ครูชวนเด็ก ๆ เล่นอิสระในห้ อง และหาพี่โตอาสามาช่วยแม่ครู ล้างจานด้ วยกันก่อน แล้ วค่อยไปเล่น
กับเพื่อน ๆ

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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การล้ างจานเป็ นหนึ่งใน “งานบ้ าน”
- เด็กที่ล้างไม่เป็ น แม่ครู จะช่วยจับมือ “พาทา” กิจกรรมนี ้จะทาให้ เด็กรู้ จักหน้ าที่ เมื่อทานแล้ วต้ องทา
ความสะอาดล้ างจานเอง
- การใช้ จาน-ถ้ วยกระเบื ้องเพื่อให้ เด็กระมัดระวังในการล้ าง ถ้ าไม่ระวังจานหรื อแก้ วก็จะแตก และเด็กก็
จะได้ เรี ยนรู้วา่ คราวหน้ าจะต้ องระวังให้ มากขึ ้น ถ้ าไม่ระวังจานก็จะแตกอีก
- เมื่อเด็กทาจานหรื อแก้ วแตก แม่ครู หรื อพ่อแม่จะต้ องไม่ดดุ ่าหรื อบ่น แต่จะต้ องบอกให้ เด็กรู้ ว่าควรจะ
ทาอย่างไรจานจึงไม่แตก และบอกให้ เด็กใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้น

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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กิจกรรมเล่ นเสรี
การเปิ ดโอกาสให้ เด็ก ๆ ได้ เล่ นเสรี เล่ นอย่ างสร้ างสรรค์ ปลอดการกากับจากพ่ อแม่ เด็ก ๆ
มักจะสร้ างโลกในจินตนาการขึน้ มาแล้ วเล่ นสนุกกับโลกใบนัน้ จะช่ วยเสริมสร้ างพัฒนาการให้ เด็ก ๆ
ได้ อย่ างดี ทัง้ พัฒนาการด้ านสังคม การแก้ ปัญหา การเล่ นร่ วมกับคนอื่น การเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ อารมณ์
จิตใจ สติปัญญา และการปฏิบัตติ ามข้ อตกลง

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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แม่ครูชวนเด็ก ๆ เข้ ามาในบ้ านแล้ วปล่อยให้ เล่ นอิสระ โดยของเล่นที่มีอยู่ในมุมของเล่นเป็ นของเล่ น
จำกวัสดุธรรมชำติ ทีม่ ีควำมยืดหยุ่นเพียงพอให้ เด็กนำไปจินตนำกำรสร้ ำงสรรค์ ต่อได้ เช่น แต่งตัวด้ วย
ผ้ าฝ้ายสีสนั ต่างๆ เล่นเชือก หรื อนาตุ๊กตามาเล่นบทบาทสมมติเป็ นพ่อแม่ที่กาลังป้อนอาหารลูก (ตุ๊กตาตัวน้ อย)
นาท่อนไม้ มาต่อเป็ นชันเหมื
้ อนตึกสูง หรื อนามาเล่นเป็ นปื น บางคนเล่นนาจาน-ชามไม้ เมล็ดพืช มาเล่น ขาย
ของหรื อเล่นทาอาหาร เป็ นต้ น

หลังจากเล่นได้ ประมาณ 30 นาที แม่ครูชวนเด็ก ๆ เก็บของเล่นกลับเข้ าที่ โดยใช้ เพลง “เก็บของเล่น”
เป็ นสัญญาณให้ เด็ก ๆ รู้วา่ หมดเวลาเล่นแล้ ว และครูพาเด็กเก็บและนาของเล่นทุกอย่างกลับเข้ าที่
“ได้ เวลาฉันขอจากลา
ของเล่นที่รักเจ้ าพักผ่อนกาย
ห่มผ้ าให้ แล้ วเจ้ านอนสบาย
พรุ่งนี ้ฉันมาเล่นใหม่
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลา…… ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน……”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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การให้ เด็กเก็บของเล่น นอกจากจะเป็ นการฝึ กให้ เด็กรู้ จักรั บผิดชอบในกำรเล่ นและเก็บของเอง
สร้ างนิสัยให้ เด็กไม่ เป็ นคนจับจด ไม่ ทงิ้ ข้ ำวของแล้ ว การให้ เด็กแยกเก็บของให้ ถกู ที่ เป็ นการฝึ กเชำว์
ปั ญญำควำมสำมำรถในกำรแยกแยะของเด็ก
ข้ อสังเกตระหว่ างการเล่ น
 เด็กมีจินตนาการในการเล่นสูงมาก ทังเล่
้ นคนเดียว เล่น 2 คน หรื อเล่นเป็ นกลุม่
 เด็ก ๆ สามารถเข้ าหากัน เล่นด้ วยกันได้ อย่างรวดเร็ว
 เมื่ อ เด็ก เจอปั ญ หาระหว่า งเล่น ก็ จ ะหาทางแก้ ไ ขปั ญหาเอง รู้ จักคิด วิเ คราะห์ และเรี ย นรู้ ผ่า น
ข้ อผิดพลาด
 เด็ก ๆ มีความสนใจในการเล่นของเล่นแตกต่างกัน บางคนอาจจะมีการทะเลาะกันบ้ าง แย่งของ
เล่นกันบ้ าง แม่ครู ก็จะบอกให้ พ่อแม่ปล่อยให้ เด็ก ๆ เรี ยนรู้ การอยู่ร่วมกันเอง แต่ในขณะเดียวกัน
แม่ครูจะคอยดูอยู่ห่าง ๆ ถ้ าจาเป็ นจริ ง ๆ แม่ครูก็จะมีวิธี จดั การอย่างแนบเนียน โดยการนาสิ่งของ
ที่เป็ นปัญหาออกไป และไม่เข้ าไปแตะเรื่ องราวระหว่างเด็ก ๆ
 บางครัง้ ที่พ่อแม่เข้ าไปกากับบอกให้ ลูก เล่นแบบนันแบบนี
้
้ หรื อคอยชี ้นาการเล่นของลูก จะเห็นได้
ชัดว่าเด็กจะมีความกังวลในการเล่น เขาจะคอยชาเลืองมองผู้ปกครองเสมอ และไม่แสดงออกแบบ
อิสระตามที่ใจอยากจะทาจริ ง ๆ แต่เมื่อผู้ปกครองถอยห่างออกมา ไม่คอยกากับลูก เด็กก็จะเล่น
ได้ อย่างอิสระและบอกเล่าจินตนาการของเขาผ่านออกมากับการเล่นทังเล่
้ นคนเดียว และเล่นกับ
เพื่อนอย่างเห็นได้ ชดั
 ในระหว่างที่ปล่อยให้ เด็ก ๆ เล่นอย่างอิสระ หากมีเสียงของผู้ ใหญ่ปรบมือ หรื อทาเสียงเชียร์ และ
ยินดี เด็ก ๆ เกือบทุกคนที่เล่นอยู่จะหันไปมองอย่างสงสัยว่าผู้ใหญ่กาลังชื่นชมใครหรื อชื่นชมอะไร
อยู่ และบางคนก็ จ ะเปลี่ ย นไปท าสิ่ ง ที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจจากผู้ ใหญ่ แสดงให้ เห็ น ว่ า
สภาพแวดล้ อมมีอิทธิต่อความคิดและการกระทาของเด็ก ๆ มาก ดังนัน้ ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังใน
การแสดงออกเมื่ออยูก่ บั เด็ก
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กิจกรรมเล่ นกลางแจ้ ง
เพื่อให้ เ ด็ก ๆ ได้ ออกนอกห้ องเรี ยนไปสู่ สนามเด็ก เล่ นทัง้ ที่บ ริ เ วณกลางแจ้ ง เสมือนเป็ น
จั ง หวะ “ลมหายใจออก” เปิ ดโอกาสให้ เ ด็ ก ได้ เ ล่ น อย่ า งอิ ส ระ ได้ ปี นป่ ายเครื่ องเล่ น และต้ น ไม้
เป้ าหมายหลักคือ พัฒนาร่ างกาย โดยเฉพาะกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ และการที่ เด็ก ๆ ได้ เล่ นด้ วยกัน จะ
เกิดการเรี ยนรู้การทาตามกติกาข้ อตกลง ส่ งเสริมพัฒนาการด้ านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
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ข้ อสังเกตระหว่ างการเล่ น
 เมื่อเด็ก ๆ ได้ ออกมาข้ างนอกห้ องเรี ยน ทุกคนจะสดชื่นมาก หลายคนวิ่งไปมาในสนามหญ้ าโดยไม่
รู้จกั เหนื่อย บางคนปี นป่ ายตามเครื่ องเล่น ต้ นไม้ หรื อล้ อยางรถยนต์อย่างระมัดระวัง และที่แทบ
ทุกคนต้ องเล่นคือ ชิงช้ า บางคนขึ ้นไปยืนบนชิงช้ า บางคนนัง่ บางคนแกว่งให้ เพื่อน
 ในช่วงแรก ๆ เด็ก ๆ จะเล่นในสิ่งที่ตวั เองสนใจ และสักพักจะเริ่ มรวมกลุ่มกันเล่นอะไรที่เหมือน ๆ
กัน โดยมีพอ่ แม่คอยสังเกตและช่วยระมัดระวังอยูห่ ่าง ๆ
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กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง
กิจกรรมวงกลมเป็ นกิจกรรมที่แม่ ครู อนุบาลใช้ ในการถ่ ายทอดเรื่องราวให้ เด็กเข้ าใจได้ อย่ าง
ง่ าย ๆ แทนการบอกสอน โดยแม่ ครู ใช้ บทกลอน บทกวี บทเพลง และเคลื่อนไหวประกอบท่ าทาง
อย่ างมีทศิ ทาง ผ่ านจังหวะอันพลิว้ ไหว อ่ อนโยน ปนสนุก เป็ นประสบการณ์ ท่ ีเชื่อมโยงเด็กไปสู่ความ
เข้ าใจชีวิตและธรรมชาติอย่ างงดงาม

แม่ครูเริ่มร้ องเพลง เด็ก ๆ จับมือต่อกันล้ อมเป็ นวงกลม และเข้ าสูก่ ิจกรรมวงกลมนิทานเพลง
 เริ่มด้ วยเพลง “สวัสดีตะวัน”
สวัสดีตะวัน สวัสดีโลกหล้ า
สวัสดีภเู ขา ปลาน้ อยในธารา

สวัสดีต้นไม้ และนกในนภา
สวัสดีคณ
ุ ครู เพื่อนยา และฉันเอง

 เพลง “ช้ างหาว มดหาว”
ช้ างตัวใหญ่อ้าปากหาวนอน หาว หาว หาว หาว (เอามื อทัง้ สองวาดออกไปข้างๆ ตัวสุดแขน)
มดตัวน้ อยหาวนอนอย่างนี ้ หาว หาว หาว หาว (เอานิ้ วชี ้สองข้างขึ้นมาไว้ตรงมุมปาก แล้วขยับเข้าออก)
หาว หาว (เอามื อทัง้ สอง วาดออกไปข้างๆ ตัวสุดแขน)
หาว หาว (เอานิ้ วชี ้สองข้างขึ้นมาไว้ตรงมุมปาก แล้วขยับเข้าออก)
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 นิทานเพลง “ช้ างกับแมงมุม”
แล้ วแม่ช้างก็พาลูกช้ างออกไปเดินเล่นในป่ า
“นางช้ างตัวหนึง่ ออกไปเที่ยวเดิน บนใยแมงมุม เล่นจนเพลิดเพลิน มันเห็นเป็ นการ สนุกเหลือใจ
มันจึงร้ องเรี ยกนางช้ างอีกตัวหนึง่ ขึ ้นมา"
(ทาท่างอหลังโค้งเหมื อนหลังช้าง ใช้แขนยืน่ ออกมาด้านหน้าเหมื อนงวงช้าง เดิ นส่ายไปมา)
นางช้ าง 2 ตัว ออกไปเที่ยวเดิน บนใยแมงมุม เล่นจนเพลิดเพลิน มันเห็นเป็ นการ สนุกเหลือใจ
มันจึงร้ องเรี ยกนางช้ างอีกตัวหนึง่ ขึ ้นมา"
(ทาท่าเหมื อนช้าง เดิ นตามกัน ร้องวนแบบนีจ้ นได้เพือ่ นช้าง 5 ตัว เดิ นตามกันไป)

 วงกลมนิทานเพลง “ช้ าง”
เช้ าวันหนึง่ ลูกช้ างและแม่ช้างเดินออกไปเที่ยวเล่น ทันใดนันเอง
้ เมฆครึม้ ก็ลอยลงมา และแล้ วฝนก็ตงั ้
เค้ า ฝนตกลงมา ฝนตกลงมา แล้ วฝนก็ตกหนักขึ ้น หนักขึ ้น ลูกช้ างแอบอยูใ่ ต้ ท้องแม่ และแล้ วฟ้าก็ผ่าดัง เปรี ย้ ง!
ลูกช้ างวิ่งหนี (ทุกคนวิ่งหนีไปรอบ ๆ) เมื่อกลับมาไม่เห็นแม่ช้างแล้ ว ทายังไงดี ลูกช้ างก็ต้องเดินต่อไป
“แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน” ไปเจอเจ้ าเป็ ดตัวน้ อย “ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ” ลูกช้ างถามว่า “พี่เป็ ด ๆ พี่เป็ ด
เห็นแม่ของฉันไหม” เป็ ดถาม “ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ แม่ของเธอหน้ าตายังไง”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ลูกช้ างตอบ “แม่ของฉันหน้ าตาอย่างนี ้นะ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ างมันตัวโตไม่เบา
จมูกยาว ๆ เรี ยกว่างวง มีเขี ้ยวใต้ งวงเรี ยกว่างา มีหู มีตา หางยาว” พี่เป็ ดตอบ “ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ ไม่เคยเห็นอะไร
แบบนี ้เลย ไปข้ างหน้ าเหอะ”
ลูกช้ างเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จา๋ ๆ แม่จา๋ ๆ แม่อยูไ่ หน พี่กระต่าย ๆ พี่กระต่ายเห็นแม่ของฉันไหมจ๊ ะ ”
ลูกช้ างไปเจอพี่กระต่าย พี่กระต่ายถาม “แม่ของเจ้ าเหรอ หน้ าตายังไงเหรอ” 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”
“ฮือออ ฮือออ” ลูกช้ างร้ องไห้ แล้ วเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลูกช้ างได้ ยิน
เสียงคารามของเสือ (ทาท่าเสือคารามเบา ๆ ) จึงร้ องถามพี่เสือไปว่า “พี่เสือ พี่เสือเห็นแม่ของฉันไหม” (เสือ
ทาท่าขูใ่ ส่) “ว๊ ายย น่ากลัว ไม่เอาดีกว่า ๆ ”
“เฮ้ ออ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ แม่ อยู่ไหนหล่ะจ๊ ะ” ลูกช้ างไปเจอพี่กวาง “พี่กวาง พี่กวางเห็นแม่ของฉัน
ไหม” พี่กวางอวดเขาที่สวยงามของเขาแล้ วถามว่า “แม่ของเจ้ าหน้ าตายังไงหล่ะ ” 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”
“ฮือออ ฮือออ” ลูกช้ างร้ องไห้ แล้ วเดินหาแม่ช้างต่อไป “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ” ลูกช้ างมองเห็น
พี่ลิง (ทาท่าลิง) “พี่ลิง ๆ เห็นแม่ของฉันไหม” พี่ลิงตอบ “เดี๋ยวขอฉันขึน้ ไปดูข้างบนก่อน แม่ของเจ้ าหน้ าตา
ยังไง?” ลูกช้ างตอบ “อย่างงี น้ ่ะจ้ ะ ช้ าง ช้ าง ช้ าง น้ องเคยเห็นช้ างหรื อเปล่า ช้ างมันตั วโตไม่เบา จมูกยาว ๆ
เรี ยกว่างวง มีเขี ้ยวใต้ งวงเรี ยกว่างา มีหู มีตา หางยาว” พี่ลิงตอบ “อ๋อ... อยู่ตรงนู้นนนน” ลูกช้ างดีใจ ร้ องเรี ยก
“ไปดีกว่า.. แม่จา๋ ๆๆๆ” และแล้ วเจ้ าลูกช้ างก็ได้ อยู่กบั แม่ของเขา แล้ วแม่ก็กอดเขาเอาไว้ (ทาท่ากอดค้ างไว้ ครึ่ง
นาที)
 แม่ครูพาร้ องเพลง “ชาร์ ลี” เด็ก ๆ จับมือกันเดินเป็ นแถว ล้ างมือล้ างเท้ า ก่อนเข้ าห้ องไปฟั งนิทาน
“อาจไม่มีบ้านหลังใหญ่ อาจไม่มีเงินทองมากมาย
อาจไม่มีสิ่งของสุขสบาย แต่หวั ใจไม่เคยเหน็บหนาว
ภายใต้ ท้องฟ้ากว้ างใหญ่ ยังมีดวงดารามากมาย
เต็มไปด้ วยความรักอุน่ สบาย เต็มหัวใจของกันและกัน
แม้ จะมีความทุกข์ มีเรื่ องราวโหดร้ าย เราจะผ่านมันไปด้ วยกัน
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นิทานตัง้ โต๊ ะ
ในขณะที่เด็กฟั งนิทาน เขากาลังสร้ างภาพในจินตนาการอยู่ในหัว พร้ อมๆ กับได้ รับการ
ปลูกฝั งคุณธรรม จากเนือ้ หาและหุ่นนิทานที่เคลื่อนไหวไป ที่เด็กๆ จะรู้ สึกอิ่มเอมและซึมซับได้ โดย
ไม่ ต้องการข้ อสรุป

แม่ครู ช วนเด็ก ๆ ให้ ม านั่ง ที่ เ ก้ าอี ท้ ี่ จัดเตรี ยมไว้ เ พื่ อเข้ าสู่กิ จ กรรมนิท านตัง้ โต๊ ะ ซึ่ง แม่ครู ไ ด้ เ ตรี ย ม
อุปกรณ์ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อเด็ก ๆ นัง่ ที่เก้ าอี ้เรี ยบร้ อย แม่ครู ร้องเพลงนิทาน “หิ่งห้ อย” เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อให้ เด็กนิ่งสงบ
“เด็กตัวน้ อย ๆ นัง่ คอยหิ่งห้ อยมา

เก็บแข้ งเก็บขา ปิ ดวาจาเร็วไว

หากใครส่งเสียง แม้ เพียงลมหายใจ หิ่งห้ อยหนีไป ไม่หวนคืนกลับมา”
แม่ครูคอ่ ย ๆ เปิ ดผ้ าคลุมโต๊ ะนิทานจากด้ านนอก เป็ นจังหวะทาให้ เด็กรู้ว่า “นิทานกาลังจะเริ่ มแล้ วนะ”
พร้ อมกับร้ องเพลงไปด้ วยว่า “ได้ เวลาของโลกนิทาน” โดยจะมีจงั หวะให้ ทอดนิ่งเหมือนลมหายใจ
“ได้ เวลาของโลกนิทาน

ได้ เวลาของโลกนิทาน

สะพานสายรุ้งทอดยาว

จากดวงดาวสู่ตวั เจ้ า

จากตัวเจ้ าสูด่ วงดาว

มานัง่ ฟั งมาล้ อมวง”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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นิทานเรื่ อง หมู่ป่า 13 ตัว (แต่งโดยครูอ้ ยุ )
“ณ ถ ้าหลวงน ้า ลูกหมูป่าทัง้ 13 ในวัยซน

แอบหนีแม่ไป เข้ าถ ้าผจญ ฝึ กความอดทน ปี นหินเขาย้ อย

พี่ใหญ่หมูป่า เป็ นห่วงน้ องยา กลัวแม่จะคอย น้ องๆ ยังสนุก จนตะวันบ่ายคล้ อย ฝนตกปรอยๆ ทยอยกลับทันที
พอถึงปากถ ้า น ้าไหลเอ่อล้ น ลูกหมูถอยหนี รี บกลับเข้ าถ ้า เดินย่าเร็ วรี่ ปี นป่ ายให้ ดี ที่สงู ปลอดภัย
ยิ่งมืดยิ่งหนาว น้ องกลัวถึงคราว ติดถ ้าทาไง มาเถอะน้ องๆ พี่จะกอดไว้ พี่ใหญ่ปลอบใจ ไม่ให้ น้องกลัว
ฝ่ ายแม่หมูป่า ร้ องเรี ยกตามหา ลูกหมูจนทัว่ สัตว์ป่าพร้ อมใจ มากันหลายตัว ฝูงปลาส่ายหัว ส่ายหางว่ายตาม
พญานาคงูใหญ่ พากันร่วมใจ ช่วยกันสูบน ้า ตัวตุน่ รู้ขา่ ว ทาฝายกันห้
้ าม ชาวบ้ านใจงาม ให้ ระบายน ้าเข้ านา
ช้ างช่วยขนหิน นกน้ อยช่วยบิน มองหาน้ องยา เจ้ าลิงลอดมุด เจาะขุดหินผา จนเหนื่อยจนล้ า ไม่พบน้ องเลย
อาสาลอดถ ้า เจ้ าน้ อยดาน ้า แหวกว่ายอย่างเคย ฝูงปลาส่ายหาง ไม่นิ่งอยูเ่ ฉย ไม่รอให้ เอ่ย ว่ายตามคลอไป
น ้าหลากทะลัก ใครจะรู้จกั ลูกหมูอยูไ่ หน

ลูกหมูออ่ นเพลีย แต่มีแรงใจ คงต้ องมีใคร มาช่วยสักคน

พี่ใหญ่สอนติว หากลูกหมูหิว เจ้ าจงอย่าบน น ้าหยดจากหิน กินได้ ทกุ คน เจ้ าจงอดทน เช่นนักกีฬา
ง่วงมานอนตัก เหนื่อยมานัง่ พัก ใกล้ ๆ พี่หนา เจ้ าอย่าร้ องไห้ อย่าเสียน ้าตา จงสงบกายา นัง่ สมาธิกนั
(ร้องเพลง “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดัง่ ดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง ดัง่ สายน้ าฉ่ าเย็น ดังนภาอากาศ อันบางเบา”)
อาศัยโพรงถ ้า เป็ นเรื อนยามค่า น้ อมใจตังมั
้ น่ สวดมนต์ก่อนนอน ขอพรร่วมกัน ขอเทพเทวัญ ปกป้องคุ้มครอง
วันหน้ าได้ ออก สูโ่ ลกภายนอก อย่างที่ใจปอง แต่ในวันนี ้ เราจะปรองดอง เป็ นทีมพี่น้อง จึงจะพ้ นภัย
กบแหวกว่ายผลุบ โผล่ๆ ผลุบๆ โผล่ขึ ้นทันใด มองเห็นลูกหมู อยู่ครบดีใจ รี บแจ้ งทุกฝ่ าย ให้ มาช่วยกัน
บอกลูกหมูป่า มาเกาะที่บา่ พวกกบอย่างฉัน จะพาเจ้ าออก จากถ ้าหลวงพลัน เร่งเวลาให้ ทนั ก่อนน ้าใหม่จะมา
ลูกหมูสวมกอด กบน้ อยตลอด ผ่านซอกหินผา ต้ องมุดต้ องลอด ลูกหมูหลับตา ตื ้นตันอุรา ลูกหมูป่าปลอดภัย
13 ลูกหมูป่า ติดถ ้านานมา กลับบ้ านดีใจ

ขอบคุณทุกท่าน ทุกกาลังใจ ลูกหมูป่าพ้ นภัย เพราะน ้าใจสามัคคี”

(ร้องเพลง “ดวงดาวน้อย ๆ พักผ่อนกาย พวกเราพักผ่อน พักผ่อนกาย”
และค่อย ๆ ปิ ดผ้าคลุมโต๊ะนิ ทาน)

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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นิทำนสำหรั บเด็กเล็กจบต้ องจบลงด้ ว ยควำมสุ ขทุกครั้ ง เพื่ อยืนยันเรื่ อง “ควำมดี” และทุก
อย่างต้ องนิ่ง ภาพความสุขต้ องค้ างอยู่ ดังนัน้ เมื่อเล่านิทานจบลง แม่ครูคอ่ ย ๆ ปิ ดผ้ าลงคลุมโต๊ ะ นิทานอีกครัง้
โดยจะต้ องค่อย ๆ ปิ ดม่าน (ผ้ าคลุมโต๊ ะนิทาน) เพื่อทิ ้งช่วงหลังจากนิทานจบ ให้ เด็ก ๆ ยังคงจินตนาการกับ
เรื่ องราวที่เพิ่งได้ รับฟั งไปต่ออีกสักนิด โดยที่ไม่มีการซักถามอะไรเด็ก ๆ หลังจากเล่านิทานจบ
ขณะที่ เ ด็ ก ฟั ง นิ ท ำน เขำก ำลั ง สร้ ำงภำพในจิ น ตนำกำร ขณะที่ เ รำเล่ ำ ไปและหุ่ น นิ ท ำน
เคลื่อนไหวไป เด็กจะมีภำพในหัว เรำควรจะให้ เวลำให้ ภำพนั้นค่ อยๆ จำงหำยไป เด็กจะมีบทสรุ ปที่ดี
ของตัวเอง แต่หากเรากลับถามเขาว่า “นิทานเรื่ องนี ้ว่าอย่างไร” ภาพในจินตนาการจะถูกดึงลงมาสู่โลกความ
จริงที่มีคาตอบ “ถูก” “ผิด” จากภาพที่กาลังจินตนาการ เขาก็ต้องหยุดฝั นแล้ วคิดว่าจะตอบว่าอะไรดี ตอบไปจะ
ถูกหรื อผิด ดังนัน้ คุณพ่อคุณแม่อย่ ำเพิ่งถำมควำมเห็น เพรำะเด็กกำลัง take in เรำต้ องรอให้ เขำค่ อยๆ
เก็บสะสมประสบกำรณ์ ไว้ ก่อน

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 3 – 4

34

กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน
ช่ วงเวลารั บประทานอาหารเป็ นจังหวะที่สามารถสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ “งานบ้ าน” ให้ เด็ก
ได้ มาก ตัง้ แต่ การทาอาหาร จัดโต๊ ะ ทาความสะอาด เก็บล้ าง เป็ นต้ น เพียงผู้ ใหญ่ มอบหมายหน้ าที่
และเป็ นตั ว อย่ า งในการ “พาท า” ไปด้ ว ยกั น อย่ า งสม่ า เสมอ ให้ เ ด็ ก สั ม ผั ส และซึ ม ซั บ เป็ นวิ ถี
ชีวิตประจาวัน

ก่อนเวลารับประทานอาหารกลางวัน แม่ครูจะขอให้ เด็กโตมาช่วยจัดโต๊ ะอาหาร ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ เรี ยนรู้
ขันตอนการจั
้
ดโต๊ ะอาหาร และเรื่ องเซ็ต (คณิตศาสตร์ ) คือ ชุดอุปกรณ์สาหรับ 1 คน ประกอบด้ วย ผ้ ารองจาน
จาน ถ้ วยซุป แก้ วน ้า ช้ อนและส้ อม

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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 แม่ครูชวนเด็ก ๆ มานัง่ ล้ อมวงกันที่โต๊ ะอาหาร ซึง่ พี่ ๆ ได้ ชว่ ยแม่ครูจดั โต๊ ะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 แม่ครู ส่งภาชนะใส่กับข้ าว และข้ าวสวยต่อ ๆ กันไปยังรอบโต๊ ะ เพื่อให้ เด็ก ๆ ตักข้ าวและกับข้ าวด้ วย
ตัวเองทีละคน ในปริมาณที่คดิ ว่าจะทานหมด และหากไม่อิ่มสามารถเติมได้ (โดยแม่ครูจะคอยช่วยเด็ก
ที่เป็ นน้ องเล็ก) เป็ นการสอนให้ เด็ก ๆ รู้ จกั ประเมินตัวเองได้ ว่า “ตักแค่ไหนจึงจะทานอิ่มพอดี และตัก
อาหารแค่ไหนคือ มากไปจะทานไม่หมด” อีกทังยั
้ งฝึ กการรู้ จักรอ ซึ่งระหว่างรอเพื่อน แม่ครู จะบอก
กติกาให้ เด็ก ๆ ที่ตกั อาหารเสร็ จแล้ ว “วางมือไว้ บนตัก ” รอให้ เพื่อนตักอาหารครบทุกคนแล้ วจึงเริ่ ม
รับประทานพร้ อมกัน

 เมื่อเด็ก ๆ ตักอาหารครบทุกคนแล้ ว แม่ครูจะชวนเด็ก ๆ จับมือกันรอบโต๊ ะอาหาร พร้ อมท่องบทกลอน
“อาหารกลางวันวันนี ้ เรารับประทาน ข้ าวสวย โคโรเกะ ฟั กทอง ซุปไข่ เราขอสัญญาว่าเราจะรับประทานให้ หมด
โลกผู้มอบอาหารนี ้ให้ ตะวันผู้ทาให้ สกุ เหลืองงาม บุญคุณโลกและดวงตะวัน จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล”
“ขอขอบคุณอาหารมื ้อนี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ”
 หลังรับประทานเสร็จ แม่ครูพาเด็ก ๆ เก็บภาชนะใส่อาหารของตนเอง พร้ อมๆ กับเช็ดโต๊ ะ ด้ วยเพลง
“ลอย ลอย ลอย

ลอยไปตามน ้าใส

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้ เย็นใจ”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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ขณะร้ องเพลง แม่ครูจะเลื่อนตะกร้ าไปให้ เด็กแยกเก็บผ้ ารองจาน จาน และถ้ วย ลงไปในตะกร้ า
 เมื่อเก็บภาชนะและทาความสะอาดโต๊ ะอาหารเสร็จแล้ ว แม่ครูนาแผ่เมตตา
“ขอมอบความรักของฉัน

แด่ทกุ สิ่งพลันในโลกนี ้

พ่อแม่คณ
ุ ครูเพื่อนมิตรไมตรี สรรพสัตว์และเทพยดา
ขอมอบความรักแด่แผ่นดิน ต้ นไม้ ลาธารท้ องฟ้า
ให้ อยูร่ ่วมกันเอื ้อสุขพึง่ พา

ขอแผ่เมตตาสิ ้นทุกข์สขุ เทอญ”

 หลังรับประทานอาหารเป็ นช่วงที่เด็ก ๆ จะได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่ง ในช่วงนี จ้ ะมีพี่โตและน้ อง ๆ
อาสาสมัครหลายคนมาช่วยแม่ครู ล้างจาน โดยแม่ ครู ใช้ กำร “พำทำ” ทำเป็ นตัวอย่ ำงและทำไป
ด้ วยกัน ซึ่งเด็กจะเข้ ำใจควำมหมำยของกำรทำงำนบ้ ำน ว่ ำเป็ นสิ่งที่ต้องทำเป็ นธรรมชำติ และ
เด็กจะรู้สกึ อยากทามากกว่าการที่ผ้ ใู หญ่สงั่ เขาให้ ไปล้ างจานโดยให้ เขาทาเองคนเดียว

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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กิจกรรมอาลา
แม่ ครู จัดกิจกรรมอาลาที่เด็ก ๆ จะได้ เรี ยนรู้ ท่ จี ะเป็ น “ผู้ให้ ” ด้ วยการแผ่ เมตตาแบบเด็ก ๆ
แบ่ งปั นความรัก ความสุข แก่ สรรพสิ่ง และให้ พ่อแม่ นอนหนุนตัก เป็ นการกระตุ้นเตือนว่ าลูก ๆ จะ
เป็ นผู้มี “หน้ าที่” ดูแลพ่ อแม่ ด้วย เป็ นกิจกรรมที่แม่ ครู ส่งลูก ๆ กลับบ้ านด้ วยความรู้ สึกอิ่มเอมใจ

กิจกรรมสุดท้ ายก่อนจะแยกย้ ายกันกลับบ้ าน
 แม่ครูชวนเด็ก ๆ ทุกคนมานัง่ ล้ อมวงที่โต๊ ะ และชวนเด็ก ๆ ร้ องเพลง พร้ อมทาท่านิ ้วมือประกอบเพลง
“นิ ้วมือจ๋า ออกมาเต้ นรา สาราญใจจริงเอย
หนึง่ โยกซ้ าย สองโยกขวา สามก้ าวหน้ า และสี่ถอยหลัง
ทาอะไรดี นิ ้วก้ อยน่ารัก คอยักยัก หมุนไป หมุนมา
นิ ้วมือจ๋า ออกมาเต้ นรา สาราญใจจริงเอยยย...”
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 แม่ครูคยุ กับเด็ก ๆ ว่า “วันนี ้เรามาพบกัน ได้ ทากิจกรรมร่วมกัน เล่นด้ วยกัน ทานข้ าวด้ วยกัน พวกเรามี
ความสุขมาก ก่อนที่จะจากกัน เรามาแบ่งปั นความรัก ความสุข ของเด็ก ๆ ให้ กบั ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่
อยูบ่ นโลกนี ้ ให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ ให้ กบั เพื่อน ๆ ด้ วย ได้ ไหมคะ” จากนัน้ แม่ครูชวนเด็ก ๆ แผ่เมตตา
“ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน

ในใจฉัน ในใจฉัน

ฉันมีดอกไม้ เล็ก ๆ ในใจฉัน”
“ขอมอบความรักของฉัน แด่ทกุ สิ่งพลันในโลกนี ้
พ่อแม่คณ
ุ ครูเพื่อนมิตรไมตรี สรรพสัตว์และเทพยดา
ขอมอบความรักแด่แผ่นดิน ต้ นไม้ ลาธารท้ องฟ้า
ให้ อยูร่ ่วมกันเอื ้อสุขพึง่ พา ขอแผ่เมตตาสิ ้นทุกข์สขุ เทอญ”
 แม่ครู กล่าวกับเด็ก ๆ ว่า “ขอให้ เดินทางกลับบ้ านปลอดภัย เป็ นเด็กดีและเป็ นเด็กที่น่ารักของทุกคน
สวัสดีคะ่ /ครับ” และกล่าวอาลาเด็กทีละคนด้ วยเพลง “กู๊ดบาย” ตามด้ วยเรี ยกชื่อเด็ก ๆ ทีละคน
“good bye, good bye
fare you well, fare you well
รื่ นเริง เบิกบานทังวั
้ น ร้ องเพลงบรรเลงด้ วยกัน
good bye น้ อง.... good bye น้ อง.... good bye น้ อง .......... (จนครบทุกคน)
good bye ทุก ๆ คน”
 แม่ครู ชวนเด็ก ๆ แต่ละคนเดินไปหาพ่อแม่ที่นงั่ สังเกตการณ์อยู่โดยรอบ ให้ ไปนอนตักพ่อแม่ก่อนกลับ
บ้ าน พร้ อมกับแม่ครูจะร้ องเพลงกล่อมไปพลาง ๆ
“กล่อมลูกน้ อยชิดใกล้ ไม่ให้ ห่าง

ลูกจงวางฤทัยไม่ต้องกลัว

ค่าคืนบนนภามืดมัวตะวันลับลา

ลูกยาเข้ านอนแม่จะกล่อมคอยเจ้ าหลับ

ไม่มีความรักใดไหนจะเท่า

เท่ากับแม่รักเจ้ านะลูกเอย

ลูกยังน้ อยพ่อชื่นเชยสมดังรักเจ้ า

เมื่อเยาว์เจ้ านอนพ่อจะกล่อมเคียงเจ้ าอยู่”

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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“จันทร์ เอ๋ยจันทร์ เจ้ า ขอข้ าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้ องข้ า
ขอช้ างขอม้ าให้ น้องข้ าขี่

ขอเก้ าอี ้ให้ น้องข้ านัง่

ขอเตียงตัง่ ให้ น้องข้ านอน

ขอละครให้ น้องข้ าดู

ขอยายชูเลี ้ยงน้ องข้ าเถิด

ขอยายเกิดเลี ้ยงตัวข้ าเอง”

 ให้ พอ่ แม่พดู ชื่นชมในสิ่งที่ร้ ู สึกภำคภูมิใจในตัวลูก คนละ 1 เรื่ อง (ให้ เรี ยกชื่อจริงลูกด้ วย)
 เมื่อเด็ก ๆ นอนตักพ่อแม่แล้ ว ครู อ้ ยุ บอก “เด็ก ๆ ลุกขึ ้นนัง่ ตัวตรง และคราวนี ้ให้ เปลี่ยนกัน ให้ พ่อแม่
เป็ นฝ่ ายนอนหนุนตักลูกแทน” แล้ วครูอ้ ยุ และแม่ครูก็ร้องเพลงกล่อมอีกรอบ
จากการสังเกตในขณะที่ครู อ้ ยุ บอกให้ พ่อแม่ นอนหนุนตักลูก เด็กส่วนใหญ่จะมีอาการเขินอายและมี
การส่งเสียงตื่นเต้ น เด็กบางคนเอามือลูบหลังพ่อกับแม่เมื่อพ่อแม่นอนตักเหมือนกับเวลาที่พ่อแม่เคย
ปฏิบตั กิ บั เขาอีกด้ วย
กิจกรรม “พ่ อแม่ นอนหนุนตักลูก” นี้ เป็ นกำรให้ เด็กได้ มองมุมกลับ คือ ทุกครั้ งที่เด็กนอนตัก
แม่ นั่ นหมำยถึงกำรที่เขำรู้ สึกว่ ำเขำมีผ้ ูที่คอยปกป้ องดูแล แต่ เมื่อเขำเป็ นฝ่ ำยให้ พ่อแม่ นอน
หนุนตักบ้ ำง เขำจะเกิดควำมรู้ สึกใหม่ ว่ ำเขำก็ต้องช่ วยดูแลพ่ อแม่ ด้วยเหมือนกัน
ยิ่งถ้ ำแม่ ครู ได้ บอกเด็กๆ ก่ อนปิ ดเทอมว่ ำ “ปิ ดเทอมนี้ดูแลแม่ ด้วยนะ” เด็กก็จะรู้ สึกว่ ำเขำมี
หน้ ำที่ที่ต้องรั บผิดชอบ ทำให้ ปิดเทอมนี้อำจจะเห็นลูกๆ ลดควำมงอแงลงบ้ ำงก็ได้
 จบกิจกรรมอาลา ผู้ปกครองพาลูกกลับบ้ าน “ขอให้ เดินทางกลับโดยปลอดภัย สวัสดีคะ่ เด็ก ๆ”
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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“คนไทยอายที่จะชม แต่ชอบตาหนิลกู ต่อหน้ าญาติ หากรักก็ควรบอกว่ารักเขาไปเลย ไม่ต้องมาตาหนิเขา
หรื อทาเป็ นแกล้ งพูดอย่างอื่น ซึ่งไม่ตรงกับความรู้สึกจริ งๆ” ดังนัน้ จึงอยากให้ พ่อแม่ชมลูกอย่างออกหน้ าออก
ตาไปเลย เด็กจะได้ ร้ ูสกึ ว่าคาชมเป็ นเรื่ องดี
เทคนิคคือ ต้ องชมเรื่ องที่เกิดขึ้นจริงๆ เด็กทำแล้ วพ่ อแม่ ร้ ู สึกภูมิใจจริ งๆ อย่าชมเรื่ องที่พ่อแม่คาดหวัง
ให้ เขาเป็ น และตอนที่ชมควรเรี ยก “ชื่อจริง” ลูกด้ วย เพราะชื่อเป็ นสิ่งที่พอ่ แม่ตงให้
ั ้ ลกู และตังใจให้
้
เขาเป็ นอย่าง
นัน้ ลูกก็จะต้ องทาตัวสมกับที่พ่อแม่ให้ ชื่อมา และการเรี ยกชื่อจริ งเป็ นการเรี ยกสติให้ เด็กกลับมารู้ สึกตัวเองใน
ปัจจุบนั ขณะมากขึ ้น

โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครัง้ ที่ 3 – 4

41

สรุปบทเรียนเพิ่มเติม
แม่ ครูแดง
o การท ากิ จ กรรมของเด็ ก ๆ ในสัป ดาห์ ที่ 2 รู้ สึ ก ว่ า ราบรื่ น กว่ า
สัปดาห์แรก ไม่วนุ่ วาย เพราะเด็กที่เคยเข้ าร่วมทากิจกรรมครัง้ ก่อน
มีความคุ้นเคยมากขึ ้น และแม่ครูมีการวางแผนการทางาน และมี
การเตรี ยมอุปกรณ์ เตรี ยมสถานที่ เตรี ยมงานกันมากขึ ้น ปรับจาก
ปัญหาที่พบครัง้ ก่อน และแม่ครูต้องมาจัดเตรี ยมบ้ านกันตังแต่
้ เช้ า
o ช่วงทาขนมปั ง ในสัปดาห์ที่ 2 แม่ครู ไม่ได้ เตรี ยมแป้งให้ เหมือนครัง้ แรก แต่จะให้ เด็ก ๆ เรี ยนรู้
ขันตอนการท
้
า ตังแต่
้ การจัดเตรี ยมวัตถุดิบทัง้ หมด จะเห็นว่าตอนร่ อนแป้ง เด็กบางคนจะเกร็ งๆ
แม่ครูก็ต้องเข้ าไปจับมือแล้ วบอกว่า “ทาไปเลยลูก ไม่ต้องกลัว”
o ตอนทานอาหารกลางวัน รู้สึกว่าครัง้ ที่ 2 นี ้ เด็ก ๆ จะรอได้ ดี พี่โตมาช่วยจัดโต๊ ะอาหาร แจกผ้ ารอง
จาน ถ้ วยน ้าซุบ ช้ อน ส้ อม ขณะที่พ่อแม่ก็รอได้ บางคนก็ตกั อาหารเอง บางคนก็รอครูตกั ให้ แต่
แต่คราวนี ้รสชาติอาจจะแปลกไปสาหรับเด็ก เด็กอาจยังไม่ค้ นุ ชินกับอาหารของที่บ้านรัก เพราะ
หากเป็ นเด็กของโรงเรี ยนจะตักข้ าวใส่เยอะกว่านี ้ พอทานข้ าวเสร็จตะกร้ าลอยไป เด็กไม่ต้องลุก แต่
ให้ รอตะกร้ ามาหาแทน ก็เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยดี
ครู อ้ ุย
แม้ วา่ เด็กบางคนจะงอแง ไม่สามารถเข้ าร่วมทาบางกิจกรรมได้ พ่อแม่ก็ควรเปิ ดโอกาสให้ ลกู มีพื ้นที่และอยูใ่ น
บรรยากาศสาหรับการเรี ยนรู้ร่วมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ได้ เพราะเด็กเล็กมีวิธีกำรเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนกำร
ลอกเลียนแบบ ที่อธิบำยได้ จำก “ทฤษฏีเซลล์ กระจกเงำ” พ่ อแม่ จึงควรเปิ ดโอกำสให้ ลูกๆ สัมผัสและ
ซึมซับสภำพแวดล้ อมและบรรยำกำศที่เอื้อต่ อพัฒนำกำรเด็ก โดยมีผ้ ูใหญ่ พำทำไปด้ วยกันกับเด็ก
ไม่ ใช่ สั่งให้ ทำ หรื อสำธิตกำรสอนแล้ วให้ เด็กทำ
o การดูแลเด็กตามแนวคิดอนุบาลแบบบ้ าน คือ การจัดมุมในบ้ านเป็ น
มุมของเล่น มุมครัว แล้ วผู้ใหญ่ทาเป็ นแบบ ในขณะที่ เด็กทา ผู้ใหญ่
ก็ไม่ได้ หนีไปไหน ต้ องทาให้ ดแู ละอยูด่ ้ วยกันกับเด็กๆ ตลอด
ตัวอย่างเช่น การวาดรู ป ทาขนมปั ง ครู ก็อยู่ด้วย ไม่ได้ สาธิตแล้ วให้
เด็กทา แต่ครูทาร่วมไปกับเด็ก ซึ่งตรงนี ้คนมักเข้ าใจผิดกับคาว่า “ให้
เด็กทางานบ้ าน” ว่าให้ เด็กทาอยู่คนเดียว แต่ที่จริ งแล้ วผู้ใหญ่ ต้อง
โครงการห้ องเรี ยนพ่อแม่ไทยพาณิชย์
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“พำทำ” เพื่อให้ เด็ก “เห็นแบบและทำตำม” หรื อ “เลียนแบบ” หากผู้ใหญ่ทาดี เด็กก็จะทาดี
ตามไปด้ วย ไม่ใช่เป็ นแม่ที่แจกงานให้ ลกู ทา แต่วา่ แม่จะต้ องเป็ นคนทางานบ้ าน ที่ วางแผนไว้ อย่าง
ดี ลูกก็จะจับจังหวะได้
เปรี ยบเทียบกับการที่เราเขียนวงกลมที่เล็กที่สุดกับวงกลมที่ ใหญ่ที่สุด ใหญ่มากจนไม่มีขอบเขต
เปรี ยบเสมือนตัวเด็กที่อยูใ่ นวงกลมวงเล็กที่ใกล้ ชิดตัวเขา วงกลมวงใหญ่คือ โลกแห่งความเป็ นจริ ง
ซึง่ กว้ างใหญ่มาก เด็กเรี ยนรู้ไม่หมด ดังนัน้ เราจึงจาเป็ นต้ องสร้ างวงกลมวงตรงกลางขึ ้นมาให้ เด็ก
ได้ เรี ยนรู้ เป็ นพื ้นที่ที่สอนเด็กได้ ว่า “กวาดบ้ านทาแบบนี ”้ “กินข้ าวต้ องกินให้ หมด” “การกินข้ าวมี
ขัน้ ตอนแบบนีล้ ูก ” อย่าให้ เด็กไปในโลกกว้ างแบบไปไม่เป็ น แต่พ่อแม่ควรสร้ างการเรี ยนรู้ ผ่าน
วงกลมตรงกลาง ด้ วยการพาทา เพื่อให้ เด็กอยูไ่ ด้
o สิ่ ง ที่ หวัง คือ พ่อ แม่ที่เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมจะนาเอาวิธี การดูแลและกระบวนการสร้ างการเรี ยนรู้ ที่
อนุบาลบ้ านรักทา กลับไปทาที่บ้าน เพราะเป็ นสิ่งที่ทาได้ ไม่ยาก
ครู หม่ อม
จากการเข้ าร่วมสังเกตการณ์ จะเห็นบทบาทครูในการจัดการปัญหาได้ ชดั เจน
o แม่ ค รู ทัง้ สองท่ า นท าหน้ า เดิ ม ตลอด ไม่ ว่ า เด็ ก จะแสดงอะไร
ออกมา ซึง่ ทาให้ เราไม่ใช่เป้าให้ เด็กมาทดสอบ ครูผึ ้งจะใช้ การจัด
สภำพแวดล้ อมแทนกำรปรับพฤติกรรมเด็ก เช่น เด็กแย่งของ
เล่น กัน ครู ก็ เ อาของเล่น ไปเก็ บ คื อ ง่ า ย ๆ แล้ ว จบ ตรงนี เ้ ป็ น
วิธีการ Kind but Firm ที่เด็กไม่ต้องมาทดสอบครู หรื อเผื่อฟลุ๊ค มองหน้ าครูก็ร้ ูแล้ วว่าต้ องเป็ นแบบ
นี ้แน่ ๆ ซึง่ ครูสามารถสร้ างสมดุลและควบคุมตัวเองได้ ดี นอกจากนี ้ ครูทงสองท่
ั้
านใช้ การร้ องเพลง
ในการเชื่อมโยงเข้ าหาเด็ก และหากเห็นแล้ วว่าเด็กมีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะมองแล้ วปล่อยผ่าน แล้ ว
มาโฟกัสกับคนที่อยูก่ บั เรา พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กก็จะหายไปเอง ซึ่งวิธีแก้ ปัญหานี ้ตรงกับทฤษฏี
ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าหำกเรำไม่ ให้ ควำมสนใจกับสิ่งที่ไม่ ดี เด็กคนนั้นก็จะพยำยำมหำ
สิง่ ใหม่ ๆ มำแทน เช่น หากเห็นครูกาลังสนใจเด็กกลุม่ หนึง่ เขาก็จะกลับมาดูวา่ เพื่อนทาอะไร
o ลูกดูแลตัวเองได้ ดี โดยเฉพาะเมื่อไม่มีพอ่ แม่คอยกากับการเล่น เด็กก็จะเริ่ มเล่นกันได้ เงียบขึ ้น และ
แม่ครู เป็ นแบบที่ดี ใช้ วินยั เชิงบวก ที่จะไม่หลอก แต่ใช้ กิจกรรมเบี่ยงเบนควำมสนใจ อย่างเช่น
เมื่อน้ องจะเริ่มแย่งของกัน ครูจะชวนน้ องออกไปเดินเล่น
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คาถาม : ความท้ าทายของเด็กที่มีตอ่ พ่อแม่กบั ครูจะต่างกันไหม พ่อแม่จะจัดการกับการทดสอบของลูกได้ ไหม
ครู อ้ ุย : พ่อแม่มกั จะไม่อยู่กับปั จจุบนั ตลอด แต่มกั จะโยงกับอดีต กับอนาคต เปรี ยบเทียบ มีความคาดหวัง
ดังนัน้ พ่อแม่จะจัดการลูกได้ ยากกว่าครู ขณะที่ครู ไม่ได้ เป็ นพ่อแม่ แต่ก็ตงใจให้
ั้
เขาเป็ นคนดี ใจของครู
จะเป็ นแบบอีก คือ “ทานะ ฉันจะไม่ปล่อยให้ เธอเป็ นแบบนี ้หรอก” แล้ วก็สงั่ ใจให้ ทาสิ่งที่ควรทา
หากครูมีขอบเขตที่ชดั และเข้ ม เด็กจะไม่คอ่ ยวัดกาลังกับครู แต่ขอบเขตของพ่อแม่ไม่ชดั เจน เขาจึงวัด
กาลังหรื อท้ าทายพ่อแม่ได้ ตลอด
พ่อแม่อาจจะมีแรงไม่พอ อาจเป็ นเพราะใจไม่สงบพอ สมาธิ ไ ม่แข็งแรงพอ ไม่มีแบบฝึ กหัดสาหรั บ
ตนเองเพียงพอ เช่น พ่อแม่ต้องการจัดการอะไรสักอย่า งในครอบครัว ทาไมลูกจัดการเราได้ ทกุ ครัง้ แต่
เราจัดการลูกไม่ได้ ส่วนหนึ่งคือใจไม่สงบพอ ชัว่ โมงบินไม่พอ ทาได้ ประเดี๋ยวก็หลุด ดังนัน้ จึงต้ องมี
ช่วงเวลาที่พอ่ แม่ควรจะมาคุยกันจริงๆ (โดยที่ลกู ไม่ต้องมา) ว่าสิ่งที่ต้องการทาให้ สาเร็จคืออะไร
ครู หม่ อม : ลูกจะรู้วา่ ต้ องเป็ นพ่อแม่เท่านัน้ ที่เขาจะท้ าทายทดสอบได้ คือ จะไม่เหวี่ยงกับคนอื่น เหวี่ยงกับพ่อ
แม่เท่านัน้ แล้ วท้ ายที่สดุ ที่เหวี่ยงๆ ไป มันเป็ นการเรี ยก “ตัวตน” ของเขาด้ วย เหมือนกับบอกว่า “ฉันอยู่
นี่ เอาใจฉันสิ” คือ พ่อแม่เป็ นคนที่ได้ รับสิทธิพิเศษตรงนี ้ พ่อแม่ทาเหมือนครูได้ แต่เป้าต้ องชัดว่าอยาก
ได้ อะไรจากลูก ขอบเขตต้ องชัด และวิธี ต้องไม่ขึน้ เสียง ไม่เปลี่ยนไปมา ธรรมชาติของเด็ก จะทาทุก
อย่างเพื่อให้ ได้ สิ่งที่เขาต้ องการ เพราะเป้า หมายของเด็กชัดเจน พอเขาทาแบบนันไม่
้ ได้ ก็จะเปลี่ยนไป
ทาอีกอย่าง ทาให้ พ่อแม่อาจจะถูกลูกจัดการ เปลี่ยนโฟกัสไปเรื่ อย ๆ จนลืมไปว่าแล้ วเป้าที่ทะเลาะกับ
ลูก ที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ ขาท าในตอนแรกคื อ อะไร เราจะพยายามหาทุก วิ ถี ท าง ไม่ ว่ า ด้ ว ยค าพูด การจัด
สภาพแวดล้ อม หรื อการวางแผนต่างๆ เพื่อให้ ร้ ูจกั นิสยั ลูก
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