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การอบรมโครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” 

ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ที่ 17 และ 24 พ.ย.61) 

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

วิธีด าเนินกิจกรรม  

 เเดก็ ๆ เรียนรู้เร่ืองงานบ้าน งานครัว งานสวน และกิจกรรมศลิปะ รวมทัง้การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

เหมือนกบัท่ีพอ่แมเ่คยเรียนรู้เม่ือ 2 สปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยในครัง้นีพ้อ่แมเ่ป็นผู้สงัเกตการณ์ ซึง่กิจกรรม 

Play Group ใน 2 สปัดาห์นีจ้ะท าซ า้กนั เพราะเดก็เรียนรู้จากการท าซ า้ (Repetition) 

ผลที่เกิดขึน้ 

 เดก็ ๆ ร่วมกิจกรรมทกุอยา่งท่ีแมค่รูจดัไว้  ขณะเดียวกนั พอ่แมก็่ได้เรียนรู้วิธีในการดแูลลกูแบบตาม

ธรรมชาต ิจากการสงัเกตวิธีการเรียนรู้ของลกูและเดก็ในกลุม่ บทบาทของแมค่รูในการพาเดก็ท า

กิจกรรม  

 พอ่แมเ่ข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก และบทบาทของตนเองมากขึน้ และสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้กบั

ลกูๆ ได้เอง 

ก าหนดการ 

08.00 น.   งานบ้าน งานครัว (เดก็ ๆ ปัน้ขนมปังร่วมกบัแมค่รู)  

09.00 น.  ท างาน Art และ Hand Work  (ร้อยดอกไม้ จดัแจกนั ระบายสีน า้ วาดภาพสีเทียน)  

10.00 น.  รับประทานอาหารว่าง (ขนมปังท่ีเดก็ ๆ ปัน้ด้วยตวัเอง) 

10.30 น.  กิจกรรมเลน่เสรี (ของเลน่จากธรรมชาต)ิ 

11.00 น.  กิจกรรมเลน่กลางแจ้ง  

11.30 น.  กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง 

12.00 น.  นิทานตัง้โต๊ะ 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั และเก็บล้าง 

13.00 น.  พกัผอ่น 

13.30 น.  กิจกรรมอ าลา  
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งานบ้าน งานครัว (เดก็ ๆ ป้ันขนมปังร่วมกับแม่ครู)  

 แม่ครูชวนเด็ก ๆ ท างานบ้าน งานครัว เตรียมอุปกรณ์ และช่วยกันป้ันขนมปัง ส าหรับเป็น

อาหารว่างตอนสาย ที่นอกจากเด็กๆ จะได้ฝึกการใช้กล้ามเนือ้นิว้มือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การป้ันขนมปังออกมาในรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการแล้ว การน าขนมท่ีท าด้วยตนเองมา

รับประทานเป็นอาหารว่างร่วมกันจะท าให้เดก็เหน็ท่ีมาที่ไปของอาหารท่ีท าอย่างมีความหมาย  

     

  

 ในการนวดแปง้และปัน้ขนมปังนัน้ แม่ครูใช้วิธีการ “พาท า” โดยแม่ครูท าเป็นตวัอย่าง แจกแปง้ท่ีแม่ครู

ผสมเสร็จแล้วให้เด็ก ๆ คนละหนึ่งก้อน เม่ือแม่ครูเร่ิมนวดแป้งและปัน้เป็นก้อน เด็ก ๆ ก็ท าตามโดยท่ีแม่ครูไม่

ต้องใช้ค าสัง่ เดก็หลายคนปัน้ขนมปังออกมาตามจินตนาการท่ีตวัเองก าลงัสนใจ เช่น ไดโนเสาร์ หรือตวัการ์ตนู 

ต่าง ๆ  แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนท่ียังไม่กล้าลงมือท าอย่างเต็มท่ี เพียงแค่เอานิว้จิม้ ๆ แตะ ๆ แป้งอย่าง

ระมดัระวงั อีกทัง้ยงัคอยสงัเกตแม่ครู และเพ่ือนคนอ่ืนอยู่เป็นระยะ  ซึ่งในกรณีนีแ้ม่ครูจึงบอกให้พ่อแม่ของเด็ก

เข้ามาอยูใ่กล้ ๆ และเป็นคนพาลกูท าด้วยตวัเอง  
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 เม่ือปัน้ขนมปังเสร็จ แมค่รูน ามาวางทิง้ไว้ให้แปง้ขึน้ฟ ูจากนัน้ จงึน าเข้าเตาอบ  

 
การท าซ า้ในสปัดาห์ท่ี 2  
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แม่ครูปรับเปล่ียนกระบวนการ  จากเดิมท่ีแม่ครูเตรียมแป้งท่ีผสมเสร็จแล้วให้เด็กปัน้ตามจินตนาการ 

ในครัง้ท่ี 2 นี ้แม่ครูเตรียมน า้ตาลแป้งและไข่มาให้เด็กช่วยกันท า เร่ิมจากการร่อนแป้งให้ละเอียด จากนัน้ 

ช่วยกันตีไข่ (โดยแม่ครูตอกไข่ให้ก่อน) เด็กๆ ช่วยกนัคอ่ยๆ เติมแปง้ โดยท่ีมีแม่ครูคอยนวดแป้งให้  จากนัน้  ก็

แบง่แปง้ท่ีผสมเข้ากนัแล้วให้เด็กปัน้ขึน้รูปตามจิตนาการ ท าให้กิจกรรมท ำขนมปังคร้ังท่ี 2 น้ี เด็กๆ ได้เห็น

กระบวนกำรได้มำซึ่งแป้งขนมปังตั้งแต่ต้นกระท่ังออกมำเป็นขนมปัง   
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ท างาน Art และ Hand Work  (ร้อยดอกไม้ จัดแจกัน ระบายสีน า้ วาดภาพสีเทียน) 

 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ  และ

สนับสนุนพลังเจตจ านง (Will) ให้เดก็ๆ เกิดความมุ่งม่ันจากการลงมือท าเอง  

 

แมค่รูเตรียมอปุกรณ์ส าหรับ 4 กิจกรรม คือ ร้อยดอกไม้ จดัแจกนั ระบายสีเทียน และระบายสีน า้ โดย

เดก็ ๆ จะหมนุเวียนกนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ตามความสนใจของตวัเอง ซึง่แตล่ะกิจกรรมจะมีแมค่รูเป็นคนพาท า  
 

 กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ หนึง่ในกิจกรรมหลกัในการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางอนบุาล

แบบบ้าน เพ่ือให้เดก็ ๆ มีประสบการณ์จริง ท่ีสง่เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านท างานด้านศิลปะ 

ขณะเดียวกนั เด็กๆ ก็ได้พฒันาร่างกาย ทัง้การฝึกความประสานสมัพนัธ์ของตาและมือ และการใช้นิว้มือ เป็น

ต้น โดยเดก็อนบุาลจะได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์นีห้มนุเวียนกนัไปในรอบสปัดาห์ คือ  

- วนัจนัทร์ ร้อยดอกไม้ 
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- วนัองัคาร ปัน้ขนม 

- วนัพธุ ออกไปวิ่งเลน่ข้างนอก หรือท าอาหาร หรือเป็นกิจกรรมพิเศษท่ีไมไ่ด้อยูต่ารางของทัง้ 5 วนั  

- วนัพฤหสับดี ระบายสีน า้  

- วนัศกุร์ เย็บปักถกัร้อย และเก็บท าความสะอาด  

ซึง่ทัง้ 5 วนันีเ้ดก็ ๆ จะเห็นภาพรวมทัง้หมดวา่ ชีวิตคนท่ีด าเนินไปในชมุชนนัน้มีความหลากหลาย  

 
ระบายสีน า้ – วาดภาพสีเทียน 

 เดก็ ๆ จะเวียนมานัง่ท าท่ีโต๊ะคราวละ 4-6 คน เพ่ือให้แม่ครูสามารถดแูลได้อย่างทัว่ถึง ทกุครัง้แม่ครูจะ

เตรียมกระดาษเปียก (กระดาษ 100 ปอนด์ ชุบน า้และท าให้หมาด) และจัดวางอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมใน

ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมตอ่การหยิบใช้  ได้แก่  

- แก้วน า้ส าหรับล้างพูก่นั  

- พูก่นั เบอร์ 20 

- สีน า้ (แดง เหลือง น า้เงิน)  

- ผ้าเช็ดพูก่นั  

เน่ืองจากเด็กยงัไม่สามารถควบคมุการใช้สีได้เหมือนผู้ ใหญ่ แม่ครูจึงเตรียมผสมน า้ในเนือ้สีไว้ให้ เม่ือ

เดก็น าพูก่นัจุม่สีแล้วมาระบายลงบนกระดาษเปียก สีก็จะวิ่งเข้าหากนัเองตามธรรมชาต ิ 
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เม่ือเด็ก ๆ พร้อมหน้า แม่ครูจะจดุเทียน และร้องเพลง เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กทัง้กายและใจ ให้นัง่

อยู่ในท่าทางท่ีเหมาะสม และใช้เพลงน าพาความรู้สึก ท าให้เด็ก ๆ มีสมาธิอยู่กับสีน า้ท่ีอยู่ตรงหน้าและลงมือ

ถ่ายทอดสีสนัออกมาผา่นจินตนาการและลมหายใจท่ีผ่อนคลาย  

“ท้องฟ้ากว้างใหญ่ สายรุ้งทอดผา่น  มอง มอง สวยทกุสี พาชีวี เราช่ืนบาน 

โปรดสถิตในถ้วยทองค า    โปรดชว่ยน าความสขุสราญ ” 
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 เม่ือได้ยินบทเพลง เด็กๆ จะให้ความสนใจและสังเกตสิ่งท่ีแม่ครูก าลังท า และท าตามอย่างสงบ 

(ระหวา่งร้องเพลงแมค่รูจะจบัพูก่นัวาดไปในอากาศทางซ้ายและขวาสลบักนั) โดยแมค่รูปล่อยให้เด็กๆ ระบำย

สีน ้ำอย่ำงอิสระ ไม่มีหัวข้อหรือตั้งโจทย์ เพียงแต่เด็กๆ ต้องมีวินัยในกำรใช้สีน ้ำร่วมกัน คือ ต้องจุ่มน า้

ล้างพูก่นั และเช็ดให้แห้งทกุครัง้ เม่ือต้องการเปล่ียนสี เพ่ือไมใ่ห้สีปนกนั 

ส าหรับการวาดภาพด้วยสีเทียนนัน้ แม่ครูจะเตรียมสีเทียนแท่งใหญ่จบัถนดัมือซึ่งเหมาะส าหรับเด็ก

เล็ก โดยใช้แมสี่ คือแดง เหลือง น า้เงิน  
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 เดก็บางคนใช้สีเทียนระบายไปอยา่งอิสระไร้รูปทรง แตบ่างคนก็วาดเป็นรูปตวัการ์ตนู ดอกไม้ ด้วยสีสนั

ท่ีแตกตา่งกนัออกไป บางคนใช้สีเดียว แตบ่างคนก็ผสมสีจนเกิดเป็นสีสนัตา่ง ๆ มากมาย 

 
การวาดรูปของเดก็ด้วยสีน า้และสีเทียน มีจุดประสงค์ท่ีต่างกัน 

- การระบายสีน า้ เราจะเห็นความรู้สกึหรืออารมณ์ข้างในของเด็ก ว่าเขาก าลงัรู้สึกอย่างไร ด้วยสีสนัท่ีวิ่งเข้า

หากนั  

- การวาดรูปด้วยสีเทียน เราจะเห็นภาพสิ่งท่ีอยู่ในใจ หรือสิ่งท่ีเด็กก าลงัสนใจอยู่ เขาบนัทึกอะไรไว้ในหวั 

เขาเก็บข้อมลูอะไรอยู ่และเม่ือมีสีให้วาด/ระบาย เดก็จะบรรยายภาพหรือเลา่เร่ืองในหวัของตวัเองออกมา  

สิ่งที่พ่อแม่หรือแม่ครูท า คือ สังเกตภำพของลูกอยู่ห่ำงๆ ยังไม่ควรไปซักไซร้ถำมเขำ ถ้ำเด็กๆ อยำก

เล่ำพ่อแม่และแม่ครูก็พร้อมฟัง แต่ถ้ำเขำไม่ได้อยำกเล่ำ อย่ำไปซักไซร้เพียงแค่ส่งยิม้ให้เท่ำน้ันก็พอ 
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ร้อยดอกไม้ - จัดดอกไม้  

 การร้อยดอกไม้เป็นหนึง่กิจกรรมสร้างสรรค ์ท่ีเด็กจะได้ฝึกประสานความสมัพนัธ์ระหว่างตาและมือ ซึ่ง

จากการสงัเกตเดก็ ๆ จะคอ่นข้างมุง่มัน่และมีความสงบในขณะท่ีพยายามร้อยดอกไม้และจดัดอกไม้ให้ส าเร็จ  

 

โดยเม่ือจดัดอกไม้เสร็จแล้ว เดก็ ๆ จะน าแจกนัท่ีตวัเองจดัไว้ไปวางประดบัตามจดุตา่งๆ  

 

 



11 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

กิจกรรมเชิญเทียน 

กิจกรรมเชิญเทียนเป็นกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าเด็กและแม่ครูให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 

เดก็ได้ซึมซับการ “อ่อนน้อมและยอมรับ” โดยแม่ครูเป็นศูนย์กลางในการเป็นแบบอย่างและพาท า 

 

 

 

  

  

  

 แมค่รูชวนเดก็ๆ มาล้อมวงกลางห้อง ร้องเพลง “ธงไตรรงค”์ และตามด้วยเพลงชาตไิทย  

“เชิญธงขึน้สูย่อดเสา พวกเรายืนตรงทนัที 

ธงไตรรงค์มี 3 สี 

สีแดงนี ้คือสีแดงชาติ 

สีขาว คือศาสนา 

น า้เงินนัน้ หมายความวา่ องค์พระมหากษัตริย์ไทย” 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

 แม่ครูจุดเทียน แล้วส่งต่อไปยังเด็กคนท่ีนั่งอยู่ทางซ้ายมือ “เด็กๆ รับเทียนอย่างอ่อนน้อมและ

ยอมรับนะคะ” ก่อนเดก็รับเทียนต้องยกมือไหว้ และแบมือรับเทียน แมค่รูรับไหว้เด็ก เด็กๆ ส่งเทียน

ตอ่กนัไปเร่ือยๆ ด้วยความระมดัระวงัจนครบรอบวงมาถึงแม่ครูอีกครัง้ กิจกรรมนีท้ าให้เด็กทกุคน

อยูใ่นความสงบโดยอตัโนมตั ิ(จะมีแมค่รูนัง่คัน่เดก็ๆ อยูใ่นวงเป็นระยะ)  

 แมค่รูร้องเพลงและน าสวดมนต์ (โดยแมค่รูและเดก็นัง่พนมมือสวดมนต์พร้อมกนั) 

“ฉนัมีความสขุเล็ก ๆ ในใจฉนั 

ในใจฉนั ในใจฉนั 

ฉนัมีดอกไม้เล็ก ๆ ในใจฉัน” 

“น้อมใจไหว้คณุพระ สกัการะ พระพทุธองค์ 

พระธรรม และพระสงฆ์ สอนให้สร้างแตค่วามดี” 

“อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา, พทุธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงันะมสัสามิ 

สปุะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมามิ” 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

 

 แม่ครูบอกว่า “บวัดอกนี ้(เปรียบมือท่ีพนมอยู่เป็นดอกบวั) แทนคณุของคณุพ่อคณุแม่” แล้วร้อง

เพลงพระคณุพอ่แม ่ 

“ขอบคณุบิดามารดรสอนสัง่  พระคณุทา่นยงัฝังใจอรุา 

คดิถึงพระคณุเกือ้หนนุเมตตา สดุจะพรรณนาพระคณุทา่นเอย” 

 
 “แตเ่ล็กจนโต แมเ่ฝา้ถนอม เก็บอดเก็บออม ไมย่อมบน่เลย 

ลกูรักจะเป็นเดก็ดี ให้ช่ืนเชย แทนคณุท่านเอย ท่ีเคยเลีย้งมา” 

“กราบคณุพอ่ กราบคณุแม่” 

 แม่ครูดบัเทียนและร้องเพลงต่ืน (ประกอบท่าทางขยบันิว้ ตัง้แตน่ิว้โปง้จนถึงนิว้ก้อย พร้อมยกมือ

ขึน้มาท าทา่ทางประกอบเพลง) ซึง่เดก็ ๆ ก็ท าตามอยา่งให้ความสนใจ  

“คณุพอ่ต่ืน คณุแมต่ื่น พ่ีชายต่ืน พ่ีสาวต่ืน น้องเล็ก ๆ ก็ต่ืน คณุตาต่ืน คณุยายต่ืน คณุปู่ ต่ืน คณุยา่ต่ืน 

เพ่ือน ๆ ต่ืน ทกุ ๆ คนต่ืนพร้อมกนัหมดเลย” 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

 

“หวันิว้โปง้ คณุพ่อของฉนั ตวัอ้วนกลม ใจคอหนกัแนน่ 

นิว้ชีเ้หมือนคณุแมท่า่นเป็น คนสัง่สอนและใจออ่นโยน 

นิว้กลางเหมือนพ่ีชายคนโต สงูโยงโยท่า่ทางขีบ้น่ 

นิว้นางเหมือนพ่ีสาวแสนงาม เธอมีไว้ส าหรับใสแ่หวน 

นิว้ก้อยนา่รักตวัฉันเอง 1 2 3 4 5 ร้องเพลง 

ครอบครัวเรานัน้ชอบครืน้เครง รวมบรรเลงเป็นเพลงประสาน” 

 

 แมค่รูชวนให้เด็ก ๆ ลกุขึน้ยืนพร้อมบอกว่า “เราจะเป็นต้นไม้ใหญ่ ฉันคือต้นไม้ใหญ่ ยืนหยดัได้อยู่

บนโลก”  จากนัน้ ร้องเพลง “สวสัดีตะวนั” พร้อมประกอบทา่ทาง  

“สวสัดีตะวนั สวสัดีโลกหล้า สวสัดีต้นไม้และนกในนภา 

สวสัดีภเูขา ปลาน้อยในธารา สวสัดีคณุครู เพ่ือนยา และฉันเอง” 

“สวสัดีคะ่ / สวสัดีครับ” 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะสังเกตได้ว่าแม่ครูพาเด็ก ๆ ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ใช้ค ำส่ังเลย แต่จะใช้การท ำเป็นตัวอย่ำง 

และ “พำท ำไปด้วยกัน” แล้วเด็ก ๆ ก็จะท าตามเอง อีกทัง้ยังใช้การ ร้องเพลงเพ่ือเช่ือมร้อยทุกเร่ืองรำว 

และทุกกิจกรรมเข้ำด้วยกันเสมอ เป็นจงัหวะท่ีบอกเด็ก ๆ ให้รู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีเม่ือครูร้องเพลงนัน้หมายถึงว่า

พวกเขาก าลงัจะได้ท าสิ่งใหม ่ๆ ตอ่ไปนัน่เอง 

 เม่ือร้องเพลงจบ แม่ครูชวนเด็ก ๆ เดินจบัมือเป็นแถวออกมาล้างมือข้างนอกห้อง เพ่ือเตรียมตวั

รับประทานอาหารวา่ง   
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

กิจกรรมรับประทานอาหารว่าง 

การรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารร่วมกัน เด็กๆ จะได้ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารท่ีเด็กจะดู

จากแม่ครูเป็นต้นแบบ ฝึกการรอคอย พ่ีดูแลน้อง และฝึกเร่ืองประชาธิปไตยท่ีแต่ละคนจะมีสิทธิเท่า

เทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือขนมปังสุกหอม แม่ครูจะน ามาวางให้เด็ก ๆ ได้ดูผลงานของตวัเองและของเพ่ือน ซึ่งเด็ก ๆ จะ

ต่ืนเต้น เห็นความมหศัจรรย์ของการเปล่ียนรูปของแปง้ท่ีตนเองปัน้ไว้ตอนเช้า   
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

 เม่ือเด็กๆ ล้างมือเสร็จ แม่ครูก็พาเด็ก ๆ จบัมือกันเดินเข้ามานัง่ล้อมวงรับประทานอาหารว่างร่วมกัน 

โดยแม่ครูน าแจกขนมปัง พร้อมแก้วน า้ และชวนให้พ่ีโตสดุมาช่วยแจกแก้วให้กบัน้อง ๆ (ซึ่งหากเป็นท่ี

อนบุาลบ้านรักจะเป็นหน้าท่ีของพ่ีชัน้อนบุาล 3)  

 แม่ครูบอก “เด็ก ๆ วางมือไว้บนตักก่อน” เป็นการสอนโดยใช้กติกา เพ่ือรอเพ่ือนทุกๆ คน พร้อม

รับประทานพร้อมกนั  

 เม่ือแจกขนมปังและอุปกรณ์ครบ แม่ครูจะจุดเทียน และชวนให้เด็ก ๆ จบัมือกันรอบโต๊ะพร้อมกับน า

เดก็ทอ่งบทกลอน 

“อาหารวา่งเช้านี ้เรารับประทาน ขนมปัง น า้ เราขอสญัญาวา่ จะรับประทานให้หมด” 

“โลกผู้มอบอาหารนีใ้ห้ ตะวนัผู้ท าให้สกุเหลืองงาม  

บญุคณุโลกและดวงตะวนั จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล” 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ขอบคณุคะ่/ครับ” 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทกุคนรับประทานขนมปังร่วมกนั โดยแมค่รูนัง่รับประทานขนมปังกบัเด็ก ๆ ด้วย เพ่ืออยู่เป็นแบบอย่าง

ของการฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารให้เดก็ ๆ เห็นและท าตามโดยไมต้่องพดูสอนกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือเดก็ ๆ เร่ิมอิ่มแล้ว แมค่รูน าตระกร้ามาวางบนโต๊ะ ส าหรับใสจ่านและแก้วน า้ท่ีทานหมดแล้ว โดยส่ง

ตอ่ตระกร้าไปรอบ ๆ โต๊ะ เพ่ือให้เด็ก ๆ เก็บจานและแก้วท่ีใช้แล้วของตวัเองใส่ไว้ในตระกร้า เด็ก ๆ ไม่

ต้องลกุเดนิไปจากโต๊ะให้วุน่วาย ซึง่ในระหวา่งท่ีเก็บจานและแก้วน า้ แมค่รูจะร้องเพลง 



20 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

“ลอย ลอย ลอย ลอยไปตามน า้ใส 

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้เย็นใจ” 

 แมค่รูจะร้องเพลงนีซ้ า้ไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเก็บจานครบรอบโต๊ะ   
 

 เม่ือเก็บจานและแก้วหมดแล้ว แมค่รูจะดบัเทียนท่ีจดุไว้ตัง้แตต่อนต้น และร้องเพลงพร้อมท าทา่

ประกอบ ซึง่เม่ือเดก็ ๆ เห็นแมค่รูท า ก็ท าท่าตาม  

“คณุแมลี่แมกซ์ แมกซ์ แมกซ์ สวมใสก่ระโปรง โปรง โปรง 

ท่ีมีกระดมุ ดมุ ดมุ สีแดง และด า ด า ด า 

เธอขอเงินแม ่แม ่แม ่ ห้าสิบ สตางค์ ตาง ตาง 

เพ่ือจะไปด ูด ูด ู ช้างเต้นระบ า บ า บ า 

เธอกระโดดสงู สงู สงู ขึน้ไปบนฟ้า ฟ้า ฟ้า 

แล้วไมก่ลบัมา มา มา ถึงเดือนพฤศจิกา กา กา” 
 

เม่ือร้องจบเพลง แมค่รูชวนเดก็ ๆ ท่ีนัง่อยูร่อบโต๊ะอาหารจบัมือกนัอีกครัง้พร้อมกบัท่องบทกลอน 

“โลกผู้มอบอาหารนีใ้ห้ ตะวนัผู้ท าให้สกุเหลืองงาม 

บญุคณุโลกและดวงตะวนั    จะจารึกไว้ในใจเราตลอดกาล” 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ขอบคณุคะ่/ครับ” 
 

 แมค่รูชวนเดก็ ๆ เล่นอิสระในห้อง และหาพ่ีโตอาสามาช่วยแม่ครูล้างจานด้วยกนัก่อน แล้วคอ่ยไปเล่น

กบัเพ่ือน ๆ   
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

การล้างจานเป็นหน่ึงใน “งานบ้าน” 

- เด็กท่ีล้างไม่เป็น แม่ครูจะช่วยจบัมือ “พาท า” กิจกรรมนีจ้ะท าให้เด็กรู้จกัหน้าท่ี เม่ือทานแล้วต้องท า

ความสะอาดล้างจานเอง  

- การใช้จาน-ถ้วยกระเบือ้งเพ่ือให้เด็กระมดัระวงัในการล้าง ถ้าไม่ระวงัจานหรือแก้วก็จะแตก และเด็กก็

จะได้เรียนรู้วา่คราวหน้าจะต้องระวงัให้มากขึน้ ถ้าไมร่ะวงัจานก็จะแตกอีก  

- เม่ือเด็กท าจานหรือแก้วแตก แม่ครูหรือพ่อแม่จะต้องไม่ดดุ่าหรือบ่น แตจ่ะต้องบอกให้เด็กรู้ว่าควรจะ

ท าอยา่งไรจานจงึไมแ่ตก และบอกให้เดก็ใช้ความระมดัระวงัมากขึน้  
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

กิจกรรมเล่นเสรี  

การเปิดโอกาสให้เดก็ ๆ ได้เล่นเสรี เล่นอย่างสร้างสรรค์ ปลอดการก ากับจากพ่อแม่  เดก็ ๆ 
มักจะสร้างโลกในจินตนาการขึน้มาแล้วเล่นสนุกกับโลกใบนัน้ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เดก็ ๆ 
ได้อย่างดี ทัง้พัฒนาการด้านสังคม การแก้ปัญหา การเล่นร่วมกับคนอ่ืน การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ อารมณ์
จิตใจ สตปัิญญา และการปฏิบัตติามข้อตกลง 
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แม่ครูชวนเด็ก ๆ เข้ามาในบ้านแล้วปล่อยให้เล่นอิสระ โดยของเล่นท่ีมีอยู่ในมมุของเล่นเป็นของเล่น

จำกวัสดุธรรมชำต ิท่ีมีควำมยืดหยุ่นเพียงพอให้เดก็น ำไปจินตนำกำรสร้ำงสรรค์ต่อได้ เช่น แตง่ตวัด้วย

ผ้าฝา้ยสีสนัตา่งๆ เลน่เชือก หรือน าตุ๊กตามาเลน่บทบาทสมมตเิป็นพอ่แมท่ี่ก าลงัปอ้นอาหารลกู (ตุ๊กตาตวัน้อย) 

น าท่อนไม้มาต่อเป็นชัน้เหมือนตกึสูง หรือน ามาเล่นเป็นปืน บางคนเล่นน าจาน-ชามไม้ เมล็ดพืช มาเล่นขาย

ของหรือเลน่ท าอาหาร เป็นต้น 

 หลงัจากเล่นได้ประมาณ 30 นาที แม่ครูชวนเด็ก ๆ เก็บของเล่นกลบัเข้าท่ี โดยใช้เพลง “เก็บของเล่น” 

เป็นสญัญาณให้เดก็ ๆ รู้วา่หมดเวลาเลน่แล้ว และครูพาเดก็เก็บและน าของเลน่ทกุอยา่งกลบัเข้าท่ี  

 “ได้เวลาฉนัขอจากลา  ของเลน่ท่ีรักเจ้าพกัผ่อนกาย 

 หม่ผ้าให้แล้วเจ้านอนสบาย พรุ่งนีฉ้นัมาเลน่ใหม ่

 ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลา……  ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน……” 
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การให้เดก็เก็บของเลน่ นอกจากจะเป็นการฝึกให้เดก็รู้จักรับผิดชอบในกำรเล่นและเก็บของเอง 

สร้างนิสัยให้เดก็ไม่เป็นคนจับจด ไม่ทิง้ข้ำวของแล้ว การให้เด็กแยกเก็บของให้ถกูท่ี เป็นการฝึกเชำว์

ปัญญำควำมสำมำรถในกำรแยกแยะของเดก็  

 

ข้อสังเกตระหว่างการเล่น 

 เดก็มีจินตนาการในการเลน่สงูมาก ทัง้เลน่คนเดียว เลน่ 2 คน หรือเลน่เป็นกลุม่ 

 เดก็ ๆ สามารถเข้าหากนั เลน่ด้วยกนัได้อยา่งรวดเร็ว  

 เม่ือเด็กเจอปัญหาระหว่างเล่น ก็จะหาทางแก้ไขปัญหาเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ผ่าน

ข้อผิดพลาด  

 เด็ก ๆ มีความสนใจในการเล่นของเล่นแตกต่างกนั บางคนอาจจะมีการทะเลาะกันบ้าง แย่งของ

เล่นกันบ้าง แม่ครูก็จะบอกให้พ่อแม่ปล่อยให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเอง แต่ในขณะเดียวกัน 

แมค่รูจะคอยดอูยู่ห่าง ๆ ถ้าจ าเป็นจริง ๆ แม่ครูก็จะมีวิธีจดัการอย่างแนบเนียน โดยการน าสิ่งของ

ท่ีเป็นปัญหาออกไป และไมเ่ข้าไปแตะเร่ืองราวระหวา่งเดก็ ๆ  

 บางครัง้ท่ีพ่อแม่เข้าไปก ากบับอกให้ลูกเล่นแบบนัน้แบบนี ้หรือคอยชีน้ าการเล่นของลกู จะเห็นได้

ชดัวา่เดก็จะมีความกงัวลในการเลน่ เขาจะคอยช าเลืองมองผู้ปกครองเสมอ และไม่แสดงออกแบบ

อิสระตามท่ีใจอยากจะท าจริง ๆ  แตเ่ม่ือผู้ปกครองถอยห่างออกมา ไม่คอยก ากับลกู เด็กก็จะเล่น

ได้อย่างอิสระและบอกเล่าจินตนาการของเขาผ่านออกมากบัการเล่นทัง้เล่นคนเดียว และเล่นกับ

เพ่ือนอยา่งเห็นได้ชดั  

 ในระหว่างท่ีปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นอย่างอิสระ หากมีเสียงของผู้ ใหญ่ปรบมือ หรือท าเสียงเชียร์และ

ยินดี เดก็ ๆ เกือบทกุคนท่ีเล่นอยู่จะหนัไปมองอย่างสงสยัว่าผู้ ใหญ่ก าลงัช่ืนชมใครหรือช่ืนชมอะไร

อยู่  และบางคนก็จะเปล่ียนไปท าสิ่ง ท่ีก าลังได้รับความสนใจจากผู้ ใหญ่  แสดงให้เห็นว่า

สภาพแวดล้อมมีอิทธิต่อความคิดและการกระท าของเด็ก ๆ มาก ดงันัน้ ผู้ ใหญ่ควรระมดัระวงัใน

การแสดงออกเม่ืออยูก่บัเดก็ 

 

 



25 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง  

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทัง้ท่ีบริเวณกลางแจ้ง เสมือนเป็น

จังหวะ “ลมหายใจออก” เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ได้ปีนป่ายเคร่ืองเล่นและต้นไม้ 

เป้าหมายหลักคือ พัฒนาร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ และการที่ เด็ก ๆ ได้เล่นด้วยกัน จะ

เกิดการเรียนรู้การท าตามกตกิาข้อตกลง ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์จิตใจ และสตปัิญญา  
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ข้อสังเกตระหว่างการเล่น 

 เม่ือเดก็ ๆ ได้ออกมาข้างนอกห้องเรียน ทกุคนจะสดช่ืนมาก หลายคนวิ่งไปมาในสนามหญ้าโดยไม่

รู้จกัเหน่ือย บางคนปีนป่ายตามเคร่ืองเล่น ต้นไม้ หรือล้อยางรถยนต์อย่างระมดัระวงั และท่ีแทบ

ทกุคนต้องเลน่คือ ชิงช้า บางคนขึน้ไปยืนบนชิงช้า บางคนนัง่ บางคนแกวง่ให้เพ่ือน  

 ในช่วงแรก ๆ เด็ก ๆ จะเล่นในสิ่งท่ีตวัเองสนใจ และสกัพกัจะเ ร่ิมรวมกลุ่มกนัเล่นอะไรท่ีเหมือน ๆ 

กนั โดยมีพอ่แมค่อยสงัเกตและชว่ยระมดัระวงัอยูห่่าง ๆ  
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กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง  

กิจกรรมวงกลมเป็นกิจกรรมที่แม่ครูอนุบาลใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวให้เดก็เข้าใจได้อย่าง

ง่าย ๆ แทนการบอกสอน โดยแม่ครูใช้บทกลอน บทกวี บทเพลง และเคล่ือนไหวประกอบท่าทาง

อย่างมีทศิทาง ผ่านจังหวะอันพลิว้ไหว อ่อนโยน ปนสนุก เป็นประสบการณ์ที่เช่ือมโยงเดก็ไปสู่ความ

เข้าใจชีวิตและธรรมชาตอิย่างงดงาม 

 

 

 แมค่รูเร่ิมร้องเพลง เด็ก ๆ จบัมือตอ่กนัล้อมเป็นวงกลม และเข้าสูกิ่จกรรมวงกลมนิทานเพลง 

 เร่ิมด้วยเพลง “สวสัดีตะวนั” 

สวสัดีตะวนั สวสัดีโลกหล้า สวสัดีต้นไม้ และนกในนภา 

สวสัดีภเูขา ปลาน้อยในธารา สวสัดีคณุครู เพ่ือนยา และฉันเอง 
 

 เพลง “ช้างหาว มดหาว”  

ช้างตวัใหญ่อ้าปากหาวนอน หาว หาว หาว หาว  (เอามือทัง้สองวาดออกไปข้างๆ ตวัสดุแขน) 

มดตวัน้อยหาวนอนอยา่งนี ้หาว หาว หาว หาว  (เอาน้ิวชี้สองข้างข้ึนมาไวต้รงมมุปาก แลว้ขยบัเข้าออก) 

หาว หาว  (เอามือทัง้สอง วาดออกไปข้างๆ ตวัสดุแขน) 

หาว หาว  (เอาน้ิวชี้สองข้างข้ึนมาไว้ตรงมมุปาก แลว้ขยบัเข้าออก) 
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 นิทานเพลง “ช้างกบัแมงมมุ” 

แล้วแมช้่างก็พาลกูช้างออกไปเดนิเลน่ในป่า 

“นางช้างตวัหนึง่ ออกไปเท่ียวเดนิ บนใยแมงมมุ เลน่จนเพลิดเพลิน มนัเห็นเป็นการ สนกุเหลือใจ  

มนัจงึร้องเรียกนางช้างอีกตวัหนึง่ขึน้มา"  

(ท าท่างอหลงัโคง้เหมือนหลงัช้าง ใช้แขนยืน่ออกมาดา้นหนา้เหมือนงวงช้าง เดินส่ายไปมา) 

นางช้าง 2 ตวั ออกไปเท่ียวเดนิ บนใยแมงมมุ เลน่จนเพลิดเพลิน มนัเห็นเป็นการ สนกุเหลือใจ  

มนัจงึร้องเรียกนางช้างอีกตวัหนึง่ขึน้มา" 

(ท าท่าเหมือนช้าง เดินตามกนั ร้องวนแบบนีจ้นไดเ้พือ่นช้าง 5 ตวั เดินตามกนัไป)   
 

 วงกลมนิทานเพลง “ช้าง”  

 เช้าวนัหนึง่ ลกูช้างและแมช้่างเดนิออกไปเท่ียวเล่น ทนัใดนัน้เอง เมฆครึม้ก็ลอยลงมา และแล้วฝนก็ตัง้

เค้า ฝนตกลงมา ฝนตกลงมา แล้วฝนก็ตกหนกัขึน้ หนกัขึน้ ลกูช้างแอบอยูใ่ต้ท้องแม่ และแล้วฟ้าก็ผ่าดงั เปรีย้ง! 

ลกูช้างวิ่งหนี (ทกุคนวิ่งหนีไปรอบ ๆ) เม่ือกลบัมาไมเ่ห็นแมช้่างแล้ว ท ายงัไงดี ลกูช้างก็ต้องเดนิตอ่ไป  

 “แม่จ๋า ๆ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน” ไปเจอเจ้าเป็ดตวัน้อย “ก้าบ ก้าบ ก้าบ” ลกูช้างถามว่า “พ่ีเป็ด ๆ พ่ีเป็ด

เห็นแมข่องฉนัไหม” 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 ”   

 “เฮ้ออ แม่จ๋า ๆ แม่อยู่ไหน ๆ แม่อยู่ไหนหล่ะจ๊ะ” ลกูช้างไปเจอพ่ีกวาง “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?” ลูกช้างตอบ “อย่างงีน้่ะจ้ะ ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาว ๆ 

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

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

นาที)  

 แมค่รูพาร้องเพลง “ชาร์ลี” เดก็ ๆ จบัมือกนัเดนิเป็นแถว ล้างมือล้างเท้า ก่อนเข้าห้องไปฟังนิทาน 

“อาจไมมี่บ้านหลงัใหญ่ อาจไมมี่เงินทองมากมาย 

อาจไมมี่สิ่งของสขุสบาย แตห่วัใจไมเ่คยเหน็บหนาว 

ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ ยงัมีดวงดารามากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เต็มหวัใจของกนัและกนั 

แม้จะมีความทกุข์ มีเร่ืองราวโหดร้าย เราจะผา่นมนัไปด้วยกนั 
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เราจะจบัมือกนั ร่วมเผชิญขวากหนาม จนกวา่จะผา่นพ้นไป 

ไมต้่องมีบ้านหลงัใหญ่ ไมต้่องมีเงินทองมากมาย 

เตม็ไปด้วยความรักอุน่สบาย เตม็หวัใจของกนัและกนั” 
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นิทานตัง้โต๊ะ 

 ในขณะที่เดก็ฟังนิทาน เขาก าลังสร้างภาพในจินตนาการอยู่ในหัว พร้อมๆ กับได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรม จากเนือ้หาและหุ่นนิทานที่เคล่ือนไหวไป ท่ีเดก็ๆ จะรู้สึกอิ่มเอมและซึมซับได้ โดย

ไม่ต้องการข้อสรุป  

 

แม่ครูชวนเด็ก ๆ ให้มานั่งท่ีเก้าอีท่ี้จัดเตรียมไว้เพ่ือเข้าสู่กิจกรรมนิทานตัง้โต๊ะ ซึ่งแม่ครูได้เตรียม

อปุกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เม่ือเด็ก ๆ นัง่ท่ีเก้าอีเ้รียบร้อย แม่ครูร้องเพลงนิทาน “หิ่งห้อย” เป็นการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือให้เดก็นิ่งสงบ 

“เดก็ตวัน้อย ๆ นัง่คอยหิ่งห้อยมา  เก็บแข้งเก็บขา ปิดวาจาเร็วไว  

หากใครสง่เสียง แม้เพียงลมหายใจ  หิ่งห้อยหนีไป ไมห่วนคืนกลบัมา” 

แมค่รูคอ่ย ๆ เปิดผ้าคลมุโต๊ะนิทานจากด้านนอก เป็นจงัหวะท าให้เด็กรู้ว่า “นิทานก าลงัจะเร่ิมแล้วนะ” 

พร้อมกบัร้องเพลงไปด้วยวา่ “ได้เวลาของโลกนิทาน” โดยจะมีจงัหวะให้ทอดนิ่งเหมือนลมหายใจ   
 

 “ได้เวลาของโลกนิทาน ได้เวลาของโลกนิทาน   

สะพานสายรุ้งทอดยาว  จากดวงดาวสู่ตวัเจ้า  

จากตวัเจ้าสูด่วงดาว มานัง่ฟังมาล้อมวง” 
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นิทานเร่ือง หมู่ป่า 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 

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 “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดัง่ดอกไม้บาน  

ภูผาใหญ่กวา้ง ดัง่สายน ้าฉ ่าเย็น ดงันภาอากาศ อนับางเบา”) 
 
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 “ดวงดาวน้อย ๆ พกัผ่อนกาย พวกเราพกัผ่อน พกัผ่อนกาย” 

และค่อย ๆ ปิดผ้าคลมุโต๊ะนิทาน) 
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นิทำนส ำหรับเด็กเล็กจบต้องจบลงด้วยควำมสุขทุกคร้ัง เพ่ือยืนยันเร่ือง “ควำมดี”  และทุก

อยา่งต้องนิ่ง ภาพความสขุต้องค้างอยู่ ดงันัน้ เม่ือเล่านิทานจบลง แม่ครูคอ่ย ๆ ปิดผ้าลงคลมุโต๊ะนิทานอีกครัง้ 

โดยจะต้องค่อย ๆ ปิดม่าน (ผ้าคลุมโต๊ะนิทาน) เพ่ือทิง้ช่วงหลังจากนิทานจบ ให้เด็ก ๆ ยังคงจินตนาการกับ

เร่ืองราวท่ีเพิ่งได้รับฟังไปตอ่อีกสกันิด โดยท่ีไมมี่การซกัถามอะไรเดก็ ๆ หลังจากเลา่นิทานจบ 
 

ขณะท่ีเด็กฟังนิทำน เขำก ำลังสร้ำงภำพในจินตนำกำร ขณะท่ีเรำเล่ำไปและหุ่นนิทำน

เคล่ือนไหวไป เดก็จะมีภำพในหัว เรำควรจะให้เวลำให้ภำพน้ันค่อยๆ จำงหำยไป เด็กจะมีบทสรุปท่ีดี

ของตัวเอง แตห่ากเรากลบัถามเขาวา่ “นิทานเร่ืองนีว้่าอย่างไร”  ภาพในจินตนาการจะถกูดงึลงมาสู่โลกความ

จริงท่ีมีค าตอบ “ถกู” “ผิด” จากภาพท่ีก าลงัจินตนาการ เขาก็ต้องหยดุฝันแล้วคิดว่าจะตอบว่าอะไรดี ตอบไปจะ

ถกูหรือผิด ดงันัน้ คณุพ่อคณุแม่อย่ำเพิ่งถำมควำมเห็น เพรำะเด็กก ำลัง take in เรำต้องรอให้เขำค่อยๆ 

เก็บสะสมประสบกำรณ์ไว้ก่อน 
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กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงเวลารับประทานอาหารเป็นจังหวะท่ีสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ “งานบ้าน” ให้เด็ก

ได้มาก ตัง้แต่การท าอาหาร จัดโต๊ะ ท าความสะอาด เก็บล้าง เป็นต้น เพียงผู้ใหญ่มอบหมายหน้าท่ี 

และเป็นตัวอย่างในการ “พาท า” ไปด้วยกันอย่างสม ่ าเสมอ ให้เด็กสัมผัสและซึมซับเป็นวิถี

ชีวิตประจ าวัน  

 
ก่อนเวลารับประทานอาหารกลางวนั แม่ครูจะขอให้เด็กโตมาช่วยจดัโต๊ะอาหาร ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้

ขัน้ตอนการจดัโต๊ะอาหาร และเร่ืองเซ็ต (คณิตศาสตร์) คือ ชุดอปุกรณ์ส าหรับ 1 คน ประกอบด้วย ผ้ารองจาน 

จาน ถ้วยซุป แก้วน า้ ช้อนและส้อม 
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 แมค่รูชวนเดก็ ๆ มานัง่ล้อมวงกนัท่ีโต๊ะอาหาร ซึง่พี่ ๆ ได้ชว่ยแมค่รูจดัโต๊ะเรียบร้อยแล้ว 

 แม่ครูส่งภาชนะใส่กับข้าว และข้าวสวยต่อ ๆ กันไปยงัรอบโต๊ะ เพ่ือให้เด็ก ๆ ตกัข้าวและกับข้าวด้วย

ตวัเองทีละคน ในปริมาณท่ีคดิวา่จะทานหมด และหากไมอ่ิ่มสามารถเตมิได้ (โดยแม่ครูจะคอยช่วยเด็ก

ท่ีเป็นน้องเล็ก) เป็นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จกัประเมินตวัเองได้ว่า “ตกัแคไ่หนจึงจะทานอ่ิมพอดี และตกั

อาหารแค่ไหนคือ มากไปจะทานไม่หมด” อีกทัง้ยังฝึกการรู้จักรอ ซึ่งระหว่างรอเพ่ือน แม่ครูจะบอก

กติกาให้เด็ก ๆ ท่ีตกัอาหารเสร็จแล้ว “วางมือไว้บนตกั” รอให้เพ่ือนตกัอาหารครบทุกคนแล้วจึงเร่ิม

รับประทานพร้อมกนั  

 เม่ือเดก็ ๆ ตกัอาหารครบทกุคนแล้ว แมค่รูจะชวนเดก็ ๆ จบัมือกนัรอบโต๊ะอาหาร พร้อมทอ่งบทกลอน  

“อาหารกลางวนัวนันี ้เรารับประทาน ข้าวสวย โคโรเกะ ฟักทอง ซุปไข ่เราขอสญัญาวา่เราจะรับประทานให้หมด 

โลกผู้มอบอาหารนีใ้ห้ ตะวนัผู้ท าให้สกุเหลืองงาม บญุคณุโลกและดวงตะวนั จะจารึกไว้ ในใจเราตลอดกาล” 

“ขอขอบคณุอาหารมือ้นี ้ขอบคณุคะ่/ครับ” 
 

 หลงัรับประทานเสร็จ แมค่รูพาเดก็ ๆ เก็บภาชนะใสอ่าหารของตนเอง พร้อมๆ กบัเช็ดโต๊ะ ด้วยเพลง  

“ลอย ลอย ลอย ลอยไปตามน า้ใส 

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้เย็นใจ” 
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ขณะร้องเพลง แมค่รูจะเล่ือนตะกร้าไปให้เดก็แยกเก็บผ้ารองจาน จาน และถ้วย ลงไปในตะกร้า 

 เม่ือเก็บภาชนะและท าความสะอาดโต๊ะอาหารเสร็จแล้ว แมค่รูน าแผเ่มตตา 

“ขอมอบความรักของฉนั  แดท่กุสิ่งพลนัในโลกนี ้ 

พอ่แมค่ณุครูเพ่ือนมิตรไมตรี สรรพสตัว์และเทพยดา  

ขอมอบความรักแดแ่ผน่ดนิ ต้นไม้ล าธารท้องฟ้า  

ให้อยูร่่วมกนัเอือ้สขุพึง่พา ขอแผเ่มตตาสิน้ทกุข์สขุเทอญ” 
 
 

 หลังรับประทานอาหารเป็นช่วงท่ีเด็ก ๆ จะได้พักผ่อนตามอัธยาศยั ซึ่งในช่วงนีจ้ะมีพ่ีโตและน้อง ๆ 

อาสาสมคัรหลายคนมาช่วยแม่ครูล้างจาน โดยแม่ครูใช้กำร “พำท ำ” ท ำเป็นตัวอย่ำงและท ำไป

ด้วยกัน ซึ่งเดก็จะเข้ำใจควำมหมำยของกำรท ำงำนบ้ำน ว่ำเป็นส่ิงท่ีต้องท ำเป็นธรรมชำติ และ

เดก็จะรู้สกึอยากท ามากกวา่การท่ีผู้ใหญ่สัง่เขาให้ไปล้างจานโดยให้เขาท าเองคนเดียว  
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กิจกรรมอ าลา 

แม่ครูจัดกิจกรรมอ าลาท่ีเดก็ ๆ จะได้เรียนรู้ท่ีจะเป็น “ผู้ให้” ด้วยการแผ่เมตตาแบบเดก็ ๆ 

แบ่งปันความรัก ความสุข แก่สรรพสิ่ง และให้พ่อแม่นอนหนุนตัก เป็นการกระตุ้นเตือนว่าลูก ๆ จะ

เป็นผู้มี “หน้าที่” ดูแลพ่อแม่ด้วย เป็นกิจกรรมท่ีแม่ครูส่งลูก ๆ กลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ  

 

 

กิจกรรมสดุท้ายก่อนจะแยกย้ายกนักลบับ้าน  

 แมค่รูชวนเดก็ ๆ ทกุคนมานัง่ล้อมวงท่ีโต๊ะ และชวนเดก็ ๆ ร้องเพลง พร้อมท าทา่นิว้มือประกอบเพลง 

“นิว้มือจา๋ ออกมาเต้นร า ส าราญใจจริงเอย 

หนึง่โยกซ้าย สองโยกขวา สามก้าวหน้า และส่ีถอยหลงั 

ท าอะไรดี นิว้ก้อยน่ารัก คอยกัยกั หมนุไป หมนุมา 

นิว้มือจา๋ ออกมาเต้นร า ส าราญใจจริงเอยยย...” 
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 แมค่รูคยุกบัเดก็ ๆ วา่ “วนันีเ้รามาพบกนั ได้ท ากิจกรรมร่วมกนั เล่นด้วยกนั ทานข้าวด้วยกนั พวกเรามี

ความสขุมาก ก่อนท่ีจะจากกนั เรามาแบง่ปันความรัก ความสขุ ของเด็ก ๆ ให้กบัทกุสิ่งทกุอย่างเลยท่ี

อยูบ่นโลกนี ้ให้คณุพอ่คณุแม ่ให้กบัเพ่ือน ๆ ด้วย ได้ไหมคะ” จากนัน้ แมค่รูชวนเดก็ ๆ แผเ่มตตา 

“ฉนัมีความสขุเล็ก ๆ ในใจฉนั  ในใจฉนั ในใจฉนั 

  ฉนัมีดอกไม้เล็ก ๆ ในใจฉนั” 
 

“ขอมอบความรักของฉนั  แดท่กุสิ่งพลนัในโลกนี ้ 

พอ่แมค่ณุครูเพ่ือนมิตรไมตรี สรรพสตัว์และเทพยดา  

ขอมอบความรักแดแ่ผน่ดนิ ต้นไม้ล าธารท้องฟ้า  

ให้อยูร่่วมกนัเอือ้สขุพึง่พา ขอแผเ่มตตาสิน้ทกุข์สขุเทอญ” 

 

 แม่ครูกล่าวกับเด็ก ๆ ว่า “ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัย เป็นเด็กดีและเป็นเด็กท่ีน่ารักของทุกคน 

สวสัดีคะ่/ครับ” และกลา่วอ าลาเดก็ทีละคนด้วยเพลง “กู๊ดบาย” ตามด้วยเรียกช่ือเดก็ ๆ ทีละคน  

“good bye, good bye 

fare you well,  fare you well 

ร่ืนเริง เบกิบานทัง้วนั  ร้องเพลงบรรเลงด้วยกนั 

good bye น้อง.... good bye น้อง.... good bye น้อง .......... (จนครบทกุคน) 

good bye ทกุ ๆ คน” 

 แม่ครูชวนเด็ก ๆ แต่ละคนเดินไปหาพ่อแม่ท่ีนัง่สงัเกตการณ์อยู่โดยรอบ ให้ไปนอนตกัพ่อแม่ก่อนกลบั

บ้าน พร้อมกบัแมค่รูจะร้องเพลงกลอ่มไปพลาง ๆ 

“กลอ่มลกูน้อยชิดใกล้ไมใ่ห้ห่าง ลกูจงวางฤทยัไมต้่องกลวั 

ค ่าคืนบนนภามืดมวัตะวนัลบัลา ลกูยาเข้านอนแมจ่ะกล่อมคอยเจ้าหลบั 

ไมมี่ความรักใดไหนจะเทา่ เทา่กบัแมรั่กเจ้านะลกูเอย 

ลกูยงัน้อยพ่อช่ืนเชยสมดงัรักเจ้า เม่ือเยาว์เจ้านอนพอ่จะกลอ่มเคียงเจ้าอยู่” 
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“จนัทร์เอย๋จนัทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง  ขอแหวนทองแดงผกูมือน้องข้า  

ขอช้างขอม้าให้น้องข้าข่ี  ขอเก้าอีใ้ห้น้องข้านัง่  

ขอเตียงตัง่ให้น้องข้านอน  ขอละครให้น้องข้าด ู 

ขอยายชเูลีย้งน้องข้าเถิด  ขอยายเกิดเลีย้งตวัข้าเอง” 

 

 

 

 ให้พอ่แมพ่ดูช่ืนชมในส่ิงท่ีรู้สึกภำคภูมิใจในตัวลูก คนละ 1 เร่ือง (ให้เรียกช่ือจริงลกูด้วย) 

 เม่ือเด็ก ๆ นอนตกัพ่อแม่แล้ว ครูอุ้ยบอก “เด็ก ๆ ลุกขึน้นัง่ตวัตรง และคราวนีใ้ห้เปล่ียนกัน ให้พ่อแม่

เป็นฝ่ายนอนหนนุตกัลกูแทน” แล้วครูอุ้ยและแมค่รูก็ร้องเพลงกลอ่มอีกรอบ  

จากการสงัเกตในขณะท่ีครูอุ้ยบอกให้พ่อแม่นอนหนุนตกัลูก เด็กส่วนใหญ่จะมีอาการเขินอายและมี

การส่งเสียงต่ืนเต้น เด็กบางคนเอามือลบูหลงัพ่อกับแม่เม่ือพ่อแม่นอนตกัเหมือนกับเวลาท่ีพ่อแม่เคย

ปฏิบตักิบัเขาอีกด้วย  

กิจกรรม “พ่อแม่นอนหนุนตักลูก” น้ี เป็นกำรให้เด็กได้มองมุมกลับ คือ ทุกคร้ังท่ีเด็กนอนตัก

แม่ น่ันหมำยถึงกำรท่ีเขำรู้สึกว่ำเขำมีผู้ท่ีคอยปกป้องดูแล แต่เม่ือเขำเป็นฝ่ำยให้พ่อแม่นอน

หนุนตักบ้ำง เขำจะเกิดควำมรู้สึกใหม่ ว่ำเขำก็ต้องช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน  

ยิ่งถ้ำแม่ครูได้บอกเด็กๆ ก่อนปิดเทอมว่ำ “ปิดเทอมน้ีดูแลแม่ด้วยนะ” เด็กก็จะรู้สึกว่ำเขำมี

หน้ำท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ท ำให้ปิดเทอมน้ีอำจจะเหน็ลูกๆ ลดควำมงอแงลงบ้ำงก็ได้ 

 จบกิจกรรมอ าลา ผู้ปกครองพาลกูกลบับ้าน “ขอให้เดนิทางกลบัโดยปลอดภยั สวสัดีคะ่เดก็ ๆ”  
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     “คนไทยอายท่ีจะชม แต่ชอบต าหนิลกูต่อหน้าญาติ หากรักก็ควรบอกว่ารักเขาไปเลย ไม่ต้องมาต าหนิเขา

หรือท าเป็นแกล้งพดูอย่างอ่ืน ซึ่งไม่ตรงกบัความรู้สึกจริงๆ” ดงันัน้ จึงอยากให้พ่อแม่ชมลูกอย่างออกหน้าออก

ตาไปเลย เดก็จะได้รู้สกึวา่ค าชมเป็นเร่ืองดี  

     เทคนิคคือ ต้องชมเร่ืองท่ีเกิดขึ้นจริงๆ เด็กท ำแล้วพ่อแม่รู้สึกภูมิใจจริงๆ อย่าชมเร่ืองท่ีพ่อแม่คาดหวงั

ให้เขาเป็น และตอนท่ีชมควรเรียก “ช่ือจริง” ลกูด้วย เพราะช่ือเป็นสิ่งท่ีพอ่แม่ตัง้ให้ลกู และตัง้ใจให้เขาเป็นอย่าง

นัน้ ลกูก็จะต้องท าตวัสมกบัท่ีพ่อแม่ให้ช่ือมา และการเรียกช่ือจริงเป็นการเรียกสติให้เด็กกลบัมารู้สึกตวัเองใน

ปัจจบุนัขณะมากขึน้ 
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สรุปบทเรียนเพิ่มเตมิ 

แม่ครูแดง 

o การท ากิจกรรมของเด็ก ๆ ในสัปดาห์ท่ี 2 รู้สึกว่าราบร่ืนกว่า

สปัดาห์แรก ไมวุ่น่วาย เพราะเดก็ท่ีเคยเข้าร่วมท ากิจกรรมครัง้ก่อน

มีความคุ้นเคยมากขึน้ และแม่ครูมีการวางแผนการท างาน และมี

การเตรียมอปุกรณ์ เตรียมสถานท่ี เตรียมงานกนัมากขึน้ ปรับจาก

ปัญหาท่ีพบครัง้ก่อน และแมค่รูต้องมาจดัเตรียมบ้านกนัตัง้แตเ่ช้า  

o ช่วงท าขนมปังในสัปดาห์ท่ี 2 แม่ครูไม่ได้เตรียมแป้งให้เหมือนครัง้แรก แต่จะให้เด็ก ๆ เรียนรู้

ขัน้ตอนการท า ตัง้แต่การจดัเตรียมวัตถุดิบทัง้หมด จะเห็นว่าตอนร่อนแป้ง เด็กบางคนจะเกร็งๆ 

แมค่รูก็ต้องเข้าไปจบัมือแล้วบอกวา่ “ท าไปเลยลกู ไมต้่องกลวั” 

o ตอนทานอาหารกลางวนั รู้สึกว่าครัง้ท่ี 2 นี ้เด็ก ๆ จะรอได้ดี พ่ีโตมาช่วยจดัโต๊ะอาหาร แจกผ้ารอง

จาน ถ้วยน า้ซุบ ช้อน ส้อม  ขณะท่ีพ่อแม่ก็รอได้ บางคนก็ตกัอาหารเอง บางคนก็รอครูตกัให้  แต่

แต่คราวนีร้สชาติอาจจะแปลกไปส าหรับเด็ก เด็กอาจยงัไม่คุ้นชินกับอาหารของท่ีบ้านรัก เพราะ

หากเป็นเดก็ของโรงเรียนจะตกัข้าวใสเ่ยอะกวา่นี ้พอทานข้าวเสร็จตะกร้าลอยไป เด็กไม่ต้องลกุ แต่

ให้รอตะกร้ามาหาแทน  ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดี 

ครูอุ้ย 

แม้วา่เดก็บางคนจะงอแง ไมส่ามารถเข้าร่วมท าบางกิจกรรมได้ พอ่แมก็่ควรเปิดโอกาสให้ลกูมีพืน้ท่ีและอยูใ่น

บรรยากาศส าหรับการเรียนรู้ร่วมกบัพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ได้ เพราะเดก็เล็กมีวิธีกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร

ลอกเลียนแบบ ท่ีอธิบำยได้จำก “ทฤษฏีเซลล์กระจกเงำ” พ่อแม่จึงควรเปิดโอกำสให้ลูกๆ สัมผัสและ
ซึมซับสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อพัฒนำกำรเดก็ โดยมีผู้ใหญ่พำท ำไปด้วยกันกับเดก็ 
ไม่ใช่ส่ังให้ท ำ หรือสำธิตกำรสอนแล้วให้เดก็ท ำ 

o การดแูลเดก็ตามแนวคดิอนบุาลแบบบ้าน คือ การจดัมมุในบ้านเป็น

มมุของเล่น มมุครัว แล้วผู้ ใหญ่ท าเป็นแบบ ในขณะท่ีเด็กท า ผู้ ใหญ่

ก็ไมไ่ด้หนีไปไหน ต้องท าให้ดแูละอยูด้่วยกนักบัเดก็ๆ ตลอด  

ตวัอย่างเช่น การวาดรูป ท าขนมปัง ครูก็อยู่ด้วย ไม่ได้สาธิตแล้วให้

เดก็ท า แตค่รูท าร่วมไปกบัเด็ก ซึ่งตรงนีค้นมกัเข้าใจผิดกบัค าว่า “ให้

เด็กท างานบ้าน” ว่าให้เด็กท าอยู่คนเดียว แต่ท่ีจริงแล้วผู้ใหญ่ต้อง 
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“พำท ำ” เพ่ือให้เด็ก “เห็นแบบและท ำตำม” หรือ “เลียนแบบ” หากผู้ ใหญ่ท าดี เด็กก็จะท าดี

ตามไปด้วย ไมใ่ชเ่ป็นแมท่ี่แจกงานให้ลกูท า แตว่า่แม่จะต้องเป็นคนท างานบ้าน ท่ีวางแผนไว้อย่าง

ดี ลกูก็จะจบัจงัหวะได้   

เปรียบเทียบกับการท่ีเราเขียนวงกลมท่ีเล็กท่ีสุดกับวงกลมท่ีใหญ่ท่ีสุด ใหญ่มากจนไม่มีขอบเขต 

เปรียบเสมือนตวัเดก็ท่ีอยูใ่นวงกลมวงเล็กท่ีใกล้ชิดตวัเขา วงกลมวงใหญ่คือ โลกแห่งความเป็นจริง

ซึง่กว้างใหญ่มาก เดก็เรียนรู้ไม่หมด ดงันัน้ เราจึงจ าเป็นต้องสร้างวงกลมวงตรงกลางขึน้มาให้เด็ก

ได้เรียนรู้ เป็นพืน้ท่ีท่ีสอนเด็กได้ว่า “กวาดบ้านท าแบบนี”้ “กินข้าวต้องกินให้หมด” “การกินข้าวมี

ขัน้ตอนแบบนีลู้ก” อย่าให้เด็กไปในโลกกว้างแบบไปไม่เป็น แต่พ่อแม่ควรสร้างการเรียนรู้ผ่าน

วงกลมตรงกลาง ด้วยการพาท า เพ่ือให้เดก็อยูไ่ด้ 

o สิ่งท่ีหวังคือ พ่อแม่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะน าเอาวิธีการดูแลและกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ท่ี

อนบุาลบ้านรักท า กลบัไปท าท่ีบ้าน เพราะเป็นสิ่งท่ีท าได้ไมย่าก  
 

ครูหม่อม 

จากการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ จะเห็นบทบาทครูในการจดัการปัญหาได้ชดัเจน 

o แม่ครูทัง้สองท่านท าหน้าเดิมตลอด ไม่ว่าเด็กจะแสดงอะไร

ออกมา ซึง่ท าให้เราไมใ่ชเ่ปา้ให้เด็กมาทดสอบ ครูผึง้จะใช้การจัด

สภำพแวดล้อมแทนกำรปรับพฤติกรรมเด็ก เช่น เด็กแย่งของ

เล่นกัน ครูก็เอาของเล่นไปเก็บ  คือง่าย ๆ แล้วจบ ตรงนีเ้ป็น

วิธีการ Kind but Firm ท่ีเดก็ไมต้่องมาทดสอบครู หรือเผ่ือฟลุ๊ค มองหน้าครูก็รู้แล้วว่าต้องเป็นแบบ

นีแ้น ่ๆ ซึง่ครูสามารถสร้างสมดลุและควบคมุตวัเองได้ดี นอกจากนี ้ครูทัง้สองท่านใช้การร้องเพลง

ในการเช่ือมโยงเข้าหาเด็ก และหากเห็นแล้วว่าเด็กมีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะมองแล้วปล่อยผ่าน แล้ว

มาโฟกสักบัคนท่ีอยูก่บัเรา พฤติกรรมท่ีไม่ดีของเด็กก็จะหายไปเอง ซึ่งวิธีแก้ปัญหานีต้รงกบัทฤษฏี

ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าหำกเรำไม่ให้ควำมสนใจกับส่ิงท่ีไม่ดี เด็กคนน้ันก็จะพยำยำมหำ

ส่ิงใหม่ ๆ มำแทน เชน่ หากเห็นครูก าลงัสนใจเดก็กลุม่หนึง่ เขาก็จะกลบัมาดวูา่เพ่ือนท าอะไร  

o ลกูดแูลตวัเองได้ดี โดยเฉพาะเม่ือไมมี่พอ่แมค่อยก ากบัการเลน่ เดก็ก็จะเร่ิมเล่นกนัได้เงียบขึน้ และ

แม่ครูเป็นแบบท่ีดี ใช้วินยัเชิงบวก ท่ีจะไม่หลอก แตใ่ช้กิจกรรมเบ่ียงเบนควำมสนใจ อย่างเช่น 

เม่ือน้องจะเร่ิมแยง่ของกนั ครูจะชวนน้องออกไปเดนิเลน่ 
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โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์              

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 3 – 4    

ค าถาม : ความท้าทายของเดก็ท่ีมีตอ่พอ่แมก่บัครูจะตา่งกนัไหม พอ่แมจ่ะจดัการกบัการทดสอบของลกูได้ไหม 

ครูอุ้ย : พ่อแม่มกัจะไม่อยู่กับปัจจบุนัตลอด แต่มกัจะโยงกบัอดีต กับอนาคต เปรียบเทียบ มีความคาดหวงั 

ดงันัน้ พอ่แมจ่ะจดัการลกูได้ยากกวา่ครู ขณะท่ีครู ไม่ได้เป็นพ่อแม่ แตก็่ตัง้ใจให้เขาเป็นคนดี ใจของครู

จะเป็นแบบอีก คือ “ท านะ ฉนัจะไมป่ลอ่ยให้เธอเป็นแบบนีห้รอก” แล้วก็สัง่ใจให้ท าสิ่งท่ีควรท า 

หากครูมีขอบเขตท่ีชดัและเข้ม เด็กจะไม่คอ่ยวดัก าลงักบัครู แตข่อบเขตของพ่อแม่ไม่ชดัเจน เขาจึงวดั

ก าลงัหรือท้าทายพอ่แมไ่ด้ตลอด 

พ่อแม่อาจจะมีแรงไม่พอ อาจเป็นเพราะใจไม่สงบพอ สมาธิไม่แข็งแรงพอ ไม่มีแบบฝึกหัดส าหรับ

ตนเองเพียงพอ เช่น พ่อแม่ต้องการจดัการอะไรสกัอย่างในครอบครัว ท าไมลกูจดัการเราได้ทกุครัง้ แต่

เราจดัการลกูไม่ได้ ส่วนหนึ่งคือใจไม่สงบพอ ชัว่โมงบินไม่พอ  ท าได้ประเด๋ียวก็หลุด ดงันัน้  จึงต้องมี

ชว่งเวลาท่ีพอ่แมค่วรจะมาคยุกนัจริงๆ (โดยท่ีลกูไมต้่องมา)  วา่สิ่งท่ีต้องการท าให้ส าเร็จคืออะไร 

ครูหม่อม : ลกูจะรู้วา่ต้องเป็นพอ่แมเ่ทา่นัน้  ท่ีเขาจะท้าทายทดสอบได้ คือ จะไม่เหว่ียงกบัคนอ่ืน เหว่ียงกบัพ่อ

แมเ่ทา่นัน้  แล้วท้ายท่ีสดุท่ีเหว่ียงๆ ไป มนัเป็นการเรียก “ตวัตน” ของเขาด้วย เหมือนกบับอกว่า “ฉันอยู่

น่ี เอาใจฉันสิ” คือ พ่อแม่เป็นคนท่ีได้รับสิทธิพิเศษตรงนี ้พ่อแม่ท าเหมือนครูได้ แตเ่ปา้ต้องชดัว่าอยาก

ได้อะไรจากลูก ขอบเขตต้องชดั และวิธีต้องไม่ขึน้เสียง ไม่เปล่ียนไปมา ธรรมชาติของเด็กจะท าทุก

อย่างเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีเขาต้องการ เพราะเปา้หมายของเด็กชดัเจน พอเขาท าแบบนัน้ไม่ได้ก็จะเปล่ียนไป

ท าอีกอย่าง ท าให้พ่อแม่อาจจะถกูลกูจดัการ เปล่ียนโฟกสัไปเร่ือย ๆ จนลืมไปว่าแล้วเปา้ท่ีทะเลาะกับ

ลูกท่ีจะไม่ให้เขาท าในตอนแรกคืออะไร เราจะพยายามหาทุกวิถีทาง ไม่ว่าด้วยค าพูด การจัด

สภาพแวดล้อม หรือการวางแผนตา่งๆ เพ่ือให้รู้จกันิสยัลกู 

 

 

 


