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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 5  

การอบรมโครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์ หลักสูตร “เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” 

ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ (เสาร์ที่ 16 ก.พ.62) 

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

วิธีด าเนินกิจกรรม  

 เตรียมความพร้อมผู้ปกครองด้วยการร้องเพลงร่วมกนั  

 ผู้ปกครองและผู้ ท่ีสนใจรับฟังการบรรยายเร่ือง “12 Senses ท่ีมีผลตอ่สขุภาวะในระยะยาว” เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาตเิด็กแตล่ะชว่งวยั ว่าเดก็มีพฒันาการผา่นสมัผสัรู้ (sense) ท่ี

แตกตา่งกนั และฐานท่ีมัน่คงแข็งแรงต้องได้รับการดแูลในชว่งเดก็ปฐมวยั ซึง่จะมีผลตอ่พฒันาการและ

ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ในอนาคต 

 ผู้ปกครองเรียนรู้และท ากิจกรรมดนตรีและจงัหวะ เพ่ือความเข้าใจและฝึก sense of life   

 

ก าหนดการ 

8.30 – 09.30 น.   ดนตรีและเสียงเพลงเพ่ือการพฒันาภายใน  

09.30- 10.00 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 11.30 น.  บรรยายพิเศษ “12 Senses ท่ีมีผลตอ่สขุภาวะในระยะยาว” 

11.30 – 12.00 น.    ซกัถาม-ตอบข้อสงสยั 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 14.00 น.  ดนตรีและจงัหวะกบัการพฒันา senses    

14.00 – 14.20น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

14.20 – 15.20 น.  การจดัการศกึษาเพ่ือสนบัสนนุ Lower senses  

15.20– 16.00น.  สะท้อนการเรียนรู้ 
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“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 5  

ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อการพัฒนาภายใน  

โดย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (ครูมัย) 

นักดนตรีบ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา  

 

การร้องเพลงประสานเสียงกันคือ การส่งเสียง (ให้เพื่อน) และการรับเสียง (ของเพื่อน) ในเวลา

เดียวกัน เสียงที่เปล่งออกมาของแต่ละคนต้องเท่ากัน ไม่มีใครน าใคร เม่ือเปล่งเสียงแข่งกัน ให้ร้อง

เบาลง เพื่อให้เรารับเสียงของเพื่อนได้ และเพื่อนรับเสียงของเราได้ และที่ส าคัญ การมองหน้ากัน 

สบตา ส่งยิม้ให้เพื่อน เป็นการร้องเพลงให้แก่กันด้วยความรู้สึกเบิกบานภายในใจ... 

ศิลปะการร้องเพลงด้วยกันเช่นนี ้ เป็นเคร่ืองมือที่ คุณพ่อคุณแม่สามารถน าไปปรับใช้เป็นหน่ึง

กิจกรรมที่ท าร่วมกันได้ง่ายๆ ภายในครอบครัว 

 

 

เตรียมความพร้อมในการร้องเพลง ด้วยการวอร์มเสียงและสะบดัสว่นตา่งๆ ของร่างกายให้ผอ่นคลาย 

 สะบดัมือ สะบดัเท้า กระโดด หมนุคอไป-กลบั หมนุไหล่ เพ่ือให้ผอ่นคลาย 

 ท าเสียง “เหมียว” โดยใช้กล้ามเนือ้หน้าทัง้หมด ท าตาโตๆ ท าปากให้เล็กท่ีสดุและกว้างท่ีสดุ  

 ท าเสียง “ปรืออออออ” ท าเสียงให้ยาวท่ีสดุ 
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 ท าเสียง “ฮ้าา” ให้กระโดด  และกางมือออกไปข้างหน้าให้กว้าง 

 ท าจงัหวะประกอบเพลงท่ีครูมยัร้อง 

o ดีดนิว้ซ้าย 

o ดีดนิว้ขวา 

o ดีดนิว้ซ้าย 

o ดีดนิว้ขวา 

o ตบมือ 

o ตบหน้าอกซ้าย 

o ตบหน้าอกขวา 

o ตบหน้าขาซ้าย 

o ตบหน้าขาขวา 

o ย ่าเท้าซ้าย 

o ย ่าเท้าขวา 

 ร้อง   “ลา ลา ล้า     ล้า ลา ลา ลา ลา     ลา ลา ล้า ลา ลา” 

 เปลง่สียง “อู้ย อู้ว โอ้ย ยฮูู้ว” 

 เปลง่เสียง “ โอ เอ โอ้ เอ โอ้ว” (เวลาร้องให้ท าเสียงคล้ายคนเมา)  

 เปลง่เสียง “อวู อิ อู้  อี อวู”  (เวลาร้องให้ท าเสียงกลมๆ และใหญ่ๆ)  

 ท าเสียง  “ปับ ป๊ับ ปับ้  ป๊ับ ปับ้ ปับ ปับ ป่า” 

 ร้อง  “How are you  ฮู้ฮวูว……..  today” 

 ร้อง   “ซิง ซิง ซา่  อะอาอาอา ...” (ค าวา่ “ซา่” ให้ท าทา่เหมือนขว้างจานบินออกไป  และก้าวเท้าข้างเดียวกนัออกไป

ข้างหน้า) 

เพลง Banaha - - Congolese folksong 

Si – si, si   - si, Do – la – da, Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Si – si, si  - si, Do – la – da, Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Ba – na – ha Ba – na – ha    Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Ba – na – ha Ba – na – ha    Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 
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Ha   Ba – na – ha    Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Ha Ba – na – ha    Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Si – si, si  - si, Do – la – da, Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

Si – si, si  - si, Do – la – da, Ya – ku   si – ne   la – du  ba – na – ha 

o ให้แบง่กลุม่ 2 กลุม่ กลุม่แรกร้องไปก่อน 1 ท่อน แล้วกลุ่มหลงัเร่ิมร้องท่อนแรก ให้ตา่งฝ่ายตา่งร้องจนจบ 

o ให้แบง่เป็น 3 กลุม่ ให้กลุม่ 1 ร้องก่อน เม่ือจบท่อนแรกให้กลุม่ 2 เร่ิมร้อง เม่ือกลุม่ 2 ร้องท่อนแรกจบ ให้กลุม่  3 

เร่ิมร้องท่อนแรก ให้แตล่ะกลุม่ร้องจนจบเพลง 

o การร้องเพลงประสานเสียง ไมค่วรร้องตะเบง็เสียงแขง่กนั 

เพราะจะท าให้เสียงไมป่ระสานกนั 

o ไมก้่มหน้าก้มตาร้องเพลง ไม่ควรเอากระดาษเนือ้เพลงบงัหน้า 

เพ่ือให้เปล่งเสียงออกไปได้ ให้มองหน้าเพ่ือนและส่งยิม้ให้กนั

ขณะร้องเพลง เป็นการร้องเพลงให้แก่กนั 
 

เพลง “อุทยานดอกไม้” โดย วงจันทร์ ไพโรจน์ 

ชมผกา จ าปา จ าปี  กหุลาบ ราตรี พะยอม องักาบ ทัง้กรรณิการ์.. 

ล าดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ย่ีโถ ชงโค มณฑา สายหยดุ เฟ่ืองฟ้า ชบา และสร้อยทอง.. 

บานบรีุ ย่ีสุน่ ขจร ประดู ่พดุซ้อน พลบัพลงึ หงอนไก่ พิกลุควรปอง..  

งามทานตะวนั รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง บานช่ืนสขุสอง พทุธชาตสิะอาดแซม… 

**พิศพวงชมพ ูกระดงังาเลือ้ยเคียงคู ่ดสูดสวยแฉล้ม   รสสคุนธ์ บนุนาค นางแย้ม สารภีท่ีถกูใจ… 

งามอบุล ปนจนัทร์กะพ้อ ผีเสือ้แตกกอ  พร้อมเล็บมือนาง พดุตาล กล้วยไม้…  

ดาวเรือง อญัชนั ย่ีหบุ มะลิวลัย์แลวิไล ชชูอ่ไสว เร้าใจในอทุยาน 

o เพลงนีจ้ะร้องให้เสียงลอยๆ ลากเสียงยาวๆ เชน่ เม่ือร้องค าวา่ “เฟ่ืองฟ้า” “เลือ้ย” “แย้ม”  
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เพลง สายลมแห่งรัก โดย เบน ชลาทศิ  

รักเคยพดัผา่นมา แล้วลบัลาดัง่ลม ทิง้เพียงความข่ืนขมอยูใ่นใจ 
เฝา้รอใครสกัคน เม่ือสายลมพดัมาใกล้ อาจเจอใครสกัคนท่ีไมผ่า่นเลย 

 
เพียงสายลมแผว่ๆ ท าให้ใจสัน่ๆ เธอคนนัน้เหมือนคนในฝันของใจ 
เพียงสายตาตรงกนั ท าให้ใจไหวๆ อยากจะรักอีกครัง้ได้ไหม ฮมึๆ 

 
สายลมแหง่รักพดัมา ขอจงอยา่พารักไป อยา่พดัให้เธอ หา่งไกลให้เราหา่งกนั 
หากลมได้ยินหวัใจ ขอจงเมตตาบ้างสกัครัง้ ให้รักได้อยูคู่ก่นั ให้เธอได้อยู่คูฉ่นัตลอดไป 

 
หวัใจท่ีขาดรัก เหมือนฟ้าท่ีขาดดาว ทกุค ่าคืนเงียบเหงาและอ้างว้าง 
ได้เจอเธอวนันี ้เหมือนดงัปาฏิหาริย์ ฟ้าบนัดาลให้รักมาเกิดกลางใจ 

 
เพียงสายลมแผว่ๆ ท าให้ใจสัน่ๆ เธอคนนัน้เหมือนคนในฝันของใจ 
เพียงสายตาตรงกนั ท าให้ใจไหวๆ อยากจะรักอีกครัง้ได้ไหม ฮมึๆ 

 
สายลมแหง่รักพดัมา ขอจงอยา่พารักไป อยา่พดัให้เธอ หา่งไกลให้เราหา่งกนั 
หากลมได้ยินหวัใจ ขอจงเมตตาบ้างสกัครัง้ ให้รักได้อยูคู่ก่นั ให้เธอได้อยู่คูฉ่นัตลอดไป 
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12 Senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว”  

โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดกุิล (หมอปอง) 

นายแพทย์ธรรมชาตบิ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา 

 
จริงๆ แล้วเร่ืองเหลา่นีมี้อยูใ่นสงัคมไทยอยูแ่ล้ว แตใ่นมมุมองของมนษุยปรัชญาจะเรียบเรียงใหมท่ี่ท าให้เข้าใจ

ได้ง่ายขึน้ ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี Facebookหมอปอง 

 

ก่อนท่ีจะเข้าสูเ่นือ้หาการบรรยาย ให้ทกุคนหลบัตาลงและจินตนาการ 

เราก าลงัเดินอยู่กลางทะเลทรายแห่งหน่ึง เดินไป อากาศร้อนมาก แสงแดดทีส่่องลงมาแรงเหลือเกิน 

รู้สึกถึงความร้อนทีอ่ากาศ ไอร้อนทีแ่ผ่มาจากผืนดิน ระหว่างทีเ่ดินเรารู้สึกกระหายน ้ามาก  

ท่ามกลางทะเลทรายนัน้ เราเห็นว่ามีบา้นหลงัหน่ึง เราเดินไปทีบ่า้นหลงันัน้ เปิดประตูเข้าไปพบว่ามี

โต๊ะอยู่ตวัหน่ึง เดินเข้าไปใกล้ๆ  บนโต๊ะนัน้มีเหยือกน ้าทีใ่ส่น ้าเอาไว ้ข้างๆ เหยือกน ้ามีมะนาววางอยู่ เรา

หยิบมะนาวลูกนัน้ข้ึนมาผ่า ตอนทีผ่่ามีน ้ามะนาวอนัชุ่มฉ ่าหยดลงไปในเหยือกน ้า เราหยิบเหยือกน ้านัน้ริน

ใส่แก้ว มีน ้ามะนาวเย็นฉ ่าอยู่ในแก้ว เราดืม่น ้าในแก้วนัน้จนหมด เรารู้สึกว่าน ้ามะนาวยงัใหค้วามสดชื่นกบั

เราไม่พอ เรามองไปทีม่ะนาวซีกทีเ่หลืออยู่ แล้วจึงบีบมะนาวใส่ปาก ตอนนีเ้รารู้สึกอย่างไร ลืมตาได้ 
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ท าไมร่างกายจงึตอบสนองแปลกๆ สงัเกตวา่ร่างกายของเราพร้อมท่ี

จะตอบสนองกบัความคิดและความจ าของเราในแบบท่ีเราเอง

ควบคมุไมไ่ด้  เรามีร่างกายซึ่งเป็นเหมือน Hardware ใน Hardware 

ก็มีจิตใจ “Mind” เป็นเหมือน Hardware ท่ีท างานและสัง่การ

ร่างกาย  

ทางการแพทย์มนษุยปรัชญา Mind มี 2 ส่วน คือ ดวงจิต (Soul) 

และจิตวิญญาณ (Spirit) ทัง้สองสว่นนีเ้รามองไมเ่ห็น เรามองเห็น

แตก่ายเน้ือ (Body) ร่างกายจะตอบสนองและมีปฎิกิริยาตามจิตใจ

ซึง่ทัง้สามสว่นนีเ้ข้ามาอยูใ่นร่างกายและท างานเช่ือมโยงกนั และ

ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นตวัปรับให้ความคดิจิตใจตอบสนองในแบบท่ีคุ้นชินหรือเคยถกูเลีย้งดมูา 

ในกระบวนการเล้ียงดูเดก็ให้มีพัฒนาการท้ังกายและจิตท่ีดี เราต้องท าผ่านการสร้างประสบการณ์ให้

ผัสสะต่างๆ ท่ีเป็นการรับรู้โลกในทางท่ีดี ถ้าผา่นประสบการณ์ท่ีไม่ดี Software ท่ีเขียนขึน้ในชว่งท่ีเดก็

เตบิโตขึน้มาก็จะไมดี่ตามไปด้วยเชน่กนั 

มีกรณีท่ีคนไข้มาพบหมอด้วยอาการ panic และใจสัน่ ทกุครัง้ท่ีต้องเข้าไปห้องเล็กๆ แคบๆ ทัง้ๆ ท่ีเป็นคนท่ีมี

ชีวิตดีมากเลย มีฐานะ มีกินมีใช้ ซึง่ท่ีผา่นมาเขาจะได้รับยาท่ีเป็นยาลดอาการใจสัน่ แตเ่ม่ือมารักษากบัหมอได้

สกัพกั วนัหนึง่เขานกึขึน้มาได้วา่ “ท าไมเม่ืออยูใ่นท่ีแคบๆ เขาจงึมีอาการใจสัน่” เขาพบวา่เม่ือตอนเป็นเดก็ เคย

โดนพอ่ลงโทษโดยการพาไปขงัในห้องน า้แคบๆ และปิดไฟ เขาทบุ

ประตหู้องน า้จนสลบไป ต่ืนมาอีกทีเขาก็อยูบ่นเตียง แล้วเขาก็ลืม

เร่ืองนีไ้ปแล้ว แต่ร่างกายของเขาไม่เคยลืม แม้ว่าจิตใจเขาจะจ า

ไม่ได้ 

เม่ือร่างกายมีการรับรู้อะไรบางอยา่ง จะมีการตอบสนอง เชน่ หาก

เผชิญกบัความเครียดความกลวั ร่างกายจะหลัง่สารบางอยา่งท่ีเป็น

ความเครียดความกลวัออกมา เม่ือไหร่ก็ตามท่ีร่างกายเดินไปสู่

สถานการณ์ใกล้เคียงในตอนนัน้ ร่างกายก็จะเกิดอาการทนัที แต่

สมองไมส่ามารถเช่ือมโยงความคดิกบัอาการทางกายได้ จงึเรียก
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อาการนัน้วา่ อาการวิตกจริตหรือ panic เม่ือไรท่ีระลกึได้ว่าเขาเคยมีประสบการณ์ทางกายท่ีไมดี่ แตเ่ม่ือเขา

เข้าใจเหตแุละผล สมองจะสร้างวงจรความคดิใหม ่เข้าใจวา่ “สิ่งท่ีเคยกลวัในอดีตไมใ่ชค่วามเป็นจริงในปัจจบุนั

แล้ว” เม่ือเขาสร้างความเข้าใจใหมไ่ด้ อาการทางกายจงึหายไป 

การศกึษาและการแพทย์ตามแนวมนษุยปรัชญาจงึมีแนวคดิวา่เดก็ไม่ได้คิดอย่างท่ีเราสอน แต่เดก็จะ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และผัสสะของเขา ดังน้ัน หากเราใส่อะไรให้เขา ส่ิงน้ันจะฝังในตัวตนของเขา 

และส่งผลต่อเขาในระยะยาว  

ผสัสะมีอยู ่12 ชนิด (12 Senses) ซึง่ทางศาสนาพทุธมี “ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ” หากพดูถึงพฒันาการของ

ผสัสะ  “ดวงจิต (Soul)” จะเป็นเหมือนประตูเปิดสู่โลก 3 โลก คือ  

1) ร่างกาย ดวงจิตรับรู้ความเป็นไปของตนเองผา่นผสัสะทางกาย หรือ Body Senses 

2) โลกภายนอก ดวงจิตรับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกผา่นผสัสะท่ีเป็น Soul Senses 

3) ปัญญา Spirit ดวงจิตเช่ือมโยงความคิดหรือปัญญาผา่นผสัสะทางความคิด Spirit Senses 
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ช่วงอายุ 0-7 ปี พัฒนาผ่านทางร่างกาย  

 Sense of Touch 

 Sense of Life 

 Sense of Movement 

 Sense of Balance 

Senses of Touch  

เม่ือเดก็เกิดขึน้มา เด็กต้องมาเรียนรู้ว่า “เขามีร่างกาย” เคยมีการทดลองให้มนษุย์อวกาศมาอยูใ่ห้ห้องใหญ่ๆ 

มืดๆ ปิดตาและให้ลอยแช่อยู่ในน า้ เขาบอกวา่ประสบการณ์ในชว่งแรกท่ีเขาไมไ่ด้มองเห็น ไมไ่ด้สมัผสั ไมไ่ด้

รู้ตวัรู้ตน เราจะรู้สกึง่วง เพราะเม่ือผสัสะของเราไมไ่ด้รับการกระตุ้น เราจะรู้สกึง่วงงง เม่ือหลบัไปสกัพกัแล้วต่ืน

มา เขาบอกคล้ายๆ กนัว่า เขาไมรู้่สกึถึงการมีตวัตน และสว่นใหญ่จะมีอาการกลวั น่ีคืออาการเชน่เดียวกบัเดก็

ท่ีขวญัหาย หรือตกใจ  

ส าหรับเดก็แรกเกิด ภาวะการรับรู้ของดวงจิตท่ีมีตอ่ร่างกายจะยงัไมช่ดัเจน ถ้าเราให้การสมัผสัท่ีดีทางกาย จะ

ชว่ยท าให้เดก็มีความมัน่คง ไมก่ลวั มัน่ใจตอ่โลก มีผลงานวิจยัออกมาตรงกนัว่า เดก็ท่ีได้รับการสัมผัสโอบ

กอด เล้ียงลูกด้วยนมแม่ การได้สัมผัสดูดนมจากเต้า การลูบหัว จะท าให้เดก็มีความม่ันใจ ม่ันคง รู้สึก

ว่าโลกน้ีปลอดภัย เราเรียกการผัสสะรับรู้ทางกายว่า  “Sense of Touch” 

 

Sense of Life 

การท่ีเรารู้สึกหิวจะเป็นการรับรู้วา่ตอนนีพ้ลงังานของเราเหลือน้อยแล้ว เดก็เป็นวยัท่ีซ่ือตรงตอ่ความหิว ถึงเวลา

เขาจะหิวและร้องไห้ตรงเวลา เพราะเขามี Sense ท่ีจะรับรู้วา่ชีวิตเขาเร่ิมไมม่ัน่คง ไมส่มดลุ หรือถ้าเลน่มาก

เกินไปเขาจะเร่ิมง่วง หรือไมส่บาย เขาจงึมีปฏิกิริยาตอบสนองเพ่ือท่ีจะบอกให้พ่อกบัแมรู้่ หรือบอกกบัตวัเอง ซึง่ 

Sense of Life จะท างานเป็นจังหวะ ซึ่งจะท างานอย่างซ่ือตรงและตรงเวลา ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ เราไมไ่ด้

เลีย้งลกูให้ตรงเวลา หรือต้องมี Rhythm (ทางมนุษยปรัชญา) ท่ีดี ถ้า Rhythm ไมดี่ เดก็จะงงและมีอาการ

งอแง  เลีย้งยาก เชน่ ถ้าเราไมไ่ด้อยู่บ้าน พาลกูออกไปเท่ียวข้างนอก เปล่ียนท่ีทาง นัน่เทา่กบัว่าเราก าลงัท าให้ 

Sense of Life ของลกูเสียจงัหวะ ซึง่จะท าให้เขางอแงผิดปกติ  
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ส่ิงท่ีเราจะแก้ไขเพ่ือช่วยให้ลูกมีความม่ันคง มีพลังของการมีชีวิต คือ เราต้องมีการจัดจังหวะให้กับ

เดก็ ส าหรับการจดัการศกึษาแนววอลดอร์ฟ เม่ือเดก็เข้ามาในโรงเรียน ในห้องเรียนต้องมีจังหวะท่ีชัดเจน เม่ือ

เข้ามาในห้องอาหาร เด็กต้องร้องเพลงขอบคณุอาหาร ทานอาหารร่วมกนั ชว่ยกนัล้างจาน แล้วไปรวมกนัท่ี

ห้องนอนท่ีมีนิทานและท่ีนอน ถ้าเราท าเชน่นีท้กุวนัในจงัหวะเดมิๆ ซ า้ๆ เด็กท่ีอยูใ่นการดแูลของเราก็จะรู้ตวั วา่

ตอนนีถ้ึงเวลากินข้าว ถึงเวลานอน ดงันัน้ พ่อแม่ต้องชัดเจน ถ้าเข้าไปห้องนอนแตเ่ต็มไปด้วยของเลน่

มากมาย จะท าให้ลกูสบัสนว่าจะให้เลน่หรือให้นอน หรือมีหนงัสือนิทานอยู่ท่ีโต๊ะอาหาร นัน่เทา่กบัว่าเราส่ือสาร

กบัลกูไมช่ดัเจน วา่จงัหวะนี ้เราต้องการให้ลกูท าอะไร ดงันัน้ จังหวะชีวิตจึงเป็นเร่ืองส าคัญมากท่ีจะกล่อม

เกลาเดก็ให้กินอยู่หลับนอนอย่างง่ายดาย และส่ิงเหล่าน้ีจะอยู่ในตัวตนของเขาไปอีกยาวนาน  

ปัจจบุนัพบวา่ มีหลายคนท่ีถึงเวลากินไมกิ่น ถึงเวลานอนไมน่อน ถึงเวลาป่วยก็ยงัไปท างานหามรุ่งหามค ่า ซึง่

ในระยะยาวจะท าให้สขุภาพของเขาไมดี่ เพราะเขาไมมี่ Sense of Life หรือผสัสะตอ่ชีวิต ไมรั่บรู้ถึงพลงัชีวิต

ของตวัเอง ซึง่เขาอาจจะไมเ่คยถกูสอนมาก่อนเลย ดงันัน้ ถ้าเราอยากให้ลกูมีสขุภาพดีในระยะยาว แม้จะ

เตบิโตหา่งจากเราไปแล้ว เราสามารถฝึกลูกในเร่ืองเหล่าน้ีเพ่ือให้เขารับรู้พลังชีวิตของตัวเอง เป็น

จังหวะชีวิตท่ีดีได้ ซึง่คนท่ีไมเ่คยฝึกในเร่ือง Sense of Life ตอ่ให้เราบอกเป็นตรรกะ ให้เขาเข้าใจทางความคดิ 

เชน่ ต้องกินและนอนให้เป็นเวลา เขาก็จะท าไมไ่ด้   

 

Sense of Movement  

เม่ือเดก็เกิดมาใหม่ๆ  เขายงัไมมี่ Sense of Movement ยงัไมรู้่วา่มีตวัอยู ่จนเกิดพฒันาการ จากนอนอยูเ่ฉยๆ 

เขาจะเร่ิมกรอกสายตาไปซ้าย-ขวาได้ เร่ิมหนัศีรษะได้ เร่ิมยกมือ รู้วา่ตวัเองมีมือ เขาก็จะเกิดผสัสะ เรียนรู้ได้ว่า

ตวัเองเคล่ือนไหวได้  

เดก็ท่ีมี Sense of Movement จะพยายามไขว่คว้าหาของ เร่ิมมีการคว ่า ชนัตวัขึน้ สิ่งตอ่ไปท่ีเด็กจะเรียนรู้ผ่าน 

Sense of Movement คือ การคลาน เร่ิมจากคลานทัง้ตวั (คลานไปบนพงุตวัเอง) แตต่ิดพงุ ไปไมไ่ด้ และสกั

ระยะหนึง่เขาจะเรียนรู้ว่าถ้าจะไปได้ต้องเอาแขนขวาไปแล้วเอาเท้าซ้ายยนั และท าสลบักนัไปเป็นจงัหวะ  

สิ่งท่ีท าให้รู้วา่ Sense of Movement ยงัท างานได้ดีอยู่คือ ให้หลบัตาแล้วเอามือไปแตะท่ีอวยัวะส่วนตา่งๆ ใน

ร่างกายของเรา ถ้าท าได้แสดงวา่เรารู้ต าแหนง่ของอวยัวะในร่างกายวา่อยูท่ี่ไหน แตบ่างคนท่ีเป็นเส้นเลือดใน

สมองแตกจะไมส่ามารถท าได้ ดงันัน้ Sense of Movement ท าให้รู้ว่าร่างกายของเราเคล่ือนไหวได้ 
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สิ่งท่ีส าคญัคือ เม่ือเรารู้ว่าเราเคล่ือนไหวได้ ท าให้เราสามารถเช่ือมโยงความปรารถนาหรือความอยาก 

เชน่ เม่ือเด็กเห็นวา่มีส้มอยู่ตรงนัน้ และถ้าเขารู้วา่จิตของเขาสามารถสัง่ร่างกายให้ไปหยิบของสิ่งนัน้ได้ เป็นการ

เช่ือมโยงความคิดกับพลังเจตจ านงในตัวของเขา  

ตอนนีมี้อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีท าให้เด็กเดนิได้เร็วขึน้ เชน่ เดนิในน า้ มีท่ีพยงุเดนิ ซึง่ก็เป็นเร่ืองท่ีดีหากเราจะวดั

เพียงแคพ่ฒันาการการเดินของเขาท่ีเขาเดนิได้เร็วขึน้ แตใ่นมมุมองของมนษุยปรัชญาพบวา่สิ่งท่ีเด็กกลุม่นีจ้ะ

ขาดไปคือ เขาไม่ได้เรียนรู้กระบวนการส าคัญ คือการใช้ความพยายามในการหาจังหวะท่ีจะคืบคลาน

ไปซ้าย-ขวา ท่ีจะเดนิด้วยตัวเอง ซึ่งหากดูในระยะยาวเดก็เหล่าน้ีจะมีจังหวะท่ีเข้ากับคนอ่ืนได้ไม่ดี

เท่าท่ีศักยภาพเขาควรจะเป็น เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ท่ีจะพยายามหาจังหวะด้วยตัวเอง ตวัอยา่งเชน่ 

การขบัรถ เราอาจจะเคยเห็นวา่มีคนท่ีขบัช้าแตก็่ชน การขบัรถให้ปลอดภยัไมไ่ด้เก่ียวกบัการขบัช้าหรือเร็วเพียง

อยา่งเดียว แตต้่องมีจงัหวะด้วย คนท่ีขบัรถชน คือ เขาลงัเลวา่จะเลีย้วดีหรือไม ่เพราะเขาไมไ่ด้เรียนรู้จงัหวะ

ภายในของตนเอง  

เดก็ท่ีถูกเล้ียงด้วยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เดก็ท่ีไม่เคยออกไปวิ่งเล่น เขาจะไม่ได้เรียนรู้ว่าจะเข้า

จังหวะกับคนอ่ืนอย่างไร เราจะพบว่ามีคนจ านวนมากขึ้นท่ีท าอะไรไม่เคยสอดคล้องกับจังหวะของ

สังคม น่ันเป็นเพราะว่าเราไปขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ของเขาท่ีจะใช้จังหวะในการควบคุมการ

กระท าของตัวเองให้ตอบสนองสอดคล้องอย่างกลมกลืน ดังน้ัน การศึกษาสมัยใหม่ท่ีใส่อุปกรณ์

อิเล็คทรอนิคส์ให้เดก็ ก าลังท าให้เดก็สูญเสีย Sense of Movement 

เราบอกสอนเร่ืองของ “จงัหวะ” ด้วยเหตผุลหรือใช้ตรรกะไมไ่ด้ แตเ่ป็นสิ่งท่ีเขาต้องฝึก ดงันัน้ เม่ือเห็นวา่ลกู

ก าลงัคลานอยู่ ขอให้ดีใจว่าเขาก าลงัจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  แล้ว ให้เขาได้พยายามด้วยตวัของเขาเอง  

 

Sense of Balance  

พฒันาการตอ่มาของเดก็หลงัจากคลานได้แล้ว คือ การนัง่ และหยิบจบัสิ่งของ เพราะการท่ีเขานัง่ได้ มือของเขา

เป็นอิสระ เป็นพฒันาการอีกขัน้หนึง่จากการคลานส่ีขาขึน้มาใกล้เคียงกบัการเป็นมนษุย์มากขึน้ เด็กจะเร่ิมคว้า

ของ หยิบของเข้าปาก โยนสิ่งของ เขยา่ของเพ่ือฟังเสียง และพบวา่เด็กชอบนัง่ตอ่ไม้บล๊อคให้สงูขึน้ไป เม่ือไม้

บล๊อคล้มก็จะหวัเราะ แล้วก็ตอ่ใหม่ น่ีคือความพยายามบางอย่างท่ีเดก็จะเรียนรู้ เขาอยากเรียนรู้เก่ียวกับ

แรงโน้มถ่วง ความสมดุล การ Balance ตัวเองไม่ให้ล้ม น่ีเป็นความพยายามโดยจิตใต้ส านึกเพ่ือท่ีจะ

เรียนรู้ว่าจะยืนอย่างไรเพ่ือไม่ให้ล้ม ดังน้ัน การเล่นต่อไม้บล๊อคเช่นน้ีแสดงว่าเดก็ก าลังพัฒนาผัสสะ
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การทรงตัว Sense of Balance สว่นใหญ่มกัจะพฒันาภายในอาย ุ1 ปี และพฒันาการนีเ้ม่ือเด็กท าได้ส าเร็จ

แล้ว จะท าให้เขาเร่ิมเกาะและยืนในขัน้ตอ่ไป  

สิ่งท่ีส าคญัคือ เราพบวา่เดก็จะเร่ิมพูดเป็นค าคร้ังแรกหลังจากท่ีเขายืนได้แล้วเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับ

ความสามารถในการทรงตัวและยืนได้ เพราะเด็กได้พฒันาก้าวผา่นจากการตัง้ไขล้่ม ยืนแล้วล้มมาแล้ว เม่ือ

เดก็ยืนได้อยา่งมัน่คง เขาจะสามารถมองไปไกลๆ ได้ และเห็นวา่ตรงนัน้มีคนอยู ่เห็นว่าแมก่ าลงัท าอะไร และ

ความอยากรู้อยากเห็นท่ีมองออกไปได้ไกลขึน้เป็นตวักระตุ้นท่ีท าให้เขาสามารถพดูค าท่ีมีความหมายได้ 

เชน่เดียวกบัคนเมาท่ีเดนิเซๆ ก็จะพดูไมรู้่เร่ือง ทัง้สองอยา่งนีเ้ป็นศกัยภาพท่ีผกูตดิมาด้วยกนั เพราะฉะนัน้ เดก็

ท่ีไม่ก้าวผ่าน หรือไม่ได้ฝึกฝนผัสสะการรับรู้ทรงตัวท่ีดี เขาจะมีปัญหาในการพูดคุยอยู่เสมอ และทาง

การแพทย์จะมีการสงัเกตคนจากทา่เดนิ เชน่ เดนิตวัลอย หรือเดินไมเ่ป็นจงัหวะสม ่าเสมอ จะเป็นเคสท่ีนา่สนใจ 

ดงันัน้ สตปัิญญาจะเร่ิมด้วยการท่ีสามารถยืนขึน้มาได้ และสิ่งท่ีท าให้มนษุย์แตกตา่งจากลิงคือ พลงังาน

บางอย่างท่ีท าให้คนสามารถท่ีจะยืนตรงได้   เพราฉะนัน้ ถ้าอยากให้เดก็มีพัฒนาการทางความคิดท่ีดี เรา

ต้องให้เดก็ฝึกการ Balance  

มีเดก็คนหนึง่อาย ุ8 ขวบ มาพบหมอด้วยอาการพดูติดอา่ง ซึง่โดยทัว่ไปจะบอกวา่ถ้าเดก็ตดิอา่งต้องไปฝึกออก

เสียง ฝึกพดูให้มาก แตพ่บวา่ไมค่อ่ยตอบสนองเท่าไร หมอพบวา่เดก็คนนีอ้าย ุ8 ขวบแล้วแตย่งัข่ีจกัรยานสอง

ล้อไมไ่ด้ หมอจงึแนะน าให้พ่อพาไปฝึกข่ีจกัรยาน หรือเลน่โรลเลอร์เบลด เม่ือเขากลบัไปฝึกได้ประมาณคร่ึงปี 

เม่ือเดก็คนนัน้เร่ิมข่ีจกัรยานได้คล่องขึน้  Balance ตัวเองได้ดีขึ้น เขาก็เร่ิมพูดได้คล่องมากขึ้น ดงันัน้ จะ

เห็นได้วา่ หากเราดูพัฒนาการเร่ืองผัสสะได้ถูกต้องจะน าไปสู่การออกแบบหรือการเลือกกิจกรรม

ให้กับลูกได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองทางกายท้ังหมด 

ผัสสะทางกาย (Lower Senses) จะพัฒนาอย่างมากในช่วง 0-7 ปี แตไ่มไ่ด้หมายความว่าผสัสะเหลา่นีจ้ะ

ไมพ่ฒันาในชว่งอายมุากขึน้ เพียงแตว่า่ผสัสะเหลา่นีจ้ะพฒันาในชว่ง 0-7 ปีมากเป็นพิเศษ และหากว่าผัสสะ

เหล่าน้ีมีปัญหาก็จะท าให้ผัสสะในข้ันท่ีสูงขึ้นต่อไปมีปัญหาตามมาด้วย   

ทัง้หมดนีใ้นมมุมองของการแพทย์มนษุยปรัชญาจะเป็นชว่งท่ีจิตใจ (Soul) มาเรียนรู้ตวัเอง (Body) ซึง่จะมี

พฒันาการขัน้ถดัไป เม่ือเรายืนได้ดี ทรงตวัได้ดีก็จะเข้าสู่ชว่งวยัท่ี 2 ท่ีจะมีพฒันาการผสัสะด้านการดมกลิ่น 

การลิม้ชิมรส การมองเห็น 
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ช่วงอายุ 7-14 ปี พัฒนาผัสสะที่เป็น Soul Senses 

สิ่งท่ีท าให้รู้วา่เดก็เล็กเร่ิมมีพฒันาการเป็นเด็กประถมศกึษาแล้ว คือ ถ้าเป็นเด็กเล็ก หากพาไปเลน่น า้ ตากแดด 

เขาจะไมบ่น่ ให้กินอาหารท่ีตกพืน้แล้วก็ไมรู้่สกึอะไร เพราะโฟกสัของเขาอยูท่ี่ร่างกาย แตถ้่าเม่ือไหร่ท่ีเขาเร่ิมบน่

วา่ “ร้อนไป” “เย็นไป” เม่ือเห็นอาหารแล้วบอก “ยี ้ด า ไมอ่ยากกิน” สิ่งเหลา่นีท้ าให้เห็นวา่ดวงจิตของเขาเร่ิมเข้า

สูพ่ฒันาการในขัน้ถดัไป เขาเร่ิมมองออกไปท่ีโลกภายนอก จะมีพัฒนาการของผัสสะท่ีเป็น Soul 

Senses หรือเป็น Middle Senses  

 Sense of Smell 

 Sense of Taste 

 Sense of Sight / Vision 

 Sense of  Warmth 

 

Sense of Smell 

สิ่งแรกท่ีจะพฒันาคือ การดมกลิ่น เม่ือเราสดูหายใจเข้าไป กลิ่นจะเข้าไปสมัผสักบัปลายประสาทท่ีโพรงจมกู

โดยตรงแล้วเข้าสูส่มอง ยิ่งมีพฒันาการมากเท่าไหร่ ในส่วนนีจ้ะหดไป และสว่นสมองจะยิ่งโตขึน้ สตัว์จะมี

สมองในสว่น cortex ไมม่ากแตส่ว่นจมกูจะใหญ่มาก ท าให้มีผสัสะการดมกลิ่นท่ีดีมาก โดยเฉพาะสนุขัและ

แมวมีสญัชาตญาณการรับรู้ท่ีดี รับรู้จากจมกูตรงเข้าสมอง หรือคดิด้วยจมกู ดงันัน้ เม่ือไหร่ท่ีผิดกลิ่น สนุขัจะ

เหา่ และในอดีตคนเรามีชีวิตรอดมาได้เพราะใช้การดมกลิ่น และเรามีการรับรู้ตอ่กลิ่น จนมีค าวา่ “เร่ืองนีมี้กลิ่น

ตุๆ ” เพราะความคดิท างานตรงสมองสว่นหน้า แตเ่รามีการรับรู้ท่ีดีตอ่กลิ่น บางเร่ืองอาจจะมีตรรกะดี แตมี่

ความรู้สกึลึกๆ ว่ามนัไมค่อ่ยถกูต้อง ดงันัน้ ในทางการแพทย์มนุษยปรัชญา ผัสสะการรับกล่ินจะท าให้เรา

รับรู้ว่าส่ิงน้ีดีหรือไม่ดี อาหารนีกิ้นเข้าไปแล้วจะท้องเสีย หรือจะบ ารุงร่างกาย เรารับรู้ได้จากกลิ่น  

ฉะนัน้ เดก็เล็กจึงควรถูกฝึกจมูกให้รับกล่ินท่ีเป็นธรรมชาต ินอกจากเดก็จะรับรู้ว่า “ปุ๋ ยมีกลิ่นท่ีไมดี่ แตอี่ก 

3 เดือนข้างหน้าปุ๋ ยนีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ต้นไม้” “ขนมนีมี้กลิ่นเปรีย้ว กินเข้าไปแล้วท้องเสีย” ในท่ีสดุเขาก็จะถูก

กระตุ้นการรับรู้ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาต ิและยังเป็นการกระตุ้นทักษะการแยกแยะระหว่างส่ิงท่ีดีกับไม่ดี 

แยกแยะความถูกต้องและความผิดปกตไิด้  
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ถ้าลูกได้รับกล่ินน ้าหอมหรือกล่ินสังเคราะห์มากๆ Sense of Smell ของลูกจะเสียไป และขาดทักษะใน

การแยกแยะส่ิงท่ีดีและไม่ดี คนน้ีเป็นคนดีหรือไม่ดี Commom Sense ว่าเร่ืองน้ีดี หรือเร่ืองน้ีท าไม่ได้ 

...sense น้ีจะหายไป คนท่ีไวต่อกล่ินจะมี sense บางอย่างท่ีคนอ่ืนไม่รับรู้ แต่เขาสามารถบอกได้  

การเลีย้งลกูสมยัใหมท่ี่เน้น Virtual Reality ไมเ่คยให้ลกูได้ไปสมัผสักบัดอกไม้ กลิ่นดนิ กลิ่นโคลน สมัผสักบั

ธรรมชาตขิองจริง จะท าให้สมองไมส่ามารถจ าแนกไปถึงสิ่งท่ีดีและไมดี่ได้ เพราะฉะนัน้ เดก็จงึไมมี่ Commom 

Sense หรือเราเองก็ไมแ่นใ่จวา่ควรจะให้นมลกูจนถึงอายเุทา่ไหร่ ควรจะใช้อปุกรณ์อะไรเป็นพิเศษในการสร้าง

พฒันาการลกู เพราะเราเองก็มีความชะงกังนัในการพฒันา sense เหลา่นี ้แตห่ากเราอยากจะแก้ไขในรุ่นลูก 

เราต้องคิดว่าจะเล้ียงอย่างไรเพ่ือให้เขาได้สัมผัสกับของจริง 

 

Sense of Taste  

สมัผสัการรับรู้รสชาติ ปัจจบุนัเราใช้ Sense of Taste เพ่ือตอบสนองความอยากของเรา แตไ่มไ่ด้ฝึก Sense of 

Taste เพ่ือท่ีจะรับรู้ว่าอะไรดีหรือไมดี่ตอ่สขุภาพของเรา การท่ี Sense of Taste ดีหรือไม่ดีจะมีความสัมพันธ์

กับ “ตับ” ซึง่เป็นอวยัวะภายในท่ีชว่ยก าหนดการรับรู้รสชาต ิตบัท าหน้าท่ีสร้างน า้ย่อย การดดูซมึ การควบคมุ

น า้ในร่างกายของเรา ถ้าตับมีปัญหา จะท าให้มีอาการล้ินฝาดเฝ่ือน รับรู้รสไม่ได้ ซึง่คนโบราณ (สมยัท่ียงั

ไมมี่ต ารายาทางการแพทย์) มีชีวิตรอดมาได้ เพราะมี Sense of Taste สรรพคณุของยาสว่นใหญ่จะอยูท่ี่รส 

การชิมจะท าให้รู้ว่าสิ่งท่ีมีรสชาตฝิาดๆ จะท าให้ร่างกายกลบัมาสูส่มดลุอยา่งไร รสชาตแิบบไหนอาจจะท าให้

เกิดร้อนใน ดงันัน้ คนในยคุก่อนจงึมี Sense of Taste ท่ีแยกแยะได้ว่ากินอะไรแล้วดีหรือไม่ดีต่อร่างกาย 

อีกนยัยะหนึง่คือ การท่ีเราจะรับส่ิงใหม่ๆ เข้าไปสู่ร่างกายของเรา ส่ิงน้ันจะเข้ากับร่างกายของเรา

หรือไม่ เราต้องอาศัย Sense of Taste ท่ีดีเป็นตัวก าหนด ดงันัน้ เม่ือไหร่ท่ี Sense of Taste ของเราเสีย

ไป จะไม่เสียเฉพาะแค่เร่ืองอาหารเท่าน้ัน แต่จะเสียในระดับความคิดด้วย เชน่ ถ้าเรามีของอยู ่แล้วเอา

อะไรใหมใ่สเ่ข้าไปแล้วมนัจะเข้ากนัหรือไม ่เราต้องใช้ Sense of Taste เดียวกนั บางคนแตง่ตวัดดีู แตเ่ม่ือเอา

บางอย่างใสเ่ตมิเข้าไปแล้วท าให้ไมเ่ข้ากนั ดแูยไ่ปเลย... Taste ไมดี่เลย บางคนแม้จะไมมี่เงิน แตง่กายธรรมดา 

แตเ่ม่ือตดิเคร่ืองประดบับางอยา่งลงไปแล้วดดีู … Taste ดี เพราะคนกลุม่นีจ้ะมีผสัสะการรับรสท่ีดีเป็นพืน้ฐาน 

การท าลาย Sense of Tasteท่ีง่ายท่ีสุด คือ ไม่ทานอาหารสดหรืออาหารธรรมชาต ิแตท่านอาหาร

กระป๋องหรืออาหารสงัเคราะห์แทน ถ้าเราทานสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้ Sense of Taste หายไป ผิดเพีย้นไป ท าให้เรา

ไมมี่ Commom Sense   
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เร่ือง Sense of Taste ไมใ่ชเ่ร่ืองสมองสว่นหน้า เราจงึไมส่ามารถจะพดูหรือสอนกนัได้ แตเ่กิดจากการคุ้นชิน

และการฝึกฝน ฝึกให้อดในส่ิงท่ีอยาก ทนในส่ิงท่ีไม่อยาก เชน่ อดท่ีจะไมกิ่นของหวาน ทนท่ีจะกินผกัขมๆ 

ถ้าลูกฝึกอดทนในความอยากและไม่อยาก จะท าให้เขาไม่ถูกล่อด้วยความอยากจากภายนอก  

ลิน้เป็นเร่ืองของรสนิยม เป็นท่ีมาของการเรียกคนท่ีแตง่ตวัดีวา่มี “รสนิยม” ดี ถ้าอยากให้ลูกมีรสนิยมดี เรา

ต้องให้ลูกทานอาหารท่ีดี ถ้าเราไม่ได้ให้เขาทานของดี เขาก็จะคิดเร่ืองดีๆ ไม่ได้     

 

Sense of Vision  

เราไมส่ามารถหลอกผสัสะทางจมกูและลิน้ได้ กลิ่นเหม็นก็คือเหม็น เราไมส่ามารถหลอกวา่หอมได้ แตผ่สัสะ

ทางสายตาสามารถหลอกได้   

จากรูป เราอาจจะบอกวา่ เส้นทัง้สองยาวไมเ่ทา่กนั ทัง้ๆ ท่ีความจริงแล้วทัง้

สองเส้นมีความยาวเท่ากนั สนุขัคิดด้วยจมกู แตม่นษุย์มีความคิดอยู่ท่ีสายตา 

ถ้าเราเรียนรู้และรับรู้ด้วยสายตาของเราเพียงอย่างเดียว ก็มีโอกาสท่ีจะรับรู้

ผิดพลาด คลาดเคล่ือนได้สงู เพราะสายตาถกูหลอกได้ง่ายกวา่ผสัสะอ่ืนๆ ดงันัน้ สิ่งท่ีครูหรือพอ่แม่ตาม

แนวทางมนษุยปรัชญาจะต้องท า คือ ต้องสอนให้เดก็มองข้ามส่ิงท่ีตาเห็น ให้เดก็สัมผัสส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีอยู่

ข้างในโดยไมไ่ด้มองเฉพาะสิ่งท่ีมองเห็น และส่ิงท่ีจะอยู่กับเดก็ๆ ตลอดไป คือใจท่ีสามารถก้าวข้ามผ่าน

การมองเหน็ด้วยตา 

ในปัจจบุนั เราเช่ือแตส่ิ่งท่ีตาเห็นเทา่นัน้ โดยท่ีเราไมไ่ด้รู้สึกถึงความเป็นจริงด้านอ่ืนท่ีมีอยูต่รงหน้า คนสว่นใหญ่

จงึอยากสวย อยากหลอ่ ซึง่ก็เป็นเร่ืองสว่นบคุคล แตห่น้าท่ีของครูและพ่อแม ่คือ ท าอยา่งไรท่ีจะสอนลกู

มองข้ามสิ่งท่ีมองเห็นด้วยตา แล้วมองไปท่ีคณุคา่ภายใน เป็นสิ่งท่ีจะเราจะต้องสอนให้ลกูได้เรียนรู้จาก Sense 

of Vision 

 

Sense of Warmth 

ผัสสะท่ีลูกจะพัฒนามากในช่วง 7-14 ปี คือ เร่ืองร้อน-เยน็ ลูกมักจะบ่นเม่ือร้อนหรือหนาว ดังน้ัน เป็น

ส่ิงท่ีพ่อแม่จะต้องฝึกให้ลูกมีความอดทนต่อผัสสะภายนอก  
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ผสัสะเร่ืองร้อน-เย็นสมัพนัธ์กบัความอบอุน่ท่ีอยูข้่างในด้วย ถ้าทดลองด้วยใช้กาละมงั 3 ใบ ใบท่ี 1 เป็นน า้อุน่ 

ใบท่ี 2 เป็นน า้ร้อน ใบท่ี 3 เป็นน า้เย็น แล้วให้เอามือขวาจุ่มในน า้ร้อน เอามือซ้ายจุม่น า้เย็น เป็นเวลา 5 นาที 

จากนัน้ ให้เอามือทัง้สองข้างมาจุม่ในน า้อุน่ มือท่ีเคยอยูใ่นน า้เย็นจะรู้สกึร้อน สว่นมือท่ีอยูใ่นน า้ร้อนจะรู้สกึเย็น 

ดงันัน้ การรับรู้เร่ืองร้อน-เย็น ไมใ่ชเ่ป็นเหมือนปรอทท่ีวดัคา่ได้จริงแท้แนน่อน แตเ่ป็นการรับรู้ว่าก าลงัมีบางสิ่ง

เคล่ือนเข้ามาในตวัเรา สิ่งนัน้เข้ามาท าให้อุน่ หรือเข้ามาแล้วท าให้เราเสียความอบอุน่ไป เราจงึรู้สกึร้อนหรือเย็น    

ซึง่ Sense of Warmth ท างานอยูใ่นการรับรู้ของดวงจิตด้วย เชน่เดียวกบั Sense of Smell และ Sense of 

Vision ดงันัน้ ถ้าเด็กคนไหนนอนร้องไห้อยูใ่นเปลก็ไมมี่คนสนใจ ร้องจนน า้ตาแห้งก็ไมมี่คนสนใจ ปลอ่ยออกไป

แล้วก็ไมมี่สิ่งใดกลบัเข้ามาหาเขา เขาก็จะรู้สกึหนาวเหน็บอยูข้่างในดวงจิตของเขา เพราะฉะนัน้ เดก็เหลา่นี ้

จะต้องท าตวัดือ้ เรียกร้องความสนใจ ท าให้โดนตี เพราะท าให้เขายงัอยูใ่นสายตา แต่ถ้าเดก็คนหนึง่หกล้ม เจ็บ 

ร้องไห้แล้วมีคนมาสนใจ ปลอบประโลม นัน่หมายความว่ามีอะไรบางอยา่งจากภายนอกมาท าให้เขาอบอุน่อยู่

ข้างใน  

การเล้ียงลูกมี 3 แบบ คือ เล้ียงแบบตี(แย่) เล้ียงด้วยความรัก(ดี) เล้ียงแบบไม่สนใจ(แย่ท่ีสุด) ถ้าพ่อ

แม่สนใจแต่โลกภายนอก ลูกไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ เม่ือโตขึ้นบอกให้เขาท าตัวให้เป็นคน

อบอุ่น เขาก็จะท าไม่ได้ เพราะพ่อแม่ไม่เคยใส่ Sense of Warmth ให้กับเขาเพ่ือให้เขาได้เรียนรู้  

ผสัสะเหลา่นีจ้ะพฒันามากในชว่ง 7-14 ปี ซึง่ลกูๆ จะอยู่ในชว่งประถมศกึษา หากใครมีลกูอยูใ่นช่วงวยัประถม

ก็พยายามดแูลสิ่งเหลา่นีใ้ห้กบัลกูด้วย โตขึน้เขาจะได้มีอนาคตท่ีดี อนาคตของลกูอยู่ท่ีครอบครัว  

 

ช่วงอายุ 14-21 ปี พัฒนาผ่านทางปัญญา  

 Sense of Hearing 

 Sense of Language 

 Sense of Thought 

 Sense of  “I” 
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Sense of Hearing  

เดก็จะมีพฒันาการเร่ือง Sense of Hearing มากขึน้ ซึง่ในโครงสร้างของ

สมองและพฒันาการของสมองพบวา่ อวยัวะท่ีรับรู้เก่ียวกบัการมองเห็น 

“ตา” จะคอ่ยๆ งอกออกมาจากข้างใน Sense of Vision จึงเป็นการอยากรู้

จากดวงจิตข้างในท่ีจะพยายามออกไปเช่ือมโยงกับโลกข้างนอก  

แตพ่ฒันาการของ “ห”ู ในเชิงกายวิภาค เม่ือเดก็ยงัเป็นตวัออ่นในครรภ์แมจ่ะ

ไมมี่รูห ูและจะมีบางสว่นหย่อนเข้าไปภายในห ูและมีระบบประสาทวนๆ เข้า

ไปเป็นก้นหอย นัน่แสดงวา่ “หู” ไม่ได้ต้องการท่ีจะได้ยินเร่ืองราวออกไปภายนอก แต่เปิดบางส่ิง

บางอย่างจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในตัวเรา  

จระเข้เป็นสตัว์ท่ีไมมี่ลิน้ มีกรามแตไ่มมี่ห ูจระเข้จะได้ยินเสียงเหย่ือผา่นกระดกูหน้าอกท่ีสง่เป็นความ

สัน่สะเทือนจนกลายเป็นการรับรู้ท่ีคอ ดงันัน้ สตัว์ชัน้ต ่าจึงได้ยินเสียงในความถ่ีคอ่นข้างต ่า หรือเม่ือเราได้ยิน

เสียงกลอง เราอยากจะลกุขึน้เต้น เพราะเป็นเสียงเข้ามาท างานสมัพนัธ์ผา่นร่างกาย  

แตส่ าหรับคน ถ้ามองในเชิงพฒันาการ กระดกู “ห”ู มาจากสว่นท่ีเป็นกรามและแยกออกมา ตดัตวัเองออกมา

จากกรามเพ่ือพฒันาตวัเองเป็นกระดกูห ูท าไมกระดกูหตู้องตดัตวัเองออกมา ให้นกึภาพวา่กระดกูหมีูลกัษณะ

เป็นรูปเหมือนระฆงัท่ีแขวนอยู ่ถ้าเราตีระฆงัท่ีแขวนไว้ เสียงระฆงัจะดงัก้องกงัวาน แตถ้่าเราตีระฆงัท่ีถกูยึดอยู่

กบัฐาน เสียงจะไมด่งัก้องกงัวาน รับรู้ได้แตค่ล่ืนเสียงความถ่ีต ่า  

ยิง่พัฒนาการหูของมนุษย์มีสูงขึ้นมากเท่าไหร่ เราจะต้องการได้ยนิเสียงท่ีละเอียด ละเมียดละไมมาก

ขึ้น สามารถได้ยินเสียงทางสุนทรียภาพ ดนตรี บทกวี ได้ ดงันัน้ เพ่ือท่ีมนษุย์จะพฒันาการเร่ืองการได้ยินท่ี

ดี หจูะต้องถดถอยตวัเองหา่งออกจากร่างกายท่ีเป็น physical หรือสว่นท่ีเป็น Hardware มากท่ีสดุเพ่ือรับรู้บาง

สิ่งท่ีเป็นเร่ืองของจิตใจ สนุทรียภาพ การได้ยินของหจูงึตดัขาดจากความหยาบของโลก หูของคนจึงมีทักษะ

ในการแยกระหว่างเสียงท่ีรบกวน (เสียงของหล่นลงไปท่ีพ้ืน) กับเสียงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

(เสียงคนเล่นดนตรี เสียงคนร้องเพลง) หูของมนุษย์จึงได้ยนิส่ิงท่ีละเอียดกว่าสัตว์ท่ัวไป  

นอกจากนี ้ภายในหูจะมี Vestibular เป็นอวัยะท่ีรับรู้เร่ืองการทรงตัว ท าให้เรามองเหน็ความเช่ือมโยง

ว่าเม่ือ Sense of Balance เสียจะท าให้ Sense of Hearing เสียไปด้วย เพราะท้ังสองส่ิงน้ีมีการท างาน

ร่วมกัน และการได้ยนิจะพัฒนาไปสู่การอ่าน  ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่แตก (อ่านตดิๆ ขัดๆ ) เราต้องให้
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กลับไปฝึกเร่ือง  Balance มากขึ้น เช่นเดียวกับเดก็ท่ีพูดตดิอ่าง ทางแก้ไขคือ ให้ไปฝึกป่ันจักรยาน 2 

ล้อ เล่นเสก็ต เป็นต้น  

 

Sense of Language  

ถ้าเราต้องการให้เด็กอา่นหนงัสือให้เก่ง อ่านเป็นประโยคได้ดี เราจะต้องให้เด็กเห็นค าเหลา่นัน้อยูใ่นหวั เชน่ “ไก่

จิกเดก็ตาย” ต้องอา่นเป็นจงัหวะ ซึง่ถ้าเดก็มี Sense of Language เดก็จะสามารถเช่ือมค าแต่ละค าให้เป็น

ประโยคและเกิดความหมายได้ หมอพบว่าเดก็หลายคนท่ีเป็น Learning Deficit  มี Sense of Hearing 

สามารถสะกดค าศัพท์ได้ แต่เขาไม่มี Movement ในการแตกค าเป็นจังหวะได้ ดงันัน้ เดก็บางคนจงึอ่าน

ได้เป็นค าๆ แตไ่มมี่พฒันาการทางภาษา ดงันัน้ หากต้องการจะพัฒนา Sense of Language เราจะต้อง

เสริมเร่ือง Movement มากๆ เทคนิคหนึง่ท่ีใช้ คือ การให้เดก็โยน-รับของ (Juggling) อาจจะเป็นลกูบอลหรือ

หมอนเล็กๆ พร้อมพดูค าศทัพ์/เรียกช่ือ ให้เด็กรับ กระบวนการเคล่ือนไหวจะช่วยให้พัฒนาการทางภาษา

ของเดก็ดีขึ้น เพราะเขาสามารถเช่ือมโยงจากค าเป็นประโยคได้ เพราะ Sense of Movement ได้รับการ

กระตุ้น   

 

Sense of Thought 

เราอาจจะอ่านหนงัสือเป็นประโยคตา่งๆ ได้ แตอ่าจจะยงัไมเ่ข้าใจความคดิ เชน่ ประโยค “ไก่จิกเดก็ตายบน

ปากโอง่” ไมไ่ด้เป็นประโยคท่ีหมายถึงมีไก่จิกเด็กตาย แตเ่ป็นวิธีการทอ่งจ าพยญัชนะท่ีเป็นอกัษรกลาง แสดงว่า

เราเข้าใจวา่ประโยคนีต้้องการส่ือความคิดบางอย่าง หรือท่ีเรียกวา่ Read between the Line  

โดยปกตแิล้ว เราพดูเป็นวจันภาษาเพียงไมก่ี่เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ท่ีเหลือจะเป็นการส่ือสารผา่นอวจันภาษา 

Sense of Thought จะท าให้เรารับรู้ความหมายผ่านอวัจนภาษา หรือ Movement เป็นภาษากาย หรือ

ผัสสะท่ีไม่ใช่การแค่พูด เราพบวา่มีเด็กออทิสตกิจ านวนมากท่ีมีปัญหาด้านนี ้เขาไมมี่ Movement ในการ

ส่ือสาร  

ถ้าต้องการฝึกให้เดก็ข้ามผ่านจาก Sense of Language ไปสู่ Sense of Thought ได้ เราจะต้องให้เขาฝึก

ภาษาผ่านการเคล่ือนไหว ดังน้ัน โรงเรียนตามแนวคิดมนุษยปรัชญาจึงฝึกเดก็เล่นละคร เพราะเป็น

การหลอมรวมความคิดกับภาษา แสดงออกมาสู่การเคล่ือนไหว เพ่ือให้เดก็เช่ือมโยงระหว่างความคิด

กับภาษากายมาด้วยกัน 
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สิ่งส าคญัคือ Sense of Thought มีความเช่ือมโยงกับ Sense of Life เชน่ ถ้าเรามีความคิดท่ีจะเป็นนกัปัน้

เคร่ืองเบญจรงค์ท่ีเก่งท่ีสดุภายใน 5 ปี แตถ้่าเราไมเ่คยถกูสร้าง Sense of Life ท่ีดี เราไมมี่พลงัในการด าเนิน

ชีวิตเลย เม่ือผา่นไป 5 ปี สิ่งนีก็้จะยงัคงเป็นความคิดเชน่นัน้อยู่ จะพบวา่เดก็จ านวนมากท่ีไม่ได้รับการ

พัฒนา Sense of Life เลย เพราะใช้เวลาในช่วงอนุบาลไปกับการตวิเข้าป.1 เม่ือโตขึ้น แม้ว่าเขาจะ

เป็นเดก็ท่ีเรียนเก่ง สามารถพูดน าเสนองานด้วยความคิดท่ีดีมาก แต่เขาไม่สามารถท าให้ส าเร็จเป็น

จริงได้ เพราะเขาไม่สามารถเช่ือมโยงความคิดท่ีมีไปสู่การกระท าท่ีเป็นจริงได้  

 

Sense of  “I” 

เคยไหมท่ีเม่ือเราได้อ่านบทกลอนสกับทหนึง่ แล้วเรารับรู้ว่า “น่ีเป็นกลอนของนกัเขียนท่ีเราชอบ” หรือเราอ่าน

หนงัสือเลม่นี ้แล้วเรารู้วา่ “น่ีต้องเป็นหนงัสือเลม่ใหมท่ี่นกัเขียนคนนัน้แตง่แน่ๆ ” ... เม่ือเราสะสมและเข้าใจ 

Sense of Thought เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น เข้าใจความคิดต่างๆ มากขึ้น วันหน่ึงเราจะรวบรวมความคิด

เหล่าน้ี และรับรู้ว่ามีตัวตนของคนๆ หน่ึงท่ีก าลังส่ือสารกับเราอยู่ และเราก็เข้าใจตัวตนของเขา ดงันัน้ 

เม่ือเราไปอ่านเจอผลงานของเขาอีกครัง้หนึง่โดยท่ีเราไมรู้่มาก่อนว่าเป็นผลงานชิน้ใหม่ของเขา เราจะนึกได้วา่

ต้องเป็นผลงานของคนๆ นีแ้น่ๆ  เพราะเราได้รู้จัก “ตัวตน” เราเรียกสิ่งนีว้า่ Sense of “I” สัมผัสรับรู้ความเป็น

ตัวตนของคนท่ีเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย  

Sense of “I” จะเกิดขึ้นได้ดี เม่ือเขารู้ตัวรู้ตนของตัวเอง ถ้าเดก็ไมรู้่วา่ตวัเองอยูท่ี่ไหน ไม่รู้วา่ตวัเองชอบ

อะไร ใครชอบอะไรก็ชอบตาม เขาก็จะไมรู้่ตวัตนของตวัเองและของคนอ่ืน และถ้าเด็กไม่เคยถูกกอด สัมผัส 

เขาก็จะไม่รู้ถงึตัวตนท่ีมีอยู่ในสรรพส่ิง ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้ตอ่มาคือ เม่ือเขาเจอสิ่งของสิ่งหนึง่ และเขาไม่รู้ว่า

ของน้ีมีตัวตนของเจ้าของคนอ่ืนอยู่ เขาก็หยิบของสิ่งนัน้มา เราจะพบว่าบางคนจะไม่ค่อยมีความเกรงใจ 

อยากได้อะไรก็หยิบ เพราะเขาไมรู้่วา่ของนีมี้ตวัตนของเจ้าของอยู่ เขาจงึหยิบมาโดยไม่ได้บอกกลา่ว เขาไมรู้่วา่

เจ้าของคนนัน้อาจจะเสียใจก็ได้  

รูดอร์ฟ สไตเนอร์ จงึบอกวา่ คุณธรรม (Moral) จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัย Sense of  “I” ความรู้สกึเกรงใจ 

ความเห็นอกเห็นใจ การคิดถึงวา่คนอ่ืนจะคิดอยา่งไร สิ่งเหลา่นีไ้มส่ามารถเกิดขึน้ได้จากการทอ่งจ า แตจ่ะ

เกิดขึ้นได้เม่ือเราโอบกอดเดก็คนน้ีให้มาก ให้สัมผัสท่ีดีกับเขา จึงจะท าให้คุณธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ 

เม่ือโตขึ้น เขาจะเหน็ว่ามีคนอ่ืนท่ีเราจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย 
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ตอนนีเ้รามีการพฒันา AI ให้คล้ายคนมากท่ีสดุ มีการสมัภาษณ์คนท่ีชนะเลิศการประกวดโปรแกรม AI  สร้าง

chatbotท่ีหลอกกรรมการได้มากท่ีสดุวา่เหมือนคน  ด้วยค าถามวา่“พฒันา AI อยา่งไร จงึท าให้กรรมการจบั

ไมไ่ด้” เขาตอบว่า “AI ไม่ได้เก่งขึ้น แต่ Sense of  “I” ของคนต่างหากท่ีมีน้อยลง” มองคนเป็นคนได้

น้อยลง เรามองคนๆ หน่ึงโดยไม่ได้เหน็ความเป็นคนของเขา เราไม่ได้มองคนท่ีมีความคิดเหน็ต่าง

จากเราว่าเขาเป็นคน ท าให้เราแยกไม่ออกว่าเป็น chatbot หรือคน sense ต่างๆ ก็ขาดหายไป จึงง่าย

มากท่ีเราจะถูก AI หลอกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรา เพราะเราได้สูญเสียความเป็นคนของเราไปแล้ว  

ดงันัน้ ถ้าเราอยากอยู่รอดหรืออยากให้ลูกหลานของเราอยู่รอดต่อไปได้ในยุคถัดไป เราต้องท าให้ 

Sense of “I” ของลูกแข็งแรงโดยการกอด เราต้องเป็นคนให้มากขึ้น เราต้องกอดกนัให้มากขึน้ แตถ้่าลกู

โตขึน้มากแล้วก็จะแก้ไขได้ยากขึน้ เพราะลกูจะเป็นเหมือนดนิท่ีเซ็ตตวัแล้ว หมออาจจะรักษาได้ยากขึน้ ต้องมี

กระบวนการบ าบัดใส่ Sense of Hearing มีการร้องเพลง มีศิลปะ มีสุนทรียภาพ ซึง่ท าให้เราตา่งจาก

คอมพิวเตอร์ เพราะเรามีสนุทรียภาพ ถ้าเรามีเพียงตรรกะ แคถ่กูผิด เราก็ไมต่า่งจากคอมพิวเตอร์ แตเ่ม่ือเรามี

ศลิปะ มีดนตรี มีศลิปะของการใช้ชีวิต มีสนุทรียภาพ มีปรัชญา เทา่กบัเราเข้าสู่ความเป็นคน “I”  มีการท านาย

วา่ตอ่ไปอาชีพท่ียงัคงเหลืออยูคื่อ นกัปรัชญาและศลิปิน เพราะคอมพิวเตอร์ยงัท าแทนไมไ่ด้ แตก็่ไมแ่น ่ถ้าเรา

เก่งด้านนีน้้อยลงไปเร่ือยๆ เราก็จะเทา่คอมพิวเตอร์เอง   

 ถ้าเรามี Sense of Thought และ Sense of Life ท่ีดี เราก็ท างานได้ดี ประสบความส าเร็จ เรียกว่า  AQ 

(Adversity Quotient) 

 ถ้าเรารู้จกัท างานเป็นจงัหวะร่วมกนักบัผู้ อ่ืน สามารถเลน่กบัคนอ่ืนได้ เรียกวา่ PQ (Play Quotient) ดี 

 ถ้าเรามี Balance รู้วา่ตอนนีเ้ราล า้เส้นเกินไป เราอาจจะเสียเพ่ือน เราต้องถอยบ้าง มีวิธีการสร้างความ

สมดลุระหวา่งความสมัพนัธ์และความขดัแย้ง ก็จะน าไปสู ่EQ (Emotional Quotient) ท่ีดี 

 ถ้าเรามีศลิปะ Sense of Hearing มีการรับฟังท่ีไมไ่ด้ฟังเพียงเสียงท่ีรบกวน แตเ่ราสามารถรับรู้ถึง

สนุทรียภาพบางอยา่งได้ สนุทรียภาพนีจ้ะน าเราไปสู่ CQ (Creativity Quotient) ท่ีดี 

 ถ้าเรามี Sense of Language ท่ีดี เราจะมี SQ (Social Quotient) ท่ีดี  

 ถ้าเรามี Sense of Thought ท่ีดี แน่นอนวา่เราจะมี IQ (Intelligence Quotient) สงู แตส่ิ่งท่ีเราอยากได้

มากกวา่ คือความเป็นคน  

ทัง้หมดนีไ้มไ่ด้เกิดจากการนัง่เรียนในห้องเพียงอยา่งเดียว แตเ่กิดจากการเลีย้งดขูองพอ่แมใ่นทกุชว่งวยั 
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 ชว่งอาย ุ0-7 ปี สร้างจงัหวะท่ีดี ให้ลกูได้เคล่ือนไหวให้มาก   

 ชว่งอาย ุ7-14 ปี สอนให้อดทน (อดในสิ่งท่ีชอบ ทนในสิ่งท่ีไมช่อบ) ให้มองข้ามสิ่งท่ีตาเห็นเข้าไปสู่

คณุคา่ท่ีแท้จริงของสิ่งตา่งๆ  

 ชว่งอาย ุ14-21 ปี พฒันาเร่ืองปรัชญา ความคดิ ศลิปะ โคลงฉนัท์กาพย์กลอน สนุทรียภาพ  

ถ้าท าเชน่นีไ้ด้ เราจะได้นกัปรัชญาท่ีมีความเป็นมนษุย์ 

ถาม-ตอบ 

ครูอุ้ย (อภสิิรี  จรัลชวนะเพท) 

เป็นโอกาสดีท่ีเราได้รับฟังคณุหมอปอง ยิ่งฟังเราก็ยิ่งเห็นเดก็ชดัขึน้วา่เราก าลงัท าอะไรกบัเขาอยู ่อยากให้เราใช้

เวลานีถ้ามค าถามกบัหมอปอง ให้นัง่นิ่งๆ ทบทวนถึงสิ่งท่ีเราจะถาม  

กระต่ายนอ้ยนอนอยู่บนพืน้โลก 
กระรอกนอ้ยนอนอยู่ในโพรง 
เรายืดตวัตรงเหมือนตน้ไม้ 
หวัไหล่เบาสบาย เหมือนนกบินในอากาศ 
ศีรษะของเราอยู่ใต้ดวงดาว  
เรานัง่อยู่ระหว่างพืน้โลกและดวงดาว เรานัง่อยู่ใตต้้นไม้ 
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คอ่ยๆ หลบัตาลง ใคร่ครวญ ทบทวนวา่เราจะถามอะไร เรานกึถึงใครและค าถามนีจ้ะเป็นประโยชน์ 
 
 

ค าถาม : ลกูสาวอาย ุ9 ขวบ เม่ือก่อนเขาจะให้เราลงไปส่งท่ีโรงเรียน ตอนนีเ้ขาบอกให้เรารออยูบ่นรถ ไมต้่อง

ลงไปสง่แล้ว 

หมอปอง : เราต้องมองวา่เป็นการเตบิโต เป็นพฒันาการ ถ้าสิ่งเหลา่นีไ้มเ่กิดจะเป็นอยา่งไร ให้ลองคิดดวูา่ ถ้า

เรามีลกู 3 คน เราคดิวา่จะเลีย้งลกูอย่างยตุธิรรม จะกอดลกูคนละ 5 นาที ลกูแตล่ะคนก็ไมเ่หมือนกนั 

ลกูบางคนรู้สกึว่า 5 นาทีนานเกินไป บางคนอาจจะรู้สกึว่าน้อยไป ทกุอยา่งอยูท่ี่ตวัลกูของเรา 

ประสบการณ์ของเดก็จะเป็นเหมือนดาวหาง คือ ชว่งแรกจะวนเวียนอยูใ่กล้กบัพอ่แม่ แตเ่ม่ือเขาโตขึน้ 

มัน่ใจมากขึน้ ก็จะเร่ิมหา่งออกไปจากเรา วงจะขยายออกตามการเตบิโตของเขา  

การท่ีเขาม่ันใจออกไปสู่โลก แสดงว่าเขามีพัฒนาการ เขาอิ่มแล้ว เขาจึงพร้อมจะไปสู่โลก แต่

หากลูกไม่ยอมไปไกลจากแม่ ให้แม่กอดลูกก่อน ใช้เวลากับเขาเพิ่มขึ้นอีก ขอให้เราเป็น

เหมือนบ้านท่ีอบอุ่น ให้เขารู้สึกว่าเม่ือต้องการความอบอุ่น ความปลอดภัย เขาสามารถ

กลับมาหาเราได้เสมอ  

ค าถาม : ลกูจะบอกว่า ชอบ-ไมช่อบบางสิ่ง เราไม่อยากจะไปยุง่กบัตวัตนของเขา แตเ่ราอยากจะรู้และ

สนบัสนนุเขาในสว่นท่ีเขาเป็นจริงๆ เราไมรู้่วา่เราก าลงัจะยุง่ หรือปลอ่ยเขามากเกินไป 
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หมอปอง : ต้องกลบัไปท่ีเร่ืองอดทน เดก็ต้องการสต ิและพอ่แมต้่องเป็นสตใิห้กบัเขา เชน่ ถ้าเขาบอกวา่ “ไม่

ชอบกล้วย” “ไมช่อบเลน่ดนตรี” “เบื่อแล้ว” เขาอาจจะใช้อารมณ์ พอ่แมมี่หน้าท่ีแคน่ิ่ง และพดูวา่ “แต่

มนัก็ดีกบัลกูนะ” เม่ือเวลาผ่านไป ลกูอาจจะกลบัมาพดูเร่ืองเดมิ พอ่แม่อาจจะประคองความรู้สกึลกู 

“แมภ่มูิใจนะท่ีลกูอดทน หนเูลน่เพลงใหมไ่ด้ดีเลย” ช่ืนชมลกูท่ีอดทนเพ่ือให้ได้ศกัยภาพใหมบ่างอยา่ง

เพิ่มขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม บางเร่ืองอาจจะต้องตดัออกเพ่ือสร้างขอบเขตท่ีดีให้กบัลกู ถ้าเขา

มีพฒันาการท่ีดี น่ีเป็นสิ่งท่ีพอ่แมต้่องเจอ และต้องผา่นโจทย์นีไ้ปให้ได้ การท่ีเราเรียนรู้เร่ืองเหลา่นี ้

เหมือนกบัวา่เรามีแผนท่ี เม่ือเกิดขึน้เราจะได้ท าใจได้ง่ายมากขึน้ และเห็นวา่น่ีเป็นพฒันาการ  

ครูมัย : เดก็ชว่งวยั 7-14 ปี จะมีชว่งวิกฤต ิ2 จดุ คือ 9 และ 12 ขวบ ซึง่ในชว่งวยันีจ้ะมีโดพามีนหลัง่ มกัมี

อาการเหว่ียงวีน ท าให้บางครัง้เรารับลกูของเราไมไ่ด้ ในช่วงอาย ุ12 เขาจะฉีกตวัออกจากพอ่แม ่เป็น

ชว่งท่ีตวัตนของเขาชดัเจน และตวัตนนัน้อาจจะไมไ่ด้จากพอ่แม่ เขาจะมี Idol ท่ีอยากท าตาม 

ครูอุ้ย : เดก็เม่ือพ้นวยัอนบุาล ตอนอาย ุ7-8 ปี ก็ยงัดเูป็นเดก็ แตเ่ม่ืออาย ุ9-12 ปี ครูบาอาจารย์สอนให้เรามอง

วา่ ตอนอาย ุ9 ปี เหมือนเขาเร่ิมแตะสะพาน ซึง่เป็นสะพานท่ีจะก้าวข้ามความเป็นเด็ก (อาย ุ9-12 ปี

เป็นชว่งกลางของวยั 7-14 ปี) แล้วสะพานก็จะคอ่ยๆ โค้งขึน้ เขาก าลงัคอ่ยๆ ข้ามสะพาน สะพานก็ยิ่ง

สงูขึน้เร่ือยๆ เขาก็ไมม่ัน่ใจ  

ใครควรจะเป็นผู้ดแูลเดก็ในช่วงนี ้ซึง่เขาก็ยงัไมโ่ตเป็นผู้ใหญ่ และเขาจะไมม่องมาท่ีครูอนบุาลอีกแล้ว 

แตเ่ขาก็ยงัมองไมเ่ห็นใครข้างหน้า จงึควรจะเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีจะเป็นราวสะพานให้ลูก อย่า

ให้ลูกโดดเดี่ยว แต่ควรจะประคองลูกให้ก้าวขึ้นและลงสะพานด้วยความอุ่นใจ และปลอดภัย 

 

ค าถาม: ตามท่ีคณุหมอบอกวา่ พฒันาการชว่ง 0-7 ปี จะน าไปสูพ่ฒันาการช่วง 14-21 ปี และเราก็พยายามท า

ความเข้าใจ แตพ่่อแมก็่เป็นกลุม่คนท่ีขาด sense ท่ีส าคญันี ้แล้วเราจะดแูลลกูอยา่งไรในเม่ือเราก็มี

ขีดจ ากดัของความเข้าใจในเร่ืองราวเหลา่นี ้

หมอปอง : สิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกได้คือ “พลงังาน” เชน่ น า้ในแก้ว เม่ือเอาไปใสใ่นตู้เย็นประมาณ 1 ชัว่โมง 

น า้ก็จะกลายเป็นน า้แข็ง หรือถ้าน าน า้ในแก้วนีไ้ปต้ม น า้จะระเหยกลายเป็นไอ น า้จะเปล่ียนรูป/สถานะ 

ซึง่การเปล่ียนแปลงนีเ้กิดจากพลงังานท่ีเราใสเ่ข้าไป พลงังานนีจ้ะเปล่ียนสถานะของทกุสิ่งทกุอย่าง  
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ทางการแพทย์มนษุยปรัชญาจะบอกไว้ว่า “ลูกจะท าให้พ่อแม่โต” ตอนนีเ้รารู้วา่เราไม่มี แตเ่ราต้อง

แสดงให้เห็นว่าแม้กระบวนการจะยาก แต่เราพร้อมท่ีจะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับเขา 

น่ีเป็นพลงังาน เรารู้ว่าเรายงัไมไ่ด้เป็นพอ่แมท่ี่สมบรูณ์ ไม่มีใครเคยเป็นพอ่แมท่ี่สมบรูณ์มาก่อน แตเ่ดก็

จะรับรู้ถงึพลังงานและความพยายามของพ่อแม่ท่ีจะท าให้ดีขึ้นได้ แล้วเด็กจะรับรู้วา่ทกุคนจะดี

ขึน้ ตรงนัน้ตา่งหากท่ีท าให้ลกูของเราเจริญเตบิโต  

แตถ้่าเรารู้ทฤษฎีทกุเร่ืองแล้ว แตเ่รากลบัไมท่ า ไมพ่ยายามท าให้ดีขึน้ เชน่ พอ่แมบ่อกให้ลกูอดทน 

บอกให้ลกูไปวิ่ง แตพ่อ่แมก็่ไมไ่ด้ออกไปวิ่งกบัลกู และไม่อดทน ลกูก็รับรู้ได้วา่ “พ่อแม่ไมไ่ด้ท า แล้ว

ท าไมเขาต้องท า” ทกุอย่างขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีพอ่แมใ่สเ่ข้าไปให้ลกู ตอนนีเ้รารู้แล้ว พลงัท่ีเราใสใ่ห้กบั

ครอบครัว ในการด าเนินชีวิตจะเป็นตวัเปล่ียนแปลงสถานะของลกูจากท่ีเป็นเด็กอยูใ่ห้โตขึน้ ถ้าพอ่แม่

อยูใ่นทิศทางนีด้้วย เราก็จะเตบิโตไปพร้อมกบัลกู 

ครูอุ้ย : “เดก็จะเป็นอยา่งท่ีเราเป็น ไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีเราพดู” ส าหรับเด็กอนบุาลจะรู้วา่ความดีคืออะไร และถ้า

เราเป็นคนดีให้กบัเขา เดก็ก็จะรู้สกึได้วา่คนๆ นีไ้มไ่ด้หลอกเขา เพราะคนๆ นีพ้ยายามจะเป็นคนดีขึน้ใน

ทกุๆ วนั บางวนัเราอาจจะหงดุหงิด อารมณ์เสีย ใจร้อน ซึง่เดก็จะเป็นคนแหยเ่รา เพ่ือตรวจสอบเราวา่

เรายงัมีอารมณ์เหล่านีอ้ยูห่รือไม ่เม่ือเราอารมณ์เย็นก็จะไมมี่เดก็คนไหนท่ีร้อน ดงันัน้ เราควรให้โอกาส

ตวัเองก่อน เม่ือให้โอกาสตวัเองก็จะเป็นคนท่ีพฒันาได้  

เดก็ท่ีเราบอกวา่เขามีปัญหา เราก็ต้องให้โอกาสและให้เวลากบัเขา เหมือนท่ีเราให้โอกาสตวัเอง เรา

เป็นคนใจร้อนก็อยากจะพฒันาให้ใจเย็น เราจะใจเย็น ไม่ร้อนตามเดก็ เม่ือเดก็เห็นวา่เราใจเย็น เดก็ก็

จะเปล่ียน เราต้องเลีย้งเดก็ให้ดีเพ่ือให้เขาเป็นพลงัแผน่ดิน 

 

ค าถาม: สมองจ าบางอยา่งไมไ่ด้ แตร่่างกายจ าได้ ในปัจจบุนัเป็นโลกท่ีเร่งรีบ ท าให้พอ่แมม่กัลืมความรู้สกึท่ีฝัง

ในร่างกาย จะขอวิธีการฝึกให้พอ่แมไ่ด้ sense of self ก่อน และเข้าใจในตวัลกู หรือการท าอะไร

บางอย่างอาจจะไมไ่ด้ฝังเป็นความทรงจ าแตจ่ะเป็น sense ท่ีตดิตวัลกูไปตลอดชีวิต 

หมอปอง : ถ้าคนเป็นโรคเครียด หรือซมึเศร้า เม่ือก่อนจะรักษาด้วยการให้สารหรือยาบ ารุงสมอง แตปั่จจบุนั

ผลการวิจยัพบวา่ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับร่างกายก็ส่งผลไปท่ีสมอง และเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะให้

ประสบการณ์ท่ีดีกับลูกหรือคนท่ีปฏิสัมพันธ์ด้วยในทุกวินาที เพราะคนเราจะจ าเฉพาะท่ีมี
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อารมณ์ร่วมเท่าน้ัน ความทรงจ าระยะยาว (Longterm Memory) จะท างานร่วมกบัสมองสว่น

อารมณ์ (Limbic System) ดงันัน้ ถ้าให้เดก็ท่องจ าโดยท่ีไมมี่อารมณ์ร่วม เดก็ 90% ก็จะลืมภายใน 2 

สปัดาห์ แตเ่ม่ือไหร่ท่ีครูท างานกบัอารมณ์ร่วมของเดก็ได้ จะกลายเป็นความจ าระยะยาว ดงันัน้ 

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณท่ีได้รับ แต่จะมีความสุขเม่ือระลึกได้ถึงส่ิงท่ีมีความสุข หรือ

ช่วงเวลาดีๆ ดงันัน้ พอ่แมต้่องระลกึไว้วา่เม่ือลกูเข้ามาปฏิสมัพนัธ์ด้วย ไมว่า่จะเร่ืองอะไร ถ้าเราคิดว่า

ลกูมีอารมณ์อยู ่ไมว่า่จะโกรธ ดีใจ เสียใจ นัน่คือชว่งเวลาท่ีลกูจะจ าพอ่แมด้่วย พ่อแม่ต้องใช้สติให้ดี 

เชน่ ถ้าลกูโกรธ แตเ่ขาจ าได้วา่ทกุครัง้ท่ีโกรธแล้วเรากอดเขา เขาร้องไห้ เราก็ยงักอดเขาอยู ่มัน่ใจได้วา่

ลกูจะจ าสิ่งนีไ้ด้ ดงันัน้ เม่ือมีสถานการณ์ท่ีมีอารมณ์ร่วม ลูกจะมีความทรงจ าระยะยาวว่าพ่อแม่

เป็นประสบการณ์ท่ีดีหรือไม่ดีในช่วงเวลาน้ันๆ  
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ดนตรีและจังหวะกับการพัฒนา Senses  

โดย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (ครูมัย) 

นักดนตรีบ าบัดตามแนวมนุษยปรัชญา  
 

ดนตรีเป็นวิชาเก่ียวกับจังหวะ (Rhythm) ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กิจกรรม “ดนตรีและจังหวะ” นี ้

เป็นประสบการณ์หน่ึงให้ลูกได้ฝึกฝน sense of life (จังหวะชีวิต) 

จงัหวะของโลก ท่ีมีความชดัเจนมากๆ คือ พระอาทิตย์ขึน้-ตก กลางวนั-กลางคืน ฤดกูาล 

ร่างกายของคนเราก็มีจงัหวะ เชน่การหายใจ  ชีพจรการเต้นของหวัใจ  

ลกัษณะของจงัหวะท่ีดีคือ ความสม ่าเสมอ คงท่ี ไมเ่ร็วไมช้่าเกินไป 

จงัหวะชีวิตท่ีดี คือ จงัหวะท่ีสอดคล้องไปกบัโลก  คนท่ีมีจงัหวะชีวิต ไมค่อ่ยสมดลุกบัจงัหวะของโลก ไประยะ

หนึง่ อาจเกิดอาการป่วยขึน้ได้  มีตวัอยา่งของเดก็ท่ี คณุแมจ่ดัเวลาให้ดีมากๆตัง้แตเ่ด็ก ต่ืนเป็นเวลา ทานข้าว

เป็นเวลา... มีจงัหวะสม ่าเสมอ   เม่ือเขาโตขึน้ เขาจะมีจงัหวะชีวิตท่ีดี จะแบง่เวลาได้ เม่ือถึงตอนท่ีเขาต้องจดั

เวลาเป็นของตวัเอง เขาจะสามารถท าได้ดี รวมทัง้เรียนได้ดี  

ทัง้นี ้การท าทา่ประกอบจงัหวะเพลง นอกจากจะชว่ยให้เดก็ๆ สามารถจ าเนือ้เพลงได้เร็วขึน้แล้ว การเคล่ือนไหว

ร่างกายไปกบัดนตรีอย่างกลมกลืนจะท าให้เด็กมีจงัหวะในตวัท่ีดี การด าเนินชีวิตในอนาคตก็จะดีไปด้วย 

 

เพลง รถไฟไม่ใช่รถเจ๊ก 

รถไฟไมใ่ช่รถเจ๊ก   มนัท าด้วยเหล็ก ฉึกฉัก ฉึกฉัก 

รถเจ๊กไมใ่ช่รถไฟ  มนัท าด้วยไม้ กรุบกรับ กรุบกรับ 

o รถไฟ = ย ่าเท้า 

o ไมใ่ชร่ถเจ๊ก =ตบตกัทีละข้าง สลบักนั 

o มนัท าด้วยเหล็ก =  ตบมือ 

o ฉึกฉัก ฉึกฉัก =  ดีดนิว้ 

o รถเจ๊ก = ดีดนิว้ 
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o ไมใ่ชร่ถไฟ = ตบมือ 

o มนัท าด้วยไม้ =ตบตกัทีละข้าง สลบักนั 

o กรุบกรับ กรุบกรับ = ย ่าเท้า 

 การย า่เท้าเสียงดัง รู้ว่าเหยียบบนพ้ืน จะท าให้เดก็รู้สึกตื่น รู้ว่าอยู่บนโลกน้ี เป็นจังหวะ

ดนตรีท่ีเหมาะกับเดก็ Hyper Active 

 

เพลง อิม ปอม เป 

อิม ปอม เป ก าแล้วแบ แบแล้วก า  อิม ปอม เป    อิม ปอม เป  

อิม ปอม เป ก าแล้วแบ แบแล้วก า อิม ปอม เป 

o ทา่ท่ี 1 : นัง่เป็นวงกลม แล้วท ามือก า-แบ ทัง้สองข้างเหมือนกนัไป

ตามจงัหวะเพลง 

o ทา่ท่ี 2 : นัง่เป็นวงกลม ท ามือก า-แบบ โดยท่ีมือหนึง่ก า อีกมือหนึ่ง

แบ (2 มือไมเ่หมือนกนั) สลบัไปตามจงัหวะเพลง 

o ทา่ท่ี 3 : จบัคู ่นัง่หนัหน้าเข้าหากนั แล้วท ามือประกบกบัเพ่ือน โดยท่ีมือหนึง่ก า อีกมือหนึง่แบ  โดยให้มือท่ีก า

ไปประกบกบัมือท่ีแบของเพ่ือน และมีท่ีแบประกบกบัมือท่ีก าของเพ่ือน ท ามือสลบัไปตามจงัหวะเพลง 

o ทา่ท่ี 4 : จบัคู ่นัง่หนัหน้าเข้าหากนั ย่ืนมือออกมาข้างหน้า ประกบมือกบัเพ่ือน มือหนึง่หงาย อีกมือหนึง่คว ่า 

มือท่ีคว ่าตบมือท่ีหงายของเพ่ือน ส่วนมือท่ีหงายจะรับมือท่ีคว ่าของเพ่ือนท่ีตบลงมา ท าพร้อมกนัทัง้ 2 มือ 

 การตบมือให้ตบผ่าน ซึ่งการตบผ่าน แสดงถึงการ Let’s it go การปล่อยผ่าน ไม่ยึดตดิ (หากตบมือ

ค้างบนมือเพ่ือน แสดงถึงการเอาจริงเอาจงั) ซึง่เด็กๆ  จะตบมือผ่านกบัเพ่ือนโดยท่ีเราไมต้่องสอน  

o ทา่ท่ี 5 : ก ามือขวา เอามือซ้ายวางบนก ามือ แล้วเปล่ียนมาวางด้านลา่งก ามือ จากนัน้ สลบัมาก ามือซ้าย เอามือ

ขวาวางบนก ามือ แล้วเปล่ียนมาวางด้านล่างก ามือ ท าแบบนีส้ลบักนัไปตามจงัหวะเพลง 

 

เพลง ฟุมเจ อาลาฟียา 

ฟมุเจ อาลาฟียา  อะเช อะเช เฮ  

ฟมุเจ อาลาฟียา  อะเช อะเช 
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ท่ายืน  

o ทา่ท่ี 1 : ย ่าเท้าสลบัข้างตามจงัหวะเพลง 

o ทา่ท่ี 2 : ตบมือตามจงัหวะเพลง 

o ทา่ท่ี 3 : ตบมือ และย ่าเท้าตามจงัหวะเพลง 

 การย ่าเท้าหรือตบมือตามจังหวะเพลง เป็นการใช้ร่างกายท าจังหวะ ไปตามชีพจรจังหวะของ
เพลง ถ้าต้องการให้มีการเคล่ือนไหวมากขึน้ ก็อาจจะเดินและตบมือตามจังหวะเพลงไปด้วย 

ท่าน่ัง 

o ทา่ท่ี 1 : ตบมือ ตบตกั ตบพืน้ ตบตกั ตบมือ (เป็น 1 จงัหวะ) ท าไปเร่ือย  ๆตามจงัหวะเพลง   

o ทา่ท่ี 2 : มือซ้ายจบัจมกู มือขวาจบัห ู(ท าพร้อมกนั) ตบตกั สลบัมาเป็นมือขวาจบัจมกู มือซ้ายจบัห ูตบตกั 

(เป็น 1 จงัหวะ) ท าไปเร่ือยๆ  ตามจงัหวะเพลง 

 การท่ีเด็กได้ไขว้มือเป็นกากบาทข้างหน้า จะท าให้เด็กตระหนักรู้ในตัวตนของตัวเองมากขึ้น 

 

นิทานเร่ือง “กบตัวน้อย” 

ในหนองน า้แหง่หนึง่ มีกบตวัหนึ่ง เจ้ากบตวันีก็้ว่ายน า้ในหนองน า้อย่างมีความสขุ และในหนองน า้แหง่นีก็้มีปลาอยูต่วัหนึง่

เชน่กนั มนัวา่ยน า้อยา่งมีความสขุมาก นา่แปลกท่ีทัง้สองไมเ่คยเจอกนัเลย จนวนัหนึ่งเจ้ากบกระโดดไปเจอปลา กบตกใจ

กระโดดหนี สว่นเจ้าปลาดีใจมากก็วา่ยไปหากบ 

เพลงกบ 

กบตวัน้อย กระโดดไปมา เม่ือเจอปลากระโดดทนัใด  

เม่ือเจอปลากบก็ตกใจ กระโดดทนัใด กระโดดไป กระโดดมา 

ปลาตวัน้อย วา่ยน า้เร็วร่ี ว่ายไปทางนี ้เจอกบทนัใด  

เม่ือเจอกบ ปลาแสนดีใจ รีบวา่ยเร็วไว ว่ายไปก็ว่ายมา 

o ทอ่นกบกระโดดไปมา ให้สมมติว่ามือซ้ายเป็นกบ โดยใช้มือตบท่ีพืน้เป็นจงัหวะเร็วๆ  เหมือนกบกระโดด เม่ือร้อง

ค าวา่ “ตกใจ” ให้ยกมือทัง้ 2 ขึน้ท าท่าตกใจ แล้วท าท่ากบตอ่ไป  

o ทอ่นปลา ให้สมมตวิ่ามือขวาเป็นปลา โดยขยบัมือส่ายไปมา เหมือนเป็นปลาวา่ยน า้ 
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o ทอ่นท่ีปลากบักบมาเจอกนั ให้มือซ้ายเป็นกบกระโดด มือขวาเป็นปลาวา่ยน า้ ท า 2 มือพร้อม  ๆกนัจนจบเพลง  

 คณุพ่อคณุแมส่ามารถน าเพลงนีไ้ปเลน่กบัลกูได้ ก่อนเลน่ควรจะต้องมีบทพดูหรือเล่าเป็นนิทานก่อน

ร้องเพลง เพ่ือให้เดก็เข้าใจเพลงมากขึน้ 

 ทา่ทางของเพลงนีเ้ป็นการแยกประสาท ท่ี 2 มือจะท าท่าท่ีตา่งกนั ซึง่มีความยากพอควร ควรให้โอกาส

เด็กๆ  ได้ท าหลายๆ  ครัง้ ซึ่งกิจกรรมนีเ้ป็นพืน้ฐานของการเลน่ดนตรีเคร่ืองสาย เช่น ไวโอลีน ท่ีมือทัง้ 2 

ข้างเคล่ือนไหวแตกตา่งกนั  

 

เพลง ลอยกระทง 

วนัเพ็ญเดือนสิบสอง   น า้ก็นองเตม็ตลิ่ง 
เราทัง้หลายชายหญิง  สนกุกนัจริงวนัลอยกระทง 
ลอย  ลอย  กระทง   ลอย  ลอย  กระทง 
ลอยกระทงกนัแล้ว   ขอเชิญน้องแก้วออกมาร าวง 
ร าวงวนัลอยกระทง  ร าวงวนัลอยกระทง 
บญุจะสง่ให้เราสขุใจ  บญุจะสง่ให้เราสขุใจ 
 

o นัง่ล้อมเป็นวงกลม ให้แบมือซ้ายออกไปข้างๆ   แล้วเอามือขวาวางบนมือซ้ายของเพ่ือน 

o มือซ้ายแบไว้ ขยบัมือขวาเป็นจงัหวะ 1 2 3 4 

1. ตบมือเพ่ือน 

2. ตบตกัขวา 

3. ตบตกัซ้าย 

4. ตบมือซ้ายของตวัเอง 

ขยบัไปตามจงัหวะนีไ้ปเร่ือย  ๆจนจบเพลง 

o แบง่คร่ึงห้อง กลุม่แรกร้องท่อนแรกก่อน เม่ือกลุ่มแรกร้องท่อนแรกจบ ให้อีกกลุม่คอ่ยเร่ิมร้องท่อนแรก โดย

ให้เคล่ือนไหวมือขวาตามจงัหวะ จนจบเพลง 

o แบง่เป็น 4 กลุ่ม แล้วให้กลุม่ 1 ร้องไปก่อน เม่ือจบค าวา่ “วนัเพ็ญ” กลุม่ตอ่ไปก็ขึน้ต้นเพลง โดยให้

เคล่ือนไหวมือขวาตามจงัหวะ จนจบเพลง 

o เม่ือท าจนคล่อง วางสิ่งของ (ขนาดเหมาะมือ) บนมือซ้าย มือขวาหยิบของแล้วเคล่ือนของนัน้ไปตามจงัหวะ

มือ ของนัน้จะถกูย้ายไปตามจงัหวะเพลง จนครบวง  
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การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุน Lower senses  

โดย อภสิิรี  จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) 
 

Lower Senses หรือ Senses ส าหรับเดก็เล็กในช่วงวยั 0-7 ปี ได้แก่ Sense of Touch, Sense of Life, Sense 

of Movement, Sense of Balance ในการน ามาปรับใช้ในการศกึษา เม่ือเราฟังบรรยาย เราอาจจะคิดวา่ง่าย 

แตเ่ม่ือต้องท าจริง จะต้องมีกระบวนการคิด ลงมือท า และท าให้เกิดความสม ่าเสมอ 

อะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้แล้วสามารถอยูไ่ด้นาน จะมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ศรัทธา เชน่ เม่ือเราฟังเร่ือง 12 senses แล้วเราชอบ เราเช่ือ และเราต้องมีศรัทธาก่อนด้วย ถ้าเรา

เร่ิมต้นด้วยความสงสยัว่า “จริงหรือเปลา่” เราก็มกัจะลองผิดลองถกู ท าให้เราตัง้ใจท าบ้าง ไมต่ัง้ใจท า

บ้าง ถ้าจะท าให้การกระท านีส้ง่ผลจริง เราต้องมีศรัทธาและเช่ือวา่ “ใช”่ เราอยากจะรู้จริงๆ วา่เด็ก 0-7 

ขวบ จะต้องได้รับการเลีย้งดอูยา่งไร 

2) เวทนาน้อย เรายงัไมป่่วยและไมแ่ก่เกินไป ถ้าเรามีเวทนาจะท าให้เรามีข้ออ้างตา่งๆ นานา เราจะอ้าง

วา่ เราท าแบบนีไ้มไ่หวเพราะเราไมค่ลอ่งแคลว่พอ เราป่วยและแก่ ถ้าเรามีเวทนาน้อย เราจะเห็นวา่เรา

เป็นหนุม่สาว ยงัมีแรงท า เราจะไปตอ่ได้ดี  

3) ไม่มีมารยา ไมมี่ข้ออ้าง ข้อแก้ตา่งกบัตวัเอง เชน่ คนอ่ืนไมท่ ากนั ท าแคนี่ก็้พอ ข้อแก้ตา่งก็คือ อนันีเ้รา

ท าตา่งจากคนอ่ืน คนอ่ืนไมท่ าแบบนีเ้ลย มีการแก้ตวัมากมาย ท าเชน่นืเ้รียกว่า มีมารยา  

4) ท าอย่างสม ่าเสมอ เราจะไมท่ าเพียงแคว่า่ ท าแตไ่มมี่ความสม ่าเสมอในการท าซ า้ ท าพอเป็นพิธี ท า

เพ่ือทดลองแล้วจบไป  

5) มีปัญญา   

5 ข้อนีจ้ะท าให้ทกุสิ่งทกุอยา่งด ารงอยูไ่ด้ ส าหรับครูอุ้ยได้รับแรงบนัดาลใจใน 5 ข้อนีม้าจากพระพทุธเจ้า ซึง่

ทา่นตรัสสอนเร่ืองนี ้เพราะมี 5 ข้อนีจ้งึท าให้เราท าทกุอย่างส าเร็จ ดงันัน้ ขอให้พิจารณาวา่เรามี 5 ข้อนีห้รือไม ่ 

ตอนท่ีครูอุ้ยอยูใ่นวยัหนุม่สาว มีศรัทธา ชอบการศกึษาแนวนี ้มีคนบอกวา่ “เป็นการศกึษาทางเลือก” เราก็

เสียใจวา่สิ่งท่ีเราท าเป็นเพียงทางเลือก ไมใ่ชท่างหลกั แตเ่ราบอกกบัตวัเองเสมอวา่ ถ้าไมป่่วยก็จะลกุมาท างาน 

เราไมมี่มารยา ตอนนีเ้ราไมไ่ด้ท างานคนเดียว เราต้องให้การสนบัสนนุน้องๆ ให้ท างานให้ส าเร็จ มีความ

สม ่าเสมอ มาดวูา่น้องๆ ท าตามแนวทางอยูห่รือไม ่ไมอ่ยากให้แนวทางผิดเพีย้น พบวา่คณุครูท่ีน่ีมีความเคารพ
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ตอ่อาชีพของตวัเอง ท าอยา่งสม ่าเสมอเป็นอยา่งดี สดุท้ายก็มีการทบทวนกนัอยูเ่สมอวา่ เราท าแล้ว เราได้อะไร 

ซึง่เราพบวา่ในอาชีพการงานนีท้ าให้เรามีปัญญาและเตบิโตขึน้เร่ือยๆ   

 

การประยุกต์ Lower senses กับการศึกษาของเดก็อนุบาล  

 

Sense of Touch 

เม่ือคณุพอ่คณุแมม่าสง่ลกูท่ีโรงเรียน ครูจะจบัมือเดก็ๆ ด้วยความนุม่นวล และสง่ตอ่เดก็ๆ ให้ทกุคนจบัมือตอ่

กนัเร่ือยๆ จะเห็นว่าการจบัมือตอ่มือ เป็น Touching ท่ีนา่รัก เป็นการพากนัไป หรืออาจจะให้เดก็ตอ่แถวเป็น

รถไฟก่อน แล้วตอนเดินก็ให้จบัมือตอ่มือกนัเดินไป 

ถ้าเราได้เรียนรู้เร่ือง Sense of Touch เราจะเห็นวา่การจับมือต่อมือมีความหมาย และจะท าให้บรรยากาศ

ในการรับเดก็ และการอยู่กับเดก็มีความหมายมากขึน้ 

เม่ือครูท ากิจกรรมวงกลม เชิญเทียนเรียบร้อยแล้ว ครูจะเดนิไปกอดเดก็ เวียนจนครบทกุคน และเม่ือมีการร้อง

เพลง จะมีการสมัผสัอยูใ่นเพลง ซึง่การสมัผสัสามารถใช้ได้เป็นอยา่งดีกบัเดก็อนบุาล เดก็จะต้องการสมัผสัเป็น

สิ่งแรก จะมีการแตะตวั สมัผสั โอบกอดกนั โดยใส่ทา่ทางเหลา่นีใ้นเพลงอยา่งเป็นธรรมชาต ิทัง้เด็กและครูจะ

รู้สกึอบอุน่แบบพอดีๆ และในชว่งวงกลมอ าลาก็มีการสมัผสักนัเชน่กนั 
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Sense of Life 

เป็นเร่ืองของจงัหวะชีวิต “กินดีคูก่บัขบัถ่ายดี เล่นดีคูก่บัหลบัดี” ห้องอนบุาลควรจะมีลกัษณะเหมือนเป็น “บ้าน” 

ให้เดก็อยู ่มีห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องนอน การท่ีเดก็เป็นสขุในความหมายของ “อนบุาลแบบบ้าน” คือ เขา

ได้กินอ่ิมและนอนหลบั  

การนอน มีผู้ปกครองบอกว่า “อย่าให้ลกูหลบั เพราะกลางคืนลกูจะนอนไมห่ลบั” แตใ่นความเป็นจริง เดก็เล็กๆ 

จะหลบั 4 ครัง้ตอ่วนั แล้วตอ่มาจะเปล่ียนเป็น 3 ครัง้ตอ่วนั เม่ือมาชัน้อนบุาล เขาจะหลบั 2 ครัง้ คือ กลางวนั

และกลางคืน  

ทกุครัง้ท่ีเดก็หลบั เดก็จะได้เพิ่มพลงัชีวิตจากเบือ้งบน ได้กลบัไปพบเทวดาประจ าตวั นางฟ้าท่ีดแูลเขาอยู่ เขา

จะหลบัและมีรอยยิม้ท่ีมมุปาก   

เม่ือเดก็อยูช่ว่งวยัประถมศกึษา เขาจะนอนเหมือนผู้ใหญ่ คือ นอน 1 ครัง้ตอ่วนัในตอนกลางคืน ถ้าเด็กท่ีเพิ่ง

เกิดได้ไมน่าน ไมเ่กิน 7 ปี แตเ่ขาต้องมาใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ อาจจะเป็นการทรมานร่างกายของเขามากเกินไป 

เม่ือเราอาย ุ40 ปี เราก็จะเร่ิมง่วงในตอนบา่ยๆ เม่ืออาย ุ60 ปี เราก็จะเร่ิมนอนกลางวนัด้วย เป็นการนอน 2 ครัง้

ตอ่วนัเหมือนเดก็อนบุาล เม่ืออาย ุ70-80 ปี เราก็จะนอน 3 ครัง้ตอ่วนั จะนอนตอนสายอีกรอบหนึง่ แล้วเราก็จะ

นอนมากขึน้ๆ เม่ือเราใกล้จะจากโลกนีไ้ป  

ดงันัน้ เราไม่ควรปลุกเดก็ ถ้าเดก็เป็นสุข เขาจะต้องกินอิ่มและนอนหลับ เม่ือเดก็หลับได้ดี ตอนหลับ

ตัวของเขาก็จะขยายออกและยืดตัวขึ้น เดก็จะเตบิโตตอนนอน  

การขับถ่าย กินดีคูก่บัขบัถ่ายดี ดงันัน้ ถ้าเราสรรหาอาหาร มีอปุกรณ์ภาชนะท่ีเหมาะสม ตอนท่ีลกูรับประทาน

อาหาร เข้าห้องน า้ได้อยา่งสะดวก มีห้องน า้ท่ีสะอาดอยู่ใกล้ๆ ห้องเรียนอนบุาล เพ่ือท่ีครูจะได้มองเห็นวา่เด็กได้

เข้าห้องน า้แล้ว ชว่งนีเ้ดก็จะยงัไมก่งัวลเร่ืองกลิ่น เพราะ Sense of Smell ยงัไมถ่กูปลกุให้ท างาน เขาจะรู้สกึว่า

การเข้าห้องน า้เป็นเร่ืองความสบายใจ ควรท าให้เดก็รู้สึกปลอดภัยท่ีจะเข้าห้องน ้า เม่ือได้ขับถ่ายแล้วเดก็

จะรู้สึกโล่ง ดังน้ัน บรรยากาศการขับถ่ายจะต้องดี เด็กๆ จะต้องมองเห็นหน้ากัน 



33 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์             

 
 

“เลน่รู้โลก ผา่นความงาม” ครัง้ที่ 5  

การท างานบ้าน กิจกรรมรับประทานอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร จะช่วยท าให้เด็กมี Sense of Life ถ้าเรา

เปิดโอกาสให้เด็กได้ท าทกุวนัอยา่งสม ่าเสมอ เด็กจะได้เรียนรู้ระบบมากกว่าคณิตศาสตร์ บนโต๊ะมีจาน ส้อม 

ช้อน แก้วน า้ ถ้วยซุป การท่ีเดก็อาย ุ6 ขวบจดัโต๊ะอาหารเชน่นี ้เขาจะได้เรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (การ

แบ่งกลุ่ม Set) ถ้ามีสิ่งใดหายไปเขาจะรู้ ถ้าวนันีมี้ซุป เขาก็จะไปหยิบถ้วยซุป เขาจะเรียนรู้วา่ 1 คนจะใช้ 1 เซ็ต   

นี ้และได้เรียนรู้เร่ืองซ้าย-ขวา ซ้ายเป็นส้อม ขวาเป็นช้อน เขาจงึเรียนรู้กตกิาสังคม การเข้าสังคม เดก็ท่ีถนดั

ซ้ายจะจดัโต๊ะถามแบบท่ีเขาถนดั แตค่รูก็ต้องสอนโดยการพดูอย่างถนอมน า้ใจเพื่อให้เดก็ได้เข้าใจและเรียนรู้

กตกิาสงัคม เพราะเม่ือต้องไปทานอาหารท่ีโรงแรม จะมีการจดัตามหลกัเชน่นี ้เราก็ต้องเคารพกติกา คือ ซ้าย

เป็นส้อม ขวาเป็นช้อน หากเขารู้สกึท าไมไ่ด้จริงๆ ก็คอ่ยเปล่ียนหลงัจากเร่ิมทานไปแล้ว แตค่รูอาจจะเปล่ียน

เปา้หมายเป็นให้เดก็คนนีมี้ความถนดัทัง้สองข้าง และเดก็จะรู้เองวา่เขาไปได้แคไ่หน ถ้าไมไ่ด้จริงๆ เม่ือขึน้ชัน้

ประถมศกึษา เดก็จะมาบอกด้วยตวัเองวา่ เขาจะเขียนหนงัสือด้วยมือซ้าย 

นอกจากนี ้การล้างจาน เก็บโต๊ะ เก็บของ เป็นการสร้างวินัยในชีวิตประจ าวัน ถ้าเด็กได้รับการสนบัสนนุให้

ท าเชน่นีม้า เม่ือโตขึน้ไป เขาก็จะไปอยูใ่นกติกาสงัคมได้ไมย่าก เขาจะมีมารยาท เชน่ การท่ีพ่ีอนบุาล 3 รินน า้

ให้น้องอนบุาล 1 แล้วน้องบอกวา่ “ขอบคณุ” สิ่งเหลา่นีก็้จะตดิตวัเด็กไป การท่ีพ่ีอนบุาล 3 สง่ถาดอาหารมาให้

แล้วเห็นวา่น้องอนบุาล 1 ตกัอาหารไมเ่ป็น พ่ีจงึตกัให้ เม่ือโตขึน้ไป เขาก็จะเป็นคนมีน ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืน 

เพราะเขาเคยปฏิบตัเิชน่นีม้าก่อน ถ้าเขาไมเ่คยอยูใ่นบรรยากาศเชน่นี ้ไมเ่คยถกูสะสมสิ่งเหลา่นี ้รู้แตเ่พียง

เหตผุลตกรรกะ Sense of Life ก็จะไมป่รากฎออกมา ดงันัน้ ชีวิตของเดก็อนุบาลจึงเตม็ไปด้วยการท างาน

บ้าน งานครัว งานสวน เพียงแค่น้ีเดก็ๆ ก็มีชีวิตอย่างเป็นสุขแล้ว และส่ิงเหล่าน้ีก็จะตดิตัวเดก็ๆ ไป 
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เร่ืองการเขียนหนงัสือเป็นเร่ืองท่ีตามมาภายหลงั เดก็ท่ีมีวินัย มีวิถีชีวิตเช่นน้ี เราไม่ต้องห่วงว่าเขาจะอ่าน

หนังสือไม่ได้ ถ้าส่ิงน้ันเป็นประโยชน์ต่อเขา เขาก็จะท าส่ิงน้ันได้ เชน่ ถ้าเด็กพดูภาษาองักฤษไมไ่ด้เลย แต่

เม่ือพอ่แมส่ง่ไปอยู่ตา่งประเทศ ไมน่านเขาก็พดูได้ เพราะทกุคนท่ีนัน่พดูแตภ่าษาองักฤษ  

Sense of Life เช่ือมโยงไปถงึ Senses of Thought ซึ่งเป็นส่ิงท่ีคุ้มท่ีเราจะลงทุนให้กับลูก  

 

งานเยบ็ปักถักร้อย เคยมีพ่อแมถ่ามครูอนบุาลวา่ “ควรให้ลกูชายเย็บปักถกัร้อยหรือไม่” จงึบอกคณุแมว่า่ “เรา

รู้สกึอย่างไรท่ีหมอผา่ตดัสามารถเย็บฝีเข็มได้สวย” สว่นใหญ่เราจะมองวา่งานเย็บปักถกัร้อยเป็นเร่ืองของ

ผู้หญิง แตใ่นความเป็นจริง ช่างเย็บผ้า ชา่งท าสทู ชา่งเย็บรองเท้า ล้วนเป็นผู้ชาย เราเห็นวา่งานครัวเป็นงาน

ของผู้หญิง แตมี่ผู้ชายเป็นเชฟมากมาย ท่ีผา่นมาเราอาจจะถกูโปรแกรมบางอย่างไว้ แตส่ิ่งเหลา่นีไ้มใ่ชเ่ร่ือง

เสมอไป เราไมจ่ าเป็นต้องคิดวา่ ผู้ชายควรท าอะไร ไมค่วรท าอะไร ขอให้เปล่ียนความคิดใหม่ เป็นขอให้ลูก

สามารถท าส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานในชีวิตด้วยตัวเองได้ โดยท่ีไม่ต้องรบกวนใคร เชน่ เม่ือกระดมุเสือ้หลดุ เขาก็

สามารถซอ่มเองได้  

ส าหรับงานทอผ้า ถ้าเดก็ๆ ไมมี่วินยั 5 ข้อ เขาจะไมส่ามารถท างานทอผ้าได้ส าเร็จ เด็กบางคนมีเวทนาและมี

มารยา ไมย่อมท างานทอผ้า เพ่ือนท าก็ไมท่ า แตส่ดุท้ายใกล้จะเปิดภาคเรียน เดก็ต้องมีงานมาสง่ เขาก็จะท าได้ 

แตเ่ราก็จะเห็นวา่ผลงานไมเ่รียบร้อย เราไมแ่นใ่จวา่เด็กจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในห้องครูจะมีด้าย ก่ีทอผ้า และ

อปุกรณ์ให้ทกุอยา่ง เพียงแตเ่ดก็ๆ จะจดัเวลามาท า บางห้องอาจจะมีระเบียบ มีการจดัเวลาให้เดก็ๆ ทอผ้า เชน่ 

ท าทกุวนัศกุร์ เด็กๆ จะมีเวลาทอผ้าทีละเล็กทีละน้อย มีการสลบัสีและทอสลบัเส้นกนัเพ่ือไมใ่ห้ด้ายหลดุ เป็น

เร่ืองท่ียากท่ีจะอธิบายการทอผ้าให้เข้าใจได้ง่ายๆ ซึง่เดก็วัยอนุบาลจะเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ คือ เรียนรู้
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จากการท่ีครูพาท า และเรียนรู้ด้วยการดูพ่ีๆ ท า เดก็อนบุาล 1 เฝา้ดพ่ีูอนบุาล 3 ทอผ้า ซึง่ในตอนนีเ้ขายงั

ไมมี่ก่ีทอผ้า (ให้เดก็ทอผ้าเม่ืออาย ุ6 ขวบเป็นต้นไป) เม่ือถึงเวลาท่ีเขาจะต้องท าบ้าง เขาจะท าได้รวดเร็ว เพราะ

เขาเฝา้ดแูละสงัเกตมานาน ดงันัน้ การเรียนรู้ท่ีทรงพลังส าหรับเดก็เล็ก คือ การท าตามแบบอย่าง ชว่งนี ้

เป็นชว่งเวลาท่ีส าคญัท่ีสดุ ถ้าไมมี่แบบอยา่งเดก็จะเดนิตามได้ยากมาก เพราะเดก็ตวัเล็กนิดเดียวแตต้่องเรียนรู้

โลกกว้าง เดก็จะไมรู้่วา่จะเรียนรู้อะไรในโลกกว้าง ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีพ่อแม่ แม่ครูท่ีเป็นแบบอย่างให้

เดก็ๆ ได้เรียนรู้โลกกว้าง การเรียนรู้ในวัยเดก็เล็กจึงให้ความส าคัญกับการเป็นแบบอย่าง แม่ครูจึง

ต้องเป็นแม่และเป็นแบบให้กับเดก็ๆ  

ถ้าครูท าดี ปฏิบตัิตวัให้มีความละเอียดประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยในทกุๆ วัน ให้โอกาสตวัเองได้เป็นคนดี

ทกุวนั ความดีนีจ้ะแผไ่ปสูเ่ด็ก เดก็จะมองเห็น รับรู้วา่ครูมีความพยายามมาก เดก็เขาก็มกัจะซนน้อยลง และจะ

ท าให้เกิดบรรยากาศดีๆ ในห้องเรียน เดก็จะได้เรียนรู้เป็นระเบียบ ความละเอียด ประณีตจากเรา ดงันัน้ ในวยั

เดก็เล็กจะไมมี่การสัง่สอน เพราะเดก็ไมไ่ด้เรียนรู้ผ่านค าพดูของเรา แตเ่ดก็เรียนรู้ผา่นการกระท าของเรา  เราแค่

ท าให้เด็กดอูยา่งสม ่าเสมอ แล้วเดก็ๆ ก็จะท าได้ เด็กอนบุาล 1 จะท าตามพ่ีอนบุาล 3 และพี่อนบุาล 3 จะท า

ตามครู ซึง่จะหมนุเวียนอยูเ่ช่นนี ้เม่ือพ่ีอนบุาล 3 ขึน้ไปชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 น้องอนบุาล 2 ก็ขึน้ไปเป็นพ่ี

อนบุาล 3 น้องอนบุาล 1 ก็ขึน้ไปเป็นพ่ีอนบุาล 2 และเราก็รับน้องอนบุาล 1 เข้ามาใหม ่ดงันัน้ ห้องเรียนของเรา

ก็จะไมส่ะเทือนมาก เม่ือพ่ีอนบุาล 3 ขึน้ไปชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เม่ือรับน้องใหมม่า น้องร้องไห้ พ่ีอนบุาล 3 ก็

จะชว่ยกนัดแูลน้องอนบุาล 1 ห้องเรียนของเราก็จะหมนุเวียนกนัเชน่นี ้ 
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การป้ันขีผึ้ง้ (Bee Wax) เหมือนการปัน้ดนิน า้มนั ดนิเหนียว แตข้ี่ผ้ึงจะต้องใช้แรงในการป้ัน จะช่วยท าให้

กล้ามเน้ือน้ิวมือได้ท างานทุกส่วน และส่งผลไปถงึพัฒนาการของสมอง  

ขีผ้ึง้เกิดจากสิ่งท่ีเหลืออยูใ่นรังของผึง้ ซึง่ผึง้เป็นสตัว์ท่ีมีระเบียบ จะกินอาหารเฉพาะของท่ีเป็นสดุยอดท่ีอยูใ่น

ธรรมชาต ิและผึง้อยูก่นัเป็นสงัคม เม่ือให้เดก็เลน่ขีผ้ึง้ท่ีเรารู้ท่ีมาท่ีไปย่อมดีกวา่ของเล่นท่ีเราไมรู้่ท่ีมาท่ีไป เชน่ 

ดนิน า้มนั และเม่ือเด็กได้สมัผสัขีผ้ึง้ เขาจะซมึซบัคณุสมบตัิความเป็นระเบียบของผึง้ไปด้วย และขีผ้ึง้นีน้ ามาท า

เป็นเทียนด้วย เราจงึเอาสิ่งนีม้าให้เดก็เลน่ 

ในตอนเช้า เดก็จะมาโรงเรียนไมพ่ร้อมกนั ครูจงึให้เดก็ปัน้ขีผ้ึง้รอเพ่ือนในตอนเช้า ครูจะจดัโต๊ะให้เดก็ๆ วางขีผ้ึง้ 

ถ้าเดก็ปัน้เป็นปลา จะให้เขาวางตรงท่ีสมมติวา่เป็นน า้ ถ้าเป็นนกก็ให้เขาวางบนท่ีสงู เม่ือถึงเวลาเข้าชัน้เรียน 

จะให้เดก็เก็บขีผ้ึง้ด้วยการปัน้ให้เป็นลกูกลมๆ เก็บไว้ เดก็ๆ ก็จะได้ปัน้ สมัผสัขีผ้ึง้ทกุวนั หากท าเชน่นี ้เดก็จะได้

ฝึก Sense of Touch ตั้งแต่ตอนเช้าในทุกๆ วัน ขีผ้ึง้มีความแข็ง แตมื่อของคนมีความร้อนจงึท าให้ขีผ้ึง้

ละลายได้ เดก็ต้องใช้ความพยายาม หรือพลังเจตจ านง (will) ในการท าให้ข้ีผ้ึงละลาย และให้สามารถ

ป้ันข้ีผ้ึงตามท่ีต้องการให้ได้ มีเดก็หลายคนท าไมไ่หว ครูก็จะใช้เทียนลนขีผ้ึง้เพ่ือให้มีความนุม่นิ่มมากขึน้ 

ครูบางท่านจะคล่ีขีผ้ึง้บางๆ แล้วน าไปส่องไฟ และถามเด็กวา่ เห็นอะไรในนัน้บ้าง เดก็สามารถเกิดจินตนาการ

มากมายจากแผน่ขีผ้ึง้  
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ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตาเป็นตวัแทนของเดก็ๆ ไมไ่ด้ท าจากพลาสตกิ ตุ๊กตาคนถกูเย็บขึน้มาตามหลกัสรีระของมนษุย์ 

จะต้องท าให้มีสดัสว่น ถ้าเป็นตุ๊กตาเดก็เล็ก ก็จะมีศีรษะท่ีโตขึน้มานิดหนึง่ มีผ้าอ้อม ถ้าเป็นตุ๊กตาเดก็โตก็จะมี

ศรีษะขนาด 1 ใน 6 สว่น ครูจะท าตุ๊กตาตามหลกัการ มีการใสเ่สือ้ผ้าให้กบัตุ๊กตา  

ลูกไม้หรือลูกหิน ถ้าเดก็สมัผสักบัของเลน่ท่ีเป็นธรรมชาต ิมือของเขาจะสมัผสัถึงอณุหภมูิของของเลน่เหลา่นี ้

ซึง่อณุหภมูิของของเลน่จากธรรมชาตจิะเปล่ียนไปตามอณุหภมูิห้อง น่ีคือ Sense of Touch ถ้าเราเข้าใจวา่การ

สมัผสัมีความส าคญัส าหรับเดก็วยั 0-7 ขวบ เราจะเลือกของเลน่ท่ีเหมาะสมให้กบัลกู  

ส าหรับเดก็ประถมศึกษา คือ ช่วงอายุ 7-14 ปี คือ Sense of Smell, Sense of Taste, Sense of Sight / 

Vision, Sense of Warmth เราโชคดีท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 6 จดัให้มีกิจกรรมลกูเสือ ซึง่กิจกรรมนีมี้ทัง้ดนิ น า้ ลม

ไฟ เดก็ได้เข้าคา่ย ได้เดินป่า เดนิทศันศกึษา ในชัน้ประถมศกึษาจะมีวิชาลกูเสือท่ีท าให้เดก็ๆ ได้ออกไปข้างนอก 

ได้สมัผสักบัsmell, taste, vision และ warmth ดงันัน้ พอ่แมท่ี่เลีย้งลกูให้อยูแ่ตใ่นห้องก็จะเสียเปรียบ และถ้า

เลีย้งลกูให้อยู่กบัจอก็ยิ่งเสียเปรียบ เพราะวนัเวลาของลกูก็จะหมดไปกบัสิ่งเหลา่นัน้ ซึ่งไมใ่ชเ่ร่ืองจริง ไมมี่ดนิ 

น า้ ไฟ ลมอยูใ่นหน้าจอ เราจะได้สิ่งเหลา่นีห้ากเราพาลกูออกไปข้างนอก 

ส าหรับเดก็วัยรุ่น คือ ช่วงอายุ 14-21 ปี ถ้าลกูมีโครงการจะท าบางสิ่งบางอยา่ง พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้

เดก็ได้ท าโครงการท่ีเขาคิด ถ้าเรามองเห็นวา่เขาสามารถท าได้ ไม่จ าเป็นต้องคาดหวังสูง และเม่ือเขา

เสนอตัวอยากท าเอง น่ันแสดงว่าเขาเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอ่ืนพอแล้ว พ่อแม่ควรให้การสนับสนุนลูก 

 

กิจกรรม “ฝึกหัดสัมผัสรู้” 

มีกิจกรรมส าหรับเด็ก 6 ขวบท่ีก าลงัจะก้าวเข้าสู่วยัประถม ซึง่ในวยันีน้อกจากเขาจะวิ่งเลน่เก่ง ปีนต้นไม้เก่ง แต่

การทอยลกูบอล แล้วกะระยะทาง หรือการท าให้ลกูบอลวิ่งไปเป็นเส้นตรงยงัเป็นเร่ืองยากส าหรับเดก็เล็ก ดงันัน้ 

เราควรจะให้โอกาสเด็กสัง่สมทกัษะเหลา่นี ้โดยให้เดก็ๆ ได้ท ากิจกรรมนีพ้ร้อมกบับทกลอน  

ให้ทุกคนลองท ากิจกรรมดังนี ้

 ทอ่งบทกลอน 

โยกเยกเอย น ้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 
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 นัง่เป็นแถว 2 แถว และหนัหน้าเข้าหากนั 

 ให้แตล่ะคนท าขาเป็นตวั V หนัหน้าเข้าหาคูข่องตวัเอง เร่ิมจาก

นัง่ให้ปลายเท้าชิดกบัเพ่ือน  

 เม่ือครูอา่นบทกลอนทีละวรรค  ให้กลิง้สง่ลกูบอลไม้ให้เพ่ือน 

เพ่ือนท่ีนัง่ตรงข้ามรับลกูบอลไม้ และสง่กลบัเม่ือครูอา่นบท

กลอนวรรคตอ่มา ท าสลบักนัไป  

 ท าซ า้ แตค่อ่ยๆ ขยบัตวัให้ห่างออกจากกนัเร่ือยๆ 

 การเก็บลกูบอลไม้ ให้คนท่ีมีลกูบอลไม้อยูใ่นมือ กลิง้สง่ลกูบอล

ไม้มาให้คณุครู  

กิจกรรมน้ีท าให้ได้เรียนรู้เร่ืองจังหวะ ทศิทาง การมอง มือสัมพันธ์กับตา และ movement แต่ส่ิงท่ี

ส าคัญคือ เดก็จะได้เรียนรู้เร่ืองเป้าหมาย เดก็ๆ จะต้องก้าวต่อไป จากช้ันอนุบาลจะไปสู่ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 เดก็ๆ มีเป้าหมายว่าจะไปไหน  

เราเรียนรู้เร่ือง “มนุษยปรัชญา” เพ่ือท่ีจะเข้าใจธรรมชาตขิองเดก็และออกแบบว่าจะท ากิจกรรมอะไร

ท่ีเหมาะกับเดก็ ซึ่งยังไม่จ าเป็นต้องมีเร่ืองเขียนอ่านในช่วงวัยอนุบาล ให้ท าเร่ืองอ่ืนๆ ก่อน แล้วเร่ือง

การเขียนอ่านจะดีตามมาเอง เม่ือเดก็เป็นคนท่ีมีวินัยและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการฝึกทักษะท่ีดี มี

ความตั้งใจในการฟังนิทาน เร่ืองเรียนก็จะไม่เป็นปัญหา 
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สะท้อนการเรียนรู้ 

กระต่ายนอ้ยนอนอยู่บนพืน้โลก 
กระรอกนอ้ยนอนอยู่ในโพรง 
ยืดตวัตรงเหมือนกบัต้นไม้ 
หวัไหล่เบาสบาย เหมือนนกบินในอากาศ 
ศีรษะของเราอยู่ใต้ดวงดาว  
เรานัง่อยู่ระหว่างพืน้โลกและดวงดาว เรานัง่อยู่ใตต้้นไม้ 
ค่อยๆ หลบัตาลง หายใจยาว ๆ ลมพดัเย็นสบาย  

 
โจทย์ : วันนีเ้ราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

 ไดเ้ล่นโยนลูกบอลไม้ เพือ่ให้เพือ่นรับได้ 

 เราไดเ้รียนรู้ว่า เราจะพา senses เหล่านัน้มาอยู่ในชีวิตของลูกไดอ้ย่างไร  

 เราไดเ้รียนรู้เร่ือง 12 senses จากหมอปอง 

 เราไดส้นกุสนานจากการร้องเพลงกบัครูมยั ไดเ้รียนรู้เร่ืองจงัหวะ 
 

สะท้อนจากผู้เข้าร่วมเรียนรู้ 

 สนกุท่ีได้เรียนรู้จากครูมยั ครูมยับอกวา่การร้องเพลงไมไ่ด้เรียนครัง้เดียวแล้วจบ เราต้องเรียนรู้ไปเร่ือยๆ 

มีความสขุท่ีได้ร้องเพลงกบัทกุคน เม่ือได้ฟังหมอปองก็คดิถึงการเลีย้งลกู สารภาพวา่บางอยา่งท่ีเราก็

ยงัท าผิด เราเตมิให้เดก็ได้ไมเ่ตม็ท่ี จะพยายามพฒันาตวัเองตอ่ไป 

 มีความสขุท่ีได้ร้องเพลงกบัครูมยั ท างานมานานพบวา่บางครัง้เราก็ท างานตามความเคยชิน ตอนท่ีเรา

ร้องเพลง เราต้องตระหนกัวา่เราก าลงัท าอะไรอยู ่ 

 เพิ่งเคยมาเลน่ มาเต้นแบบนีค้รัง้แรก หลกัการแบบนีเ้หมาะกบัการพฒันาเด็ก พอ่แมใ่นเมืองมี

ศกัยภาพท่ีจะเลีย้งเด็กแบบนี ้ไมอ่ยากให้เดก็ตา่งจงัหวดัขาดโอกาสแบบนี ้อยากให้มีการขยาย

เร่ืองราวแบบนีอ้อกไป และอยากให้ SCB ให้การสนบัสนนุ 

 รู้สกึวา่เป็นความโชคดี เราค้นหาวา่จะพาลกูไปทางไหน เห็นวา่ตอนนีเ้ราพาลกูมาถกูทางแล้ว และจะ

ท าตอ่ไป 
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 ฟังคณุหมอแล้วรู้สึกคลิ๊ก บางอยา่งเราก็มี บางอยา่งก็ไม่มี ท าให้เราเข้าใจมากขึน้ รู้ว่าจะท าอย่างไร

ตอ่ไป ขอบคณุครูมยัท่ีพาพวกเราท าสิ่งท่ีสนกุ ลืมไปแล้วว่าเคยท าอะไรสนกุแบบนี ้เราจะต้องกลบัไป

หาความสนกุแบบนีอี้กครัง้ 

 เป็นครัง้แรกท่ีมาเรียน รู้สกึสนกุ โดนใจในสิ่งท่ีหมอปองพดู สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน 

ขอบคณุครูมยั ท่ีผ่านมาไมช่อบร้องเพลงหรือเต้น แตค่รัง้นีช้อบ  

 สนกุ ได้ความรู้ ได้ทกัษะในการใช้ชีวิต มีสตแิละสมาธิ สามารถเอาไปใช้กบัการเรียนได้ 

 ตอนนีท้ างานเร่ืองนวตักรรมพืน้ท่ีการศกึษา เห็นความเช่ือมโยงบางอยา่ง พบวา่เดก็ไทยอา่นไมอ่อก

เขียนไมไ่ด้ เพราะขาดการบม่เพาะเร่ือง Senses ไมไ่ด้ถกูเตมิเตม็จากพอ่แมท่ี่เลีย้งดตูัง้แตเ่ดก็ ถ้า

สถาบนัครอบครัวเข้าช่วย จะท าให้สามารถแก้ปัญหาเร่ืองเดก็อ่านไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ได้  

 สนกุ ผอ่นคลาย อยากจะเอาสิ่งนีไ้ปให้พนกังานธนาคารได้ผอ่นคลายบ้าง เห็นวา่เร่ืองดนตรีและศลิปะ

นา่จะชว่ยได้ ส าหรับเร่ือง 12 senses ได้เห็นการเช่ือมโยงทัง้หมด ได้เข้าใจวา่เดก็บางคนท่ีชอบแยง่

ของคนอ่ืน เพราะเขาไมไ่ด้รับการกอดและไมไ่ด้รับความรักในวยัเดก็ ตวัเองไมมี่ลกู แตจ่ะน าไป

ถ่ายทอดให้คนอ่ืนตอ่ไป 

 เข้าใจและมองเห็นความเช่ือมโยงเร่ือง 12 senses มากขึน้ เห็นความส าคญัของ 12 senses ในชว่ง

อนบุาลมากขึน้ ความแตกตา่งนีจ้ะท าให้เราเอาจะชนะ AI ได้ ท าให้เราสามารถสู้กบัอะไรก็ได้ เห็นวา่

เรามาถกูทางแล้วในการพฒันามนษุย์ให้กลายเป็นมนษุย์ท่ีแท้ 

 ชอบดนตรีและกิจกรรมจงัหวะ จะเอาไปเลน่กบัลกู ได้ฟังเร่ือง 12 senses ในวนันีก็้เข้าใจง่ายดี เห็น

วิธีการแก้ไขปัญหา และการเลือกซือ้ของให้กบัลกูท่ีจะเป็นการฝึกลกูไปด้วย มากกวา่การให้ความ

สะดวกสบายแก่เขาเทา่นัน้ 

 เคยฟัง 12 senses มาบ้าง ตอนนีล้กูอาย ุ9 ขวบ ต้องท างานกบั sense ระดบักลางมากขึน้ สนกุท่ีได้

ร้องเพลงกบัเพ่ือนๆ 

 ดีใจท่ีได้มาฟัง 12 senses เป็นสิ่งท่ีรู้เบาบางมาก รู้สกึว้าว เห็นความเช่ือมโยง ท าให้มีเป้าหมายในการ

เลีย้งลกูท่ีชดัเจนมากขึน้ เช่ือเร่ือง EF และเห็นวา่เร่ือง 12 senses เอือ้ตอ่กนั อยากจะเลีย้งลกูให้เป็น

คนของครอบครัวและสงัคม ถ้ามีโอกาสก็อยากจะส่ือสารถ่ายทอดเร่ืองนีก้บัคนอ่ืนตอ่ไป เพราะลกู

ไมไ่ด้อยูแ่ตก่บัเรา ถ้าเดก็ทกุคนได้รับการเลีย้งดอูยา่งดีงาม จะท าให้โลกนา่อยูม่ากขึน้ การเรียนกบัครู

มยั เม่ือก่อนเราเรียนร้องเพลง เห็นวา่เป็นการน าทฤษฎีออกมาเป็นแนวปฏิบตัไิด้เลย เห็นแนวทางท่ี

น าไปเลน่กบัลกู 
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 เรียนกบัครูมยัครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 2 ท าให้มีเพลงเอาไปร้องกบัลกู ลกูร้องตามได้ ดีใจท่ีได้มาร้องเพลงกบั

ครูมยั เหมือนเป็นการปลดล็อค ส าหรับหมอปอง เห็นความเช่ือมโยงวา่เวลาท่ีลกูมีปัญหา เราควรจะ

ปรับแก้อะไรกบัเขา  

 ดีใจท่ีมีดนตรี รู้สกึชอบ จะน าเพลงไปร้องกบัลกู ลกูก็ชอบร้องเพลง ท าให้มีเพลงไปร้องกบัลกูเพิ่มขึน้ 

ได้เรียนเร่ืองจงัหวะ แมอุ่้ยเคยสอน 12 senses มาบ้าง ครัง้นีห้มอปองเจาะลกึ ท าให้เห็นแนวทางท่ีจะ

ดแูลลกู ลกูท าให้เราโต วนันีเ้ราจะโตไปกบัลกู 

 ชอบท่ีคณุหมอปองอธิบายได้ดี ชอบการเลน่ของเลน่ธรรมชาต ิอยากจะเปล่ียนของเล่นให้กบัลกู เพราะ

ท่ีผา่นมาลกูเลน่แตข่องเลน่พลาสตกิ ตอนนีล้กูชอบเลน่ขายของ ส าหรับครูมยั รู้สึกสนกุ มีเพลงใหม ่มี

การท ากิจกรรม จะได้เอาไปเลน่กบัพอ่และลกู 

 เป็นสมาชิกใหม ่โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีดีมากๆ เช่ือวา่ถ้าเพ่ือนพนกังานได้มาเรียนรู้จะน าไปสูก่ารตอ่

ยอดได้ พอ่แมแ่ละครอบครัวจะสามารถปลกูฝังอะไรบางอยา่งให้ดีขึน้ ขอบคณุแม่อุ้ยท่ีเปิดบ้าน 

ประทบัใจสถานท่ี ชอบบรรยากาศ ชอบการร้อยเรียงเร่ืองราวของแม่อุ้ย ชอบท่ีบอกวา่ เราจะวางตวั

เป็นราวสะพานเพ่ือท่ีจะ support ลกู ไมก้่าวก่ายลกู แตก็่ไมใ่ห้ลกูออกไปจากเรา ชอบการร้องเพลงกบั

ครูมยั เหมือนได้ปลดล๊อค เราสามารถเอาไปตอ่ยอดกบัลกู ท าให้มีกิจกรรมในครอบครัวนอกเหนือจาก

การอยูก่บัหน้าจอส่ีเหล่ียม ซึ่งเราเจ็บปวดทกุครัง้ท่ีลกูหยิบมือถือ แตเ่ราก็หยิบมือถือเชน่กนั ฟังหมอ

ปองแล้วรู้สึกวา่ใช ่มีความเข้าใจ ชดัเจนมากขึน้ คมมากขึน้  


