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 เกริ่นน ำ 
 
 อาจจะดูเกอเขินอยูไมนอย ที่จะทําหนังสือเลมนี้ใหกับคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ตอไปจะเรียก
อยางลําลองวา “ครู ป.๑” ดวยเหตุที่วา บรรดาโรงเรียนตาง ๆ เวลาจะมอบใหครูดูแลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ที่แสนจะซื่อใส ตองสอนกันตั้งแตการใชชีวิตหองเรียน จะเขาหองน้ําทําอยางไร ขาวของที่มาจากบานจะเก็บ 
จะวางอยางไร ใหไมหลงลืม (รวมทั้งแท็บเล็ตดวย) เปๅนวาครูที่มาสอนตองไมธรรมดา มีความเชี่ยวชาญใน   
การสอนไมนอย จึงจะ “เอาอยู”   
 มาคิดอีกที ก็เห็นวาพอมีนโยบายแท็บเล็ต ทําใหโรงเรียนตองคิดเยอะขึ้น คุณครูผูสูงวัย ที่ไมสูจะถนัด
เทคโนโลยี และไมอยากเรียนรูเพิ่มอีกในวัยกอนเกษียณ หากไมครูดานเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการสอน ก็
เห็นทีตองพิจารณายายไปสอนชั้นอื่นก็มี บางโรงเรียนก็เพ่ิงไดครูมาใหม และอ่ืน ๆ ซึ่งบรรดาผูมาใหมเหลานั้นก็
นาจะมีหลักอะไรบางพอสมควรแกการจัดการเรียนรูไดตามอัตภาพ 
 ที่สุดก็เห็นวาหนังสือเลมนี้ ก็นาจะเหมาะกับคุณครูหลาย ๆ คน อยางนอยก็เปๅน “เพ่ือนคูครู” ไดบาง 
ในยามเปลี่ยนผานไปสูมิติการจัดการเรียนรูใหม ๆ เชนนี้ 
 ขอมูลในเอกสารนี้ เรียกวาเปๅนสวนเสี้ยวเล็ก ๆ ของความรูทางการสอน อาจไมเทียบไดกับ
ประสบการณแความรูของคุณครูอีกจํานวนมาก ก็ถือเสียวาเปๅน “เพ่ือน” ที่มาใหคําแนะนํา ที่เปๅนหวงเปๅนใย 
อยากให “ครู ป. ๑” จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ และขอเตือนวา ไมจําเปๅนตองเชื่อเพ่ือนคนนี้ไปเสียทุก
เรื่อง บางเรื่องเพ่ือนคนนี้ก็มีสิ่งที่ยังไมรูอีกมาก 
   ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่จะนํา Tablet ไปใชในการจัดการเรียนการสอน อาจมีความคิด
ความรูสึกแตกตางกันไป 
 บางคน ที่เปๅนมือใหม การใชเครื่องไมเครื่องมือที่ยังไมชํานาญ อาจมีขอกังกลใจที่ภาพความวุนวายใน
หองเรียนที่จะเกิดขึ้น 
 บางคน ที่ชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ออกจะตื่นเตนที่จะนํามาสูการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนเปๅนครั้งแรก 
 บางคน ที่ใชสารพัดเครื่องมือเทคโนโลยีระดับสูงอยางคลองแคลว ทั้งนํามาจัดการเรียนรูอยูเปๅนปกติ
อยูแลว ก็อาจจะรูสึกเฉย ๆ ประมาณวาทําไดอยูแลว  
 เวลานี้อาจเปๅนชวงเวลาที่เรียกวาเปๅน “หัวเลี้ยวหวัตอ” ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย โดยเฉพาะ
เรื่องของคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ในทุกหัวเลี้ยว ในทุกหัวตอ มี “โอกาส” อยูเสมอ 
 ความหมายของ “การเรียนรู” อันหนึ่ง คืออาการของ “leaving from comfort zone” การกาวออก
จากความม่ันคงปลอดภัย อาการกลา ๆ กลัว ๆ กับสิ่งที่จะเกิดข้ึน จนไมกลาที่จะทําอันใดก็ไมเกิดการเรียนรู 
แตกลาที่จะกาว กลาที่จะทํา ทุกยางกาวเปๅนมิติของการเรียนรูไดทั้งสิ้น 
 เอกสารชุดนี้เปๅน “แนวทาง” ที่ใหคําแนะนํา แนวทางในการเรียนรูของครูเองในฐานะที่เปๅน “ผูเรียน” 
และการการเรียนการสอนใหแกนักเรียน ทั้งนี้ก็มิไดหมายความวาครูที่ชํานาญดานการสอน และช่ําชองเรื่อง
การใชคอมพิวเตอรแพกพา(tablet) จะตองปฏิบัติตามเสียทั้งหมด ดวยความเคารพในความรูความสามารถของ
ครู ของใหถือวาเอกสารนี้เปๅนเพ่ือนคนหนึ่งที่เปๅนหวง เปๅนใย ใหความชวยเหลือบางประการที่จะชวยใหการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
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         ขอใหคิดวาคอมพิวเตอรแพกพา(tablet) เปๅนเหมือนกับหนังสือหรือสื่อการสอนอีกชุดหนึ่ง ที่รัฐบาลมอบ
ใหแกครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ครูที่มีนวัตกรรมการสอนที่ดี 
ทํางานไดดีเปๅนปกติอยูแลว ขอใหดําเนินทางสายการจัดการเรียนรูของตนเองตอไป โดยไมตองหันกลับมา
เริ่มตนใหมแตอยางใด นวัตกรรมการสอนดี ๆ ทั้งการจัดการเรียนรูที่เนนสมองเปๅนฐาน(Brain-based 
Learning) การสอนคณิตศาสตรแแบบเปิด(Open Approach) ก็ใหคิดวาจะนําคอมพิวเตอรแพกพา(tablet)ไป
ชวยการสอนนวัตกรรมของตนเองนั้นอยางไร    

เพ่ือการเรียนรูมีคุณภาพมากขึ้น จึงมีเอกสารที่ชวยคุณครูจํานวน ๑ ชุด  ๑๐ รายการ ดังนี้  
เล่มท่ี ๑  แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูผู้มุ่งม่ัน 
เอกสารเลมที่ครูถืออยูเลมนี้ ใหขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับคอมพิวเตอรแพกพา โลก
กวางเก่ียวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการของผูเรียน 
เทคนิควิธีในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และตัวอยางการจัดการเรียน ทั้งนี้มุง
สรางความเขาใจวาคอมพิวเตอรแพกพานั้นมีศักยภาพหรือมีจุดเดนในการ
นํามาใชในการจัดการเรียนรูหลายประการ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนแในการ
จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ในฐานะที่เปๅนสื่อชวยสงเสริมการจัดการ
เรียนรู(ICT for learning) 
เล่มที่ ๒-๖  แนวทางการใช้ Learning Object : จากหลักสูตรสู่   การสอน  
 เนื่องจากคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet) มี Application และเม่ือ

เชื่อมตอกับอินเทอรแเน็ตก็จะมีศักยภาพในการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนมากมาย แตเบื้องตน ในกรณี
ที่ไมสามารถเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรแเน็ตไดการจัดการเรียนรูพ้ืนฐานที่ใชในการเรียนการสอน คือ การใช 
Learning object  ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นจัดเก็บไวในเครื่อง สามารถเรียนรู
ในระบบ Off-line ได  

เอกสารฉบับนี้ ขอมูลความรูที่เปๅนผลการวิเคราะหแ learning 
Object ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรู และสาระ
การเรียนรูแกนกลาง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยจัดแบงเปๅน ๕ เลม ตามกลุมสาระการ
เรียนรูคือ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตรแ ๓) สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ๔) วิทยาศาสตรแ และ ๕) ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) รายละเอียดในเลมดังตัวอยาง  
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เล่มท่ี ๗ ความรู้คู่ครู : เอกสารส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) อย่างมีคุณภาพ 
 เอกสารใหความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู พัฒนาการของผูเรียน 
แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู การจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู 
รวมทั้งบรรดาบทรองเลน บทรอยกรอง และ Application ที่เปๅนประโยชนแตอ
การจัดการเรียนการสอน ที่จะชวยทบทวนความรูความเขาใจใหแกคุณครูเพ่ือ
การจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ   
 

 
เลมที่ ๘-๙ แผนการสอน ๒๐๐ วัน: เด็กไทยเกงไอที  
แผนการจัดการเรียนรูโดยใช Learning Object ในคอมพิวเตอรแ
พกพา(Tablet)เปๅนสื่อในการจัดการเรียนรู โดยในชวงตน ๔ 
สัปดาหแแรก เนนการพัฒนาผูเรียนเรื่องการปรับตัวใหอยูใน
โรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ  ไดแก กติกาในหองเรียน รวมทั้งเรื่อง
การอานเขียน คิดคํานวณพื้นฐาน หลังจากนั้นเปๅนการจัดการ
เรียนรูตามลําดับไปจนครบ ๒๐๐ วัน  เอกสารชุดนี้มีจํานวน ๒ 
เลม สําหรับใชสอนภาคเรียนตนและภาคเรียนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 

เล่มท่ี ๑๐  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ฉบับผู้ปกครองนักเรียน 
ใหความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet) ใหความรูที่จําเปๅนการ
บํารุงรักษาเครื่อง รวมทั้งการใชเปๅนสื่อในการเรียนรูของบุตรหลาน    
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ทักทายคุณครู 
 

 หนาประวัติศาสตรแการศึกษาไทย คงไดจารึกไววา ในปี ๒๕๕๕ เปๅนกาวที่ยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่งของ 
วงการศึกษาไทย วา...ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีการใชคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet) เปๅนเครื่องมือ 
ในการเรียนรูสําคัญสําหรับเด็ก  
 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็อาจมีความคิด ความรูสึกแตกตางกันไป เชน 
   “ตายแลว ขอยายไปสอนชั้นอ่ืนดีกวา ฉันยังใชไมเปๅนเลย  ไมเอา ไมเอา” 
    “ถาเด็กทําพังจะทําอยางไร จะใช Tablet เคาะหัวกันแนเลย” 
 “เย เย ไฮเทคมาก มาเลย ฉันทําไดอยูแลว” 
 “หา Tablet สักเครื่องมาเรียนรูกันหนอยดีกวา จะไดสอนเด็ก ๆ ไดดีขึ้น”  
  

 

  
 

ตอใหมี “ครเูครื่อง” ที่ดีปานใดก็ตาม หากแต “ครคูน”ก็ยังคงมีความสําคัญอยูทุกยุคทุกสมัย จึงขอ
เปๅนกําลังใจ และแสดงความปรารถนาดีกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกทานที่จะไดมีโอกาสไดใชคอมพิวเตอรแ
พกพา(Tablet) มาเปๅนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรูการสอน และเปๅนสวนหนึ่งที่จะรวมกันปฏิรูปการจัด     
การเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี ที่จะเขาไปไขจักรวาลอันกวางใหญไพศาลใหเด็ก ๆ เราไดเรียนรู  

ทามกลางเสียงแสดงความคิดเห็นกับปรากฏการณแการใชคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet)กับการเรียนรู
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เปๅนประเทศแรกของโลก ซึ่งเปๅนธรรมดาของโลกท่ีจะมีทั้งเสียง
ของดอกไม(pro) และกอนอิฐ(con) หากแตสิ่งที่เราตองตั้งสติและรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นใหคือ จะใชโอกาส
เหลานั้นเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรูใหเกิดอยางสูงสุดใหได  

ทั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ใชจะเปๅนการพลิกฟูาพลิกแผนดินเสียทีเดียว การอันใดที่ครูไดรับการพัฒนา
มาแลว ทั้งประสบการณแที่สั่งสมมานานนับปีนั้น ก็ถือเปๅนทรัพยแสมบัติอันมีคาที่ยังสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูไดอยูดังเดิม โดยไมตองทิ้งสิ้นทุกสิ่งอยาง แลวกลับไปเริ่มตนที่หลักกิโลศูนยแ  

ครูกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูนั้น ครูเองก็ไมจําเปๅนตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีนั้นทั้งหมด แลวจึงจะสามารถสอนนักเรียนได หลายเรื่องครูก็สามารถเรียนรูไปพรอมกับการสอน
นั้นเองไดดวย การที่ตองสอนคนอ่ืน ก็เปๅนพลังขับใหตัวครูเองตองเรียนรูเพ่ิมเติมอยูแลว เรียกวาครูเองก็เปๅน 
“นักเรียน” ไปในตัวดวย   แลวก็ตองคิดอีกชั้นหนึ่งความจะนําความรูใหมนั้นสอนนักเรียนไดอยางไร เปๅน    
การเรียนที่จะสอน หรือ Teach to Learn  
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วิธีที่งายที่สุด ก็คือ ครูใหนักเรียนชวยเหลือ เพราะนักเรียนเองเรื่องนี้ก็มีความชํานาญติดตัวมาอยูบาง
แลว พอที่ชวยแนะนําคุณครู หรือเพ่ือนคนอ่ืนในหองไดดวย ลองยกคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet) ขึ้นมา แลว
แกลงพูดดัง ๆ วา “เอ...ปุุมเปิด-ปิด มันอยูตรงไหน” ในทันทนีั้น ก็จะมีนักเรียนยกมือบอกวามันอยูตรงไหน  

 
 เทคโนโลยีใหมมันทีคุณประโยชนแที่จะชวยการจัดการเรียนรูนานัปการ จุดเดนที่จะชวยเพิ่มคุณคา

ใหกับกระบวนการเรียนรูอยางนอย ๔ ประการคือ  
๑. Mobile ชวยในการสื่อสารทางไกล การเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา หองเรียนตาม

ความหมายแคบที่หมายถึงหองเรียนสี่เหลี่ยมแตเดิมก็เปลี่ยนไปแบบไรพรมแดน ไมขอบเขตจํากัด 
๒. Coherent ชวยเชื่อมโยงเครือขายการเรียนทั้งการเรียนรายบุคคลที่เปๅน Individual education 

plan และการเรียนแบบเปๅนทีมท่ีเชื่อมโยงกับคนอ่ืน ๆ ในที่ตาง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันกับเพ่ือน
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในประเทศอาเซียน หรือสามารถเรียนเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกรอนกับเพ่ือนนักเรียนที่อยู        
อะลาสกาได  

๓.  Text  Art เครื่องมือทางเทคโนโลยีชวยใหเปลี่ยนโลกการเรียนรูที่มีแตตัวหนังสือ(Text) เปๅน
รูปแบบอื่น ๆ ทั้งภาพ กราฟิก ภาพยนตรแ เรียกวาเปๅนมิติใหมของการอานออกเขียนได(New foundation of 
literacy) ที่นอกจากการเสพความรูอยางเดียว ไปสูการผลิตตัวความรูดวยรูปแบบอื่น ๆ ดวย 
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๔.  Citizenship เปๅนการสรางความเปๅนพลเมืองที่ดี เพราะการใชเครื่องมือตางๆ และ                      
การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนนั้น มากับความรับผิดชอบ ทุกความคิดเห็น ทุกถอยคําก็ตองคิดใครครวญอยางดี 
คํานึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมดวย 
       
 เอกสารเลมนี้ไดเกิดขึ้น โดยมีความปรารถนาจะเปๅนเพ่ือนขางกายคุณครู ที่จะชวย สรุป ทบทวน
ความรู ความเขาใจบางประการ ใหการจัดการเรียนการสอนดีมากขึ้น ดียิ่งขึ้น ๆๆๆ ไป  

ในโลกนี้ มีผูที่เราเรียกวา “ปูชนียบุคคล” คือ ผูที่บุคคลอ่ืนเคารพกราบไหวบูชา  ครูจึงเปๅนบุคคล 
ที่ทั่วโลกกราบไหว เปๅนบุคคลสําคัญของโลก ความหมายของ “ครู” มีความสําคัญเปๅนอยางยิ่ง วันไหวครู
นักเรียนตัวนอยของทาน นํากรวยดอกไมธูปเทียนเขามากราบไหวบูชา ก็ดวยเจตจํานงมาบูชาพระคุณของครู 
ที่อยูในตัวของทาน... 

 
ครูคือปุถุชนคนหนึ่ง   ผูซึ่งศิษยแเคารพนบไหว 

คุณคาของครูอยูที่ใจ    ฝากไวในศิษยแสืบมา 
หญาแพรกขาวตอกดอกมะเขือ   เนนถึงความเชื่อหนักหนา 
คุณธรรมของครูคือเมตตา   และสติปใญญามั่นคง 
เปๅนครูคือเปๅนผูสราง    ผูใหแนวทางสูงสง 
ผูโอบเอื้อนําธํารง    อยูยงทั่วถวนมวลชน 
ครูคือเทียนทองสองสวาง   ทามกลางความมืดมัวหมน 
ครูคือปูชนียบุคคล    กอกมลซาบซึ้งศรัทธา 
ครูจึงมิใชลูกจาง    อําพรางสองสั่งบังหนา 
เบื้องหลังเปๅนทาสเงินตรา   ไขวควาอํานาจลาภยศ 
ครูจึงเปๅนวีรบุรุษ    สัประยุทธแชั่วทั้งหมด 
ครองใจครองธรรมงามงด   ปรากฏแกตน  “คนเปๅนครู” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์ 
 
 คําถามก็คือ เด็กนักเรียนกราบไหวใคร กราบไหวอะไร คําตอบที่แนแทท่ีสุด คือนักเรียนกราบไหวบูชา
ความเปๅนครูในดวงจิตของครูแตละคน หรือวิญญาณของความเปๅนครูนั่นเอง 
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...ครูคือใคร... 
   ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้  ใชอยูที่ ปริญญา มหาศาล 
 ใชอยูที่ เรียกวา ครูอาจารยแ   ใชอยูนาน สอนนาน ในโรงเรียน   
  ครูคือผู้ ชี้น า ทางความคิด  ใหรูถูก รูผิด คิดอานเขียน  

ใหรูทุกขแ รูยาก รูพากเพียร   ใหรูเปลี่ยน แปลงสู รูสรางงาน 
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์  ใหสูงสุด กวาสัตวแ เดรัชฉาน 

ปลุกสํานึก สั่งสม อุดมการณแ   มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใชตนเอง 
 ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยิ่ง  สรางคนจริง สรางคนกลา สรางคนเกง 
สรางคนให เปๅนตัว ของตัวเอง   ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู 

                                                                                   
                                                                               ...เนาวรัตนแ  พงษแไพบูลยแ... 
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
    การจัดการศึกษานั้น หากจัดแบบเดิม หรือตามประสบการณแเดิมที่ครูเคยเรียนรูมาในอดีต หรือ 
การจัดการศึกษาเพ่ือปใจจุบันเทานั้น ก็ไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหอยูกับอนาคตท่ีจะมาถึง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายได  
 เรารูวาการจัดการศึกษาในอดีตที่ผานมาเปๅนอยางไร 
 เรารูวาการจัดการศึกษาในปใจจุบันทําอยางไร 
 เราหรือหรือไมวาหองเรียนแหงโลกนาคตจะเปๅนอยางไร 
 ในปี ๒๐๕๐ นั้น จะเกิดงานใหมมากมายมาย ที่โลกในปใจจุบันไมเคยมีและไมเคยรูจัก แลวเรา 
จะเตรียมเด็กสําหรับโลกในอนาคตอยางนั้น ไดอยางไร 
 ดั้งนั้น การจัดการศึกษาจึงเนนไปสูการสรางคุณลักษณะใหแกผูเรียน ไดแก 

    การเปๅนนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

  นักแกปใญหา 
 

   ทํางานรวมกันอยางรวมมือ 
 

To be effective communicators

To problem solve

Work collaboratively
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   การเปๅนนักนวัตกรรม 
 

   คิดอยางวิเคราะหแ และมีวิจารณญาณ 
 

    การคิดอยางสรางสรรคแ 
 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ จะเปๅนอยางไร  

 ยึดผูเรียนเปๅนสําคัญ 
 เนนการสืบคน 
 งานที่ปฏิสัมพันธแ 
 บทเรียนที่มีความยืดหยุน 
 เคารพคุณคาของแตกตางหลากหลาย 
 ใหการเรียนรูที่มีการสงเสริมสนับสนุนผูเรียน 

 
ประเด็นสําคัญของครูยุคใหมตองไมเนน 

ที่ “การสอน” แตทําหนาที่สรางแรงบันดาลใจใหแก
ผูเรียน เนนการออกแบบกระบวนการเรียนรู 
เปๅนผูชี้แนะการเรียนรู เปๅนโคช 

สาระและเนื้อหาสําคัญที่ใชในการจัดการ
เรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ยึดหลักการ 3Rs 
ประกอบดวย   การอาน การเขียน และมีความรอบรู
ในดานคณิตศาสตรแ (Reading, Writing and 

Arithmetic)  และหลักการ 4Cs ประกอบ 

Innovate

Critically think and analyze

Encourage creativity
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  การคิดวิเคราะหแและการแกปใญหา การติดตอสื่อสาร ความคิดสรางสรรคแ (Creativity and 
Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication and Collaboration) 

 
 เปๅนภารกิจที่ทั้งพอ แม ครู ที่จะตองเขามามีสวนรวมกันจัดการศึกษาใหเหมะสม สอดคลองกับยุคสมัย 
อันเปๅนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ลูกศิษยแสมัยนี้ก็ไมเหมือนเราในสมัยเด็ก เด็กอีก ๒๐ ปีขางหนา 
ก็ไมเหมือนปใจจุบัน 
 เรามีการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ก็เพ่ือใหผูเรียนหรือเด็กได “เรียน” ไมใชเพ่ือใหครูได “สอน”  
เราตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมะสมกับเด็ก พัฒนารูปแบบการเรียนรูตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเด็ก 
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     "...มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทยมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล  
     หรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้น แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ 
                 ๑. พวกตื่นเตน คิดวาเรานี้ทันสมัย ไดเสพขาวสารที่ใหมๆ แปลกๆ ...เพียงแคเอามาลือมาเลา
หรือวิพากษแวิจารณแใหสนุกปากตื่นเตนกัน ...เรียกวาตกอยูในกระแส ถูกกระแสพัดพาไหลไปเรื่อยๆ ไมเปๅนตัว
ของตัวเอง 
                 ๒. พวกตามทัน พวกนี้ดีกวาพวกตื่นเตน คือมีขาวสารขอมูลอะไรเกิดขึ้นก็ตามทันหมด เอาใจใส
ติดตาม พวกนี้ก็ภูมิใจวา เรานี่เกง ...ตามทัน แตไมรูทัน ...รูตามขาว แตไมเขาถึงความจริงของมัน... 
                 ๓. พวกรูทัน นอกจากตามทันแลว ยังรูเขาใจเทาทันมันดวย วามันเปๅนมาอยางไร มีคุณ มีโทษ 
 มีขอดี ขอเสียอยางไร จะมีทาทีอยางไรใหไดประโยชนแ โดยไมถูกครอบงํา 
                 ๔. พวกอยูเหนือมัน พวกนี้ยิ่งกวารูทันอีก คิดขึ้นไปอยูเหนือกระแส เปๅนผูที่สามารถจัดการ 
กับกระแสได ...เปๅนผูสามารถใชการเปลี่ยนแปลงใหเปๅนประโยชนแ และเปๅนผูนําการเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธแกับขาวสารขอมูลแบบเปๅนนาย... 
                 ในดานโทษของขอมูลขาวสารนั้น ขอพูดสั้นๆ กราดไปเลยวา ยังมีภาวะตื่นตูมเหมือนกับอยูใน 
ยุคขาวลือ ทั้งที่อยูในยุคขาวสารขอมูล คนยังหลงงมงายกันมาก กลายเปๅนวา ขอมูลยิ่งมาก โมหะยิ่งเพ่ิม 
คนจํานวนมากตกเปๅนเหยื่อ โดยถูกเขาใชขอมูลมาหลอกลอ 
                 ถาจะใหสังคมไทยเจริญพัฒนาอยางถูกตอง เพ่ือใหเปๅนสังคมที่ดีงาม หรือแมแตเพียงเพ่ือใหเปๅน
สังคมท่ีมีชัยชนะในเวทีการแขงขันของโลก จะตองมีการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบที่พัฒนาคน 
โดยเฉพาะอนุชนคือเด็กและเยาวชน หรือลูกไทยหลานไทย ใหมีลักษณะความสัมพันธแกับเทคโนโลยีดังตอไปนี้ 
                 ๑. คนไทยจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายวา เปๅนปใจจัยหรือเครื่องชวยในการสรางสรรคแ 
มากกวาจะมองในความหมายวาเปๅนเครื่องบํารุงบําเรอเสริมความสะดวกสบาย 
                 ๒. สังคมไทยจะตองเปๅนสังคมผูผลิตเทคโนโลยีใหมากขึ้น และเปๅนสังคมของผูบริโภคเทคโนโลยี
ใหนอยลง 
                 ๓. คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยจะตองใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและสรางสรรคแ 
มากกวาจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการเสพบริโภค 
                 ๔. คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะตองหาความสุขจากการใชเทคโนโลยีทํา                 
การสรางสรรคแ มากกวาจะหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี 
                 ตอไปในแงของธรรมชาติแวดลอม งานของเราคือ ทําอยางไรเราจะใชเทคโนโลยีเอาชนะ
ประโยชนแจากธรรมชาติโดยไมเบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ ใหการไดประโยชนแจากธรรมชาติเปๅนการ 
เกื้อกูลธรรมชาติดวย" 
          จากสมุดบันทึกธรรม พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
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คุณค่าแห่งชีวิต 
 
การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนเริ่มรูจักดําเนินชีวิตดวยปใญญา  
  ลักษณะของคนมีการศึกษา คือ เปๅนผูดําเนินชีวิตดวยปใญญา เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตดวยปใญญา 
จึงเปๅนเครื่องแสดงวาคนผูนั้นเริ่มมีการศึกษา  
     ถาใครไมดําเนินชีวิตดวยปใญญา ก็แสดงวายังไมมีการศึกษา การดําเนินชีวิตดวยปใญญา ตองเริ่มฝึกกัน
ตั้งแตในชีวิตประจําวัน เชน การกิน การนอน การเลน เปๅนตน พูดสั้น ๆ วา ใหฝึกการดําเนินชีวิตดวยปใญญา  
    ถามนุษยแรูจักบริโภคปใจจัย ๔ เริ่มแตกินอาหารดวยปใญญา การศึกษาก็เริ่มตน คือกินดวยความรูเขาใจ
ในวัตถุประสงคแของการกิน วากินเพ่ืออะไรไมใชกินแบบขาดสติ หลงเพลินเรื่อย ๆ เปืๆอย ๆ ไปตามรสอรอย  
แตมีความตระหนักรูวา กินเพ่ือบํารุงรางกายใหเจริญเติบโต กินเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง หรือกินเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต  
    การกินพอดี ซึ่งเปๅนการกินดวยปใญญา จะพวงมาดวยทาทีแหงการมองอาหาร ในความหมายวา 
เปๅนปใจจัย การมองอาหาร มองสิ่งของเครื่องใช มองวัตถุ มองเทคโนโลยี มองเงินทอง และมองเศรษฐกิจ 
เปๅน ปใจจัย คือเปๅนเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม  
     ไมใชมองเปๅนจุดหมาย จะมีผลสืบเนื่อง ในเชิงสรางสรรคแอีกหลายอยางกวางไกล อยางนอยก็จะเปๅน
การบริโภค ที่มีความมั่นใจดวยปใญญา คนที่บริโภคดวยปใญญารูวาตนทําถูกตอง ตรงตามความจริงแลวจึงมี
ความมั่นใจดวยปใญญา และจะไมหวั่นไหวตอคานิยมโกเกเ ใครจะชอบไปกินอาหารปรุงแตงอยางไรก็รูทัน 
 ไมสนใจเพราะตัวเองมั่งคงดวยปใญญา นี่คือการศึกษาไดเริ่มตนแลว และเปๅนสิ่งที่สังคมไทยตองการ  
   ปใจจุบัน การกินอาหาร และการเสพบริโภคเทคโนโลยีตาง ๆ ไดหวั่นไหวไปตามคานิยม ไมมีความเปๅน
ตัวของตัวเอง ถูกเขาใชเปๅนเครื่องมือลอเหยื่อ หาผลประโยชนแกันไดเต็มที่ เพราะเปๅนการบริโภคอยางขาด
ปใญญา  
           พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ. ปยุตโต) 
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พัฒนาการของผู้เรียนวัยผลิบาน 
 

 (ข้อมูลส่วนน้ี น ามาจากร่างเอกสาร Be wise more than smart มีปัญญายิ่งกว่าฉลาด : หลักสตูรการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับผู้ปกครอง) 

 
วัยผลิกิ่งใบ (๗ - ๑๒ ปี) วัยแหงความฉลาดรอบรู สามารถฝึกพัฒนาปใญญาผานจินตนาการ 

อันกวางไกลดวยไหวพริบปฏิภาณและความคิดสรางสรรคแ เด็กในวัยประถมนี้เปๅนวัยที่เต็มไปดวยชีวิตชีวา 
ความสนุกสนาน เบิกบานหรรษาท่ีสุดในชีวิตของคนเรา  

เด็กในวัยนี้เขามีแรงขับเคลื่อน (Driving Force) อยูในตัวสูงพรอมและไมลังเลที่จะลองแสวงหาคนควา
ทําอะไรใหมๆ ไมกลัวผิด-ถูก จึงมีโอกาสที่จะสะสมประสบการณแความรูมากมายอยางไมนาเชื่อ แทบจะเรียก 
ไดวา เปๅนความรูที่จะเอาไวใชตลอดชีวิตก็วาได เพราะเปๅนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปๅน และเปๅนหนวยความรูที่ชวย
ใหอานโลกออก ดวยภาษา และ วิธีเชิงปฏิภาณไหวพริบ ดังนั้น ศักยภาพของการเรียนรู ตามธรรมชาติ 
ของเด็กวัยประถมศึกษาจึงไมนาสงสัยหรือหวงใย 

 
แตทวา ที่นาหวงก็คือ ทําอยางไรระบบการศึกษาจะเปิดรับแรงขับเคลื่อนนั้นใหดําเนินไปไดอยาง

ราบรื่น โดยไมสรางอุปสรรคขอขัดของตางๆ ใหเกิดข้ึนโดยไมจําเปๅนตางหาก การเขาแทรกแซงปกปูองดูแล
ทะนุถนอมเกินไป สรางแรงกดดันขันแขง นั่นแหละคือ ขอควรระวัง 

 
๓.๑ แบงการตัดสินใจ คาดหวัง และครอบงํา

การเรียนรู ใหเปๅนไปอยางที่ผูใหญตองการ วินัยกับ
ความซน สูปใญญาปฏิบัติ เด็กประถมมักจะถูกมองวา 
“ซน” ก็คงจะจริงเชนนั้น เพราะความ “ซน” นี่แหละ
จึงตองทําโนนทํานี่อยูตลอดเวลา เด็กวัยนี้ชวยตัวเอง
ไดแทบทุกอยางแลว จึงสนุกสนานกับการเคลื่อนไหว
อยางอิสระ เพื่อไปเลนไปทําสิ่งตางๆ ตามที่ใจ

ปรารถนา ขยันขันแข็งและกระตือรือรน เปีๆยมดวยพลังที่จะคนหาศักยภาพของตนเอง ดังนั้นจึงตองชวยหา
ประโยชนแจากความซนใหกลายเปๅนปใญญาปฏิบัติ คือ ไดวินัยที่มา 
จากตนเองไปดวย 
   เด็กประถมบางคนชอบการเคลื่อนไหวกายอยางนาฏศิลปหรือการเขาจังหวะอยางสรางสรรคแ  
บางพวกชอบเลนดนตรีไทย ดนตรีสากล และทําไดคลองแคลว ชํานิชํานาญ สามารถเลนรวมวงไดอยางนาทึ่ง 

เด็กมีโอกาสท่ีจะสะสมประสบการณแ
ความรูมากมายอยางไมนาเชื่อ แทบจะ

เรียกไดวา เปๅนความรูท่ีจะเอาไวใชตลอด
ชีวิตก็วาได 
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บางพวกชอบเลนกีฬา ฟุตบอล ปิงปอง บาสเกตบอล ฯลฯ อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย บางพวกชอบทํางาน
ประดิษฐแ ชางไม ชางปใ็น ทําวาว ทํางานศิลปะ ขีด เขียน ปรุลาย ทําตัวหนัง ชางทอ ชางถัก ฯลฯ งานเหลานี้
ลวนเหมาะสมท่ีจะรองรับการคนหาศักยภาพทางกาย และใจที่ตองจัดสมดุลใหพอดีดวย และท่ีสําคัญตอง 
เปิดกวางพอที่จะทําไดอยางสรางสรรคแไมตายตัว 
 

 
 
ยิ่งไปกวานั้นภายใตพรมแดนของงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ยังมีมิติทางดานสติปใญญาแฝงอยูหากวา 

ทาที  การสอนของครูและทัศนคติของพอแมนําพาใหเด็กๆ ยอนกลับมามองที่จิตใจอันเปๅนที่มาแหงการกระทํา
คือ ฝีไมลายมือ ใหเขาสังเกต ความปกติ / ไมปกติภายในจิตใจ ซึ่งสงผลตอการงานที่ปรากฏออกมา และรูวิธี 
จัดปรับสูสมดุล เพื่อปลดปลอยศักยภาพที่แทจริงใหดําเนินไปอยางเต็มที่ และมีความสุขความพอใจที่ไดทํา  
นี่คือ วินัย ที่เกิดจากตนเอง เปๅนวินัยที่มีชีวิตชีวา มีเหตุผล และมีประโยชนแอยางยิ่ง  

ความวองไวปรู฿ดปร฿าดของเด็กๆ อาจพัฒนาไปเปๅนความคลองแคลว ชํานิชํานาญมีจังหวะจะโคน  
ไดทั้งทางกายและทางวาจา ดวยการฝึกฝนปฏิบัติอยางสนุกสนานไปกับการลงมือทําจริง เชน การทํางาน
กิจวัตรประจําวันตางๆ ไดแกการทํากับขาว ลางถวย จาน ชาม แกวน้ํา กวาด-ถู ทําความสะอาดหองดวยตนเอง 
ซึ่งมีประโยชนแอยางยิ่งกับการรูและเขาใจเหตุผลของการกระทําท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จที่นา
พอใจตามมา นอกจากนี้การละเลนตางๆ เชน เกมหมากขุม เกมปริศนาคําทาย เกมกีฬาอ่ืนๆ ที่มีกติกาชัดเจน 
ก็เปๅน   การฝึกเขาสูแบบแผนที่มีความหมาย มีความเชื่อมโยงจากเหตุหนึ่งสูอีกเหตุหนึ่งและชวยฝึกการจดจอ 
มีสมาธิฝึกใชปฏิภาณไหวพริบ และการยอมรับในความสามารถของกันและกัน ซึ่งผลัดกันแพ - ชนะผลัดกัน
เสีย-ได 
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๓.๒ เพ่ือนฉัน เพ่ือนเธอ เพ่ือนเรา เมื่อเด็กเริ่มโตเขาสูวัยประถมศึกษา เริ่มเปๅนตัวของตัวเองมากขึ้น 

ประสบการณแใหมในชีวิตที่เด็กตองเผชิญคือเรื่อง การมีเพ่ือนที่ถูกใจ รูใจกัน เลนดวยกัน ใกลชิดกัน มีขอดีคือ 
ทําใหอุนใจและรูสึกมั่นคง แตก็เสี่ยงตอการยึดติดเพ่ือน และแยกกลุมแยกพวก ยิ่งถาไมม่ันใจในตัวเอง ก็ยิ่ง 
ฝากความหวังไวกับเพื่อนที่เปๅนผูนํา สวนตนเองยอมเปๅนผูตามในทุกกรณี (ป.๑ ชวยกันทํา ชวยกันกิน  
ชวยกันเก็บ)  การปรับตัวและการสรางความสัมพันธแกับหมูเพ่ือนในครั้งนี้ มีตัวชวยหลายอยาง เพื่อใหเปๅนไป
อยางราบรื่นพอดีๆ แนนอนในเบื้องตนอาจมีการขัดใจ ลองใจ ทดสอบ ประลองทาทีกัน ทะเลาะเบาะแวง 
กันบาง เพ่ือทําความรูจักกันในแบบของเขา สักพักเขาจะจัดปรับกันเองได ขออยางเดียว มือที่สามที่ปรารถนาดี
อยาเพิ่งเขาไปมีบทบาท อาศัยตัวชวยอื่นจะดีกวา 

 
การเรียนรูแบบกลุม การออกความคิดเห็นในวง การทําวงสนทนา (Home room) ในหองเรียน         

การทํางานเปๅนทีม การชวยกันทํา ชวยกันเก็บดูแลหองเรียน การจัดระบบตัวแทน ระบบ “เพ่ือนคูคิด” 
(Buddy) การแบงบทบาทการแสดงละคร การใชบทบาทสมมุติ ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ชวยเพิ่มทักษะ ความ
เขาใจในแงมุมตางๆ ของแตละคนไดมากกวาแคการเลนกัน และเปิดโอกาสใหบางคนไดมีบทบาทรวมอยางเทา
เทียมกัน และอยางหลากหลาย จะชวยเพิ่มวุฒิภาวะ ความเขาใจผูอ่ืนไววางใจกัน สรางทักษะทางสังคมไดดีขึ้น 
งายขึ้น และมีความเปๅนปกติสุขในที่สุด 

๓.๓ ความสําเร็จ - ความลมเหลว กับการลองผิดลองถูก กวาเด็กๆ แตละคนจะลุกข้ึนยืนได เดินได
อยางมั่นคงดวยลําแขงของตนเองนั้น ทุกคนเคยลมลุกคลุกคลานมาจนช่ําชองกันทั้งนั้น ไมเห็นมีใครทอแทหมด
หวัง เรียกไดวา ความสําเร็จนั้นมาจากความลมเหลวนับครั้งไมถวน แตเด็กๆ เขาก็ไมไดใสใจที่จะนับ จึงไมกังวล  
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ไมเปรียบเทียบ ไมแขงขัน เพียงแคลมแลวลุกไปเรื่อยๆ เทานั้นเอง ในที่สุดทุกคนก็ยืนได เดินได วิ่งได  
กระโดดไดเสมอกัน 

นับประสาอะไรกับการลองผิด-ลองถูกเล็กๆ นอยๆ ทีบางครั้งก็กลัวๆ กลาๆ แตเด็กๆ ของเราก็ยินดี
พรอมเสี่ยงอยูเสมอ เพราะถึงอยางไรการลองผิดก็กลับกลายมาเปๅนครู และนําไปสูการลองถูกอีกครั้ง จึงไมใช
เรื่องแปลกอะไร แตคราใดที่ผูใหญใจหายใจคว่ํากับการลมของลูกแลวแสดงออกอยางตกอกตกใจ บวกไมพอใจ
มาดวย หรือครั้นเมื่อผูใหญ พอแม และครู ใชมาตรฐาน (ของตน) มา QC เด็กๆ นั่นแหละเรื่องจึงเปลี่ยนไป 
บางคนลมเหลวไปในที่สุด เพราะกลัวการลมเหลวจนไมกลาทําอยางเต็มท่ี เด็กๆ นั้นเขารักและเกรงกลัวพอแม
ไมกลาทําใหทานผิดหวัง แมทานจะไมไดออกปากคาดคั้นโดยตรง การลองผิดลองถูกจึงเปๅนเรื่องท่ีนากลัว 
ขึ้นมาอยางลึกลับ และซอนอยูในจิตใตสํานึก จนยากแกการถายถอน 

 
 

การบอกกลาว การสอนของพอแมและครู แมจะ
เปๅนไปดวยความปรารถนาดี หรือแฝงไวดวยความ
คาดหวังก็ตาม ก็ยังเปๅนเพียงความรูมือสองอยูนั่นเอง 
สวนความรูมือหนึ่งที่เปๅนของเด็กพิสูจนแมากับมือดวย
ตนเองนั้น เปๅนความรูเฉพาะตนที่แมนยํา ชัดเจน  
เขาใจแจมแจง ผิดกับความรูมือสองที่ขอยืมของคนอ่ืน

มาใช ดังนั้นหากเด็กๆ มีโอกาสและความปลอดโปรงพอที่จะลองผิดลองถูก และสรางสมความรูประสบการณแ
ของตนเองจึงสําคัญกวาความรูมือสองใดๆ และจะสรางความมั่นใจในตนเอง ภาคภูมิใจ และไมลังเลที่จะเรียนรู
เรื่องตางๆ ไดทุกเม่ือตลอดไป ไมวายากหรืองาย และเกิดผลหรือไม ก็ขอลองทํากอน เพราะแคลงมือทําการ
เรียนรูของเขาก็เกิดข้ึนในทันทีนั้นแลว สวนที่ไดกําไรมาโดยไมรูตัว คือความกลาหาญอยางมีสติ ใน การเผชิญ
เรื่องตางๆ ดวยตนเองอีกดวย 

เมื่อรูอยางนี้แลว เราผูใหญมาชวนกันเปๅน “ผูดู” ที่คอย “ใหกําลังใจ” พวกเด็กๆ จะดีกวาแลวเราจะ
พบวา เราอยูเคียงขางเขาตลอดเวลาที่เขาตองการ ซึ่งตางจากการเปๅน promoter นักมวยที่ตองลุนใหเอาชนะ 
จนเหนื่อยไปตามๆ กัน 

 

ความรูมือหนึ่งท่ีเปๅนของเด็กพิสูจนแมากับ
มือดวยตนเองนั้น เปๅนความรูเฉพาะตนที่
แมนยํา ชัดเจน เขาใจแจมแจง 
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๓.๔ ชางพูด ชางคิด ชางถาม กับทาทีการฟใงอยางลึกซึ้ง และคําถามปลายเปิด เด็กๆ ประถมเปๅนวัย 
ที่เหมาะกับการฝึกความคลองแคลวทางภาษาและระบบคิดมากที่สุด เขาจําตองใชชวงขวบวัยนี้ฝึกฝนตนเอง 
ตามธรรมชาติการเติบโตของเขา สังเกตดูเด็กๆ จะหาโอกาสพูดคุยกันมาก ครูจะออกปากวา ชางเจรจากัน
เหลือเกิน     แตคราใดที่อยูตอหนาครู หรือพอแม กลับสงวนปาก สงวนคํา ไมชางพูดชางถามเหมือนเวลาปกติ
ที่อยูกับเพ่ือน ๆ เปๅนคําถามที่รอคําตอบจากผูใหญวาเรากําลังเปๅนอุปสรรค “สกัดดาวรุ่ง” โดยเฉพาะครูสอน
ภาษาไทยทําใหเด็กเบื่อหนายกับภาษาไทยโดยไมรูตัวอยูหรือเปลา เพราะปรุงเปๅนยาหมอใหญที่ทั้งขม ทั้งฉุน 
อีกท้ังตมยากตมเย็นเหลือเกินกวาจะไดกิน ทั้งๆ ที่เด็กๆ ชอบภาษาและอาศัยภาษาเพ่ือการเติบโตของ
สติปใญญาอยูแลว เหตุไฉนจึงกลับกลายเปๅนไมเบื่อไมเมาไปได มีวิธีการเรียนรูที่ดีฯ ซึ่งผานภาษาอยูมากมาย 
เชน การเปิดวงเลาเรื่องดีๆ (STORY TELLING) เปิดวงสนทนาที่เปิดใจ และฟใงอยางลึกซึ้ง (DIALOGUE)  
การรวมถอดความรูประสบการณแจากการปฏิบัติ (AAR: After Action Review) การเขียนบันทึก การเขียน
แผนภาพความคิด ฯลฯ การคุยกันในชวงเวลายามเชาเพื่อทบทวนวันที่ผานมา การไดพูดถึงเหตุการณแข้ึน 
ในครอบครัวของนักเรียนแตละคน เหตุการณแที่เกิดข้ึนในชุมชน  เปๅนชวงเวลาที่มีคาท่ีสุด หากมีการถอยที 
ถอยอาศัย “ฟใงกันใหดี” พูดจากใจที่มีสติ นอกจากนี้เด็กๆ ควรมีเวลาอานหนังสือที่ชอบ อานการแตูน อานขาว 
ฯลฯ เพ่ือเปิดโลกของตนเองสูภายนอกที่กวางใหญ แลวชวนกันตั้งคําถามกับสิ่งที่นาสงสัย เรามาชวยกัน 
ใหเวลาเด็กๆ เพื่อเขาสูกระบวนการเหลานี้กันเถิด  

 

 
อาจจะเปๅนการเรียนภาษาแบบธรรมชาติที่คุมคากวา เพราะลวนเปๅนภาษาท่ีมีความหมายตอชีวิต 

จิตใจ และความรูที่แทจริงของเด็ก ซึ่งจะชวยพัฒนา
สติปใญญาไดอยางงายดาย สมดังวลีที่วา “ภาษาพาเปิด
โลกแหงความรู” 
เคล็ดลับอันดับแรกที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู
ดวยภาษาดังกลาวมีอยู ๓ อยาง อยางแรกคือ คําถาม

ความกลาหาญของเด็กที่หัดยืน    
หัดเดิน ทั้งหกลมหกลุก พายแพ 
ทอถอย แตกลับมามุงมัน่ 
เอาชนะนั้น คือตัวอยางความ
กลาหาญทีผู่ใหญลมืกันไปหมด 
Rollo May 
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ปลายเปิด (OPEN-ENDED AND ENQUIRY QUESTION) เพราะคําถามปลายเปิดจะชวยกระตุนความคิด 
ตั้งแตความคิดท่ีแตกแขนงหลากหลาย (DIVERGENT THINKING) ความคิดที่พนกรอบ (UNCONVENTIONAL 
THINKING) ความคิดที่ผุดพรายไรโครงสราง (EVLERGENT/NON-STRUCTURED THINKING) ความคิดเปๅน
สายตอเนื่องเชื่อมโยง (FLUENT THINKING) ความคิดที่ยืดหยุน (FLEXIBLE THINKING) ความคิดเฉพาะตัวไม
ซ้ําแบบใคร (ORIGINAL THINKING) ความคิดที่ซับซอนหลากหลายขั้นตอนความสัมพันธแ (ELABORATED 
THINKING)  

สวนคําถามเชิงปริศนาคําทายนั้นจะชวยกระตุนความคิดเชิงตรรกะ เชิงโครงสรางคณิตศาสตรแ 
ความคิดท่ีมีแบบแผน แตลวนสนุกสนานทาทาย ไมใชเพียงความจําหรือการตอบแบบถูก-ผิดอยางตายตัว 

เคล็ดลับอย่างที่สอง ของกระบวนการเรียนรูดวยภาษาก็คือ “การฟใงอยางลึกซ้ึง” (DEEP LISTENING) 
จะนํามาซึ่งอาหารสมองที่ดีที่สุด ฟใงใหไดยินวาความหมายที่ผูพูดกําลังตองการถายทอด ฟใงใหลวงรูถึงเจตจํานง
ทาที ความรูสึก และวรรคตอนที่ขาดหายไปของเขา โดยไมดวนเอาความคิดความเขาใจของเราเขาไปแทรกแซง
หรือเหมาเอาวาเสียกอน การฟใงอยางลึกซึ้งนี้จึงเปิดโอกาสใหเราไดระบุสิ่งที่ไดยินอยางแมนยําชัดเจนกอน 
 ซึ่งเปๅนขอมูลที่สําคัญที่สุดสําหรับสมองเพ่ือจัดจําแนกและเขาแฟูมที่ถูกตองตามที่เปๅนจริง (ของผูพูด) และ
ขอมูลชนิดนี้จึงมีประโยชนแสามารถกระตุนการเชื่อมโยงใยประสาทไดครบวงจรงายขึ้น เราจะรูสึกไดถึง 
ความเขาใจที่ผุดขึ้นกลางใจ เหมือนเมื่อไฮโดรเจน ๒ อะตอมมาบรรจบกับออกซิเจน ๑ อะตอม ในภาวะ 
ที่บริสุทธิ์ก็จะเกดิสารตัวใหม คือ น้ํา ขึ้นมาเอง 

การฟใงอยางลึกซ้ึงนี้ ยังหมายรวมถึงการอานอยางพินิจพิเคราะหแ และการทองจําที่คลองแคลว 
เด็กๆ จะชอบและสนุกสนานกับการอานออกเสียงดวยกันพอๆ กับการอานเงียบๆ คนเดียว และสนุกกับ 
การทองสูตรคูณ ทองกลอน และปริศนา ทํานอง กลบท คําซ้ําๆ ที่วนเวียนไปอยางมีแบบแผน 
   ลองใหแบงกันเลานิทาน “ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า” 
    มิใหกามากินถ่ัว กินงา เจ็ดเมล็ด เจ็ดทะนาน 
    มิฉะนั้น ยายมายายดา ตามาตาตี........................................ 
    ............................................................................................. 
   .............................................................................................  
   .............................................................................................  

 
   เขาจะทองอยางสนุกปาก และคลองแคลว มีสมาธิจดจอ มิใหผิดคิว แมแตหนเดียว โดยตองฟใงและ 
คิดตามอยูตลอดเวลาดังนั้นการฟใงจึงแฝงอยูในทุกอิริยาบถได แมแตการเลน มิใชเฉพาะเจาะจงอยูกับการฟใง
อยางเปๅนทางการเทานั้น 

ส่วนเคล็ดลับท่ีสาม คือ การสื่อสารถายทอดสูผูอื่นอยางมีความหมายและสรางสรรคแ 
(Interconnecting and Creative Communication) นั่นคือการเปิดวงจรถายเทความรู ความเขาใจ และ
เจตจํานงที่เปๅนกุศลใหเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเด็กๆ มีโอกาสไดประมวล
ประสบการณแของตนเอง ไดเรียบเรียง “ความรู” ที่เกิดขึ้นในใจ (ท่ีไมใชการจดจําแบบลอกเลียน (Copy) 
คําอธิบายหรือนิยาม) แตจะเปๅนความรูซึ่งถูกจับไวดวยชุดภาษาเฉพาะของตนเองที่ใหความหมายกับสิ่งที่ไดรู 
ไดเห็นไดทํา ดังนั้นกระบวนการคิดคน กลั่นกรอง เพ่ือถายทอดความเขาใจที่แทจริงแตกตางจากการสื่อสาร
ออกท่ัวๆ ไป เพราะสามารถใชใหเปๅนกระบวนการพัฒนา “ความรู” จากภายในอยางเปๅนระบบ เปรียบได 
กับการที่เราจะตองเปๅนครูผูรูที่จะตองสอนผูเรียนใหเขาใจเรื่องหนึ่งๆ ที่เรารูดีที่สุดไดอยางแจมแจง จนผูฟใง 
เกิดความเขาใจตามไดอยางแทจริง 
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โอกาสดังกลาวนี้ หาไดบนโต฿ะอาหารที่อยูพรอมหนาพรอมตา เด็กๆ อาจเลาเรื่องที่เขาไดทํางานกับ
เพ่ือนๆ มาอยางยากลําบากหรือสนุกสนาน หรือการเลนกีฬาที่สนุกสนาน การจัดงานพิธีตางๆ หรือโอกาส 
ที่หาไดในชั้นเรียนที่เด็กๆ ไดรวมอภิปราย เพ่ือสรุปความเขาใจเรื่องที่ไดไปศึกษามาดวยกันในภาคสนาม ในการ
ทดลองตางๆ แลวประมวลผลและนําเสนอใหครู ผูปกครอง และเพ่ือนนักเรียนในชั้นอื่นๆ ฟใง ใหคนในชุมชน 
ฟใงดวยการจัดทําสื่อชนิดตางๆ หรือแมแตการนําเสนอเปๅนการแสดงละคร ภาพยนตรแ ภาพนิ่งตางๆ รวมไปถึง
การจัดทํา จุลสาร หนังสือพิมพแ นิทรรศการ ฯลฯ โอกาสเหลานี้เองคือการฝึกการถายทอดที่มีความหมายตอ 
ทั้งผูรับและผูสื่อในเวลาเดียวกัน สิ่งที่เปๅนผลพลอยไดคือ แทนที่จะเปๅนผูบริโภคหรือเสพติดสื่อ เขากลับเปๅน 
ผูสรางสรรคแสื่อที่ดีเสียเอง 

 
เคล็ดลับดังกล่าวได้แก่ การตั้งค าถาม การฟังอย่างลึกซึ้ง และการถ่ายทอดอย่างมีความหมาย 

และสร้างสรรค์ ทั้งสามประการนี้ล้วนผ่านการใช้ภาษา ซึง่สรางการเรียนรูในมิติที่ลึกซึ้ง กวางขวาง และในมิติ
ของความสัมพันธแระหวางเด็กและโลกอยางสรางสรรคแ ซึ่งเปๅนหนทางแหงการฝึกฝนสติปใญญาโดยตรง และ 
ทําไดอยูเสมอในชีวิตประจําวัน ที่เราทุกคนโดยเฉพาะเด็กท่ีชอบภาษาอยูแลว 

 
๓.๕ ความคิดสรางสรรคแ และจินตนาการ เกี่ยวอะไรกับคณิตศาสตรแ ความคิดสรางสรรคแ เปๅนอะไร...ที่

...นึกไมถึง ไมอาจคาดเดาไวลวงหนา ผิดแผกแตกตาง ไมนาจะเปๅน (ไปได) แตกลับกลายเปๅนสิ่งใหมท่ีผุดขึ้น
อยาง “ลงตัว” กอใหเกิดมิติความพึงพอใจ คลายใจ แกปใญหา (ตก) 

 
 
เบื้องหลังและที่มาของกระแสความคิดท่ีพองกันอยางลงตัวที่ดูราวกับไมไดตั้งใจ คลายกับเปๅน 

ความบังเอิญเหลานี้ ที่แทมีสวนผสมของหลายๆ อยางตั้งแตความชางสังเกต ชางแปลความหมาย และมุมมอง
สิ่งตางๆ ไดอยางหลากหลาย ความฉุกคิด เฉลียวใจ การตั้งคําถามเชิงจินตนาการ หรือมีเงื่อนไขท่ีทาทาย 
ความเคยชินเดิมๆ แตกลับชวนใหแสวงหารองรอยแนวทางใหมๆ อยางมีเจตจํานงที่จะคอยตอบโจทยแอยางใด
อยางหนึ่ง 
   ดังนั้น แมจิตใจของคนเราจะซุกซนไมอยูนิ่ง แตก็ไมจําเปๅนที่จะตองปลอยใหเตลิดเปิดเปิง หรือ
ลองลอยไปอยางไรทิศทาง หากผูใหญเรารูวิธีที่จะฝึกใหเด็กรูจักพลิกผันพาคิดออกนอกกรอบใหเปๅนอยาง
สนุกสนานอยางม ีเจตคติที่ดี ก็จะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคแของเด็กๆ ได เชน การมีคําถามที่ชวนคิด 
ชวนมอง และทาทาย ความคิดที่หลากหลายของเด็กๆ ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้ 
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๑. ตัวอยางคําถามชวนคิด 
“ทั้งๆ ที่น้ําในแมน้ําตางๆ ลวนเปๅนน้ําจืด แตเหตุใดเมื่อไหลลงสูทะเลแลวจึงกลายเปๅนน้ําเค็มไปหมด?” 
“ถาคนเราไมมีภาษาพูดกัน เราจะเปๅนอยางไร?” 
“ถาเราเดินทางไดเร็วเทาความคิด อะไรจะเกิดขึ้น?” 
“ถาคนทั้งเมืองยิ้มใหกันไมเปๅน เมืองนั้นจะเปๅนอยางไร?” 
“การที่เด็กๆ ตองดื่มนมวัว ซึ่งมีคุณสมบัติไมเหมือนนมแมของเรา นาจะสงผลขางเคียงอยางไรหรือไม?” 
๒. ตัวอยางคําถามชวนมอง 

    “ทําไมนิ้วมือทั้งหานิ้วของเราจึงไมเทากัน ถานิ้วทั้งหาของเราเทากันจะเกิดอะไรขึ้น?” 
   “ถาคนเราตัวสูงกวานี้อีกเทาตัว เราจะเปๅนอยางไร?” 
    “ถาประเทศไทยไมมีปุาไม ไมมีตนไมเลยแมสักตน เราจะอยูอยางไร จะเกิดอะไรขึ้นบาง?” 
   “ถาแหลงน้ําตามธรรมชาติสวนใหญเริ่มเนาเสียและมีสารปนเปื็อนอันตรายมากข้ึน มนุษยแเราจะ
เดือดรอนสักเพียงใด และเราควรจะทําอยางไรตอไป?” 

 

 
 
๓. ตัวอยางคําถามหรือโจทยแที่ทาทายความคิด 

      “ถาเราจะกินแตงโมโดยไมตองปอกเปลือก จะทําไดหรือไม อยางไร?” 
   “ทําอยางไรเราจึงจะตมไขใหสุกได โดยไมตองใชไฟ?” 
   “ถาเราจะโยนไขลงมาจากตึกชั้น ๓ โดยไมใหตกแตก จะทําไดอยางไร?” 
    “ทําอยางไรเราจึงจะรูความเร็วของกระแสน้ําในแมน้ํา?” 
   “ถาเพ่ือนรักของเรา ๒ คน ผิดใจกันดวยเรื่องที่มาจากตัวเรา จะทําอยางไรใหเขากลับมาคืนดีกัน 
 โดยเราไมตองใชคําพูด?” 
    “เราจะรูไดอยางไรวา หากเราสรางตึกสูงสัก ๒๐ ชั้น ๑ หลัง เราตองระเบิดภูเขา เพ่ือนําหิน และ 
แรธาตุตางๆ มาใช เปๅนจํานวนเทาใด?” 

หากเราลองสังเกตตัวอยางคําถาม ชวนคิด ชวนมอง และโจทยแที่ทาทายเหลานี้ใหดี จะเห็นวาสมอง
ของเราเอง ถูกกระตุนใหคิดอยางมีเงื่อนไข มีเหตุ มีปใจจัย มีตัวแปรตน ตัวแปรตาม มีผลลัพธแ ซึ่งเกิดจาก 
การวิเคราะหแเปรียบเทียบจัดจําแนก แยกหมวดหมู เชื่อมโยงดึงเอาความรูและประสบการณแมาใช ซึ่งอาจ 
จะเรียกข้ันนี้วาการวิจัยก็ได เทานั้นยังไมพอสมองยังตองสรางแบบจําลอง (Model) อยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหม
ดวยจินตนาการ และเกิดการชั่งใจตัดสินใจเลือกระหวางความควร ไมควร ความถูก-ผิดไปดวย และแบบจําลอง
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นี้แหละ คือ การสรางสรรคแ ซึ่งตองเกิดกระบวนการออกแบบ (Design) ทดลอง ลงมือทําที่ใกลเคียงหรือเปๅน
ทางเลือกไปสูคําตอบที่ตองการนั่นเอง 

โดยธรรมชาติของมนุษยแเราที่รางกายอาจเปราะบางกวาสัตวแอ่ืนๆ แตมนุษยแมีสมองมีจิตใจที่กลาแกรง 
และสรางสรรคแมาทดแทนความเปราะบางนั้น เพ่ือชวย
ใหดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ดวยการสรางเครื่องมือ 
เครื่องที่ขยายความสามารถ และประสิทธิภาพของมือ
นั่นเอง ดังนั้นมนุษยแจึงเปๅนนักสรางสรรคแท่ีไมสิ้นสุด ไมมี
ขอบเขตจํากัด จากวันที่มนุษยแนําไฟมาใชได มนุษยแ
สรางเครื่องมือขึ้นมากมายและไมเคยหยุดจนถึงยุค
ปใจจุบันนี้ที่มนุษยแประดิษฐแสิ่งตางๆ มาใชไดอยาง

เหลือเชื่อ ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวาเด็กๆ ของเราในวันนี้ เขาก็จัก 
สืบทอดมรดกแหงความเปๅนมนุษยแผูสรางสรรคแนี้ตอไปดวยตัวของเขาเอง เวนเสียแตวา ผูใหญวันนี้หวังดีเกินไป
คอยปกปูองดูแลลูกมนุษยแอยางไขในหิน ไมปลอยใหเด็กไดเผชิญกับคําถาม ปใญหา ความยากลําบากธรรมดาๆ 
นั่นเทากับคอยธํารงรักษาความเปราะบางของเขาตั้งแตเมื่อแรกเกิดใหเปๅนเชนนั้นเรื่อยไป เพราะถือวาเขามี
เครื่องมืออํานวยความสะดวกอยูแลว จึงไมพึงปลอยใหลูกลําบากเอาเสียเลย ซึ่งถาเปๅนเชนนั้นก็เทากับเรา 
ฆาตัดตอนโอกาสแหงความสรางสรรคแตามธรรมชาติของเขาลงทีละนอยๆ โดยไมรูตัว ยิ่งเด็กในวัยประถม (๗-
๑๒ ปี) นี้ดวยแลว จะยิ่งเกิดอาการนั่งรอใหผูอื่นคิดแทน ทําแทน และไมเคยรูวาในโลกรอบตัวของเขามีอะไร
เกิดข้ึนบาง แลวจะโทษใครกันวาทําใหลูกคิดไมเปๅน? 

 

 
๓.๖ แรงจูงใจใฝุรูถึงวิธีคิดอยางซับซอน เครื่องมือการรับรูทั้งปวงของเด็กวัยประถม กําลังวองไว ไมวา

จะเปๅนตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลวนมีประสิทธิภาพสูง เด็กๆ จึงมีการสังเกตที่ดี อยากรูอยากเห็น ชอบลอง และ
ยินดีที่จะเสี่ยงกับความแปลกใหมทั้งหลาย ไมกลัวผิดถูก ทุกสิ่งรอบตัวลวนเปๅนเรื่องทาทายใหเขาไปทดลอง 
ดวยความสนุกสนานตื่นเตนเสมอ 

ลักษณาการของแรงจูงใจใฝุรูดังกลาวขางตนนี้ มิใชเปๅนไปเพียงผิวเผิน แตเบื้องหลังอาการนั้นเสน
สมองของเด็กๆ กําลังทํางานอยางขะมักเขมน เพราะเซลลแสมองกําลังถูกกระตุนใหเชื่อมโยงใยเพ่ือตอบสนอง 
ตอความรูสึกที่มีตอสิ่งเราทั้งหลาย ความรูที่เกิดจากการทํางานของสมองจะถูกเก็บสะสมไวเปๅนจํานวนมาก 
และหากมีการกระตุนอยางตอเนื่องก็จะขยายเครือขายโยงใยกันอยางรวดเร็ว ตรงกันขามหากขาดการ
ตอบสนองตอความรูสึกท่ีมีตอสิ่งเราแลวใยสมองจะถูกริดทิ้ง (punning) และวงจรของความรูที่เชื่อมโยงกัน 
ก็จะขาดเปๅนหวงๆ มิอาจถักทอไดถึงระดับซับซอน หากแตจะเกิดจากการ “วางเปลา” โดยไมรูสาเหตุ  

โดยธรรมชาติของมนุษยแเราท่ีรางกายอาจ
เปราะบางกวาสัตวแอื่นๆ แตมนุษยแมีสมอง
มีจิตใจท่ีกลาแกรง และสรางสรรคแมา
ทดแทนความเปราะบางนั้น 
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สมองเด็กทารกมีกลุ่มเซลล์ที่สมองสร้างขึ้นมาแล้ว 
พอถึง ๖ ขวบ สมองก็สร้างเครือข่ายวงจรเซลล์
เตรียมไว้ส าหรับการเรียนรู้มหาศาล แต่เมื่ออายุ
เฉลี่ย ๑๔ ปี สมองจะปรับแต่วงจร(Pruning) เหลือ
เฉพาะวงจรที่มีความอยู่ตัวจริง ๆ ส่วนวงจรที่ไม่ได้
ใช้บ่อย หรือไม่ได้ใช้เลยจะถูกตัดทิ้งไป (เส้นสีด าใน
ภาพแสดงถึงโยงใยที่อยู่ในสมอง) โยงใยที่หนาทึบ
กว่า แสดงว่า เซลล์มีความงอกงาม จ านวนมาก  

 
การเรียนรูไปตามแรงจูงใจใฝุรูนี้จึงมิใชเรื่อง

ธรรมดาแตจะนําพาไปสูการสะสมตนทุนทาง
ความคิด หรือจัดสรรชุดความคิดเปๅนสายตอเนื่อง

เชื่อมโยงไดอยางหลากหลาย ดังนั้น หากการสะสมตนทุนไมเพียงพอ ไมวาจะสอนวิธีคิดสักเทาไร ก็มิอาจจะเอา
อะไรมาคิดไดทัน 

 
ตัวอยาง แมแตการเดินไปโรงเรียน ซึ่งก็เดินทางเสนเดิมทุกวัน แตเด็กก็อุตสาหแสังเกตเห็นสิ่งแปลกใหม

และความผิดปกติ ผิดแผกแตกตางจนไดในเรื่องเล็กๆ นอย พอที่จะคิดอานไปถึงที่มาที่ไปและอดไมไดที่จะเติม
จินตนาการของตนเขาไปใหมีสีสันเพิ่มขึ้นไปอีก 

เด็กชายคนหนึ่งติดใจคราบจักจั่นที่ติดอยูตามตนไม (ซึ่งผูใหญมักจะมองไมคอยเห็น) เขาจึงตั้งอกตั้งใจ
เก็บรวบรวมไวทุกๆ วัน จนในที่สุดถึงจํานวนรอยตัว แลวจึงมีความคิดดีๆ เกิดขึ้นคือ นํามาจัดแสดงเปๅน
นิทรรศการการใหเพ่ือนๆ ดูวาในบรรดาคราบเหลานี้มันแตกตางกันไปอยางนาสนใจเพียงไร 

กุญแจสําคัญก็คือ เด็กควรมีโอกาสของตัวเองมีพ้ืนที่เปิดที่ผูใหญไมไดเขามาเกี่ยวของดวย เขา 
จึงจะสามารถใชแรงจูงใจใฝุรูนี้ไดโดยอิสระ มิใชถูกกํากับใหรู ใหเรียน ใหทําตามที่ผูใหญกําหนดไวตลอดเวลา 

 
 
การเขาใจพัฒนาการของผูเรียนในชวงวัยผลิใบจึงเปๅนเรื่องสําคัญที่ครูพึงสังเกต เรียนรู อยางพินิจพิจารณา 
 เพ่ือจะมาสามารถจัดวางทาทีกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม ในฐานะท่ีเปๅนผูที่ดูแลหนาตางแหงการเรียนรู
(Window of Opportunity) ของนักเรียน ที่หนาตางความรูความสามารถในดานตาง ๆ เกิดข้ึนในชวงเวลา

กุญแจสําคัญก็คือ เด็กควรมีโอกาสของ
ตัวเองมีพื้นท่ีเปิดที่ผูใหญไมไดเขามา
เกี่ยวของดวย เขาจึงจะสามารถใช
แรงจูงใจใฝุรูนี้ไดโดยอิสระ มิใชถูก
กํากับใหรู ใหเรียน ใหทําตามท่ีผูใหญ
กําหนดไวตลอดเวลา 
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ของขวบวัยที่แตกตางกัน หากหนาตางบานนั้นเปิด มิไดรับการสงเสริม ความรูความสามารถนั้นก็จะหายไป 
เนื่องจากถูกปิดไปตามวัย อาจสงผลใหไมสามารถใชทักษะที่จําเปๅนนั้น ในการใชชีวิตในชวงเวลาที่เหลือได 
   จากแผนภาพ เราจะเห็นวาหนาตางแหงการเรียนรู ๔ บาน ที่เปิดขึ้นในชวงวัยผลิบาน ไดแก 
พัฒนาการดานรางกาย ภาษาที่สอง ดนตรี คณิตศาสตรแและตรรกะ และ การควบคมทางอารมณแ 
 หมายความวา ครูผูสอนควรพัฒนา ใหความสําคัญ กอนที่หนาตางเหลานี้จะเปิดไปเมื่ออายุถึง ๑๐ ปี   

 
 
แนวคิดส าคัญการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรูในอดีตไมไดเปๅนระบบที่ชัดเจน แตเปๅนตามธรรมชาติของการเรียนรู ในลักษณะการ
เรียนรูแบบ “พระเจาตา” ลูกศิษยแไปฝากตัวเปๅนศิษยแ ปรนนิบัติพระเจาตา อาจารยแเองก็สอนสั่งไปตาม
ศักยภาพ ภูมิรู ภูมิปใญญาของศิษยแแตละคน มีการใหวิชาความที่เหมาะสมสําหรับคนคนนั้น  การสอน การ
ประเมินผลการเรียนรูเปๅนไปตามธรรมชาติ วันดีคืนดี พระเจาตาก็บอกวา “เธอสําเร็จการศึกษาแลว เราสอน
เธอหมดไสหมดพุงเราแลว”  

การจัดการเรียนรูมี ๒ ระบบ คือ แบบเปๅนทางการ มีการคิดเขาลู เขากรอบ และแบบไมเปๅนทางการ 
เปๅนการสอนตามธรรมชาติ ไปตามสถานการณแ แลวคอยเอามาตรฐานมาตรวจสอบ ครูที่ทําเชนนี้ไดจําเปๅนตอง
มีภาพใหญอยูในหัว 

ผูสอนมีภารกิจชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เรียกวา “การจัดการเรียนรู” ซึ่งคําที่ใชเรียกในกลุมนี้ 
ไดแก การสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณแ สวน “การเรยีนรู” เปๅนบทบาทของผูเรียน  

การสอน(teaching) หมายถึง การถายทอด บอก บรรยาย ชี้แจง เปๅนแบบอยาง คนจํานวนมากคิดวา 
“การสอน” เปๅนการถายทอด และการถายทอดนั้นมีเพียง “การบอก” แตความเปๅนจริงแลวการถายทอด
ความรู เปๅนคํากวางที่ซอนดวยวิธีการสอนอีกมากมาย ที่ตองเลือกมาใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแการเรียนรู 
การสอนหรือการจัดการเรียนรูเปๅนเรื่องสําคัญ การปลอยใหเรียนรูเองตามธรรมชาติได แตอาจไมเกิดการเรียนรู
ไดเร็วเทากับมีการจัดการเรียนรูให   

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น เวลาที่ครูสอนนักเรียนวา “นักเรียนกินอยางกินขาวหกเลอะเทอะ 
สงสารชาวนาที่ทํานาบาง” เปๅน “การสั่ง” ไมใช    “การสอน”  หนาที่ของครูตอง “สอนแลวสั่ง” หรือ “สั่ง
แลวสอน”  การสอนเปๅนการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  ครูตองคิดวาจะทําอยางไรไมใหนักเรียนกินทิ้งกิน
ขวาง  ตรงนี้ตองยอนถามตัวเองวา “ทําไม คนเราตองไมกินทิ้งกินขวาง” เราก็จะพอไดคําตอบวา เพราะขาว
ปลาที่ผลิตขึ้นมามีการลงทุน มีการใชจาย ดังนั้นในการสอนของเราอาจใหนักเรียนพิจารณาวาสิ่งที่ทิ้งไปมีมูลคา
เทาใด รวมกันแลวเปๅนเงินเทาไร  ถายิ่งใหนักเรียนไดทํางานแลกเงินแลวจะชวยใหเห็นคุณคาของสิ่งของดวย 
หรือขอใหนักเรียนพิจารณาใหเห็นวามีคนเกี่ยวของกับขาวในจานนี้เทาใด มีความเหนื่อยยากเพียงใด นักเรียนก็
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จะเขาใจและก็สามารถเลือกไดเองวาจะปฏิบัติตอขาวในจานของตัวเองอยางไรหลักการสําคัญคือ เปๅนการเรียน
ที่กระทบตัวนักเรียน กระทบจิตใจ และใหเขาถึงแกนความรูสําคัญ  

การสั่ง การสอน ดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรู มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น เหลานี้เปๅนกระบวนการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูใหกับผูเรียน อันเปๅนภารกิจสําคัญของคุณครู ที่
เรียกวา “การจัดกระบวนการเรียนรู” 

การพาผู เรียนไปสู เปูาหมาย ตองอาศัยรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิค การสอน ที่
หลากหลาย นํามาจัดเรียงอยางเปๅนลําดับขั้นตอน หรือเรียกวาเปๅน “กระบวน” เหมือนขบวนรถไฟที่ตองเรียง
วาจะวางตูเสบียง ตูสินคาไวอยางไรใหเหมาะสม  หากมีลําดับ ขั้นตอนดี ก็ยอมชวยใหผูเรียนมีคุณภาพ              
การเรียนรูดีขึ้น ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูของครูจึงเปๅนวิธีการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูใหกับผูเรียน     

การพานักเรียนออกไปศึกษาสวนกลวยในโรงเรียน เพียงมวนเสื่อไปนั่งเรียนเทานั้น ครูจะเรียกวาเปๅน
การสอนโดยไปศึกษานอกหองเรียนนั้นยังไมถูกตอง เพราะเปๅนเพียงการไปนอกหองเรียนแตยังไมมี “วิธีสอน”  
ครูตองถามตนเองวาในการสอนนั้นผูเรียนตองทําอะไรบาง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางสูงสุด อะไรเปๅนแกนแกน
สําคัญที่แตกตางไปจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีการอ่ืน เชน กอนออกไปนอกหองเรียนตองมีการวางแผน ให
นักเรียนไดตั้งคําถามวาอยากรูอะไร และจะทําอยางไรจึงจะไดคําตอบเหลานั้น ซึ่งอาจเปๅนการสัมภาษณแ 
 การสังเกต การจดบันทึก นักเรียนจะตองทําอะไรบาง แตละคนตองทําอะไร ใครเปๅนผูนํากลุม ใครจดบันทึก   
วิธีการเชนนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสูงสุดตามวิธีการเรียนรูนอกหองเรียน แตถาผูสอนไมมีความรู
เรื่องวิธีการสอนก็จะทําไมไดเหมาะสม และผูเรียนก็ไมเกิดการเรียนรูสูงสุด  ดังนั้นผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับ
วิธีสอนแตละแบบวามีจุดประสงคแเฉพาะอยางไร มีลําดับขั้นตอนสําคัญในการสอนอยางไร  

การบรรยาย มีวัตถุประสงคแเพ่ือการสื่อสารกับคนกลุมใหญ ใหมีความรูความเขาใจภายในเวลาอัน
จํากัด 

การสาธิต มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหเด็กไดดู ไดเห็นการทํางานที่เปๅนรูปธรรมชัดเจน เหมาะสมหรับการ
เรียนสิ่งที่อาจเห็นไดไมชัดเจนนัก หรือการทํางานที่มีลําดับเปๅนขั้นเปๅนตอน 

การทดลอง มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักเรียนไดเห็นผลดวยการปฏิบัติกับตาของตนเอง 
ผูสอนตองระมัดระวัง ๒ เรื่อง คือ ประการแรก ใชวิธีการสอนไมถูกวิธี อาจเนื่องมาจากมีวิธีสอนจํากัด 

และวิธีการสอนนั้นไมเหมาะกับวัตถุประสงคแการสอนที่ตองการใหนักเรียนไดบรรลุ ประการที่สอง ใชถูกวิธีแต
ขั้นตอนยังไมสมบูรณแตามวิธีการนั้น ๆ เชน บางทีสอนบทบาทสมมติ แตใชวิธีการสอนแบบกรณีตัวอยาง 
เนื่องจากครูอาจไมชัดเจนในวิธีสอน เชน การสอนบทบาทสมมติมีวัตถุประสงคแชวยดึงความคิดความรูสึกที่ซอน
อยูขางในออกมาเปๅนการเรียนรู  ดังนั้นครูตองถามวา “คิดอยางไรจึงแสดงแบบนั้น” แตจะไมถามวา “ใคร
แสดงสมบทบาทบาง” เพราะไมใชวิธีการสอนแบบละครหรือการแสดง  
 

การจัดการเรียนรูมีแนวคิดสําคัญหลากหลายแนวคิด ในเอกสารฉบับนี้ไดคัดสรรทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูที่เปๅนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี ๓ ทฤษฎี 
ประกอบดวย  

๑.  ทฤษฎีการเรียนรูแบบมอนเทสซอรี(Montessori) 
๒.  ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวมนุษยปรัชญา(Anthroposophy) 
๓.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยใชสมองเปๅนฐาน(Brain-based Learning)  
ในสวนนี้จะใหความรูความเขาใจแบบกวาง แบบ “ขี่มาชมเมือง” เพ่ือจะเปๅนประโยชนแในการนําไป 

จัดบรรยากาศและการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูตอไป  
 



ความรู้คู่คร ู   ๒๖ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมอนเทสซอร(ีMontessori) 

วิถีการเรยีนการสอนแบบมอนเทสซอรี  เปๅนหลักการที่คํานึงถึงเด็ก ความตองการของเด็กในการเรยีน 
ไดมีการตระเตรียมสิ่งแวดลอมใหเด็กทํางานดวยตนเอง สิ่งแวดลอม และเครื่องมืออุปกรณแตาง ๆ นั้น ได
จัดระบบไวเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาตนเอง โปรแกรมจัดไวใหเด็กไดเปๅนผูเรียนที่มีอิสระ การควบคุมความผิดพลาด
ในการทํางานดวยการใชวัสดุเหลานั้น และสิ่งแวดลอมที่จัดเอาไวนี้เองเปๅนตัวที่ทําใหเด็กมีอิสระ 

มอนเทสซอรีเชื่อวา การที่เด็กไดเรียนรูตามความตองการดวยตนเอง และซึมซาบการเรียนรูจาก
สิ่งแวดลอมจะทําใหเด็กไดในสิ่งที่ตองการจากการเรียนรู เด็กจะไดเสรีภาพในขอบเขตท่ีจํากัด จากสิ่งแวดลอม 
ที่ไดตระเตรียมเอาไวให และจะทําใหเด็กไดรับผลสําเร็จตามความตองการของเขา 

หลักสูตรสําหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ขวบ แบงเปๅน ๓ กลุมใหญ ไดแก การศึกษาดานทักษะกลไก(Motor 
Education) การศึกษาดานประสาทสัมผัส(Education of the Senses) และการตระเตรียมสําหรับการเขียน
และคณิตศาสตรแ(Preparation for writing and arithmetic)  

การศึกษาแบบมอนเทสซอรีมีพ้ืนฐานจากรูปแบบของพัฒนาการของมมนุษยแและวิธีการจัดการศึกษา 
ประกอบดวยเชื่อวาเด็กมีกระบวนการพัฒนาประกอบสรางดวยตนเอง(Self-construction) ดวยการมี
ปฏิสัมพันธแกับสื่อและสิ่งแวดลอม และเชื่อในศักยภาพการเรียนรูที่ติดตัวเด็กมา เด็กอิสรภาพที่จะเลือกและสิทธิ
เสรีที่จะพัฒนาบนสิ่งแวดลอมที่มีการเตรียมการไวแลว      

    
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวมนุษยปรัชญา(Anthroposophy) 
มนุษยปรัชญา หรือ Anthroposophy มาจากรากศัพทแของคําสองคํา คือ anthro แปลวา มนุษยแ 

sophy แปลวาปใญญา (wisdom) Anthroposophy เปๅนแนวปรัชญาที่ Dr.Rudolf Steiner คิดคนขึ้นมา  
จากการไตสวนเฝูาสังเกตทางวิทยาศาสตรแ สไตเนอรแมีความคิดวาวิทยาศาสตรแสมัยใหมอธิบายมนุษยแไดเพียงแค
ดานกายภาพ ปฏิเสธสิ่งที่จับตองไมได และยึดติดทัศนคติทางดานวัตถุนิยมเกินไป เชนการมองวาหัวเปๅนแค
เครื่องปใ่มเลือดใหไหลเวียนในรางกาย สมองเปๅนดั่งเครื่องจักรแปรสัญญาณเทานั้น สไตเนอรแ อธิบายวา ถา
ตองการทําความเขาใจมนุษยแนั้น ตองมองดูใหทั่วทั้งสามดานคือ กาย ใจ และจิตวิญญาณ (Body – Soul – 
Spirit) และมนุษยแนั้นประกอบดวยกายสี่กาย ซึ่งมีความสัมพันธแเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรธรรมชาติสี่อาณาจักร  
คือ มนุษยแมีกายรางที่จับตองได (Physical body) เชนเดียวกับอาณาจักรแรธาตุ พืช และสัตวแ มนุษยแมีกาย
ชีวิต (Etheric body) ซึ่งเปๅนพลังทํางานอยูในกายรางเชนเดียวกับอาณาจักรพืชและสัตวแ มนุษยแมีกาย 
แหงความรูสึก (Astral body)  

 
เชนเดียวกับอาณาจักรสัตวแ แตมนุษยแเปๅนหนึ่งเดียวในธรรมชาติที่มีกายแหงความสํานึกตัวตนแบบ

ปใจเจกชน (Spirit body or the Ego) ซึ่งทําใหมนุษยแแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน แมจะมีชาติพันธุแ และ 
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อยูในวัฒนธรรมสังคมเดียวกันก็ตาม มนุษยแสามารถพัฒนาอารยธรรม ขณะเดียวกันก็สามารถทําลายไดเชนกัน     
มนุษยปรัชญาเสนอแนวทางใหมนุษยแไดคนหาและเรียนรูตามเสนทางที่ตนเลือก เปๅนวิถีปฏิบัติสูปใญญาญาณ 
มากกวาที่จะเปๅนศาสนา หรือเปๅนขอสรุป แตเปๅนผลจากการศึกษาดวยตนเอง (Self education)มากกวา 

 
   
  การศึกษาแนวมนุษยปรัชญาหรือการศึกษาแบบวอลดอรแฟ(Waldorf) มีแนวคิดที่การชวยใหมนุษยแ

บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกําหนดความมุงหมายและ แนวทางแกชีวิตของตนไดอยางอิสระ 
ตามกําลังความสามารถของตน  แตมนุษยแจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนไมได  ถาเขายังไมมีโอกาสไดสัมผัส
หรือคนพบสวนตางๆ หลายสวนในตนเอง   ดวยเหตุนี้การศึกษาวอลดอรแฟ จึงเนนการศึกษาเรื่องมนุษยแ 
และความเชื่อมโยงของมนุษยแกับโลกและจักรวาล   การเชื่อมโยงทุกเรื่องกับมนุษยแไมใชเพ่ือใหมนุษยแ 
ยึดตนเอง (อัตตา) แตเปๅนการสอนใหมนุษยแรูจักจุดยืนที่สมดุลของตนในโลกมนุษยแปรัชญา เนนความสําคัญ 
ของการสรางสมดุลใน สาม วิถีทางที่บุคคลสัมพันธแกับโลกคือผานกิจกรรมทางกาย ผานทางอารมณแความรูสึก
และผานการคิด 
          การศึกษาวอลดอรแฟ มุงพัฒนาเด็กใหเปๅนมนุษยแที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนและใหเด็กไดใช พลัง
ทุกดานไมวาจะเปๅนดานสติปใญญา ดานศิลปะและดานการปฏิบัติอยางพอเหมาะ เปูาหมายของการศึกษา  
คือ การใหการศึกษาเด็กแบบองคแรวมทั้ง Head Heart และ Hand การจัดแผนการเรียนการสอน เปๅนการ
พัฒนาไปตามชวงอายุ และสรางสมดุลระหวางวิชาการ ศิลปะ และดานการปฏิบัติ  

 

กิจกรรมและวิชาที่เปๅนกิจกรรมประกอบหรือวิชาเสริม  ในโรงเรียนกระแสหลัก อาทิเชน ศิลปะ ดนตรี 
การเกษตร และภาษาตางประเทศ ( ๒ ภาษา)  แตในโรงเรียนวอลดอรแฟ กลับถือเปๅนวิชาแกนกลาง    ในตลอด

ThinkingFeelingWilling 

Power 

HeadHeartHand

14-21 ปี7-14 ปี0-7 ปี
ช่วงที ่3ช่วงที ่2ช่วงที ่1

 

Rudorf Steiner(๑๘๖๑-๑๙๒๕) นักปรัชญา นักเปลี่ยนแปลงสังคม 
สถาปนิก  นักการศึกษาและนักดาราศาสตรแ ชาวออสเตรีย เปๅนผูคนพบ
กระบวนการพัฒนามนุษยแ และเคลื่อนไหวดานการพัฒนาจิตวิญญาณ เรียกวา 
มนุษยปรัชญา(Anthroposophy)   ซึ่งแนวคิดการพัฒนามนุษยแและการจัด
การศึกษาเปๅนท่ีสนใจกันทั่วโลก โดยเฉพาะการศึกษาทางเลือก ในประเทศไทย
มีการจัดการศึกษาแนวนี้ไดแก โรงเรียนอนุบาลบานรัก โรงเรียนไตรทักษะ 
 โรงเรียนปใญโญทัย    
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ชวงชั้นตนๆ  ทุกวิชาจะถูกสอนผานสื่อทางศิลปะ  เพราะเด็กจะรับรูไดดีกวาการสอนแบบแหงๆ ไมมีตําราเรียน 
โดยเฉพาะในหาชั้นปีแรกของนักเรียน  เด็กๆแตละคนจะมี Main lesson book  ซึ่งเปๅนสมุดงานประจําตัว 
ที่เด็กจะเติมแตงในตลอดการเรียนของปี    เด็กทําหนาที่สรางตําราเรียนประจําตัวเอง ที่เด็กสามารถบันทึก 
ประสบการณแตางๆที่เด็กไดเรียนไป    สวนในชั้นเด็กโต ก็จะใชตําราเรียนเปๅนเพียงการเสริม Main lesson 
book 

 
การเรียนไมเนนการแขงขัน ไมมีการใหคะแนนในระดับประถมศึกษาตอนตน ครูจะใชวีการเขียนบันทึก

ประเมินเด็กเม่ือจบการเรียนในแตละปีการศึกษา โรงเรียนวอลดอรแฟไมเห็นดวยกับการใชเครื่องมืออิเล็คโทรนิค
โดยเฉพาะโทรทัศนแ 

 
หลักสูตรโรงเรียนวอลดอรแฟ คํานึงถึงภาพรวมทั้งชีวิตของมนุษยแตอบสนองตอธรรมชาติในแตละชวงวัย

ของเด็ก บํารุงเลี้ยงจินตนาการของเด็กทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน ดร.สไตเนอรแ คิดวาโรงเรียนตอง 
เอาใจใสตอความตองการของเด็กมากวาความ ตองการหรือเปูาหมายที่รัฐบาลวางไวหรือแรงกระตุนทาง
เศรษฐกิจ โรงเรียนวอลดอรแฟ ไมใชสถานที่ผลิตคนเพ่ือปูอนตลาดแรงงาน แตเปๅนสถานที่สนับสนุนความคิด
สรางสรรคแและมีอิสระในการสอน ทํานุบํารุงลักษณะปใจเจกของเด็กแตละคนใหเด็กมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง 
สามารถกาวออกไปเผชิญโลกดวยความมั่นใจ ผานการศึกษาที่สมดุลมีบูรณาการในทุกดานของชีวิต 

ครู วอลดอร์ฟ มีหน้าที่ท าให้เด็กรักการเรียนรู้   และครูจะใชศิลปะและกิจกรรม เพื่อสงเสริมการ
เรียนวิชาการ  และชวยสรางแรงกระตุนภายในตัวเด็กใหรักการเรียนรู  ไมใชการทําไปเพ่ือการแขงขันหรือ 
เรียนเพ่ือสอบเอาคะแนน นอกจากนั้นการเรียนการสอนแบบวอลดอรแฟ ยังมีลักษณะแยกตามชวงชั้นเรียน
กลาวคือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  สอนตัวอักษรผานรูปภาพการเขียน อาน สะกดบทกลอนและละคร 
เลานิทานและตํานาน สอนตัวเลข การคํานวณขั้นพ้ืนฐาน การบวก ลบ คูณและหาร เลาเรื่องราวของธรรมชาติ 
การสรางบานและการทําการเกษตร  
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งานประเพณีในวาระเทศกาลตามฤดูกาลตางๆ เปๅนการเชื่อมโยงมนุษยแเขากับจังหวะของธรรมชาติ
และจักรวาล งานประเพณีกําเนิดขึ้นมาตั้งแตยุคโบราณ  และยืนยงมาถึงปใจจุบัน   เพ่ือที่จะมีอารมณแรวม 
ในแตละฤดูกาลของปี  เปๅนการสะทอนสภาวะภายในของจิตวิญญาณ   งานเฉลิมฉลองเปๅนเหมือนงานศิลปะ
อยางหนึ่ง   มันเปๅนความสุขที่เกิดข้ึน นับตั้งแตการไดลงมือกระทํา  การตระเตรียมงาน  การฉลอง และ 
ความทรงจําที่ดีกับงานเทศกาลนั้น ๆ   

การรูจักผูเรียนอยางถองแทก็จะชวยใหครูวางทาทีกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
ไดเต็มตามศักยภาพ สิ่งที่ตองการแนะนําใหครูเขาใจคือ ผูเรียน ๔ แบบ ที่แบงตามธาตุของผูเรียน  
มีศาสตรแความรูดานนี้วา รูปลักษณแวิทยา(Temperament)  

Temperament คือ ลักษณะตามธาตุของคน Steiner กลาววา เราทํางานกับเด็ก ๆ เราคงไมตองการ
ใหเขาทําเลขจริง ๆ แตใหทํางานศิลปะ  ครูจึงเปๅนเหมือนชางปใ็นที่ตองดูธรรมชาติของสิ่งที่จะใชปใ็น ตองรูวา
ตองใชน้ําหนักเทาใดในการปใ็นเพื่อใหไดรูปทรงที่สวยงาม จิตรกรก็ตองรูจักสีวามีสีอะไรบาง ทฤษฎีสีวาอยางไร
บาง  คุณสมบัติของสีแบบตาง ๆ คุณสมบัติของกระดาษแบบตาง ๆ แตพอเราลงมือทําจริง ๆ แลวเราก็แทบลืม
ไปแลววาสีมันผสมกันอยางไร ทฤษฎีวาอยางไร มันกลืนซอนเขาไปตัวเราจนหมดแลว 
  
เชนเดียวกับการทํางานกับเด็ก เราก็ตองรูวาเด็กของเรามีพัฒนาการอยางไรบาง มีความสัมพันธแอะไรระหวาง
บุคคล มีอะไรเกิดข้ึน  ผลการกระทําของครูมีผลตอเด็กอยางไร  temperament พัฒนาขึ้นมาจากพันธุกรรม 
และ insight of spirit กระแสทั้งสองมีผลตอธาตุของเด็ก ในฐานะท่ีเราเปๅนครูเราจึงตองเรียนรูวาจะสรางสมดุล
ของกระแสทั้งสองไดอยางไร 
 ทุก temperament มีคุณภาพของมันอยู Steiner กลาววา ธาตุมีจํานวนมากแตสามารถแบงเปๅน  
๔ กลุมใหญ ๆ คือ 

 เด็กท่ีเก็บตัวเงียบ enjoy life พอใจในสิ่งที่ไดเห็น มีสภาพที่ยังไมตื่นดีเวลาเขามาโรงเรียน ครูตอง
ปลุกใหตื่นกอนที่จะสอนอะไร  

 เด็กท่ีวิ่งถลา กระโดด มีความสนใจสั้น สนใจอะไรไดไมนาน เหมือนผีเสื้อที่โบยบิน 
 เด็กท่ีนิ่งเงียบ see everything แตไมพูด ดูทุกอยาง รูทุกเรื่อง เก็บทุกอยางเขาไปในตัว feel 

very deep inside 
 เด็กท่ีอารมณแรุนแรง เหมือนภูเขาไฟระเบิด 

 ในหองเรียนเรามีเด็ก ๔ แบบ ดังนี้ 
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๑. ธาตุดิน: Melancholic รูปรางผอม ทําตัวหนัก ชอบกมตัว ขอบทําทาครุนคิด เปๅนประเภทนี้รู 
คําตอบ แตพอตอบก็ไมรูวาจะตอบดีหรือไม กลัวคนอ่ืนวาผิด  แผลเล็ก ๆ เขากลับมองเปๅนเรื่องใหญมาก  
พอครูบอกวาเรื่องเล็กครูยังเคยถูกขวานฟในมือมาแลว เขาก็จะรูสึกสบายใจวาแผลเขาเล็ก เดินลงเทาหนัก  
กมหนากมตาทํางาน ชอบสั่งการเพ่ือนวาทํานั้นนั่นทํานี่  แลวตัวเองก็นั่งทํางานของตัวเอง โกรธรุนแรงมาก 
ถาครูหามทําอะไรจะปึงปใงขึ้นมา “ฉันจะกลับบาน”  หรือไปหมอบอยูใตโต฿ะ สักพักก็เดินกลับมานั่งทํางาน
เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นเลย ชอบหลีกเลี่ยงชีวิตทางสังคม ชอบเลนคนเดียว   

๒. ธาตุน้ า : Phlegmatic  คอนขางอวนปูอม สนุกสนานกับชีวิต การกิน การสวมใสเสื้อผา  เวลา 
เขามาในหองจะนั่งรอเรียนอยางสงบ เวลาถามคําถามตองใหเวลาคิด จะไมตอบทันที เปๅนคนมีระบบระเบียบ 
เก็บขาวของเปๅนที่เปๅนทาง คอนขางตอตานแนวคิดใหม ๆ ชอบกิจวัตรที่ลงตัว   

๓. ธาตุลม : Sanguine เวลาเขามาในหองจะวิ่งเขามา โยนกระเปาโครม แมวาครูจะอยูในหองก็ 
ชอบเดินไปดูสิ่งตาง ๆ นั่งนิ่ง ๆ ไมได ชอบของที่แปลกใหม มีนิสัยราเริง สนใจกับทุกสิ่ง ชอบเขาสังคม  
ทําตัวเปๅนสะพานเชื่อมโยงคนตาง ๆ เขาดวยกัน ตาเปๅนประกายอยากรูอยากเห็นอยูเสมอ 

๔. ธาตุไฟ : Choleric เดินลงสนหนัก ๆ มองตรงไปทักทายครู มีเปูาหมายในการทํางาน ชอบเปๅน 
ผูนําเวลาโกรธจะรุนแรง เปๅนพวกที่แสดงออกซ่ึงความรูสึก  พรอมที่จะเขาไปจัดการงานของคนอ่ืน ไมอาย 
ที่จะแสดงออก  หนาแดงกํ่าและสายตาเกรี้ยวกราด มีนิสัยชอบเอาชนะ แตก็ไมขุนของหมองใจ เรียนรูกับ 
ผูที่เขาชื่นชมวาเกงไดดี เวลาวาดรูปชอบใชสีรุนแรง  
 

เด็กแบงเปๅน ๔ กลุม ครูจะทําอยางไรเวลาไปสัมพันธแกับเขา แคการที่เขาเดินไปมาก็สามารถ 
บรรยายลักษณะได การวาดรูป การรองเพลง  การถามคําถามแลวดูคําตอบของเขา แววตา มือที่สัมผัสเปๅน
อยางไร การฟใง เหลานี้เปๅนเรื่องของ temperament child ทั้งสิ้น 
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 แผนภาพ  4 Temperament รูปลักษณ์วิทยา ๔ แบบที่แสดงลักษณะตามธาต ุ
ของเด็กท่ีส่งผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรม ๔ แบบ คือ ธาตุดิน น้ า ลม และไฟ  ขณะเดียวกันก็แสดง
ให้เห็นวัฏจักรของการเรียนรู้ของคนที่มีจังหวะแบบฤดูกาล กิจกรรมการเรียนรู้จึงมีจังหวะดังกล่าว 
 คือ มีการเคลื่อนไหว ร่าเริง สลับกับการสงบนิ่ง นอกจากนี้กิจกรรมก็มีความสัมพันธ์กับฤดูกาล 
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป   
 
Steiner ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการจําแนกคน และจัดการศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธาตุ 

ของคน  
การเขียนของเด็กหากสังเกตใหดี เด็กจะมีพฤติกรรมการเขียนแตกตางกันไป 
เด็กธาตุดิน(Melancholic)  จะบรรจงเหลาดินสอนจนแหลม เขียนตัวหนังสือเล็กมาก ตัวหนังสือสวย

เปๅนระเบียบ การลงน้ําหนักเสนตาง ๆ ไมเทากัน  
 เด็กธาตุน้ํา(Phlegmatic) เขียนชา ๆ บรรจง มีความสุขกับการไดเขียน 

เด็กธาตุลม(Sanguine) เขียนตัวหนังสือไมเทากัน ไมเปๅนระเบียบ บางครั้งก็ไมอยูในเสนบรรทัด 
  เด็กธาตุไฟ(Choleric) ทําดินสอหักเปๅนประจํา เขียนหนัก ลงแรงมาจนทะลุไปอีกหนาหนึ่ง 

สมมติวามีวันหนึ่ง ตามกําหนดนักเรียนตองไปพิพิธภัณฑแ แตฝนตก หรือรถเสีย  ครูเลยแจงนักเรียนวา
วันนี้ตองยกเลิกการเดินทาง  ในเหตุการณแนี้เราจะพบวามีปฏิกิริยาจากนักเรียนแตกตางกันไป ดังนี้ 
  
 
           เด็กธาตุดิน(Melancholic)  จะประทวงไมยอมทําอะไร 
 เด็กธาตุน้ํา(Phlegmatic) บอกวา ไมไปก็ได ฉันไมชอบอยูแลว 

เด็กธาตุลม(Sanguine) จะบอกวาไมไปเหรอ มีอะไรใหทํากันดี ไปเดินเลนกันเถอะ พรุงนี้คอยไปกัน
ใหม 

เด็กธาตุไฟ(Choleric) บอกวาไมเปๅนไร 
 หากเกิดเหตุการณแในชั้นเรียนแบบนี้ คุณครูจะทําอยางไร   
 ถาใหเด็กทั้ง ๔ แบบวาดรูปเทพตัวเล็กในนิยาย เราจะพบพฤติกรรมตาง ๆ กันคือ 
 เด็กธาตุดิน(Melancholic)  จะคอยๆ วาดรายละเอียด เติมตา หู จมูก ปาก เสื้อ กระดุม วางได 
อยางถูกตอง  
 เด็กธาตุน้ํา จะรออยูเฉย ๆ จนกวาครูอธิบายจบและบอกใหลงมือวาดไดแลว เด็กก็ยังคงถามครูวา  
“ใหผมวาดอะไร” 
 เด็กธาตุลม(Phlegmatic)  ลงมือวาดทันที แลวยังถามตอ “ครูครับผมวาดบานดวยไดไหม”  
“เติมหมีไปดวยไดหรือเปลา”  

เด็กธาตุไฟ(Choleric) จะลงมือวาดทันที 
 พอวาดภาพเสร็จเราก็จะพบรูปวาด ๔ แบบ ดังนี้ 
 เด็กธาตุดิน ภาพจะมีสีออน ๆ แทบไมเห็นสีเลย มีรายละเอียดเยอะไปหมด ใบหนาเล็ก ๆ  
แตเต็มไปดวยตา จมูก ปาก ฟใน 
 เด็กธาตุน้ํา สีที่ใชมักเปๅนโทนสีเขียว ฟูา ตัวเทพเจาดูเรียบรอย ใชสีเต็มพื้นที่ของกระดาษ 
เด็กธาตุลม ภาพวาดมีความสนุกสนาน มีผีเสื้อ ตนไมใบหญา สีสันหลากหลาย มีการเคลื่อนไหวอยูในภาพ 



ความรู้คู่คร ู   ๓๒ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 เด็กธาตุไฟ  มักเริ่มวาดที่เทากอน ตอไปที่ตัว สุดทายก็พบวาสวนหัวไมมีที่วาดแลวเพราะลนกระดาษ 
พอใหวาดหัวกอนก็ไมมีที่วาดเทาอีก เด็กลุมนี้ไมเขาใจเรื่องสัดสวน 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain-based Learning) 
    นับวาเปๅนการตื่นตัวเรื่องการเรียนรูดวยฐานความรูมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตรแที่คนพบ
กระบวนการทํางานและการเรียนรูของสมองมนุษยแ  นําไปสูการออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพ่ือสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษยแ โดยเชื่อวาโอกาสทองของการเรียนรูอยู
ระหวางแรกเกิด – 10 ปี  
 การศึกษาไทยใหความสําคัญกับการเรียนรูเกี่ยวกับสมองมากข้ึน Bain-based learning (BBL) 
 คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  BBL ไมไดปฏิเสธ
ทฤษฎีทางการศึกษาเดิม แตเสริมทฤษฎีเดิม ดังนั้นจึงเปๅนเรื่องที่เราทุกคนไมวาจะเปๅนพอแม คุณครู  
หรือเด็ก ๆ เองควรรับรู 
 ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหปใจจุบันเราทราบวา สมองทั้งสองซีกทํางานเชื่อมตอถึงกัน สมองของ
มนุษยแจะทํางานก็ตอเมื่อเซลลแสมองมาเรียงตอกันเปๅนวงจรเครือขาย การกระตุนประสาทสัมผัสและการกระตุน
สมองจะทําใหเกิดวงจรเครือขายสมองและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมอง 
 ธรรมชาติออกแบบสมองมาเพ่ือการเรียนรู แตสมองของแตละคนจะพัฒนาไดเต็มศักยภาพหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับวาเรามีความเขาใจเกี่ยวกับสมองและการเรียนรูของเด็กดีแคไหน  และจะสามารถจัดกระบวนการ 
ที่จะสงเสริมสมองทั้งสองสวนใหสัมพันธแกันไดมากนอยเพียงใด  ซึ่งนาทีทองในการวางรากฐานการเรียนรู 
อยูในชวง ๑๐ ปีแรกของชีวิต  โดยมีพันธุกรรม โภชนาการ สิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดู เปๅนปใจจัยที่ชวงสงเสริม
และควบคุมพัฒนาการของสมอง ในวัยเด็ก การกระตุนจะชวยใหเซลลแประสาทตอกันไดดีขึ้น เชน วงจร 
การมองเห็นผลมะนาวไปเชื่อมกับความจําของตอมรับรส และการทํางานของตอมน้ําลาย  แตธรรมชาติ 
ของมนุษยแก็มีการจัดระเบียบโดยตัวเอง  เซลลแสมองบางสวนจะหายปากไมไดใชงาน บางสวนจะหนาขึ้น 
 มีการตัดแตงใหเกิดพ้ืนที่วาง คลายการแตงกิ่งตนไมเพ่ือใหตนไมเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณแขึ้น 
 เรื่องราวเกี่ยวกับสมองและการเรียนรู มีเรื่องที่นาสนใจที่ครูผูสอนและผูเกี่ยวของควรรับรู ๗ ประการ
คือ 
 เรื่องแรก  คือ Nerogenesis (new cells) มีการคนพบวาสมองมนุษยแมีนิวตรอน(Neuron) หรือเซลลแ
สมองที่เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปๅนการหักลางความเชื่อเดิมที่วา เซลลแสมองมนุษยแการสรางใหมหลังจาก 
ที่ทารกคลอดออกจากทองแม  อยางไรก็ตามงานวิจัยในปใจจุบันพบวาเซลลแใหมที่สรางมีอยูใน ฮิปโปแคมปัส 
ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการเรียนรูและความทรงจํา แตในสมองสวนอื่น ๆ นั้น ยังไมมีการระบุออกมาอยางชัดเจน 
และเงื่อนไขสําคัญท่ีจะใหสมองสรางนิวรอนใหมคือ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มีคุณคาสูง     
การอานหนังสือ การรับรูเรื่องใหม ๆ เปๅนตน 
 เรื่องท่ีสอง  คือ Allostasis เปๅนสภาวะการปรับสมดุลในสมอง ซึ่งถาสมองทํางานหนักเกินไปจนเสีย
สมดุลก็จะทําใหเกิดโรคตางๆ ได โดยเฉพาะความเครียดที่ยาวนานจะมีผลตอการทําลายเซลลแสมอง สวน
ความเครียดเล็ก ๆ นอย ๆ นั้น สมองสามารถปรับสมดุลไดเอง ซึ่งเราสามารถชวยตัวเราเองไดโดยการพยายม
ควบคุมตนเองใหผอนคลายจากความเครียด 
 เรื่องท่ีสาม คือ Social Environmental Neuroscience กลาวถึงความเชื่อเดิมของพวกเราวา 
 ใครมียีน(Gene) อยางไร ก็จะเปๅนเชนนั้นตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต แตความรูใหมบอกใหเราทราบวา บุคคลและ
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สิ่งแวดลอมตาง ๆ มีผลตอการพัฒนายีนของเรา สิ่งตาง ๆ เหลานี้หมายถึง ความเครียด สารอาหารตาง ๆ         
การออกกําลังกาย ความสัมพันธแทางสังคม ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่จะชวยใหยีนของเราพัฒนาคือ การสราง
ความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน การทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพของอาคาร และแสงมีผล 
ตอการเรียนรู  
 เรื่องท่ีสี่ คือ Neural plasticity (Brain rehabilitation) เปๅนสภาวะที่เซลลแของสมองมีการปรับตัว
และยืดหยุนสูง ดังนั้น เซลลแสมองจึงขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถถูกทําลายหรือฟ็ืนฟูได เซลลแสมองที่
ถูกทําลายมีเหตุมาจากสารเสพติดหรือความเครียดสะสม  สวนการฟ็ืนฟูสามารถทําได เชน ในผูเรียนที่มีปใญหา
เรื่องการอานก็สามารถใชการชวยเหลือดานประสาทสัมผัส 
 เรื่องท่ีหา คือ Malleable memories สมองมีระบบความจําที่เปลี่ยนแปลงได เมื่อรับรูเรื่องราวใหม ๆ 
ในสมองเรามีสวนที่ทํางานเกี่ยวกับความจําคือ ฮิปโปแคมปใสมีลักษณะคลายกลวยหอม ๒ ลูก โคงอยูในกลาง
สมอง ขอมูลจากประสาทสัมผัสตาง ๆ ภาพที่เห็น เรื่องที่ไดยิน หรือหนังสือที่อาน จะวิ่งมาท่ีนี่หมด ฮิปโป
แคมปใสจะจัดการขอมูลทั้งหมดใหเกิดความจําขึ้น และความจําจะตองมีองคแประกอบ ๓ สวน คือ ๑) การไดมา
ซึ่งขอมูล ๒) การเก็บขอมูลนั้น ๓) การเรียกขอมูลออกมาไดตามตองการ  ดังนั้น สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิด
ความจําที่ดี คือ การเรียนรูในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ไมควรเรียนครั้งเดียวเลิก แตควรมีการเรียนเรื่องนั้น ๆ  
อยางมีความหมาย เชื่อมโยงกับตัวเราและใชเวลาในการเรียนเรื่องนั้นระยะหนึ่ง พรอมกับมีการทบทวนอยู
เสมอ ที่สําคัญคือ เรื่องราวนั้นตองสัมพันธแกับความรูสึกท่ีดีเชน รูสึกสนุก ตื่นเตน ประทับใจ เราจึงจะจํา
เรื่องราวนั้น ๆ ไดอยางดี  
 เรื่องท่ีหก คือ Enrichment มีการคนพบวา สิ่งแวดลอมที่พรอมมูลจะทําใหสมองเด็กเรียนรูไดดี  
เด็กท่ีเรียนรูไดดีจะมีขนาดสมองใหญและหนัก พรอมกับมีการเชื่อมตอระหวางเซลลแสมองเปๅนจํานวนมาก                
การเชื่อมตอมาก ๆ แสดงวา เสนใยประสาทเหลานี้สามารถติดตอเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางกันไดดี ดังนั้น
สิ่งแวดลอมท่ีหลากหลายและเอ้ือตอการเรียนรูจะชวยใหเซลลแตาง ๆ เชื่อมเขาหากันมากขึ้น และเปๅนเครือขาย
ที่ขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้น   ชุมทางระหวางเซลลแที่มาเชื่อมตอกัน(synapse) จะขยายใหญขึ้น ตัวอยาง
การจัดหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน มีภาพประกอบ สื่อตามมุมตาง ๆ ในหองอยางหลากหลาย การใช 
แสงธรรมชาติไมใชฟลูออเรสเซนตแ(เพราะแสงไมคงท่ี) สีที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี คือ เหลือง สมออน 
 สีเบจ(beige) เพราะสีเหลานี้กระตุนความรูสึกในแงบวก 

 เรื่องท่ีเจ็ด คือ Thought-controlled interface เปๅนการคิดคนเทคโนโลยีเพ่ือชวยใหคนพิการ
สามารถสื่อความคิดออกมาเปๅนรูปธรรมไดโดยไมตองเคลื่อนไหว    

Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชความรูเกี่ยวกับสมองเปๅนหลัก ได
เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ๑๒ ขอ ดังตอไปนี้  
   ๑. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน  
            สมองเปๅนอวัยวะที่มีความสําคัญที่สุดในรางกายของคนเรา เพราะการที่มนุษยแ สามารถเรียนรู 
สิ่งตาง ๆ ไดนั้นจะตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปๅนพื้นฐานของ การรับรู รับความรูสึกจากประสาทสัมผัส 
ไดแก ตาทําใหเห็น หูทําใหไดยิน จมูกทําใหไดกลิ่น ลิ้นทําใหไดรับรส และผิวกายทําใหเกิดการสัมผัส  

    แนวการจัดกิจกรรมการสอน  
            ครูจําเปๅนตองใชกลวิธีและเทคนิคที่หลากหลายเพ่ือกระตุนสมองของนักเรียน ไมมีวิธีหรือเทคนิค 
ของใครสมบูรณแที่สุด ดังนั้นการสอนที่ดีตองสอดคลองกับการที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปูาหมาย 
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ของการศึกษานั้น ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งกระบวนการเรียนรู 
ของบุคคลนั้นมีความหลากหลายและแตกตางกันไปตามประสบการณแและความสามารถพ้ืนฐานของบุคคลนั้น 
ๆ หรือ Style การเรียนรูมีหลายรูปแบบ โดยพบวาหองเรียนหนึ่ง ๆ มักจะมีผูถนัดการเรียนรูอยู ๔ รูปแบบ 
 คือ นักทฤษฎี นักวิเคราะหแ นักปฏิบัติ และนักกิจกรรม ดังนั้น ครูจึงจําเปๅนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เหมาะสมและเอ้ือตอผูเรียนทั้ง ๔ แบบอยางเสมอภาคกัน เพ่ือใหผูเรียนมีความสนุกสนานเกิดความสุขในการ
เรียนรูตามรูปแบบที่ตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาสพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ ที่ตนเองไมถนัดดวยวิธีการ
หลากหลายอีกดวย โดยอาจเริ่มจากรูจักผูเรียนเปๅนรายบุคคลแลววางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลอง
กับลักษณะของผูเรียนรวมทั้งสรางโอกาสใหเขาไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
    ๒. สมองกับการเรียนรู้  
            สมองไมไดมีหนาที่เฉพาะรับรูแตเพียงอยางเดียว แตจะเปๅนอวัยวะที่สําคัญตอการพัฒนาของอวัยวะ
ทั้งหมดของรางกาย ซึ่งจะรวมถึงการคิด การเรียนรู การจํา และพฤติกรรมของมนุษยแ มีความจําเปๅนอยางยิ่งที่
ครูผูสอนควรจะมีความรูเรื่องที่เก่ียวกับการทํางานและการพัฒนาของสมอง เพ่ือจะไดวางแผนจัดกิจกรรม           
การเรียนรูในลักษณะที่กระตุนใหสมองคิดและทํางานแบบทาทาย ยั่วยุมากที่สุด ผูเรียนไดคิดและแสดงออก
อยางสรางสรรคแในทุกดาน ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ เปๅน
รากฐานไปสูการเปๅนคนดี คนเกงและมีความสุขในการดํารงชีวิตและเม่ือเติบโตขึ้นจะไดเปๅนเยาวชนพลเมืองที่ดี
ของสังคมตอไป  
    แนวการจัดการเรียนการสอน  
  วิธีการเตรียมความพรอมทางสมอง  
   ๑) การดื่มน้ํา ควรดื่มน้ําบริสุทธิ์ วันละ ๖ – ๘ แกว เพราะถารางกายไดรับน้ําอยางเพียงพอจะทําให
เซลลแสมองทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    ๒) การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ซึ่งถูกตองตามหลักโภชนาการ เพราะ
อาหารจะทําใหเซลลแประสาท / เซลลแสมองเจริญเติบโต สงผลใหความจําดีและเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
   ๓) การหายใจ ควรฝึกหายใจใหลึก ๆ ซ้ํา ๆ และมีจังหวะที่แนนอน เพราะสมองตองการออกซิเจน 
และออกซิเจนชวยใหกระบวนการคิดดี ซึ่งถามีการหายใจที่ถูกตองจะชวยใหเกิดสมาธิ สมองปลอดโปรง      
ลดสภาพการหลง ๆ ลืม ๆ และสามารถปูองกันโรคสมองเสื่อมได  
   ๔) การฟใงเพลง / ดนตรี ควรหาโอกาสฟใงเพลง / ดนตรี จะกระตุนใหเกิดการรับรูและกระตุนการ
ทํางานของสมองทั้งสองซีกใหสอดคลองกันทั้งระบบ การฟใงเพลงที่มีคุณภาพทําใหสมองผลิต Alpha Waves 
และ Theta Waves ทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วและเกิดความคิดสรางสรรคแชั้นสูง 

๕) การคลายความเครียด ความเครียดเปๅนอุปสรรคแตอการเรียนรู ดังนั้น ควรหาเวลาพักผอน ออก
กําลังกาย จัดลําดับความสําคัญของงาน การหัวเราะ / ยิ้ม ทําใหจิตใจเบิกบาน ไมเครียดและไมคิดวาตัวเอง 
เปๅนคนไรคา  
    ๖)  การบริหารสมอง การบริหารสมองเปๅนระบบการเคลื่อนไหวรางกาย ที่จะเราให สมองทํางาน 
อยางดี เปๅนการเชื่อมโยงระหวางการเคลื่อนไหวรางกายกับการทํางานของสมอง  
 
   ๓. การเรียนรู้มีมาแต่ก าเนิด  
    ในการเรียนรูของบุคคลเรานั้นจะเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มมีชีวิต และเปๅนที่รูกันโดยทั่วไปวาการเรียนรูที่ดีที่สุด
นั้นจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือเปๅนการเรียนรูโดยประสบการณแตรง  
    การเรียนรู้กับการเรียนการสอน  
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    การที่จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูเพ่ือเปๅนผูที่เกง ดี และมีความสุขไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
ปใจจัยหลายประการดวยกัน แตปใจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่ง ไดแก การจัดการเรียนการสอน เพราะหัวใจของการเรียน
การสอนคือการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งถาหากมีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ยอมกอใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีได  
   ลักษณะการเรียนการสอนที่ดี มีดังตอไปนี้  
   ๑) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
   ๒) เนนความตองการของผูเรียนเปๅนหลัก  
   ๓) ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน  
   ๔) ตองเปๅนที่นาสนใจ ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย  
   ๕)  ตองดําเนินไปดวยความเมตตากรุณาตอผูเรียน  
   ๖)  ตองทาทายใหผูเรียนอยากเรียนรู  
   ๗)  ตองตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู  
   ๘)  ตองสรางสถานการณแใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง  
   ๙)  ตองสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู  
   ๑๐)  ตองมีจุดมุงหมายของการสอน  
   ๑๑)  ตองสามารถเขาใจผูเรียน  
    ๑๒)  ตองคํานึงถึงภูมิหลังของผูเรียน  
   ๑๓)  ตองไมยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้น  
   ๑๔)  การเรียนการสอนที่ดีเปๅนพลวัตร (Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลา 
ทัง้ในดานการจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ รูปแบบ เนื้อหาสาระ เทคนิควิธี ฯลฯ  
   ๑๕)   ตองสอนในสิ่งที่ไมไกลตัวผูเรียนมากเกินไป  
   ๑๖)  ตองมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปๅนระบบ 

ดังนั้น การเรียนรูของผูเรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถาผูวางแผนการเรียนรูได คํานึงถึงลักษณะ
การเรียนรูที่ดี วิธีการเรียนรู หลักการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพและลักษณะ       
การเรียนการสอนที่ดี ดังที่นําเสนอเพ่ือเปๅนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรูตอไป  
   ๔) รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล  
          ผูเรียนในหองเรียนหนึ่ง ๆ มักจะมีผูถนัดการเรียนรูตามรูปแบบของตน ครูจึงจําเปๅนตองจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกรูปแบบอยางเสมอภาคกัน เพ่ือใหผูเรียนมีความสนุกสนานและเกิดความสุข
ในการเรียนรูตามรูปแบบทีต่นถนัด รวมทั้งยังมีโอกาสพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ ที่ตนไมถนัดอีกดวย  
    แนวการจัดการเรียนการสอน  
          การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดมิใชเกิดจากการสั่ง การสอน การถายทอดเพียงอยางเดียว แตตองเกิดจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษยแ มีการรับรู คือ การแสวงหาและรับขอมูล ขอความรูจากประสาทสัมผัสตาง ๆ 
มีการบูรณาการความรู เปๅนการนําขอมูลขาวสาร ความรูใหมที่ไดรับมาผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณแ 
หรือโครงสรางขอความรูเดิม เพ่ือขยายหรือสรางความรูใหม มีการประยุกตแใช คือการนําความรูมาใชในการ
ดํารงชีวิต หรือ การแกปใญหาในการทํางาน ดังนั้น การจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่แทจริงและถาวรนั้น 
จะตองจัดใหครบ องคแประกอบทั้ง ๓ สวน ไดแก การรับรู การบูรณาการความรู และการประยุกตแใช เพ่ือเปๅน
การเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต  
 
   ๕. ความสนใจมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  
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            ความสามารถพิเศษของมนุษยแ แบงออกเปๅน ๘ ดานดวยกัน มนุษยแยอมมีความ แตกตางระหวาง
บุคคล แตละคนมักจะมีความเกงไมเหมือนกัน ควรเปิดโอกาสใหผูเรียนเปๅน ผูวางแผนในการพัฒนาตนเอง 
 โดยเริ่มจากรูจักตนเอง รูจุดเดน จุดดอย คนหาวิธีการพัฒนาความเกงใหแกตนเองที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยาง
มีความสุขและเกิดการเรียนรูอยางมี ความหมาย 

   แนวการจัดการเรียนการสอน  
            ครูผูสอนจะตองมีขอมูล และรูจักนักเรียนเปๅนรายบุคคล คิดและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความถนัด/
ความสามารถหรือความเกงใหเกงมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการพัฒนาดานอ่ืน ๆ อีกใหมีความเกงหลาย ๆ ดาน  
เปิดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถหรือความเกงสู สาธารณชน โดยอาจจัดเวทีใหแสดง 
อยางอิสระ  
 
   ๖. สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้  
            สมองของคนเราแบงออกเปๅน ๒ ซีก คือซีกซายกับซีกขวา สมองทั้งสองดานมีความสัมพันธแกัน สมอง
มีหนาที่ ควบคุมการรับรู การคิด การเรียนรูและการจํา ควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย และ
ควบคุมความรูสึกและพฤติกรรม จะเห็นไดวา สมองไมไดมีหนาที่เฉพาะรับรูแตเพียงอยางเดียว แตจะเปๅน
อวัยวะที่สําคัญตอการพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดในรางกาย ซึ่งรวมถึงความคิด การเรียนรู การจํา และ
พฤติกรรมของมนุษยแ  

   แนวการจัดการเรียนการสอน  
          การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูตองมีความเขาใจทักษะที่เกี่ยวโยงกับความสามารถพิเศษของสมอง 
แตละซีก สมองซีกซายสั่งการทํางานเก่ียวกับ คํา ภาษา ตรรก ตัวเลข/จํานวน ลําดับ ระบบ การคิดวิเคราะหแ 
และการแสดงออกเปๅนตน สมองซีกขวาจะสั่งการเก่ียวกับ จังหวะ ดนตรี ศิลปะ จินตนาการ การสรางภาพ 
การรับรู การเห็นภาพรวม ความจํา ความคิดสรางสรรคแ เปๅนตน  
 
    ๗. การเรียนรู้ในสิ่งท่ีสนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            สมองจะซึมซับขอมูลที่บุคคลมีความสนในเรื่องนั้นอยูแลว เชื่อมโยงกับขอมูล ความรูใหม ประสาน
ขอมูลความรูเขาดวยกัน ซึ่งหมายความวา การเรียนรูของมนุษยแจะมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อมีการเชื่อมโยง
ระหวางประสบการณแเดิมของผูเรียนกับการจัด ประสบการณแในการเรียนรูในแตละครั้ง  

แนวการจัดการเรียนการสอน  
            ควรจัดเนื้อหาที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษยแ กระบวนการเรียนรูมีลักษณะ
หลากหลายรวมกันในลักษณะ ผูเรียนเปๅนศูนยแกลาง แหลงการเรียนรูหลากหลาย เชน เรียนรูจากสื่อธรรมชาติ 
จากคําบอกเลาของผูเฒาผูแก จากแหลงงานอาชีพของชุมชน จากการคนควาทางเทคโนโลยี ฯลฯ  
 
   ๘.การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งในแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ  
            การเรียนรูของคนสวนใหญมักเกิดการเรียนรูขึ้นไดจากสิ่งที่ไมไดตั้งใจ สามารถเรียนรูไดจาก
ประสบการณแในสถานการณแจริง เชน ในการแกปใญหาเฉพาะหนาที่เผชิญอยูโดยไมไดคิดในการแกปใญหาที่เกิด
ขึ้นมากอน โดยอาศัยประสบการณแเดิมของแตละบุคคลในการเรียนรูที่จะแกปใญหาไดอยางเหมาะสม  
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   แนวการจัดกิจกรรมการสอน  
            ในกระบวนการเรียนรูนั้น ขณะที่ผูเรียนเรียนรูนั้นอาจเปๅนแคการรับรู แตยังไมเขาใจ ความเขาใจอาจ 

 

เกิดข้ึนภายหลังจากที่ผูเรียนสามารถมองเห็นถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธแกันถึงสิ่งตาง ๆ ที่ตนเอง
รับรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย ในระดับที่สามารถอธิบายเชิงเหตุผลได ซึ่งบางครั้งการสอนในชั้นเรียน 
เมื่อจบลงบางบทเรียนไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได เนื่องจากการสอนนั้นไมสอดคลองกับ
ประสบการณแเดิมของผูเรียน  

  ๙. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ  
            การเรียนรูที่ดีเกิดจากกระบวนการที่สรางความเขาใจ และใหความหมายกับสิ่งที่รับรูมา มีการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง สอน/แนะนําบนพื้นฐานความรู ประสบการณแและทักษะที่มีอยูเดิม 
ของผูเรียน  

   แนวการจัดการเรียนการสอน  
            บางครั้งการจําเปๅนสิ่งสําคัญและมีประโยชนแ แตการสอนที่เนนการจําไมกอใหเกิด ความเชื่อมโยง 
ใหเกิดการเรียนรูและบางครั้งเปๅนอุปสรรคตอการพัฒนาความเขาใจ ถาครูไมไดศึกษาลีลารูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียนแตละประเภท วามีความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู หลักการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ 
จัดกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนแตละประเภท จะสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน  
 
   ๑๐. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
            ภาษาแรกของมนุษยแเราถูกเรียนรูจากประสบการณแท่ีมีปฏิสัมพันธแกันอยางหลากหลาย ดวยคําศัพทแ
และไวยากรณแ ถูกเรียนรูโดยกระบวนการเรียนรูภายในของบุคคลที่เกิดจากการมี ปฏิสัมพันธแกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมภายนอก  

   แนวการจัดการเรียนการสอน  
         ครูจําเปๅนตองใชกิจกรรมที่เปๅนสถานการณแในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การสาธิต การทําโครงงาน 
ทัศนศึกษา การรับรูประสบการณแดวยการมองเห็นของจริง การเลาเรื่อง ละคร และการมีปฏิสัมพันธแตอคน
หลาย ๆ ประเภท การเรียนแบบมุงประสบการณแทางภาษาสามารถเรียนรูไดในกระบวนการโดยผานเรื่อง 
หรือการเขียน ความสําเร็จ ขึ้นอยูกับการใชประสาทสัมผัสและใหผูเรียนพบประสบการณแท่ีซับซอนและ 
มีความเก่ียวของกันในเนื้อหา ครูไมควรเปๅนเพียงผูบรรยาย แตควรเปๅนผูกํากับที่ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณแ
ที่สงผลตอการเรียนรู  
 
    ๑๑. การเรียนรู้คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้  
          เซลลแสมองจะเกิดมีการเชื่อมตออยางสูงสุด เมื่อถูกกระตุนใหเผชิญกับสถานการณแ ที่ทาทายใหผูเรียน
อยากเรียนรู โดยผานกระบวนการเลนอยางสนุกสนาน และมีความสุข ปราศจากความเครียด เพราะ
ความเครียดเปๅนสิ่งที่บั่นทอนการเรียนรูของผูเรียนได  
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   แนวการจัดการเรียนการสอน  
           ควรสรางสถานการณแและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยเพื่อ การเรียนรู โดยผานการเลนแบบทาทาย     
การเสี่ยง ความสนุกสนาน เปๅนสิ่งจําเปๅนที่ทําใหเกิดการเรียนรู การถูกทําโทษอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจะ
ทําใหเปๅนอุปสรรคตอการเรียนรู ครูจึงไมควรลงโทษผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมที่ใหผูเรียนเผชิญกับ
สถานการณแแวดลอมที่กระตุนการเรียนรู  
 
   ๑๒. สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน  
            มนุษยแทุกคนมีระบบสมองที่เหมือนกัน ถึงแมวาทุกคนจะมีศักยภาพแตกตางกันในดาน ความรู 
ความถนัดที่มีอยูเดิม ตามสภาพแวดลอมของแตละคน แตเราสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพไดอยาง 
เทาเทียมกัน  

   แนวการจัดการเรียนการสอน  
            ผูเรียนมีความแตกตางกันเกี่ยวกับความสามารถทางสติปใญญา ความสามารถความเกงของมนุษยแ 
คือ ทฤษฎีพหุปใญญา ความเปๅนคนเกงคืออะไร มีคําตอบมากมายหลายรูปแบบ แตสรุปรวมไดวา คนเกงคือ 
ผูมีความสามารถดานใดดานหนึ่งเฉพาะดาน หรือหลาย ๆ ดาน ที่แสดงออกถึงความสามารถไดอยางเปๅน 
ที่ประจักษแ ในการพัฒนาความเกงนั้น ควรเปิดโอกาสใหผูเรียนเปๅนผูวางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยเริ่ม 
จาก การรูจักตนเอง รูจุดเดนจุดดอย คนหาวิธีพัฒนาความเกงใหแกตนเองที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ความสุขและเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ภายใตการดูแล กระตุน ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก 
ของครู พอแม ผูปกครองและผูเกี่ยวของ ดังนั้น จะเห็นไดวาความเกงพัฒนาไดถารูวิธีและทําถูกวิธี  

 
 
 
บรรยากาศดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 
  

สภาพแวดลอมเปๅนเรื่องสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียน  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปๅนสําคัญจึงเนนใหความสําคัญกับ “การเรียนรูของผูเรียน” เปๅนหลัก   

คุณครูพึงเขาใจวาสภาพแวดลอมที่ดีตองสวยงาม มีภูเขา น้ําพุและน้ําตกจําลอง เต็มไปดวยไมดอก 
ไมประดับ ซึ่งเปๅนความเขาใจที่ยังไมถูกตองทั้งหมด การจัดดังกลาวชวยใหโรงเรียนนาอยู นามอง นักเรียน 
ไดรับสุนทรียภาพ ไดรับอากาศท่ีบริสุทธิ์จากตนไมใบไม  ซึ่งเปๅนเรื่องที่ดี หากแตที่โรงเรียนสวนหนึ่งยังคิดไป 
ไมถึงคือ บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ใหนักเรียนไดคิด ไดลงมือทํา และเรียนรูจากการใชชีวิตในโรงเรียน 
ไปพรอมกัน  ความคิดที่วาการเรียนรูเกิดขึ้นในหองเรียนเทานั้น ความรูมีอยูในเพียงหนังสือ ความรูเกิดจาก 
สิ่งที่ครูพร่ําสอนเทานั้น ยังไมถูกตองทั้งหมด  การปลดพันธนาการนี้ออก โดยพิจารณาใหเห็นวา “ทุกสิ่ง 
ทุกอยางสามารถเอ้ือใหนักเรียนเรียนรูไดเสมอ”    

นักเรียนสามารถเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของพืชจากแปลงผัก  
นักเรียนสามารถเรียนเรื่องการประกอบอาหารจากแมคาที่โรงอาหาร 
นักเรียนสามารถเรียนเรื่องการยอยสลายของใบไมจากคอกปุยหมัก 
นักเรียนสามารถเรียนเรื่องครอบครัวศึกษาจากการแอบฟใงครูบนถึงสามีที่บาน 
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นักเรียนสามารถเรียนเรื่องสันติศึกษาจากการมุงดูพ่ีชั้นมัธยมศึกษาทะเลาะวิวาทกัน 
เรื่องของการจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียนและชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน เปๅนเรื่องที่

โรงเรียนควรตระหนักวาเพียงปรับเรื่องสภาพบรรยากาศทางกายภาพ ก็ชวยกระตุนการคิดของนักเรียนได 
มากขึ้น ดังตัวอยาง   

 
  

ตัวอย่างที่ ๑  โรงเรียนตองการปลูกฝใง
เรื่อง                   การอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการใหความรูและ
ฝึกกระบวนการทํางานใหนักเรียน จึงจัดมุม
ใหนักเรียนนํากลองนมที่ดื่มเสร็จแลวมา
ดําเนินการตามขั้นตอน ทีเขียนติดไวพรอม
ภาพประกอบ นักเรียนชั้นอนุบาลก็ทําตาม
ขันตอนไดงาย ๆ  ดังนี้ (๑) ดื่มนมให้เกลี้ยง
กล่อง (๒)  ตัดกล่องนม ชั๊บ ชั๊บ  (๓) ล้าง
ให้สะอาด(๔) ตากให้แห้งสนิท และ (๕) 

เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย   
กลองนมเหลานี้โรงเรียนจะเก็บสะสมเพื่อสงใหโรงงานนําไปทําเปๅนเครื่องใชตาง ๆ ซึ่งที่ลางกลองนมในภาพก็
เปๅนผลิตภัณฑแรีไซเคิลจากกลองนม 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างที่ ๒  บนเพดานของอาควรเรียนมีทอตางๆ ระเกะระกะ  ผูบริหารจัดการใหทาสีทอแยกใหเห็นชัดเจน 
เพ่ือใชเปๅนสื่อการสอนเรื่องทอน้ําทิ้ง ทอน้ําประปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ    การเรียนเรื่องการ

วางทอน้ําในอาคารสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ตัวอย่างที่ ๓  การจัดปูายนิเทศใหนักเรียนออกแบบ
เครื่องเลนสนาม โดยใชหลอดกาแฟ กระดาษแข็ง และ
ลวดกํามะหยี่  หลักการจัดปูายนิเทศที่เปๅนระเบียบของ
โรงเรียนคือ ตองมีชื่อเรื่อง “Playgrounds” มี
รายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมวาครูไดดําเนิน
กิจกรรมอะไรบางจึงไดผลงานชิ้นนี้ออกมา มี
ภาพประกอบการดําเนินงาน มีตนรางงานของนักเรียน 
และงานที่ปรับปรุงแลว  ทั้งนี้โรงเรียนออกแบบที่จัด
นิทรรศการใหอยูในระดับสายตาของนักเรียน ใหนักเรียน
ชั้นอื่น ๆ ไปเรียนรูวิธีการทํางานได  ครูคนอ่ืนก็สามารถ
มาเรียนรูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดวย 
  
การจัดชั้นเรียนที่เอื้อการเรียนรู้ 
 ตามหลักการเรียนรูแบบสมองเปๅนฐาน (Brain-based Learning) เรื่อง Enrichment มีการคนพบวา 
สิ่งแวดลอมท่ีพรอมมูลจะทําใหสมองเด็กเรียนรูไดดี เด็กท่ีเรียนรูไดดีจะมีขนาดสมองใหญและหนัก พรอมกับ 
มีการเชื่อมตอระหวางเซลลแสมองเปๅนจํานวนมาก การเชื่อมตอมาก ๆ แสดงวา เสนใยประสาทเหลานี้สามารถ
ติดตอเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางกันไดดี ดังนั้นสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและเอ้ือตอการเรียนรูจะชวยให 
เซลลแตาง ๆ เชื่อมเขาหากันมากข้ึน และเปๅนเครือขายที่ขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้น   ชุมทางระหวาง 
เซลลแที่มาเชื่อมตอกัน(synapse) จะขยายใหญขึ้น ตัวอยางการจัดหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน มี
ภาพประกอบ สื่อตามมุมตาง ๆ ในหองอยางหลากหลาย การใชแสงธรรมชาติไมใชฟลูออเรสเซนตแ(เพราะ 
แสงไมคงท่ี) สีที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี คือ เหลือง สมออน สีเบจ(beige) เพราะสีเหลานี้กระตุนความรูสึก 
ในแงบวก 
        
 
ตัวอย่างที่ ๑ ลักษณะการจัดหองเรียนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของการจัดกิจกรรม 
         

ปูายนิเทศแสดงผลงาน
นักเรียน จัดในระดับสายตา
ของเด็ก 

ชั้นวางวัสดุ/อุปกรณแ ให
เลือกใชอยางอิสระ 

พื้นที่สําหรับประชุม         
ภาคเชา เพื่อเลาขาวและ
เหตุการณแ 
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 กฎ และระเบียบในห้องเรียนช่วยการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น 

การเรียนรูจะดําเนนิไปไดดวยดี นักเรียนตองมีระเบียบวินัย รับรูและปฏิบัติระเบียบขอบังคับใน      
การอยูรวมกันในสังคมโรงเรียนได ทั้งนี้ก็เกิดจากการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งระบบโรงเรียน เปๅนหลักสูตรแฝง 
(hidden curriculum) ที่โรงเรียนจัดใหนักเรียน 

ประเด็นนี้เปๅนเรื่องสําคัญที่ทุกชั้นเรียน ที่มักประสบปใญหาเรื่องนักเรียนไมมีระเบียบวินัย สงผลไมอาจ
จัดการเรียนการสอนไดเลย  ครูตองใชเวลาสวนใหญไปกับการอบรมเรื่องเหลานี้  ทําใหสูญสิ้นพลังงานไป
จํานวนมาก  ผลก็ก็คือนักเรียนที่ตั้งใจเรียนก็เบื่อหนาย  นักเรียนเซี้ยวซาก็ภูมิใจวาทําใหครูหัวปุวนได   
 

 
 นักเรียนบางคนก็อาจนึกสนุกผสมโรงไปกับเพ่ือน เพราะครูใหความสนใจมากกวาการเปๅนนักเรียน 

ที่เงียบ เรียบรอยและตั้งใจเรียน  กรณีอยางนี้ครูมักดําเนินการ ๒ แบบ แบบแรกคือ ไมสนใจ มีหนาที่สอน 

 

เปูาหมายในการเรียนรู
ของแตละสัปดาหแ 

ภารกิจของงานในหอง 
ไดแกการทําความ
สะอาด ใหนกัเรียนได
เลือกทําตามความ
ตองการความสามารถ
ของตัวเอง 

ขาวและเหตุการณแให
เรียนรูเรื่องสารสนเทศ 

โต฿ะสําหรับทํา
กิจกรรมกลุม 
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ก็สอนไป คนอยากเรียนก็เรียน ใครไมสนใจก็ “ตัดหางปลอยวัด”   แบบที่สอง คือ “ครูไหวใจราย” กําราบ
นักเรียนเสียกอนสักครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือก็จึงคอยสอน            

การดําเนินการเรื่องการจัดการใหนักเรียนมีระเบียบวินัย สามารถควบคุม และกํากับตนเองไดนั้น 
โรงเรียนจําเปๅนอยางยิ่งที่ตองวางระบบใหมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงกันทั้งระบบโรงเรียน ทั้งเปๅนกระบวนการ 
ทีอ่อกแบบได ดังตัวอยาง 

ตัวอย่างที่ ๑  ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
ขณะที่ครูสอนกําลังสอน  ดานหลังครูติดรูปภาพไว
บนกระดาน มีภาพดวงอาทิตยแที่ถือวาเปๅนดานดี 
และดานที่เปๅนรูปเมฆฝนมีฟูาผาดวยถือเปๅนดานไมดี  
ดานลางมีรายชื่อของนักเรียนติดอยู  กอนสอนครู 
ใหนักเรียนทบทวนระเบียบการฟใงครูอานกอน  
ขณะที่สอนไปนักเรียนคนใดไมปฏิบัติตาม เชน 
หยอกลอกับเพ่ือน หรือไมตั้งใจฟใง ครูมีวิธีการเตือน
โดยการหันไปหยิบชื่อนักเรียนคนนั้นไปติดบนดาน
พายุฝนที่แผนปูายดานหลังคุณครู  นักเรียนเจาของ
ชื่อรูตัวก็ตองปรับพฤติกรรมของตนเอง  วิธีการนี้ครู

ไมตองหยุดสอนเพ่ือดุวาอะไร ทําใหการสอนดําเนินไปตามปกติ  วิธีการในทํานองเดียวกันนี้ในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย มีการให “ใบเหลือง และ ใบแดง”  ถาหากนักเรียนคนใดไดรับใบเหลือง แสดง 
 “ถูกเตือน”  หากไมหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแก็จะไดรับ “ใบแดง” ซึ่งตองไดรับการลงโทษตามสมควร 
ไดแก การรายงานใหอาจารยแใหญหรือผูปกครองทราบ  ดวยวิธีการอยางนี้ ทั้งโรงเรียนก็รับรูวาเปๅนกฎที่ทุกคน
ตองยอมรับและปฏิบัติรวมกัน  นอกจากนี้ยังมีระบบการสื่อสารกับผูปกครองดวยสมุดสื่อสาร เพื่อรายงาน
พฤติกรรมของนักเรียนเปๅนรายสัปดาหแเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบานและโรงเรียน สามารถเฝูาระวังและ
ปูองปรามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแได   

 ตัวอย่างท่ี ๒  ในแตละวัน นักเรียนที่มีผลงานดีไดแก
ทํางานเสร็จตามเวลา เปๅนตัวแทนมานําเสนองานหนาชั้น
เรียน ทํางานถูกหมดทุกขอและเรียบรอย จะไดรับรางวัล
เปๅนสติกเกอรแ รูปตาง ๆ ที่นักเรียนชอบ  สวนมากเปๅนรูป
หนายิ้ม   โดยครูจะติดไวที่อกเสื้อ นักเรียนที่ไดรับก็
สามรถเดินยืดไดทั้งวัน  กอนเลิกเรียนก็แกะไปติดไวที่
ปูายชื่อของตัวเอง  เปๅนการสนับสนุนใหนักเรียนไดทํา
ความดี  อาจมีกิจกรรมเพ่ิมเติม โดย   ตกลงกันตั้งแตตน
ภาคเรียนวา “ถานักเรียนทั้งชั้นชวยกันสะสมสติกเกอรแได
ครบ ๑๐๐ ดวง นักเรียนสามารถแลกกับกิจกรรมชื่นชอบ 

 
 
ได เชน จัดงานเลี้ยงกินขนมในชั้นเรียนได   หรือแลกกับการแตงชุดแฟนซีมาโรงเรียนได  การใหรางวัลลักษณะ
นี้สําหรับนักเรียนที่โตขึ้น อาจเปลี่ยนเปๅนการมอบเปๅนประกาศนียบัตรเพื่อใหนักเรียนสามารถเก็บ สะสมไว 
ในแฟูมผลงาน หรือใชเปๅนหลักฐานประกอบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแได     
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 กิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุก 
 เปูาหมายปลายทางสุดทายของการจัดการเรียนการสอนคือ ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียน       
การเรียนรูที่แทจริง สามารถไปบําบัดทุกขแ และสรางสุขใหกับชีวิตของนักเรียนไดจริง  การจัดการเรียนรู 
จึงไมใชกระบวนการสรางความทุกขแ  

ในสถานการณแท่ีนักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ไมอยากเรียน ครูเองก็ไมอยากสอน เพราะสิ่งที่สอนไมนาเรียน  
วิธีการของครูที่ใชคือ การเติมสีสันเขาไปในการสอน เหมือนการเคลือบน้ําตาลไปบนยาขม ดวยการใชเพลง 
 เกม นิทาน และสื่อการสอนสารพัด เพื่อใหนักเรียนไดเรียน  วิธีการนี้นักเรียนอาจสนุกสนาน แตไมรับประกัน
ผลวาไดเรียนรูอะไร    

ดังนั้นครูจึงควรมีตนทุนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใหสามารถเลือกใชให
เหมาะสมกับสาระและเรื่องที่จะสอน  ในการสอนก็ไมจําเปๅนตองสนุกสนานเฮฮา แตไรสาระ  แตใหนักเรียน 
ไดมีความสุขไปพรอมกับการเรียนรู ดังตัวอยาง     

ตัวอย่างที่ ๑  การสอนภาษาอังกฤษ ครูมี
เปูาหมายใหนักเรียนสามารถเขียนอธิบายลักษณะ
สําคัญของตัวละครในนิทานที่ครูอานใหฟใงได (เป็น
การรู้หนังสือ หรือ literacy ที่มากไปกว่าการอ่าน
ออกเขียน สะกดค าได้)   โดยหลังจากท่ีครูอาน
นิทานใหฟใงแลว  ครูใหนักเรียนมาเลาเรื่อง
ยอนกลับ(re-telling)  ครูเขียนประโยคที่นักเรียน
เลาลงในกระดาน แลวใหนักเรียนนําไปลอกลงใน
กระดาษท่ีครูแจกให เพียงเทานี้ นักเรียนก็สามารถ
ทํางานไดอยูเปๅนนาน เพราะประโยคเหลานั้น
ตนเองเปๅนคนคิดเอง การที่ครูเขียนใหก็เพ่ือเปๅน

แบบอยางของการถายทอดภาษาพูดมาเปๅนภาษาเขียน จัดเปๅนการเรียนรูที่มีความหมาย มีเปูาหมาย 
ในการเรียนรูที่ชัดเจน  

    ตัวอย่างท่ี ๒  นักเรียนไดเรียนมโนทัศนแเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรแเบื้องตน โดยครูใหนักเรียนไดสังเกต
เปรียบเทียบขาวของเครื่องใชสมัยกอนกับสิ่งที่ใชใน
ปใจจุบันวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  ในกลอง
บนโต฿ะเปๅนไมหนีบผาแบบตาง ๆ ในยุคท่ีทําดวยไม 
จนมาเปๅนแบบพลาสติก  การเรียนแบบนี้ชวยให
นักเรียนเขาใจเรื่องการลําดับเวลา วิถีชีวิตของคน
ยุคตาง ๆ ที่สัมพันธแกับขาวของเครื่องใช   ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นนักเรียนจะเริ่มใชเสนเวลา(Time 
line)เพ่ือใชบันทึกขอมูลวาในชวงเวลาตาง ๆ ใน

สถานที่ตาง ๆ มีเหตุการณแเกิดขึ้นแตกตางกันไป  รวมทั้งใชกระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์
ตีความหลักฐาน          

เขาใจแกนของเนื้อหาที่จะสอน ก็จะรูวาจะสอนอยางไร 
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ถาหากครูมีความเขาใจเนื้อหาสาระที่ตนเองสอนอยางถองแทก็จะชวยในการออกแบบการสอนที่นําพา
นักเรียนใหบรรลุเปูาหมายที่ตองการใหไปถึงไดโดยงาย ไมหลงทาง 

ในขอมูลที่มายมาย รายละเอียดของเนื้อหามหาศาล และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ใชเวลาเรียน 
ทั้งชีวิตก็ไมอาจเรียนไดทั้งหมด  จึงเปๅนปใญหาสําหรับครูวา อะไรสําคัญที่สุดที่นักเรียนควรจะรู หัวใจสําคัญ 
ของสิ่งที่ตนเองสอนอยูนั้นคืออะไร ทางออกของปใญหาคือ ตองศึกษาใหมากขึ้น  ตั้งคําถามกับสาระที่ตนเอง
สอนวาคืออะไร ชวยพัฒนาอะไรแกผูเรียนบาง สิ่งที่สอนคงไมใชสิ่งที่เรียกวา “รูไวใชวา ใสบาแบกหาม”  

ครูตองเขาใจวา การสอนภาษา เปๅนเรื่องของการสื่อสารผานสื่อแบบตาง ๆ นักเรียนตองเลือกสื่อสาร
ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคแในการสื่อสาร และกลุมเปูาหมายที่ตองการสื่อสารดวย ดังนั้นครูที่เขาใจจะไมสอน
เพียงแบบฟอรแมวา การเขียนจดหมายเขียนอยางไร เขียนเรียงความเขียนอยางไร แตจะสอนวาทําไมตองเขียน
เชนนั้น  

จดหมายเปๅนการสื่อสารกับคนที่อยูตางสถานที่ดวยการเขียน ดังนั้นการเขียนตองระบุใหชัดเจนวา 
ใครเปๅนผูเขียน การลงชื่อก็เพ่ือใหผูอานทราบวาใครเปๅนคนเขียน การลงวันที่ก็เพ่ือใหรูวาจดหมายฉบับนั้น 
ใชเวลาเทาใด คําข้ึนตนใชตางกัน เพราะสถานะของผูรับแตกตางกัน  

ตัวอย่างที่ ๑  การสอนคณิตศาสตรแเริ่มจากการคิดผาน
รางกาย ไดลงมือทํา จนเขาใจจึงเริ่มเขา 
สูการเรียนที่เปๅนนามธรรม  เมื่อคุณครูเขาใจก็ยอม
ออกแบบกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับจํานวนได  ครูสอน
เรื่องการนับเพ่ิม และการคูณดวยการวางกอนไมบล็อก
จํานวน ๕ กอน ไวบนเสนรอบวงบนพื้น นักเรียนเขาแถว
ตอนลึกผลัดกันวิ่งไปตามกอนไม พรอมทั้งนับไปทีละ
กอน คนแรกวิ่งไป กลับมาบอกเพ่ือนคนตอไปวา ๕  คน
ที่สองก็เปลี่ยนผลัดวิ่งไปนับ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐  วนไป

เรื่อย ๆ เพื่อใหเขาใจลักษณะของการเพิ่มข้ึน 
ทีละ ๕  จากนั้นลองเปลี่ยนจํานวนของกอนไมไปเปๅนจํานวนอื่น ๆ แลวใหลองสังเกตลักษณะของการนับเพ่ิม
แบบตาง ๆ     

ตัวอย่างที่ ๒  การเรียนสูตรคูณจากการคิดผานรางกาย 
เริ่มเปๅนรูปธรรมมากขึ้น โดยใชสัญลักษณแ และ
ความสัมพันธแกับงานศิลปะ โดยใชวาดรูปวงกลม แบงเปๅน 
๑๒ ชองเทา ๆ กัน แบบนาฬิกา การนับเริ่มนับไป ๕ ชอง 
เปๅนตําแหนงของ   ๕ = ๑x๕  นับไปอีกหาชองเปๅน
ตําแหนงของ ๑๐ = ๒x๕  ไปเรื่อย ๆ ผลออกมาไดภาพ
ดาว ๑๒ แฉก  นําไปสูคําถามวา แลว ถานับทีละ ๔ นับที
ละ ๒ ภาพที่ไดจะเปๅนอยางไรบาง    
 

 
แลวครูคนหนึ่งพูดขึ้นวา  

ไดโปรดกลาวแกเราถึง การสอน  
และทานพูดวา  
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ไม่มีมนุษย์ใดอาจเปิดเผยสิ่งใดแก่เธอได้  
นอกจากสิ่งที่ได้นอนซบเซาอยู่ก่อนแล้ว  
ในขณะรุ่งอรุณแห่งปัญญาของเธอเอง  

ครูผูยืนอยูภายใตรมเงาโบสถแ ในทามกลางสานุศิษยแ  
มิไดใหปใญญาของทาน  
แตใหความเชื่อมั่นและความรักแกศิษยแ  
ถ้าท่านเป็นปราชญ์อย่างแท้จริงแล้ว  
ท่านจะไม่น าเธอก้าวล่วงเข้าสู่เคหาสน์แห่งปัญญาของท่าน  
แต่จะน าเธอไปสู่แทบธรณีแห่งดวงจิตของเธอเอง  

นักดาราศาสตรแอาจกลาวใหเธอฟใง 
ถึงความเขาใจของเขาตอทองฟูา  
แตเขาก็ไมอาจหยิบยกความเขาใจอันนั้นใหแกเธอได  
นักดนตรีอาจรองทํานองเพลงทั้งหลาย 
อันมีอยูในหวงเวหาใหเธอฟใง  
แตเขาก็ไมอาจใหโสตอันสดับจับทํานอง  
หรือสําเนียงอันรองสะทอนรับทํานองนั้นแกเธอได  
ผูชํานาญทางคณิตศาสตรแอาจบอกเธอถึงมาตรการวัด  
และระบบการชั่งวัดทั้งหมดแกเธอ  
แตเขาก็ไมอาจนําเธอกาวเลยไปจากนั้น  

เพราะว่าการเห็นของบุคคลหนึ่ง  
ไม่อาจให้ปีกแก่บุคคลอ่ืนขอยืมได้  
และดังเช่นที่เธอแต่ละคนยืนโดดเดี่ยว 
อยู่ในปัญญาของพระเป็นเจ้า  
ก็จ าเป็นที่เธอแต่ละคนจะต้องยืนอยู่เฉพาะตน  
ในขณะเมื่อมีปัญญาหยั่งรู้ถึงพระองค์  
และในปัญญาหยั่งรู้พื้นพิภพ  

ปรัชญาชีวิต(The Prophet) 
     Khalil Gibran 
     ระว ี ภาวิไล(ผู้แปล)  

 
    ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ขุมทรัพยแแหงการเรียนรู 

 
เปิดภาคเรียนใหม เด็กหลายคนไมแนใจวาที่โรงเรียนจะไดพบพานอะไรบาง ถือเปๅนชวงเปลี่ยนผาน

ชีวิตที่สําคัญชวงหนึ่งเลยทีเดียว  เด็กหลายคนโชคดีเพราะคุนเคยกับโรงเรียนดี ในวัยเด็กเคยตามพ่ีชั้นโต ๆ  
มาโรงเรียนดวย  การไดนั่งอยูขาง ๆ พ่ีทําใหไดรูไดเห็นวาพ่ีเขาเรียนกันอยางไร แมจะไมเขาใจเรื่องที่ครูสอน 
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เลยก็ตาม แตก็อุนใจที่มีพ่ีอยูขาง ๆ หากเบื่อนักก็ไปวิ่งเลนที่สนาม หรือขุดทรายเลน สายหนอยคุณยายมา 
ตามกลับบาน ก็กลับไปอยางงายดาย   

เด็กในชนบทตั้งหนาตั้งตารอคอยการมาโรงเรียนอยูเสมอ  ชุดนักเรียนเปๅนชุดเกาที่พ่ีขางบานเขายก 
ให บางคนก็มีชุดใหมที่แมเตรียมไวให ตางก็ลองแลวลองเลา เด็ก ๆ รูดีวาตองนับหนึ่งใหถึงสิบ ทอง ก ไก ใหได
ถึง ฮ นกฮูกตาโต และตองรองเพลงชาติใหได แมจะไมชัดเจนถูกตองนัก ก็ขอใหทํานองถูกไวกอนเปๅนใชได 

วันเปิดเรียน เด็ก ๆ สามารถไปยืนเขาแถวเคารพธงชาติ ทามกลางแดดอุน กับบรรยากาศใหมที่อาจไม
คุนเคย  

คุณยา   คุณยาย พอ แม ยืนลุนอยูเต็มไปหมด เผื่อเด็กเกิดงอแงอยากกลับบานก็จะไดรับกลับไปได  
แมเด็กจะเขาชั้นเรียนแลว ผูใหญก็ตองมาวนเวียนดูอยูรอบ ๆ  เด็กบางคนรูสึกไมมั่นใจหากไมมีญาติผูใหญอยู
ในสายตา  ผูใหญเองก็มีปใญหาวา ไมอาจมานั่งเฝูาไดทั้งวัน ยังดีที่ในระยะแรก ๆ ครูมักปลอยใหกลับบานแตวัน 
เพ่ือใหเด็กไดคอย ๆ คุนเคย  หลายวันเขาเด็กก็สามารถตามพ่ี ๆ มาโรงเรียนไดโดยไมตองใหผูใหญมานั่งเฝูา  
จะมีใหเห็นบาง การณแก็กลับเปๅนวา “ผูใหญติดเด็ก” ไมใช “เด็กติดผูใหญ” กระนั้นก็อาจมีบางรายที่ไมยอมหาง
พอแมเลย ตองผลัดกันมานั่งเฝูา  คุณพอเจาความคิดใชวิธีการจอดจักรยานไว แลวแอบเดินกลับบาน เด็กนอย
ไมทันเกมผูใหญ พอเห็นจักรยานจอดอยูก็คิดวาคุณพอยังอยูแถวนั้น นานเขาก็ไมมีปใญหาเรื่องใหนั่งเฝูาอีกตอไป 
กลับไมอยากกลับบานเอาเสียแลว เพราะมีเพ่ือนเยอะ มีนมถุงรสอรอยใหกินทุกวัน มีของเลนมากมาย 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ไมควรแยก “วิชาการ”  “วิชางาน” และ “วิชาชีวิต” 
ออกจากกัน แตจัดใหผสมกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตประจําวัน ตามเทศกาล งานประเพณี และฤดูกาลที่เปลี่ยน 
ผานไป ใชโลกนี้เปๅนหองเรียนที่กวาใหญสําหรับการเรียนรู 

ภาษาวิชาการ เราอาจจะเรียกวาเปๅน “การบูรณาการ”  โดยใชชีวิตเปๅนตัวตั้ง ก็ยอมกลาวเชนนั้นได 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในยามบายของแตละวันเปๅนชวยเวลาที่นารื่นรมยแเปๅนที่สุด 

ครูผูสอนจะไดใชโอกาสยามนี้เลือกประเด็น หัวขอ หรือ theme มาออกแบบการเรียนรูไดดวยวิธีการตาง ๆ 
ดังนี้ 

แบบแรก  ใชวันสําคัญในชวงสัปดาหแนั้น มาออกแบบการเรียนรู เชน วันแมแหงชาติ เด็กไดเรียน
เกี่ยวกับแมในความหมายตาง ๆ ทั้ง... 

  แมธรณี แมคงคา แมโพสพ ในฐานะสิ่งศักดิ์ที่ควรเคารพในฐานะเปๅนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ 
มนุษยแเปๅนแตเพียงผูอยูอาศัย  

หัวแมมือ แมทัพ แมน้ํา คําในภาษาไทยที่แสดงถึงสิ่งสําคัญ มีคุณประโยชนแ 
แมของแผนดิน ที่ทรงโอบเอ้ือดูแลพสกนิกรชาวไทย ใหอยูดีมีสุข เด็กท่ีกาฬสินธุแอาจเรียนเรื่อง

ประวัติผาแพรวาที่เกือบสาบสูญไปกับผูเฒาชรา หากไมมีสมเด็จพระนางเจาฯ ไดโปรดใหรื้อฟ็ืนการทอ
ผาแพรวาจนโดงดังไปทั่วโลก สวนเด็กที่ภาคใตอาจเรียนเรื่อง “ขางสังขแหยด” ที่มีคุณภาพดี รสชาติ
อรอย กับการประทานความชวยเหลือในปรับปรุงบํารุงพันธุแขาว 

แมท่ีบาน คือ พระผูประเสริฐมี่เลี้ยงดูแล ทนุถนอม เด็ก ๆ ทุกคน ในฐานะที่เปๅนของขวัญ 
จากเทพยดา ที่จะไดสืบทอดรักษาโลกใบนี้ตอไป 

 แบบท่ีสอง ใชธรรมชาติ ฤดูกาลที่เปลี่ยนผัน ที่มีผลตอพืชพันธุแ งานประเพณี ความคิดความเชื่อ ที่มี
ความสืบเนื่องผสานสัมพันธแกัน เชน การใชวัฒนธรรมขาว และวัฒนธรรม “ชาวน้ํา” ที่มีชีวิตเกี่ยวโยงกับขาว
และสายน้ํา แบบชาวไทยมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
 แบบท่ีสาม ใชขาวเดน ประเด็นรอน สถานการณแท่ีเกิดข้ึน มาออกแบบกระบวนการเรียนรู เชน เรียนรู
เกี่ยวกับสถานการณแการเผาปุาที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือและประเทศเพ่ือนบาน  เรียนรูการเกิดข้ึนของอุทกภัย 
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ที่นํามาซึ่งความวิโศกโศกเศรา แตครูเราก็มาสลายเศรานั้นเปๅนการเรียนรู   
 เรื่องรวมของการเรียนรูตาง ๆ เหลานั้น ครูก็สามารถหยิบจัดบรรดาตัวชี้วัดในหลักสูตร และ Learning 
Object ในคอมพิวเตอรแพกพา มาเปๅนสื่อหนึ่งในการจัดการเรียนรู ดังตัวอยางในเอกสารแผนการสอน ๒๐๐ วัน 
 
 ตอไปนี้เปๅนแนวคิดการจัดกิจกรรมที่เลือกธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและวันสําคัญ มาออกแบบ
การจัดการเรียนรูอยางบูรณาการ ซ่ึงแตละถ่ิน แตละท่ี ท่ีมีศาสนา วฒันธรรม ประเพณี แตกตางกันไปน้ัน ก็
สามารถกลับไปเสาะแสวงหาของดี ที่มีอยูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ไดดวย ครูมีหนาที่มองหา
ขุมทรัพยแแหงการเรียนรูนั้นใหพบ แลวนําไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสูการออกแบบกระบวนการเรียนรู แตงแตมสีสันใหกับเสนทางการเรียนรู
นักเรียนใหเฉิดฉาย 
  
 เปิดเทอมใหม่ สดใสไปโรงเรียน...    

วันไหว้ครู 
คุณยายจะเตรียมทํากรวยใบตองใหแตเชาวันไหวครู  เด็ก ๆ ไดชวยหาดอกไมใบหญามาเสียบใสกรวย  

ขาวของแตละอยางลวนมีความหมาย  คุณยายจะบอกเหตุผลใหรูไวดังนี้ 
เกลือ หมายถึง การเสมอตนเสมอปลายดั่งเกลือรักษาความเค็ม 
หญาแพรก หมายถึง ความอดทน เปๅนหญาที่คนการเหยียบย่ํา ทนแลง ฤดูฝนน้ําทวมก็ยืดใหใบพนน้ํา 
ดอกมะเขือ หมายถึง ความออนนอมถอมตน ดอกมะเขือที่หงายน้ําฝนจะขังทําใหดอกเนา รวงหลน 

ดอกที่คว่ําเทานั้นจึงมีสิทธิ์เติบโตเปๅนผลได 
ดอกเข็ม  หมายถึง  สติปใญญาอันเฉลียวฉลาดเหมือนดั่งเข็ม 
ขาวตอก  หมายถึง  การอยูในระเบียบวินัย ขาวตอกท่ีแตกอยูในหมอเทานั้นที่นํามาใช สวนที่กระเด็น

ออกนอกหมอก็กลายเปๅนอาหารของสัตวแตาง ๆ อยางเปๅด ไก ไป      
 นอกจากนี้ก็มีธูป เทียน และดอกไมความหมายดีอยาง ดาวเรือง พุด บานไมรูโรย ดอกรัก ความหมาย
ของสิ่งเหลานี้ เด็กเขาใจยาก แตการบอกเลาซ้ําทุกวันไหวครูในแตละปี เด็กก็จะเริ่มเขาใจความหมายที่แฝงอยู 
และสามารถจดัทํากรวยดอกไมไดเอง 
 มาลาบูชาคุณ 
 เด็กไดฝึกสวดสรภัญญะในวันไวครู ซึ่งเปๅนวันเปิดภาคเรียน  สรภัญญะบทเดียวกันแตเวลาสวดมักมี
หลายทวงทํานองซึ่งเปๅนเอกลักษณแเฉพาะแตละถิ่น 

 
 
 
 
 
มาลาพวงดอกไม  มาลาพวงดอกไม   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 

บูชาคุณพระพุทธ  บูชาคุณพระพุทธ  ผูไดตรัสรูมา 
มาลาพวงดอกไม  มาลาพวงดอกไม   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 

บูชาคุณพระธรรม  บูชาคุณพระธรรม  ซึ่งนอมนําความสุขมา 
มาลาพวงดอกไม  มาลาพวงดอกไม   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
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บูชาคุณพระสงฆแ  บูชาคุณพระสงฆแ   ผูดํารงพระวินัย 
มาลาพวงดอกไม  มาลาพวงดอกไม   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 

บูชาแดคุณครู  บูชาแดคุณครู     ผูไดสั่งสอนศิษยแมา 
 การไหวครูเปๅนการออนนอมถอมตัว การยอมเปๅนศิษยแ เพื่อเรียนรูและสืบสายคุณงามความดี วิชา
ความรู ที่ครูจะประสิทธิ์ ประศาสนแวิชาการตาง ๆ ให  

ในชวงตนภาคเรียน นอกจากการไหวครูแลว ยังเปๅนเวลาที่นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมการอยูรวมกัน 
ในสถานที่แหงใหมที่แตกตางไปจาก “บาน” ที่เคยอยู และตางไปจากหองเรียนในระดับปฐมวัยที่เรียนในปีที่
ผานมา มีกฎกติกามารยาทในการอยูรวมกันในหองเรียน มีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของมาข้ึน ไดแก คุณลุงภารโรง 
คุณปูาที่ทําครัวที่โรงอาหาร ซึ่งแลวลวนแตเปๅนบุคคลสําคัญที่มามีสวนชวยใหการเรียนรูของนักเรียนมีคุณภาพ
มากขึ้น  

 
     เดอืนพฤษภาคม 

เดือนแรกแหงการเขาสูฤดูฝน หมอกเมฆมีรูปรางตางกันไป เด็ก ๆ ชอบนอนดูกอนเมฆเปลี่ยนรูปราง
เปๅนรูปตาง ๆ ผลัดกันเลาเรื่อง ชี้ชวนใหกันดู กลายเปๅนนิทานไมรูจบ  ดินที่เฉอะแฉะเปๅนของเลนที่วิเศษ เด็ก
เก็บชามชอนเกา ที่ท้ิงแลวมาตัดทรายเลน  ตักทรายเปๅนหลุมทําขนมครก  คั้นดินกันน้ําใหขุนขนกลายเปๅน
เครื่องดื่มรสกลมกลอม หั่นใบไมเปๅนเสนหมี่สีเขียว บางทีก็กระโดดย่ําน้ําใหแตกกระจายเลน   
 ต านานแห่งฝน 
  ฝนแรกไดเริ่มตกลงมาแลว ความฉ่ําเย็นของละอองฝน ทําใหครูเลาเรื่องที่มาของสายฝนซึ่งเปๅนผลจาก   
ความรักของสัตวแตาง ๆ ที่เกื้อกูลมนุษยแเรามาจวบทุกวันนี้ 
 แถนฟ้าผู้ดูแลฝน มีหน้าที่ส่งฝนให้โลกมนุษย์ คราวหนึ่งเกิดอิจฉาพญาคันคาก(คางคก)ที่คนไปยกย่อง
บูชามากกว่าตน แถนฟ้าจึงไม่ยอมให้ฝนตกมาที่โลกมนุษย์ ความแห้งแล้งท าให้คนเดือนร้อนมาก  พญาคันคาก
จึงคิดหาวิธีการช่วยเหลือโดยเกณฑ์พวกปลวกให้ก่อจอมปลวกให้ขึ้นไปถึงเมืองแถนบนสวรรค์ แล้วน าทัพแมลง
และสัตว์ต่าง ๆ ไต่ขึ้นไป  พวกมอดก็พากันไปรุมกัดกินเนื้อไม้ที่เป็นด้ามอาวุธ พวกตะขาบ แมงป่องก็ไปซ่อนตัว
ในกองฟืน  ฝ่ายแถนพยายามต่อสู้โดยไปหยิบอาวุธ อาวุธก็ใช้การไม่ได้เพราะมอดกิน  พอจะไปหยิบท่อนฟืนก็
ถูกตะขาบและแมงป่องต่อยเอาได้รับความเจ็บปวด  เมื่อพยายามหนีก็ถูกฝูงต่อ แตน บินต่อยเอาจนต้องพากัน
ยอมแพ้  แถนฟ้าจึงท าสัญญากับพญาคันคากว่าพอถึงเวลาหน้าฝนให้จุดไฟ(บั้งไฟ)ส่งไปเป็นสัญญาณจะส่งน้ าลง
มาให้   เมื่อได้รับแล้วก็ให้กบเขียดร้องดัง ๆ แล้วจะส่งน้ าตามมาเป็นระยะ ๆ เมื่อจะเก็บเกี่ยวข้าว ไม่ต้องการ
ฝนแล้วก็ให้ท าว่าวติดสะนู และแกว่งโหวดเป็นสัญญาณให้ยุติการส่งน้ าฝน 
 ตํานานนี้ครูจะเลาใหเด็กฟใงซ้ํา ๆ ไดทั้งปี เด็กไดเห็นวาสัตวแตาง ๆ เปๅนเพื่อน เราเติบโตทามกลาง 
ความอุปการะของธรรมชาติ    
   
 
 
      แรกนา ลงมือหว่านไถ 
 ฝนเริ่มตกลงมาทองนาก็ชุมฉ่ํา ชาวนาเริ่มเตรียมการสําหรับฤดูกาลปใกดําที่เวียนมาถึง ชาวนาจะนํา
เครื่องมือการทํานาหลายอยางออกมาทําความสะอาด ซอมแซมใหเรียบรอย เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องไม
เครื่องมือหลายอยาง เชน คราด ไถ  การสนทนากับผูใหญเด็กไดรูวาเดิมไถของชาวนาทําจากไมเนื้อดี ทนทาน
ตอการสึกกรอน ตอมาปุาไมลดนอยลง ไมที่มีลักษณะโคงงอเหมาะสําหรับการทําคันไถอยางนั้นยากเต็มที 
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 ที่สุดจึงกลายมาเปๅนการซื้อไถเหล็กจากตลาด ทําใหวิธีการดูแลรักษาเปลี่ยนไป ไถไมนั้นชาวนาสามารถ
ซอมแซมไดดวยตนเอง ในขณะที่ไถเหล็กหากชํารุดตองนําไปสงที่รานเชื่อมเหล็ก  เด็กไดสัมผัสลูบคลํา
เปรียบเทียบเครื่องมือตาง ๆ เครื่องมือที่ทําดวยไมจะเรียบมันไมมีเสี้ยนไมเลย สวนเครื่องมือที่ทําดวยเหล็ก 
จะมีแตสนิมเกาะเกรอะกรัง 
 ชื่อเรียกของเครื่องมือและอุปกรณแตาง ๆ เปๅนสิ่งแปลกใหมสําหรับเด็ก ๆ บางครั้งเด็กตองชวยผูใหญ
หยิบจับอุปกรณแบางอยาง  ธรรมชาติของภาษานั้นหากสัมพันธแกับชีวิตอยางแนบแนน ยอมมีศัพทแเฉพาะ 
 มีรายละเอียดมากมาย โดยเฉพาะเครื่องมือในการไถนาก็มีชื่อเรียกสวนประกอบมากมายคันไถ แอก ผานไถ 
 น้ าฝน ตั้งต้นแห่งการงาน 
 เด็กตองชวยงานผูใหญ หลายอยาง หนาฝนอยางนี้ชุมชื้นไปทุกหนแหง  การเก็บฟืนแหง ๆ ไวใชเปๅน
เชื้อเพลิงหุงตมเปๅนเรื่องจําเปๅน ตองเก็บไวในที่รม ไมใหถูกน้ําฝน  เด็ก ๆ สามารถชวยเก็บเศษกิ่งไมเล็กมาใช
เปๅนเชื้อไฟได  ในสวนของน้ําฝน ในชวงตนฤดูเชนนี้ควรปลอยใหน้ําฝนชะลางทําความสะอาดหลังคา จนแนใจ
วาสะอาดดีจึงเริ่มเก็บเอาน้ําฝนไวใชได  ภาชนะเก็บน้ําอยางถังน้ํา โองก็ตองทําความสะอาดไวรอเก็บน้ําฝน 
 ควายไทย วิถีไทย 
 มีคําสอนที่เตือนวา “อยาซื้อควายหนานา อยาซื้อผาหนาหนาว” เพราะในชวงนั้นควายและผาจะราคา
แพง กอนเริ่มฤดูฝนเชนนี้ มีการซื้อขายควายกันอยางคึกคักเพ่ือนํามาใชในการไถนา  บางบานไมนิยมการซื้อ
ขายควายที่ใชเปๅนควายที่ตกลูกตอกันมาหลายชั่วอายุ เพราะควายเปๅนเหมือนดั่งสมาชิกในครอบครัวทีเดียว  
เด็กอาจไดติดตามคุณพอไปเลือกซ้ือควายที่ “ตลาดควาย” ที่นัดกันจูงวัวควายมาแลกเปลี่ยน ซื้อขายกัน   
เด็กไดรับความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อควายจากผูใหญหลายอยาง 
 ควายที่มีลักษณะดีตองเลือกตัวที่หนังหนา ขนยาว  จมูกควรเล็กและตีบเปๅนรูป “แมงเงา”(แมงปุอง
ชาง)ตามควรมีลักษณะคลาย “จอมไข” (สวนปลายของไข) หูเล็ก ๆ เหมือนใบสะแบง  ควายที่มีลักษณะดีที่สุด
ตามตําราตอง ตีนซาง หางดอก หนาดาง หางขาว ตาแหวน ปากคาบแกว ฮูดากคาบคํา เปๅนควายที่ดางใน
ตําแหนงสําคัญไดแก หนา หาง ปาก และทวารหนัก ถือวาเปๅนพญาควายเลยทีเดียว เปๅนควายที่หามซื้อ  
หามขาย 

ควายตัวที่มีขนสีแดงถือวาเปๅน “ขนลิงขนคาง” เปๅนที่ลักษณะไมดี ควายที่เล็บบาน แบะออก มักไมดี 
เวลาใชงานมักเจ็บเทาบอย ติดหลมไดงาย      

มีเรื่องเลาเกี่ยวกับพญาควายที่เด็ก ๆ ฟใงทีไรก็อดนึกขําถึงความเผอเรอของพญาควายไมได 
พญาแถนส่งพญาควายให้มาบอกมนุษย์บนโลกว่า ใน “สามวัน กินข้าวหนึ่งม้ือ”  เป็นครั้งแรกท่ี 

พญาควายได้มาเมืองมนุษย์ จึงมัวแต่ชื่นชมกับดอกไม้ ใบหญ้า กว่าจะนึกถึงภารกิของตนเองได้ เวลาก็ล่วงไป
แล้วหลายวัน จึงเดินไปบอกมนุษย์ว่า “หนึ่งวัน กินข้าวสามม้ือ”  มนุษย์ก็เชื่อฟังและท าตาม  ฝ่ายพญาควาย
กลับขึ้นสวรรค์ไปบอกพญาแถน พญาแถนพอรู้ว่าพญาควายไปบอกมนุษย์ผิดพลาด ท าให้มนุษย์ต้องท างาน
หนักมากเพ่ือให้มีอาหารพอกิน พญาแถนจึงสั่งให้พญาควายพร้อมลูกหลานลงมาอยู่ที่โลกมนุษย์เพ่ือช่วยมนุษย์
ท าไร่ไถนาให้มีข้าวพอกิน 
  
      เลี้ยงลูกอ๊อด 
 บรรดากบ เขียดเริ่มวางไข  เด็กไดสังเกตวาไขของสัตวแเหลานี้มีลักษณะแตกตางกันไป  ไขกบเปๅนเม็ด
กลมเหมือนเม็ดสาคูลอยอยูเต็มน้ํา ไขเขียดมีลักษณะเหมือนไขกบแตมีขนาดยอมกวา  ไขคางคกเปๅนสายยาว ๆ 
มีจุดสีดําเรียงตอกันเหมือนสายสรอยลูกปใด  ไขปาดเหมือนฟองน้ําลายติดอยูตามก่ิงไม ใบบัว มีไขเล็ก ๆ 
กระจายอยูเต็มไปหมด 
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  หลายวันตอมาเด็ก ๆ อาจชอนลูกอ฿อดทีออกจากไขมาเลี้ยงในโหล ลูกอ฿อดมีอาหารอยูเต็มทองจึงไม
ตองใหอาหาร เด็กเฝูาดูการเจริญเติบโตของวันทุกวัน วาดรูปนําไปติดเรียงไวบนกระดานทุกวัน เด็กเริ่มเห็นวา
มันตัวโตขึ้น เริ่มมีสองขาหลังกอน แลวขาหนาก็เริ่มโผลออกมา หางหดสั้นเขา เด็กสงสัยวาหางไปไหน ผูใหญ
บางคนวา “มันกินหางตัวเอง”  เด็กยิ่งสงสัยกันใหญ ทําใหตองไปคนควาจากหนังสือหรือสอบถามจากคนอ่ืน ๆ 
จากนั้นก็มาเขียนสรุปการเรียนรูสั้น ๆ ประกอบดวยรูปวาด ประมาณ ๑-๒ หนา เปๅนการวิจัยฉบับเด็ก ๆ 
 เพาะถั่วงอก 
 ใชขี้เถาแกลบมาใสถุงพลาสติก โรยเล็ดถั่วเขียวสลับกับข้ีเถาแกลบเปๅนชั้น ๆ ขนเต็ม รัดปากถุงใหแนน 
ใชไมเสียบลูกชิ้นจิ้มรอบ ๆ ถุงเพ่ือใชเปๅนชองระบายน้ํา นําถุงมาจุมน้ําใหชุมแลวเรียงไวขางหอง ทําเชนนี้ไมก่ี
วันเมล็ดถั่วก็เริ่มงอกออกมา เด็ก ๆ นําถุงถั่วงอกของตนมาแกะลางขี้เถาแกลบออก ถั่วที่ไดนํามารวมกัน
ทําอาหารแสนอรอยไดหลายอยาง เชน ผัดถั่วงอก แกงจืดถั่วงอก นอกจากนี้เด็กพบวามีวิธีการเพาะถั่วงอก 
ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชกระดาษหนังสือพิมพแ แลวศึกษาดูวาวิธีการปลูกแบบใดที่ที่สุด 
  
 ศึกษาประเภทของพืช 
 นําเมล็ดพืชหลาย ๆ ชนิดที่งอกไดงาย เชน ขาว ถั่วเขียว ถั่วแดง ขาวโพด มาแยกเพาะในกระปอง  
เขียนชื่อชนิดของเม็ดทําปูายเล็กปใกไวบนกระปอง  รดน้ําใหชุม นําไปวางไวที่มุมหอง เด็ก ไดเฝูาดูวาใบแรกท่ี
งอกออกมานั้นมีลักษณะอยางไรบาง  เด็ก ๆ ไดสังเกตและวาดรูปเก็บไว ลองจัดกลุมดูวาสามารถจัดกลุมพืช
เหลานั้นไดก่ีลักษณะ เด็ก ๆ อาจคิดเกณฑแข้ึนมาเอง เกณฑแอันหนึ่งที่นาสนใจและผูใหญใชเปๅนเกณฑแในการแบง
คือ จํานวนใบที่งอกออกจากเมล็ด จึงสามารถจําแนกพืชออกเปๅน พืชใบเลี้ยงคูและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตาม
หลักสูตรระบุใหนักเรียนใชเกณฑแภายนอกที่สังเกตเห็นได เชน สี เสนใบ ลักษณะของใบ   
 ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 
 ถั่วเขียว น้ําตาล น้ําสะอาด 
 คัดเมล็ดที่เนาเสีย เศษหินออกใหหมดแลวลาน้ําใหสะอาด นําถั่วเขียวใสหมอ เติมน้ําและตั้งไฟ
จนกระท่ังสุกไดที่จึงเติมน้ําตาลใหมีรสหวานตามใจชอบ ตมตอไปสักครูใหเมล็ดถั่วนิ่มและแตกบานออก จึงยก
ลง  ตักใสถวยเปๅนอาหารวางยามบาย 
 อีกตัก 
 เมล็ดถั่วแดงประมาณ ๑๐๐ เมล็ด  ใบไมพับเปๅนกรวยคนละ ๑ อัน  

เด็กนั่งลอมวงเปๅนกลุม กลุมประมาณละ ๔-๕ คน คนเริ่มเลนกําเมล็ดถั่วหวานลงบนพื้น แลวใชกรวย
ใบไมตักเมล็ดถั่วที่ละเมล็ด โดยไมใหถูกเมล็ดขาง ๆ  ทําไปเรื่อย ๆ หากเมล็ดขาง ๆ เขยื้อน ก็ตองเปลี่ยนใหเพ่ือ
คนตอไปเลน เลนเวียนกันไปจนเมล็ดถั่วหมด ใครไดเมล็ดถั่วมากท่ีสุดเปๅนผูชนะ  เมื่อเลิกเลนแลวก็เก็บถั่วลงใน
กระปอง ปิดฝาใหแนน 
เดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝนชุมฉ่ํา ฝนพร่ําฉ่ําฝน ผูคนเริ่มหวานไถกันยกใหญ สัตวแที่ใชในการคราดไถนอกจากควายแลว 
 ในที่อ่ืน ๆ ก็อาจใชสัตวแอ่ืน ๆ แทน เชน วัว ชาง เปๅนตน ชาวกระเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ เปๅนกลุมชนที่เลี้ยง
ชางไวใชงาน รวมทั้งไวใชไถนาดวย  การไถเปๅนการพรวนผืนดินใหรวมซุย ใหมูลสัตวแ ใบไม ฟาง หญาแหง  
บนหนาดินกลับพลิกลงไปดานลาง ทับถมเนาเปืๆอยกลายเปๅนปุยชั้นดี  จากนั้นก็เปลี่ยนจากไถเปๅนคราด 
เพ่ือทําใหหนาดินเสมอกัน ใหสะดวกในการดูแลน้ําใหขังไดเสมอกันทั้งแปลงนา นอกจากนี้เปๅนการคราดเอากอ
หญาออกไป ไมใหเติบโตขึ้นแยงอาหารจากตนขาวได 
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 ชางถือเปๅนสัญลักษณแของไทยอยางหนึ่ง เพราะมีความสัมพันธแกับวิถีชีวิตของไทยมาแตบรรพกาล 
 ชางใชเปๅนพาหนะในการกรําศึกปูองกันดินแดนไทยมานักตอนัก คนไทยมีวิธีการที่เก่ียวของกับชางที่ซับซอน 
เรียนรูวิธีการจับชางปุามาฝึกไวใชงานได   
 บทร้องหน้าฝน 
 เย็นย่ําค่ําแมลูกขณะพักเหนื่อยจากการทํานาอยูในโรงนา ขณะที่พอกําลังเก็บคราดไถเตรียมตัวกลับ
บาน แมนั่งบนแครไมไผ ลูกนั่งบนหลังเทาท้ังสองของแม แมจับมือไวโยกขาขึ้นลง ประกอบบทรองไปพรอมกัน
ทั้งแมและลูก เปๅนเรื่องราวที่พรรณนาถึงเวลาพลบค่ํา และชวนกันกลับบาน 
   ตู฿ ตู ตู ดํานาขาวก่ํา 
   ค่ําแลวแลว พอเมือแลวหละ 
   เพ่ินสิป็ไาไมใหญตันทาง 
   เพ่ิมสิป็ไาไมยางตันหวย 
   เพ่ินสิป็ไาเครือกลวยใสเม็ง 
   อืด...ตุม... 
 แปลวา ทํานาขาวเหนียวดํา แตวันนี้ค่ําแลวกลับบานกันดีกวา เดี๋ยวเขาจะตัดตนไมขวางทาง เขา 
จะตัดตนยางขวางลําหวย เขาจะตัดเครือกลวยไปใสในงานพิธี 
 เล่นน้ าหน้าฝน 
  เด็ก ๆไดเลนน้ําอยางชื่นฉ่ําใจ เด็กกับสายน้ํานั้นตัดกันไมขาด ตอนที่เขาอยูในครรภแแมเขาก็แหวกวาย
อยูในน้ําอยางนั้น ในสายน้ํามีปลาแอบซอนอยูตามโขดหิน เด็ก ๆ สนุกกับการพลิกกอนหินใหปลาวิ่งออกมาให
ไลจับอยางสนุกสนาน บางก็เลนสมมุติกันตามจินตนาการ กอนหินเปๅนเหลาทหาร กิ่งไมเปๅนอาวุธกายสิทธิ์ 
บางครั้งก็เลนเปๅนนางมโนราหแกับพ่ีทั้งหกมาถอดปีกถอดหางแลวลงเลนน้ําในสระอโนดาต บางครั้งก็เด็กใบไม
มาลอยน้ําแขงกัน สมมุติเปๅนการแขงเรือ วาเรือของใครไปไดไกลกวากัน 
 วาดภาพบนก้อนหิน 
 ในน้ํามีกอนดินสีตางๆ เด็กเลือกเก็บข้ึนมากองไวบนกอนหิน  เลือกกอนหินใหญที่ราบเรียบ แทน 
แผนกระดานเพ่ือวาดภาพ สามารถกวักน้ําลางแลววาดใหมไดตามที่พอใจ ดินมีสีมากมายใหภาพที่ไดสวยงาม 
ไมนอยเลย 
 นิทานเกี่ยวกับปลา 
 มีนิทานเลาถึงพันธสัญญาระหวางปลากับคนดังนี้ ในอดีตกาลอันไกลโพนมีกอนเนื้อกอนหนึ่งชื่อ 
“ซี่นสัง” นอนพาดขวางลําน้ํา คนมักใชกอนเนื้อนี้เปๅนอาหาร โดยใชมีดไปเฉือนมาทําอาหาร กอนเนื้อนั้นขวาง
ลําน้ําทําใหปลาไมสามารถวายน้ําไปไหนมาไหนไดเลย ทําใหปลาตองไปขอความชวยเหลือจากคน ใหนํากอน
เนื้อออกไปจากที่นั่นเสีย เมื่อน้ําไหลไปไดสะดวกดี ปลาสัญญากับคนวา “น้ําถึงไหน ปลาจะไปถึงนั่น” จะออก
ลูกหลานมากมายใหคนเปๅนอาหาร และไมใหถือวาเปๅนบาปตอกัน 
 เรือใบไม้ 
 เลือกขนนกท่ีหลนอยูริมน้ํามาปใกบนใบไม นําไปวางที่จุดเริ่มตน พรอมใจกันนับ หนึ่งสอง สาม แลว
ปลอยใหใบไมไหลลองไปตามสายน้ํา เด็ก ๆ เอาใจชวยใหใบไมของตนเองไปใหไกลที่สุด    
 ปักผ้า 
 เด็กมีโอกาสไดไปเดินเยี่ยมภายในหมูบาน ในบางชุมชนที่ไมมีงานเรงรีบในนาหรือไรก็มักมารวมกลุม
กันทํางานหัตถกรรมตาง ๆ  ชาวไทยภูเขาเผาอาขามีกรรมวิธีในการปใกผาดวยการออกแบบใหมีลวดลายเรา
คณิตแบบตาง ๆ มาเรียงสลับกันดวยสีสันตาง ๆ ใหสวยงาม 
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 เล่นเลี้ยงไก่ 
 เด็ก ๆ สมมุติตัวเองเปๅนไก มีคนหนึ่งโปรยเมล็ดขาวโพดลงบนพื้น เด็ก ๆ รีบเก็บทีละเม็ด ใครเก็บได
มากกวาเพ่ือนก็เปๅนผูชนะ จากนั้นก็มาคุยกันวา นาจะมีกติกาอยางไรเพ่ือไมใหนักเรียนวิ่งชนกัน 
 เสื้อกันฝน 
 ทุกครัวเรือนซื้อปุยไวหวานในแปลงตนกลาบานละหลายกระสอบ  ถุงพลาสติกชั้นในเมื่อมาทํา 
ความสะอาดแลวสามารถทําประโยชนแไดหลายอยาง อาจตัดเปๅนแผนสําหรับมัดคลายเสื้อคลุมใชกันฝนขณะที่
ทํางานในทองนา บางคนใชปูบนพื้นหญาเพ่ือจัดวางสํารับอาหารเชา  เด็ก ๆ ของถุงพลาสติกท่ีอยูในสภาพดี 
ไปทําเสื้อกันฝน โดยวัดขนาดของศีรษะ แขน แลวใชกรรไกรตัดตามแนวที่ออกแบบไว ทดลองสวมดู แกไขจน
พอใจแลวพับพกใสกระเปาติดตัวไวในหนาฝน เมื่อมีฝนตก เด็กสามารถนําออกมาคลี่ใชเปๅนเสื้อกันฝนได 
บางโรงเรียนอาจใชถุงนมที่ลางและตัดเก็บไวนํามาเย็บตอกันเปๅนเสื้อกันฝน   
 นิทานพระอาทิตย์ 
 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแลวโลกเรามีพระอาทิตยแตั้ง ๕ ดวง ทําใหโลกเรารอนมาก ตนไมลมตายเพราะ 
ทนความรอนไมไหว ผูคนก็อดอยาก ครั้งนั้นมีเจาชายองคแหนึ่งที่มีความกลาหาญฝึกยิงธนูอยูหลายปี จนในที่สุด
จึงอาสาไปยิง  พระอาทิตยแใหแตกดับไป ทีละดวง ทีละดวง พระอาทิตยแดวงสุดทายกลัวมากเลยวิ่งไปหลบ 
หลังภูเขา ทําใหโลกมืดมิดอยูนานมาก คนยิ่งเดือดรอนกันใหญ เดินชนกันวุนวายเพราะมองอะไรไมเห็น ในที่สุด
ไกโตงตัวงามจึงอาสาไปเรียกพระอาทิตยแให ไกโตงสงเสียงขันอันไพเราะที่สุด พระอาทิตยแไดยินจึงเยี่ยมหนา
ขึ้นมาดู ไกขันตอไปเรื่อย ๆ บอกใหพระอาทิตยแขึ้นมาเถิด  พระอาทิตยแชอบใจจึงขึ้นมาสองแสงสวางใหแกโลก 
ไกจึงขันเรียกพระอาทิตยแทุก ๆ เชาตั้งแตนั้นเปๅนตนมา 
 
 สีของสายรุ้ง 

นักเรียนสังเกตสายรุงอยากเก็บความรูสึก ความประทับใจเกี่ยวกับธรรมชาติไว วิธีที่เลือกใชคือ            
การระบายสีบนกระดาษ ดวยเทคนิคเปียกบนเปียก(wet on wet) โดยครูนํากระดาษชุบน้ําใหเปียก นํามาวาง
บนกระดาน ใชฟองน้ําปาดใหกระดาษหมาด ๆ จากนั้นใชพูกันจุมสีที่เตรียมไวปาดลงในกระดาษ เริ่มจากสีโทน
เหลืองทั้งแผน ดานบนเปๅนสีโทนน้ําเงิน ดานลางเปๅนสีโทนแดง ใหสีไหลผสานกัน นําภาพมาจัดแสดงบนพื้น ให
นักเรียนแสดงความรูสึกท่ีไดรับจากการทดลองสี 

 

 

 
 
เดือนกรกฎาคม 
 เวลาหนาฝนเชนนี้ ฝนตกชุมฉ่ําอยูไมขาดสาย ผูใหญมักเตือนใหเด็กระมัดระวังในหลาย ๆ เรื่อง ฝนทํา
ใหน้ําไหลทวมที่อยูของสัตวแรายพวกงู ตะขาบ มันมักหลบฝนมาอาศัยอยูตามบานเรือนคน ดังนั้นเวลาจะนอน
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ตองสะบัดผาแรง ๆ สวมรองเทาก็ตองเคาะกับพ้ืนกอน เพ่ือใหแนใจวาไมมีเพ่ือนแปลกหนามาแอบซอนอยู  
นอกจากนี้เด็ก ๆ ตองระมัดระวังในการใชเกลือ เด็กมักทําพริกเกลือโดยใชเกลือผสมพริกปุนหอดวยกระดาษ 
เพ่ือใชจิ้มรับประทานกับผลไมในหนาฝน พวกฝรั่ง ชมพู  หากเด็กทิ้งเกลือเรี่ยราดตามพ้ืนเรือนจะทําใหพ้ืน
เปียกชื้น เพราะเกลือเปๅนตัวดูซับความชื้นอยางดี 
 พืชพันธุแไมในชวงนี้ดูสดเขียว ชูยอดไสว เด็กจึงสนุกกับการเก็บไปทํากิจกรรมตาง ๆ มากมาย 

 เก็บดอกโสนสีเหลืองท่ีขึ้นอยูริมน้ํา ไปใหแมทํากับขาว 
 เก็บผักบุงไวผัดน้ํามันเปๅนอาหารอรอยตอนเย็น 
 เก็บดอกรักไปนั่งรอยดวยทางมะพราว ไวบูชาพระ 
 ตัดตนธูปฤาษีไวปใกแจกัน 

บทร้องหน้าฝน 
   ครูเลือกบทกลอนขับขาน ที่เหมาะสมกับฤดูกาล นอกจากไดเรียนเกี่ยวกับหนาฝน ยังเปๅนการปูพ้ืนฐาน
สําหรับการเรียนหลักภาษา ทวงทํานองเปๅนการทําใหเรียนรูเกี่ยวกับบทรองกรองในอนาคต 

ฝนตก เปาะ เปาะ 
   มีแพะเดินมา 
   แปลกใจจริงหนา 
   เอ฿ะ น้ํามาจากไหน 
   มองซาย มองขวา 
   ไมเห็นมีอะไร 
   เอ฿ะ นี่มันน้ําอะไร 

  ตกลงมา เปาะ เปาะ  
  เพลงที่สงเสริมจินตนาการของนักเรียน เรื่องเกี่ยวกับลูกหมูและรองเทาท่ีใสเดินเลนในเวลา
หนาฝน ที่ชื่นชื้นฉ่ําเย็น 
    เชาแจมใสวันหนึ่ง ซึ่งเปๅนวันน้ํานอง 
   ลูกหมูก็อยากจะลอง อยากจะลองเลนโคลน 
   จึงทํารองเทาดวยไม ใชเชือกเปๅนสายชั้นดี 
   เร็ว เร็ว มาชวยกันซี จะไดของดีเสียงดัง 
   ก฿อบ กิ๊บ ก฿อบ 
   กิ๊บ ก฿อบ กิ๊บ ก฿อบ กิ๊บ ก฿อบ 
   เร็ว เร็ว มาชวยกันซี จะไดของดีเสียงดัง 
   ก฿อบ ก฿อบ ก฿อบ 

วาดภาพระบายสีจากดอกไม้ 
เด็กเลือกเก็บดอกไมหลากสีสันมาระบายสีลงในกระดาษ เด็กไดทดลองวาดอกไมใหสีอะไรบาง  

เชน ดาวเรืองใหสีเหลือง ดอกอัญชันใหสีน้ําเงิน  เด็กไดสังเกตวาแมจะมีสีเหลืองเหมือนกัน ดอกไมแตละดอก 
ก็ใหเฉดสีที่แตกตางกัน ดอกแก ดอกออนก็ใหสีตางกัน 
 
 อาหารจากดอกไม้ 
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 เด็กเก็บดอกไม ใบไมหลายชนิดเพ่ือมาทําอาหารเลิศรส นําดอกอัญชันมาผสมแปูงทําขนมบัวลอย  
ใบเตยนํามาหั่นทําเปๅนชาใบเตยที่หอมกรุน บางคราวอาจทําสลัดจากดอกไมตาง ๆ เชน ชบา กุหลาบ เฟืๆองฟูา  
ทําดอกไมชุบแปูงทอด โดยเลือกดอกลั่นทมขาวมาชุบแปูงทอดใหเหลือง รับประทานกับน้ําจิ้มไกรสดี 
 สังเกตธรรมชาติของนก 
 มีนกทํารังอยูตามตนไม เด็กลองสังเกตวาแมนกมันคาบอะไรไปทํารังบาง นกแตละชนิดใชวัสดุใน          
การทํารังแตกตางกันไป  นกที่ทํารังสวยงามประณีตไดแก นกกระจาบ  เด็กไดเห็นวารังนกตัวผูตัวเมียแตกตาง
กัน  รังนกตัวเมียมหีลอดยาวแหลือนกระเพาะที่ตอดวยไสยาว  บางครั้งอาจเห็นนกชวยกันทํารังตัวเมียอยูขาง
ใน ตัวผูเกาะอยูดานนอก ตางสลับกันสอดเสนหญาเขาออกจนไดเปๅนรวงรังสําหรับกันฝนใหลูกนอย 
 นกเงือกเปๅนตัวบงชี้ความอุดมสมบูรณแของปุา  นกชนิดนี้เลือกทํารังในโพรงไมสูงเทานั้น  เวลาวางไข
นกตัวเมียจะขังตัวเองในโพรงไม นกตัวผูใชโคลนปิดปากโพรงไว เหลือเฉพาะชองเล็ก ๆ ไวสงอาหารเทานั้น 
ในชวงนี้นกตัวเมียจะขนรวง หากพอนกไดรับอันตราย นกตัวเมียไมไดรับอาหารจะหิวจัดจนตองเจาะโพรง
ออกมาและจะตกลงมาตายได  ดังนั้นเด็กไดเรียนรูวาตองชวยกันอนุรักษแนกเหลานี้ไว ไมใหใครมาทํารายเขาได 
 
 สมุดภาพนิทานจากดอกไม้/ใบไม้ 
 เด็กฝึกเขียนนิทาน  รางรูปภาพบนกระดาษ แลวเลือกดอกไม ใบไมที่มีลวดลายสีสันตาง ๆ เชน  
สาวนอยประแปูง โกสน มาตัดเปๅนชิ้น ๆ แลวปะติดลงบนกระดาษ ไดสมุดภาพที่สวยงาม 
 
 เก็บไข่ไก่ 
 ฤดูฝนแมวาจะมีอาหารมากมาย กบ เขียดมีอยูเต็มทุง ผักตาง ๆ ก็ทอดยอดขึ้นตามริมรั้ว อยางไรก็ตาม
พอ แมก็มีงานในทองทุงมากมายจนอาจไมมีเวลาเตรียมอาหารใหเด็กมากนัก ดังนั้นอาหารจึงตองเปๅนอาหาร 
งาย ๆ แตก็มีประโยชนแสําหรับสุขภาพ สงเสริมการเจริญเติบโต เด็กอาจไดรับอนุญาตใหเก็บไขไกมาเปๅนอาหาร
ได ซึ่งปกติไมเปๅนที่นิยมนัก นอกจากปลอยใหไกฟใกออกมาเปๅนตัว หรือใชไขฟองแรก ๆ เพ่ือตมใชประกอบใน
พานบายศรีสูขวัญ  การเก็บไขทําไดงายเพียงแตสังเกตวาไกเริ่มรอง อ฿อก อ฿อก ในลําคอ แสดงวามันพรอมที่ 
จะไขในไมชา  ฝุายตัวผูก็ชวยหารังที่เหมาะ ๆ สําหรับวางไข  ไมนานแมไกก็ไดสถานที่เหมาะ เมื่อไดยินเสียง
รอง กะต฿าก กะต฿าก แสดงวามันไขเรียบรอยแลว  หากไปเก็บไขของมันตอนนี้มันอาจเลิกไข แลวไปหารังใหม 
เด็กตองรอเก็บไขในวันถัดไป โดยเหลือไขอยางนอยหนึ่งฟองไวในรัง เพื่อใหไกไขเปๅนที่เปๅนทาง เด็ก ๆ ใชลัง
หรือตะกราที่ไมใชแลว รองดวยใบไมแหง ขุยไผที่เหลือจากการจักสาน หากมีใบยูคาลิปตัสดวยกลิ่นของมัน
ชวยกันไรไกเปๅนอยางดี  สวนฟางขาวเปๅนวัสดุที่ไมเหมาะเพราะเปๅนที่เพาะไรไก  เด็ก ๆ มาทดลองกันดีไหมวา 
ใชวัสดุอะไรมารองรังไกแลวไกจะชอบและมาวางไข ระหวางใบไผแหง ขุยไผ  ฟางขาว แลวลองสังเกตดีไหมวา
บางที่เจาโตงก็มาชวยแมไกหาที่วางไขดวย 
 ท าดอกไม้แห้ง 
 ดอกไมในหนาฝนชางสวยงาม แตเวลาผานไปมันก็หายไปตามอายุของมัน เด็กอยากเก็บดอกไมเหลานี้
ไว วิธีการทํางาย ๆ โดยการทําดอกไมทับแหง  อุปกรณแประกอบดวย ไมไผหรือไมระแนงมัดไขวกันเปๅนรูป
ตาราง กระดาษลัง และกระดาษหนังสือพิมพแ  ขั้นตอนการทําเลือกตัดดอกไมใหมีกิ่งใบอยูบาง ไมควรเลือกไม 
ที่อวบน้ําเพราะเวลาแหงจะไมสวยงาม  วางบนกระดาษหนังสือพิมพแจัดรูปทรงใหสวยงาม วางทับดวยกระดาษ
ลัง ทับดวยไมไผ ทําปะกบท้ังสองดานแลวมัดดวยเชือกใหแนน  เขียนปูายชื่อดอกไม วันเวลาที่เก็บ ชื่อคน
จัดเก็บบนแถบกระดาษเล็ก ๆ แขวนไว  แลนําไปวางเรียวกันไวที่มุมหนัง รอจนแหงสนิทดีแลวจึงแกะออกมา 
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นําไปติดบนกระดาษแข็ง แลวติดแถบกระดาษท่ีเขียนรายละเอียดตาง ๆ ติดไวดวย  บางทีอาจทําชอดอกไม
แหงโดยตัดดอกไมมามัดเปๅนชอใหแนน หากไมแนนเวลาแหงจะรวงออกจากชอ  จากนั้นนําไปแขวนไว โดย 
พาดกับเชือกในลักษณะคว่ําเพ่ือใหคงรูปทรงเดิมมากท่ีสุด  ชอดอกไมแหงสามารถนําไปจัดแจกันดอกไมได 
 ท านา 
  พอแมมักพาเด็ก ๆ ไปที่นาดวย เด็กอาจไดลองปใกดําตนขาวในนา  เด็กผูชายอาจชอบชวยพอไถนา
มากกวา ควายที่อายุตองเริ่มฝึกไถนานั้น เด็กสามารถชวยจับเชือกเดินนําหนาใหควายเดินตาม ในขณะที่พอ
บังคับคันไถอยูดานหลัง การฝึกครั้งแรกสุดเปๅนหนาที่ของผูใหญที่ตองเลือกวันพฤหัสบดีซึ่งเปๅนวันที่เปๅนมงคล
สําหรับการเริ่มฝึกควาย แตหลังจากนั้นเด็กสามารถชวยไดเพราะงายมาก เพียงแตจูงควายใหเดินไปตามรอยไถ
เดิมเทานั้น  ชวงค่ําขณะที่ผูใหญถอนตนกลา เด็กชวยผูใหญดูแลควายใหเล็มหญาออน ปกติควายมักถูกฝึกไม 
ใหมากัดกินตนเกลา แตสําหรับลูกควายตองใหเด็กชวยดูแลเพราะลูกควายยังไมสนสะพายจึงไมสามารถลาม
ดวยเชือกได  หากปลอยใหลูกควยมากินตนกลา จะทําใหมันติดใจและแอบมากินเรื่อย ๆ  
 ปใจจุบันควายเริ่มนอยลง มีการใชควายเหล็กเขามาแทนที่ ดูจะสะดวกสบายกวาเดิมมาก เพราะ
สามารถใชไดอเนกประสงคแ ทั้งใชไถนา เมื่อตออุปกรณแสวนที่เปๅนลอหลังเขาไปก็กลาเปๅนรถอีแต฿กสําหรับขน
ขาวของตาง ๆ ได ตัวเครื่องยนตแยังใชติดตั้งเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องปใๆนไฟไดดวย  อยางไรก็ตามผูเฒาหลายคน
ไมคอยเห็นดวย เพราะควายเหล็กนั้นใชน้ํามันซึ่งสิ้นเปลืองมาก การไถนาดวยควายเหล็ก คนไถมุงไถเพ่ือใหงาน
เสร็จเร็วขึ้น จนละเลยดูกําลังของตนเอง แรงสั่นสะเทือนของเครื่องมีผลตอสุขภาพของคนไถดวย  ในขณะที่ 
การไถนาดวยควายนั้น คนไถตองพิจารณากําลังของควาย หากควายเหนื่อยก็ตองปลดออกแลวเปลี่ยนควายตัว
ใหมแทน  มูลควายยังเปๅนปุยชั้นดี ทําใหประหยัดคาปุยไดมากทีเดียว  เด็ก ๆ ไดรับรูปใญหาเหลานี้จากการ
สนทนาของผูใหญในวงสํารับ   
 
 นิทานเกี่ยวกับข้าว 
 ในทองถิ่นตาง ๆ มีนิทานเก่ียวกับขาวมากมาย นักเรียนเคยไดยินไดฟใงมาบาง ลวนแตเปๅนวรรณกรรม
มุขปาฐะ หรือ ความรูที่อยูในความทรงจํา เราสามารถไปสอบถามและนํานิทานเลานั้นมาเขียนเปๅนหนังสือ
นิทานได นิทานสงเสริมจินตนาการของนักเรียน ขณะเดียวกันก็ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาไดอยาง 
ไมรูจบสิ้น 

นิทานหมาเก้าหาง 
  กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว คนไมมีขาวกิน ตองรอจากเทวดาสงมาให ตอนนั้นหมายังมีหาง 
 ๙ หาง เห็นความทุกขแยากของคน เลยแอบขึ้นไปบนสวรรคแ ใชหางกวาดเอาพันธุแขาวเปลือกเอาไว ระหวาง
หลบหนีมา เทวดาไดขวางอาวุธตัดหางหมาขาดไปแปดหาง เหลือเมล็ดขาวที่ติดกับหางมา ใหคนไดใชปลูก 
เปๅนขาวกิน คนจึงสํานึกบุญคุณ ยกยองใหหมาเปๅนสัตวแคูกายของมนุษยแ 
  นิทานแม่ม่ายกับข้าว 
  กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว สมัยที่ “เมล็ดขาวเหนียวเทาลูกมะพราว ขาวเจาเทาลูกตาล” 
 เวลากินขาวตองใชมีดตัดฟในใหเล็กลงจึงจะทําอาหารได มีแมมายคนหนึ่งลําบากมากเพราะไมมีมีด ตองไปยืม
เพ่ือนบานทุกทีไป ที่สุดนําเมล็ดขาวไปใสครกกระเดื่อง ตําจนขาวแหลกกระจายไปตามที่ตาง ๆ เมล็ดขาว 
เลยมีขนาดเล็กอยางที่เห็น 
 จับปูนา 
 อาหารในทองนา ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ คือ ปูนา  ปูเปๅนศัตรูขาวเพราะมักมากัดกินตนขาวที่ปใกดําไว  
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 หากจับมาทําเปๅนอาหารก็จะชวยลดปริมาณปูลงไปไดบาง  การจับปูเปๅนเรื่องที่ทาทาย โดยเฉพาะปูตัวผูที่มักชู
กามทําใหเด็กขยาด เด็กตองคิดหาวิธีการในการจับจากทางดานหลัง  เมื่อจับไดแลวก็หยอนลงในถัง  หากพลาด
ถูกปูหนีบตองคอย ๆ หยอนลงน้ํา ทางอีสานมีคําพูดวา “ขีไ้กโปุ” หมายถึงขี้ไกที่ออกมาจากไกใหม ๆ  ซึ่งเหลว
และมีกลิ่นเหมน็ ปูคงไมชอบขี้ไก จึงตองคลายจากการหนีบแลวหนีไป 
 อาหารจากปูที่งายที่สุดคือ ปู เด็กวางปูบนถานไฟใหสุกก็ไดเนื้อปูรสอรอย หากเก็บปูไดมาก ๆ ก็ลาง 
ใหสะอาดแลวหมักในไหปลารา ใหแมใชเปๅนปูดองเค็มในการทําสมตําไดดวย        
 หล่อเทียน 
 เด็กไปขอเศษน้ําตาเทียน เศษเทียนจากวัดมาหลอเทียนของตนเองได นํามาใสหมอตั้งบนเตาใหขี้ผึ้ง
ละลาย เติมเศษสีเทียนลงไปเพ่ือใหเกิดสีสันสวยงาม การหลอเทียนเริ่มจากการทําไสเทียนกอน โดยใชดาย 
มาชุบขี้ผึ้งไวทําไส จกนั้นนําไสที่ไดมาพันกับดินสอ แลววางไวบนกระบอกที่เปๅนแมพิมพแ จัดใหไสอยูตรงกลาง 
จากนั้นคอย ๆ เทเทียนเหลวลงไปในพิมพแ รอใหแหงจึงแกะออกมา หากตองการเพ่ิมความสวยงามไดดวยการ
นําดอกไมแหงมาติดแลวราดทับดวยขี้ผึ้งเหลวบาง ๆ  บางทีก็ใชเศษของสีเทียมผสมในขี้ผึ้ง เด็กก็จะไดเทียนที่
สวยงามเปๅนของตนเอง 
 บางทองถิ่นในอีสานมีการทําดอกผึ้ง ดวยการแกะเนื้อลูกมะละกอเปๅนรูปดอกไม  

  
     ต านานเข้าพรรษา 
 ในสมัยพุทธกาล ชวงฤดูเหลาภิกษุในพุทธศาสนายังคงจาริกไปเทศนาสั่งสอนอยูตามที่ตาง ๆ  ขณะที่
เดินทางมักพลาดเหยียบย่ําขาวกลาที่ชาวบานปลูกไว ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน การกระทําดังกลาว
เปๅนที่ติเตียนของพระลัทธิอ่ืน ๆ วาพระภิกษุของพระพุทธองคแวา ในฤดูฝนแมแตหมูนกก็หยุดอาศัยอยูรวงรัง 
พระพุทธองคแจึงมีพุทธบัญญัติใหภิกษุอยูจําพรรษาตลอดสามเดือน ไมใหไปคางที่อ่ืน ยกเวนมีเหตุจําเปๅนที่ไดรับ
การอนุโลมได 
 จุดประทีป 
 วันอาสาฬหบูชา เปๅนวันเพ็ญเดือนแปด ถือเปๅนวันแหงพระสงฆแ เพราะถือวาเปๅนวันที่พระสงฆแองคแแรก
ของพุทธศาสนาเกิดข้ึนในโลก เปๅนวันที่พระรัตนตรัยครบองคแสาม  เด็กไดฟใงเรื่องราวคราวที่พระพุทธองคแ
หลังจากท่ีตรัสรูธรรมอันวิเศษแลว โปรดระลึกถึงบรรดาปใญจวัคคียแที่ไดเคยอยูปรนนิบัติพระองคแ บัดนี้ไดหลีก
หนีไปอาศัยอยูในสวนกวางหรือปุาอิสิตปตนมฤคทายวัน  ครั้งนั้นไดแสดงธรรมอันสําคัญที่ชื่อ ธัมจักรกัปปวัตน
สูตร  พระโกณฑัญญะไดบรรลุธรรมและขออุปสมบทเปๅนพระสงฆแองคแแรก  เรื่องราวนี้มีศัพทแยากมากมาย 
 แตเมื่อเด็กไดฟใงเรื่องนี้ซ้ําในทุกปี เด็กก็เริ่มเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งท่ีแฝงอยูอยางแจมแจง 
 วันสําคัญเชนนี้ที่วัดมีการทําประรําข้ึนกลางลานวัด มีทางมะพราวเปๅนทรงโคงสี่ทิศ บนรางมีตนกลวย
ตัดเปๅนทอนวางไว เด็กไดไปจุดเทียน ธูป บูชาในคืนวันเพ็ญ มีคําอธิษฐานสําหรับการบูชาพระท่ีคุณยาสอน 
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ให ซึ่งไดฝึกทองมาจนขึ้นใจ ดังนี้ 
 “เทียนผู้ข้า เทียนสีใสส่อง ขอให้ลอดป่องฟ้าสู่เทพบุตร ขอให้สีใสสุกกว่าเพ่ิมทั่งค่าย” 
 เทียนของขาพเจานั้นเปๅนเทียนที่สองแสงสวาง ขอใหแสงสองไปถึงชั้นฟูาถึงเมืองเทวดา ขอใหสองแสง
สวางกวาเทียนเลมใดในโลกนี้      

 
เดือนสิงหาคม 
 ร้องสรภัญญะ ถวายเทียนพรรษา 
 ในชวงนี้พระสงฆแไดอธิษฐานอยูจําพรรษา ไมเดินทางไปคางแรมที่อ่ืน ในชวงเวลานี้เปๅนเวลาที่พระสงฆแ
ไดศึกษาพระธรรมวินัย การใชเทียนเพื่อเปๅนแสงสวางจึงเปๅนเรื่องจําเปๅน  ชาวบานจึงนิยมทําตนเทียน
ประกอบดวยเทียนและเครื่องอัฐบริขารไปถวายพระที่วัด หากมีเวลาวางจากการดูแลขาวกลาในนา ก็มักนัดกัน
ไปถวายตนเทียนยังหมูบานอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียง ถือเปๅนการไปเยี่ยมเยียนกันไปในตัว  เด็ก ๆ ไดรูจัดเพื่อนแปลก
หนา  หมูบานที่เปๅนเจาภาพจะทําอาหารมาเลี้ยงดูกัน หลังการถวายตนเทียนก็มีการรองสรภัญญะแลกเปลี่ยน
กัน เด็กไดเห็นทวงทํานองสรภัญญะที่แตกตางกัน ในบทประพันธแมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามากมาย 
ซึ่งมักเลือกตอนที่เปๅนตอนที่แสดงความโศกเศราเสียใจ เชน ตอนที่นางพิมพาร่ําไหตามหาเจาชายสิทธัตถะ  
ตอนที่นางมัทรีตามหากัณหาชาลี  ตอนที่นางปใตตาจาราสูญเสียบุตรที่รักจนเสียสติ ตอนที่นางสุชาดาเสวย
กรรมเปๅนนางนกกระยางขาวโดยมีพระอินทรแจําแลงเปๅนปลามาลองใจ 
 
 เก็บบัวสาย  
 เด็กมีกิจกรรมที่ชื่นชอบคือการไดพายเรือไปเก็บบัวมาใหแมทํากับขาว  เด็กเห็นหลักธรรมชาติของบัว
หลายอยาง บัวมีหลายชนิด บัวขาบมีสีออกมวงอมน้ําเงิน มักบานในเวลากลางวัน หากนํามาปลูกในอางดิน 
ก็เปๅนไมประดับที่สวยงาม บัวหลวงมีกานชูพนน้ํา กานใบมีปุุมแข็ง ดอกมีสีตาง ๆ กัน คนนิยมเก็บฝใกมาแกะกิน
เมล็ดขางใน รากของบัวหลงเปๅนรากสะสมอาหาร เด็กเห็นผูใหญขุดเอารากนี้มาทํารากบัวเชื่อม หรือทําเปๅน
เครื่องดื่มได  แตที่ใชทําเปๅนอาหารประเภทเปๅนผักจิ้มน้ําพริก หรือแกงสายบัว  บัวสายมักบานรับน้ําคางใน 
ตอนกลางคืน แลวหุบในตอนสาย ความยาวของบัวสายขึ้นอยูกับความลึกของน้ํา  เด็กไดเรียนรูวาการถอน
สายบัวนี้ไมใชเรื่องงายเลย ตอนเลือกเก็บเฉพาะสวนที่เปๅนดอก เวลาถอนตองออกแรงดึงเฉียง ๆ ถาดึงตรง ๆ 
ตองใชแรงมากกวา  
 นิทานเรื่องนกกระจาบ 
 มีนกกระจาบผัวเมีย  อาศัยอยูในปุา วันหนึ่งนกตัวผูบินไปหาอาหารแตเชาตรู เห็นดอกบัวบานอยูเต็ม 
สระจึงลงไปจิกกินเกสร ดวยความเพลิดเพลินจนสาย ดอกบัวก็หุบหุมเอาตัวนกไปดวยออกมาไมได นกตัวเมีย 
ก็รอคอยอยูดวยความหิวโหย ตอนบายเกิดไฟปุา นางนกก็รีบบินชวยเหลือลูกอยูจาละหวั่น แตตัวเดียวก็ชวย
ไมได ลูกของนางจึงตายหมด พอพลบค่ําดอกบัวบานออกมาพอนกก็รีบบินกลับรัง เห็นแมนกนั่งรองไหอยู  
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ก็เขาไปอธิบายเรื่องราวใหฟใง นางนกตัดพอตอวา แลวตั้งจิตวาชาติหนาจะไมยอมพูดกับผูชายอีกเลย แลวบิน
เขากองไฟตายตามลูกไป  ฝุายพอนกก็เสียใจก็ไดอธิษฐานวาหากแมนกจะไมพูกับผูใดก็ตามก็ขอใหผูกับตน
เทานั้นแลวก็บินเขากองไฟตายไปตามกัน  นกทั้งสองไดกลับชาติมาเปๅนพระโอรส พระธิดาของกษัตริยแอยูตาง
เมืองกัน มีเรื่องราวตอมาอีกมาย เด็กไดฟใงเรื่องเหลานี้อยางตั้งใจ และติดตามนิทานเหลานี้อยูหลายวัน ผูใหญ
จะเลาใหฟใงทีละตอนจนจบ ในเรื่องมีประเด็นสําหรับการสนทนาซักถามมากมาย  
 สานใบมะพร้าว 
 ใบมะพราวเด็กสามารถสรางสรรคแเปๅนของเลนตาง ๆ ไดมากมาย ขั้นตอนการทํามักเปๅนการ
แลกเปลี่ยนกันระหวางเด็ก ๆ ระหวางพี่กับนอง หรือเปๅนการถายทอดจากผูใหญ  เด็กเล็ก ๆ อาจทําสิ่งของงาย 
ไมซับซอน เชน สานนาฬิกา แหวน หรือพับไขวกันเปๅนบันไดลิง  เด็กโตขึ้นมาก็หัดสานปลาตะเพียน นก 
ตั๊กแตน กุง จากข้ันตอนพ้ืนฐานงาย ๆ หากชํานาญแลวเด็กก็สามารถดัดแปลงทําเปๅนสัตวแอ่ืน ๆ ไดมากมาย 
เชน มด กิ้งกา แมลงปอ ผีเสื้อ เปๅนตน เด็กชายมักชอบการสานตะกรอไวเตะเลนกัน  งานสานเหลานี้มี
คุณสมบัติพิเศษตรงที่เมื่อแหงจะเปลี่ยนเปๅนสีน้ําตาลแตก็คงความสวยงามไว หากเปลี่ยนเปๅนการใชใบตาล 
หรือยอดใบลานก็จะไดงานสานที่มีสีขาวนวล สวยและคงทน 
 
เดือนกันยายน 
 สู่ขวัญข้าว 
 ในชวงนี้ขาวเริ่มตั้งทอง ตรงชวงลําตนปุองออกมา เตรียมจะออกรวงในไมชา  นี่กระมังเปๅนเหตุหนึ่ง 
ที่เรียกขาววา “แมโพสพ” ในระยะนี้เปๅนชวงที่ตองระมัดระวังเปๅนพิเศษ ในหลายทองที่ตองมีการสูขวัญขาว 
เด็กอาจไดรวมสังเกตการณแในพิธีกรรมดังกลาวดวย บางทองที่อาจมีการทําอาหารที่ไมมีสวนผสมของขาว  
นําขาวของใชสําหรับสตรี เชน ผานุง แปูง กระจก หวี ไปที่ทองนา ใชดานโอบมัดกอขาวงาม ๆ สัก ๒-๓ กอ 
วางเครื่องบูชา แลวมีการกลาวคําสูขวัญในลักษณะปลอบประโลมใหออกรวงมาก ๆ  บางแหงเด็กอาจได 
ชวยสานไมไผเปๅนรูปเฉลว รูปปลาหนุมสาวไปปใกไวดวย   

ท าข้าวเม่า 
 ในชวงเดือนนี้ขาวพันธแเบาจะออกรวงเร็วกวาขาวนาปี ผูใหญจะชวนเด็ก ๆ ไปเกี่ยวรวงขาวมาทํา
ขาวเมา  ตองเลือกรวงขาวที่แกเลยชวงเปๅนน้ํานมแลว แตไมแกจัดจนแปูงมากเกินไป ผูใหญจะเก่ียวรวงขาว 
มาใหเด็กชวยวางในตะกรา  สวนตอซังขาวก็สามารถเกี่ยวมาเปๅนอาหารใหควายไดดวย  กรรมวิธีการทําขาวเมา
เริ่มจากยีเมล็ดขาวออกจากรวง จากนั้นนําไปคั่วในหมอดินใหสุก  นําออกมาตําในครกไม แลวตัดใสกระดง 
 ฝใดใหแกลบออกไปจนหมด เหลือขาวเมาสีเขียวเม็ดแบน ใชรับประทานได หรืออาจปรุงดวยน้ําตาล โรย 
ดวยมะพราวขูด  ขาวเมานี้ถือเปๅนขาวใหม บางทองที่ถือวาควรใชถวายพระเพ่ือเปๅนมงคลกอนนํามา
รับประทานในครัวเรือน 
 หลุมดักปลา 
 สายลมเริ่มเปลี่ยนทิศทาง ลมหนาวพัดมาใหเย็น ๆ บางทีก็ปะทะกับสายลมกับทางใต จนอาการ
แปรปรวนกลายเปๅนสายฝน และลมพัดที่รุนแรง บางคราวฟูาคะนอง จนมีคําที่เรียกวา  “ฝนสั่งฟูา ปลาสั่ง 
หนอง” เปๅนชวงที่ฝนเริ่มหมดไปแลว น้ําที่ขังตามทองนาเริ่มแหงขอด ปลาเริ่มแสวงหาน้ําใหม คนชางชาญ
ฉลาดจึงทําหลุมดักปลา ไปนําดินเลนใตทองน้ํามาทาเปๅนทางไปสูหลุม ปลาไดกลิ่นดินก็จะหลงกลเดินทางไป 
สูหลุมที่ขุดดักไว  เด็ก ๆ ไดเก็บปลาในหลุมไปใหแมทําอาหาร       
 หุ่นไล่กา 
 ขาวเริ่มสุกเหลืองในบางแหง ศัตรูตัวฉกาจเปๅนพวกฝูงนกที่มารุมจิกกินรวงขาว จึงตองคิดหาวิธีการ 
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ไลนกดวยวิธีการตาง ๆ กิจกรรมทําหุนไลกาเปๅนกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก ตองเลือกเสนฟางจากกองฟาง
มาข้ึนรูปในลักษณะตาง ๆ เสื้อผาเกาที่พอหาไดนํามาตกแตงกันเต็มที่ สวมหมวก เด็กอาตกแตงเพ่ิมเติมดวยหา
กระดิ่งมาแขวนใหมีเสียงดัง หรืออกแบบใหหุนหันไปมาไดตามกระแสลมที่พัดผาน   
 ดอกหญ้า 
  เมื่อน้ําในทองนาเริ่มงวดลง บรรดาหญาตาง ๆ เริ่มเติบโตขึ้นมาใตรวมของตนขาว ไมนานก็มีดอกหญา
เล็ก ๆ เกิดข้ึนมากมาย  ดอกสีมวงกลีบบาง เรียกวา ดุสิตา  ดอกท่ีเปๅนปุุมสีขาวเปๅนกระจุกชูกานสีเขียวสดนั้น 
คือ มณีเทวา สวนดอกสีเหลืองที่มีลําตนตรงและใบเล็ก ๆ ประดับอยู คือ สรอยสุวรรณา ดอกหญาพวกนี้   
บอบบาง เด็กอาจเก็บมาเลนขายของ หากแตไมนานก็แหงเหี่ยวไป ดอกหญาบางชนิดสามารถเก็บมาทําดอกไม
แหงได อยาง หญาขี้กลาก ดอกมีลักษณะซอนกันเปๅนชั้น ๆ เด็กสามารถเก็บมาทําดอกไมแหงได 
 
เดือนตลุาคม 
 ในเดือนนี้การเก็บเกี่ยวขาวไดดําเนินการตอไป  อยางไรก็ตามในทองที่ที่มีน้ําทวมขังเนื่องจากเปๅนพ้ืนที่
ต่ํามาก ชาวนามักเลือกพันธุแขาวที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ สามารถยืดลําตนใหพนน้ํา และมีชวงอายุยาวกวา 
ขาวอื่น ๆ ในขณะที่ขาวอื่น ๆ เกี่ยวเกี่ยวเสร็จแลว ขาวพันธุแนี้ก็อาจเพ่ิงเริ่มตั้งทองหรือมีเมล็ดออน เพ่ือใหเก็บ
เกี่ยวไดพอดีเมื่อน้ําเริ่มแหง ทําใหชาวนาไมตองลุยน้ําเกี่ยว บางแหงเรียกขาวพันธุแพิเศษนี้วา “เขียวคางทุง” 
ภาระงานที่เกี่ยวของกับทองทุงก็ดําเนินการตอไป ในขณะที่กิจกรรมของเด็กก็มีใหเรียนรูอยูไมขาดสาย 
 ปี่ซังข้าว 
 พ่ีโต ๆ หรือพอแมใชเคียวเลือกตัดซังขาวที่มีลักษณะดี อวบสวย ไมแหงจนเกินไป เพื่อใหเด็กไดทํา 
ปีๆซังขาว กรรมวิธีอาจมีแตกตางกันไป บางครั้งอาจใชวิธีบีบชวงที่ติดลําขอใหแตก บางครั้งอาจใชวิธีการบาก
เปๅนรอยเล็ก ๆ เด็กไดทดลองการทําปีๆซังขาวดวยตนเอง ซังขาวที่สั้นยาวตางกันก็ใหเสียงที่แตกตางกัน  
บางครั้งชองลมกวางเกินไปก็ไมมีเสียง หลายคนตองหาเทคนิคพิเศษมาชวยใหปีๆซังมีคุณภาพดี ไดแก การถอน
ตนหญาแยงเขาไปในซังขาว ทําความสะอาดภายใน ใหลมที่เปุาเขาออกใหสะดวกข้ึน เมื่อไดปีๆซังขาวหลาย ๆ 
อันก็มารวมกลุมเลนเปๅนวงดนตรี   
 กังหันลม 
 ลมหนาวเริ่มพัดเขามาบางแลว สายลมทําใหเด็กคิดทําของเลนที่นาสนใจ ไดแกกังหัน ที่มีสารพัด
รูปแบบ แบบงายที่สุดคือการใชใบไผแหงที่รวงอยูตามพ้ืน เด็กเลือกใบที่มีลักษณะไดรูปทรง กะระยะตรงกลาง
ใหพอเหมาะ ใชนิ้วชี้จิ้มหาที่เหมาะ วิ่งทวนกระแสลม เทานี้เด็กก็ไดกังหันสารพัดรูปแบบ กังหันจะติดอยูที่นิ้วได
นานเพียงใด เด็กตองเรียนรูเรื่องจุดกึ่งกลางของใบไผ เรียนรูเรื่องทิศทางลม บางครั้งหาไมแนใจอาจตองหยิบ
ทรายขึ้นมาโรยดู เพื่อตรวจสอบทิศทางลม ทั้งตองเรียนรูจังหวะ ลีลาในการวิ่งเพ่ือประคองใบไมใหอยูไดนาน
ที่สุด  จากใบไผอาจพัฒนาไปสูใบไมอ่ืน ๆ ที่มีลักษะยาวเรียว เชน ใบมะมวง  หรือหากผูใหญมีเวลาวาง 
ก็อาจใชตอกมัดขาวสานเปๅนกังหันอยางงายใหเลนกันเพลิน หรือติดไวดูกังหันหมุนใหเพลิดเพลินใจ 
       เกี่ยวหญ้า 
 เด็กโตชวนกันเปๅนเกี่ยวหญาที่สดเขียว เนื่องจากพ้ืนดินยังมีความชื้น และหญาพยายามยืดตัวเขาหา
แสงแขงกับตนขาว เคียวที่ใชเกี่ยวหญานั้นเปๅนเดิมเปๅนเคียวเกี่ยวขาว ตอเมื่อความคมลดลง และชํารุด ก็ถูก
เปลี่ยนมาใชเกี่ยวหญาแทน  เด็กมักนัดกันไปชวยกัน หญาและฟางขาวเปๅนอาหารอันโอชะของวัวควาย 
โดยเฉพาะควายที่เพ่ิงตกลูก ไมสะดวกท่ีตองจูงออกมาทองทุง ตองขังไวที่บานจนกวาลูกควายจะแข็งแรงจน
สามารถเดินตามแมได  เด็ก ๆ ชวยกันขนหญาใสรถเข็นเพ่ือนํากลับบาน กิจกรรมที่เด็กเลนสนุกระหวางทาง 
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คือการผลัดกันนั่งบนรถเข็นและลงมาเข็นกันอยางสนุกสนาน อาจใชวิธีการนับเลขไปเรื่อย ๆ ตามท่ีตกลงกัน 
หรือกะระยะทาง เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม  
  เก็บเห็ด 
 ในชวงฤดูฝนมีเห็ดตาง ๆ ผลัดกันข้ึนตามพ้ืนดินใหเด็ก ๆ ไดเก็บมาเปๅนอาหารอยูไมขาดระยะ  อาจมี
การเวนชวงบางเมื่อฝนตกชุก จนเห็ดไมสามารถข้ึนได เด็กสามารถสังเกตชวงระยะเวลาที่ควรแกการเก็บเห็ดได
จากสภาพอากาศที่มีฝนหยุดตกสักวันสองวัน ใหใบไมที่ชื่นน้ํา ผุพังเกิดเปๅนเห็ดเล็ก ๆ  หากวันใดอากาศเริ่มอบ
อาว ก็ชวยใหเห็ดเจริญไดเร็วขึ้น  เด็กสามารถแยกแยะเห็ดประเภทตาง ๆ ดวยความชํานาญที่เรียนรูจากผูใหญ
หรือพ่ีโต ๆ เห็ดหลายชนิดมีลักษณะหรือสีใกลเคียงกันมาก แตเด็กก็สามารถจําแนกความแตกตางได  เห็ดบาง
ชนิดก็มีลักษณะพิเศษท่ีทําใหคนหาไดยาก แตไมอาจพนสายตาของเด็กไปได เชน เห็ดผึ้งที่มีสีเหมือนใบไมแหง
กลืนไปกับพ้ืนดิน หรือเห็ดเผาะที่อยูใตดิน ตองอาศัยการสังเกตรอยแยกของดิน    

 

เดือนพฤศจิกายน 
 ผืนนาแปรเปลี่ยนจากสีเขียวที่เหมือนผืนพรมสีมรกตเมื่อสองสามเดือนที่แลว กลายมาเปๅน “ทุงรวง
ทอง” อากาศเริ่มแหง  งานในนาก็เรงรีบใหทันเวลา เนื่องจากหากชักชา รวงขาวแหงเกินไปจะทําใหรวงหักรวง
ลงพื้นดิน ทําใหยุงยากในการเก็บเก่ียว เด็ก ๆ มีโอกาสไดมาเลนในทองทุง มีกิจกรรมใหเลนสนุกอีกมากมาย
ตามเคย 
 เก็บข้าวตก 
 ผูใหญตะลุยเกี่ยวขาว วางเปๅนฟุอนไปเรื่อย ๆ รอจนวันใหมใหฟางแหงลงเล็กนอย กอนมัดเปๅนฟุอนรอ
เก็บสูลานนวดขาวในโอกาสตอไป ทุกข้ันตอนมักมีรวงขางรวงหลนกระจายอยูตามทองนา  เด็กมีงานที่ชวยพอ
แมไดงาย ๆ โดยหิ้วถังน้ําเล็กเดินไปตามทองนา สอดสายสายตาเก็บรวงขาวที่ตกหลนอยูตามพ้ืน บางครั้งก็อาจ
ไดขาวที่หักพับอยูกับตอซัง เด็กไดชี้ชวนกันดูสิ่งตาง ๆ ที่พบ ไดสนทนาเรื่องราวมากมายที่แตละคนมีอยู 
 ปลูกพืชผัก 
 ปใญหาน้ําดื่นน้ําใชเปๅนเรื่องจําเปๅนมากในฤดูกาลเชนนี้ ผูใหญตองเลือกบริเวณที่มีตาน้ําเพ่ือขุดบอน้ําไว
ในใน  การบริโภค ในบริเวณใกลบอน้ําก็ถือโอกาสปลูกพืชผักตาง ๆ ไปพรอมกัน เด็กไดชวยผูใหญดูแลผัก
เหลานี้ ทําใหมีพืชผักที่สดสะอาดเปๅนอาหาร และหากเหลือจํานวนมากก็สามารถนํามาวางขายได โดยเฉพาะ
ทองนาที่อยูติดกับถนน เด็กเรียนรูความแปลกใหมของผูคนที่จอดรถมาแวะซื้อ 
 ลานข้าว 
 ในอดีตการทําลานขาวมีข้ันตอนที่ซับซอน ตองเลือกลานดินที่สูงกวาผืนนา ดินมีลักษณะแข็ง ตองใช
จอบถากดินใหเรียบ ใชขี้ควายผสมกับน้ําฉาบพ้ืนดินใหเรียบ โดยใชไมกวาดที่ทําจากตนหญาที่ขึ้นอยูบริเวณ 
ใกลเคียงกวาดฉาบทาใหทั่ว รอใหแหง แลวจึงนําฟุอนขาวมาวางเรียง ปใจจุบันสามารถใชแผนมุงพลาสติกแทน
ไดเพ่ือความสะดวก เด็กสามารถชวยเก็บฟุอนขาวมาวางเรียงไวได เด็กนอยถือโอกาสที่ทํางานไดดูแลนองตัว
เล็ก ๆ ไปดวย 
 หมวกใบไม้ 
 เด็กๆ เดินไปสํารวจที่นาขางโรงเรียน อากาศรอนจนตองชวยกันทําหมายบังแดดจากใบไมที่พอหาได 
ใบพลวงมีขนาดใหญพอดีกับศีรษะของเด็ก ๆ จากนั้นเลือกเก็บดอกหญามาตกแตงใหสวยงาม เปๅนหมวกแฟนซี
หลากหลายรูปแบบมาผลักเปลี่ยนกันชื่นชมยินดี       
 เครื่องปั้นดินเผา 
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 พ้ืนที่บางแหงมีดินเหนียวคุณภาพดี ใหจุดมาทําเครื่องปใ็นดินเผากัน  ดินที่ขุดมาตองตากใหแหง 
จากนั้นเริ่มทําดินเชื้อที่ประกอบดวยกินและแกลบย่ําผสมน้ําใหเขากัน ปใ็นเปๅนกอนกลมนําไปเผาไฟใหสุกดี 
 แลวจึงนํามาตําในครกไม รองดวยตะแกรง เก็บใสถุงไวตอไป 
 เมื่อเริ่มลงมือปใ็นดิน ก็ตองหมักดินเหนียวกับน้ําคางคืนไว แลวนําดินเชื้อที่เก็บไวมาโรยผสม ย่ําใหเขา
กัน การย่ําดวยเทาเปๅนงานที่เด็กไดสัมผัสกับความชื้น ผิวสัมผัสของดิน จากนั้นเริ่มลงมือปใ็น การทํางานชิ้นเล็ก
อยางขลุยดินเผา อาจใชแมพิมพแชวย จากนั้นทํามาเผาไฟจนดินสุกดี มีเนื้อแกรง เคาะมีเสียงดังกังวาน  ขลุยดิน
มีกรรมวิธีในการเปุาที่ตางจากขลุยอื่นคือตองกรอกน้ําเขาไปในขลุยทําใหมีเสียงดังเหมือนเสียงของนกชนิด         
ตาง ๆ  
 ลอยกระทง 
 วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ําใสขึ้นเต็มสองฝใๆง มีคําโบราณอธิบายลักษณะของน้ําในฤดูกาลตาง ๆ วา 
“เดือนสิบเอ็ดน้ํานอง เดือนสิบสองน้ําทรง ถึงเดือนยี่น้ําก็รี่ไหลลง” เดือนนี้พระจันทรแดูสวยงาม เด็กพิศวงกับ
ปรากฏการณแของดวงจันทรแที่เวาแหวง และโตขึ้น โตขึ้น จนเต็มดวง  ผูใหญมีนิทานเพ่ืออธิบายเรื่องนี้ใหเด็ก ๆ 
ฟใงวา  
 พระจันทรแมีพระชายาอยูหลายองคแ ซึ่งเปๅนดวงดาวตาง ๆ มีครั้งหนึ่งพระจันทรแไปหลงใหลพระชายา 
ชื่อ โรหิณี จนละเลยพระชายาองคแอ่ืน ๆ พระชายาเหลานั้นโกรธมากจึงไปฟูองบิดาของตน พระบิดาของพวก
นางจึงสาปใหพระจันทรแตายภายใน ๗ วัน นับแตวันนั้นพระจันทรแก็คอย ๆ ซูบผอมลงทุกวัน จนถึงวันที่หก 
เหลาพระยากังวลมาเกรงวาพระจันทรแจะสิ้นชีพ จึงพากันไปออนวอนบิดาใหถอนคําสาป แตดวยที่คําสาปเปๅน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไมสามารถแปรเปลี่ยนได จึงแกไขดวยใหพระจันทรแตายในวันที่เจ็ด แลวคอย ๆ ฟ็ืนคืนจนกลับมา
เปๅนเหมือนเดิมภายในเวลา ๗ วัน 
 วันลอยกระทง เด็กชวยกันตัดตนกลวย ใบตอง และเก็บดอกไมตาง ๆ มาทํากระทง  ผูใหญจะสอน
วิธีการพัดกลีบกระทงแบบงาย ๆ ให เด็กตื่นเตนมากท่ีจะไดเห็นกระทงของตัวเองลอยในแมน้ํา  การทํากระทง
ก็สนุกดี ตนกลวยที่ตัดเปๅนแวนตองลองลอยในถังน้ํา แลวคอย ๆ เฉือนใหอยูในลักษณะสมดุล  ใบตองหากเลือก
ตองกลวยตานีก็จะมีคุณสมบัติที่เหนียวดี นําไปผึ่งแดดใหนิ่มเล็กนอย ตองไมฉีกขาดและพับไดงายขึ้น 
 เด็กไดเรียนรูวาการลอยกระทงมีจุดประสงคแหลายประการดังนี้ 

 ขอขมาแกแมคงคา ที่อาจลวงเกินทําใหน้ําสกปรก ทั้งขอบคุณท่ีใหมีน้ําไดใชอุปโภค บริโภค
ไดตลอดทั้งปี 

 บูชารอยพระพุทธบาทที่หาดทรายริมแมน้ํานัมทานที ซึ่งเปๅนรอยประบาทที่ประทับไวตามที่
พวกนาคทูลขอไว 

 บูชาพระอุปคุตที่จําศีลอยูกลางสะดือทะเล ถือเปๅนพระที่มีอิทธิฤทธิ์ ปราบมารรายตาง ๆ ได 
สมัยที่พระเจาอโศกมหาราชทรงสรางพระเจดียแจํานวน ๔๘,๐๐๐ องคแ มีมารมารบกวนมาก 
พระอุปคุตตองเสกหนังสุนัขเนาคลองคอมารไว ไมใหกลับมาวุนวายอีก  

      
เดือนธันวาคม 
 เพลงแห่เหมันต์ฤดู 
 เชิญ ของเชิญ เชิญเดินเลนกัน ใบไมพลันไดยินเสียงลมเอยชวน เหมันตแหวนมา พาใหหนาวเย็น หมู
แมกไมบัดนี้ เปลี่ยนสีผลัดใบ ลมพาพัดใบไม ปลิงพริ้มลอยเควงวน พาใบไมยล ตามสายชลลองวนลับไป 
จากแดนพงไพร สดใสงามตา ลองลอยธารา สูสาครใหญ โลกนี้งามจับใจ 
 ชิงช้าเถาวัลย์ 
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 ในหมูบาน มักมีการสงวนพ้ืนที่บางสวนไวเปๅนผืนปุาเล็ก ๆ มีศาลที่เรียกวา “ศาลปูุตา” เปๅนเสมือน
เทพารักษแประจําหมูบาน เปๅนกลอุบายในการอนุรักษแปุาไดเปๅนอยางดี ในผืนปุานี้ชาวบานมักใชเปๅนที่หาอาหาร
พวกหนอไม และพืชผักตาง ๆ มาใชทําเปๅนอาหารได แตจะไมตัดตนไมใหญ ๆ ยกเวนไมที่แหงตายจึงสามารถ
เก็บมาทําฟืน เปๅนเชื้อเพลิงในครัวเรือนได 
 หนาแลงเชนนี้ อากาศเริ่มแหง ตนไมใหญดํารงชีวิตอยูในสภาพอากาศเชนนี้ดวยการผลัดใบใหรวงลง
ผืนดินเพื่อลดอัตราการคายน้ํา ใบไมที่ทับถมกันอยูเบื้องลางชวยคลุมหนาดิน ไมใหความชื้นจากดินระเหย 
ไปไดเร็วนัก 
 เถาวัลยแขนาดใหญที่หอยระโยงระยางกลายเปๅนชิงชาใหเด็กไดเลนกันอยางสนุกสนาน   ตนไมสมมุติ
เปๅนบาน ชิงชาก็แกวงไปมา มีบทรองสารพัดที่เด็กจะคิดมารองดวยกัน 
  เจาชิงชา ไกวไปไกวมา 
  กาข้ึนไข แมงดาข้ึนฟใก 
  ผักเขียวพลัน ตะวันสองดวง 

กลวยสองหวี  ผักชีสองตน  
 

 บล็อกกิ่งไม้ 
 กิ่งไมที่ผูใหญตัดมาเพ่ือทําเชื้อเพลิงนั้น บางครั้งเมื่อนํามาตัดเปๅนไมบล็อกใหเด็กเลนไดหลากหลาย
รูปแบบ ไมแตละชนิดมีเปลือก สี ลวดลายของไมที่แตกตางกัน สวนที่เปๅนกิ่งท่ีแยกออกไป สวนที่เปๅนตาไม ชวย
สงเสริมจินตนาการของเด็กใหคิดสรางสรรคแเปๅนของเลนตาง ๆ ได  
 ปลูกผักสวนครัว 
 พ้ืนที่โรงเรียนที่พอหาที่วางไดบาง เด็ก ๆ ชวนกันปลูกผักสวนครัวกัน เด็กคุยกันเรื่องพืชผักที่เปๅน
อาหารในครั้งหลายชนิดที่หากปลูกไวก็สามารถชวยพอแมประหยัดเงินไดมากทีเดียว ผักที่เด็กเลือกปลูกเปๅนผัก
ที่เด็กชอบกิน ปลูกงายและไมมีแมลงรบกวนมากนัก เชน ตะไคร แมงลัก กะเพรา ผักชีฝรั่ง ผักบุง เปๅนตน 
   เด็ก ๆ ชวยกันทําปุยหมักจากเศษใบไมแหง  นํามากองรวมกันในหลุม  เด็กบางคนเลาวาเคยเห็น
ผูใหญใชสารที่หมักจากเศษพืชมาเปๅนสารเรงใหใบไมกลายเปๅนปุยหมักไดเร็วขึ้น จึงขอแบงมาละลายน้ําแลวรด
ในกองใบไมใหชุม เด็กอาจลองเปรียบเทียบกับกองใบไมที่รดดวยน้ําธรรมดาเพื่อศึกษาความแตกตางที่เกิดข้ึน  
ไมนานนักเด็กก็จะไดปุยหมักอยางดี 
 พืชผักที่ไดเด็กสามารถเก็บมาทําเปๅนอาหารกลางวัน แบงกันกิน เปๅนอาหารที่ไดจากหยาดเหงื่อของ
ตนเอง ไดเฝูาดูการเจริญเติบโตของผักมาทุกข้ันตอน จนมาเปๅนอาหารจานอรอย เด็ก ๆ ชอบกินผักมาข้ึนดวย 
 เล่นกับต้นไม้ 
   ตนไมทั้งไมผล ไมใบ เปๅนสิ่งที่เด็กชื่นชอบ และสรางสรรคแเปูนของเลนที่แสนสนุกไดมากมาย เชน 

 ลูกขางจากลูกลําพู เด็กใชไมไผเหลาขนาดไมตะเกียบ เสียบตรงกลางลูกลําพู นํามาหมุนเลน
เปๅนลูกขาง ไดอยาสนุกสนานวาลูกขางของใครหมุนไดนานที่สุด 

 ลูกตะบูน เปๅนไมจากปุาชายเลน ผลตะบูนมีขนาดใหญ เมื่อปอกเปลือกออกเมล็ดขางในมี
ขนาดใหญ เมื่อแกะออกมาเปๅนชิ้น ๆ จะไดจิ๊กซอใหเด็กไดเลนกัน โดยเรียงกลับไปเปๅนรูป
เหมือนเดิม เด็กตองอาศัยการสังเกตเหลี่ยมมุมใหสนิทกันพอดี 

 ใบสน มีลักษณะเปๅนเสนยาว แตละชวงมีขอตอ เด็กจะแอบดึงขอตอบางชวงออกแลวนํามา
ตอใหม เมื่อนํามาใหเพ่ือดูและทายกันวาชวงที่ขาดออกจากกันอยูตรงไหน เด็กตองอาศัย
การสังเกตอยางมากเพ่ือทายใหถูก 
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 ดอกเข็มทํามาเสียบเรียงตอกันเปๅนเสนยาว เด็กอาจเลนทําเปๅนเครื่องประดับ หรือแขงกันวา
ใครจะตอไปยาวที่สุด 

 
เดือนมกราคม 
 บทเพลงปีใหม่ 

ติ๊กต๊อก เสียงนาฬิกาขับขาน 
ราตรีกาลคล้อยเคลื่อน 

รุ่งอรุณมาเยือน 
ดวงดาวระยับจรัสแสง 
ปีเก่า กล่าวค า อ าลา 

เหนื่อยหนักหนาขอลาก่อน 
คริสต์มาสผ่านไปแล้ว 

ต้นไม้สลัดใบเหลือเพียงล าต้น 
เด็กน้อยจากดวงดาว 
ปรากฏกายเมื่อรุ่งสาง 

เหมือนสามผู้ปรีชาญาณ 
ผู้น าแสงสว่างสู่โลกมนุษย์ 

ติ๊กต๊อก เสียงนาฬิกาขับขาน 
รับขวัญวันขึ้นปีใหม่ 
หลั่งค าพรจากดวงใจ 
ขอครอบครัวแสนสนุก 

สุขสันต์ตลอดปีใหม่เทอญ 
      เที่ยวทุ่ง 
 ในชวงเดือนนี้ชาวไรในบางพ้ืนที่ไดเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตาง ๆ หลายชนิด เด็ก ๆ ไดมีโอกาสไปเยี่ยม
และศึกษา ในทุงขาวฟางที่เพาะปลูกเพ่ือไปทําอาหารสัตวแ กําลังชูชอเต็มทุง พรอมที่จะเก็บเก่ียวได            
การสนทนากับคุณยายผูเปๅนเจาของทําใหไดความรูตาง ๆ เด็กไดสัมผัสตนขาวฟุาง จําแนกความเหมือนตาง 
กับตนขาวที่ตนเองคุนเคย 
 ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี มีทานตะวันเบงบานเต็มทุง  เด็ก ๆ ตื่นเตนมาก แมวาใบทานตะวันจะสายคาย
เพียงใดก็ตาม เด็กตางพากันมุดเขาไปตามแนวทุงอยางสนุกสนาน ดอกทานตะวันหันหนาสูกับตะวันตามชื่อ 
ของมันอยางที่เด็กไดฟใงครูอานมาจริง ๆ เด็ก ๆ ลงไดลองจับดอก ลําตน ดมกลิ่น  ไดคิดจิตนาการ  ครูตั้ง
คําถามเชิงปรัชญาวาหากเปรียบพวกเราเปๅนดอกทานตะวัน จะเปๅนดอกใดบาง เด็กชี้ดอกทานตะวันที่มีลักษณะ
เปรียบเหมือนตัวเอง เปๅนดอกเล็ก ๆ เพ่ิงแรกแยมมีกลีบดอกอยูไมมากนัก  และเด็กยังเปรียบครูเหมือนดอก 
ที่บานเต็มที่ มีเมล็ดที่แกอยูเต็ม น้ําหนักของดอกทําใหกิ่งโนมต่ํา พรอมที่จะเก็บไปบีบทําน้ํามันตอไป 
 เลี้ยงผีเสื้อ 
  ขณะที่เดินสํารวจตนไมในบริเวณโรงเรียน เด็ก ๆ พบหนอนมากมายที่มากัดกินใบตนรัก เด็ก ๆ สนใจ
มาก และพบวามีหนอนรูปรางแปลก ๆ หลายแบบที่มากัดกินใบไม ครูบอกวาหนอนที่นาขยะแขยงเหลานี้จะ
เติบโตเปๅนผีเสื้อในอนาคต  เด็ก ๆ สนใจมากจึงชวนกันเก็บหนอนผีเสื้อมาเลี้ยงในขวดโหล เฝูาสังเกตอยู 
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หลายวัน หนอนผีเสื้อกินใบไม ลอกคราบหลายครั้ง ตัวก็โตขึ้น บางครั้งมันนอนนิ่ง ๆ ไมยอมกินอะไร จนกระทั่ง
กลายเปๅนดักแด และเปๅนผีเสื้อในที่สุด เด็ก ๆ เฝูาดูทุกขั้นตอน วาดภาพเก็บไว และในที่สุดเด็ก ๆ ก็นัดกันนํา
ผีเสื้อไปปลอย ใหบินไปอยางอิสระ  นับตั้งแตนั้นมาเด็ก ๆ สนใจอานหนังสือที่เก่ียวกับผีเสื้อ เฝูาดูผีเสื้อตาม
สวนหยอม ใชแวนขยายสองดูลวดลายของผีเสื้อ  บางครั้งใชสําลีชุบน้ําหวานมาวางไวใหผีเสื้อมาเกาะเพ่ือดูดกิน     
 
เดือนกุมภาพันธ ์
 งานในทองนาไดเสร็จสิ้นลงไปแลว  ชาวนาไดมีโอกาสดูแลซอมแซม ทําความสะอาดบานเรือนของ
ตนเอง  เครื่องไมเครื่องมือหลายอยางถูกน้ําฝนทําใหชํารุดไปบาง  ก็ตองซอมแซมใหดีดังเดิม  ในเดือนนี้ 
อากาศแหง เด็ก ๆ ไดชวนกันเก็บก่ิงไม ใบไม ฟางขาว เมล็ดพืช มาตกแตงชั้นเรียน  มะคาแตแกจัดทิ้งทิ้งเมล็ด
เกลื่อนพ้ืน เด็กสามารถเก็บมาใสขวดโหลไวเลนเกมตาง ๆ ตามท่ีจะจินตนาการ  ลูกยางมีปีกหมุนติ้วเปๅนกังหัน
เหมือนตองลม เด็กเก็บมารอยแขวนไวที่หนาตาง ๆ ใหมันชวนกันหมุนไปมาเมื่อตองลม  ดอกหญาแหงที่เคย
เก็บไวนํามาใสในแจกันดินเผา บางก็ติดลงบนกระดาษเปๅนภาพสวย ๆ  
 บุญคูนลาน 
  กอนที่ชาวนาจะนําขาวที่ลานนวด นําไปสูยุงฉาง มักนิมนตแพระไปทําบุญที่ลานขาวเพ่ือเฉลิมฉลอง
ความอุดมสมบูรณแของพืชพันธุแธัญญาหาร  เด็กไดรวมทําบุญในบรรยากาศท่ีแตกตางไปจากท่ีการทําบุญที่วัด 
เพราะมีฉากหลังเปๅนทองทุงสุดลูกหูลูกตา มีกองเมล็ดขาวกองโตรอขนเขายุงฉาง พระสงฆแนั่งฉันภัตตาหาร 
บนพื้นลานนวดขาว  มีบรรดาเพ่ือบานมารวมงานมากหนาหลายตา มารวมยินดีกับขาวใหมของปีนี้ 
 ตั้งเต 
 พ้ืนดินที่แหงสะอาด เด็กชวนกันมาขีดเสนเลนตั้งเตกันอยางสนุกสนาน เรียนรูกฎกติการวมกัน ฝึกการ
โยนเบี้ยใหชํานาญ บางครั้งก็โกรธกัน กระทบกระทั่งกัน ก็ตองเรียนรูที่จะขอโทษ ใหอภัยกัน เสื้อผาเด็กอาจ
เลอะเทอะดินไปบาง แตแลกกับสิ่งที่เติบโตภายในแลวก็นับวาคุมคาทีเดียว 
 ถักทอเส้นฝ้าย    
 ฝูายเปๅนพืชที่มีคุณประโยชนแในการนํามาถักทอเครื่องนุงหม ในยามวางจากงานนา พอดีกับฝูาย 
เริ่มแก เมล็ดฝูายแกแตกเปๅนปุยสีขาว เก็บมาไวสําหรับทําเสนฝูายตอไป  ความรูเรื่องการทอผาเปๅนศาสตรแที่นา
ฉงนสําหรับความคิดเด็ก ๆ ปุยฝูายสีขาวที่เปๅนพันธุแตางประเทศ ปุยฝูายสีน้ําตาลหมนพันธุแพ้ืนเมืองเหลานี้ ผาน
ขั้นตอนหลายอยางกวาจะมาเปๅนผาที่เด็ก ๆ ไดสวมใสกัน 
 ปุยฝูาตองนํามาแยกเอาเมล็ดออกดวยเครื่องมืองาย ๆ ที่ทําจากไม  จากนั้นนํามาดีดดวยเครื่องมือ
คลายกับคันธนูใหเปๅนปุยฝูาย มวนเปๅนหลอดยาว ๆ กอนนํามาปใๆนดวยเครื่องมือที่เรียกวา “หลาปใๆนฝูาย” 
กลายเปๅนเสนฝูายกองเต็มตะกรา  ขั้นตอนเหลานี้เด็ก ๆ สามารถเรียนรูและฝึกการทําไดไมยากนัก เสนฝูายจะ
ถูกกรอใส “อัก” เพ่ือไมใหเสนฝูายพันกันยุง  ขั้นตอนหลังจากนั้นคอนขางยุงยาก เนื่องจากตองนําเสนฝูายมา
ใส “ฟืมทอผา” เพ่ือเตรียมทอเปๅนผืนตอไปนั้นตองอาศัยความละเอียดออนและสมาธิ เสนฝูายแตละเสนตองถูก
มัดอยางดี เรียงตามลําดับ เด็ก ๆ ไดลองทําตอนที่พรอมสําเร็จบนกี่ทอผาแลว   
 งานฝีมือประจ าถิ่น 

เด็ก ๆ ไดสังเกตเห็นผูใหญทํางานหัตถกรรม หลายอยางเพ่ือใชในครัวเรือน  งานจักสานเปๅนงานของ
ผูชายที่มีอุปกรณแพ้ืนฐานคือไมไผ ไผบานเปๅนไมประจําครัวเรือนที่ควรปลูกไว ชาวบานจะไมพยายามตัดหนอไม
ชนิดนี้มาทําอาหาร เพราะเชื่อวาจะทําใหตนไผโกรธและไมมีไมไผไวใชในวันขางหนา ยกเวนหากขาดแคลน
อาหารจริง ๆ เทานั้น ซึ่งตองมีเคล็ดวาใหใชใบตองหอเกลือไปขอจากกอไผ   
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ไมไผจะถูกตัดและผาทําเปๅนเสนตอกยาว ๆ ซึ่งสามารถใชสานเปๅนอุปกรณแตาง ๆ ไดหลากหลายชนิด 
สูตรลับในการผาไมไผที่บอกตอกันมาคือ “ไมไผผาปลาย หวายผาโคน” เพ่ือใหการผาไมสะดวกขึ้น  การสาน 

มีกรรมวิธีที่เริ่มจากลายขัดงาย ๆ พัฒนาเปๅนลายขัดที่ซับซอนขั้น แลวแตการใชงาน  กระติบขาว
เหนียวตองออกแบบใหสามารถเก็บความรอน ขณะเดียวกันก็ตองระบายความชื้นไดดวย จึงตองออกแบบใหมี
ลายขัดถึงสองชั้น เด็ก ๆ ในบางทองที่มีความสามารถในการจักสานเปๅนยอด ในจังหวัดยโสธร หมูบานที่มีอาชีพ
สานกระติบขาวเหนียว เด็กจะนั่งสานไปบนหลังควาย ขณะที่เลี้ยงควายไปดวย หรือนั่งเลนบนตนไม สานไป 
ในขณะที่สนทนากับเพ่ือน ๆ อยางออกรส       
 การงาน ฤดูกาล งานประเพณี เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เด็กสนใจ ใคร่จะรู้รหัสความนัยของจักรวาล ครู
จึงเป็นผู้ท าหน้าที่ไขประตูความรู้นั้น ให้เด็กได้ก้าวย่างไปสู่เส้นทางการเรียนรู้ ครูจึงหยิบยกประเด็นการ
เรียนรู้ดังพรรณนามานั้น ไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

วงจรการจัดการเรียนรูป้ระจ าวัน 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู เนนหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรูดังพรรณนามาขางตน ฤดูกาล
และธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี เปๅนปใจจัยสําคัญในการออกแบบหัวเรื่องใหเด็กเรียนรูในชวงเวลาตาง ๆ 
เพ่ือเสริมสรางผูเรียนใหไดเรียนรู และเตรียมการสําหรับการเปๅนพลเมืองของชาติ 

  

ภาคเชา 

 ทักทายยามเชา 
 กิจกรรม Brain Gym 
 เลาเรื่อง / ขาว / ประสบการณแ 
การเรียนภาษา/คณิตศาสตร/์ภาษาอังกฤษ 

พักกลางวัน 

ภาคบาย 

เรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
 ทองคําคลองจอง/อาขยาย / บทเพลง 
 สมาธิ/ สวดมนตแ 
 ทบทวนบทเรียน 
 บันทึกการทําการบาน 
 กิจกรรมการออม 

การเรียนรูนั้น เกิดไดทุกขณะจิต เกิดข้ึน ไดทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นจึงไมไดหมายถึงวาตองเรียนรูในชั่วโมง
เรียนอยางเปๅนทางการเทานั้น หากแตกิจกรรมตาง ๆ นั้น แมวาในการเรียนรูตามตัวชี้วัด ตาม Learning 
object ที่อยูในคอมพิวเตอรแพกพา(Tablet) ที่มีเนื้อหาสาระใหเรียนแลวก็ตามที หากแตความรูที่เปๅน
คุณลักษณะ เปๅนทักษะกระบวนการ เปๅนคุณธรรมจริยธรรม จําเปๅนตองมีการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปๅน
เวลายาวนาน ใหกลืนกลายเปๅนลักษณะนิสัยในตัวของผูเรียนในที่สุด  

ตัวอยางเชน การเรียนเรื่อง “การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน” มีการสอนใหนักเรียนรูจักอดออม และ
ทําบัญชีรายรับรายจาย ก็ไมไดหมายความวานักเรียนจะรูจักออมเงินไดทันที เพราะมีความรูเชิงปฏิบัติ
(Practical knowledge) ที่ตองไดเรียนผานประสบการณแการไดลงมือปฏิบัติ หากครูเขาใจดังนี้ก็สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการออม การทําบัญชีรายรับรายจาย ใหนักเรียนไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง ใชโลกของความเปๅน
จริงของการออมเปๅนเวทีการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหเด็กไดตระหนักเห็นคุณคาของการออม โดยไมไดเกิดจากการ
บอกหรือสั่งจากครูเพียงฝุายเดียว หากแตครูชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแหรือ “ความรูมือหนึ่ง” 
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กิจกรรมตาง ๆ เปๅนไปเพ่ือ “การเรียนรู” ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูและคุณงามความดีใหเพียบพรอม
บริบูรณแ จนกลายเปๅน “มนุษยแที่สมบูรณแ” ดวยเหตุฉะนี้จึงเปๅนกิจกรรมที่มีความหมาย(meaningful learning) 
สําหรับผูเรียน         

 
กิจกรรมทักทายยามเช้า 
 เชาสดใส นกบินรองขับขาน ดอกไมขางทางบานงดงาม พี่ชั้นโตเดินไปโรงเรียน แวะรับนอง ๆ 

ที่บานตามทางผาน ๒-๓ คน เดินไปโรงเรียนพรอมกัน เปๅนการฝึกการอยูรวมกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งไดชื่นชม
ธรรมชาติในยามเขาไปพรอมกัน ที่หนาโรงเรียนคุณครูมายืนรอรับนักเรียนที่หนาโรงเรียน ถือเปๅนโอกาสดูแล
ความเรียบรอยของนักเรียน บางคราวก็ไดเสวนากับผูปกครองที่มาสงนักเรียนดวย 

 ในหองเรียน นั่งลอมวงเปๅนวงกลม รองเพลง สําหรับชวงเปิดภาคเรียน นักเรียนยังไมคุนเคย
กันมากนัก ครูใหนักเรียนทักทายกัน และรองเพลง 

สวัสดี วันนี้พบเธอ  สุขใจจัง ฉันได้พบเธอ 
   โอลันลา ลันลา ลันลา (ซ้ า) 
    
   ลันลาลันลา.... ลันลันลาลันลา  ลันลาลันลา ลันลันลาลันลา 
   เจอะกันวันนี้ ดวงฤดีสุขสันต์  ได้มาพบกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรี ผูกสัมพันธ์ไมตรี 
   ลันลาลันลา.... ลันลันลาลันลา  ลันลาลันลา ลันลันลาลันลา 
 
   สวัสดีที่พบเจอ  เอ๊ะ! นี่เธอมาจากไหน 
   ฉันมาจาก.....จะบอกให้  รู้แล้วลาไปหาคนใหม่ก่อนนะเธอ 
   (ก้าวเท้าซ้ายไปทักทายคนใหม่ต่อไป) 
   สวัสดีที่รัก ฉันอยากรู้จักเธอชื่ออะไร 
    ฉันชื่อ......จะบอกให้ รู้แล้วลาไปทักคนใหม่ก่อนนะเธอ 

 ในยามเชาของชวงเวลาตอ ๆ มา ที่ไมมีเวลามากนัก สามารถบทเพลงงาย ๆ ไดดวย 
  สวัสดีเธอจเา 
  เรามาพบกัน 
  เธอกับฉัน 
  สวัสดี สวสัดี 
กิจกรรมวางเป้าหมายประจ าวัน  
ยามเชาควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับคําถามสําคัญที่เหลานักเรียนจะรวมกันแสวงหาคําตอบรวมกัน หรือ

เปๅนประเด็นเปูาหมายในการเรียนรูของวันนั้น อันเปๅนขอมูลสําคัญท่ีจะนํามาทบทวนการเรียนรูในตอนเย็นกอน
กลับบานหรือในวันศุกรแที่เปๅนวันสุดทายของสัปดาหแ ควรเขียนลงในมุมใดมุมหนึ่งของกระดานหรือแผนกระดาน
เล็ก ๆ ตั้งไวใหนักเรียนเห็นชัดเจน 
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กิจกรรมฝึกสมอง(Brain Gym) 

 เด็กในวัย ๐ – ๗ ปี เรียนรูผานกาย ดวยการเคลื่อนไหว และใชประสาทสัมผัสในรูปแบบตาง ๆ  
การฝึกจึงใชการใชมือ แขนขาเพ่ือสัมผัสและเรียนรูโลกรอบกาย หลักการสําคัญ คือ การเคลื่อนไหวขาม 
เสนแบงกลางกาย การใชสมองซีกซายสลับขวา ดังตัวอยาง 
  กิจกรรม Finger play แบบที่ ๑ 
  บทรองประกอบการทํามือ ทําสัญลักษณแมือใหสอดคลองกับคําพูด  โดยมีการรองกลับ
(reverse song) ดวย เปๅนการฝึกสมองแบบหนึ่ง 
  กรรไกร  ไข  ผาไหม  
  ไขหนึ่งใบ สองบาท  หาสิบ 
  หาสิบ สองบาท หนึ่งใบ  
  ไข ผาไหม กรรไกร  

  กิจกรรม Finger play  แบบที่ ๒  
     ใชนิ้วคอยๆ ไลขึ้น-ลง ตามจังหวะเพลง จนชํานาญจึงไลขึ้น-ลง  มือซายเลื่อนขึ้น มือขวาเลื่อน

ลง สลับกันไป ตามจังหวะเพลง 
จิ้งจก จิ้งจก  หัวผงกจะกินแมลง 
กลางคือพอไฟแสงแจ้ง ตัวแมลงมาหาจิ้งจก 
แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน 
วันหนึ่งมันเปียกฝน ไหลลงที่บนหลังคา 
พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งลงไปลับตา 
มันจึงไต่ขึ้นฝา หันหลังมาท าตาลุกวาว 
 

   กิจกรรม Finger play แบบที่ ๓ 
จีบนิ้วมือ ๒ ขาง แทนนกระจาบ และนกกระจิบ แลวทองคําคลองจอง ดังนี้ 

มีนกสองตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ 
ตัวหนึ่งชื่อ นกกระจิบ  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 
ตัวหนึ่งชื่อนกกระจาบ  จ๊าบ จ๊าบ จ๊าบ 
จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ  บินไปเจ้านกกระจิบ  จ๊าบ จ๊าบ จ๊าบ  บินไปเข้านกระจาบ 
จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ  บินมาเจ้านกกระจิบ  จ๊าบ จ๊าบ จ๊าบ  บินมาเจ้านกระจาบ 

 กิจกรรม 18 
  นักเรียนไดฝึกประสาทสัมพันธแตาและมือ โดยมีการแยกประสาทมือซายและขวา โดยให
นักเรียนวาดเสนตรง (I) และเลขแปดอารบิก (8) ลงบนแผนกระดาษขนาดใหญ   
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 รอบแรกใชนิ้วมือลากเสน มือซายเปๅนเสนตรง มือขวาเปๅนเลขแปด แลวสลับขางมือซายเปๅนเลขแปด 
และมือขวาเปๅนเสนตรง 
  รอบสองใชดินสอแทนนิ้วมือ ลากเสนเสนตรง (I) และเลขแปดอารบิก (8) แลวสลับขาง  

 กิจกรรมรองเพลงประกอบทาทาง 
รองเพลงโดยนําสิ่งรอบตัวมาผสมผสานกับเนื้อเพลง นักเรียนฟใงเพลง รองเพลง และแสดงทา 

ประกอบตามเนื้อเพลง   
 
   ไดโนเสาร์  ไดโนเสาร์  ไดโนเสาร์ตัวมันโต 
   ไดโนเสาร์  ไดโนเสาร์  ไดโนเสาร์ตัวยาวยาว 
   ตัวมันโต คอมันยาว เดินอุ้ยอ้าย ส่ายไปส่ายมา 
   ตัวมันโต คอมันยาว เดินอุ้ยอ้าย ไปมา 
 
   ช้างตัวใหญ่ หูมันกาง มันชวนกันเล่นชักคะเย่อ 
   เล่นกันไป ไม่นึกกลัว มันเล่นกันจนลื่นไหลลง 
 
   ลูกลิงสองตัวมันเต้นระบ า เต้นระบ า ลูกลิงหลายตัวมันเต้นระบ า จนมันชนกัน 
   (เปลี่ยนลูกลิงเป็นลูกสัตว์อ่ืน ๆ) 
 
   งูกินหาง เอ๋ย เอ๋ยงูกินหาง  

กินหัว กินตัว กินกลาง(ซ้ า)  กินหัวหินหาง กินกลางตลอดตัว  
 
   แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง 
   แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน  1 วันได้ไข่ 1 ฟอง 
   แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง 
   แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน  2 วันได้ไข่ 2 ฟอง 

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง  ไข่วันละฟอง 
   แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน  ..... วันไดไ้ข่ .... ฟอง 
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กระต่ายตัวขาว ตาวาวกระจุกกระจิก (ซ้ า) 
มือซ้ายขึ้นชูท าหูกระดุกกระดิก 
มือขาวขึ้นชูท าหูกระดุกกระดิก ไอ ยา ยา ไอ ยา ยา... 
 
ทางภาคเหนือของไทยเขาเลี้ยงช้างไว้ลากซุง 
เดินตามกันไป ช้างตัวใหญ่เดินน าหน้า  
ลูกช้างเดินตามมา เที่ยวมองหาแม่อยู่ไหน 
แม่ช้างเอางวงดูดน้ า พ่นน้ าเป็นฝอยปลิวไป  
ลูกช้างชอบใจชูงวงขึ้นส่ายไปมา 

 
   ยูงล าแพนแสงจันทร์ผ่องยังเป็นรอง 
   การร าวงจิตใจโค้งอ่อนเอวองค์สมทรวดทรงศิลปะไทย 
   เทพพนมพระพรหมสี่หน้ามยุราร าส่าย 
   ชักแป้งผัดหน้า ผาลานี่เอย ถอดสายบัว 
   กินนรเลียบถ้ ามยุราเล่นน้ าร ายั่ว 
   สอดสร้อยมาลาพันพัวร้องร ากันทั่วทั้งหญิงชาย 
  กิจกรรมตาราง ๙ ชอง  นอกจาการเรียนคณิตศาสตรแอยางเปๅนทางการในภาคเชาของแตละวันแลว 
การใหนักเรียนไดออกกําลัง ไดเคลื่อนไหว ดวยตาราง ๙ ชองก็จะชวยพัฒนาสมองและใหเรียนรูเรื่องแนวคิด
ทางคณิตศาสตรแไปพรอมกัน 

 
 กิจกรรมสวดมนต์/ ท าสมาธิ 
 กิจกรรมนี้นักเรียนที่เปๅนศาสนิกในศาสนาที่ตนนับถือไดมีโอกาสนิ่งเงียบ ไดมาอยูกับตัวและใจของ
ตัวเอง มีบทภาวนาหรือบทสวดที่เปๅนที่เตือนใจ เปๅนที่ตระหนักและระลึกถึงความดี ความงามสูงสุดที่ตนให
ความสําคัญ 
 การสวดมนตแ หรือทําสมาธิ เลือกใชใหเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก สมาธิไมเพียงแตเปๅนการนิ่ง เงียบ 
เชิงกายภาพ เด็ก ๆ สามารถเคลื่อนไหว แตจิตจดจอ ใจนิ่งได กายเคลื่อนไหวทําใหเกิดพลังมหาศาล ในขณะที่
ใจที่นิ่งมีพลังยิ่งกวา  
 การทําสมาธิแบบเคลื่อนไหว อาจเปๅนการรองเพลงประกอบทาทาง  
   ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน 
   ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ าฉ่ าเย็น 
   ดั่งนภากาศ อันบางเบา  
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 การรองเพลงเพ่ือปรับคลื่นสมอง ใหมีความพรอมตอการเรียนรู 
   ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน ในใจฉัน ในใจฉัน 
   ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน 
   I feeling little happiness of my heart, of my heart, of my heart. 

I feeling little happiness of my heart. 
ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน ในใจฉัน ในใจฉัน 

   ฉันมีความสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน 
   I feeling little happiness of my heart, of my heart, of my heart. 

I feeling little happiness of my heart. 
กิจกรรมการเล่าเรื่องและประสบการณ์ 

 กิจกรรมในยามเชา นักเรียนมีประสบการณแมากมายที่ไดประสบพบเจอที่บาน และขอมูลขาวสาร   
ตาง ๆ การไดมีโอกาสมาแบงปในกัน เลาสูกันฟใง กระตุนใหนักเรียนไดคิดทบทวนและสะทอนประสบการณแที่
เกิดข้ึน เปๅนการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในแตละวัน 
 การจัดโต฿ะเปๅนวงกลม ใหนักเรียนนั่งลอมวง เปๅนโอกาสที่ครูไดสํารวจตรวจสอบนักเรียนอยางรอบดาน 
เริ่มตนจากการตรวจสอบรายชื่อ การสังเกตสุขภาพ การแตงกายของนักเรียน อาจมีกิจกรรมเล็ก ๆ ใหทักทาย  
สวัสดี สัมผัสมือ เปๅนการตรวจสอบอุณหภูมิรางกายของเด็กไปพรอมกัน ในกรณีท่ีนักเรียนไมสบายก็จะไดดูแล
เด็กไดทนัทวงที   

 
 ในกิจกรรมสําคัญในกิจกรรมยามเชายังมีการใหนักเรียนไดเลาขาว โดยมีการบานใหนักเรียนผลักกันมา
เลาประสบการณแหรือขาว จํานวน ๕ ประเด็นไดแก 
 ๑.  ความดีที่ฉันไดทํา 
 ๒.  ขาวหรือเหตุการณแที่เกิดข้ึนที่บาน 
 ๓.  ขาวและเหตุการณแท่ีเกิดข้ึนที่หมูบานหรือชุมชน 
 ๔.  ขาวและเหตุการณแท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
 ๕.  ขาวและเหตุการณแท่ีเกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(ประชาคมอาเซียน)และโลก 
 สําหรับภาคเรียนตนอาจเริ่มตนที่คําถาม ๓ ขอแรกกอน เมื่อคุยเคยกับระบบการพูดคุย การสืบคน
ขอมูลขาวสารตาง ๆ แลว ในภาคเรียนที่ ๒ ก็สามารถเพ่ิมคําถามขอ ๔-๕ เพ่ิมข้ึนมาไดดวย  
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 กิจกรรมการทบทวนกติกา 
 เปๅนชวงเวลาที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องกฎกติกาซ่ึงเปๅนกฎที่นักเรียนรวมกันคิดวาควรปฏิบัติตนเอยางไร 
เพ่ือใหการใชชีวิตอยูรวมกันในหองเรียนเปๅนปกติสุข เปๅนระเบียบเรียบรอย กฎระเบียบนี้นักเรียนมีสวนรวมกัน
คิด สราง อภิปรายผลที่เกิดขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนั้นไดหากไมเหมาะสม    
 นอกจากนี้นักเรียนอาจมีการรายงานผลการดูแลรักษา การทําความสะอาดพ้ืนที่ของโรงเรียน สามารถ
ทําสีเปๅนสัญลักษณแสีเหลือหมายถึงพอใช นักเรียนรวมกันอภิปรายวา ถาจะทําใหดีขึ้นกวานี้ควรทําอยางไร  

 
  
       กิจกรรมการอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร 
 บทสวด บทรอง คําคลองจอง สําหรับกิจกรรมตางๆ เปๅนกุศโลบายใหนักเรียนเตรียมพรอมในการทํา
กิจกรรมนั้น เปๅนการเตือนวาชวงเวลาสําคัญนั้นไดเริ่มตนขึ้นแลว นักเรียนไดฝึกวินัย การจัดวางตนเองให
เหมาะสมกับสถานการณแนั้น ๆ รวมทั้งเปๅนการเจริญสติใหรูตัวทั่วพรอม ถอยคําเหลานั้นก็ปลูกฝใงความรู 
ความคิดท่ีจําเปๅนดวย 
 ชวงกอนรับประทานอาหาร มีบทรองที่ใหนักเรียนไดสํานึกในคุณคาของบุคคลที่เก่ียวของมากมายที่ทํา
ใหเกิดอาหารจานนี้ และกินอยางมีสติเพ่ือใหมีพลังกายท่ีทําความดีใหผืนโลกนี้ตอไป 

 ขาวเอเยขาวสุก 
ตองกินทุกบานทุกฐานถิ่น 
กวาจะมาเปๅนขาวใหเรากิน 
ชาวนาสิ้นกําลังเกือบทั้งปี 
 

 ตองทนแดดแทนฝนทนลมหนาว 
กวาจะไดขาวจากนามาถึงนี่ 
คนกินขาวควรคิดดูใหดี 
วาผูมีคุณแกเราคือชาวนา 
 

 ขาวทุกจาน อาหารทุกอยาง 
อยากินทิ้งขวางเปๅนของมีคา 
ผูคนอดอยากมีมากนักหนา 
สงสารบรรดาเด็กตาดํา ๆ    
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กิจกรรมการสรุปบทเรียน 
 เปๅนชวงเวลาที่ดี ที่นักเรียนไดมีการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมาท้ังวัน ในตอนเย็นของแตละวันครูถาม
คําถามวา “กอนหนานั้น เราทําอะไร...” ใหนักเรียนไดทบทวนกิจกรรม (review)  แบบเลายอน ไลเรื่อยไป
จนถึงตอนเชา 
 จากนั้นนักเรียนไดประเมินการเรียนรูของตัวเอง โดยมีการใชชุดคําถามหรือการประเมินในหลาย
ลักษณะ ไดแก 

การระบายสีหรือวาดหนาตามความรูของตนเอง 
  การเรียนวันนี้ ฉันเรียนรูไดดีมาก 
  การเรียนวันนี้พอใช ฉันเรียนรูไดดีพอสมควร 
 การเรียนวันนี้ไมสูดีนัก ฉันเรียนไมคอยเขาใจเลย 

การถามคําถามแบบ AAR (after action review) 
๑.  สิ่งที่ทําในวันนี้เปๅนไปตามความคาดหวังหรือไม 
๒.  รับอะไรที่เกินความคาดหมายบาง 
๓.  มีอะไร ที่ไดนอยกวาความคาดหมาย 
๔.  ถาทําใหดีขึ้นกวานี้จะตองทําอยางไร   

 
การทํา Exit ticket นักเรียนจะวาดภาพหรือเขียนคําลงในแผนกระดาษเล็กๆ สงครูกอนกลับบาน  

 

 
 กิจกรรมการท าบัตรค า 
 นอกจากการทบทวนการเรียนรูดวยชุดคําถามตาง ๆ แลว ครูสามารถเชิญชวนนักเรียนมาทําบัตรคํา
(Flash cards) เปๅนการสรุปทบทวน และชวยเตือนความจํา ซึ่งเปๅนวิธีการที่ดีท่ีจะชวยสรางนิสัยการเรียนรู
ใหกับนักเรียนไดดวย  
 ในหองเรียนครูควรตัดกระดาษทําบัตรคําที่อาจเปๅนกระดาษหนาเดียว การแดเชิญตาง ๆ ที่เก็บสะสมไว 
หรือกระดาษตาง ๆ โดยตัดใหมีขนาด ๓x๕ นิ้ว เตรียมใสตะกราพรอมกับสีตาง ๆ ไวใหนักเรียนหยิบใชได
สะดวก 

๑ อยา่งทีฉ่นัเขา้ใจแจม่แจง้

๓ ประการทีฉ่นัจดจ าได้

ส ิง่ทีฉ่นัยงัไมแ่นใ่จ หรอืสงสยั
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 ในระยะเริ่มแรกครูควรแนะนําวิธีการใชแกนักเรียน ดวยการใหเขียนคําศัพทแหรือขอมูลสําคัญดานหนา 
และขอมูล รายละเอียดตาง ๆ สามารถเขียนเพ่ิมเติมไวดานหลัง  การตกแตงอาจใชสีตาง ๆ รวมทั้งตัดภาพที่
เกี่ยวของจากนิตยสารมาปะติดเพ่ือใหจดจําไดงาย 
 การเขียนคําศัพทแ ไมควรเติมรายละเอียดมากเกินไป โดยึดหลัก One card, One concept   
 ฝึกใหนักเรียนนําการแดเหลานั้นติดตัวไวสําหรับทบทวนในชวงเวลาวาง เวลาที่นั่งรอรถกลับบาน หรือ
ทบทวนกอนนอน ฝึกใหเปๅนนิสัยใหเหมือนกับการอาบน้ํา กินขาว ซึ่งจะเปๅนการปูพ้ืนฐานเรื่องการรักการอาน
ในที่สุด 
 ครูสามารถเชิญชวนนักเรียนออกแบบการเก็บบัตรคําใหเปๅนระเบียบ เชน ใสกลองเล็ก ๆ และทําหวง
ทองเหลืองรอยบัตรคําเขาไวดวยกัน 

 
     
       กิจกรรมการท่องบทร้องเล่น ค าคล้องจอง บทกลอน 
 ชวงเวลาการทองคําคลองจอง บทรอยกรองตาง เปๅนชวงเวลาที่นักเรียนไดมีสติสมาธิ ดื่มด่ํากับรสของ
ภาษาและถอยคําตาง ๆ ครูจัดใหนักเรียนทองหรือรองดวยวัตถุประสงคแที่ตาง ๆ กันไป ไดแก 
 ๑. เพ่ือใหสามารถใชเปๅนเครื่องมือในการเรียนรู ไดแก การทองสูตรคูณ การทองจําคําเก่ียวกับคํา          
ตาง ๆ  เชน แม กา กา 
   แมไกอยูในตะกรา ไขออกมาสี่หาใบ 
  อีแมกาก็มาไล   อีแมไกไลตีกา 
  หมาใหญก็ไลเหา   หมูในเลาแลดูหมา 
  ปูแสมแลปูนา   กะปูมาปูทะเล 
  เตานาแลเตาดํา   อยูในถ้ํากะจระเข 
  ปลาทูอยูทะเล   ปลาขี้เหรไมสูดี     
    (จากประถม ก กา ฉบับหอสมุดแหงชาติ) 
 ๒. เพ่ือเปๅนสัญญาณในการเปลี่ยนกิจกรรม ทันทีท่ีสัญญาณเพลงขึ้น ทําใหนักเรียนไดเตรียมตัวเปลี่ยน
กิจกรรม และปฏิบัติตนไดถูกตองตามชวงเวลานั้น ๆ ไดแก บทรองเวลาดื่มนม เวลารับประทานอาหาร 
 
   ดื่ม ดื่ม ดื่ม 
    เรามาดื่ม ดื่มนมกันเถอะ 
   ดื่มแลวอยางทําเลอะเทอะ 
   ดื่มนมเยอะเยอะ 
   รางกายแข็งแรง 
 ๓.  เพ่ือใชประกอบการเลน ทั้งท่ีเปๅนการเลนคนเดียวแบบ finger play และการเลนเปๅนคู เปๅนกลุม  
เปๅนการฝึกปฏิสัมพันธแกับผูอ่ืนไปพรอมกัน 
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   จีจอเจี๊ยบ มะรุมมะเรี้ยบแชวับ 
  ตุ฿กแกไลงับ  ปิดประตูปึงปใง 
   ตาแปฺะขายหมู ใสตุมหูขางเดียว 
  มานั่งจเอแจเ  สาระแพแชวับ 
   
   ลมเพ ลมเพ  ลมพัด 
   โบกสะบัดพัดมาไวไว 
   ลมเพลมพัดอะไร 
   ลมเพลมพัดอะไร 
   อเอ จะบอกให พัดนอง...เอย  

๔.  เพ่ือสืบทอดภูมิปใญญา ความรูความเขาใจ อนุรักษแภาษาถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบานผานบทรองเลน 
   แมศรีเอย แมศรีสวยสะ 
  ยกมือไหวพระ  วาจะมีคนชม 
  ขนค้ิวเจาตอ  ลําคอเจากลม 
  ยกมือประนม  ชมแมศรีเอย  
     (บทรองเลนภาคกลาง) 
 

    มะพราว นาฬิเก 
    ตนเดี่ยวโนเน  

อยูกลางทะเลขี้ผึ้ง 
   ฝนตกไมตอง ฟูารองไมถึง 
   อยูกลางทะเลขี้ผึ้ง 
   ไปถึงไดแตผูพนบุญเอย 
     (เพลงกลอมเด็กภาคใต) 

กิจกรรมพักยามว่าง 
 ครูควรจัดชวงเวลาวางที่เรียกอยางลําลองวา “พักนอย” ใหนักเรียนไดหยุดพักในภาคเชาประมาณ 
๑๑.๐๐ น. ครั้งหนึ่ง และในภาคบายประมาณ ๑๔.๓๐ น. อีกครั้งหนึ่ง ใหนักเรียนไดวิ่งเลน ทํากิจกรรมที่ชื่นชม 
เชน เลนเกมกับเพ่ือน ชื่นชมกับดอกไมใบหญา รวมไปถึงการใหดื่มน้ําสรางความสดชื่นใหแกรางกาย เติม
ออกซิเจนใหแกสมอง บางโรงเรียนอาจมีอาหารวางที่ชวยเติมพลัง ไดแก ขนมชิ้นเล็ก ๆ หรือ ผลไมตามฤดูกาล 
กลวยไขครึ่งผล ชมพูหนึ่งเสี้ยวก็สรางความแชมชื่นแกนักเรียนได ชวยใหมีพลังในการเรียนรูในชวงตอไป 
 

กิจกรรมพิเศษประจ าสัปดาห์  
 หลังจากนักเรียนคุนเคยกับกิจวัตรในหองเรียนและโรงเรียนแลว คุณครูสามารถออกแบบกิจกรรม             
ตาง ๆ เพิ่มเติมใหนักเรียนไดเรียนรู และขยายประสบการณแใหกวางขวางออกไป ไดแก การทําโครงงานเล็ก ๆ 
ตามบทเรียนนํามาจัดนิทรรศการ การชมการละครหรือการแสดง รวมทั้งการประชุมนําเสนอผลการเรียนรู          
ตาง ๆ เชน รองเพลงที่ไดเรียนมาแลว    
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 ในชวงบายวันศุกรแเปๅนชวงเวลาที่ดีท่ีนักเรียนจะมีชวงเวลาที่เลือกทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ 
เชน การรดน้ําตนไม การทําความสะอาดคอมพิวเตอรแพกพา การอานหนังสือนิทานที่ชื่นชอบ การเขียนสรุป
โครงงานและจัดทําปูายนิทรรศการ(Documentary Board)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
เพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเกิดคุณภาพสูงสุด คุณครูจัดระบบการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมโดย

ทําเปๅนหนังสือติดตอสื่อการกับผูปกครอง(Contact book) เปๅนสมุดเลมเล็ก แจงขาวสารระหวางบานและ
โรงเรียน นักเรียนจะไดพกติดตัวไปมาระหวางบานและโรงเรียน  เมื่อโรงเรียนมีขาวหรือเหตุการณแที่ตองแจง
เปๅนพิเศษ ครูเพียงแตพิมพแหรือเขียน ถายเอกสาร แลวตัดเปๅนแถมกระดาษปะไวในสมุดสงใหผูปกครองอาน 
หากจองการสื่อสารขอมูลอะไรพิเศษเฉพาะนักเรียนรายคนก็สามารถเขียนเพ่ิมเติมได ขณะเดียวกันผูปกครอง
สามารถใหขอมูล แสดงความคิดเห็นลงในสมุกนี้ไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ในกรณีท่ีตองพูดคุยกันก็สามารถนัดหมาย
กันในสมุดเลมนี้ไดดวย 

เมือมีกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษตางๆ  ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ครูจะเขียน
ขอมูลพรอมภาพถาย ติดไวปูายนิเทศ ในมุมหนึ่งของโรงเรียนสําหรับผูปกครองมารอรับนักเรียนกลับบาน มุมนี้
สามารถเพ่ิมเติมขาวสารที่นาสนใจสําหรับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งหนังสือหรือนิตนสารที่เปๅนประโยชนแ
สําหรับผูปกครอง        

 

 



ความรู้คู่คร ู   ๗๖ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
บทรอยกรอง บทรองเลน บทอาขยาน 

๏ ๏ แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟใน ๏ ๏ 
(รองลําแขกบรเทศ) 
-นายทัด เปรียญ - แตง 

แมวเอเย แมวเหมียว 
รูปราง ประเปรียว เปๅนหนักหนา 
รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 
เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 
รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 
ค่ําคํ่า ซ้ํานั่ง ระวังหนู 
ควรนับวามัน กตัญโู 
พอดู อยางไว ใสใจเอย...... 

 
บททองจําอาขยาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๏ ๏ เด็กนอย ๏ ๏ 
(รองลําฝรั่งรําเทา) 

เด็กเอเย เด็กนอย 
ความรู เรายังดอย เรงศึกษา 
เมื่อเติบใหญ เราจะได มีวิชา 
เปๅนเครื่องหา เลี้ยงชีพ สําหรับตน 
ไดประโยชนแ หลายสถาน เพราะการเรียน 
จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล 
ถึงลําบาก ตรากตรํา ก็จําทน 
เกิดเปๅนคน ควรหมั่น ขยันเอย...... 

 
 

๏ ๏ ตั้งไขลมตมไขกิน ๏ ๏ 
(รองลําลมพัดชายเขา) 

-สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ- ทรงนิพนธแ 
ตั้งเอเยตั้งไข 

จะตั้งใย ไขกลม ก็ลมสิ้น 
ถึงวา ไขลม จะตมกิน 
ถาตกดิน เสียก็อด หมดฝีมือ 
ตั้งใจ เรานี้ จะดีกวา 
อุตสาหแ อานเขียน เรียนหนังสือ 
ทั้งวิชา สารพัด เพียรหัดปรือ 
อยาดึงดื้อ ตั้งไข ร่ําไรเอย....... 
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   ขอขอบคณุ 

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยแ 
     โรงเรียนรุงอรุณ เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนบางกอกพัฒนา ซอยลาซาล กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนไตรทักษะ กรุงเทมหานคร 
 บานเรียนดวงตะวัน หมูบานเกษมทรัพยแ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะผูจัดทํา 
ทีป่รึกษา 
       ๑. นายชินภัทร  ภูมริัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
       ๒. นางเบญจลักษณแ   นํ้าฟูา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๓. นายอนันตแ ระงับทุกขแ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๔. นายพิษณุ  ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๕. นางอรทัย  มูลคํา ที่ปรึกษาดานหเครือขายและการมีสวนรวม  
       ๖.  นายสมควร  วรสันตแ     ศึกษานิเทศกแสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ชวยปฏิบัติราชการ สํานักนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะท างาน 
      ๑. นางเบญจลักษณแ นํ้าฟูา          รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๒. นายสรุะสิทธ์ิ  พรหมศิริ        ครู โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                              ชลบุรี เขต ๑   
    ๓. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา  

ขอนแกนเขต ๑ 
    ๔. นางสาวนันทแนภสั รัตนนติยแ ครู โรงเรียนบานคําไฮ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
    ๕. นางธนัชา  ไกรอนุพงษแ        ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองเรือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                ขอนแกนเขต ๕ 
    ๖. นางกฤติยา  สินเธาวแ         ครู โรงเรียนสนามบิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
    ๗. นางอารยาพร  รสเจริญ          ครู โรงเรียนสนามบิน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
    ๘. นายสันติ  สลีา ครู โรงเรียนชุมชนบานฝาง  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 
                                                ขอนแกนเขต ๑ 
    ๙. นางพิมพแรัดดา  ศรีแกว          ครู โรงเรยีนบานกระเดื่อง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
    ๑๐. นางกาญจนา  พิมพแสุข     ครู โรงเรียนบานมวงโปู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
    ๑๑. นางสาวศรินรัตนแ เธียรกุลศักดิ์   ครูโรงเรียนบานนาปลาจาด สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                แมฮองสอนเขต ๑ 
    ๑๒. นางพรเพชร เพียสรุะ        ครู โรงเรียนบานผือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
    ๑๓. นางสาวจีรพิศ   มุงสุข     ครู โรงเรียนบานนาชุมชาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                           หนองคาย เขต ๒ 
    ๑๔. นางอภัยวลัยแ  กึกกอง ครู โรงเรียนสนามบิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑        
    ๑๕. นางสาวอาภรณแ  คํารินทรแ    ครู โรงเรียนบานดงคาพัฒนา สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 
                                                อุดรธานี เขต ๓ 
    ๑๖. นางศศินันทแ ไกรสรสวสัดิ์      ครูโรงเรยีนเชื่องใน (เจริญราษฎรแ) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                อุบลราชธานี เขต ๑ 
    ๑๗.  นางสาวรัตติกาล สระทองชวง ครู โรงเรียนคลองบางแกว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                 สมุทรปราการ เขต ๒ 
 
   ๑๘.  นางอุไรวรรณ  ออนสะอาด     ครู โรงเรียนวัดสามประชุม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
   ๑๙.  นางรจนา  จันทรแทอง   ครู โรงเรียนวัดบานปาุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
   ๒๐. นางพิสมัย  พรหมขํา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก              
   ๒๑. นางสาวกรองทอง  เทียนไชย   ครู โรงเรียนวัดไทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
   ๒๒. นางสาวสุวรรณา  หลอใจ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ี
                                                เขต ๑ 
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   ๒๓. นางพยุง  บุญธรรม                ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                               กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๒๔.  นายชัยวุฒิ  โสภยั ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
   ๒๕. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 
   ๒๖. นายมงคล  จันทรแงาม ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 
   ๒๗. นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร  ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
   ๒๘. นางประภาศรี  พิทอนวอน ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต ๑  
   ๒๙. นายเทียนชัย  เสาจินดารัตนแ      ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๑ 
   ๓๐. นางบุญยงคแ  ทองมี ศึกษานิเทศกแ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
   ๓๓. นางสาวรุงทิวา  จันทนแวัฒนวงษแ    ศึกษานิเทศกแ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 
       ชวยปฏิบัติราชการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  ๓๔. นางสาววงเดือน สุวรรณศริ ิ นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา 
  ๓๕. นายเฉลิมชัย  พันธแเลศิ นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  ๓๖. นางสาวกาญจนแกฤษดิ์  ทานเจือ นักจัดการงานท่ัวไป สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  ๓๗. นางสาวกิตยาภรณแ ประยรูพรหม นักวิชาการอิสระ 
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