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โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างองค์รวม (ครูหัวใจใหม่)

โครงการความร่วมมอืระหว่างกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ และ สถาบนัอาศรมศลิป์

ชื่อหนังสือ  แม่ครูพาท�าสวน

จัดท�าโดย   ส�านักพิมพ์สานอักษร โรงเรียนรุ่งอรุณ

บรรณาธิการ   เกื้อกมล นิยม   

เรื่อง

ข้อมูล   ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนรุ่งอรุณ

เรื่อง   นันทิยา ตันศรีเจริญ

ภาพ

ภาพถ่าย   ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนรุ่งอรุณ

ภาพประกอบ  อรุณโรจน์ รัตนพันธ์ 

ออกแบบจัดรูปเล่ม   อรุณโรจน์ รัตนพันธ์  

พิสูจน์อักษร  ศิริลักษ์ พุทธโคตร  

เผยแพร่   ตุลาคม 2๕๖1 

ขอบคุณที่ปรึกษาด้านข้อมูล

• อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก

• คณะครูอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ค�ำน�ำ
ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ส�าคัญของการบ่มเพาะ และวางรากฐานส�าคัญ

ของชีวิต ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมที่สมดุล

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อ

มีผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็ก ทั้ง พ่อ แม่ ครู เข้าใจในธรรมชาติเด็กอย่างแท้จริง

แล้วครู หรือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท�าอะไรหรืออย่างไรได้บ้าง?

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยินดีและวางใจที่สถาบัน 

อาศรมศิลป์ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายการท�างานด้านการศึกษาอย่างยาวนาน รับผลิต

หนังสือชุด “ครูปฐมวัยหัวใจแม่” ทั้ง ๗ เล่มนี้ พร้อมสื่อวีดิทัศน์อีก 1๐ ตอน  

ควบคู่กันไป ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือ ที่รวบรวมทั้งหลักการและวีธีการ เอาไว้ 

อย่างครบถ้วน ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้น�าไปใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  

และถูกต้องตามหลักพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ซึ่งหนังสือ ๗ เล่มนี้ ประกอบไปด้วย ชุดกิจวัตรประจ�าวัน รากฐาน 

การงานที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาเด็ก (เล่ม 1.แม่ครูพาท�างานครัว เล่ม 2.แม่ครู 

พาท�างานบ้าน เล่ม 3. แม่ครูพาท�างานสวน เล่ม ๔. แม่ครูพาคิดอ่านเขียน  

เล่ม ๕. แม่ครูพาเล่น) ชุดเพื่อพัฒนาครูและผู้ปกครอง (เล่ม ๖. ห้องเรียนพ่อแม่ 

เลี้ยงลูกวิถีไทย และเล่ม ๗. แม่ครูหัวใจใหม่) 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อชุดนี้จะช่วยให้สังคมตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการดูแลเด็กตามพัฒนาการ และกระตุ ้นให้ผู ้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  

ได้เรียนรู้ตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง  

มีความมั่นคงทางอารมณ์ และจิตใจ 

ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ และผูเ้ชีย่วชาญทกุท่านทีถ่่ายทอดองค์ความรู้ 

สู่หนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมแรงร่วมใจผลิตงานอันเป็นประโยชน์ 

ไม่เพียงต่อวงการการศึกษา แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอีกด้วย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ค�ำน�ำ 
 หนังสือครูปฐมวัย….หัวใจแม่ หลอมรวมการเรียนรู้และกิจวัตรการด�ารง

ชวีติเป็นหนึง่เดยีว ซึง่ตรงตามธรรมชาตขิองหลกัการเรยีนรูท้ีว่่า “ชวีติคอืการเรยีนรู้  

และการเรียนรู้คือชีวิต” 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิถีนี้ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้สาระวิชาต่างๆ 

และสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการเติบโตในวัยต่อมา และเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

สามารถด�ารงความเป็นอยู่ด้วยการพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องเริ่มต้นฝึกใหม่ ศักยภาพ

ของนักการจัดการศึกษา ครู หรือ บุคลากรอื่นๆ ที่มีบทบาทการจัดการเรียนรู้  

ซึ่งมองเห็นการเรียนรู ้ (Learning Visibility) และจัดโอกาสการเชื่อมโยง 

ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการบันทึก 

เรือ่งราวทีส่ามารถต่อยอดจากเรือ่งหนึง่ไปสูอ่กีเรือ่งหนึง่ ก่อให้เกดิเป็นเส้นสายทาง

เดนิทางการเรยีนรู ้เกดิผลงานการบนัทกึหลากหลายอย่างเหมาะกบัพฒันาตามวยั 

ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น ในระดับปฐมวัย ครูหรือผู้ใหญ่ที่ด�าเนินกิจกรรม 

การเรยีนรู ้พาคดิพาใคร่ครวญประสบการณ์ตรงด้านต่างๆ ที่ได้ลงมอืปฏบิตัมิาด้วย

การพูดคุยบอกเล่า แล้วเชื่อมเข้าสู่การวาดภาพ ผู้ใหญ่ใจดีช่วยบันทึกสาระเนื้อหา

ที่เด็กต้องการสื่อสาร เกิดแฟ้มผลงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามการรับรู้ 

และการน�าเสนอของผู้เรียนแต่ละคน 

สภาพการเรียนรู ้ดังกล่าว เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

ครบถ้วนทกุด้าน และทัง้ยงัส่งเสรมิพฒันาการของสมองอย่างสมบรูณ์ จดุเชือ่มโยง 

ของปลายประสาทเซลล์สมองแต่ละเซลล์ได้รับการกระตุ้นให้แข็งแรง ซึ่งเป็น

รากฐานส�าคัญของพัฒนาสมรรถนะต่างๆ อย่างสมบูรณ์

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย  สถาบันอาศรมศิลป์
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สำรบัญ
๑ บทน�ำ       ๙ 

งานสวนเชื่อมโยงเด็กกับธรรมชาติ ฤดูกาล และอาหารการกิน  11

๒ บทท�ำ       1๕ 
ท�าไมเด็กต้องท�างานสวน     1๖

มาปลูกผักกันเถอะ      2๕

• เพลง นิทาน เชื่อมโยงฤดูกาลกับอาหารการกิน  2๖

• เปิดร้านขายผัก มีผักอะไรบ้างนะ    2๗

• สนุกกับเมล็ดพันธุ์     2๙

• ปลูกสวนถาด ฝึกความรับผิดชอบ    3๐

• ส�ารวจพื้นที่ เตรียมดิน ถอนวัชพืช    31

• เพาะปลูก      32

• ดูแลผักของเรา เรียนรู้ธรรมชาติและสรรพสัตว์  3๖

• เก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยกันท�า ปันกันกิน   3๘

๓ บทแม่คร ู      ๔3

บทบาทแม่ครู : ชวนท�า ชวนสังเกต ชวนคิด   ๔๔

พาท�างานสวนให้เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม   ๕๐

แบบสังเกตพัฒนาการ      ๕2

ภำคีเครือข่ำย      ๕๖
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๑ บทน�ำ

เด็กจะรู้จักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติได้อย่างไร

ถ้าเราไม่พาเด็กออกไปใกล้ชิดธรรมชาติ

ไม่พาให้เห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับธรรมชาติ
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เชื่อมโยงเด็กกับธรรมชำติ 
ฤดูกำล และอำหำรกำรกิน

งานสวนเป็นการงานที่เชื่อมโยงเด็กกับธรรมชาติ ฤดูกาล และอาหารการกิน 

เดก็ๆ ชอบกนิผกัอะไร ผกัมาจากไหน ตลาดสด ตลาดในห้าง จากแปลงผกัของเกษตรกร

จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ปลูกผักกินเอง
 

แต่ไหนแต่ไรมา ครอบครัวไทยมักจะจัดสรรพื้นที่ว่างรอบบ้านเป็นสวนเล็กๆ  

เช่น หน้าบ้านปลูกดอกไม้ หลังบ้านไม่ไกลจากครัว ปลูกผักสวนครัว ถัดไปอีก

หน่อยเป็นแปลงผักเล็กๆ เด็กๆ ในบ้านพลอยได้ “ท�าสวน” ช่วยปลูก ช่วยรดน�้า 

และถูกไหว้วานให้เก็บผักมาให้แม่ท�าอาหารอยู่บ่อยๆ
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โรงเรยีนอนบุาลเป็นเสมอืนบ้านอกีหลงัของเดก็ๆ แม่ครสูามารถจดัสรรพืน้ทีเ่ลก็ๆ 

เป็นแปลงเกษตร (ถ้าไม่มีพื้นดิน เปลี่ยนเป็นปลูกในกระถางหรือกระบะแทนได้)  

พาเด็กๆ ปลูกดอกไม้ ปลูกผัก ท�าสวน ชวนกันท�างานในบรรยากาศของการเล่น 

เล่นดิน เล่นน�้า เล่นกับธรรมชาติ

เพรำะเด็กเล็กๆ เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น

แปลงปลูกผัก = สนำมเด็กเล่น

ผลผลิตจากน�้าพักน�้าแรงของเด็กๆ บวกกับความใส่ใจดูแล หมั่นรดน�้า ถอนหญ้า  

พรวนดนิ น�าไปสูค่วามภาคภมูใิจในตนเอง เหน็คณุค่าของตน คณุค่าของความใส่ใจ  

และคุณค่าของธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัยให้ผักเติบโตงอกงามจนมาเป็นอาหารให้

เขาได้รับประทาน ยิ่งไปกว่านั้นยังแบ่งปันให้เพื่อนๆ พ่อแม่และคนในครอบครัว 

ได้รับประทานอีกด้วย

สุขใจ ภูมิ ใจ 
หนูปลูกผักกินเองได้

สนำมเด็กเล่น... 
ที่พำเด็กๆ ไปรู้จักธรรมชำติ 
ดิน น�้า สายลม แสงแดด เมล็ดพันธุ์ 

สรรพชีวิตในแปลงผัก

สนำมเด็กเล่น... 
ที่เด็กๆ ไดล้งมือเพำะปลูก 

บ่มเพาะความใส่ใจในการดูแลพืชผัก 

ที่เขาปลูก

สนำมเด็กเล่น...
ที่แสนสดชื่น มีชีวิต 

เป็นการลุ้นและการรอคอยที่ยิ่งใหญ่  

ผักจะงอกไหม งอกแล้วจะโตไหม 

แมลงจะมากนิผกัไหม

สนำมเด็กเล่น...ที่กินได้ 
ปลูกเล่นๆ แต่ได้กินจริง 
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๒ บทท�ำ

ผลจากการลงมือ “ท�า” สวน 

มิได้มีแค่ผลผลิตที่กินได้ แต่ยังมีผลผลิตอีกมากมายจากการเรียนรู้

ที่จะงอกงามในใจเด็กๆ
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ท�ำไมต้องท�ำงำนสวน
เด็กๆ ยิ่งใกล้ชิดธรรมชาติ ก็ยิ่งได้เล่นได้เรียนรู้หลากหลาย แปลงปลูกผักเป็น

ห้องเรียนที่ท้าทายส�าหรับเด็ก เพราะเป็นทั้งห้องทดลองที่น่าค้นหา เป็นห้องสมุด 

ที่มีชีวิต เป็นห้องเล่น ห้องเสบียงอาหาร 

เล่นสนกุ ปลูกผัก ท�ำสวน 
เป็นการเล่นที่เป็นการเป็นงานมากขึ้น 

มีเป้าหมายชัดเจน ท้าทายความสามารถ 

คือลงมือเพาะปลูกพืชผักไว้กินเอง 

• ภาษา ในธรรมชาตมิคีวามหลากหลาย 

คลังค�าศัพท์ยิ่งมีมาก

• คณติศาสตร์ จ�านวน การนบั การกะ 

ประมาณ ล�าดับ 

• วิทยาศาสตร์ แปลงผักเป็นห้อง

ทดลอง ทีเ่ดก็ได้เรยีนรูผ่้านของจรงิ  

เรื่องจริง

• มีความรับผิดชอบ ใส่ใจดูแล

• มีน�้าใจ มีความเมตตาต่อสัตว์และสรรพชีวิต

• เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว

• เห็นคุณค่าของตนเอง

HAND

HEART

HEAD

• ทักษะด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ

ท�างานคล่องแคล่ว

• ทักษะEF ดึงประสบการณ์เดิม

มาใช้ท�างาน รู้จักควบคุมอารมณ์ 

ควบคุมตนเองไม่ล้มเลิกกลางคัน  

ฝ ึกการวางแผน การท�างาน 

ต่อเนื่อง 

• ทักษะการท�างานร่วมกับผู ้อื่น 

รู้จักแบ่งงาน แบ่งหน้าที่

เป็นงานที่มีความต่อเนือ่งหลายสัปดาห์ 

จงึเป็นการเล่นทีน่�าไปสู่การเข้าใจความหมายของ “หน้าที”่ “ความรบัผดิชอบ” เรยีนรู้ 

ทีจ่ะ “อดทนต่อความยากล�าบาก” จนสามารถอยูก่บัการงานได้โดยไม่รูส้กึว่าต้องทน  

เข้าใจธรรมชาติของการท�างานสวน เห็นเป็นเรื่องปกติของการท�างาน

มองเห็น “เหตุ” และ “ผล ของการกระท�าที่สะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

ต้นไม้มีชีวิต หากลืมรดน�้า ขาดการใส่ใจดูแล ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉา…ตาย 

สู้ๆ นะ

ช่วยด้วย

แย่แล้ว แย่แล้ว 

ขอโทษนะ 

ลืมมารดน�้าตั้งหลายวัน

ยิ่งท�ำงำนสวน 
ยิ่งดีต่อพัฒนำกำรในทุกๆ ด้ำน
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ควำมรู้ (HEAD)  
ภำษำ :  เพิ่มพูนคลังค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก เช่น ชื่อผัก ชื่อสัตว์ 

ที่พบในแปลงผัก อุปกรณ์ที่ใช้ ค�าศัพท์ที่ใช้อธิบายสิ่งที่เห็น สัมผัส คิด เข้าใจ 

เช่น (ดิน)แข็ง เหนียว นุ่ม ร่วน แฉะ เขียว(อ่อน) เขียว(เข้ม) พัฒนาการพูด

สื่อสารที่เป็นประโยคจากการท�างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ วางแผน

และจัดการงานให้เสร็จ
 

คณิตศำสตร์ : การนับเลข การรู้ค่าของจ�านวน การกะระยะ การจัดกลุ่ม/ 

หมวดหมู่ การจัดล�าดับ (ก่อน-หลัง, 1 2 3 ๔…) การเพิ่ม-ลดจ�านวน เรียนรู้

วิธีวัดความยาวด้วยมือ หรืออุปกรณ์ง่ายๆ เช่น กิ่งไม้ เชือก เริ่มรู้จักเก็บข้อมูล 

เปรียบเทียบใหญ่กว่า เล็กกว่า สั้นกว่า ยาวกกว่า
 

วิทยำศำสตร์ : สังเกตเหตุและผลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

การปลูกผัก รู้ว่าแสงแดด น�้า อากาศ และ(อาหารใน)ดิน คือปัจจัยให้พืชเติบโต

“งำนสวน”
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงเป็นองค์รวม
Holistic Development
 

เขียวเข้ม 

เขียวอ่อน  

เขียวๆ เหลืองๆ

ท�าไมต้นนี้ 

ใบมันเขียวๆ เหลืองๆ 

มันไม่สบายรึเปล่า

ครับครู

นี่ๆ ใบนี้

มีตั๊กแตนด้วย 

1 2 3 ตั้ง 3 ตัวแหนะ

ใครว่าไม่ได้เรียนคะ 

ไม่จริ๊ง ไม่จริงค่ะ

ครบทุกด้านค่ะ 

ภาษา คณิต วิทย์
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ทักษะ (HAND)
ทักษะด้ำนร่ำงกำย :  เสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องแคล่ว 

ของกล้ามเนื้อมือ ฝึกการท�างานของกล้ามเนื้อมือ ตา สัมพันธ์กัน
 

ทักษะ EF (Executive Functions) :  
• ฝึกความจ�าใช้งาน (Working memory) สามารถน�าประสบการณ์เดิมหรือ 

สิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาใช้ในการท�างานหรือกิจกรรมใหม่ได้

• ฝึกควบคุมตนเอง (Inhibitory Control) สามารถควบคุมความต้องการ 

ของตนเองอย่างเหมาะสม เพราะงานสวนเป็นงานที่ต้องลงมือลงแรง  

ต้องเจอกับความเหนื่อย แดดร้อน ดินแฉะ เขาต้องฝึกควบคุมตัวเองที่จะไม่

ล้มเลิกกลางคัน และอดทนท�าสิ่งที่เริ่มจะไม่สนุกนี้ให้ส�าเร็จ

• ฝึกควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) สามารถจัดการกับความไม่พอใจ

หรือไม่ได้ดั่งใจของตนเองได้อย่างเหมาะสม แล้วแสดงออกโดยไม่รบกวน 

ผู้อื่น เช่น แดดร้อน แรกๆ เด็กอาจจะหงุดหงิด บ่นโวยวาย แต่เมื่อครูชวนคุย 

ให้คลายอารมณ์ หนรู้อนหรอื ถ้าร้อนไปพกัก่อนไหม หายร้อนแล้วค่อยมาท�าต่อ  

ลองเปลี่ยนที่ไหม ที่อื่นอาจจะไม่ร้อนก็ได้นะ เด็กจะค่อยๆ คลายอารมณ์  

เริ่มมองเห็นเพื่อนๆ ที่ทนร้อนโดยไม่บ่น เขาจะค่อยๆ เรียนรู้ที่จะควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้

• ฝึกการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) พยายามท�างานต่อเนื่องจนเสร็จ 

ในแต่ละขั้นตอน

• ฝึกการวางแผน (Planning and Organizing) มีการวางแผนงานอย่าง 

เป็นระบบ และลงมือท�างานตามที่วางแผนไว้ได้
 

ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น : รู้จักแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ ช่วยเหลือ

กันท�างานจนเสร็จ

หนูไม่ชอบแดด 

มันร้อน 

จะว่าไป

ก็น่าสนุกดีแฮะ

ใครเหนื่อย 

ใครร้อนก็พักก่อน

นะลูก

ท�างานก็เหนื่อย

เป็นเรื่องปกติค่ะ 

รับรู้อารมณ์ของเด็กๆ 

อย่างปกติ อย่าท�าเรื่องปกติ

ให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราใส่น�้าแบบ

ไม่ต้องเต็ม 

ก็ไม่หนัก

เย้….ตรงนี้พรวนดินเสร็จแล้ว 

รดน�้าได้เลยนะ 

เดี๋ยวเราจะไปช่วยพรวนดิน

ตรงโน้นเอง
ว้าย เปียกเลย ฮะฮะฮะ 

นี่เราไม่ใช่ผักบุ้งนะ

ไม่ต้องรดน�้าให้เรา
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จิตส�ำนึกที่ดี (HEART) 
มีควำมรับผิดชอบ รู้ว่าต้องรดน�้าผัก ต้องดูแลผักก่อน แล้วอดใจไว้เล่น

ทหีลงั เมือ่ท�าบ่อยๆ จะท�าให้เดก็สามารถจดัการ “สิง่ทีต้่องท�า” กบั “สิง่ทีอ่ยากท�า”  

ได้อย่างเหมาะสม

มีน้ำ ใจ มีความเมตตาต่อสัตว์และสรรพชีวิต

ใส่ ใจดูแลสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เพราะเห็นคุณค่าของการใส่ใจดูแลที่ท�าให้

พืชผักเจริญเติบโต

เหน็คณุค่ำของสิง่ต่ำงๆ ทีเ่กือ้หนนุให้เขำเตบิโต เดก็รูว่้าตวัเขาเอง 

กเ็หมอืนกบัผกัทีม่ปัีจจยัต่างๆ เกือ้หนนุจนุเจอืให้เตบิโตขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด  

น�้า อากาศ อาหาร รวมทั้งพ่อแม่ที่คอยดูแลเขาด้วยความรักและใส่ใจ เหมือนกับ

ที่เขาดูแลผัก ซึ่งจะท�าให้เขาเห็นคุณเห็นค่าของสิ่งต่างๆ ที่เกื้อหนุนจุนเจือเขา

เหน็คณุคำ่ของผูอ้ืน่ งานหลายอยา่งตอ้งชว่ยกนัท�า เริม่ตัง้แตก่ารถอนหญา้ 

ไม่ได้ถอนครั้งเดียวเสร็จ ท�าแล้วท�าอีกๆ ได้ช่วยกันขุดดิน พรวนดิน ช่วยกันดูแล

ช่วงผักเจริญเติบโต ท�าให้เด็กเรียนรู้การช่วยเหลือกัน มองเห็นคุณค่าของกันและกัน  

เพราะรู้ว่าเราต้องช่วยกันท�า งานจึงเสร็จได้ 

รบัรู้ควำมสำมำรถของตนเอง มคีวำมสขุ ภำคภมิูใจในตนเอง 

เมือ่มมุานะท�างานจนเสรจ็ เหน็ผลผลติจากการลงแรงของตน ไมว่า่จะเปน็ดอกไม้

ที่ผลิบาน หรือผักใบเขียวแสนอร่อย เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ และเติบโตไปด้วย

ความรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าและมีความหมาย

เห็นคุณค่ำของสรรพชีวิต

ภูมิใจจัง
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มำปลูกผักกันเถอะ
มีอะไรให้เด็กๆ เล่นสนุกเยอะแยะเลย 

ฟังเพลง ฟังนิทาน 

เชื่อมโยงฤดูกาล 

กับอาหารการกิน

สนุกกับเมล็ดพันธุ์

สังเกตสี ขนาด รูปร่าง

เล่นเกมจ�าแนกเมล็ดวาดรูป 

ระบายสี

เล่น...เปิดร้านขายผัก

ผลัดกันเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้า 

ผกัมาจากไหน ส�ารวจความชอบ 

อยากปลกูผกัอะไร

สนกุ 
ตั้งแต่ก่อนปลูก

ปลูกสวนถาด

ฝึกความรับผิดชอบ

ลงมือ…เพาะปลูก

  วำงแผน 
เตรียมปลูก

ส�ารวจพื้นที่ เตรียมดิน 

เตรียมแปลง ถอนวัชพืช

ดูแลผักของเรา 

เรียนรู้ธรรมชาติ

และสรรพสัตว์

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ช่วยกันท�า ปันกันกิน

ภูมิ ใจ
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๑. เพลง นทิำน เชื่อมโยงฤดูกำลกับอำหำรกำรกิน
จุดประกายการเรียนรู้ของเด็กๆ ด้วยเพลง นิทาน บทกลอน เช่น นิทานเพลง 

เรือ่งหวัผกักาดยกัษ์ นทิานเรือ่งเมลด็พชืน้อย ซึง่เป็นเรือ่งราวในฤดกูาลช่วงปลาย

ฝนต้นหนาวที่เหมาะกับการเพาะปลูก เด็กๆ ได้เห็นความสัมพันธ์ของฤดูกาล 

กับพืชผักที่เขากิน

ในนทิานเรือ่งเดยีวกนั แม่ครสูามารถใช้วธิกีารเล่าทีห่ลากหลาย เช่น เล่าเป็นนทิาน

ตัง้โต๊ะ (มตีุก๊ตาประกอบการเล่า) นทิานจากภาพ หรอืท�าเป็นนทิานวงกลม ให้เดก็ๆ 

ได้เล่น ได้ร้อง และท�าท่าทางประกอบนิทาน

เด็กจะซึมซับเรื่องราวจากนิทาน เห็นขั้นตอนการปลูก การดูแลรดน�้า พรวนดิน 

ปัจจัยที่ท�าให้ผักเติบโต การรู้จักอดทน รอคอย และการช่วยเหลือกัน ที่สามารถ

น�ามาใช้กับการลงมือท�าจริงของเขาได้

๒. เปิดร้ำนขำยผัก มีผักอะไรบ้ำงนะ
จัดตลาดผักจ�าลอง ให้เด็กๆ ผลัดเปลี่ยนกันเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผัก ลูกค้า 

มาซื้อผัก เด็กจะได้รู้จักผักหลากหลายชนิด รู้จักผักแล้วก็ชวนพูดคุยถึงผักที่เด็ก

แต่ละคนชอบ ใครชอบกนิผกัอะไร ผกันัน้เอามาท�าอาหารอะไรได้บ้าง ชวนกนัเลอืก 

ผักมาท�าอาหาร เช่น แกงจืดหัวไชเท้า ช่วยกันท�า ปันกันกิน แล้วจุดประกาย 

การปลูกผักด้วยค�าถาม

“เด็กๆ รู้ไหมว่าผักมาจากไหน”

“แล้วเด็กๆ คิดว่าเราจะปลูกผักกินเองได้ไหม”

“ถ้าได้ปลูกผัก เด็กๆ อยากปลูกผักอะไร”
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๓. สนกุกับเมล็ดพันธุ์
• ให้เดก็ๆ น�าเมลด็ผกัทีแ่ต่ละคนเลอืกมาจากบ้าน เดก็บางคนอาจไม่อยากปลกูผกั  

จะขอปลูกดอกไม้แทนก็ได้เช่นกัน แล้วชวนกันสังเกตเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด 

ที่น�ามา เช่น สี ขนาด รูปร่าง

• ท�าเป็นเกมสนุกๆ เช่น น�าเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายใส่รวมในถาดเดียวกัน  

แล้วให้เดก็ๆ ตกัเมลด็พนัธุ์ไปใส่ให้ตรงกบักล่องทีม่รีปูของเมลด็พนัธุน์ัน้ๆ ตดิอยู่  

เด็กๆ ได้เล่นสนุกกับเมล็ดพันธุ์ ทั้งยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกทักษะการสังเกต

และการจ�าแนก

• ให้เด็กๆ บันทึกความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่เขาจะปลูกเป็นภาพวาดระบายสี  

แล้วชวนพูดคุย (จากภาพ) ให้เด็กพูดอธิบายความรู้ความเข้าใจของเขา 

เช่น หนูวาดเมล็ดอะไร เอาเมล็ดพันธุ์นี้มาจากไหน ท�าไมถึงอยากปลูกต้นนี้  

รูปร่างเมล็ดมันเป็นอย่างไร สีอะไร  
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๕. ส�ำรวจพื้นที่ เตรียมดิน ถอนวัชพืช
พาเด็กๆ เดินเที่ยวส�ารวจแปลงผักในโรงเรียน ชี้ชวนให้ดูพระอาทิตย์ สังเกต 

ความร้อนที่โดนตัว ดูต้นไม้รอบๆ ดูลม ดูดิน ให้เด็กๆ ค่อยๆ เชื่อมโยงความรู้ 

จากนิทานมาสู่ประสบการณ์จริง (ไม่ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยให้พืชเติบโต 

เพียงชี้ชวนให้เด็กสังเกต)

จากนั้นพาเด็กๆ ลงแปลงผักที่จะปลูก ชวนเด็กๆ ช่วยกันคิดและวางแผนว่าจะ

ต้องท�าอะไรบ้าง แล้วช่วยกันท�างานตามที่วางแผนไว้ เช่น ถอนหญ้า พรวนดิน  

ขนใบไม้หมักมาบ�ารุงดิน โดยแม่ครูช่วยเตรียมอุปกรณ์ สอนใช้อุปกรณ์ พาท�า  

ท�าเป็นตัวอย่าง และคอยระวังความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆ

๔. ปลูกสวนถำด ฝึกควำมรับผิดชอบ 
ก่อนลงแปลงจริง ทดลองปลูกสวนถาดหรือผักกระถางกันก่อน หรือเอาภาชนะ

เหลอืใช้ เช่น ขวดนม ขวดน�า้ดืม่ มาตดัท�าเป็นกระถางก็ได้ โดยอาจจะปลกูรวมกนั 

เป็นสวนถาดของห้อง แยกปลูกเป็นกลุ่มตามชนิดของผักที่เลือก หรือปลูกคนละ

กระถาง ตามแต่จะออกแบบ

เด็กๆ จะได้ฝึกความรับผิดชอบ เช่น รดน�้า ยกสวนออกไปตากแดด ฝึกสังเกต

และบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รู้ว่าดิน น�้า อากาศ เป็นปัจจัยที่ท�าให้พืช

เติบโต เช่น ผักที่ยกไปตากแดดใบเขียวกว่าผักที่วางไว้ในห้อง เด็กๆ คิดว่าน่าจะ

เป็นเพราะอะไร ความรูจ้ากนทิานและการสงัเกตจะท�าให้เดก็เริม่เชือ่มโยงได้ว่าเป็น

เพราะแสงแดดและอากาศนั่นเอง

ว้าว อะไร 

ครับเนี่ย

ท�าไมเรียกว่า

บัวรดน�้าละคะ
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๖. เพำะปลูก
แปลงพร้อมแล้ว แต่ผกัทีเ่ดก็ๆ เลอืกปลกูมหีลายชนดิ ให้เดก็ออกแบบและวางแผน

ร่วมกนัว่าจะปลกูอะไรตรงไหน แล้วลงมอืปลกูเมลด็ผกัของตนเองในพืน้ทีท่ีก่�าหนด  

หรืออาจจะน�าต้นอ่อนในสวนถาดมาปลูกก็ได้ โดยให้อิสระเด็กเลือกวิธีปลูก 

ของเขาเอง บางคนใช้นิ้วเจาะดิน บางคนไม่อยากให้มือเปื้อนดิน ก็ใช้ช้อนปลูก

หรอืไปหาไม้มาปักให้เป็นร ูแล้วเอาเมลด็หยอดลงไป เอาดนิกลบ บางคนไม่เคยท�า  

แม่ครูก็พาท�าไปด้วยกัน ให้เขาได้เห็นวิธีการว่าท�าอย่างไร เพราะเด็กเล็กๆ  

เรียนรู้จากการเลียนแบบ

เสรจ็แล้วน�าป้ายรปูผกัหรอืดอกไม้ทีเ่ดก็ๆ วาดปักไว้ในบรเิวณทีป่ลกู เป็นหมดุหมาย 

ให้รู้ว่าใครปลูกต้นอะไร อยู่ตรงไหน รวมทั้งวาดผังแปลงผักขนาดใหญ่ติดไว้ที่ห้อง  

ให้เด็กๆ เห็นภาพว่าในแปลงผักของพวกเขามีพืชผักอะไรบ้าง แล้วสิ่งที่เขาปลูก 

อยู่ตรงไหนในแปลง 
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ปลูกผักหลำยชนดิดีอย่ำงไร
• เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มจากตัวเด็ก เด็กได้เลือกปลูกสิ่งที่เขาสนใจ

• พืชพรรณที่หลากหลาย ขยายโลกการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น เช่น ลักษณะของต้น 

และใบที่แตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง สี ขนาด ระยะเวลาการเติบโตของพืช 

แต่ละชนิด เช่น ข้าวโพดโตช้ากว่าผักกาด

• ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายในธรรมชาติ เชื่อมโยง 

ความหลากหลายของพชืพรรณ สูต่วัเขาและเพือ่นพีน้่องในห้องทีห่ลากหลาย

แตกต่างกัน 

โรงเรียนอนุบาลไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ไม่จ�าเป็นต้องปลูกผักอย่างเดียวก็ได้

“แปลงเรามีพืชผักหลายชนิดมาก เพราะเราบอกเด็กๆ ว่าใคร

อยากปลูกอะไร ก็เอาเมล็ดมา เขาก็เอามากันหลากหลายตามชอบเลย

ซึ่งมันจะขึ้นไม่เท่ากัน เด็กเขาก็เรียนรู้ว่าผักแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน 

แล้วพอปลายเทอมที่เราชวนเขาคุย เขาเชื่อมโยงได้ว่าเขาแต่ละคนก็ 

ไม่เหมือนกัน ผักก็เหมือนพี่โต พี่กลาง น้องเล็ก ที่โตไม่เท่ากัน” 

ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ
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๗. ดูแลผักของเรำ เรียนรู้ธรรมชำติและสรรพสัตว์
ปลูกแล้วก็ต้องใส่ใจดูแลให้พืชผักเจริญงอกงาม ช่วยกันรดน�้าเช้า-เย็น ถอนหญ้า 

พาเด็กๆ ลงแปลงผักทุกสัปดาห์ แล้วชี้ชวนสังเกตสิ่งต่างๆ ในแปลงผัก

• ชวนสังเกตแสงแดด ลม (อากาศ) ดิน น�้า ชวนพูดคุยว่าอะไรท�าให้ผักเติบโต 

เด็กๆ จะเชื่อมโยงความรู้ก่อนหน้านี้มาเป็นความเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัย 

ให้พืชเติบโต

• ชวนสังเกตและวัดขนาดต้นผักในแต่ละสัปดาห์ ผักหนูเริ่มโตหรือยัง ใบยาว

แค่ไหนแล้ว โดยให้เด็กๆ เลือกวิธีวัดของเขาเอง เด็กส่วนใหญ่จะใช้ตัวเอง 

เช่น นิ้วมือ มือ แขน ผักบุ้งโตเท่าศอกหนูแล้ว ใบมันยาวเท่านิ้วหนูแล้ว  

เดก็บางคนไปหากิง่ไม้มาวดั บางคนใช้เชอืก ชวนเดก็ๆ สงัเกตการเจรญิเตบิโต

ทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละสปัดาห์ โดยบนัทกึด้วยการวาดภาพและพดูคยุสือ่สาร

ความรู้ความเข้าใจ

• เมื่อผักเริ่มโต สัตว์นานาชนิดจะเริ่มเข้ามาที่แปลงผัก ธรรมชาติของเด็ก 

จะสนใจสัตว์ บางทีอาจจะมากกว่าผักที่ปลูกเสียอีก เป็นโอกาสอันดีที่แม่ครู 

จะชวนเดก็ๆ เรยีนรูเ้รือ่งสตัว์ในแปลงผกั เช่น ชือ่อะไร ลกัษณะมนัเป็นอย่างไร 

เดก็ๆ คดิว่ามนัมาท�าอะไรในแปลงผกัของเรา ตวัไหนมพีษิทีต้่องระวงั เช่น ตะขาบ

ตัวเล็กๆ แล้วต้องระวังอย่างไร พาเชื่อมโยงสู่การอยู่ร่วมกันของคนพืชสัตว์  

บ่มเพาะความเมตตาต่อสรรพสัตว์ แล้วบันทึกความรู้ด้วยการวาดภาพ

“เราเป็นคนกลัวคางคก วันนั้นเจอคางคกในแปลงผัก ก็บอกเด็กๆ 

ว่าช่วยไล่ไปที ครูกลัว เด็กๆ เขาน่ารักมาก เขาสอนเราว่า ไม่ต้องกลัว 

ไม่ต้องไปไล่มัน คางคกมันมาช่วยกินแมลงที่เยอะเกินไป 

มันมาช่วยเรานะ” 

ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ
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๘. เก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยกันท�ำ ปันกันกิน
ช่วยกันคิดว่าจะเอาผักมาท�าอาหารอะไรดี ช่วยกันหาวิธีท�า 

เช่น แม่ครูพาอ่านจากหนังสือ เด็กๆ กลับไปถามจากพ่อ

แม่ แล้วชวนกันไปเก็บผักมาช่วยกันท�าอาหารและปันกันกิน  

เก็บผักที่เหลือกลับไปฝากพ่อแม่ที่บ้าน หรือจัดกิจกรรม

วันกินผัก ชวนพ่อแม่มาช่วยลูกๆ เก็บผักมาท�าอาหารและ 

รบัประทานด้วยกนั จะยิง่เพิม่ความภาคภมูิใจให้กบัคนปลกูผกั 

ตัวน้อยๆ

เด็กบางคนไม่ชอบกินผัก

แต่พอได้ปลูกผักเอง

ก็สร้างความรู้สึกภูมิใจ 

ผักกลายเป็นของที่อร่อย

ผักปลูกเอง 

อร่อยที่สุด

ปลูกเองกับมือ

ภูมิใจจัง
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“เด็กๆ เขาได้เรื่องความรับผิดชอบ รู้ว่าเราปลูก เราต้องดูแลเขาก่อน 

ใครมาเช้าจะได้ลงแปลงรดน�้าผัก เด็กๆ ก็มากันแต่เช้า ก่อนกลับบ้าน  

บางคนขอไปดูแลแปลงผักก่อน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผักเราเริ่มโต ก็คุยกันว่า 

ถ้าฝนไม่ตกจะท�าอย่างไร ผักเราจะกินน�้าที่ไหน เด็กที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน 

เขาก็อาสามารดน�้าผัก สื่อให้เห็นว่าเขาใส่ใจและรับผิดชอบ ซึ่งเกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องจนผักโตและเก็บมากินได้” 

ครูพัชรีย์ เพลินเพลงเพราะ ครูอนุบาลโรงเรียนรุ่งอรุณ

“เราลงแปลงผักกันแล้วเจอว่าใบผักของเราเป็นรู ไม่รู้ว่าตัวอะไรท�าให้ใบผัก

ของเราหายไป ก็ชวนเด็กๆ คิดต่อว่าจะท�าอย่างไรกันดีจึงจะป้องกันไม่ให้

แมลงเหล่านี้มากินผักของเรา เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ไม่ต้องป้องกันหรอกครู 

เขากินไม่หมดหรอก ยังเหลือให้เรากินอีกเยอะ เราก็ได้เห็นน�้าใจของเขา 

ได้เห็นจิตใจที่รู้จักแบ่งปัน เป็นคุณค่าที่เขาได้จากการปลูกผัก” 

ครูพัชรีย์ เพลินเพลงเพราะ ครูอนุบาลโรงเรียนรุ่งอรุณ
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๓ บทแม่ครู
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บทบำทแม่ครู
ชวนทำ  ชวนสังเกต ชวนคิด

• จดุประกายดว้ยเพลง นทิาน การเลน่ตา่งๆ จดัตลาดผกัจ�าลองใหเ้ดก็ๆ ไดส้นกุกบั

การซื้อขายผักและรู้จักผักต่างๆ

• ใหเ้ดก็เลอืกพชืผกัทีจ่ะปลกูเอง เปน็การเรยีนรูท้ีเ่ริม่จากตวัเดก็ ผกัหลายชนดิ 

เด็กก็ได้เรียนรู้มากขึ้น

• ช่วยวางแผนการปลูก เช่น ต้นอะไรควรปลูกตรงไหน ต้นไหนสามารถปลูก

ด้วยกันหรือปลูกใกล้กันได้ 

• แนะน�าวธิกีารใชอ้ปุกรณท์ีถ่กูตอ้ง รูว้ธิหียบิ วธิจีบั วธิใีช ้ใชอ้ยา่งไรใหป้ลอดภยั

ส�าหรับตัวเองและคนอื่น พื้นที่ตรงไหนควรใช้ ตรงไหนไม่ควรใช้ แล้วให้

เด็กลงมือท�าทุกขั้นตอน แม่ครูก็ท�าไปด้วยกัน แล้วคอยระวังความปลอดภัย 

อยู่ใกล้ๆ

• พาท�าให้เป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องที่ท�าด้วยกัน งานเตรียมแปลงผักเป็นการงาน

ที่เหนื่อย เด็กบางคนอาจท�าได้ไม่นาน หรือบางคนไม่ใช่แค่เหนื่อย แต่มี 

ความตดิขดับางอยา่ง เชน่ ไมช่อบความสกปรก ไมช่อบดนิ ไมช่อบอะไรแฉะๆ  

แม่ครูต้องสังเกตและชวนท�าไปด้วยกัน ไม่บังคับ ไม่กะเกณฑ์ว่าทุกคน

ต้องท�าเหมือนกัน ท�าเท่าๆ กัน แต่ให้เด็กท�าในสิ่งที่เขาพอจะท�าได้ก่อน  

เมื่อท�าไปเรื่อยๆ เขาจะค่อยๆ คลายความติดขัดของเขาได้เอง เด็กคนไหน

เหนื่อยก็ให้พัก หรือรอจนกว่าเพื่อนจะท�างานเสร็จแล้วค่อยไปเล่นพร้อมกัน 

เพราะเป้าหมายของเราคือ เด็กได้ท�างานด้วยกัน รู้ว่าเป็นงานของทุกคน  

และทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

• ชื่นชมสิ่งที่เด็กท�าได้ แม้เป็นความส�าเร็จเล็กๆ เพื่อเสริมแรงด้านบวก และ

สร้างการนับถือตัวเอง

• พาเด็กล้างเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

• ชวนมอง ชวนสังเกต เปิดพื้นที่ให้เด็กคิดด้วยค�าถามที่ชี้ชวนให้เด็กได้อธิบาย

สิ่งที่เห็น 

• ชวนเด็กๆ ล้อมวงถอดบทเรียนจากการท�าสวน พาเชื่อมโยงประสบการณ์

การเรียนรู้จากการท�าสวนเข้ากับตนเอง เช่น ให้เด็กการวาดภาพบันทึก 

การเรียนรู้ แล้วชวนคุยให้เด็กอธิบายภาพที่วาด แม่ครูช่วยเขียนบันทึก  

เพื่อประเมินความรู้และพัฒนาการของเด็ก



๔๖    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๔๗

    “เราจะไม่พูดว่า ดูสิเห็นไหม ใบมันเป็นสีเขียว เรียว ยาว แต่เราจะพูด

ให้เด็กสังเกตเอง ดูสิ ใบมันเป็นยังไงนะ ถ้าเด็กตอบ เราก็เอาค�าตอบ 

ของเขามาถามต่อ ให้เขาได้พูดอธิบายสิ่งที่เห็น ความรู้ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ มันจะเกิดขึ้นเอง แต่อย่าคาดหวังว่าเขาจะได้ทุกคน มันยังไม่ได้ 

ทุกคนหรอก แต่พอคนหนึ่งพูดขึ้นมา คนอื่นๆ ก็ได้ยินได้ฟัง เก็บสะสมไว้ก่อน 

แล้วเดี๋ยวเขาจะท�าความเข้าใจของเขาเอง” 

  ครูจินตนา น�าศิริโยธิน ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ



๔๘    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๔๙

     “เด็กบางคนเราเห็นแล้วว่าเขาไม่ชอบดิน เราก็แกล้งเอาดินไปโดน 

เขาก็จะบ่น อย่าโดนสิ เราก็ ขอโทษๆ ท�าให้เป็นเรื่องสนุกๆ แกล้งนิดๆ หน่อยๆ 

แต่เราจะไม่บังคับ ก็เพียงท�าไปด้วยกัน คนไหนชอบก็จะง่วนอยู่กับงาน แต่คนที่

ไม่อยากท�า จะท�านิดๆ หน่อยๆ แล้วเริ่มเดินออกมาข้างๆ เสียงมาแล้ว  

พอหรือยังล่ะ เล่นได้หรือยัง เราก็ชวนให้อยู่ด้วยกันก่อน เขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

ทันทีทันใดหรอก แต่เขาอยู่ด้วย ใครท�าอะไรเขาก็เห็น แล้วเขาจะช่วยในสิ่งที่ช่วย

ได้ เช่น หยิบของให้ เพื่อนถอนหญ้า คนกลัวเลอะก็ขอส้อมพรวน เด็กๆ  

เขาไม่ถึงกับไม่เอาอะไรหรอก เพราะเขาก็ต้องการการยอมรับ เขาจะพยายามท�า

ในสิ่งที่ท�าได้ เราก็มีหน้าที่ชวน”

      ครูจินตนา น�าศิริโยธิน  

     ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ



๕๐    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๕1

ท�ำอย่ำงไรให้เข้ำถึง “คุณค่ำ”
พำท�ำงำนสวน ให้เป็นกำรเรียนรูแ้บบองค์รวม

ควำมรู้
HEAD

จิตส�ำนึกดี
 HEART

ต้องมีปฏิสัมพันธ์

กับ
เพื่อน

ผ่ำนกำร
“เล่น” สนุก!

เวลำทอง!
ช่วงเวลำที่สมอง
พร้อมเรียนรู้ที่สุด

ต่อตนเอง

ต่อผู้อื่น

กับ
สิ่งแวดล้อม

ทักษะ
HAND

กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นองค์รวม
Holistic Learning

คือ
เรียนรู้ครบทุกมิติ

กับ
ผู้ ใหญ่

งานสวน เป็นการเล่นที่เป็นการเป็นงานมากขึ้น 

มีเป้าหมายชัดเจน ท้าทายความสามารถ คือลงมือเพาะปลูกพืชผักไว้กินเอง 

เป็นงานที่มีความต่อเนือ่งหลายสัปดาห์ 

จึงเป็นการเล่นที่น�าไปสู่เข้าใจความหมายของ “หน้าที่” “ความรับผิดชอบ”   

เรียนรู้ที่จะ “อดทนต่อความยากล�าบาก” จนสามารถอยู่กับการงานได้โดยไม่รู้สึก

ว่าต้องทน เข้าใจธรรมชาติของการท�างานสวน เห็นเป็นเรื่องปกติของการท�างาน

• ความรู้ด้านภาษา : ในธรรมชาติมีความหลากหลาย คลังค�าศัพท์ 

ยิ่งมีมาก ชื่ออุปกรณ์ต่างๆ

• ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ :จ�านวน การนับ การกะประมาณ ล�าดับ

ขั้นตอนการท�างาน 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ : แปลงผักเป็นห้องทดลอง ที่เด็กได้เรียน

รู้ผ่านของจริง เรื่องจริง

• ทักษะด้านร่างกาย : กล้ามเนื้อมือ ตา สัมพันธ์

• ทักษะ EF : ดึงประสบการณ์เดิมมาใช้ท�างาน รู้จักควบคุมอารมณ์ 

ควบคุมตนเองไม่ล้มเลิกกลางคัน ฝึกการวางแผน การท�างาน 

ต่อเนื่อง 

• ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแบ่งงาน แบ่งหน้าที่

• มีความรับผิดชอบ ใส่ใจดูแล

• มีความอดทน ก้าวผ่านความเหนื่อย ความหงุดหงิด

• เห็นคุณค่าของการท�างาน และคุณค่าในตัวเอง

ยิ่งเปิดโอกำสให้เด็กลงมือท�ำงำน
ยิ่งส่งเสริมพัฒนำกำร

• มีน�้าใจ มีความเมตตาต่อสัตว์และสรรพชีวิต

• เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว



๕2    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๕3

HEAD

HAND

HEART

แบบสังเกตพัฒนำกำร 
ชือ่…………………………………………………………..อาย…ุ………………ปี

งาน/กจิกรรม: ……………………………………………………………………….

ควำมรู้ทำงภำษำ: สังเกตการพูดคุยขณะท�างานร่วมกับครูและเพื่อน 

• การเข้าใจความหมาย ค�าที่ครูเน้นให้เกิดความเข้าใจจากงานนี้มีอะไรบ้าง  

ระบ…ุ…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

• การพูดสื่อสารเป็นประโยคกับเพื่อนๆ และครู ขณะท�างานเป็นอย่างไร

ลักษณะประโยค………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์: ล�าดับ ขั้นตอน จ�านวน การจัดกลุ่ม

• การท�างานตามล�าดบัขัน้ตอน…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

• การนับจ�านวน ………………………………………………………………..

• การจัดกลุ่ม ……………………………………………………………………

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์: 
• ความช่างสังเกตของเด็ก………………………………………………………

• ตั้งค�าถาม………………………………………………………………………

• เรื่องที่เด็กสนใจ………………………………………………………………..

• อื่นๆ……………………………………………………………………………     

         
ทักษะด้ำนร่ำงกำย: 
• กล้ามเนือ้……………………………………………………………………….

• มติสิมัพนัธ์ (การท�างานร่วมกนัของส่วนต่างๆ) เช่น…………………………..

…………………………………………………………………………………

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ทักษะEF: 
• ความจ�าใช้งาน…………………………………………………………………

• ความคิดยืดหยุ่น พลิกแพลง………………………………………………….          

• การควบคุมตนเองท�างานจนส�าเร็จ …………………………………………..     

• การวางแผน…………………………………………………………………… 

• อื่นๆ……………………………………………………………………………      

ทักษะกำรทำ งำนร่วมกับผู้อื่น: 
• การสร้างปฏสิมัพนัธ์……………………………………………………………

• การแกปั้ญหา…………………………………………………………………..

• อืน่ๆ…………………………………………………………………………….

• มีวินัยในตัวเอง (รู้เวลา รู้หน้าที่)………………………………………………

• รู้ศักยภาพของตัวเอง …………………………………………………………

• ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ……………………………………………………       

• มีน�้าใจช่วยเหลืองานส่วนรวม ………………………………………………..

• อืน่ๆ…………………………………………………………………………….



๕๔    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๕๕

HEAD

HAND

HEART

ตัวอย่ำง แบบสังเกตพัฒนำกำร 
ชือ่…………………………………………………………..อาย…ุ………………ปี

งาน/กจิกรรม: ……………………………………………………………………….. 

             ………………………………………………………………………..

ควำมรู้ทำงภำษำ: สังเกตการพูดคุยขณะท�างานร่วมกับครูและเพื่อน 

• การเข้าใจความหมาย ค�าที่ครูเน้นให้เกิดความเข้าใจจากงานนี้มีอะไรบ้าง  

ระบ…ุ…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

• การพูดสื่อสารเป็นประโยคกับเพื่อนๆ และครู ขณะท�างานเป็นอย่างไร

ลักษณะประโยค………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์: ล�าดับ ขั้นตอน จ�านวน การจัดกลุ่ม

• การท�างานตามล�าดับขั้นตอน…………………………………………………

• การนับจ�านวน ………………………………………………………………..

• การจัดกลุ่ม ……………………………………………………………………

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์: 
• ความช่างสงัเกตของเดก็…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

• ตั้งค�าถาม………………………………………………………………………

• เรื่องที่เด็กสนใจ………………………………………………………………..

• อื่นๆ……………………………………………………………………………     

         
ทักษะด้ำนร่ำงกำย: 
• กล้ามเนือ้……………………………………………………………………….

• มติสิมัพนัธ์ (การท�างานร่วมกนัของส่วนต่างๆ) เช่น…………………………..

• อื่นๆ……………………………………………………………………………

ทักษะEF: 
• ความจ�าใช้งาน…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

• ความคิดยืดหยุ่น พลิกแพลง………………………………………………….          

• การควบคมุตนเองท�างานจนส�าเรจ็ ………………………………………………    

• การวางแผน…………………………………………………………………… 

• อื่นๆ……………………………………………………………………………      

ทักษะกำรทำ งำนร่วมกับผู้อื่น: 
• การสร้างปฏสิมัพนัธ์……………………………………………………………

• การแกปั้ญหา…………………………………………………………………..

• อืน่ๆ…………………………………………………………………………….

• มีวินัยในตัวเอง (รู้เวลา รู้หน้าที่)………………………………………………

• รู้ศักยภาพของตัวเอง …………………………………………………………

• ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ……………………………………………………       

• มีน�้าใจช่วยเหลืองานส่วนรวม ………………………………………………..

• อืน่ๆ…………………………………………………………………………….

น้องดิน ๔

ชวนเดินเล่นส�ารวจแปลงผักของรุ่นพี่ เตรียมท�าแปลงผัก

ประจ�าห้องของเราเอง

รู้จักส่วนต่างๆของต้นไม้ เช่น ใบ ดอก ต้น.ชื่อผัก ชื่อต้นไม้ ชื่อแมลง

บอกจ�านวนแมลงที่พบเจอได้

บอกเล่าจัดกลุ่มสิ่งที่เจอในน�้า ในดิน สิ่งที่บิน

         ช่างสังเกต อยู่นิ่งๆ ดูตั๊กแตนกินใบไม้รู้ว่าต้นไม้ที่ไม่ได้

รดน�้าจะเหี่ยว

  ใช้ประโยคที่มีครบทั้งประธาน กิริยา กรรม สามารถสื่อสารเป็น 

ประโยคยาวๆ บอกเล่าสิ่งที่เห็น ให้เพื่อนฟังได้อย่างสนุกสนาน

ท�าไมตั๊กแตนกระโดดได้ไกลจัง...เต่าทองมาท�าอะไรที่ใบไม้

แขนขา มีความคล่องแคล่วในการเดิน มีความระมัดระวังไม่ลื่น ไม่ล้ม

มีสายตาที่ช่างสังเกตสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

  จ�าชือ่แมลงทีเ่คยพบเจอจากประสบการณ์เดมิได้ จ�าผกัทีเ่คยกนิได้  

เชื่อมโยงกับผักที่เห็นได้เช่นผักบุ้ง.

สนกุตืน่เต้นจนพดูไม่หยดุ เพือ่นช่วยสะกดิเตอืน

เสนออยากท�าแปลงผักรูปวงกลมเล็กๆ หลายๆวง

ช่างเจรจา ชี้ชวนให้เพื่อนดูแมลงที่ตัวเองสังเกตพบ

น�้าเปียกรองเท้า เสนอว่าคราวหน้าเราควรจะเอารองเท้าบูทมา

 สนุกจนลืมเวลา เพื่อนช่วยสะกิดเตือน

รู้ว่าตัวเองรู้จักแมลงเยอะมาก

 ภูมิใจ เมื่อเพื่อนๆ มาถามว่านั่นตัวอะไร

 เป็นผู้ช่วยครูในด้านแมลง

มีความใฝ่รู้เรื่องแมลงมากเป็นพิเศษ



๕๖    แม่ครูพาท�าสวน แม่ครูพาท�าสวน    ๕๗

ภำคีเครือข่ำย
• โรงเรียนรุ่งอรุณ  

โทร ๐-2๘๗๐-๗๕12-3 โทรสาร ๐-2๘๗๐-๗๕1๔  
https://www.roong-aroon.ac.th/   
https://www.facebook.com/roongaroonschool 

• อนุบาลบ้านรัก   
โทร ๐-23๙2-๘๘๐๗ 
https://www.facebook.com/Anubarnbaanrak/

• มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
https://www.facebook.com/wisdom.playground.foundation/

• โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ 
โทร ๐-2๔๙๐-๔๗๔๘-๕๔ 
www.arsomsilp.ac.th 

• ส�านักพิมพ์สานอักษร  
https://www.facebook.com/saanaksornbook/ 



๕๘    แม่ครูพาท�าสวน

โครงการสื่อสรางสรรค

เพื่อการเรียนรูอยางองครวม

ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวิดีิทัศน
www.holisticteacher.net

หนังสือชุด 

¤ÃÙ»°ÁÇÑÂ
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ชุดวิดีทัศนสื่อสรางสรรค
การศึกษาองครวม (ครูหัวใจใหม)
Arsomsilp Channel


