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 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม

 ชวงวัยที่สมองพรอมเรียนรูมากที่สุดครบทุกมิติ ทั้งความรู (Head) ทักษะ (Hand) และจิตสำนึกที่ดี (Heart)

 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด

 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญท่ีเก้ือหนุนการเรียนรูของวัยเด็ก

 โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะท่ี 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดข้ึน โดยความรวมมือ

ระหวางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ เพื่อสกัด

องคความรูที่สำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปนสื่อวีดิทัศนและหนังสือชุด ครูปฐมวัย

หัวใจแม เพื่อเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม

 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมท่ี 1  ครูนักสรางสรรคพ้ืนท่ีการเรียนรู 

(Learning Space) เลมที่ 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning Designer) และเลมที่ 3 

ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเช่ียวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ท่ีถายทอดองคความรูจากประสบการณ

จนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงานอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทยและโลกใบนี้ตอไป

                                   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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 “เด็กปฐมวัย” เปนชวงวัยทองแหงการพัฒนาชีวิตที่ละเอียดออนที่สุด มีธรรมชาติของ

พัฒนาการการเจริญเติบโตและการเรียนรูอยูในชวงแรกเกิดถึงหกป ถาในชวงวัยนี้เด็ก

ไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา จะทำให

เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยและมีคุณภาพเปนรากฐานของชีวิต

 ในหกปแรกของชีวิตถือเปนโอกาสทองของพัฒนาการทางสมอง ตามผลการศึกษาวิจัย

ยืนยันวา สมองของมนุษยเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็วท่ีสุดในชวงปฐมวัย (กอนอายุ 6 ป) 

โดยเฉพาะ 3 ปแรก สมองเติบโตถึงรอยละ 87 ของสมองผูใหญ

 แมครูปฐมวัยจึงเปนบุคคลสำคัญตออนาคตของชาติเพราะเปนผูที่มีบทบาทในการ

วางรากฐานการศึกษาที่เตรียมความพรอมใหแกเด็ก นับไดวาเปนผูที่มีความสำคัญลำดับ

รองจากพอแม ผูปกครอง และยังเปนผูเชื่อมโยงชีวิตเด็กสูสิ่งแวดลอมรอบตัว ดวยวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบเปดที่เปนการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) พรอมเปนผูมองเห็น

สภาวะการเรียนรูของเด็ก สังเกตไดจากสีหนา แววตา ทาทางของเด็ก และอานความรูสึก

ของเด็กใหออก รูจักการยืดหยุน การตั้งคำถามหรือโจทยที่ทาทายกระตุนการเรียนรู 

สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูเพื่อขยายการเรียนรูของเด็กดวยความกระหายใครรู  

โดยยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง แลวเสร็จตองพาเด็กสรุปความรูจากถอยคำพูดของเด็กเพื่อสราง

ความหมายใหมดวยกัน ผานการมีปฏิสัมพันธของครูและเด็ก
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 สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดครูตองเริ่มปรับเปลี่ยนที่ตัวครูเองกอน เปนแมครูผูมีจิตใจ

ออนโยน ใจเย็น เอาใจใสเด็ก มองลงไปท่ีรายละเอียดเล็กๆ ของเด็ก เปดใจใหกวางสำหรับ

เด็กทุกคน เปลี่ยนวิธีการสอน ฟงเด็กใหเปน เขาใจเด็กใหมากขึ้น เปดพื้นที่การเรียนรูให

เด็กไดทำในสิ่งที่อยากทำ ใชใจสื่อสารกับเด็ก หลีกเลี่ยงการใชเสียงดัง มีรอยยิ้มและ

พยักหนาใหกับเด็กอยูเสมอเพื่อใหเด็กรูสึกวาปลอดภัย

 ชุดหนังสือเลมนี้ไดถอดจากประสบการณความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียน

รุงอรุณ ที่มีเปาหมายของการจัดการศึกษามุงพัฒนามนุษยใหสมบูรณอยางเปนองครวม 

ทั้งทางดานจิตใจ (Heart) พฤติกรรม (Hand) และสติปญญา (Head) เพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตดวยจิตวิญญาณความเปนครู ที่จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ มีสายตามองเห็นคุณคาศักยภาพและความแตกตาง

แตละบุคคล นำพาตนเองเขาไปเปนหุนสวนของการจัดการเรียนรูของเด็ก เขาใจธรรมชาติ

และการปรับตัว 4  มิติ คือ กาย ใจ ทักษะการเรียนรู และทักษะความเปนมนุษย 

อานโลกใหออก อานตนเองใหเปน สามารถพัฒนาคุณคาภายในตนอยางมีสติสัมปชัญญะ 

เทาทันตอความรูสึกนึกคิด เทาทันการเปล่ียนแปลง พรอมทำหนาท่ี “แมครู” ผูใหความรัก 

ความเมตตา ความอบอุน และความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของศิษย ดวยการบูรณาการ

ความรูสูชีวิต เตรียมความพรอมและปูพื้นฐานทักษะชีวิตที่จำเปนใหแกศิษย และเปนผูที่

สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป
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 ขณะที่เด็กคนอื่นๆ กำลังวิ่งเลนขึ้นลงเนินดิน 

สนุกกับการทำอาหารสารพัดเมนูอยูในบอทราย

ใตตนไม อีกกลุ มกำลังปนปายตาขายเชือก 

ปนหนาผาจำลอง บางประลองกำลังแขนอยูที่

ราวโหน ครูสังเกตเห็นเด็กอนุบาลคนหนึ่งยืน

รีรออยูริมบอทราย เหมือนไมรูวาจะเลนอะไรดี

 บอทรายนี้เปนพื้นที่เลนใหมที่คุณครูอนุบาล

ทำไวใหเด็กๆ ไดเลนในเทอมนี้ที่ยางเขาสูฤดูฝน 

ใกลๆ กันมีแทนกดน้ำพุและลำธารเล็กๆ เปน

พื้นที่เลนใหเด็กๆ ไดเรียนรูฤดูกาลผานการเลน

 ฝนเพ่ิงตกไปเม่ือวาน บอทรายจึงช้ืนแฉะและ

มีน้ำขังอยูบางแหง เด็กชายคนหน่ึงกำลังเอาหมอ

ขุดทรายข้ึนมาใหเปนแองน้ำเล็กๆ เด็กหญิงอีกคน

ใชตะหลิวตักโคลนทรายใสหมอ บนขอบบอ 

เด็กๆ กลุมหนึ่งกำลังวิ่งหลบน้ำพุที่เพื่อนคอยกด

อยูอยางสนุกสนาน  
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 ครูสังเกตเด็กคนดังกลาวอยูเงียบๆ เพราะ

รูดีวาเรื่องเลนกับเด็กเปนของคูกัน ไมมีเด็ก

คนไหนหรอกที่เลนไมเปน ไมจำเปนเลยที่ครู

จะตองพาเด็กๆ เลน

 หลังจากรีรออยูพักใหญ จนเด็กๆ กลุมท่ีเลน

น้ำพุอยูยายไปเลนที่อื่น เด็กคนนี้ก็เดินไปลอง

กดน้ำพุ พอเขากด น้ำก็พุ งออกมา กดอีกที 

น้ำก็พุงออกมา เขากดๆ หยุดๆ อยูหลายครั้ง 

จนคุณครูสงสัญญาณวาหมดเวลาเลน แลวให

เตรียมตัวไปรับประทานอาหารวาง

 วันตอมาเด็กคนนี ้กลับมาที ่น้ำพุอีกครั ้ง 

แตคราวนี้เขาไปหากอนหินมาวางไวบนปลาย

ทอน้ำ แลววิ่งไปกดน้ำพุ พอเขากด น้ำพุพุงขึ้น

พรอมกับดันกอนหินที่เขาวางไวลอยขึ้นไปดวย 

เด็กคนอื่นที่อยูแถวนั้นพากันเขามารุมลอมและ

ตื่นเตนกับการเลนใหมนี้ 

 เด็กๆ ชวยกันเอากอนหินไปวางบนทอน้ำพุใหม 

เขาออกแรงกดแลวเฝามองดูกอนหินลอยข้ึนตาม

แรงดันน้ำดวยดวงตาเปนประกาย ใบหนาย้ิมแยม
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 ครูที่คอยสังเกตตั้งแตเมื่อวานเขาใจไดทันทีวา ทาทีรีรอเมื่อวานนี้ แทจริงแลว

เขากำลังสังเกตการเลนของเพื่อนๆ อยู สังเกตจนพอใจแลวจึงเขาไปทดลองเลน 

เลนทดลองซ้ำๆ จนเกิดความเขาใจบางอยาง และวันนี้เขาก็มาทดสอบความเขาใจ

นั้นวาเปนจริงตามที่เขาคิดไวไหม

 เขากำลังเรียนวิทยาศาสตรเร่ืองแรงดัน โดยใชการสังเกต การต้ังสมมติฐาน 

การทดลอง และการสรุปความรู ซ่ึงเปนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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 จากตัวอยางขางตน Visible Learning หรือ

การเรียนรูที่มองเห็นไดของผูเรียนนั้นเกิดขึ้น

จากการท่ีครูออกแบบส่ือและพ้ืนท่ีเลนท่ีทาทาย

ศักยภาพแหงวัยของผูเรียน เปดพ้ืนท่ีและเปด

โอกาสใหเด็กไดใชศักยภาพทุกดานในการเลน 

เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรูตนและโลกผานการเลน 

เลน ทดลอง ลงมือทำ ใหเกิดประสบการณตรง 

เกิดพัฒนาการทางภาษา และเกิดเปนความรู

ความเขาใจตอเรื่องราวนั้นๆ ของตัวเขาเอง

 เราลองจินตนาการดูวา ขณะที่เด็กคนนี้มี

ทาทีรีรอ ไมออกไปเลนเหมือนเพ่ือนๆ จังหวะน้ัน

ถาครูไมรอ คิดวาเด็กเลนไมเปน แลวรีบเขาไป

พาเลน ครูจะไมรู เลยวาตนเองไดเขาไปตัด

การเรียนรูของเด็กเสียแลว แตถาครูวางใจให

รอเปน มองออกวาเด็กกำลังเลือก กำลังตัดสินใจ 

จนเด็กไปถึงจุดท่ีเขาตัดสินใจดวยตนเอง วาเขา

จะเขาไปหาอะไร ไปเลนอะไร ไปสนใจอะไร 

แลวใหโอกาสเขาไดเรียนรูดวยตัวเอง Visible 

Learning จะคอยๆ ปรากฏใหเราเห็น
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 หัวใจสำคัญอยูที ่วา ขณะที่เด็กกำลังเลน 

เขากำลังเรียนรูอยูนั้น ครูมองเห็นไหมวาเด็ก

กำลังเรียนรูอะไร มองออกไหมวาภาพตรงหนา

คือทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

หรือเขากำลังประลองความรูบางอยาง แลวครู

จะหยิบฉวยเหตุการณตรงหนาพาเด็กตอยอด

และพัฒนาการเรียนรู จนเกิดเปนความรูความ

เขาใจของตัวเด็กเองไดอยางไร 

 นับเปนความทาทายยิ่งของแมครูปฐมวัย

ทุกคน
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สภาวะการเรียนรูของผูเรียนที่มองเห็นได

เกิดขึ้นขณะที่ผูเรียนกำลังเรียนรูในเรื่องที่สนใจ

ดวยวิธีการเรียนรูตางๆ (Learning Style)

สังเกต ลงมือทำ ประเมิน ลองผิดลองถูก

เพื่อทำความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ดวยตัวเอง

¤×Í

Visible
Learning
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·ÓäÁ
¤ÃÙµŒÍ§ÁÍ§àËç¹
ÊÀÒÇÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
           ¢Í§à´ç¡
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´Õ¡Ñºà´ç¡
ÍÂ‹Ò§äÃ

เด็กมีฉันทะ กระตือรือรน อยากเรียน

เพราะเปนเรื่องที่มีความหมายกับเด็ก

เด็กขยาย/ตอยอดการเรียนรู

ทำสิ่งที่รูใหชัดขึ้น ทำไปจนสุด

สรางความรูจากความเขาใจ พัฒนาทักษะ

เห็นคุณคาของการเรียนรู
รูวาตนเองทำอะไรได

มั่นใจในความสามารถของตัวเอง (Self)

àÁ×èÍ¤ÃÙÁÍ§àËç¹ÊÀÒÇÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹
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´Õ¡Ñº¤ÃÙ
ÍÂ‹Ò§äÃ

ครูมีแวนขยายมองเห็นการเรียนรูของเด็ก

รูวาเด็กคิดอะไร รูอะไร

และครูจะตอยอดการเรียนรูกับเด็ก

ไดอยางมีความสุข 
สนุกกับการจัดการเรียนรู
อยางเชื่อมั่นและวางใจวา

เด็กทุกคนเรียนรูได

17



จะมองเห็น Visible Learning
ของผูเรียนได

ครูตองมีทักษะการสังเกตอยางลึกซึ้ง
ถึงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน

ซึ่งเปนนามธรรมที่เกิดขึ้น
ขณะผูเรียนกำลังเรียนรู

รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

18



·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
¤ÃÙ¨ÐÁÍ§àËç¹
ÊÀÒÇÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
           ¢Í§à´ç¡
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 เด็กปฐมวัยเรียนอยูตลอดเวลา โลกการเรียนรูของเด็กไมเคยหยุดน่ิง เพราะในทุกการเลน

และการลงมือทำของเด็กมีความรูเกิดขึ้นเสมอ แลวปจจัยอะไรที่จะชวยใหแมครูปฐมวัยมี

สายตามองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็กท่ีเกิดข้ึน แลวพาเด็กขยายการเรียนรูไปสูความเขาใจ

ในเรื่องที่เขากำลังสนใจได

»˜¨¨ÑÂ·Õè·ÓãËŒ¤ÃÙÁÍ§àËç¹
ÊÀÒÇÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
    ¢Í§à´ç¡

1. àª×èÍÁÑè¹ã¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡

2. ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººà»�´ áÅÐ Active Learning

3. ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñºà´ç¡

4. ÊÑ§à¡µ áÅÐÍ‹Ò¹à´ç¡ÍÍ¡

5. Â×´ËÂØ‹¹ ÂÖ´à´ç¡à»š¹µÑÇµÑé§

6. µÑé§¤Ó¶ÒÁà¾×èÍ¢ÂÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡

7. ¾Òà´ç¡¶Í´¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ

20



àª×èÍÁÑè¹ã¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡

 เช่ือม่ันวาเด็กทุกคนเรียนรูได วางใจวาการเรียนรูเปนของผูเรียน 

การวางใจเชนนี้จะทำใหครูเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทำดวยตัวเอง 

และ “รอเปน” ไมรีบเขาไปชวย เพราะวางใจวาน่ีเปนพ้ืนท่ีเรียนรู

ของเด็ก มากกวาเปนพ้ืนท่ีสอนของครู เปดโอกาสใหเด็กไดประลอง

ความรู ลงมือแกไขปญหา ทำจนสุด ครูจะคอยสังเกต รอจังหวะ

ที่เหมาะสม แลวเขาไปชวนคุยหรือตั้งคำถามเพื่อขยายการเรียนรู

ของเด็กตอไป

¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººà»�´
     áÅÐ Active Learning

 เปนการเรียนรูที่เปดพื้นที่ เปดโอกาส ใชสถานการณโจทย

ปลายเปดทาทายใหเด็กไดใชศักยภาพทุกดาน เอาตัวเองเขาไป

เรียนรูรวมกับเพื่อนและครู ไดคิด ไดทำ นำเสนอความคิด ลงมือ

ทดลองความคิด แลวเกิดประสบการณตรงในเร่ืองน้ันๆ ดวยตัวเอง

1.

2.
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3.

4.

 จากสถานการณการเรียนรูตรงหนา เด็กกำลังสนใจหรือทำความเขาใจเรื่องอะไรอยู 

สังเกตไดจากสีหนา เเววตา ทาทาง และถอยคำที่เด็กพูดออกมา เชน แววตาที่มุงมั่น 

จดจอ สนใจใครรู ทาทางการเขาไปสังเกต สัมผัส สำรวจ ลองทำ ประลองความสามารถ

ซ้ำแลวซ้ำเลา ทำได จนกระทั่งบรรลุเปาหมายของตนเองได แมครูปฐมวัยที่มีทักษะ

การสังเกตอยางลึกซึ้ง ฟงเด็กเปน และมีประเด็นการสังเกตในใจ จะอานอาการเหลานี้

ของเด็ก แลวรอจังหวะเขาไปชวยขยายการเรียนรู

 เปนความรูและความเขาใจในเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยนี้ 

รูวาเด็กทำอะไรไดแคไหน เขามีวิธีการเรียนรูอยางไร และความรูใน

เรื่องที่เด็กจะเรียน เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขภาพ ภาษา

ที่จะชวยในการออกแบบสภาพแวดลอมใหเด็กอยากเขาไปคนหา 

เรียนรู และสามารถพาเด็กขยายการเรียนรูในเรื่องที่เขาสนใจได

ÊÑ§à¡µ
áÅÐÍ‹Ò¹à´ç¡ÍÍ¡

ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
à¡ÕèÂÇ¡Ñºà´ç¡
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5.

6.

 บทบาทหนึ่งของแมครูปฐมวัยคือการเปนนักตั้งคำถาม ในบรรยากาศการสนทนาอยาง

เปนธรรมชาติ มากกวาการจงใจต้ังคำถามเพ่ือใหเด็กตอบ แตชวนคิดชวนคุย บนความสัมพันธ

อันดีระหวางกัน จะทำใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นวามีผูรับฟงความคิดของเขาอยางแทจริง เด็กจะ

เกิดความวางใจในตัวครู และทำใหการเรียนรูดำเนินไปอยางเปนธรรมชาติ โดยครูอาจจะชวน

พูดคุยถึงสิ่งที่เด็กกำลังทำ ตั้งคำถามใหเด็กสังเกตหรือขยายความคิด ใหสิ่งที่เขากำลังคิดอยู

เปนจริงไดดวยการลองทำ ชวยกันทำ จนเกิดเปนความรูความเขาใจของตัวเด็กเอง

 ขณะที่เด็กๆ กำลังเรียนรู โดยเฉพาะในพื้นที่การเรียนรูแบบเปดที่เปนธรรมชาติ

นอกหองเรียน อาจมีสถานการณอื่นเกิดขึ้น ซึ่งทาทายความสนใจของเด็กมากกวา

โจทยเดิมที่ครูวางแผนไว เพราะเปนเรื ่องที ่“สด” และ “จริง” กวาสำหรับเด็ก 

ในสถานการณเชนนี้แมครูปฐมวัยจะตองยืดหยุน ยึดเด็กเปนตัวตั้ง แลวฉวย

สถานการณตรงหนาเปนโอกาสในการเรียนรูของเด็ก

  µÑé§¤Ó¶ÒÁ
à¾×èÍ¢ÂÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡ 

Â×´ËÂØ‹¹ ÂÖ´à´ç¡à»š¹µÑÇµÑé§
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 ขณะที่เด็กกำลังเลนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู แมครูตอง

บันทึกถอยคำของเด็กที่เกิดขึ้น (Documentation) แลวพาเด็ก

ถอดความรูจากถอยคำของเด็กเอง ซึ่งทำไดทั้งในพื้นที่เรียนรู 

และกลับมาลอมวงสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกันที่หอง โดย

แมครูจะเขียนคำตอบของเด็กข้ึนกระดาน เขียนเปนหมวดหมู 

และจัดเรียงอยางเปนลำดับ ในรูปแบบของผังความคิด 

พรอมวาดภาพประกอบคำของเด็ก เพราะเด็กวัยนี้จะเรียนรู

ดวยภาพ และเขาใจความหมายของคำผานภาพ 

 กระบวนการน้ีเปนสวนสำคัญท่ีทำใหครบวงจรของการเรียนรู 

เด็กไดย้ำทวนความเขาใจของตนเองโดยการพูดระบุออกมา 

สรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันระหวางเด็กๆ จนเกิดเปน

ความรูเฉพาะของเด็กแตละคน

¾Òà´ç¡¶Í´¤ÇÒÁÃÙŒ
      áÅÐºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÙŒ
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àÁ×èÍ¤ÃÙÁÍ§àËç¹
ÊÀÒÇÐ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
        ¢Í§à´ç¡
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 ตอนนั้นก็เริ่มคิดวา เอะ แลวเราจะทำอยางไร 
เราจะเปนแคคนที่วา ไมเปนไร เดี๋ยวกลับมาเก็บ 
หรือเราจะทำเรื่องนี้ใหเปนเรื่องเรียนของเด็กๆ 
ไปเลย

ครูกิ่ง-วรรณพา แกวมณฑา

 เลาถึงความคิดในใจครู เมื่อเกิดเหตุไมคาดฝน

ขณะพาเด็กๆ อนุบาลหองสายลมออกไปเรียนรู

เรื่องสัตวในฤดูรอนบริเวณสวนปาในโรงเรียน

àÁ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 äÁ‹à»š¹ä»µÒÁá¼¹
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¤ÇÒÁÃÙŒ (Head) 
 รูชีวิตสัตวที่สนใจ เชน อาหาร ที่อยู 

 รูวาตองทำตัวอยางไรเมื่ออยูกับสัตว
1. ¤ÃÙªÇ¹à´ç¡¾Ù´¤ØÂ 
 จะไปสำรวจสัตวอะไร 

 ที่ไหน 

 ตองทำตัวอยางไร 

 เพราะอะไร 

 (เชน เดินเบาๆ 

 ไมพูดเสียงดัง 

 เดี๋ยวสัตวตกใจ)

2. ÍÍ¡ä»ÊÓÃÇ¨
 ªÕÇÔµÊÑµÇ�ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

3. ¡ÅÑºÁÒÊÃØ»Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

·Ñ¡ÉÐ (Hand) 
 การตั้งสมมติฐานและหาคำตอบ

 “จะไปสำรวจสัตวตองทำตัวอยางไร”

 การแสดงความเห็นและการรับฟงกัน 

 การสังเกต (ตามดูสัตว) 

 การดูแลตนเองเมื่อไปในที่ตางๆ 

 การใชอุปกรณ เชน แวนขยาย

¡Ô¨¡ÃÃÁ

ÃÙŒ¨Ñ¡ÊÑµÇ�
ã¹Ä´ÙÃŒÍ¹

¨Ø´»ÃÐÊ§¤�

¤Ø³¤‹Ò (Heart) 
เด็กเห็นถึงการอยูรวมกัน

และการพึ่งพากัน
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à´Ô¹àºÒæ 
äÁ‹µŒÍ§àËÂÕÂº¡Ôè§äÁŒ

à´Ô¹à§ÕÂºæ 
àËÁ×Í¹àÊ×Í·ÕèÂ‹Í§ÁÒ

¨Ðä»´ÙÊÑµÇ�
àÃÒµŒÍ§·ÓµÑÇÍÂ‹Ò§äÃ

 วันนั้นครูกิ่งและเด็กๆ วางแผนรวมกันวาจะออกไปสำรวจสัตวในโรงเรียน 

จะไปดูสัตวอะไร ดูที่ไหน ตองเตรียมอุปกรณอะไรไปบาง แลวจะไปดูสัตวตอง

ทำตัวอยางไร เปนโจทยท่ีครูใหเด็กๆ ลอมวงคิดวางแผนรวมกันกอนออกไปสำรวจ

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´
 การคาดการณ 
 มีจินตนาการ 
 ดึงเอาประสบการณ
 ความเขาใจเดิม
 มานำเสนอ
 การวางแผน 
 พูดเสนอความคิดเห็น
 และรับฟงกัน

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹Á
 ตกลงรวมกัน
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 อุปกรณหนึ่งที่เด็กๆ เห็นตรงกันวาตองเตรียมไป คือ แวนขยาย เพราะจะได

สองเห็นมดและหนอน ซึ่งเปนสัตวที่เด็กบางคนในกลุมบอกวาอยากจะไปดู

 เสนทางสำรวจสัตวในโรงเรียนเริ่มตนขึ้นตั้งแตบริเวณลานอิฐหนาทางเขา

อาคารเรียนที่รมรื่นไปดวยตนโพธิ์และตนไทร เด็กๆ ชี้ชวนกันดูนกที่กำลังจิกหา

ของกินบริเวณใตรมไม อีกคนเอาแวนขยายไปสองมดแดงบนใบไมที่รวงอยูบนพื้น

¤‹ÍÂæ Â‹Í§¹Ð

àºÒæ
ÍÂ‹ÒàÊÕÂ§´Ñ§
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 “เบาๆ อยาเสียงดัง” “คอยๆ ยองนะ” เสียงเตือนกันเองในกลุมเด็กๆ ดังขึ้น

เปนครั้งคราวเวลาที่มีใครเผลอสงเสียงดัง เพราะตกลงกันไววาเวลามาสำรวจสัตว

จะตองไมทำเสียงดัง เดี๋ยวสัตวตกใจกลัว

 จากลานอิฐ เด็กๆ เดินตอไปบนสะพานไมริมบึงซึ่งเปนทางผานไปสูสวนปา 

สถานที่เปาหมายที่เด็กๆ วางแผนไววาจะไปดูนก มด และหนอน ระหวางทาง

ก็หยุดชะโงกดูปลาในบึงเปนครั้งคราว และชวงนี้เองที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น

เด็กคนหนึ่งทำแวนขยายตกลงไปในบึง!
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ªÇ¹à´ç¡ËÒÇÔ¸Õà¡çºáÇ‹¹¢ÂÒÂ

ËÃ×Í¾Òà´ç¡æ ä»´ÙÊÑµÇ�¡Ñ¹µ‹Í
µÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒ?

¤ÃÙ¤ÇÃ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³�¹Õé

 ทันทีที่รู วาแวนขยายตกน้ำ ความสนใจของเด็กๆ ทั้ง 6 คนก็พุงเปาไปที่

แวนขยายในบึงโดยพรอมเพรียง ทำอยางไรจึงจะเอาแวนขยายขึ้นมาได แตละคน

ตางชวยกันเสนอวิธีการ ณ เวลานั้นไมมีใครพูดถึงนก มด หรือหนอนอีกตอไป
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Í‹Ò¹à´ç¡ãËŒÍÍ¡
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 ในสถานการณเชนนี้ ครูที่มองเห็นเด็กตรงหนาและรูจักยืดหยุน ไมยึดติด

อยูกับแผนการเรียนรูที่วางไว จะฉวยเรื่องราวตรงหนาที่เด็กๆ กำลังสนใจเปน

โอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูทันที

 ตอนนั้นก็เริ่มคิดวา เอะ แลวเราจะทำอยางไร เราจะเปน

แคคนที่วา ไมเปนไร เดี๋ยวกลับมาเก็บ หรือเราจะทำเรื่องนี้

ใหเปนเร่ืองเรียนของเด็กๆ ไปเลย เพราะเรารูสึกวา เด็กทุกคน

อยากจะเอาแวนขยายข้ึนมา เขากำลังอยากแกปญหารวมกัน 

ก็เลยคิดวา ถาทุกคนอยากจะเอาขึ้นมา ก็ตองชวยกันหาวิธี 

มันไมใชเร่ืองท่ีเราจะเรียนต้ังแตแรกหรอก แตเราปลอยไมได
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 แลวแผนการเรียนรูที่วางไว?

 ครูกิ ่งอธิบายวาการจัดการเรียนรู ใหกับเด็กปฐมวัย 

ครูจำเปนตองออกแบบแผนการเรียนรูที่ระบุเปาหมาย

ไวชัดเจน แตการออกแบบกระบวนการเรียนรูเปนแบบเปด 

และมีพ้ืนท่ีใหกับส่ิงท่ีไมไดคาดการณไวดวย ดังน้ันถาระหวาง

การเรียนรูเกิดเรื ่องอื ่นขึ ้นมา แลวเปนเรื ่องที่เด็กสนใจ

มากกวาแผนเดิมที่วางไว ครูตองเอาเด็กเปนตัวตั้ง เพราะ

การไปเรียนเรื่องสัตวที่วางไวตอนแรก ไมไดมีเปาหมายเพื่อ

จะไปดูสัตวอยางเดียว ครูเพียงใชสัตวเปนสื่อเพื่อใหเด็กได

เรียนรูและพัฒนาทักษะดานตางๆ เชน การคาดเดาและ

คนหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงกัน 

การสังเกต การดูแลตนเองเวลาไปในที่ตางๆ ซึ่งเด็กจะได

เรียนรูจากการเก็บแวนขยายเชนกัน
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¡ÒÃÅ§Á×Í·Ó
¤×ÍâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¢Í§à´ç¡

 ดังน้ันครูตองไมกลัวและตองยืดหยุนได มองวาทุกอยางเปนโอกาสในการเรียนรู

เรื่องสัตวจะเรียนวันไหนก็ได ไมเปนไร ถาครูรอเขาได แตถาความสนใจที่จะ

เรียนรูของเด็กเกิดขึ้นแลวครูมองขามไป ครูจะตัดโอกาสการเรียนรูของเด็กทันที 

แมวาเด็กไมไดเรียนเร่ืองสัตว แตเขาก็เรียนเร่ืองอ่ืนอยู เด็กสามารถเรียนรูไดทุกเร่ือง

ถาครูมองวาทุกอยางเปนเรื่องเรียน 
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 เวลาเกิดเหตุการณแบบนี ้ ในใจครูตองชั ่งน้ำหนัก 

เรื่องไหนเรารอกอนได เรื่องไหนที่ตองทำเลย ซึ่งเราคิดวา

การจะสรางนิสัยอะไรบางอยางใหกับเด็ก เปนงานท่ีครูตองทำ 

และตองทำทันที ไมอยางนั้นวันหนึ่งเขาจะเติบโตไปเปนเด็ก

ที่ทำอะไรไปแลวก็ ‘ไมเปนไรหรอก’ เดี๋ยวไปเรียกคนอื่นมา

ชวยเก็บก็ได เพราะคิดวาตัวเขาเองทำไมได แตจริงๆ ตัวเขา

ทำได กิ่งอยากใหเขารูวาเขาทำได แลวแวนขยายอันนี้เปน

ของสวนรวมที่เขาตองใชกับคนอื่นๆ ไมใชของเขาคนเดียว 

กิ่งดีใจนะที่เด็กๆ เขาอยากเก็บมันขึ้นมา
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ฝกแกปญหา

เรียนรูการทำเพื่อสวนรวม 
ไมใชแคเพื่อตนเอง

คิดวิเคราะหการเรียนรู
ของเด็กตลอดเวลา

มองไปขางหนา แตไมปลอย
ยังคงกลับมาทำเรื่องที่สำคัญ
กับการเรียนรูของเด็ก

ขยับเปาหมายการเรียนรู
ใหใหญขึ้น
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·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

     ¤Ô´
     ·´ÅÍ§
     »ÃÐàÁÔ¹
     ÅÍ§ãËÁ‹

 ในวันนั้นครูกิ่งใหเด็กๆ ชวยกันคิดหาวิธีวาจะ

เอาแวนขยายข้ึนมาไดอยางไร โดยครูคอยฟง สังเกต 

และพรอมชวยเหลือเมื่อเด็กรองขอ จุดที่แวนขยาย

ตกลงไปน้ันเปนบริเวณริมบึงท่ีน้ำคอนขางต้ืน เด็กๆ 

สามารถมองเห็นแวนขยายไดจากบนสะพาน เด็ก

คนหน่ึงเสนอวาตองหาไมมาเข่ีย แตละคนจึงชวยกัน

หากิ ่งไมในบริเวณนั้นมาลองเขี ่ยแวนขยายจาก

บนสะพาน

39



 “มันสั ้นไป” เสียงเด็กคนหนึ่งพูดบอกเพื่อนๆ หลังจากหาไมมาลองเขี ่ย

แวนขยายในบึงแลวพบวาไมสั้นเกินไป

 เด็กอีกคนเลยไปหาไมที่ยาวกวาเดิม แตก็ดูเหมือนจะยังยาวไมพอ จึงหันมา

ขอความชวยเหลือจากครูกิ่ง เพราะคิดวาครูกิ่งแขนยาวกวาเด็กๆ เมื่อรวมกับไม

แลวนาจะยาวพอ
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¡ÒÃà·ÕÂºà¤ÕÂ§
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 อยางไรก็ตามแมครูกิ่งที่แขนยาวกวามาชวย แตดูเหมือนไมจะยังยาวไมพอ
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 “เรารูแลว เอามาวัดดีกวาไหม เอามาวัด วาไมยาวแคไหน เอามาวัดดีกวา” 

 นองเล็กอนุบาล 1 พูดข้ึนพรอมกางแขนท้ังสองขางออกกวางประกอบการอธิบาย 

ดวยวัยที่คลังคำยังนอย ภาษาพูดสื่อสารความคิดยังไมเพียงพอ เขาจึงใชทาทาง

พยายามอธิบายสิ่งที่เขากำลังคิดอยู เพื่อสื่อสารบอกครูและเพื่อนๆ วาเรานาจะ

หาอะไรมาวัดความสูงจากบนสะพานถึงในบึงที่แวนขยายตกอยู เพื่อจะไดรูวาตอง

ใชไมยาวแคไหน ซึ่งเปนความเขาใจเรื่องความยาวในมิติของความลึกหรือความสูง
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นี่คือทักษะการคิดแกปญหา 

ทักษะการสื่อสาร 

และทักษะคณิตศาสตร

ถาครูไมเปดโอกาสใหเด็กชวยกันเก็บแวนขยาย 

ซึ่งเปนเรื่องจริงตรงหนาที่สดใหมและทาทายในมุมมองของเด็กๆ 

เราคงไมเห็นการเรียนรูที่ผลิบานเชนนี้
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ไมรีบชวยแกปญหา แตใชสถานการณ
โจทยปลายเปดใหเด็กคิดและนำเสนอวิธีการ
แกปญหารวมกัน

เปดโอกาสใหเด็กลงมือทดลองความคิด 
ประเมินวาไดหรือไมไดอยางไร
เพื่อหาทางที่จะทำใหไดตอไป

อยูเปนเพื่อนคอยชวยในยามที่เด็กตองการ 

คณิตศาสตร : ประเมินการวัดดวยรางกาย
ของตนเองซ่ึงเปนพ้ืนฐานความเขาใจคณิตศาสตร 
(การกะประมาณ ความสั้น ความยาวในมิติ
แนวนอน และความยาวในมิติแนวตั้ง หรือ
ความลึก/สูง)

ภาษา : หาคำพูดที ่จะมาอธิบายความยาว
ของไมท่ีตองยาวเทากับความลึก/สูงจากสะพาน
ถึงในบึง "ไม" "ยาว" "ไมยาวๆ" "สูง" "การวัด" 
"เขี่ย"

ทักษะ : การคิดแกปญหาเพื่อเก็บแวนขยาย
ข้ึนมาใหได การคิดวางแผนวิธีการเก็บแวนขยาย 
หาไมลองเขี ่ย ประเมินความยาวไม ขอให

ครูชวยเพราะครูแขนยาว

คุณคา : ความรวมใจกันแกปญหา 
ความรับผิดชอบตอของสวนรวม
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 หลังจากพยายามหาไมที่พอหาไดในบริเวณนั้นมาชวยกันเขี่ยเก็บแวนขยายอยูพักใหญ 

แตก็ยังเก็บไมได ครูกิ่งสังเกตเห็นวาเด็กบางคนเริ่มเดินไปมา บางคนชี้ชวนกันดูนกที่อยู

อีกฝงของบึง ดูเหมือนวาภารกิจเก็บแวนขยายจะยากเกินไป และไมอยูในความสนใจของเด็กๆ 

เสียแลว มีเพียงนองเล็กอนุบาล 1 คนที่เสนอใหวัดความยาวไม ที่ยังคงงวนอยูกับการหาไม

ขนาดตางๆ บางชวงเขามุดลงไปใตสะพานแลวใชไมส้ันท่ีหาไดพยายามเข่ียแวนขยายจากตรงน้ัน
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 แมใจครูกิ่งจะอยากใหเด็กๆ ทำงานจนสำเร็จ และเห็นวาในบริเวณนั้นมีไมที่ยาว

พอจะใชเก็บแวนขยายได แตเปาหมายในใจครูไมใชการเก็บแวนขยายขึ้นมาใหได 

หากคือการเรียนรูเพื่อแกปญหาของเด็กๆ ในเมื่อตอนนี้ผูเรียนไมสนใจเสียแลว 

การเรียนรูก็คงจะเกิดไดยาก
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 ระหวางกำลังคิดวาจะจัดการกับสถานการณนี้อยางไร  เด็กคนหนึ่งในกลุมที่

กำลังชี้ชวนกันดูนกอีกฟากฝงของบึง หันมาเรียกครูใหดูนกดวยกัน ครูกิ่งจึงอาศัย

จังหวะนี้ถามความเห็นของเด็กๆ
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  ตอนนั้นกระบวนการยาวมาก ใชเวลาคอนขางนาน 

ทำอยางไรก็ไมไดสักที เราก็เริ่มอานความรูสึกเด็กบางคนวา

ฉันเริ่มเซ็งแลวนะ มันเริ่มมีความรูสึกทำนองวา มันคงเอา

ข้ึนมาไมไดหรอกม้ัง เลยถามเขาวาจะเอาอยางไรกันดี ยังมีใคร

อยากไปดูสัตวอยูไหม เด็กหลายคนบอกวาเขาอยากไปดูนก 

เลยสรุปกันวา ถาอยางนั้นเราไปดูสัตวกันกอนไหม แลวคอย

กลับมาเก็บแวนขยายทีหลัง
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 แลวเด็กคนที่ยังสนใจจะเก็บแวนขยายละ?

 ครูกิ่งมองเห็นอาการเรียนรูของนองเล็กคนนี้อยูตลอด แตใจครูอยากใหเด็กๆ 

เรียนรูไปดวยกัน และเมื่อไดยินพี่ๆ ในกลุมบอกวาอยากไปดูนก เขาก็อยากจะ

ไปดูนกดวย อยางไรก็ตามครูกิ่งคาดเดาไววานองเล็กคนนี้นาจะไมปลอยเรื่อง

แวนขยายไปงายๆ ซึ่งตรงกับใจครูที่วางแผนไวในใจวาจะตองหาวิธีพูดคุยใหเด็กๆ 

กลับมาสนใจที่จะเก็บแวนขยายในภายหลัง
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 เราไมอยากเปนครูที่ใสใจเด็กคนหนึ่ง แลวลืมคนที่เหลือ 

เพราะคนอื่นๆ ไมไดสนใจเรื่องนี้แลว เขาอาจตองการเวลาพัก

นิดหน่ึง แลวเด๋ียวกลับมาใหม เราอยากใหเขาทำเร่ืองเดียวกัน

ดวยความรูสึกที่อยากทำไปดวยกัน
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à´ç¡
àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ?

¤ÃÙ
·ÓÍÐäÃ?

มีสวนรวมตัดสินใจ

และวางแผนการเรียนรูของตัวเอง

รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของกลุม

ฟง สังเกต และอานความรูสึก

ของเด็กแตละคน

มองการเรียนรูของเด็กเปนตัวตั้ง

ปรับการเรียนรู

ตามความสนใจของผูเรียน

คงเปาหมายไว ไมตองเดี๋ยวนี้ก็ได

53



   ÃÍà»š¹
¨Ñº»ÃÐà´ç¹
¾Òà´ç¡àÃÕÂ¹ÃÙŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
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 ระหวางเดินไปดูนก เด็กๆ ชี้ชวนกันดูตนไมที่เห็นระหวางทาง 

แตครูกิ ่งสังเกตเห็นวานองอนุบาล 1 คนเดิมยังคงมองหาไม

ไปตลอดทาง ตอนหนึ ่งเขาแหงนขึ ้นไปเห็นกิ ่งไมอยู ดานบน 

แลวหันมาบอกครูกิ่งวา “เราตองเอาไมยาวๆ เราปนขึ้นไปหยิบ

ไมยาวๆ บนตนไมดีกวาไหม” ครูกิ่งจึงถามย้ำความเขาใจวาจะเอา

ไปเก็บแวนขยายเหรอ ก็ไดคำตอบกลับมาวา “ใช”

 บทสนทนาเล็กๆ นี้ทำใหครูกิ่งรูวา ใจของนองเล็กคนนี้ยัง

จดจออยูกับแวนขยายในบึง

 จนกระท่ังเดินมาถึงจุดหมายบริเวณขางแปลงนาริมบึง จุดท่ีเคย

เห็นนกตอนมาสำรวจธรรมชาติเมื่อสัปดาหกอน ขณะที่คนอื่นๆ 

กำลังมองหานก นองอนุบาล 1 ก็เดินตรงเขาไปที่พุ มไมใกลๆ 

แลวพยายามดึงไมไผลำหน่ึงในพุมไมข้ึนมา พรอมสงเสียงบอกคุณครู

และเพื่อนๆ โดยมีเด็กๆ ในกลุมสองคนเดินมาดูดวยความสนใจ
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¡ÒÃÃÑº¿˜§áÅÐ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´
à¾×èÍËÒ·Ò§ÍÍ¡

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

¤ÃÙ¡Ôè§äÁŒ¹ÕéãªŒä´Œ 
äÁŒ¹ÕéÂÒÇÁÒ¡

áµ‹àÃÒµŒÍ§ãªŒàÇÅÒ
¹Ò¹ÁÒ¡àÅÂ¹Ð

áº¡ä»äËÁ
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 ขณะกำลังหารือเรื่องไมไผกันอยูนั้น เด็กคนหนึ่ง

ก็เรียกใหทุกคนดูนกที่อยูอีกฝงของบึง เด็กๆ จึงหันเห

ความสนใจไปหานก รวมทั้งนองอนุบาล 1 ก็ดวย 

แตเพียงครูเดียว เขาก็กลับมาเดินหาไมตอไป
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 ครูกิ่งเฝาสังเกตทาทีของนองเล็กอยางเงียบๆ 

แมใจอยากจะรีบเขาไปรวมวงสนทนาตอนเด็กๆ 

หารือกันเร่ืองไมไผ แลวชวนคุยพาทุกคนกลับมา

สนใจการเก็บแวนขยายที่เปนเปาหมายในใจครู 

แตครูกิ่งอดทนรออยางใจเย็น เพราะเห็นแลววา

นองเล็กคนน้ียังจดจออยูกับเร่ืองแวนขยายไมเลิก 

แสดงวาขางในเขากำลังอยากเรียนรูเรื ่องนี้อยู 

ขณะท่ีเด็กๆ คนอ่ืนกำลังสนใจนก ครูก่ิงจึงใหเวลา

เด็กแตละคนไดเรียนรูในเรื่องที่ตัวเองสนใจ
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ÊÙŒäÁ‹¶ÍÂ (Grit) àÍÒäÁŒ¹Õé

 จนกระทั่งใกลจะไดเวลานัดหมายกลับไปสรุปการเรียนรู

กับเพื่อนกลุมอื่นที่หอง เด็กๆ บางคนเดินกลับมาดูไมไผ 

นองเล็กเห็นดังนั้นก็รีบเดินไปที่ไมไผแลวกมลงใชสองมือ

พยายามดึงไมไผข้ึนมาพรอมกับรองบอกทุกคนวา “เอาไมน้ี”
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 ครูก่ิงจึงฉวยเอาอาการกัดไมปลอย (Grit) ของนองเล็กมาเปนประเด็นต้ังคำถาม

พาเด็กๆ ไปสูการเรียนรูที่เปนเปาหมายในใจครู โดยสรุปสถานการณใหเด็กๆ 

รูวา ตอนนี้ใกลจะไดเวลาที่นัดหมายกับกลุมอื่นไว เราจะตองกลับหองกันแลว 

แตครูเห็นวาใจของนองเล็กอยากจะเอาไมไปเก็บแวนขยาย รวมทั ้งเด็กๆ 

บางคนดวย เด็กๆ คิดวาเราควรทำอยางไรกันดี 
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 จากคำถามปลายเปดของครู เด็กๆ เสนอความเห็นวาจะเอาไมไผท่ีเจอกลับไป

เก็บแวนขยาย แลวชวยกันดึงไมไผออกจากพุมไม และแบกกลับไปยังสะพาน

ดวยสีหนาเบิกบานพรอมกับสงเสียง “ฮุยเลฮุย ฮุยเลฮุย” ไปตลอดทาง
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มีสวนรวมเสนอความคิดของตนเอง

มีการตัดสินใจ

รูจักชวยเหลือกัน

à´ç¡
àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ?

¤ÃÙ
·ÓÍÐäÃ?

ฟง สังเกต รอจังหวะ

สรุปสถานการณใหเด็กเขาใจตรงกัน

ฉวยเอาการเรียนรูของเด็ก

มาเปนประเด็นสูการตอยอดการเรียนรู

ตั้งคำถามใหเด็กไดคิด

และตัดสินใจดวยตัวเอง

ใหโอกาสเด็กไดทำดวยตัวเอง
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ÇÒ§ã¨ãËŒà´ç¡
    ·ÓàÍ§

63



 เด็กๆ ชวยกันแบกไมไผกลับมาถึงสะพานริมบึง ณ จุดที่แวนขยายตกลงไป 

แลวใหครูกิ่งเปนคนเขี่ย เพราะไมใหญและหนักเกินกำลังของเด็กๆ โดยเด็กๆ 

เกาะราวสะพานชะโงกดูและสงเสียงใหกำลังใจ ครูกิ่งใชไมเขี่ยจนแวนขยายเขามา

อยูใกลฝง แตน้ำเริ่มขุน ทำใหมองไมเห็นแวนขยาย 

64



 เสียงใครคนหนึ่งเสนอวานาจะตองลงไปเก็บจากใตสะพาน ครูกิ่งจึงปกไม

ไวบริเวณที่แวนขยายตก ใหเด็กๆ ที่อาสาอยูดานบนชวยกันจับไมไวเปน

เครื่องหมายบอกตำแหนงของแวนขยาย สวนครูกิ่งตามเด็กที่อาสาลงไปเก็บ

ที่ใตสะพาน ซึ่งก็คือนองอนุบาล 1 นั่นเอง
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 เมื่อลงมาถึงใตสะพาน มองเห็นแวนขยายอยูไมไกล 

แตนองเล็กกลับเกาะแขนครูกิ่งไว ไมยอมเอื้อมมือไปหยิบ 

สาเหตุเพราะใกลๆ  กันน้ันมีก่ิงไมผุท่ีมีหอยตัวเล็กๆ เกาะอยู

จำนวนหลายตัว

“หนูกลัว อันนี้มันคืออะไร” 

ถามพรอมกับชี้ไปที่หอย

“หอย” ครูกิ่งตอบ
“หนูไมชอบหอย มันขยับได”

“แลวจะทำอยางไรดี” ครูกิ่งหันไปหารือ

เด็กนอยไมตอบ แตเอาสองมือจับแขนครูกิ่งยื่นไปทางแวนขยาย
“ออ เก็บดวยกันใชไหม”

“ใช”

ครูกิ่งจึงคอยๆ เอื้อมไปหยิบแวนขยาย

โดยมีสองมือนอยๆ จับประคองแขนครูกิ่ง 

สายตาจองมองไปที่แวนขยาย

67



68



à¾ÃÒÐàÃÒ
ª‹ÇÂ¡Ñ¹

à¾ÃÒÐàÃÒ
ª‹ÇÂ¡Ñ¹

 ระหวางเดินกลับหองดวยความเบิกบานกับความสำเร็จในคร้ังน้ี ครูก่ิงชวนเด็กๆ 

พูดคุยไปดวยวารูสึกอยางไรที่เก็บแวนขยายขึ้นมาได เด็กหลายคนตอบเปน

เสียงเดียวกันวา “รูสึกดีใจ” ครูกิ่งจึงถามตอวา แลวรูไหมวาทำไมเราถึงเก็บได 

“เพราะเราชวยกัน” คำตอบหนึ่งดังขึ้นในกลุมเด็กๆ จากนั้นเด็กคนอื่นๆ ก็เริ่ม

พูดตาม “เพราะเราชวยกัน” “เพราะเราชวยกัน”

  “เราเก็บไดแลว” ทันทีท่ีเห็นครูก่ิงหยิบแวนขยายข้ึนมาจากน้ำไดสำเร็จ เสียงเล็กๆ 

ตะโกนบอกดวยความดีใจ ตามดวยเสียงเฮของทุกคนที่รอลุนอยูดานบน
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 วันนั้นกิ่งบอกเขาวา ครูกิ่งภูมิใจในตัวเด็กๆ ทุกคนมากเลย

ที่พยายามชวยกันเก็บแวนขยายขึ้นมา กิ่งอยากย้ำใหเด็กๆ 

รูวาตัวเขาทำได และมันสำเร็จเพราะเขาชวยเหลือกัน บางที

เขารูละวาเขาทำได แตถาไมมีใครมาบอก มันอาจเปนภาพจางๆ 

แตพอมีคนมาบอก ออ ฉันเปนคนท่ีทำส่ิงน้ีไดดวยตัวเอง ฉันเปน

คนที่สรางความภูมิใจนี้ใหเกิดกับตัวเองได เปนการย้ำคุณคา

หรือทัศนคติ (Attitude) ใหกับเด็กๆ อีกทีหนึ่ง
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à´ç¡
àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ?

¤ÃÙ
·ÓÍÐäÃ?

รูจักชวยเหลือกัน

เพื่อใหงานสำเร็จ 

ภูมิใจในตนเองที่ทำได

รับรูความสามารถของตน

วางใจใหเด็กคิดเอง 

ทำเอง แกปญหาเอง

อยูเปนเพื่อน ชวยเมื่อจำเปน
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¾Òà´ç¡
ÊÃØ»¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
            Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
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 เม่ือกลับมาถึงหอง ครูก่ิงและเด็กๆ ลอมวงสรุปการเรียนรูรวมกัน โดยใหเด็กๆ 

ทบทวนเหตุการณวา “เราไปทำอะไรกันมา” เพื่อใหทุกคนเห็นภาพเดียวกันกอน

จากน้ันจึงต้ังคำถามใหเด็กๆ สะทอนการเรียนรูในดานตางๆ โดยครูก่ิงคอยบันทึก

คำตอบของเด็กๆ ขึ้นกระดานใหทุกคนเห็นรวมกัน 
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·Ñ¡ÉÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

หาไมมา ลองเอามาเขี่ย แตยาวไมพอ เปลี่ยนไมใหม 
สั้นไป เปลี่ยนอีก สั้นไป ใหครูกิ่งชวยเพราะ
ครูกิ่งแขนยาว หาไมใหม เก็บแวนกับครูกิ่ง

·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ 
á¡Œ»˜ÞËÒ

·Ñ¡ÉÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

ÀÒÉÒ

·ÓÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

การกะประมาณ 
ความสั้น ความยาว 

การกะระยะ ความสูง/ลึก

คาดเดา ทดลอง
ประเมิน ทดลองใหม

สั้นยาว มันสั้นไป เอามาวัดวาไมยาวแคไหน 
(พรอมทำทากางแขนออกระบุความยาว)

เราตองเอาไมยาวๆ 
เราปนขึ้นไปหยิบไมยาวๆ บนตนไมดีกวาไหม

อันนี้มันคืออะไร หนูไมชอบหอย มันขยับได

คิดวิเคราะห

คิดเชื่อมโยง

คิดสรางสรรค
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¤Ø³¤‹Ò (Attitude/Value)

"เพราะเราชวยกัน" 
"แบบนี้เรียกวาสามัคคีใชไหมครูกิ่ง"

    à¡çº
áÇ‹¹¢ÂÒÂ

·ÓäÁàÃÒ¶Ö§
à¡çºáÇ‹¹¢ÂÒÂ¢Öé¹ÁÒä´Œ?

เด็กเห็นถึงการอยูรวมกัน 
การพึ่งพาและการชวยเหลือกัน
ความสำเร็จดวยการรวมกันทำ
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à´ç¡
ä´ŒÍÐäÃ?

มั่นใจวาตนเองแกปญหาได
นำไปสู

การเห็นคุณคาในตนเองตอไป

 คิดวิเคราะห ทดลอง 
ประเมิน ลองใหม 

เกิดความรูตอยอดไปเรื่อยๆ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´

¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

จากการที่ครูใชคำถามเปนลำดับ
ไปสูการแกปญหา การไมทิ้งปญหา

ความเพียรพยายาม ทำสิ่งที่คิดใหได (Grit) 

¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹
การชวยกันแกปญหา

เรียนรูการทำเพื่อสวนรวม

¤ÇÒÁà»š¹¡ÅØ‹Á¡ŒÍ¹

¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µ¹
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¤ÃÙ
ä´ŒÍÐäÃ?

ในสถานการณอื ่นๆ
มากขึ้น

¡ÒÃÇÒ§ã¨ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡

เสริมความมั่นใจและความศรัทธา
ในปญญาการเรียนรูของมนุษย

ÇÔà¤ÃÒÐË�/»ÃÐàÁÔ¹
¤ÇÒÁÊ¹ã¨

áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

การมีสายตา

ของเด็กตลอดเวลา

ทางคณิตศาสตร

¤ÇÒÁÍ´·¹ÃÍ¨Ñ§ËÇÐ

การเรียนรูที ่ดี ครูไมปลอย
และเด็กเกิดการเรียนรูจริง

¤ÇÒÁ¡ÅŒÒ
·Õè¨ÐËÒâÍ¡ÒÊ
¾Òà´ç¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÃÙŒÇ‹Òà´ç¡
ÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

ä´Œ¨Ò¡
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�µÃ§
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  ปจจัยที่จะทำใหครูเห็น Visible Learning ของผูเรียนไดมากที่สุด 

คือการออกแบบแผนกระบวนการเรียนรูที่เปนแบบเปด คือ เปดพื้นที่ 

เปดโอกาส ใหเด็กเปนผูรวมเรียนรูไปกับเพื่อนและครู ถาครูออกแบบ

แผนการเรียนรู ที ่มีแตสิ ่งที ่คุณครูอยากสอนอยากบอกเด็ก เราจะ

ไมมีทางเห็น Visible Learning ของเด็กเลย

 กระบวนการเรียนรูตองใหเด็กไดปฏิบัติ ลงมือทำจริง มีปรากฏการณจริง 

ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้นๆ แลวครูจะเห็น Visible Learning 

ที่เด็กแสดงออกมา ทำไมเด็กคนนี้จดจอกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู เรื่องที่

เขากำลังจดจอนั้นคือเรื่องอะไร แลวครูจะสังเกตเห็นวาแววตาของเด็ก

กำลังเบิกบาน อยากรู อยากทำตอ สงสัยอะไรบางอยาง

 Visible Learning จึงมีความสำคัญมากกับครู เพราะชวยใหครู

เขาใจวาผู เร ียนกำลังสนใจอะไร แลวครูจะขยายเปนโอกาสแหง

การเรียนรู ของเด็ก ใหเขาเกิดความรู และความเขาใจในเรื ่องนั ้นๆ 

จากประสบการณตรงไดอยางไร
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ครูสุวรรณา ชีวพฤกษ

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยแบบเปนองครวม

ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนรุงอรุณ

 เชนในกรณีนี้ ครูกิ ่งอานเด็กออก รูวาเด็กกำลังสนใจเรื ่องอะไร 

แลวก็เชื่อใจวาเด็กเรียนรูไดในสถานการณตางๆ ไมเพียงแตสิ่งที่คุณครู

จะจัดเตรียมมาใหเขาไดเรียนรูเทาน้ัน รูวาเม่ือเด็กไปเผชิญหรือกำลังเจอ

กับปญหา นั่นคือชวงจังหวะของการเรียนรูที่ดีมาก แลวครูกิ่งก็ใหเวลา 

ไมไดแกดวยครูชวยเก็บใหเลย แตขยายสวนนี้ดวยการชวนเด็กคุยกันวา 

เราจะเอาแวนขยายอันนี้กลับขึ้นมาดวยกันไดอยางไร ตรงนี้เทากับวา 

ในใจครูก่ิงตองมีตัวกระบวนการอะไรเล็กๆ ไวแลววา เด็กกำลังจะเรียนรู

จากเรื่องนี้ไดอยางไร

 นั ่นคือครูมี Critical Thinking จับจุดสำคัญของการเรียนรู ได 

แลวในขณะเดียวกันก็ออกแบบกระบวนการดวยการพาเด็กคิด ชวนทำ 

ทดลองทำตามท่ีเด็กเสนอ ใหเด็กเห็นและประเมินเองวาไดหรือไมไดอยางไร 

เพื่อไปหาจุดที่จะทำใหไดตอไป โดยครูกิ่งไมแทรกแซง เพียงอยูใกลๆ 

คอยสังเกต ฟง เก็บขอมูลเพื่อตอเรื่องราวกับเด็ก แลวชวนใหเด็กสนใจ

ในประเด็นเหลานั้นตอไป จนกระทั่งเกิดเปนความรูจากประสบการณ

ของตัวเด็กเอง

79



โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะที่ 2 

(แมครูหัวใจใหม)

ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวีดิทัศน

www.holisticteacher.net
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ชมวีดิทัศน
Learning Space  Visible Learning  
Teacher as a Learning Designer
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