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 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม
 ชวงวัยที่สมองพรอมเรียนรูมากที่สุดครบทุกมิติ ทั้งความรู (Head) ทักษะ (Hand) และ
 จิตสำนึกที่ดี (Heart)
 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด
 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญที่เกื้อหนุน
 การเรียนรูของวัยเด็ก
 โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะท่ี 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดข้ึน
โดยความรวมมือระหวางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิ
โรงเรียนรุงอรุณ เพื่อสกัดองคความรูที่สำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปน
สื่อวีดิทัศนและหนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม เพื่อเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม
 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 ครูนักสรางสรรค
พื้นที่การเรียนรู (Learning Space) เลมที่ 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning 
Designer) และเลมที่ 3 ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเชี่ยวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ที่ถายทอดองคความรู
จากประสบการณจนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงานอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทยและโลกใบน้ีตอไป

                          กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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 ทำไมพูดแลวเด็กไมฟง?

 ทำไมเด็กชอบวิ่งเลนเวลาครูสอน?

 ทำไมเด็กเรียนรูไมได?

 คำถามที่มักเกิดขึ้นในใจแมครูปฐมวัยเวลาจัดการเรียนรูใหกับเด็กเล็ก แตถามองให

ลึกลงไปถึงความเขาใจในพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กวัยน้ี ครูจะพบวาธรรมชาติ

ของเด็กวัยนี้ยังฟงไดนอย และยังมีคลังคำไมมากพอ แมแตการรับรูคำสั่งก็ยังไมไดครบถวน 

ดังนั้นเพื่อเปนการชวยเติมเต็มและตอยอดการเรียนรูที่ยังไมครบวงจรของเด็กเล็กนี้ แมครู

ปฐมวัยจึงแทบจะตองเขาไปน่ังในใจเด็กแตละคน มองใหเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็กท่ีเกิดข้ึน

(Visible Learning) อานใหออกวาสีหนา แววตา ทาทาง หรือถอยคำที่เด็กเอยออกมานั้น

สะทอนความรูสึกอะไร เด็กกำลังสนใจใครรูหรือติดขัดในเร่ืองใด เพ่ือท่ีครูจะสามารถต้ังคำถาม

ท่ีสรางแรงบันดาลใจและทาทายใหเด็กตอยอดการเรียนรูดวยความกระหายใครรูของเขาตอไป

 รศ.ประภาภัทร นิยม ไดกลาววา “Visible Learning ถือเปนกุญแจสำคัญที่จะไขสู

จักรวาลการเรียนรูของเด็ก” สะทอนใหเห็นวา สมรรถนะของความเปนครูหัวใจใหมผูมองเห็น

สภาวะการเรียนรูของเด็กนั้นมีความสำคัญตอการยกระดับการเรียนรูของเด็กและการสอน

ของครู เพราะโดยแทจริงแลวเด็กแตละคนมีลีลาในการเรียนรู (Learning Style) ท่ีแตกตางกัน

หากครูมองเห็นและสามารถต้ังคำถามตอกับเด็กไดถูกจุด หรือเช่ือมโยงกับเร่ืองใกลตัวจะเปน

การขยายขอบเขตการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี

บทนำ

5



 หัวใจสำคัญที่ชวยใหครูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก คือ การออกแบบการจัดการ

เรียนรูแบบเปดที่เปนการเรียนแบบใฝรู สามารถสรางพื้นการเรียนรูกับเด็กรวมกัน เด็กจะมี

ดวงตาเปนประกายอยากเรียนรูทุกอยางที่เปนโอกาส สามารถเขาถึงการเรียนรูนั ้นได 

โดยเปนผูดำเนินการเรียนรูเอง (Active Learning) ไมถูกกำกับใหเปนผูรอรับความรู 

(Passive Learning) ทำใหเด็กไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ และจะทำใหครูสามารถ

สังเกตสภาวะการเรียนรูของผูเรียนไดอยางชัดเจน

 ชุดหนังสือเลมน้ีไดถอดจากประสบการณความเช่ียวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียนรุงอรุณ

ที่มีเปาหมายของการจัดการศึกษามุงพัฒนามนุษยใหสมบูรณอยางเปนองครวม ทั้งทางดาน

จิตใจ (Heart) พฤติกรรม (Hand) และสติปญญา (Head) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ดวยจิตวิญญาณความเปนครูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรทางการศึกษาปฐมวัย

โดยเฉพาะ มีสายตามองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็กท่ีเกิดข้ึน นำพาตนเองเขาไปเปนหุนสวน

ของการจัดการเรียนรูของเด็ก เขาใจธรรมชาติและการปรับตัว 4 มิติ คือ กาย ใจ ทักษะ

การเรียนรู และทักษะความเปนมนุษย อานโลกออก อานตนเองเปน สามารถพัฒนาคุณคา

ภายในตนอยางมีสติสัมปชัญญะ เทาทันตอความรูสึกนึกคิด เทาทันการเปล่ียนแปลง พรอมทำ

หนาท่ี “แมครู” ผูใหความรัก ความเมตตา ความอบอุน และความเขาใจธรรมชาติการเรียนรู

ของเด็ก ดวยการบูรณาการความรูสูชีวิต เตรียมความพรอมและปูพ้ืนฐานทักษะชีวิตท่ีจำเปน

ใหแกศิษย และเปนผูที่สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป
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 ขณะที่เด็กคนอื่นๆ กำลังวิ่งเลนขึ้นลงเนินดิน สนุกกับการทำอาหาร

สารพัดเมนูอยูในบอทรายใตตนไม อีกกลุมกำลังปนปายตาขายเชือก

ปนหนาผาจำลอง บางประลองกำลังแขนอยูที่ราวโหน ครูสังเกตเห็น

เด็กอนุบาลคนหน่ึงยืนรีรออยูริมบอทราย เหมือนไมรูวาจะเลนอะไรดี

 บอทรายนี้เปนพื้นที่เลนใหมที่คุณครูอนุบาลทำไวใหเด็กๆ ไดเลนใน

เทอมนี้ที่ยางเขาสูฤดูฝน ใกลๆ กันมีแทนกดน้ำพุและลำธารเล็กๆ เปน

พื้นที่เลนใหเด็กๆ ไดเรียนรูฤดูกาลผานการเลน

 ฝนเพิ่งตกไปเมื่อวาน บอทรายจึงชื้นแฉะและมีน้ำขังอยูบางแหง

เด็กชายคนหน่ึงกำลังเอาหมอขุดทรายข้ึนมาใหเปนแองน้ำเล็กๆ เด็กหญิง

อีกคนใชตะหลิวตักโคลนทรายใสหมอ บนขอบบอ เด็กๆ กลุมหน่ึงกำลัง

วิ่งหลบน้ำพุที่เพื่อนคอยกดอยูอยางสนุกสนาน  

 ครูสังเกตเด็กคนดังกลาวอยูเงียบๆ เพราะรูดีวาเรื่องเลนกับเด็ก

เปนของคูกัน ไมมีเด็กคนไหนหรอกที่เลนไมเปน ไมจำเปนเลยที่ครู

จะตองพาเด็กๆ เลน

2ตั้งสมมติฐาน1สังเกต
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 หลังจากรีรออยูพักใหญ จนเด็กๆ กลุมท่ีเลนน้ำพุอยูยายไปเลนท่ีอ่ืน

เด็กคนนี้ก็เดินไปลองกดน้ำพุ พอเขากด น้ำก็พุงออกมา กดอีกที น้ำก็

พุ งออกมา เขากดๆ หยุดๆ อยูหลายครั้ง จนคุณครูสงสัญญาณวา

หมดเวลาเลน แลวใหเตรียมตัวไปรับประทานอาหารวาง

 วันตอมาเด็กคนนี้กลับมาที่น้ำพุอีกครั้ง แตคราวนี้เขาไปหากอนหิน

มาวางไวบนปลายทอน้ำ แลวว่ิงไปกดน้ำพุ พอเขากด น้ำพุพุงข้ึนพรอมกับ

ดันกอนหินท่ีเขาวางไวลอยข้ึนไปดวย เด็กคนอ่ืนท่ีอยูแถวน้ันพากันเขามา

รุมลอมและต่ืนเตนกับการเลนใหมน้ี เด็กๆ ชวยกันเอากอนหินไปวางบน

ทอน้ำพุใหม เขาออกแรงกด แลวเฝามองดูกอนหินลอยข้ึนตามแรงดันน้ำ

ดวยดวงตาเปนประกาย ใบหนายิ้มแยม

 ครูที่คอยสังเกตตั้งแตเมื่อวานเขาใจไดทันทีวา ทาทีรีรอเมื่อวานนี้ 

แทจริงแลวเขากำลังสังเกตการเลนของเพื่อนๆ อยู สังเกตจนพอใจแลว

จึงเขาไปทดลองเลน เลนทดลองซ้ำๆ จนเกิดความเขาใจบางอยาง และ

วันนี้เขาก็มาทดสอบความเขาใจนั้นวาเปนจริงตามที่เขาคิดไวไหม

 เขากำลังเรียนวิทยาศาสตรเร ื ่องแรงดัน โดยใชการสังเกต

การต้ังสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปความรู ซ่ึงเปนทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

4สรุปความรู�3ทดลอง
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 จากตัวอยางขางตน Visible Learning หรือการเรียนรูที่มองเห็นไดของผูเรียนนั้น

เกิดขึ้นจากการที่ครูใชสื่อและเปดพื้นที่เลนที่ทาทายศักยภาพแหงวัยของผูเรียน 

เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดใชศักยภาพทุกดานในการเลน เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู

ตนและโลกผานการเลน  ทดลอง ลงมือทำ ใหเกิดประสบการณตรง เกิดพัฒนาการ

ทางภาษา และเกิดชุดความรูความเขาใจตอเรื่องราวนั้นๆ ของตัวเขาเอง

 เราลองจินตนาการดูวา ขณะที่เด็กคนนี้มีทาทีรีรอ ไมออกไปเลนเหมือนเพื่อนๆ

จังหวะนั้นถาครูไมรอ คิดวาเด็กเลนไมเปน แลวรีบเขาไปพาเลน ครูจะไมรูเลยวา

ตนเองไดเขาไปตัดโอกาสการเรียนรูของเด็กเสียแลว แตถาครูเปลี่ยนมุมมองและ

เชื่อมั่นวาเด็กเรียนรูไดดวยตนเอง ครูจะวางใจ ไมดวนสอน และที่สำคัญคือ มีเวลา

สังเกตเด็ก มองออกวาเด็กกำลังเลือก กำลังตัดสินใจ จนเด็กไปถึงจุดที่เขาตัดสินใจ

ดวยตนเอง วาเขาจะเขาไปหาอะไร ไปเลนอะไร ไปสนใจอะไร แลวใหโอกาสเขาได

ลงมือเรียนรูดวยตัวเอง Visible Learning หรือแววการเรียนรูเฉพาะตัวของเด็ก

จะคอยๆ ปรากฏใหเราเห็น

 หัวใจสำคัญอยูท่ีวา ขณะท่ีเด็กกำลังเลน เขากำลังเรียนรูอยูน้ัน ครูมองเห็นไหม

วาเด็กกำลังเรียนรูอะไร มองออกไหมวาภาพตรงหนาคือทักษะและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร หรือเขากำลังประลองความรูบางอยาง แลวครูจะหยิบฉวยเหตุการณ

ตรงหนาพาเด็กตอยอดและพัฒนาการเรียนรู จนเกิดเปนความรูความเขาใจของ

ตัวเด็กเองไดอยางไร 

 นับเปนความทาทายยิ่งของแมครูปฐมวัยทุกคน
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เกิดข�น้ขณะท่ีผู�เร�ยนกำลังเร�ยนรู�ในเร�อ่งท่ีสนใจ
ด�วยว�ธ�การเร�ยนรู�ต�างๆ (Learning Style)
สังเกต ลงมือทำ ประเมิน ลองผิดลองถูก
เพื่อทำความเข�าใจในเร�่องนั้นๆ ด�วยตัวเอง

Visible
Learning
คือ
สภาวะการเร�ยนรู�
ของผู�เร�ยนที่มองเห็นได�
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ทำไม

สภาวะการเร�ยนรู�
ของเด็ก

ครตู�องมองเห็น
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?
เมื่อครมูองเห็น
สภาวะการเร�ยนรู�ของผู�เร�ยน

ดีกับเด็กอย�างไร
ปกติเด็กมีฉันทะ กระตือรือรน อยากเรียนอยูแลว

หากเปนเรื่องที่เขาสนใจและมีความหมายกับเขาโดยตรง

ครูจึงสามารถชวยเด็กขยาย/ตอยอดการเรียนรู

ทำสิ่งที่รูใหชัดขึ้น ทำไปจนสุด

สรางความรูจากความเขาใจ พัฒนาทักษะ

เห็นคุณค�าของการเร�ยนรู�
รู�ว�าตนเองทำอะไรได�
มั่นใจในความสามารถของตัวเอง (Self-Esteem)

14



?ดีกับครูอย�างไร
ครูมีแว�นขยาย
มองเห็นการเรียนรูของเด็ก

รู�ว�าเด็กคิดอะไร รูอะไร
และครูจะต�อยอดการเรียนรูกับเด็ก

ไดอยางมีความสุข
สนุกกับการจัดการเร�ยนรู�
อย�างเช�่อมั่นและวางใจว�า
เด็กทุกคนเร�ยนรู�ได�

15



จะมองเห็น Visible Learning

ของผูเรียนได

ครูตองมีทักษะการสังเกตอยางลึกซึ้ง

ถึงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน

ซึ่งเปนนามธรรมที่เกิดขึ้น

ขณะผูเรียนกำลังเรียนรู

รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ
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ทำอย�างไร

สภาวะการเร�ยนรู�
ของเด็ก

ครูจะมองเห็น
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 เด็กปฐมวัยเรียนรู อยู ตลอดเวลา โลกการเรียนรู ของเด็กไมเคยหยุดนิ ่ง เพราะใน

ทุกการเลนและการลงมือทำของเด็กมีความรูเกิดขึ้นเสมอ แลวปจจัยอะไรที่จะชวยใหแมครู

ปฐมวัยมีสายตามองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็กที่เกิดขึ้น แลวพาเด็กขยายการเรียนรูไปสู

ความเขาใจในเรื่องที่เขากำลังสนใจได

พาเด็กถอดความรู�
และบันทึกความรู� ป�จจัยที่ทำให�

ครมูองเห็น
สภาวะการเร�ยนรู�

ของเด็ก

1

2

3

45

6

7

เช�่อมั่นในศักยภาพ
การเร�ยนรู�ของเด็ก

จัดการเร�ยนรู�แบบเป�ด
และ Active Learning

ใช�สื่อและพื้นที่การเร�ยนรู�
ที่ท�าทาย

มีความรู�และความเข�าใจ
เกี่ยวกับเด็ก

สังเกต และอ�านเด็กออกยืดหยุ�นไปตาม
กระบวนการเร�ยนรู�

ของเด็ก

ตั้งคำถามเพื่อขยาย
การเร�ยนรู�ของเด็ก
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เช�่อมั่นในศักยภาพ
การเร�ยนรู�ของเด็ก
เชื่อมั่นวาเด็กทุกคนเรียนรูได วางใจวาการเรียนรูเปนของผูเรียน การวางใจเชนนี้จะทำ
ใหครูเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทำดวยตัวเอง และรอเปน ไมรีบเขาไปชวย เพราะวางใจ
วานี่เปนพื้นที่เรียนรูของเด็ก มากกวาเปนพื้นที่สอนของครู เปดโอกาสใหเด็กได
ประลองความรู ลงมือแกไขปญหา ทำจนสุด ครูจะคอยสังเกต รอจังหวะที่เหมาะสม
แลวเขาไปชวนคุยหรือตั้งคำถามเพื่อขยายการเรียนรูของเด็กตอไป

เปนการเรียนรูที่เปดพื้นที่ เปดโอกาส ใชสถานการณโจทยปลายเปดทาทายให
เด็กไดใชศักยภาพทุกดาน โดยการเลือกใชสื่อและจัดพื้นที่การเรียนรูที่ทาทาย
ดึงดูดความสนใจของเด็ก เพื่อใหเด็กเอาตัวเองเขาไปเรียนรูรวมกับเพื่อนและครู
ไดคิด ไดทำ นำเสนอความคิด ลงมือทดลองความคิด แลวเกิดประสบการณตรง
ในเรื่องนั้นๆ ดวยตัวเอง

1

จัดการเร�ยนรู�แบบเป�ด
และ Active Learning2
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มคีวามรู�และความเข�าใจ
เกี่ยวกับเด็ก
เปนความรูและความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยน้ี รูวาเด็กทำอะไร
ไดแคไหน ใชภาษาไดมากนอยเทาใด เขามีวิธีการเรียนรูอยางไร และความรูใน
เรื่องที่เด็กจะเรียน เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขภาพ ภาษา ที่จะชวยใน
การออกแบบสภาพแวดลอมใหเด็กอยากเขาไปคนหา เรียนรู และสามารถพาเด็ก
ขยายการเรียนรูในเรื่องที่เขาสนใจได

3

จากสถานการณการเรียนรูตรงหนา เด็กกำลังสนใจหรือทำความเขาใจเร่ืองอะไรอยู 

ในวัยอนุบาลสามารถสังเกตไดจากสีหนา เเววตา ทาทาง และถอยคำท่ีเด็กพูดออกมา

เชน แววตาท่ีมุงม่ัน จดจอ สนใจใครรู ทาทางการเขาไปสังเกต สัมผัส สำรวจ ลองทำ

ประลองความสามารถซ้ำแลวซ้ำเลา ทำได จนกระท่ังบรรลุเปาหมายของตนเองได 

แมครูปฐมวัยท่ีมีทักษะการสังเกตอยางลึกซ้ึง ฟงเด็กเปน และมีประเด็นการสังเกต

ในใจ จะอานอาการเหลานี้ของเด็ก แลวรอจังหวะเขาไปชวยขยายการเรียนรูได

สังเกต
และอ�านเด็กออก 4
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ยืดหยุ�น
ไปตามกระบวนการเร�ยนรู�ของเด็ก
ขณะที่เด็กๆ กำลังเรียนรู โดยเฉพาะในพื้นที่การเรียนรูแบบเปดที่เปนธรรมชาติ
นอกหองเรียน หรือในมุมการเรียนรูในหองเรียน อาจมีสถานการณอื่นเกิดขึ้น 
ซึ่งทาทายความสนใจของเด็กมากกวาโจทยเดิมที่ครูวางแผนไว เพราะเปนเรื่องที่ 
“สด” และ “จริง” กวาสำหรับเด็ก ในสถานการณเชนนี้แมครูปฐมวัยจะตอง
ยืดหยุนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูที่กำลังดำเนินไปของเขา 
แลวฉวยสถานการณตรงหนาเปนโอกาสในการเรียนรูของเด็ก

5

บทบาทหนึ่งของแมครูปฐมวัยคือการเปนนักตั้งคำถาม ในบรรยากาศการสนทนา
อยางเปนธรรมชาติ มากกวาการจงใจตั้งคำถามเพื่อใหเด็กตอบตามคำตอบที่ครู
เตรียมไว แตชวนคิดชวนคุย บนความสัมพันธอันดีระหวางกัน จะทำใหเด็กเกิด
ความเช่ือม่ันวามีผูรับฟงความคิดของเขาอยางแทจริง เด็กจะเกิดความวางใจในตัวครู 
เขาจะพยายามคิดและพยายามสื่อสารดวยภาษาตามความเขาใจของเขา ทำใหการ
เรียนรูดำเนินไปอยางเปนธรรมชาติ โดยครูอาจจะชวนพูดคุยถึงสิ่งที่เด็กกำลังทำ
ตั้งคำถามใหเด็กสังเกตหรือขยายความคิด ใหสิ่งที่เขากำลังคิดอยูเปนจริงไดดวย
การลองทำ ชวยกันทำ จนเกิดเปนความรูความเขาใจใหมของตัวเด็กเอง

ตั้งคำถาม
เพื่อขยายการเร�ยนรู�ของเด็ก6
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ขณะที่เด็กกำลังเลนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู แมครูตองบันทึก
ถอยคำของเด็กท่ีเกิดข้ึน แลวพาเด็กถอดความรูจากถอยคำของเด็กเอง
ซึ่งทำไดทั้งในพื้นที่เรียนรู และกลับมาลอมวงสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรู
รวมกันท่ีหอง โดยแมครูจะเขียนคำตอบของเด็กข้ึนกระดาน เขียนเปน
หมวดหมู และจัดเรียงอยางเปนลำดับ ในรูปแบบของผังความคิด
พรอมวาดภาพประกอบคำของเด็ก เพราะเด็กวัยน้ีจะเรียนรูดวยภาพ 
และเขาใจความหมายของคำผานภาพ

กระบวนการนี้เปนสวนสำคัญที่ทำใหครบวงจรของการเรียนรู เด็กได
ย้ำทวนความเขาใจของตนเองโดยการพูดระบุออกมา แลวครูใช
กระบวนการเรียบเรียงบันทึกความรูอยางเปนระบบ (Documentation)
ทั้งภาษาพูด แลวเห็นภาษาเขียนและภาษาภาพบนกระดานไปเปน
สวนประกอบเดียวกัน จึงสรางบรรยากาศการเรียนรู ร วมกัน
ระหวางเด็กๆ จนเกิดเปนความรูเฉพาะของเด็กแตละคนตอไปได

พาเด็กถอดความรู�
และบันทึกความรู�7
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สภาวะการเร�ยนรู�
ของเด็ก

เมื่อครมูองเห็น

23



ตอนน้ันเราก็ตกใจ ก็เร่ิมคิดวา เอะ แลวเราจะทำอยางไร
เราจะไปดูสัตวกันตอ หรือจะทำเรื่องนี้ใหเปนเรื่องเรียน
ของเด็กๆ ไปทันทีเลย

ครูกิ่ง-วรรณพา แกวมณฑา

 เลาถึงความคิดในใจครู เมื่อเกิดเหตุไมคาดฝน

ขณะพาเด็กๆ อนุบาลหองสายลมออกไปเรียนรู

เรื่องสัตวในฤดูรอนบริเวณสวนปาในโรงเรียน

เมื่อการเร�ยนรู�
ไม�เป�นไปตามแผน
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จ�ดประสงค�

ความรู�
(Head)

ขั้นนำ

ทักษะ
(Hand)

ขั้นปฏิบัติ
คุณค�า
(Heart) ขั้นทบทวน

กระบวนการ

- รูชีวิตสัตวที่สนใจ เชน อาหาร ที่อยู

- รูวาตองทำตัวอยางไรเมื่ออยูกับสัตว

1. ครูชวนเด็กพูดคุย
 - จะไปสำรวจสัตวอะไร 
  ที่ไหน
 - เด็กๆ คิดวาเราจะได
  พบสัตวชนิดใดบาง
 - สัตวแตละชนิดอยูที่ไหน
 - ตองทำตัวอยางไร 
  เพราะอะไร เชน 
  เดินเบาๆ ไมพูดเสียงดัง 
  เดี๋ยวสัตวตกใจ

2. ออกไปสำรวจชีวิตสัตว

 ในโรงเรียน

3. กลับมาสรุปรวมกัน

- การตั้งสมมติฐานและหาคำตอบ

- การเตรียมตัว
 “จะไปสำรวจสัตวตองทำตัวอยางไร”

- การแสดงความเห็นและการรับฟงกัน

- การสังเกต (ตามดูสัตว)

- การดูแลตนเองเมื่อไปในที่ตางๆ

- การใชอุปกรณ เชน แวนขยาย

เด็กเห็นถึงการอยูรวมกัน

และการพึ่งพากัน

- การตั้งสมมติฐานและหาคำตอบ

รู�จักสัตว�ในฤดูร�อน

- การดูแลตนเองเมื่อไปในที่ตางๆ

- การใชอุปกรณ เชน แวนขยาย

กระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการ
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 วันนั้นครูกิ ่งและเด็กๆ วางแผนรวมกันวาจะออกไปสำรวจสัตวในโรงเรียน

จะไปดูสัตวอะไร ดูที่ไหน ตองเตรียมอุปกรณอะไรไปบาง แลวจะไปดูสัตวตอง

ทำตัวอยางไร เปนโจทยที่ครูใหเด็กๆ ลอมวงคิดวางแผนรวมกันกอนออกไปสำรวจ

 อุปกรณหนึ่งที่เด็กๆ เห็นตรงกันวาตองเตรียมไปคือแวนขยาย เพราะจะไดสอง

เห็นมดและหนอน ซึ่งเปนสัตวที่เด็กบางคนในกลุมบอกวาอยากจะไปดู

 เสนทางสำรวจสัตวในโรงเรียนเร่ิมตนข้ึนต้ังแตบริเวณลานอิฐหนาทางเขาอาคาร

เรียนที่รมรื่นไปดวยตนโพธิ์และตนไทร เด็กๆ ชี้ชวนกันดูนกที่กำลังจิกหาของกิน

บริเวณใตรมไม อีกคนเอาแวนขยายไปสองมดแดงบนใบไมที่รวงอยูบนพื้น

   “เบาๆ อยาเสียงดัง”

   “คอยๆ ยองนะ”

 เสียงเตือนกันเองในกลุมเด็กๆ ดังขึ้นเปนครั้งคราวเวลาที่มีใครเผลอสงเสียงดัง

เพราะตกลงกันไววาเวลามาสำรวจสัตวจะตองไมทำเสียงดัง เดี๋ยวสัตวตกใจกลัว

 จากลานอิฐ เด็กๆ เดินตอไปบนสะพานไมริมบึงซึ่งเปนทางผานไปสูสวนปา

สถานที่เปาหมายที่เด็กๆ วางแผนไววาจะไปดูนก มด และหนอน ระหวางทางก็

หยุดชะโงกดูปลาในบึงเปนครั้งคราว และชวงนี้เองที่เกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น

 เด็กคนหนึ่งทำแวนขยายตกลงไปในบึง!
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การคาดการณ
 มีจินตนาการ 
 ดึงเอาประสบการณ
 ความเขาใจเดิมมานำเสนอ

การวางแผน
 พูดเสนอความคิดเห็น
 และรับฟงกัน

 ตกลงรวมกัน

ทักษะการคิด

ทักษะการทำงานกลุ�ม 
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 ทันทีที่รูวาแวนขยายตกน้ำ ความสนใจของเด็กๆ ทั้ง 6 คน

ก็พุงเปาไปที่แวนขยายในบึงโดยพรอมเพรียง ทำอยางไรจึงจะ

เอาแวนขยายขึ้นมาได? แตละคนตางชวยกันเสนอวิธีการ

ณ เวลานั้นไมมีใครพูดถึงนก มด หรือหนอนอีกตอไป
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ควรทำอย�างไร
กับเหตุการณ�นี้
ชวนเด็กหาว�ธ�เก็บแว�นขยาย
หร�อพาเด็กๆ ไปดูสัตว�กันต�อ
ตามแผนที่วางไว�

ครู
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อ�านเด็ก
ให�ออก

ในสถานการณเชนนี้ ครูที่มองเห็นเด็กตรงหนาและรูจักยืดหยุน ไมยึดติด

อยูกับแผนการเรียนรูที่วางไว จะฉวยเรื่องราวตรงหนาที่เด็กๆ กำลังสนใจ

เปนโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูทันที
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ตอนนั้นก็เริ่มคิดวา เอะ แลวเราจะทำอยางไร 
เราจะเปนแคคนที่วา ไมเปนไร เดี๋ยวกลับมาเก็บ 

หรือเราจะทำเรื่องนี้ใหเปนเรื่องเรียนของเด็กๆ ไปเลย 
เพราะเรารูสึกวาเด็กทุกคนอยากจะเอาแว�นขยายข�้นมา 

เขากำลังอยากแก�ป�ญหาร�วมกัน 
ก็เลยคิดวา ถาทุกคนอยากจะเอาขึ้นมา ก็ตองชวยกันหาวิธี 

มันไมใชเรื่องที่เราจะเรียนตั้งแตแรกหรอก 
แตเราปลอยไมได

ครูกิ่งอธิบายความคิดในใจครู

เมื่อรูวาเด็กๆ กำลังสนใจโจทยใหมที่ทาทายกวา
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แล�ว
แผนการเร�ยนรู�
ที่วางไว�

ครูกิ่งอธิบายวา การจัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ครูจำเปนตองออกแบบ

แผนการเรียนรูที่ระบุเปาหมายไวชัดเจน แตออกแบบกระบวนการเรียนรู

เปนแบบเปด และมีพื้นที่ใหกับสิ่งที่ไมไดคาดการณไวดวย ดังนั้นถาระหวาง

ทางการเรียนรูเกิดเรื่องอื่นขึ้นมา แลวเปนเรื่องที่เด็กสนใจมากกวาแผนเดิม

ท่ีวางไว ครูตองเอาเด็กเปนตัวต้ัง เพราะการไปเรียนเร่ืองสัตวท่ีวางไวตอนแรกน้ัน

ไมไดมีเปาหมายเพื่อจะไปดูสัตวอยางเดียว ครูเพียงใชสัตวเปนสื่อเพื่อใหเด็ก

ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะดานตางๆ เชน การคาดเดาและคนหาคำตอบ

การแสดงความคิดเห็นและการรับฟงกัน การสังเกต การดูแลตนเองเวลาไป

ในที่ตางๆ ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูจากการเก็บแวนขยายเชนกัน

?
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การลงมือทำคือ
โอกาสในการเร�ยนรู�ของเด็ก

ดังนั้นครูตองไมกลัวและตองยืดหยุนได มองวาทุกอยางเปนโอกาสใน

การเรียนรู เรื่องสัตวจะเรียนวันไหนก็ได ไมเปนไร ถาครูรอเขาได แตถา

ความสนใจที่จะเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นตรงหนาแลวครูมองขามไป ครูจะตัด

โอกาสการเรียนรูของเด็กทันที แมวาเด็กไมไดเรียนเรื่องสัตว แตเขาก็เรียน

เรื่องอื่นอยู เด็กสามารถเรียนรูไดทุกเรื่อง ถาครูมองวาทุกอยางเปนเรื่องเรียน
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เวลาเกิดเหตุการณแบบนี้ ในใจครูตองชั่งน้ำหนัก 
เรื่องไหนเรารอกอนได เรื่องไหนที่ตองทำเลย ซึ่งเราคิดวา

การจะสร�างนิสัยอะไรบางอย�างให�กับเด็ก เป�นงานที่ครูต�องทำ
และตองทำทันที ไมอยางนั้นวันหนึ่งเขาจะเติบโตไป

เปนเด็กที่ทำอะไรไปแลวก็ ‘ไมเปนไรหรอก’ 
เดี๋ยวไปเรียกคนอื่นมาชวยเก็บก็ได เพราะคิดวาตัวเขาเองทำไมได 

แตจริงๆ ตัวเขาทำได กิ่งอยากให�เขารู�ว�าเขาทำได� 
แลวแวนขยายอันนี้เปนของสวนรวมที่เขาตองใชกับคนอื่นๆ 

ไมใชของเขาคนเดียว กิ่งดีใจนะที่เด็กๆ เขาอยากเก็บมันขึ้นมา
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ครู
ทำอะไร

ฝกแกปญหา 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย

ฝกทักษะทางคณิตศาสตร 
การกะประมาณ

ฝกความมุงมั่น 
ไมยอมทอถอย (GRIT)

เรียนรูการทำเพื่อสวนรวม 
ไมใชแคเพื่อตนเอง

คิดวิเคราะหการเรียนรู
ของเด็กตลอดเวลา

มองไปขางหนา แตไมปลอย
ยังคงกลับมาทำเรื่องที่สำคัญกับ
การเรียนรูของเด็ก

ขยับเปาหมายการเรียนรูใหใหญขึ้น

?
เด็ก
เร�ยนรู�อะไร?
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 ในวันนั้นครูกิ่งใหเด็กๆ ชวยกัน

คิดหาวิธีวาจะเอาแวนขยายขึ้นมา

ไดอยางไร โดยครูคอยฟง สังเกต

และพรอมชวยเหลือเมื่อเด็กรองขอ

 จุดที่แวนขยายตกลงไปในนั้น

เปนบริเวณริมบึงที่น้ำคอนขางตื้น

เด็กๆ สามารถมองเห็นแวนขยาย

ไดจากบนสะพาน เด็กคนหน่ึงเสนอวา

ตองหาไมมาเข่ีย แตละคนจึงชวยกัน

หากิ่งไมในบริเวณนั้นมาลองเขี ่ย

แวนขยายจากบนสะพาน

เป�ดโอกาส
ให�เด็กคิด
และลงมือทำ
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ทักษะทางคณิตศาสตร�
การกะประมาณ
การเปรียบเทียบ 2  มิติ

ทักษะทางว�ทยาศาสตร�
คิด ทดลอง ประเมิน 
ลองใหม
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 “มันสั้นไป” เสียงเด็กคนหนึ่งพูดบอกเพื่อนๆ หลังจากหาไมมาลองเขี่ยแวนขยายในบึง

แลวพบวาไมสั้นเกินไป

 เด็กอีกคนเลยไปหาไมที ่ยาวกวาเดิม แตก็ดูเหมือนจะยังยาวไมพอ จึงหันมาขอ

ความชวยเหลือจากครูก่ิง เพราะคิดวาครูก่ิงแขนยาวกวาเด็กๆ เม่ือรวมกับไมแลวนาจะยาวพอ

ทักษะทางคณิตศาสตร
(ทำทาทางแสดงความหมาย

เรื่องความยาวเทียบกับ
ความลึก/สูง)

การเทียบเคียง

ãËŒ¤ÃÙ¡Ôè§ª‹ÇÂ
¤ÃÙ¡Ôè§á¢¹ÂÒÇ

อยางไรก็ตามแมครูกิ่งที่แขนยาวกวามาชวย แตดูเหมือนไมจะยังยาวไมพอ
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 “เรารูแลว เอามาวัดดีกวาไหม เอามาวัด วาไมยาวแคไหน 

เอามาวัดดีกวา”

 นองเล็กอนุบาล 1 พูดขึ้นพรอมกางแขนทั้งสองขางออกกวาง

ประกอบการอธิบาย ดวยวัยที่คลังคำยังนอย ภาษาพูดสื่อสาร

ความคิดยังไมเพียงพอ เขาจึงใชทาทางพยายามอธิบายสิ่งที่เขา

กำลังคิดอยู เพื่อสื่อสารบอกครูและเพื่อนๆ วาเรานาจะหาอะไร

มาวัดความสูงจากบนสะพานถึงในบึงที่แวนขยายตกอยู เพื่อจะ

ไดรูวาตองใชไมยาวแคไหน ซึ่งเปนความเขาใจเรื่องความยาว

ในมิติของความลึกและความสูง

 นี่คือทักษะการคิดแกปญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะ

คณิตศาสตร

 ถาครูไมเปดโอกาสใหเด็กชวยกันเก็บแวนขยาย ซึ่งเปน

เรื ่องจริงตรงหนาที ่สดใหมและทาทายในมุมมองของเด็กๆ

เราคงไมเห็นการเรียนรูที่ผลิบานเชนนี้
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ครู
ทำอะไร

ไมรีบชวยแกปญหา 
แตใชสถานการณโจทยปลายเปด
ใหเด็กคิดและนำเสนอวิธีการ
แกปญหารวมกัน

เปดโอกาสใหเด็กลงมือทดลองความคิด 
ประเมินวาไดหรือไมไดอยางไร
เพื่อหาทางที่จะทำใหไดตอไป

อยูเปนเพื่อนคอยชวยในยามที่เด็กตองการ

?

42



คณิตศาสตร� 
ประเมินการวัดดวยรางกายของตนเอง
ซึ่งเปนพื้นฐานความเขาใจคณิตศาสตร
(การกะประมาณ ความสั้น ความยาว
ในมิติแนวนอน และความยาวในมิติ
แนวตั้ง หรือความลึก/สูง)

ภาษา
หาคำพูดที่จะมาอธิบายความยาวของ
ไมที่ตองยาวเทากับความลึก/สูงจาก
สะพานถึงในบึง 
(“ไม” “ยาว” “ไมยาวๆ” “สูง” 
“วัด” “เขี่ย”)

ทักษะ 
 การคิดแกปญหาเพื่อเก็บแวนขยาย
 ขึ้นมาใหได 
 การคิดวางแผนวิธีการเก็บแวนขยาย
 (หาไมลองเขี่ย ประเมินความยาวไม 
 ขอใหครูชวยเพราะครูแขนยาว)

คุณค�า
 ความรวมใจกันแกปญหา 
 ความรับผิดชอบตอของสวนรวม

เด็ก
เร�ยนรู�อะไร?
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หลังจากพยายามหาไมที่พอหาไดในบริเวณนั้นมาชวยกันเขี่ยเก็บแวนขยาย

อยูพักใหญ แตก็ยังเก็บไมได ครูกิ่งสังเกตเห็นวาเด็กบางคนเริ่มเดินไปมา

บางคนชี้ชวนกันดูนกที่อยูอีกฝงของบึง ดูเหมือนวาภารกิจเก็บแวนขยาย

จะยากเกินไป และไมอยูในความสนใจของเด็กๆ เสียแลว มีเพียงนองเล็ก

คนที่เสนอใหวัดความยาวไม ยังคงงวนอยูกับการหาไมขนาดตางๆ บางชวง

เขามุดลงไปใตสะพานแลวใชไมสั้นที่หาไดพยายามเขี่ยแวนขยายจากตรงนั้น

อ�าน
สถานการณ�ให�ออก
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โจทยเดิมเริ่มไมนาสนใจ
ภารกิจยังไมสำเร็จ
และมีเด็กคนหนึ่ง
ยังคงมุงมั่น
ในสถานการณ�เช�นนี้ 
ครูจะทำเช�นไร??
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 แมใจครูกิ่งจะอยากใหเด็กๆ ทำงานจนสำเร็จ และเห็นวาในบริเวณนั้นมีไมที่ยาวพอจะใช

เก็บแวนขยายได แตเปาหมายในใจครูไมใชการเก็บแวนขยายข้ึนมาใหได หากคือการเรียนรู

เพื่อแกปญหาของเด็กๆ ในเมื่อตอนนี้ผูเรียนไมสนใจเสียแลว การเรียนรูก็คงจะเกิดไดยาก

 ระหวางกำลังคิดวาจะจัดการกับสถานการณนี้อยางไร เด็กคนหนึ่งในกลุมที่กำลังชี้ชวนกัน

ดูนกอีกฟากฝงของบึง หันมาเรียกครูใหดูนกดวยกัน ครูก่ิงจึงอาศัยจังหวะน้ีถามความเห็นของเด็กๆ
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ตอนนั้นกระบวนการยาวมาก ใชเวลาคอนขางนาน 
ทำอยางไรก็ไมไดสักที เราเร�่มอ�านความรู�สึกเด็กบางคนวา 

ฉันเริ่มเซ็งแลวนะ มันเริ่มมีความรูสึกทำนองวา 
มันคงเอาขึ้นมาไมไดหรอกมั้ง 

เลยถามเขาวาจะเอาอยางไรกันดี ยังมีใครอยากไปดูสัตวอยูไหม 
เด็กหลายคนบอกวาเขาอยากไปดูนก 

เลยสรุปกันวา ถาอยางนั้นเราไปดูสัตวกันกอนไหม 
แลวคอยกลับมาเก็บแวนขยายทีหลัง
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แล�วเด็กคนที่ยังสนใจ

จะเก็บแว�นขยายล�ะ
ครูกิ่งมองเห็นอาการเรียนรูของนองเล็กคนนี้อยูตลอด แตใจครูอยากใหเด็กๆ

เรียนรูไปดวยกัน และเมื่อไดยินพี่ๆ ในกลุมบอกวาอยากไปดูนก เขาก็อยาก

จะไปดูนกดวย อยางไรก็ตามครูกิ่งคาดเดาไววานองเล็กคนนี้นาจะไมปลอย

เรื่องแวนขยายไปงายๆ ซึ่งตรงกับใจครูที่วางแผนไวในใจวาจะตองหาวิธีพูดคุย

ใหเด็กๆ กลับมาสนใจที่จะเก็บแวนขยายในภายหลัง

?
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เราไมอยากเปนครูที่
ใส�ใจเด็กคนหนึ่ง แล�วลืมคนที่เหลือ
เพราะคนอื่นๆ ไมไดสนใจเรื่องนี้แลว 

เขาอาจตองการเวลาพักนิดหนึ่ง 
แลวเดี๋ยวกลับมาใหม 

เราอยากใหเขาทำเรื่องเดียวกัน
ดวยความรูสึกที่อยากทำไปดวยกัน
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ครู
ทำอะไร

มีสวนรวมตัดสินใจและ
วางแผนการเรียนรูของตัวเอง

รับฟงและยอมรับ
ความคิดเห็นของกลุม

ฟง สังเกต และอานความรูสึก
เด็กแตละคน

มองการเรียนรูของเด็กเปนตัวตั้ง

ปรับการเรียนรูตามความสนใจ
ของผูเรียน

คงเปาหมายไว ไมตองเดี๋ยวนี้ก็ได
?

เด็ก
เร�ยนรู�อะไร?
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รอเป�น จับประเด็น
พาเด็กเร�ยนรู�ร�วมกัน

ระหวางเดินไปดูนก เด็กๆ ชี้ชวนกันดูตนไมที ่เห็นระหวางทาง แตครูกิ ่ง

สังเกตเห็นวานองอนุบาล 1 คนเดิมยังคงมองหาไมไปตลอดทาง ตอนหนึ่ง

เขาแหงนข้ึนไปเห็นก่ิงไมอยูดานบน แลวหันมาบอกครูก่ิงวา “เราตองเอาไมยาวๆ

เราปนขึ้นไปหยิบไมยาวๆ บนตนไมดีกวาไหม” ครูกิ่งจึงถามย้ำความเขาใจวา

จะเอาไปเก็บแวนขยายเหรอ ก็ไดคำตอบกลับมาวา “ใช”
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 บทสนทนาเล็กๆ นี้ทำใหครูกิ่งรูวา ใจของนองเล็กคนนี้ยังจดจออยูกับแวนขยายในบึง

 จนกระทั่งเดินมาถึงจุดหมายบริเวณขางแปลงนาริมบึง จุดที่เคยเห็นนกตอนมาสำรวจ

ธรรมชาติเมื่อสัปดาหกอน ขณะที่คนอื่นๆ กำลังมองหานก นองอนุบาล 1 เดินตรงเขาไป

ท่ีพุมไมใกลๆ  แลวพยายามดึงไมไผลำหน่ึงในพุมไมข้ึนมา พรอมสงเสียงบอกคุณครูและเพ่ือนๆ

โดยมีเด็กๆ ในกลุมสองคนเดินมาดูดวยความสนใจ

การรับฟ�งและ
แลกเปลี่ยนความคิด
เพื่อหาทางออกร�วมกัน
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 ขณะกำลังหารือเรื่องไมไผกันอยูนั้น เด็กคนหนึ่งเรียกใหทุกคนดูนกที่อยูอีกฝงของบึง

เด็กๆ จึงหันเหความสนใจไปหานก รวมท้ังนองอนุบาล 1 ก็ดวย แตเพียงครูเดียว เขาก็กลับมา

เดินหาไมตอไป

ครูกิ่งเฝ�าสังเกตท�าทีของนองเล็กอยางเงียบๆ แมใจอยากจะรีบเขาไปรวมวงสนทนา
ตอนเด็กๆ หารือกันเรื่องไมไผ แลวชวนคุยพาทุกคนกลับมาสนใจการเก็บแวนขยายที่เปน

เปาหมายในใจครู แตครูกิ่งอดทนรออย�างใจเย็น เพราะเห็นแลววานองเล็กคนนี้ยังจดจอ

อยูกับเรื่องแวนขยายไมเลิก แสดงวาขางในเขากำลังอยากเรียนรูเรื ่องนี้อยู ขณะที่เด็กๆ

คนอื่นกำลังสนใจนก ครูกิ่งจึงใหเวลาเด็กแตละคนไดเรียนรูในเรื่องที่ตัวเองสนใจ

 จนกระทั่งใกลจะไดเวลานัดหมายกลับไปสรุปการเรียนรูกับเพื่อนกลุมอื่นที่หอง เด็กๆ

บางคนเดินกลับมาดูไมไผ นองเล็กเห็นดังนั้นก็รีบเดินไปที่ไมไผแลวกมลงใชสองมือพยายาม

ดึงไมไผขึ้นมาพรอมกับรองบอกทุกคนวา “เอาไมนี้”

สู�ไม�ถอย (Grit)
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 ครูกิ่งจึงฉวยเอาอาการกัดไมปลอย (Grit) ของนองเล็กมาเปนประเด็น
ตั้งคำถามพาเด็กๆ ไปสูการเรียนรูที่เปนเปาหมายในใจครู โดยสรุปสถานการณ
ใหเด็กๆ รูวา ตอนนี้ใกลจะไดเวลาที่นัดหมายกับกลุมอื่นไว เราจะตองกลับหอง
กันแลว แตครูเห็นวาใจของนองเล็กอยากจะเอาไมไปเก็บแวนขยาย รวมทั้งเด็กๆ 
บางคนดวย เด็กๆ คิดวาเราควรทำอยางไรกันดี
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 จากคำถามปลายเปดของครู เด็กๆ เสนอความเห็นวาจะเอาไมไผที่เจอกลับ
ไปเก็บแวนขยาย แลวชวยกันดึงไมไผออกจากพุมไม และแบกกลับไปยังสะพาน
ดวยสีหนาเบิกบานพรอมกับสงเสียง “ฮุยเลฮุย ฮุยเลฮุย” ไปตลอดทาง

55



ครู
ทำอะไร

มีสวนรวมเสนอความคิด

ตัดสินใจดวยตัวเอง

รูจักชวยเหลือกัน

ฟง สังเกต รอจังหวะ

สรุปสถานการณใหเด็กเขาใจตรงกัน

ฉวยเอาการเรียนรูของเด็ก
มาเปนประเด็นนำสูการเรียนรู

ตั้งคำถามใหเด็กไดคิดและตัดสินใจ
รวมกันดวยตัวเอง

ใหโอกาสเด็กไดทำดวยตัวเอง

?
เด็ก
เร�ยนรู�อะไร?
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วางใจ
ให�เด็กทำเอง

เด็กๆ ชวยกันแบกไมไผกลับมาถึงสะพานริมบึง ณ จุดท่ีแวนขยายตกลงไป แลวให

ครูก่ิงเปนคนเข่ีย เพราะไมใหญและหนักเกินกำลังเด็กๆ โดยเด็กๆ เกาะราวสะพาน

ชะโงกดูและสงเสียงใหกำลังใจ ครูก่ิงใชไมเข่ียจนแวนขยายเขามาอยูใกลฝง แตน้ำ

เริ่มขุน ทำใหมองไมเห็นแวนขยาย เสียงใครคนหนึ่งเสนอวานาจะตองลงไปเก็บ

จากใตสะพาน ครูกิ่งจึงปกไมไวบริเวณที่แวนขยายตก ใหเด็กๆ ที่อาสาอยูดานบน

ชวยกันจับไมไวเปนเครื่องหมายบอกตำแหนงของแวนขยาย สวนครูกิ่งตามเด็ก

ที่อาสาลงไปเก็บที่ใตสะพาน ซึ่งก็คือนองอนุบาล 1 นั่นเอง
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 เมื่อลงมาถึงใตสะพาน มองเห็นแวนขยายอยูไมไกล แตนองเล็ก

กลับเกาะแขนครูกิ่งไว ไมยอมเอื้อมมือไปหยิบ สาเหตุเพราะใกลๆ

กันนั้นมีกิ่งไมผุที่มีหอยตัวเล็กๆ เกาะอยูจำนวนหลายตัว

 “หนูกลัว อันนี้มันคืออะไร” ถามพรอมกับชี้ไปที่หอย

 “หอย” ครูกิ่งตอบ

 “หนูไมชอบหอย มันขยับได”

 “แลวจะทำอยางไรดี” ครูกิ่งหันไปหารือ

 เด็กนอยไมตอบ แตเอาสองมือจับแขนครูกิ่งยื่นไปทางแวนขยาย

 “ออ เก็บดวยกันใชไหม”

 “ใช”

 ครูกิ ่งจึงคอยๆ เอื ้อมไปหยิบแวนขยาย โดยมีสองมือนอยๆ

จับประคองแขนครูกิ่ง สายตาจองมองไปที่แวนขยาย
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 “เราเก็บไดแลว”

 ทันทีท่ีเห็นครูก่ิงหยิบแวนขยายข้ึนมาจากน้ำไดสำเร็จ เสียงเล็กๆ

ตะโกนบอกดวยความดีใจ ตามดวยเสียงเฮของทุกคนท่ีรอลุนอยูดานบน

 ระหวางเดินกลับหองดวยความเบิกบานกับความสำเร็จในครั้งนี้ 

ครูก่ิงชวนเด็กๆ พูดคุยไปดวยวารูสึกอยางไรท่ีเก็บแวนขยายข้ึนมาได 

เด็กหลายคนตอบเปนเสียงเดียวกันวา “รูสึกดีใจ” ครูกิ่งจึงถามตอวา

แลวรูไหมวาทำไมเราถึงเก็บได “เพราะเราชวยกัน” คำตอบหนึ่ง

ดังขึ้นในกลุมเด็กๆ จากนั้นเด็กคนอื่นๆ ก็เริ่มพูดตาม “เพราะเรา

ชวยกัน” “เพราะเราชวยกัน”
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วันนั้นกิ่งบอกเขาวา ครูกิ่งภูมิใจในตัวเด็กๆ ทุกคนมากเลย
ที่พยายามชวยกันเก็บแวนขยายขึ้นมา 
กิ่งอยากย�ำให�เด็กๆ รู�ว�าตัวเขาทำได� 
และมันสำเร็จเพราะเขาช�วยเหลือกัน 

บางทีเขารูละวาเขาทำได แตถาไมมีใครมาบอก 
มันอาจเปนภาพจางๆ แตพอมีคนมาบอก 
ออ ฉันเปนคนที่ทำสิ่งนี้ไดดวยตัวเอง 

ฉันเปนคนที่สรางความภูมิใจนี้ใหเกิดกับตัวเองได 
เปนการย้ำคุณคาหรือทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกใหกับเด็กๆ อีกทีหนึ่ง
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ครู
ทำอะไร

รูจักชวยเหลือกันเพื่อใหงานสำเร็จ

ภูมิใจในตนเองที่ทำได 
รับรูความสามารถของตน

วางใจใหเด็กคิดเอง ทำเอง 
แกปญหาเอง

อยูเปนเพื่อน ชวยเมื่อจำเปน?
เด็ก
เร�ยนรู�อะไร?
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พาเด็กสรุปการเร�ยนรู�
ร�วมกัน

เมื่อกลับมาถึงหอง ครูกิ่งและเด็กๆ ลอมวงสรุปการเรียนรูรวมกัน โดยใหเด็กๆ 

ทบทวนเหตุการณวา “เราไปทำอะไรกันมา” เพ่ือใหทุกคนเห็นภาพเดียวกันกอน

จากนั้นจึงตั้งคำถามใหเด็กๆ สะทอนการเรียนรูในดานตางๆ โดยครูกิ่งคอย

บันทึกคำตอบของเด็กๆ ขึ้นกระดานใหทุกคนเห็นรวมกัน
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ทักษะ
คณิตศาสตร�
การกะประมาณ
ความสั้น ความยาว
การกะระยะ ความสูง/ลึก

ภาษา
สั้น ยาว มันสั้นไป
เอามาวัดวาไมยาวแคไหน (พรอมทำทากางแขนออกระบุความยาว)
เราตองเอาไมยาวๆ เราปนขึ้นไปหยิบไมยาวๆ บนตนไมดีกวาไหม
อันนี้มันคืออะไร หนูไมชอบหอย มันขยับได

หาไมมา ลองเอามาเขี่ย แตยาวไมพอ
เปลี่ยนไมใหม สั้นไป เปลี่ยนอีก สั้นไป

ใหครูกิ่งชวยเพราะครูกิ่งแขนยาว
หาไมใหม เก็บแวนกับครูกิ่ง

ทำอย�างไรบ�าง?
เก็บ
แว�นขยาย

ทักษะการคิด
แก�ป�ญหา
คิดวิเคราะห
คิดเชื่อมโยง
คิดสรางสรรค

ทักษะ
ว�ทยาศาสตร�
คาดเดา ทดลอง
ประเมิน ทดลองใหม
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เก็บ
แว�นขยาย

คุณค�า (Attitude)
เด็กเห็นถึงการอยูรวมกัน 
การพึ่งพาและการชวยเหลือกัน
ความสำเร็จดวยการรวมกันทำ

“เพราะเราชวยกัน”
“แบบนี้เรียกวาสามัคคีใชไหมครูกิ่ง”

ทำไมเราถึงเก็บ
แว�นขยายข�้นมาได�?
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เด็ก
ได�อะไร?

กระบวนการคิด
จากการที่ครูใชคำถามเปนลำดับ
ไปสูการแกปญหา การไมทิ้งปญหา 
ความเพียรพยายามทำสิ่งที่คิดใหได (Grit)

การร�วมมือกัน การรับรู�
ความสามารถ
ของตน
มั่นใจวาตนเองแกปญหาได 
นำไปสูการเห็นคุณคาในตนเองตอไป

ความรู�และ
กระบวนการ
ทางว�ทยาศาสตร� 
คิดวิเคราะห ทดลอง ประเมิน 
ลองใหม เกิดความรูตอยอดไปเรื่อยๆ

??
 รับรูปญหารวมกัน
 ชวยกันแกปญหาเรื่องเดียวกัน
 รูจักฟงความคิดเห็นของกันและกัน
 รวมแรงรวมใจกันทำเพื่อสวนรวม
 มีความรับผิดชอบตอสิ่งของสวนรวม
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ครู
ได�อะไร?

การวางใจ
ในการเร�ยนรู�ของเด็ก
เสริมความมั่นใจและความศรัทธา
ในปญญาการเรียนรูของมนุษย

การรู�ว�า
เด็กมีความเข�าใจ
ทางคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร
ได�จาก
ประสบการณ�จร�ง

ความอดทน
รอจังหวะ
การเรียนรูที่ดี ครูไมปลอยและ
เด็กเกิดการเรียนรูจริง

ความกล�า
ที่จะหาโอกาส
พาเด็กเร�ยนรู�
ในสถานการณอื่นๆ มากขึ้น

การมีสายตาว�เคราะห�/
ประเมินความสนใจ
และการเร�ยนรู�
ของเด็กตลอดเวลา
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 ปจจัยที่จะทำใหครูเห็น Visible Learning ของผูเรียนไดมากที่สุด 

คือการออกแบบแผนกระบวนการเรียนรูท่ีเปนแบบเปด คือ เปดพ้ืนท่ี 

เปดโอกาส ใหเด็กเปนผูรวมเรียนรูไปกับเพ่ือนและครู ถาครูออกแบบ

แผนการเรียนรูที่มีแตสิ่งที่คุณครูอยากสอนอยากบอกเด็ก เราจะ

ไมมีทางเห็น Visible Learning ของเด็กเลย

 กระบวนการเรียนรูตองใหเด็กไดปฏิบัติ ลงมือทำจริง มีปรากฏการณจริง

ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้นๆ แลวครูจะเห็น Visible Learning

ท่ีเด็กแสดงออกมาใหเห็น ทำไมเด็กคนน้ีจดจอกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยู  

เรื่องที่เขากำลังจดจอนั้นคือเรื่องอะไร แลวครูจะสังเกตเห็นวาแววตา

ของเด็กกำลังเบิกบาน อยากรู อยากทำตอ สงสัยอะไรบางอยาง

Visible Learning จึงมีความสำคัญมากกับครู เพราะชวยให

ครูเขาใจวาผูเรียนกำลังสนใจอะไร แลวครูจะขยายเปนโอกาสแหง

การเรียนรูของเด็ก ใหเขาเกิดความรูและความเขาใจในเรื่องนั้นๆ

จากประสบการณตรงไดอยางไร
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ครูสุวรรณา ชีวพฤกษ

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยแบบเปนองครวม

ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนรุงอรุณ

 เชนในกรณีนี้ ครูกิ่งอานเด็กออก รูวาเด็กกำลังสนใจเรื่องอะไร

แลวเช่ือใจวาเด็กเรียนรูไดในสถานการณตางๆ ไมเพียงแตส่ิงท่ีคุณครู

จัดเตรียมมาใหเขาไดเรียนรูเทานั้น รูวาเมื่อเด็กไปเผชิญหรือกำลัง

เจอกับปญหา นั่นคือชวงจังหวะของการเรียนรูที่ดีมาก แลวครูกิ่งก็

ใหเวลา ไมไดแกดวยครูชวยเก็บใหเลย แตขยายสวนนี้ดวยการ

ชวนเด็กคุยกันวา เราจะเอาแวนขยายอันน้ีกลับข้ึนมาดวยกันไดอยางไร

ตรงนี้เทากับวาในใจครูกิ่งตองมีตัวกระบวนการอะไรเล็กๆ ไวแลววา

เด็กกำลังจะเรียนรูจากเรื่องนี้ไดอยางไร

 นั่นคือครูมี Critical Thinking จับจุดสำคัญของการเรียนรูได

แลวในขณะเดียวกันก็ออกแบบกระบวนการดวยการพาเด็กคิด

ชวนทำ ทดลองทำตามที่เด็กเสนอ ใหเด็กเห็นและประเมินเองวา

ไดหรือไมไดอยางไร เพื ่อไปหาจุดที ่จะทำใหไดตอไป โดยครูกิ ่ง

ไมแทรกแซง เพียงอยูใกลๆ  คอยสังเกต ฟง เก็บขอมูลเพ่ือตอเร่ืองราว

กับเด็ก แลวก็ชวนใหเด็กสนใจในประเด็นเหลานั้นตอไป จนกระทั่ง

เกิดเปนความรูจากประสบการณของตัวเด็กเอง
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โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะที่ 2 

(แมครูหัวใจใหม)

ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวีดิทัศน

www.holisticteacher.net

ชมวีดิทัศน
Learning Space  Visible Learning  
Teacher as a Learning Designer
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