อาเซียน : เริ่มทีอ่ นุบาลได้ อย่ างไร
โดย ดร.พัฒนา ชัชพงศ์
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ ประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
ส่ วนที่หนึ่ง อาเซียนคืออะไร
ส่ วนที่สอง เราจะบูรณาการเข้ากับหลักสูตรของเด็กอนุบาลได้อย่างไร
ในประเด็นที่สาม เป็ นตัวอย่างของการเรี ยนการสอน เรื่ องว่าว การเล่นว่าวของประเทศในอาเซียน
เวลาเราพูดถึงอาเซียนในที่นี่ไม่ได้หมายถึงประเทศที่เป็ นเซาท์อีส เอเชีย อีกแล้วนะคะ แต่เราจะมองจุดประสงค์วา่ คําว่า
ประชาคม ประชาชาติ สมาคมประชาชาติ แห่งเซาท์อีสท์ เอเชีย ใช้ตวั สะกด ASEAN เป็ นอาเซียเหมือนกัน แต่ในที่น้ ีใน
ตอนจัดตั้งครั้งแรกจะมีของเริ งรมวิทยา พูดถึงผูก้ ่อตั้ง จุดประสงค์ที่ชดั เจน ในที่น้ ีเราสรุ ปย่อๆว่า ตอนแรกๆมี 5 ชาติ ไทย
สิ งคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปินล์ มาจับมือกันว่าเราจะอยูด่ ว้ ยกัน เราจะร่ วมมือกัน เพื่อการเมือง การเมืองช่วยเหลือ
การปกป้ องประเทศกัน อยูก่ นั อย่างสันติภาพ แล้วก็ค่อยมาดูกนั เราจะร่ วมมือเรื่ องเศรษฐกิจ สังคมด้วยอยูย่ งั ไง จะอยูก่ นั
อย่างเป็ นสุ ข ไม่ทะเลาะกันว่างั้นเถอะ จะมีประเด็นอยูเ่ ท่าเนี่ย เริ่ มมาตั้งหลายปี มาแล้ว และเริ่ มครั้งแรกที่กรุ งเทพฯ และ
หน้าเจ็บใจมาก และเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงเจ็บใจ เริ่ มครั้งแรกที่กรุ งเทพฯ นานมาแล้ว 20 กว่าปี มาแล้ว และต่อมาก็จะมี
อีก 5 ประเทศ ที่เข้ามาร่ วมด้วย ก็จะมีต้ งั แต่ บรู ไน ลาว เวียดนาม แล้วก็จะมีใครก็ไม่ทราบแต่นบั ไปเถอะ แต่วา่ พม่า เป็ น
ประเทศสุ ดท้าย ณ ปัจจุบนั เราเลยมี 10 ประเทศ ใน 10 ประเทศเนี่ยค่ะ เราก็ตกลงกันว่า ต่อไปเนี่ยนะคะ เราจะมีวิสยั ทัศน์
เป็ นหนึ่งเดียว 1 วิสยั ทัศน์ และก็ 1 ประชาคม ก็คืออยูด่ ว้ ยกันล่ะ และก็ 1 อัตลักษณ์ ต่อไป 10 ชาติน้ ีจะมีความเหมือนกัน
เยอะเลย เหมือนประเทศเดียวกันแล้วหล่ะ เวลาจะไปไหนก็ไม่ตอ้ งมายืน่ พาสปอร์ตวีซ่ากันอีกแล้ว บริ ษทั หนึ่งอยูใ่ น
เมืองไทยก็ได้ ต่างประเทศก็ได้ อันนี้กค็ ือคอนเซ็ปต์หลักๆ พอเรามาดูในรายละเอียดที่เราพูดเมื่อกี้ที่เป็ นเรื่ องการเมือง
เป็ นเรื่ องอะไรต่ออะไรเนี่ย ทีมเหล่าเนี่ยที่วา่ เป็ นหนึ่งเดียวใช้สญ
ั ลักษณ์อะไร ทุกคนเห็นนะคะ ไปที่ไหนก็เห็นสัญลักษณ์
พวกเนี่ยนะคะ ก็จะมีสีอย่างเนี่ยค่ะ สี น้ าํ เงินก็แน่นอน เรื่ องการอยูก่ นั อย่างสงบ อยูก่ นั อย่างสันติ จุดเด่นของสัญลักษณ์
อันเนี่ยก็จะมีรวม อยูก่ นั อย่างสันติภาพ ร่ วมมือกัน เศรษฐกิจรุ่ งเรื อง แล้วก็อยูก่ นั อย่างมีความบริ สุทธิ์ใจ ไม่เอาเปรี ยบกัน
ทําได้ไงก็ไม่รู้ แต่อนั นี้กค็ ือสัญลักษณ์ที่หมายถึง จุดเด่นคือเขามีรวงข้าว 10 รวง คือ 10 ประเทศนั้นเอง แล้ว 10 รวงนี้มดั
ร้อยกันอย่างแน่นหนา ก็เหมือนที่เราเรี ยนกันมาตั้งแต่ตน้ ว่า ไม้ไผ่หนึ่งอันเราหักได้ แต่ถา้ ไม่ไผ่หนึ่งกํามัดรวมกันหัก
ไม่ได้ นิยามเดียวกันว่า รวมกันแล้วนะ เราก็จะเป็ นหนึ่งเดียว เราจะมีสญ
ั ลักษณ์เนี่ย พอเรามาแยกเรื่ องการเมือง การ
เศรษฐกิจ แล้วก็มีสงั คม วัฒนธรรม อันนี้กจ็ ะเป็ น 3 เสาหลักใหญ่ๆ ใน 3 เสาหลักถ้ามาพิจารณาว่า เราจะเอาเข้าอนุบาล
การเมืองเข้ายากมากเลย แต่เราก็มาแปลงว่าการเมืองคือการที่เราอยูร่ ่ วมกันอย่างมีกฎกติการ ข้อตกลง ในเด็กเล็กคืออะไร
ไม่แบ่งกัน เคารพสิ ทธิผอู ้ ื่น อย่างไปหยิบสมบัติผอู ้ ื่นนะ หรื อในส่ วนที่ 2 อาเซียนที่เราได้ยนิ บ่อยมาคือ AEC E คือ
เศรษฐกิจ ตัวนี้ได้ยนิ บ่อยมากที่สุดใน 3 เสาหลัก เศรษฐกิจเป็ นเรื่ องที่เราพูดมาก บ่อย จนทําให้เราเข้าใจผิดว่า ประชาคม
อาเซียนก็คือ AEC จริ งๆแล้วมันเป็ นแค่ 1 ใน 3 เท่านั้นเอง เป็ นเรื่ องเศรษฐกิจเท่านั้นเอง อาเซียนก็คืออาเซียน AEC ก็คือ
เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งเข้ามาในอนุบาลก็เข้ามาได้ไม่เต็มตัวอีก เราอาจจะมาจัดเรื่ องอาชีพ อาชีพค้าขาย ประเทศไหน
ค้าขายบ้าง หรื ออาชีพตํารวจ ประเทศไทยตํารวจเป็ นยังไง ประเทศมาเลเซียตํารวจแต่งกายกันยังไง บรู ไนมีกางเกงและก็
มีนุ่งผ้าผ้านุ่งข้างนอกอีก เป็ นต้น ก็ค่อยๆแตกขยายกันไปได้ แต่ไม่ใช่เมนหลัก ในเมนหลักเราจะใช้ตวั สี ม่วง เป็ น ASCC
อันนี้มองเห็นไม่ค่อยชัด ในข่าวคราวอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยนิ เราจะได้ยนิ AEC AEC เป็ นเรื่ องเศรษฐกิจ เด็กเล็กลง
ไม่ได้เลย แต่เรามองว่าใน ASCC ซึ่งเป็ นเรื่ องสังคม และวัฒนธรรม แล้วเด็กตัวเล็กเนี่ย เป็ นเรื่ องของการพัฒนาคน

พัฒนาชาติ พัฒนาทรัพยากร ต้องลงที่ ASCC วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ อยูก่ นั ยังไง กินอะไร แต่งตัวยังไง พูดภาษายังไง
อันนี้กเ็ ป็ นเรื่ องของวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ แล้วเด็กเล็กเนี่ย หน้าที่ของเด็กเล็ก งานของเด็กเล็กก็คือการเล่น เราก็มาแตก
กับตัวสี ม่วงนี้เหมือนกัน อันนี้กเ็ ป็ นปัญหาที่เรามองกันอยูท่ าํ ไมคนพูดแต่ AEC AEC คือเศรษฐกิจนะ ของเราการศึกษา
เด็กอนุบาลไม่ค่อยเท่าไหร่ คะ่ แต่ ASCC ซึ่งเป็ นเรื่ องของสังคม วัฒนธรรม เราพูดกันไม่ค่อยเยอะ แล้วยิง่ ร้ายที่สุดทุกคน
คงทราบเหมือนกัน เดือน สองเดือนที่ผา่ นมาเราพบเลยว่า ถึงแม้การก่อตั้งจะเกิดขึ้นในกรุ งเทพนะ และเราเป็ นกําลัง
สําคัญมากเลย ยิง่ เรื่ องการศึกษาเพิ่งไปเกิดขึ้นที่หวั หิ นเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่การศึกษาของพี่ไทยเป็ นยังไงคะ นําหน้าเขา
เลยใช่ไหมคะ ไม่ใช่ อาจารย์ทางนี้ส่ายหน้าเลยเราอยูอ่ นั ดับท้ายๆมากเลย และความที่เราเป็ นต้นหลัก และเราไม่ค่อยแคร์
ชาวบ้าน ชาวบ้านอีก 9 ชาติของเราเนี่ยนะ เพราะว่าทุกคนก็ซ้ือของของเรา ทุกคนก็ดูละครเรา ทุกคนก็ฟังข่าวไทย ทุกคน
ก็อะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นเขานั้นแหละมองเรา และตระหนักถึงความสําคัญของเราที่มีต่อประเทศของเขา แล้วเช่น
วันนึงตัวเองไปเสมเรี ยบเขาถามเลยดีจงั เลยนะผัก เห็ด ต้มยํา เขาปลูกกันที่ไหน ก็ถามไกด์ไปเรื่ อยๆ ไกด์บอกซื้อมาจาก
เมืองไทยครับ ส่ งมาจากเมืองไทย ไกด์เขมรพูดไทยได้ชดั รถยนต์กซ็ ้ือผ่านชายแดนไทย ซื้อแบบไหนเราไม่รู้ คือทุกอย่าง
เรามาจากพี่ไทย เพราะฉะนั้นเขาก็ตอ้ งแคร์พี่ไทย แต่เราไม่ค่อยแคร์ใคร โดยยิง่ ปัญหาจุดอ่อนของเราคือเรื่ องภาษาพูด
ภาษาอังกฤษ นี้เป็ นประเด็นไม่วา่ ระดับไหน แม้กระทั้งระดับเราเอง ฉะนั้นการศึกษาเราก็มาล้าหลังเพื่อนนะ เท่าที่ทราบ
อันดับ 8 ก็จะมีตามหลังเราอยูแ่ ค่นิดเดียวเอง ในนามของสมาคมฯเรามองว่าเราเองก็ตอ้ งออกมาแล้ว ออกมาทําอะไรสัก
อย่างนึงแหละ โครงการของเราครั้งนี้เนี่ย เราก็ตอ้ งการที่จะเผยแพร่ และช่วยโรงเรี ยนในระดับอนุบาลด้วยกันว่า หากยัง
เริ่ มต้นไม่ได้ดูแนวของเราซิ จะเอาของเราไปใช้กไ็ ด้ กลับมาดูเฉพาะตัวสี ม่วง ในเมื่อเราตัดสิ นใจว่าสี ม่วงสัมพันธ์กบั เด็ก
เล็กมากที่สุด สังคมและวัฒนธรรม เราก็มาดูเลยนะคะว่า ในตัวเนี่ยค่ะ เวลาเขาพูดถึงสังคมและวัฒนธรรมเขาหมายถึง
อะไร เขาหมายถึง 6 7 ตัวเนี่ยหล่ะค่ะ เราก็บอกเอาหล่ะ เราเอาตัวที่หนึ่งตัวเดียวละกัน เป็ นหลัก ก็คือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ถ้าเราพัฒนาเด็กดี เราพัฒนาเขาเป็ นผูท้ ี่ทกั ษะการเรี ยนรู ้ดี เขาเรี ยนรู ้ ได้ทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าเราพัฒนาเขาเป็ นคนมี
คุณธรรมดี เขาย่อมอยูก่ บั คนอื่นได้ โดยที่ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น มีจิตเมตตา มีกรุ ณา ถ้าเราพัฒนาเขาดี เขาอยูใ่ นสังคมได้
อย่างเอื่อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึงกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันนี้กต็ อ้ งอยูใ่ นตัวเนี่ย แล้วแต่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขาเรา
เนี่ยให้เป็ นอย่างไร ก็เอาข้อหนึ่งตัวเดียวนี่แหละค่ะ มาแตกออกมา ที่นี่เราก็มาดูวา่ เราจะแตกออกมายังไง ในเรื่ องสังคม
วัฒนธรรม สี ม่วงอันเดียวเนี่ยนะคะ อาจารย์มีแล้ว แต่ตวั เท่ามดเอง มดดําตัวใหญ่ดว้ ยนะ แน่นอนเราต้องให้เด็กรู ้อาเซียน
คืออะไร แต่เราไม่ได้เอามาทั้งหมด เราไม่ได้พดู ถึงการเมือง เราไม่ได้พดู ถึงเรื่ องเศรษฐกิจชัดเจน อย่างที่อาเซียนพูด เรา
มอง เราดึงอาเซียนมาในมุมมองของเด็กอนุบาล เราจะมองเรื่ องสมาชิกของแต่ละประเทศ แล้วแต่โรงเรี ยน แล้วแต่คุณครู
จะเอาไปแตกแผนยังไง ในเรื่ องธงชาติ ความหมายก็มีนะ แต่ไม่ได้เน้นหนักเท่ากับเป็ นสี เป็ นเกม เป็ นการละเล่น ในเรื่ อง
เงินตรา เราเอาแค่เหรี ยญมันมีขนาด มันมีความต่างอะไรต่ออะไรไหม คําศัพท์ได้กเ็ อา แต่ไม่ได้เน้นเป็ นประการสําคัญ
เรายังเอาเนื้อหาอาเซียนเข้ามา แต่เวลาจัดกิจกรรมแล้วเนี่ย เดี๋ยวอาจารย์จะเห็น คุณครู เขาจะสร้างเกม เขาจะเอามา
เปรี ยบเทียบ ฝึ กทักษะการสังเกต ฝึ กทักษะการคาดคะเน ฝึ กทักษะการอ่าน การเรี ยนรู ้ การคิด โดยใช้สาระมาจากอาเซียน
เหมือนกัน ตอนแรกเราแตกเยอะเลย แตกให้เห็นว่า เวลาเราพูดถึงเรื่ องอาเซียนเนี่ยค่ะ และพอเราลงไปขาย่อย ขาย่อย พอ
เป็ นของเด็กอนุบาลแล้วมันเล็กลง เล็กลง เล็กลงแค่ไหน เล็กลงตามมุมมองของเด็กอนุบาล ตามศักยภาพของเด็กอนุบาล
เราจะพูดแค่ปลอก อันนี้กจ็ ะเห็นเราแตกได้เท่านี้ ในตัวที่ 2 อย่างที่วา่ วัฒนธรรม ประเพณี เราเติมประเพณี เข้าไป และ
ความเป็ นอยูข่ องเขา เด็กเล็กแน่นอนพ่อแม่เลี้ยงมาอยูต่ รงไหนก็รับรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมของเขาเข้ามา ฉะนั้นอันนี้อยูใ่ นเรื่ อง
สิ่ งรอบตัวเด็กอยูแ่ ล้ว เราก็แตกออกไป ประเพณี สงกรานต์เอย เรื่ องการแต่งกาย อันนี้เด็กๆสนุกมาก ผ้าที่ใช้ ความ
แตกต่างของรู ปทรง ความแตกต่างของกางเกงขาสั้น ขายาว มีหมวกไหม ตัดยังไง กระดุมกี่เม็ดก็เข้ามา และแน่นอน

รอบตัวเด็กมีดอกไม้ มีอาหาร มีตน้ ไม้ หลายโรงเรี ยนไปถึงมีสตั ว์ประจําชาติที่ต่างกันออกไปด้วย ตัวเองไม่เคยรู ้จดั ดอก
ราชพฤกษ์เลย เพิ่งมารู ้วา่ เป็ นดอกไม้สญ
ั ลักษณ์ประเทศไทย ในขณะที่ดอกบัวที่เราชอบมาก ก็เป็ นของเวียดนาม ก็ยงั เอา
ตัวเองเป็ นศูนย์กลางเหมือนกัน อย่างดอกชบาเวลาเราไปมาเลเซีย กัวลาลัปเปอร์ แม้กระทั้งเสาไฟฟ้ าก็ยงั เป็ นดอกชบาเลย
อันนี้จะเห็นง่าย ดอกชบาในเมืองไทยเราก็เห็นนะ เพราะฉะนั้นอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมของเด็กอยูแ่ ล้ว เมื่อเด็กโยงมาเลเซีย
สัญลักษณ์ดอกไม้ของเขาคืออะไร เด็กก็จะเห็นในสภาพแวดล้อมอยูแ่ ล้ว เนื้อเรื่ องที่เลือกมาจะไม่ไกลมากนัก เรื่ อง
ศาสนานี่เด็กทุกคนพออยูใ่ นบ้านพ่อแม่ปฏิบตั ิตนยังไงซึ่งเป็ นตามความเชื่อของตนก็จะออกมา อันนี้กจ็ ะเป็ นตัวที่เราเลือก
ออกมาว่า เมื่อเราพูดถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ เราหมายถึงอะไร ในตัวที่ 3 เราค่อนข้างเรี ยกว่าเป็ นหัวใจเลย
คืออันนี้เราเอาเด็กเป็ นตัวตั้งจริ งๆ ถึงแม้จะอยูใ่ นเรื่ องประเพณี เรื่ องวัฒนธรรม แต่เรามองเลยว่าเวลาเด็กมองผ่านสายตา
เด็กออกมา การเล่นเป็ นเรื่ องสําคัญแล้วก็การเล่นสอดแทรกได้ทุกอย่าง เราก็มามองว่าการเล่นอันไหนที่จะโยงไปสู่
ประเทศอะไรได้บา้ ง การเล่นดูเหมือนไม่ค่อยต่าง เด็กไทยก็เล่น เราเองเวลาเราคิดหัวข้อเราก็คน้ คว้าเหมือนกัน แล้วก็เอา
มาแตกเป็ นเว็บ แต่พอโรงเรี ยนไปทําแล้วปรับได้เหมือนกันก็คืออยูก่ บั เด็ก เอาเด็กเป็ นสําคัญ ถ้าจัดมาแล้วเด็กไม่เล่นไม่
สนุก เนื้อหามันก็หดไปเอง การสอนก็จะสั้นลง ถ้าเรายึดเด็ก ก็จะเห็นได้วา่ จะมีอยูเ่ ยอะเลยขายของซึ่งเป็ นอาชีพก็มี
เนื่องจากพื้นที่เรามีแค่ 2 ห้อง เราไม่ได้ทาํ เอามาทุกตัว แต่ถามว่าตอนที่เราทําโครงการนี้สมาคมอนุบาลฯมีโรงเรี ยน
อนุบาลประมาณ 30 กว่าโรงมาร่ วมโครงการกับเรา ในการทําโครงการเนี่ยเราก็ท้ งั อบรมเขาว่าเราจะพูดถึงอะไร แล้วคุณ
จะต้องกําหนดตอนนี้นะ คุยกะเรานะ ไปเขียนแผนมาให้เราดูนะ เราจะช่วยตรวจนะ แล้วก็ไปจัดสอนจริ งๆ และก็เก็บสื่ อ
ไว้มาจัดนิทรรศการอย่างวันนี้ค่ะ เขาก็เอาที่เขาสอนจริ งมาให้ดู โรงเรี ยนเยอะเราก็แจกทุกหัวข้อ และต่อมาเนี่ย พอเรามี
พื้นที่แค่ 14-15 โรงเราก็ขอ ขอคือเลือกเนื้อหา แล้วก็เชิญมาเป็ นบางโรงเท่านั้น อันนี้กเ็ ป็ นหัวข้อใหญ่ที่เราแตกสาระ เรา
เรี ยกอันนี้วา่ เป็ นสาระอาเซียน อีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องมอง ก็คือเรื่ องการศึกษาอนุบาล เวลาเรามองถึงการศึกษาอนุบาล
เรามีพระราชบัญญัติการศึกษา พรบ. พ.ศ. 2542 ที่กาํ หนดว่า เราจะต้องจัดการศึกษาอย่างไร เช่นข้อที่ 1 เราต้องยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญที่สุดเลย และอย่างที่วา่ เขียนแผนไปถ้าผูเ้ รี ยนปรับก็ขอให้ปรับนะ แผนที่เขาเขียนมาให้ทีมกรรมการดูตอนแรก
ในโครงการและให้เขาสอน สอนปั๊บเนี่ยขอให้เขาปรับแผน ปรับตามการใช้จริ ง ปรับใส่ คาํ ใส่ กนั บันทึก ความชอบของ
เด็กเนี่ย ตามที่เขาไปสอนจริ งและเป็ นมา ส่ งมาให้เราดู เพราะฉะนั้นแผนที่อาจารย์ไปเป็ นซีดีเป็ นแผนที่ผา่ นการสอนแล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วได้ 100% เด็กของอาจารย์ที่จะสอนที่จะนําแผนไปใช้ อาจจะคิดอีกอย่างนึง อาจจะมี
ประสบการณ์เดิมอีกแบบนึง เพราะฉะนั้นก็ไปประยุกต์ใช้เอา ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ก็พดู อันนี้ไปเลือกเขามานะ
เขาไม่ได้เขียนแค่เนี่ย เขาจะเขียนต้นประโยค ท้ายประโยค เราก็ไปอ่านดู อย่างมาตราที่ 22 เขาเน้นประเด็นไหนเป็ น
สําคัญ เขาก็เน้น ในการสอนไม่วา่ การสอนระดับใด ต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ไม่ได้ยดึ สาระเป็ นสําคัญนะ ยึดผูเ้ รี ยนมี
สาระแล้วเวลาจัดการเรี ยนการสอนก็ตอ้ งให้เหมาะกับเขาด้วย ในมาตรา 23 ในการเรี ยนการสอนอย่าสอนความรู ้อย่าง
เดียวนะเอาคุณธรรมด้วย เอากระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย คุณธรรมในที่นี่และมาเป็ นเด็กอนุบาลเราก็ตอ้ งมาดูพฒั นาการทาง
ร่ างกายด้วยนะ พัฒนาการอบรมจิตใจด้วยนะ สังคมด้วย แล้วก็ทกั ษะทางสติปัญญาเป็ นเรื่ องสําคัญมากกว่าเนื้อหาสาระ
ทักษะทางสติปัญญา เช่น การสังเกต การจําแนก การเปรี ยบเทียบ การคิด คิดสร้างสรรค์ คิดใช้เหตุผลอะไรก็ตาม ในแผน
นี่จะมี จะใส่ เข้าไปเลย เพราะว่าในโครงการนี้เราตระหนักว่า สาระความรู ้ มีความสําคัญรองลงมาจากทักษะการเรี ยนรู ้
และเช่นเดียวกัน เรามีต้ งั 2-3 ตัว อย่างเนี่ย ความรู ้เอย คุณธรรมเอย กระบวนการเรี ยนรู ้เอย และคุณจะสอนยังไง เราก็ตอ้ ง
บูรณาการนั้นหลอมรวมไปในเวลาเดียวกัน เล่นหนึ่งกิจกรรม เล่นว่าวด้วยกันเนี่ย เธอก็ตอ้ งรู ้จกั แบ่งปันนะ เธอก็ตอ้ งมา
คิดเองนะว่า ทําไมว่าวตัวนี้ข้ ึน ทําไมว่าวตัวนี้ไม่ข้ ึน ทําไมว่าวตัวนี้ไปแล้วเอียงกระเท่เร่ คุยกันซิ เพราะหางมันมีเท่านี้ ใส่
หาง เด็กต้องสังเกตเป็ น เด็กต้องรู ้จกั คาดคะเนเป็ น แล้วก็เรี ยนรู ้ไปจากตรงนั้น ครู กจ็ ะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผูร้ ู ้มากที่สุด

เป็ นผูบ้ อกผูเ้ ล่า เปลี่ยนเป็ นผูก้ ระตุน้ ผูจ้ ดั การ ทํายังไงให้ความรู ้เกิด โดยเกิดจากตัวเด็กเองนะ ก็ถามไป จัดสื่ อไป พา
ออกไปที่ที่ให้วิ่งได้ เช่น รอบเสาธง วิ่งเสร็ จไม่ข้ ึนหรอกค่ะ เพราะโรงเรี ยนประกอบไปด้วยตึก อาคาร 3-4 ชั้นรอบเลย ก็
ต้องพอไปที่สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอลข้างนอก ให้มีที่ ให้มีลม ให้วา่ วขึ้นได้ อันนี้กจ็ ะเป็ นเรื่ องว่า เราไม่ได้บอก
ทั้งหมด เด็กเรี ยนรู ้จากการกระทํา เด็กเรี ยนรู ้โดยใช้ทกั ษะคิดเอง และก็สร้างตัวนี้ข้ นึ มา อันนี้กจ็ ะเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในมาตราที่ 24 ก็เหมือนเดิม ยึดเด็กเป็ นสําคัญอีกแล้ว สอดคล้องกับความสนใจนะ
เรื่ องไหนไม่สนใจก็ไม่เอา สนใจคนเดียวไหม ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องมีโหวด ใครจะเราเรื่ องไหน จะเรี ยนเรื่ องว่าวเนี่ย
แต่จะเอาว่าวอะไร จะทําว่าว หรื อจะเรี ยนรู ้ชนิดของว่าว เรื่ องไหนเป็ นที่ชอบมากที่สุดก็เอาเรื่ องนั้น เขาสนใจเป็ นส่ วน
ใหญ่ ตัวถนัดทางไหนหล่ะ บางคนถนัดพูดเก่งก็ออกมายืนเล่า ไปค้นข้อมูลมาแล้วก็มายืนเล่า บางคนวาดออกมาสื่ อสาร
พ่อแม่ช่วย Search อินเตอร์เน็ตเสร็ จแล้วคงไม่รู้จะปริ๊ นออกมายังไง เพราะครู ให้ใบงานนี้ไป ในสี่ เหลี่ยมเนี่ยครู ให้บนั ทึก
ข้อมูล ตัดปะมาก็มี หลายๆรู ปแบบมาก ฉะนั้นเราก็ตอ้ งไม่กาํ หนด ต้องเขียนนะ เด็กอนุบาลยังเขียนไม่ได้ เปิ ดโอกาสตรง
นั้นให้มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ถนัดยังไงเอาอย่างนั้น เพราะเราต้องการให้เขาสื่ อความคิดออกมา ว่าเขาเรี ยนรู ้ได้
แค่ไหน เขาคิดจินตนาการยังไง เพราะฉะนั้น เมื่อต้องการแค่การสื่ อการออกมานะ เปิ ดวิธีการให้หลากหลายให้มากยิง่ ขึ้น
อันนี้กจ็ ะเป็ นมาตรา 24 อีกอันนึงเนี่ยค่ะ ในมาตรา 28 ที่เราติดใจก็คือว่า หลักสูตรต้องมีความหลากหลาย คุณจะมาสอน
เป๊ ะ เป๊ ะ อย่างเดียวไม่ได้ ว่าวของอินโดต้องเป็ นอย่างนี้ ว่าวของมาเลเซีย สิ งคโปร์ตอ้ งเป็ นแบบนี้ ไม่ใช่เลย บางทีเด็กเขา
อาจจะคิดสร้างสรรค์ข้ ึนมาก็ได้ หรื อมีวิธีอื่น ให้เขาดู เราเองต้องเสนอเข้าไป และก็ไม่ใช่ดูจากอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวนะ
หรื อดูจากหนังสื อ หรื อดูจากตัวอย่าง อย่างเดียว เขาอาจจะคิดเอง จินตนาการเอง สร้างเองก็ได้ เนื้อหาต้องหลากหลายได้
ด้วย ทั้งนี้ยดึ เด็กเป็ นสําคัญนัน่ แหละ ให้เด็กได้คุณภาพชีวิตที่ดี คือเรี ยนรู ้ไป มีทกั ษะทางการเรี ยนรู ้ แคบลงมาอีก เมื่อกี้
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ อันนี้หลักสูตรอนุบาลเลย ในหลักสูตรอนุบาล ท่านที่เป็ นครู อนุบาลอยูเ่ นี่ยไม่ตอ้ งบอกเลย 1 ปี มี
อยู่ 4 เรื่ องเท่าเนี่ย ตัวเด็กกล้าที่สุดก็คือตัวเด็กก่อน เปิ ดเทอมมาไม่มีโรงไหนไม่สอนเรื่ องตัวเด็ก เพราะถือว่าเด็กเรี ยนรู ้ใน
สิ่ งใกล้ตวั และก็ดีมากเลยสําหรับเรา เราจะสอนเรื่ องฝนตก ล้างมือยังไง จะได้ไม่เป็ นโรคมือ เท้า ปาก ผมจะต้องยังไง
ตาจะต้องไม่เอามือเปื้ อนๆไปขยี้ ก็อยูใ่ นเรื่ องตัวเขา และเราก็ตอ้ งเอาทําอยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นหลักสูตรที่สาํ หรับเด็กอนุบาล
ฉะนั้นเราต้องแม่น ปกติเราต้องใช้อยูแ่ ล้ว แต่ประเด็นเราจะสอนเรื่ องอาเซียนเราจะทํายังไง เราจะเอาอาเซียนมาบูรณา
การกะเนื้อหาสาระของอนุบาล อันนี้เป็ นหลักสูตร หลายคนเวลาประเมินทีมผูม้ าประเมินบอกทําสอนเนื้อหาต่างออกไป
เราก็ตอ้ งพยายามโยง เด็กชอบ เด็กสนใจ หรื อสิ่ งที่เราสอนมันสัมพันธ์ยงั ไงกันเนื้อหาที่กระทรวงกําหนดให้เราใช้ ทั้ง 4
ตัวเนี่ย ทราบใช่ไหมคะ ตัวเราใกล้ที่สุด บุคคลรอบตัวเรา สถานที่รอบตัวเรา เรื่ องที่ 3 ก็เป็ นเรื่ องธรรมชาติ สิ่ งมีชีวิต
สิ่ งไม่มีชีวิต เรื่ องที่ 4 ก็คือเรื่ อง สิ่ งต่างๆรอบตัวเรา อันนี้กย็ งิ่ ไกลตัวออกไปเรื่ อยๆ ในเอกสารที่อาจารย์ได้ เราเสนอแค่ 2
ตัว เป็ นตัวอย่างเนอะ ที่ 1 ตัวเรา ที่ 3 เรื่ องธรรมชาติ ที่ให้เห็นว่าแตก พอเป็ นแบบนี้ปั๊บ อาจารย์ลองมาทําการวิเคราะห์เลย
ซีกทางสี น้ าํ ตาลจะเป็ นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่วนซีกสี น้ าํ เงินจะเป็ นสาระอาเซียน คือเนื้อหาที่เราสามารถบวกเข้า
ไปได้บูรณาการเข้าไปได้ ตามกฎหมายมาตราที่ 23 เราจะต้องบูรณาการเข้าไป เราจะต้องบูรณาการตรงไหนหล่ะ เราก็
ต้องมีดูเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็ นตัวตั้งก่อน แล้วเราก็มาจัด จะเห็นได้วา่ อย่างเรื่ องตัวเราเสร็ จ เรื่ องรู ปร่ าง
หน้าตา เรื่ องชื่อเสร็ จและก็จะพูดเรื่ องการแต่งกาย อยูบ่ า้ นต้องแต่งยังไง อากาศร้อนใส่ เสื้ อบางนะ ถ้าอากาศหนาวต้องใส่
เสื้ อหน่อยนะ เวลาเล่นก็อาจจะเสื้ อผ้ายังไงก็วา่ ไป ตอนเนี่ยเราแทรกเรื่ องร่ างกาย การแต่งกาย ชุดประจําชาติได้เลย
เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาหลักสูตรที่เราจะเป็ นต้องใช้ วางไว้แล้วเอาสาระอาเซียนมาบวกเข้าไปบูรณาการเข้าไป 1.6 การ
เล่นค่ะ เวลาเด็กพูดถึงตัวเรา พูดถึงการเล่น แล้วเราก็เอาการเล่นของเด็กอาเซียนแทรกเข้าไปตรงเนี่ย ในโครงการที่ทาํ เรา
ไม่ได้จดั เฉพาะอาเซียนกับอาเซียน สัปดาห์น้ ีสอนอาเซียนแล้วไม่สอนเรื่ องอื่นเลยไม่ใช่ เราเอาตัวที่เป็ นของนอก ของ

นอกก็คือนอกเหนือหลักสูตรจะเข้ามา เราก็มาเลือกที่เข้านะ จะเข้าตรงไหน โดยยึดหลักสูตรของโรงเรี ยนเป็ นสําคัญก่อน
ว่าตรงไหนจะเข้าได้ ตรงไหนที่จะเหมาะ การเล่นนี่อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงหลัง เนื่องจากถ้าเข้าในหน่วยตัวเราตอนต้นปี
ฝนจะเยอะ จะออกไปเล่นข้างนอกไม่ค่อยได้ แต่กย็ งั มีของเล่นอื่นๆอยู่ เพราะฉะนั้น หลายเรื่ องเข้าได้ดีในตรงนี้ หลาย
เรื่ องเข้าได้ดีในเรื่ องอื่นๆ ที่เราจัดไว้รายปี ใน power point ก็จะมีไว้ท้ งั หมด 4 ตัว คือทั้งตัวเรา บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ
และก็สิ่งต่างๆ เรามาดูเรื่ องบูรณาการสาระเข้าไปก่อน ตัวที่ 3 จะเป็ นเรื่ องธรรมชาติรอบตัว สิ่ งมีชีวิต สิ่ งไม่มีชีวิต ดิน หิ น
แร่ นํ้า อากาศ แสงแดด ที่เราเลือกสอน จะเห็นคําว่าอากาศ อยากให้อาจารย์มองว่า สิ่ งที่อาจารย์จะเห็นในกิจกรรม ใน
แผน หรื อตัวอย่างกิจกรรม ซึ่งจะกล่าวต่อไปในท้ายๆ ก็จะมาจากตรงนี้นี่เอง คือครู สอนเรื่ องอากาศอยูแ่ ล้ว อากาศกับลม
อากาศก็คือสิ่ งที่อยูร่ อบตัว เมื่อไรเคลื่อนที่กเ็ ป็ นลม ว่าวจะขึ้นได้ตอ้ งอาศัยลม เห็นไหมคะเราโยงไปถึงแหละ ว่าวเป็ นว่าว
อะไรที่เด็กๆชอบ ว่าวไทย ว่าวอีลุม้ สารพัดว่าว ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้ า ว่าวนก ว่าวรู ปสัตว์ ว่าวตลก เด็กๆก็จะกว้างขวางมาก
เด็กๆก็จะไปได้ เราสามารถเอาว่าว การเล่นว่าวเนี่ย มาแทรกในตรงนี้ได้ อันนี้กค็ ือเราเอาหลักสูตรปกติต้ งั ก่อน และก็ยงั
สอนเรื่ องสิ่ งมีชีวิต สิ่ งไม่มีชีวิต เป็ นหลักของเราอยูก่ ่อน แล้วเราก็ค่อยๆ ขยายเนื้อหา แตกก่อ แตกหน่อ ออกไปถึงเรื่ อง
ว่าวได้ อันนี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้จดั เฉพาะอาเซียน และเราลืม เราหยุดอันอื่นนะ แต่บรู ณาการเข้าไป โดยใช้แผนเก่าเป็ นตัว
ตั้ง ทํา mind map มาให้อาจารย์ดูจะได้เห็นชัดว่ามันแตกออกไปยังไง อย่างอันนี้เป็ นหน่วยตัวเรา แล้วเราแตกไปเลย
อย่างเช่น เรื่ องชื่อแตกออกไปอีกก็ได้เนอะ ชื่อเป็ นชื่ออะไร ชื่อเราชื่ออะไร เด็กในห้องชื่ออะไรบ้าง แล้วพี่พม่าที่มาช่วย
เราในโรงเรี ยน ทําครัว พี่เขาชื่ออะไรก็แตกออกไปได้ต่อ แต่ตอนนี้เสนอแค่แตกนิดเดียวเฉพาะแค่เด็กในห้อง แล้วแต่เรา
จะแตกตรงไหนก็ยอ่ มได้ เพียงแต่เราเท้าความไปให้ถึงละกัน ในเรื่ องรู ปร่ างหน้าตา ใบหน้า คิ้ว 2 ชั้น 1 ชั้น ไปได้แล้ว ถ้า
คุณไปถึงสิ งคโปร์อาจจะมีตาชั้นเดียวอยูม่ ้งั ผมเป็ นยังไง ผมหยิก ผมยาว ไปได้ถึงอาเซียนแหละ การแต่งกายก็ไปได้ จะ
เห็นได้วา่ ชุดสุ ดท้าย แถวสุ ด ท้ายสุ ดไปถึงอาเซียนได้ ในตอนต้นเราจะใช้แค่กลางๆในบางเรื่ อง อย่างชุดแต่งกายประจํา
ชาตินี่แตกง่ายมาก ก็ไปได้ง่าย เล่นก็เหมือนกัน เล่นก็ไปได้ เล่นไปออกชนิดของการเล่น แล้วก็ประเทศไหนเล่นอะไร
อย่างหมากเก็บพี่ไทยเล่นไหมคะ เล่น มาเลเซียเล่นไหมคะ เล่นค่ะ พวกทางใต้เขาก็เล่น แต่อาจจะมีเกมต่างกัน หมากรวม
เราเอามาคนละ 50 ใครได้เยอะก็ชนะ หรื อหมาก 1 หมาก 2 หมาก 3 วิธีการอาจจะต่างกันออกไป ขี่มา้ ก้านกล้วยเล่นมั้ยค่ะ
เล่น ประเทศไหนก็มีตน้ กล้วย ใน เซาท์อีส เอเชีย ไปประชุมที่อินเดียก็เห็นเขาเล่นกัน ม้าก้านกล้วย แต่ประเด็นของครู เรา
คือเราหาเอกสารมาอ้างอิงไม่ค่อยได้ เพราะว่าก่อนที่ครู จะสอนเรื่ องเหล่านี้ได้ ครู ตอ้ งเป็ นผูร้ ู ้ก่อน รู ้แล้วไม่ได้บอกนะ รู ้
แล้วก็มาจัดเตรี ยมหาข้อมูล หาอะไรต่อมิอะไร มาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัส อันนั้นก็จะ
เป็ นบทบาทของครู อนุบาลที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับเด็ก คือเด็กจะต้องได้เลือกใช้ในสิ่ งที่ตวั ชอบมาเรี ยน เด็กจะได้เลือกใช้
วิธีการ จะจับ จะต้อง จะวาด หรื อจะดม หรื อจะสัมผัส หลายคนทุกอย่างดมหมด เจ้าตัวเล็ก 2 ขวบ ดมทุกอย่างเลย ไม้
บล็อกก็ดม บล็อกพลาสติกก็ดม อันนั้นก็เป็ นสไตล์การเรี ยนรู ้ของเขา เราอยากให้เด็กแต่ละคนคงความเป็ นเขาอยู่ แล้วก็
ถ้าเขาใช้วิธีใดที่เขาถนัดเขาก็จะเรี ยนรู ้ได้ดี เราอยากให้เขามีความเป็ นตัวเขาเองอยูอ่ ย่างนั้น แต่วา่ ครู ตอ้ งรู ้นะ ต้องจัดสื่ อ
ให้หลากหลาย ซึ่งบางทีอย่างม้าก้านกล้วย แต่เราก็เห็นนะไปที่ไหนเราก็เห็นนะ อินโดยังเอาใบตองใส่ จานข้าวมาให้เรา
กินเลย และถ้าเราแต่งมอมมาก นุ่งกางเกงขาสั้น เขาไม่ให้จานหรอก เขาลองใบตองให้เรากินเลย ให้มือหยิบกิน ช้อนก็
ไม่ให้ นัน่ เป็ นวัฒนธรรมของเขา แต่พอเรา search เรื่ องม้าก้านกล้วย การเล่นขี่มา้ ก้านกล้วยเนี่ย ไม่มีขอ้ มูล หายาก
เหมือนกันนะคะ อันนี้กเ็ ป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เราเลือกหัวข้อแตกออกไป แต่ยงั ไงก็ตามจะขี่มา้ ก้านกล้วย จะหมากเก็บ
เด็กก็ยงั ได้สงั เกต ได้จาํ แนก ได้เปรี ยบเทียบ ได้ดูจาํ นวนที่มากขึ้นหรื อน้อยลง ได้นบั ได้คิด ได้อ่าน ได้เล่นกันเป็ นกลุ่ม มี
ทักษะทางสังคม เล่นแล้วสนุกด้วย ก็ได้อารมณ์จิตใจ อันนี้เราก็จะแทรกเข้าไปเสมอ นี้กจ็ ะเป็ นหน่วยเรื่ องตัวเรา หน่วยที่
3 ที่ให้ดู ธรรมชาติรอบตัว อันนี้เป็ น mind map แล้วก็จะเป็ นสี ตวั เองก็ชอบเพราะดูแล้วมันมันดี และมันจะจําง่าย พอเรา

แบ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต ง่ายแหละ ก็จะเป็ นเรื่ องของเราที่จะแตกออกไปได้ จริ ง mind map จะไม่มีเส้นเปล่า จะเขียนเต็ม
หมด ถ้าเมื่อไดไม่มีอะไรเขียนเราจะลบออก เวลาเราวาดเราก็เมื่อย เนื้อที่กระดาษมันน้อย เราขีด 10 เส้น คือ 10 ประเทศ
ในอาเซียน เป็ นต้น อย่างที่เล่า สัตว์ประจําชาติมีกแ็ ตกออกไปได้ หลายโรงเรี ยนก็ทาํ นะ ในเรื่ องพืช ไม่วา่ จะเป็ นใบ เป็ น
ดอก เป็ นประเภทพืชสมุทรไพร เป็ นอาหาร จริ งๆ เซาท์อีสท์ เอเชียต่างกันไม่เยอะ อย่างหน่วยมะพร้าว เคยทําแล้วก็สนุก
ไม่วา่ จะเป็ นมาเลียเซีย หรื อ อินโด ก็ใช้ในเรื่ องการแกง การทําขนม ประโยชน์เยอะเลย ก็ทาํ ได้เหมือนกัน ในเรื่ อง
สิ่ งไม่มีชีวิต ตอนที่ทาํ อนุรักษ์กไ็ ม่ได้แยกแบบนี้ เวลาในโรงเรี ยนในเรื่ องกระดาษ ในเรื่ องอะไรต่ออะไรเราก็จะบูรณา
การกันเข้าไป สถานที่กเ็ ป็ นเรื่ องที่เราไม่ได้แตก อย่างเรื่ องโรงเรี ยนเราไม่ได้ไปไกลถึงอาเซียน ถามว่าทําได้ไหม ได้ ถ้า
อาจารย์คิดจะทํานะคะ แล้วก็มีขอ้ มูล มีคุณครู ที่รักสนุก ก็ทาํ ได้เลย อันนี้กจ็ ะทําให้เห็น เราทําอาเซียนมาเข้าอนุบาลได้
แล้วถูกไหมคะ เข้าอย่างไรก็เป็ นเรื่ องของการเรี ยนการสอน สิ่ งที่ให้ดูกไ็ ปเอามาจากที่โรงเรี ยนสอนจริ ง อยากให้อาจารย์
เห็นของจริ ง แต่เนื่องจากตัวเองไม่มีโรงเรี ยน ก็เลยไปขอจากโรงเรี ยนเขามา ซึ่งเขาทํามาแล้วในเหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นเมื่อปี
ที่แล้ว ก็อยากให้ดู เรื่ องที่จะให้ดูอย่างที่เรี ยนตั้งแต่ตน้ คือ การเล่นว่าวของเด็กอาเซียน มันอยูใ่ นสาระเรื่ องอากาศ เขา
สอนเรื่ องอากาศแล้วเขาก็ต่อมาว่าประโยชน์ของอากาศ โทษของอากาศ อากาศที่มนั กลายเป็ นลม แล้วพัดแรงๆ มันก็ทาํ
ให้บา้ นเรื อนผังได้นะ ทําให้เกิดคลื่นใหญ่เป็ นซึนามิได้ แต่วา่ ประโยชน์กเ็ ยอะ เราไม่มีอากาศเราก็แย่นะ สิ่ งมีชีวิตทุก
อย่างต้องการอากาศในการหายใจ ลักษณะเป็ นยังไงก็เรี ยนไปตอนต้น ประโยชน์อีกอย่างคือช่วยให้สิ่งต่างๆลอยอยูใ่ น
อากาศได้ แล้วเราได้บอกเครื่ องบินบินได้ ให้เด็กลองทําเลย นวัตกรรมที่จะให้ดู โรงเรี ยนเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมการสอน
แบบ Project Approach ใน Project Approach ก็จะมี 3 ระยะ คือ ระยะเริ่ ม คือ เริ่ มหาหัวข้อ เรารู ้วา่ เราจะสอนเรื่ องอากาศ
จะให้เด็กทํากิจกรรมเรื่ องว่าว แต่อะไรของว่าวหล่ะ อันนี้จะเป็ นสิ ทธิ์ที่เด็กจะได้เลือก เลือกแล้วเดี๋ยวก็จะหาข้อมูล หา
วิธีการเรี ยนรู ้ หากิจกรรมมาให้เด็กๆทําต่อไป ในขั้นที่ 2 ก็จะเป็ นขั้นรวบรวมข้อมูล สื บค้นข้อมูล อันนี้หลายวิธีมากเลย ดู
หนังสื อ ดูอินเตอร์เน็ต ดูภาพ ทดลองทํา มีคนมาสาธิต เด็กได้ปฎิบตั ิ เด็กได้ไปทัศนศึกษา ได้เห็นของจริ ง ได้ก ระทําจริ ง
เราก็ยงั เชื่อกันอยูว่ า่ เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นการกระทํา เด็กเรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในระยะที่ 3 เป็ นระยะของการสรุ ป
แล้วก็จดั นิทรรศการ เขาก็จะสรุ ปออกมาว่าใน Project เขาทําอะไรบ้าง แล้วเขาเรี ยนรู ้อะไร เมื่อเขาเรี ยนรู ้แล้วเนี่ย เขาจะ
จัดให้คนอื่นดูยงั ไง เขาก็ตอ้ งมาคิดสร้างสรรค์ เขาจะจัดอะไรไว้บา้ ง ใครอยากดูอะไรบ้าง คนที่มาไม่วา่ จะเป็ นพีน่ อ้ ง พ่อ
แม่ หรื อครู บาอาจารย์ หรื อจากโรงเรี ยนอื่นๆ อยากรู ้อยากเห็นอะไร แล้วใครจะมาหล่ะ เขาก็ตอ้ งคิดจะเชิญชวนใคร อันนี้
ก็เลยอยากให้ดู แต่วา่ กังวลเรื่ องอุปกรณ์ เทคโนโลยี ก็เลยทํามาเป็ น power point หมด ไม่ได้มี DVD ให้ดู อันนี้เอามาจาก
โรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่ ในครั้งแรกจะดูช่องพัฒนาการที่เด็กจะได้ ความมุ่งหมายเนี่ย จะมีต้ งั แต่ทกั ษะทางการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่
สังเกต จําแนก เปรี ยบเทียบ มันเข้าช่วงไหนหล่ะ ถ้ามันเข้าเทอม 2 เด็กอาจจะบวก หรื ออาจจะนับเกินเลข 2 หลัก เป็ นต้น
อันนี้กเ็ ป็ นหลักของโรงเรี ยนเขามีอยู่ การอ่าน การเขียน เขาเริ่ มแหละ แต่เนื้อหาก็ไม่เยอะ ก็คือเป็ นเรื่ องว่าว เพราะฉะนั้น
ในตอนต้น ครู เริ่ มที่จะให้เด็กดูวีดีโอ ดู youtube คือ Project ไม่ใช่ทาํ เรื่ องอะไรก็ได้ บางทีเราก็มีกรอบของเราอยูว่ า่ เด็กก็
มีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงแล้วเลือกได้ ให้ดูภาพก่อน แล้วก็คุยกัน เด็กก็จะเอาสิ่ งที่เห็น สิ่ งที่รู้มาก่อนมาร่ วมคุย หรื อคุยเสร็ จ
แล้วก็จะให้เวลาสัก 1-2 วัน ค่อยมาพูดก็ได้ วาดออกมาเป็ นภาพก็ได้ ในท้ายที่สุด พูดหลายคน หลายคนก็หลายเสี ยง
หลายคนก็หลายเรื่ อง แล้วเอาเรื่ องอะไรดีล่ะ ก็มีการลงคะแนนเสี ยง เห็นไหมคะการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขเนี่ย เสาหลัก
แรกของอาเซียนก็ยงั เอาเข้ามา แต่เอาเข้ามาในมุมมองเด็กอนุบาล เล่นแบบอนุบาล ไม่ได้สอนประชาธิปไตยใหญ่โต
พรรคการเมืองอะไรใหญ่โต แต่วา่ ต้องฟังกันนะ ต้องเคารพเสี ยง ความคิดของเพื่อนหลายๆคนนะ เป็ นต้น นั้นก็เป็ นของ
วันที่ 1 ทั้งหมด อันนี้เป็ นการดูอินเตอร์เน็ตในห้องเรี ยน ดูเพื่อจะตีกรอบว่า เรากําลังจะทํา Project นะ คุณกําลังจะได้เลือก
นะ แต่มนั ต้องเกี่ยวข้องกันประมาณนี้ เรื่ องว่าว เพราะเราทําเราสอนเรื่ องอากาศมาแล้ว กิจกรรมเรื่ องอากาศ นํามาสู่เรื่ อง

ลักษณะคุณสมบัติของอากาศ เรากําลังจะพูดถึงประโยชน์ของอากาศ เด็กก็ตอ้ งมาตามเนี่ย มีสิทธิ์เลือก แต่เลือกในกรอบ
Project เลือกในกรอบ อันนี้ดูอินเตอร์เน็ตค่ะ อันนี้ค่อยมาเล่า ใครเคยเจอว่าว มาเล่นว่าว รู ้จกั ว่าวอันไหน ที่ไหน แม่เอา
มายังไง ก็ฟังกันไปเถอะ นัง่ ได้สกั พัก เล่ากันได้ไม่กี่คน นัง่ ไม่ไหวแหละ จุ๊กจิ๊ก จุ๊กจิ๊ก ก็ได้ออกไปทํากิจกรรมอื่น พอฟัง
เสร็ จ เอาแบบไหนตั้งหลายเรื่ อง ครู เขียนเป็ น map ให้ดูแล้ว เอาแบบไหนดี มาลงคะแนนเสี ยงกันดีกว่า พอลงคะแนน
เสี ยงปั๊บ เราก็จะรู ้วา่ ตัวไหนที่มนั สูง ตัวไหนที่เลขเยอะ โอ๊ย! เรื่ องนี้มีต้ งั 18 คนแน่ะ 18 มีเลข 1 กับเลข 8 ไปแล้วออก
คณิ ตศาสตร์ อันนี้กค็ ือได้เรื่ อง ได้หวั ข้อที่เขาจะเอามาทํา Project อันนี้เป็ นขั้นที่ 1 แหละ ก็ยงั อยูใ่ นว่าวนั้นแหละ อะไร
ของว่าว การทําว่าว การเล่นว่าว หรื อชนิดของว่าว หรื อส่ วนประกอบของว่าว อะไรก็วา่ ไป ก็จะมีพดู อะไรก็ไม่รู้ เล่าก็ได้
บ้างกระท่อนกระแท่นบ้าง นัง่ กันไม่ไหว เอาให้วาดรู ปก็ได้ ทําศิลปะออกมาตัวคิดอะไร มีประสบการณ์การเดิมยังไง อัน
นี้จะเป็ นข้อมูลให้เราเลยว่าเด็กรู ้แค่ไหน แล้วในขั้นที่ 2 เวลาให้ไปสื บค้นความรู ้เพิ่มขึ้นเนี่ย มันต้องตั้งอยูบ่ นฐานตัวนี้วา่
เด็กเรารู ้อะไรไปบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะเริ่ มว่าครู ตอ้ งรู ้ตวั นี้นะ ฟังเด็กแล้วเราก็ตอ้ งไปคิดกิจกรรม สานต่อว่า เด็กเรา
น่าจะได้อะไรต่อไป แล้วจะไปสู่เป้ าหมายที่เขาต้องการ ถ้าเขาอยากรู ้เรื่ องชนิดของว่าว ก็ตอ้ งไปให้ถึงชนิดของว่าว อัน
นั้นเป็ นเรื่ องที่ครู ตอ้ งไปว่าแผนกิจกรรม จะต้องทําเว็บของครู ต่อไป ขั้นที่ 2 นี่เป็ นขั้นหลักขั้นใหญ่เลย ก็คือขั้นสื บค้น
ข้อมูล สื บค้นก็คือเด็กเรี ยนรู ้จากตัวเองโดยการกระทํา ก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา อันนี้กท็ าํ หลายรู ปแบบมากเลย ตั้งแต่คน้
จากหนังสื อซึ่งเรามักจะชินใช่ไหมค่ะ และค้นจากอินเตอร์เน็ต โรงเรี ยนนี้เขามีอินเตอร์เน็ตให้เด็กใช้ แต่ที่ดีมากเลยก็คือ
ส่ งใบงานกลับไปบ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วย อันนั้นจะได้ 1 ต่อ 1 มากเลย หลายรู ปแบบพ่อแม่ช่วยแล้ว วิทยากร ผูร้ ู ้เฉพาะ
เรื่ องเนี่ยเป็ นเรื่ องจําเป็ นก็ให้ผรู ้ ู ้เข้ามาเล่า เข้ามาจัดกิจกรรมสาธิต ทําด้วยกันกับเด็กได้ ขั้นต่อไปอันที่ดีมากๆ ต้องทําแต่วา่
ค่าใช้จ่ายสูงจัง ก็คือการทัศนศึกษา พาออกไปดู ไปให้เห็น ไปทําจริ ง ไปลองดูวา่ ว่าวเนี่ยต้องใช้อากาศและใช้ลมนะ และ
ทํายังไงถึงจะขึ้น ต้องมีคนจับหัวจับหางยังไง ต้องวิ่งประมาณไหน ทําไมตัวนูน้ ขึ้นตัวนี้ไม่ข้ ึน แล้วกลับมาเสร็ จคุณครู
ต้องมาช่วยกันสรุ ปให้ได้ เด็กคนนึงจะสไตล์หนึ่ง ก็ได้ความรู ้อย่างหนึ่ง แต่การมาสรุ ปตอนท้ายเนี่ยทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
หลากหลายและองค์รวมและเรี ยนรู ้ได้กระจ่างมากขึ้น อันนี้เป็ นขั้นที่ 2 ในขั้นที่ 3 เขาต้องมาสรุ ปเลย ว่าเรื่ องว่าวเนี่ย เขา
เรี ยนอะไรมาบ้าง ได้ความรู ้อะไรมาบ้าง เขาต้องจําได้สรุ ปได้พดู ได้ แล้วรู ้แล้วจะบอกให้คนอื่นรู ้ได้ยงั ไง อันนั้นก็คือการ
จัดนิทรรศการ จัดยังไงเขาก็ตอ้ งคิด คิดสร้างสรรค์ คิดสร้างออกมา ให้เป็ นชิ้นงาน จะเชิญใครบ้าง ทําบัตรเชิญซิคะ คุณ
ทําบัตรเชิญออกมาเลย แล้วก็ส่งไป กําหนดวันใครจะเป็ นคนอธิบายอะไรต่ออะไรยังไง เพราะฉะนั้นอันนี้ทาํ ให้เห็นได้วา่
จากหน่วยเรื่ องอากาศ เขาสามารถต่อไปในเรื่ องของประโยชน์ของอากาศ ประโยชน์ของลม แล้วไปสู่วา่ ว ว่าวแล้วก็ไปสู่
อาเซียนได้ ตรงนี้ดูเหมือนไม่เห็นอาเซียนใช่ไหมคะ แต่จริ งๆเวลาเขาทําว่าว เวลาสื บค้นข้อมูล มันจะไปถึงเลย ว่าว
มาเลเซียเป็ นยังไง ว่าวอินโดเป็ นยังไง คนทําว่าวก็ทาํ ว่าวที่ดีมากเลย เข้ามาให้ดู อันนี้กจ็ ะเป็ นเว็บของครู อันนี้เสนอให้ดู
ว่าเด็กเขาคุยอะไรกัน น่ารักมาก ในท้ายที่สุดอาเซียนเริ่ มในอนุบาลก็ได้ ได้แบบ1 บูรณาการ ได้แบบยึดเด็กเป็ นสําคัญ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

