
สถานการณ์ แนวทางฟ้ืนฟูภาวะฉุกเฉิน
ทางการเรยีนรู ้และการจดัการห้องเรยีน 
สําหรบัเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์จาก
โครงการโรงเรยีน
พัฒนาตนเอง  
กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา

รายงานฉบับพิเศษ

ห้องเรยีนฟ้ืนฟู
หลังโควิด-19 



ห้องเรียนฟ้ืนฟู 
หลังโควิด-19

รายงานฉบับพิเศษ

ท่ีปรกึษา
• คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนท้ังระบบ 
• ดร.ไกรยส  ภัทราวาท
• ดร.อุดม วงษ์สิงห์ 
• ดร.ภูมศิรณัย์  ทองเล่ียมนาค 
• รศ.ไพโรจน์ คีรรีตัน์

จดัพิมพ์และเผยแพรโ่ดย
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชัน้ 13 
เลขท่ี 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2079-5475

เรยีบเรยีงเน้ือหาและออกแบบรูปเล่ม
บรษัิท บุ๊กแด๊นซ ์ สตูดิโอ จำากัด

เผยแพรค่รัง้แรก ตุลาคม 2565
ISBN 978-616-8307-14-4

รายงานฉบับพิเศษ  “ห้องเรียนฟ้ืนฟู 
หลังโควิด-19”  น้ี เรียบเรียงเน้ือหาจาก 
ง า น วิ จั ย  ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย เ พื่ อ ค ว า ม 
เสมอภาคทางการศึกษา กสศ.ร่วมกับ 
สถาบัน วิ จัย เ พ่ือ ก า ร ป ร ะ เ มิน แ ล ะ 
ออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย สำารวจสถานะความพร้อม 
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย  
( T h a i l a n d  S c h o o l  R e a d i n e s s  

Survey: TSRS) ระหว่างปีการศึกษา  

2563 - 2565 
และจากข้อค้นพบของ โครงการ

โ ร ง เ รี ย น พั ฒ น า ต น เ อ ง  เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ่



สารบัญ

3

ภาวะฉุกเฉินทางการเรยีนรูเ้พราะโควิด-19  5 

“เด็กประถมต้น” มพัีฒนาการด้านกล้ามเน้ือ 

เทียบเท่าอนุบาล 2 

ก่อนสูญเสียเด็กท้ังรุน่ต้องหยุดสีแดงให้ได้   7

ผลวิจยั TSRS ของ กสศ. และ RIPED 8 

เด็กประถมต้นวันน้ีมีพัฒนาการถดถอยเท่าเด็กอนุบาล! 10 
 รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

บทบาท“ โรงเรยีนพัฒนาตนเอง” 13 
ในสกานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการเรยีนรู้ 
 ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพครู 

 และสถานศึกษา กสศ.  

เกิดอะไรขึ้นในห้องเรยีนเทอมท่ีผ่านมา 15  
ข้อค้นพบจากโครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง   
เมื่อการเรยีนเป็นความทุกข์และรูสึ้กล้มเหลว  
ทำาให้เด็ก ๆ หันหลังให้กับห้องเรยีน   
 ผศ.อัมพร ศรประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

 ชวนผู้ใหญ่สังเกต 14 สัญญาณเตือน 16 

 “กล้ามเน้ือบกพรอ่ง” ในเด็กประถมต้น

 ระบบประสาทรบัความรูสึ้กท้ัง 7 ชอ่งทางไมไ่ด้รบัการกระตุ้นอย่างเพียงพอ 18  

 และเป็นสัญญาณบอกว่าสมองของเด็กยังไมพ่รอ้มท่ีจะเรยีนรู้

 การทำาให้เด็กรูสึ้กไว้วางใจรา่งกายของตัวเองเป็นเรื่องสำาคัญ 19

 
สรา้งเด็กให้รูสึ้กไว้วางใจในศักยภาพของรา่งกายตนเอง 20 
 ผศ.พรพิมล คีรรีตัน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

  จบัดินสอผิดวิธีเน่ืองจากกล้ามเน้ือมอืไมแ่ข็งแรง 22

 คุณครูเห็นไหม หนูจบัดินสอไมถู่กวิธี 23

 การจบัดินสอไมถู่กวิธีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรยีนรู ้ 24



ถ้าเข้าใจและลงมือฟ้ืนฟูจรงิจงั 26  
การเรยีนรูข้องเด็ก ๆ จะค่อย ๆ พัฒนาดีขึ้นภายใน 14 วัน  
ตัวอย่างจาก 2 โรงเรยีนพัฒนาตนเอง  
 “ห้องเรยีนฟ้ืนฟู” กล้ามเน้ือบกพรอ่งในเด็กประถมต้น เด็ก ๆ ดีข้ึนได้ใน 14 วัน 27

 โรงเรยีนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) จงัหวัดปัตตานี  28

 โรงเรยีนผังปาล์ม 2 จงัหวัดสตูล 29

โรงเรยีนกับการฟ้ืนฟูความรูถ้ดถอยในเด็กประถมต้น 30 
ผศ. ดร.ศิรวิรรณ ฉัตรมณีรุง่เจรญิ    

คณบดีคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หากเด็กขาดโอกาสจะทำาให้รากฐานไม่แน่น 33 
และพลาดโอกาสเรยีนรูเ้รือ่งต่าง ๆ อีกมาก 
 ผศ. นพ.เทอดพงศ ์ ทองศรรีาช   

 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่  

 กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  

ครอบครวั : จุดเริม่ต้นการฟ้ืนฟูเด็ก 35 
 รศ. ดร.จุฑารตัน์ สถิรปัญญา 

 หัวหน้าหน่วยเวชศาสตรชุ์มชน  

 สาขาวิชาเวชศาสตรค์รอบครวัและเวชศาสตรป้์องกัน  

 คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

รูจ้กัโครงการ “โรงเรยีนพัฒนาตนเอง” 37 

การพัฒนาฐานกาย ตามแนวทางมนุษยปรชัญา 39 
 นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)   

 อุปนายกสมาคมการแพทย์มนุษยปรชัญาไทย คนท่ี 1

การเรยีนรูเ้ริม่ต้นจากฐานกายเสมอ 44 
 ครูเม - เมรษิา ยอดมณฑป (เพจตามใจนักจติวิทยา)  

 “ห้องเรยีนสายใจ” สรา้งพ้ืนท่ีปลอดภัยให้เด็กๆ 49 
 ครูหยก - ธีรดา อุดมทรพัย ์ หน่ึงในทีม “ก่อการครู”

ส่ิงท่ีจะช่วยพัฒนาความเช่ือมั่นในตัวเองสำาหรบัเด็ก 52 
ถอดบทเรยีนจากคุณครูท่ีช่วยเด็กเรยีนช้า  
 พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร จติแพทย์เด็กและวัยรุน่ (เพจหมอจรงิ DR JING)

กลับคืนสู่การเรยีนรูท่ี้สมวัยของเด็กประถมต้น เริม่ท่ีฐานกายแข็งแรง 54
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“เด็กประถมต้น” มีพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือเทียบเท่าอนุบาล 2

เด็ก 98% มแีรงบีบมอืต�า
กว่าเกณฑ์เฉล่ียของ
เด็กในวัยเดียวกัน 

ความสําคัญของกล้ามเน้ือ
มัดเล็กและมัดใหญ่
ต่อการเรยีนรูข้องเด็ก

ต้องพัฒนาควบคู่กัน   เพราะกล้ามเน้ือ
ส่วนน้ีมคีวามสําคัญในการเรยีนรู้
ของเด็กๆ มาก ท้ังชว่ยในการพยุงตัว
หรอืทรงตัว ทําให้รา่งกายเคล่ือนไหว
ได้คล่องแคล่ว รวมถึงชว่ยให้อวัยวะ
ต่างๆ ทํางานสัมพันธ์กัน

มคีวามสําคัญในการพัฒนา
สมองและระบบประสาท 
เพราะใชท้ั้งเขียนหนังสือ
เล่นเครื่องดนตร ีหยิบจบัของ
ต่างๆ   ไปจนถึงชว่ยเหลือตัวเอง
ในชวิีตประจาํวันได้ 

ส่งผลให้เขียนหนังสือชา้ 
ควบคุมทิศทางการเขียนไดไ้มดี่
การทรงตัวในการน่ังเขียนไมดี่
ทํางานเสรจ็ชา้ เรยีนไมรู่เ้รื่อง

กล้ามเน้ือมัดเล็ก

กล้ามเน้ือมัดใหญ่

“นักเรยีนชัน้ ป.2  
เปน็กลุม่ท่ีมภีาวะการเรยีนรู้
ถดถอยสูง  ตลอดชว่งการ
ระบาดของโควิด-19 กว่า 2 ปี
เด็กๆ เรยีนด้วยข้อจาํกัด 
เรยีนออนไลน์ไมเ่หมาะกับ
เด็กปฐมวัยและชว่งประถม
ศกึษาตอนต้น  พ้ืนฐานสําคัญ
ของการเรยีน การอ่าน การ
คิดเลข ถ้าเริม่ต้นไมดี่ เรยีน
ไมรู่เ้รื่องต้ังแต่เล็ก โอกาส
ล้มเหลวในอนาคตสูง และยัง
มโีอกาสเส่ียงหลดุออกนอก
ระบบ  สอดคล้องกับท่ียูเนสโก
ชีว่้า ถ้าเราไมจ่ดัการอะไร
เรื่องน้ีอย่างจรงิจงั  ประเทศ
จะเสียเด็กรุน่น้ีไปท้ังรุน่”

รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

ผู้ทําวิจยัเรื่อง 
“การสํารวจสถานะ
ความพรอ้มในการ
เข้าสู่ระบบการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย” 

“เกิดอะไรขึ้นกับเด็กประถมต้น”



สิ้นสุดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2565  
กับการเปิดเรียน  100%  มีสัญญาณอะไรใน 
ห้องเรียนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่กำาลังบอก 
เราว่าเด็ก  Generation นี้มีโอกาสเป็น  Lost  

Generation อย่างท่ีองค์การยูเนสโกคาดการณ ์ 
หากรัฐบาลท่ัวโลกไม่ลงมือฟ้ืนฟูการเรียนรู้ แต่ 
กลบัมุง่จะกา้วไปขา้งหนา้เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ 

แม้วันนี้สถานการณ์โรคระบาดจะเร่ิมคลี่- 
คลายแล้วจากการวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข  
แต่บาดแผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของเด็ก  ๆ  
ยังเ ร้ือรังและไม่มีทีท่าว่าจะหายไปโดยง่าย  
นับต้ังแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในปี  2563 การปิดสถานศึกษาและการเรียน 
การสอนรูปแบบทางไกลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ของนักเรียนทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่ม 
ยากจน ขาดโอกาส และกลุ่มเด็กเล็ก 

ทักษะขั้นพื้นฐานในทุกมิติที่เด็ก ๆ ได้สะสม 
ไว้หายไป เด็ก  ๆ  จำานวนไม่น้อยลืมวิธีการอ่าน 
และเขียน  บางคนจำาไม่ได้แม้แต่ตัวอักษร  
เด็กเล็กเร่ิมเข้าเรียน  แต่กลับไม่มีโอกาสได้ 
เรียนรู้ทักษะหรือการเตรียมความพร้อมทั้ง 
ร่ างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
เนือ่งจากการเรียนรู้ในชว่งปฐมวยัหรือประถมตน้ 
ที่ขาดหายไป 

หากเราไม่สามารถหยุดแนวโน้มน้ีได้   
หมายความว่าประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในภาวะ 
การเรียนรู้ถดถอยเป็นรายบุคคลเท่าน้ัน แต่ 
ข้อมูลท่ีพบกำาลังบอกเราว่า  ประเทศไทย
อาจเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียเด็กทั้งรุ่น  
หรือ Lost Generation

เร่ืองนี้จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควร 
ตื่นตัวและให้ความสำาคัญ

รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 
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ก่อนสูญเสียเด็กท้ังรุ่น

พ้ืนท่ี ‘สีแดง’
สียิง่เข้มยิง่แสดงให้เห็นถงึพ้ืนที่
ทีม่ปัีญหาการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั

แผนท่ี School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS
เป็นการเก็บข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565
สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็ก
ท่ีมากข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19
หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดย้ัง
ผลเลวร้ายท่ีตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กท้ังรุ่น
หรือท่ีเรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย

STOP

ต้องหยุดสีแดง ให้ได้
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ผลวิจยั TSRS ของ กสศ. และ RIPED 
ชี้ เด็กอนุบาลยุคโควิดขาดความพร้อม
เข้าเรียนประถมต้นในปัจจุบัน

กสศ. ร่วมกับสถาบันวิ จัยเพื่อการ 
ประเมินและออกแบบนโยบาย  (RIPED)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำารวจสถานะ 
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ของเด็กปฐมวัย  (Thai land  School  
Readiness Survey: TSRS) เพื่อประเมิน 
ว่าเด็กปฐมวัยมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ได้ 
อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ที่เป็นทางการในระดับประถมศึกษาหรือไม่ 

โดยวัดทักษะพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย 
ด้านภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  รวมถึง  
Executive Functions (EFs) เชน่ ความ 
จำาใช้งาน (working memory) พร้อมทั้ง 
สำารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนและ 
สถานศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อระดับ 
ความพร้อมของเดก็ปฐมวัย ระดบัอนบุาล 3 
จำานวน  73 จังหวัด ระหว่างปีการศึกษา  
2563 - 2565 
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ความพร้อม
ในการเข้าเรียนช้ัน ป.1

ของเด็กยุคโควิด-19 
(2563 - 2565) 
เป็นอย่างไร

ผลวิจัย TSRS สะท้อนว่า การปิดสถานศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิด 
ปญัหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) กบัเดก็ปฐมวยัอยา่งชดัเจน โดยพจิารณาจาก 
ผลเปรียบเทยีบระดบัความพร้อมฯ  เฉลีย่ดา้นวชิาการของเดก็ปฐมวยั ชีใ้หเ้ห็นว่า กลุม่ตวัอยา่ง 
ที่สำารวจในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีหลังการปิดเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 อย่างยาวนาน  
มีระดับความพร้อมฯ  ตำ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่สำารวจในป ี 2563 (ไม่มีผลกระทบจากโควิด) และ 
กลุ่มตัวอย่างที่สำารวจในปี 2564 (ได้รับผลกระทบจากโควิดเล็กน้อย) 

ทักษะด้านภาษา
หลังจากต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน  
เด็กปฐมวัยจำานวนมากข้ึนไม่รู้จักตัว 
อักษรไทยเลย จากร้อยละ 9 ก่อนการ 
ระบาดของโควิด-19  เป็นร้อยละ  15 
หลงัการระบาดของโควดิ-19 (จาก 5 ตวั

ที่เลือกมาทำาการทดสอบ)

ทักษะด้านคณิตศาสตร์
หลั ง จ ากต้ อ งหยุ ด เ รี ยน 
เป็นเวลานาน เด็กปฐมวัย 
จำานวนมากข้ึนไมรู้่จกัตวัเลข  
0 - 9 ไดค้รบ จากร้อยละ 25  
ก่อนการระบาดของโควิด-19  
เป็น ร้อยละ  36  หลั งการ 

ระบาดของโควิด-19

Executive Functions (EFs)
หลังจากต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจำาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ลดลง ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะความจำาใช้งานต้องสร้างผ่านการ 
ทำากิจกรรมท่ีกระตุ้นในการเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอ สมองจึงจะพัฒนาความสามารถ 

ในการจดจำาแล้วดึงความจำานั้นมาใช้งาน
ดังนั้นพอไม่ไปโรงเรียน และผู้ปกครองไม่รู้วิธีกระตุ้น จึงเกิดภาวะถดถอยขึ้น

9

รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 



เด็กประถมต้นวันน้ี 
มีพัฒนาการ

ถดถอย
เท่าเด็กอนุบาล!

ทักษะท้ัง 3 ด้าน ท่ีขาดหายไปจะส่งผลทำาให้เด็กอนุบาล

ยุคโควิด-19 ท่ีก้าวข้ึนมาเรียนในชั้นประถมศึกษา 

ตอนต้นในวันน้ีตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

ตลอดเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาในช่วง 
การระบาดของโควดิ-19 เดก็ ๆ เรยีน 
ด้วยข้อจำกัด  การเรียนออนไลน์ 
ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ขณะที่ช่วง 
ประถมศึกษาตอนต้นคือพ้ืนฐาน 
สำคัญของการเรียน การอ่าน การ 
คิดเลข  ถ้าเ ร่ิมต้นไม่ดี  เรียนไม่ 
รู้เร่ืองตัง้แต่เลก็ โอกาสทีจ่ะล้มเหลว 
ในอนาคตสูง  ที่สำคัญในช่วงการ 
ระบาดของโควิด-19  แน่นอนว่า
เด็กจากครอบครัวมีฐานะร่ำรวยอาจ
สูญเสียการเรียนรู้มากกว่า แต่น่าจะ 
ฟ้ืนคืนได้เ ร็วกว่าเมื่อโลกกลับมา 
เปิดอีกคร้ัง ในขณะท่ีพัฒนาการ 
เรียนรู้ของเด็กจากครอบครัวยากจน 
จะฟ้ืนฟูอย่างช้า  ๆ หรือไม่ฟ้ืนคืน
กลับมาเลย

ชี้ว่ า  เด็กและเยาวชน 
ได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้ 
ถดถอยทุกระดับชั้นการศึกษา  
แต่นักเรียนช้ันประถมต้นเป็น 
กลุม่ท่ีมีปัญหาภาวะการเรียนรู้ 
ถดถอยสูง โดยมีพัฒนาการ 
เท่าเด็กชั้นอนุบาล 

รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง 
สถาบันวิจยัเพ่ือการประเมิน
และออกแบบนโยบาย 
(RIPED) มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย
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• การปิดสถานศึกษาท้ังโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็ก
เ รี ย น รู้ ท่ี บ้ า น ล ด ล ง อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  
แต่ใช้เวลากับหน้าจอเพิ่มขึ้นอย่างมาก  
ดังนั้นจึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจที่พบปัญหา 
ภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) 
ที่รุนแรง เพราะนอกจากจะไม่สามารถ 
เรียนรู้จากโรงเรียนเนื่องจากการปิด 
สถานศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด-19  
ยังเรียนรู้ด้วยตนเองลดลงด้วย ซ่ึงอาจ 
จะเป็นเพราะเด็กไทยจำานวนมากยัง 
ต้องการสื่อและอุปกรณ์จากโรงเรียนเพื่อ 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง หรืออาจจะเปน็เพราะ 
เด็กไทยจำานวนไม่น้อยอาศัยอยู่กับ 
ผู้สูงอายุ ซ่ึงอาจจะไม่สามารถส่งเสริม 
การเรียนรู้ของเดก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 
เพียงพอ  ทำาให้การปิดเรียนในช่วงที่ 
ผ่านมามีผลกระทบอย่างมาก

•  ความพร้อมของ เด็กปฐมวัย 
มีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จด้านการ 
เรียนของเด็กในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ  
เด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย 
มีโอกาสสูงท่ีจะประสบปัญหาการเรียนรู้ 
ในระดับประถมศึกษา 

•  ความสัมพันธ์ระหว่างความ 
ยากจนหรือความขัดสนของครอบครัว 
และความพร้อมของเด็กปฐมวัย  
สะท้อนใ ห้ เห็นความจำ า เ ป็นที่ ทุ ก 
ภาคสว่นควรจะตอ้งหาทางออกร่วมกนั  
เ พ่ือช่วยให้เด็กปฐมวัยไม่ถูกท้ิงไว้ 
ข้างหลัง  อาจจะต้องพิจารณาการ 
สนับสนุนหรืออุดหนุนเด็กปฐมวัย 
อย่างเร่งด่วน

•บทเรียนท่ีได้จากการดำา เนิน
โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยหลัก
สูตรไฮสโคป (HighScope) ตาม
แนวทางไรซ์ไทยแลนด์ ภายใต้การ
สนับสนุนของ กสศ. ชี้ให้เห็นว่า การ
พัฒนาและส่งเสริมครูปฐมวัยด้วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง 
(On-SiteTraining) เปน็เวลา 2 สปัดาห ์
สามารถช่วยให้เด็กปฐมวัยมีระดับ
ความพร้อมฯ ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
นัน่หมายความวา่ การยกระดบัคณุภาพ
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยใช้
วิธีการที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและเดก็ สามารถชว่ยพฒันา
เดก็ปฐมวยั โดยเฉพาะเดก็ทีข่าดโอกาส
หรือเดก็ยากจนไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

ผลวิจยั TSRS 
ยังสะท้อนข้อมูลดังต่อไปน้ี
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ข้อค้นพบเหล่านี้สำาคัญมาก เพราะ 
ความพร้อมฯ  ของเด็กปฐมวัยมีความ 
สัมพันธ์กับความสำาเร็จด้านการเรียนของ 
เด็กในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ เห็นได้ 
จากการนำาข้อมูลสถานะความพร้อมฯ ของ 
เดก็ปฐมวยัทีส่ำารวจในป ี 2563 (ปกีารศกึษา  
2562) ไปเชื่อมโยงกับผลการทดสอบการ 
อา่น (Reading Test หรอื RT) ของ สพฐ.  
ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2564 (ปีการ 
ศึกษา 2563) 

ผลการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่า  เด็ก 
ปฐมวัยท่ีมีความพร้อมฯ ด้านคณิตศาสตร์ 
และด้านภาษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มีแนวโน้ม 
ที่จะมีผลการทดสอบการอ่านด้านการอ่าน 
ออกเสียงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ  0.46  

และร้อยละ  0.40  ของคะแนนเต็ม และ 
จะมีผลการทดสอบการอ่านด้านการอ่าน 
รู้เร่ืองเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 0.28 และ 
ร้อยละ  0.23  ของคะแนนเต็ม บทเรียน 
คอื ความพร้อมฯ ของเดก็ปฐมวยัมผีลตอ่ 
ความสำาเร็จในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึนไป

นอกจากนี้งานวิจัยในต่างประเทศ 
ซ่ึงศึกษาภาวะการเรียนรู้ถดถอยในระดับ 
ประถมและมัธยมพบว่า ภาวะการเรียนรู้ 
ถดถอยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหามากกว่า 
ในกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า  จึงไม่น่า 
แปลกใจท่ีจะพบว่า  ภาวะการเ รียนรู้  
ถดถอยของเดก็ปฐมวยันัน้สงูมาก (หายไป 
กว่าร้อยละ  90)  และกลุ่มที่น่าเป็นห่วง 
เช่นเดียวกันก็คือกลุ่มเด็กประถมต้น
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บทบาท 
“โรงเรียน 

  พัฒนาตนเอง”
ในสถานการณ์

ภาวะฉุกเฉินทางการเรียนรู้

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง  
(TSQP) มุ่งปิดช่องว่างความเหลื่อมลำ้า 
ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมือง 
กับชนบทที่มีช่องว่างของการเรียนรู้ 
หา่งกนัถงึสองปกีารศกึษา โดยสนบัสนนุ 
การพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีขีดความ 
สามารถสูงในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็ก 
และเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม 
และเต็มตามศักยภาพ 

ทำาไมเราถึงเช่ือว่า โรงเรียนจะพัฒนา 
ตนเองได้ เพราะถือว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ือง 
สำาคัญ หัวใจการจัดการเรียนรู้คือห้อง 
เรียน แต่ว่าห้องเรียนก็คงไม่ได้ตั้งอยู่ใน 
ที่สาธารณะทั่วไป แต่ต้ังอยู่ในโรงเรียน  
ดังนั้น ห้องเ รียนกับโรงเ รียนจึง เป็น 
สิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญต่อการจัดการเรียนรู้  
เราก็เลยหันไปดูไกด์ไลน์ของการทำางาน  
และเราก็มองว่ามีใครบ้างที่พูดถึงเรื่องนี้

กสศ.ไปเจอวิจัยชิ้นสำาคัญของจอห์น 
แฮทที  (John Hattie) เร่ือง  Visible  
Learning (2008) แนวคิดที่ตอบโจทย์ 
การทำางานอย่างหนึ่งคือ  การพัฒนา 
โรงเ รียนท้ังระบบ  (Whole  School  

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ 
ผู้อำานวยการสำานัก 
พัฒนาคุณภาพครู 
และสถานศึกษา กสศ.
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Approach) และการวิจัยว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผล 
ต่อการเรียนรู้หรือคุณภาพของเด็กหรือผู้เรียนบ้าง  
จากการวิจัยก็ได้มาเป็น 6 เรื่องที่สำาคัญ ๆ คือ

1. ครูต้องรู้จักศักยภาพของเด็ก
2. การรวมพลังของครูทั้งโรงเรียน
3. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง
4. การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
5. การปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบการเรียนรู้ 

ของครู
6. การดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือการจับสัญญาณ 

เด็กนักเรียนให้ได้

โรงเรียนพัฒนาตนเอง  กสศ.จึงนำาแนวคิด 
ทัง้ 6 เร่ืองมาออกแบบกระบวนการพฒันาโรงเรียน 
ทั้งระบบ ได้แก่ 1. ระบบบริหารจัดการโรงเรียน 
คุณภาพ และ 2. นวัตกรรมการจัดการเรียนการ 
สอนในชั้นเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนสามารถ 
พฒันาตนเองได ้ จนกลายเปน็ตน้แบบในการขยาย 
ผลเชิงระบบร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง  

อันจะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิระบบ (System  
Change) และชว่ยผลกัดนัตน้แบบดงักลา่วสูร่ะดบั 
นโยบายต่อไป

นอกจากข้อค้นพบจากการดำาเนินงานมาแล้ว 
6  มาตรการท่ี เป็น  Intervention  สำาคัญใน 
โรงเรียนพัฒนาตนเอง ได้แก่ 

1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
2. กระบวนการ PLC 
3. สารสนเทศที่มีคุณภาพ 
4. การสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 

โรงเรียน 
5. นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
6. ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนเปน็รายบคุคล 
ทำาให้เกิดการสะท้อนผลจากข้อมูลให้เห็น 

ปญัหา และแนวทางฟืน้ฟนูกัเรยีนขึน้จากกระบวน- 
การการทำางานของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง  
ในเครือขา่ยร่วมพัฒนามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างภาคเรียนที่  1/2565  
ที่ผ่านมา 
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เกิดอะไรขึ้น
ในห้องเรียน

เทอมท่ีผ่านมา
ข้อค้นพบจากโครงการ
โรงเรียนพัฒนาตนเอง

ได้สะท้อนปัญหาท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
กอ่นจะสายเกนิแกแ้ละสญูเสยีโอกาสในการสร้าง 
ประชากรเด็กที่มีคุณภาพ 

 “ปัญหาได้ถูกค้นพบเมื่อมิถุนายน 2565  
ราวหนึ่ ง เดือนหลังจากเปิดเทอม  ทีมโค้ช 
โครงการโรงเรียนพฒันาตนเอง กสศ. เครือขา่ย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ ่ 
ได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์และปัญหา 
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 74 แห่ง 
ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช  
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
และได้รวบรวมปัญหาที่พบเข้าสู่กระบวนการ  
PLC (Professional Learning Community)  
หรือชมุชนแหง่การเรียนรู้ของคณุครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ซ่ึงจัดออนไลน์คู่ขนานกับการ 
ลงพื้นที่  เพื่อร่วมกันแก้ข้อจำากัดต่าง  ๆ  ให้  
สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา บริบทจริงของแตล่ะ 
พื้นที่ และต้องทันต่อสถานการณ์ก่อนที่จะสาย 
เกินไป โดยเน้นที่เด็ก  ป.2 หรือเด็กอนุบาล 2  
ทีไ่มไ่ดเ้รียนท่ีโรงเรียนตามปกติตอนอยูอ่นบุาล 3  
และ ป.1” 

ผศ.อัมพร ศรประสิทธ์ิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โค้ชการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล - ป.3) 
โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(TSQP) กสศ. 

เมื่อการเรียนเป็นความทุกข์
และรู้สึกล้มเหลวทำาให้เด็ก ๆ 
หันหลังให้กับห้องเรียน

15
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จากการสะท้อนของครูในวง PLC ทราบว่าโรงเรียนได้เร่ิมต้นเตรียมความพร้อม 
ดา้นต่าง ๆ ใหเ้ดก็ เพือ่รองรับการเรียนการสอนในเทอมนีด้ว้ยการคดักรองทักษะการอา่น  
การเขยีน การคดิเลข และการสือ่สาร แต่พบวา่นกัเรียนสว่นใหญม่คีะแนนของ 3 ทกัษะ 
แรก ซึ่งเป็นความพร้อมที่เป็นพื้นฐานสำาคัญอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก 

“ครูจึงพยายามช่วยฟื้นฟูเด็ก ๆ อย่างเต็มที่ โดยการแบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามระดับ 
ความสามารถ และจัดการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า  
รวมถึงมีการไปเยี่ยมบ้านเพื่อทำาความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของนักเรียน และ 
ขอความร่วมมอืกบัผู้ปกครองในการฝกึเพิม่ทีบ่า้น หลงัจากการทุ่มเทกบัการฝกึเดก็อยา่ง 
เข้มข้นตลอดเวลากว่าหน่ึงเดือน ผลปรากฏว่านักเรียน ป.2 จำานวนมากยังจำาพยัญชนะ  
จำาสระไมไ่ด ้ หรือจำาไดน้อ้ย จำาไดใ้นระยะสัน้ สะกดคำาไมไ่ด้ อา่นไมอ่อก เขียนไมไ่ด้ 
หรือเขยีนช้ามาก และไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ จงึใหค้รูทดลองประเมินพฒันาการ 
ฐานกายตามเกณฑ์ของระดับอนุบาล และเกณฑ์สมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ของช่วง 
วัย ป.2 ควบคู่กันไป”

ทักษะ
การคิดเลข
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เด็กเดินต่อเท้าและทรงตัวไมไ่ด้
กระโดดขาเดียว และกระโดด
สองขาพรอ้มกันไมไ่ด้

นอนหงายราบ ยกศรษีะ
จากพ้ืน โดยไหล่ยังติดพ้ืน
ไมไ่ด้

ไมส่ามารถใชก้รรไกร
ตัดกระดาษ (จบักรรไกรไมถู่ก 
ไมม่แีรงง้างและกดกรรไกร)

มอืและตาไมป่ระสานกัน
ขณะทํางาน

หยิบ จบัไมค่ล่อง 
รบัหรอืถือของ
แล้วทําตกบ่อย

ลงบันไดทีละข้ันและ
ต้องใช ้2 มอืจบัราวบันได

อ่านไมอ่อก เขียนไมไ่ด้ 
แมคํ้าพ้ืนฐาน

ไมโ่ต้ตอบ ไมส่ื่อสาร 
หรอืพูดเป็นคําๆ
ไมเ่ป็นประโยค เล่าเรื่องไมไ่ด้

ไมม่ัน่ใจในการลงมอืทํากิจกรรม 
และแยกตัวจากเพ่ือน ไมม่สีมาธิ

จบัดินสอผิดวิธี จดัท่าน่ังให้
พอดีไมไ่ด้ มอืและตัวเกรง็
จนเมื่อย ต้องก้มคอหรอื
นอนเขียน ควบคุมการเขียน
ไมไ่ด้

ไปห้องน�าบ่อย และไปครัง้ละ
นานๆ  บางคนขอไปห้องพยาบาล
เพราะปวดหัว ปวดท้องบ่อย
ผิดสังเกต

มนัีกเรยีนขาดเรยีนหลายคน
ทุกวัน งอแงไมย่อมเรยีน
หนังสือ หรอืรอ้งไห้จะกลับบ้าน

ลกุข้ึนเดินบ่อย น่ังหลังตรง
ไดไ้มน่าน ต้องเอามอืมา
ค�าไว้   น่ังห้อยเท้าไมไ่ด้  
ลกุข้ึนเดินไปมาไมม่สีาเหตุ
เพราะรูสึ้กเมื่อยมาก

ชวนผูใ้หญ่สังเกต
14 สัญญาณเตือน  
“กล้ามเน้ือบกพรอ่ง” ในเด็กประถมต้น

ท่ีมา : จากการลงพ้ืนท่ีของทีม PLC (Professional Learning Community) 
“โครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
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ระบบประสาทรับความรู้สึก
ท้ัง 7 ช่องทาง

ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอ 
และเป็นสัญญาณบอกว่า 

สมองของเด็กยังไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้

คุณค รูแล ะผู้ ป กค รอ งคว ร จ ะ 
เฉลียวใจว่า ภายใต้คำาว่า “เขียน” เด็ก 
ต้องใช้ท้ังกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
ของมือในการจับดินสอและของลำาตัว 
เพื่อทำาให้ร่างกายตั้งตรงและทรงตัวได้ 
อย่างม่ันคง จึงจะทำาให้เด็กเคลื่อนมือ 
ในการเขียนได้  สมองต้องควบคุม 
การทำางานของร่างกายและต้องจดจำา  
แยกแยะรูปร่างของตัวพยัญชนะแต่ละ 
ตัวซึ่งมีความซับซ้อน  คำาว่า  “อ่าน”  ก็ 
เชน่เดยีวกนั เดก็ตอ้งแยกเสยีงพยญัชนะ  
สระ เมื่อนำามาประสมกันเป็นคำา เกิด 
เป็นรูปใหม่ ได้เสียงที่เปลี่ยนไปอีก มี 
รายละเอียดท่ีต้องพยายามเรียนรู้ซ่อน 
อยู่มากมาย ในขณะที่เด็กมีต้นทุนของ 
ทักษะการเรียนรู้น้อยเกินไป การดุเด็ก 
ว่า  ทำาไมแค่นี้ เขียนไม่ได้  อ่านไม่ได้ 
และการบังคับเคี่ยวเข็ญ เด็กจะรู้สึกถูก 
กดดันและเครียด ยิ่งทำาให้การเรียนรู้ช้า 
ลงไปอีก

ครูและผู้ปกครองทุกคนต้องสังเกต 
และจับสญัญาณจากเดก็ให้ได ้ การลกุยนื 

และเดินไปมาในคาบสอน  ไม่ใช่เด็ก 
สมาธิสั้น หรือเป็นเด็กพิเศษ หรือการ 
ไม่ยอมทำาการบ้านเพราะขี้ เกียจเรียน 
อยา่งทีห่ลายคนดว่นสรปุ จากการสงัเกต 
พฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดและร่วม 
ประเมินกับครู พบว่าเกิดจากฐานกาย 
เด็กยังไม่พร้อม เราจึงมุ่งแก้ไขปัญหา 
ให้ตรงจุดร่วมกับครูและโรงเรียนท่ีตั้งใจ 
จะแก้ปัญหา  ควบคู่กับการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้บูรณาการและ 
สอดคล้องกับการพัฒนาฐานกาย ทำา 
อยา่งจริงจัง ตอ่เนือ่ง ใหโ้อกาสเดก็ และ 
ขยายผลไปยัง  ป.1 และ  ป.3 ด้วย การ 
ฟื้นฟูฐานกายและการเรียนรู้จะเห็นผล 
แบบค่อยเป็นค่อยไป ช่วงแรกจะเห็นผล 
ไม่ทันใจครู ต้องอดทน ใส่ใจ ให้เวลา  
และให้กำาลังใจกับเด็ก เราจะเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงที่เป็นความก้าวหน้าอย่าง 
เป็นรูปธรรม การทำาเช่นนี้คาดว่าจะช่วย 
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเด็กรุ่นนี้ 
ในระยะยาวได้
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การทำาให้เด็กรู้สึกไว้วางใจร่างกาย
ของตัวเองเป็นเรื่องสำาคัญ

ต้องทำาให้เขาเกิดความมั่นใจในความสามารถ 
ของร่างกายตัวเองก่อน ให้เขารู้สึกว่าเมื่อครูให้ 
ทำาอะไร ฉันสามารถทำาได้ คำาว่าทำาได้หมายถึง 
สำาเร็จในความหมายของเด็ก เป็นความสำาเร็จท่ี 
เป็นรูปธรรม เด็กรับรู้ได้เอง เราเคยเป็นไหม ไป 
เจอคูนำ้าที่อยู่ตรงหน้า  สิ่งที่จะพาฉันข้ามไปได้ 
คือร่างกาย ถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะข้ามได้  เราจะ 
ไม่ข้าม ต้องหาตัวช่วย ทำานองเดียวกัน เด็กเกาะ 
ราวบันไดเพราะฉันไม่มั่นใจว่าร่างกายจะช่วยให้ 
ฉันปลอดภัยตอนขึ้นลงบันไดได้ไหม

เอาเร่ืองฐานกายให้แน่นก่อน ทำากิจกรรม 
ฐานกายบูรณาการกับการเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอ  
เพราะสามารถทำาให้เด็กเห็นความสำาเร็จของ 
ตัวเองได้ง่าย เช่น ให้กระโดดขาเดียว ทำาได้ 
เท่ากับสำาเร็จ 1   ขั้น ไปหยิบ   ก   ไก่ ทำาได้เท่ากับ 
สำาเร็จอีก 1   ขั้น เด็กสนุกเพราะได้ท้าทายความ 
สามารถและเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว เร่ืองง่าย  ๆ  ที่เรา 
มองข้าม  อย่าคิดว่าโตขึ้นก็หายและทำาได้เอง  
เราเคยเห็นผู้ใหญ่ที่ จับดินสอผิดมาตั้งแต่เด็ก  
และจะจับผิดวิธีไปตลอดชีวิตไหม

ในระยะแรกไม่ต้องเร่ง 8 สาระ ครูสอนจบ 
ตามตัวชี้วัดในขณะท่ีเด็กไม่พร้อม  การเรียน 
ไม่สนุก เรียนแล้วเป็นทุกข์มาก เหมือนเป็นการ 
ตอกยำ้าความล้มเหลวของเด็ก ถ้าให้เป็นแบบนี้ 
ผลของมันน่ากลัว  ชะลอ  8  สาระวิชาไว้ก่อน  
ในเมื่อสมองยังพัฒนาหรือยังทำางานได้ไม่เต็มที่  
แสดงว่าสมองยังไม่พร้อม  เด็กจะเรียนรู้ได้ดี   
สมองต้องพร้อม ใจต้องพร้อม สมองไม่ได้ผิด 
ปกติ แต่ยังไม่พร้อม บางคนสมองพร้อม แต่ใจ 
ไม่พร้อม คุณครูต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
อย่างใส่ใจ เด็กบางคนอารมณ์จิตใจเขาไม่พร้อม 
นั่งกังวลว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้าน

19
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สร้างเด็ก

ให้รู้สึกไว้วางใจ 
ในศักยภาพ

ของร่างกายตนเอง

ที่น่าสนใจคือ แม้บางข้อจะดูเป็นเร่ือง 
ปกติของเด็กวัยนี้ เช่น ไม่มั่นใจในการ 
ทำากิจกรรม เขียนได้ช้าหรือเขียนไม่เสร็จ  
ตอบคำาถามเป็นคำาหรือประโยคสั้น ๆ ฯลฯ  
แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปจะพบว่าส่วนใหญ่ 
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการท่ีบกพร่องของ 
กล้ามเนื้อส่วนต่าง  ๆ  แทบทั้งสิ้น  และ 
น่าสนใจที่ทั้งหมดนี้สามารถฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น 
ไดภ้ายใน 2 สปัดาห์ แมจ้ะไมด่ขีึน้ทัง้หมด 
แบบถาวร แต่จะเห็นพัฒนาการของเด็ก 
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะเวลาอันสั้น 

เราชวนคุณครูสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
ในขณะนัง่เขยีน ภายในเวลาสัน้ ๆ ไมก่ีน่าท ี
พบว่าเด็กเขียนได้สักพักก็ฟุบตัวไปกับโต๊ะ  
แล้วอีกสักพักก็ลุกขึ้นยืน เพราะกล้ามเนื้อ 
แกนกลาง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่แข็งแรง  
การยืนห รือ เดินจะสบายกว่ าการนั่ ง  
เนื่องจากแรงที่กระทำาต่อสันหลังลดลง  
ตอนแรกครูเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้น ก็เลยดุ  
ทำาใหเ้ดก็ยิง่เบ่ือและบ่นวา่เหนือ่ย หลงัจาก 
ที่ครูเข้าใจสาเหตุเลยไม่ดุเด็กอีกต่อไป  

ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โค้ชโครงงานฐานวิจยั 
โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง 
(TSQP) กสศ.
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0.00%
< 10.5 kg. 

(ค่าเฉล่ียของเด็ก
67 รร.)

จาํนวนเด็กชัน้ ป.2 (% จาก 1,918 คน) กับแรงบีบมอื (kg)

> 19.0 kg. 
(ค่าเฉล่ียของ

เด็กวัยน้ี)

10.4-19.0 kg.

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
53.55% 

45.26% 

1.19% 

เพราะรู้แล้วว่าเขาเหนื่อยจริง แต่ก็ยังไม่รู้ 
วิธีว่าจะแก้ไขอย่างไร ดูแล้วก็รู้สึกเห็นใจ 
ครู เพราะทางกระทรวงกม็เีปา้วา่เดก็ประถม 
ต้องเขียนได้  แต่เมื่อเห็นปัญหาแบบนี้  
เลยตอ้งขอพฒันากลา้มเนือ้เดก็ท้ังตวักอ่นที ่
จะสายเกินไป

มีผู้ปกครองในโรงเรียนจังหวัดสงขลา 
บ่นให้ครูฟังว่า ตอนนี้ลูกอยู่ชั้นประถม 2  
แลว้ แต่ยงัเขยีนหนงัสอืไมไ่ด ้ ทัง้ทีต่อนอยู ่
ชั้นอนุบาล  3 ยังเขียนได้  โชคดีที่คุณครู 
โรงเรียนสังเกตเด็กในห้องเรียน และพบว่า 
ปัญหาคือเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่มีแรง  
จากน้ันท่ีจังหวัดปัตตานี คุณครูช้ันประถม 2  
ก็มาปรึกษาเพราะกลุ้มใจมาก เปิดเทอมมา 
ตั้งหนึ่งเดือนแล้ว แต่เด็กยังจับดินสอผิด 
วิธีเพราะจับแบบกำามือ เมื่อย้อนดูว่าเด็ก 
ประถม  2  ตอนนี้ก็คือชั้นอนุบาล  2  เมื่อ 
สามปีที่แล้ว และยิ่งหากเด็กเรียนในศูนย์ 
เดก็เลก็ประจำาเขตทีปิ่ดเกอืบตลอดชว่งโควดิ 

ระบาดหนกั ๆ กจ็ะเทา่กบัเดก็คนนีแ้ทบไมม่ ี
พัฒนาการอะไรติดตัวมาเลย ฟังแล้วรู้สึก 
สงสารมาก  สงสารครูด้วย  แต่ก็ทำาให้  
ฉกุใจคดิไดว้า่ พบในเดก็ประถม 2 อกีดว้ย  
แบบนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์หลายแห่ง

นอกจากการสัง เกตพฤติกรรมใน 
ห้องเรียน ทีมโค้ชโรงเรียนพัฒนาตนเอง  
มอ.หาดใหญ่  ได้นำาเครื่องวัดแรงบีบมือ  
ทดสอบวัดสมรรถภาพความแข็ งแรง 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี  2 จำานวน  1,918  คน จาก  74 
โรง เ รียน  ใน  6  จั งหวัด  ได้แก่  สตูล  
ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา  
และนราธิวาส พบว่า  98%   ของเด็ก  ๆ  มี 
แรงบีบมือตำ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กใน 
วัยเดียวกัน ซ่ึงปกติค่ามาตรฐานจะอยู่ท่ี   
19  กิโลกรัม และจากการทดสอบมีผ่าน 
เกณฑ์เพียง 1.19% เท่านั้น 

0.00%
< 10.5 kg. 

(ค่าเฉล่ียของเด็ก
67 รร.)

จาํนวนเด็กชัน้ ป.2 (% จาก 1,918 คน) กับแรงบีบมอื (kg)

> 19.0 kg. 
(ค่าเฉล่ียของ

เด็กวัยน้ี)

10.4-19.0 kg.

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
53.55% 

45.26% 

1.19% 
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6

คุณครูเห็นไหม

การเหยียดข้อต่อท่ีน้ิวโป้งเพราะขาดความมั่นคง

กําน้ิวโป้งห่อ กําน้ิวโป้งซุก การจบัดินสอเพ่ือชดเชย
ความไม่แข็งแรงของกล้ามเน้ือมือ

การจบัดินสอท่ีบล็อกการเคล่ือนไหวของน้ิว

น้ิวโป้งขาดความมัน่คง 
ข้อต่อเหยียดแอ่น

ใชน้ิ้วชีเ้ก่ียวดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิว
โป้งกับน้ิวชีแ้คบ

เวลาเขียนเคล่ือนไหว
แขนท้ังท่อน

เอาตัวน้ิวโป้งจบัท่ีด้ามดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิวโป้ง
กับน้ิวชีแ้คบ

กล้ามเน้ือมอืไมแ่ข็งแรง จงึต้องใช้
ข้อมอืเคล่ือนแทนน้ิวมอื  

ด้ามดินสออยู่ระหว่าง
น้ิวชีกั้บน้ิวนาง

จบัดินสอด้วยน้ิวโป้งกับน้ิวชี ้
น้ิวท่ีเหลือถูกสอดเข้าไปในฝ่ามอื
ชอ่งว่างระหว่าง
โคนน้ิวโป้งกับน้ิวชีแ้คบ

หนูจบัดินสอไม่ถูกวิธี 

1 2 3

8

ปลายน้ิวโป้งกับน้ิวชี้
จบัดินสอแน่นมาก 

ชอ่งว่างระหว่างน้ิวชี้
กับน้ิวโป้งแคบ

5ใชป้ลายน้ิวโป้ง น้ิวชี้
และน้ิวกลางแตะดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิวโป้ง
กับน้ิวชีแ้คบ

4

7

ท่ีมา :  จากการเยี่ยมนักเรยีนใน “โครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง” 
ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรเ์ป็นพ่ีเล้ียง พบว่านักเรยีน ป.2  กว่า 50% จบัดินสอไม่ถูก 
ทําให้นักเรยีนทํางานชา้ ต้องใชแ้รงในการเขียนมาก เขียนไปได้สักพัก นักเรยีนจะบ่นว่าเหน่ือย 
ทําให้ทํางานไมเ่สรจ็ในคาบเรยีน 

จบัดินสอผิดวิธี
เน่ืองจากกล้ามเน้ือมือไม่แข็งแรง

 นักเรียน  ป.2  จาก  74 โรงเรียน 
ข้างตน้ จำานวนมากกวา่หา้สบิเปอร์เซ็นต์ 
ที่จับดินสอผิดวิธี การจับดินสอผิดวิธี 
สะท้อนวา่กลา้มเนือ้มอืไมแ่ขง็แรง สง่ผล 
ให้เขียนหนังสือช้า ควบคุมทิศทางการ 
เขียนได้ไม่ดี การทรงตัวในการนั่งเขียน 
ไม่ดี ทำางานเสร็จช้า ทำางานไม่ทัน เป็น 
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก คุณครู 
บางคนอาจไมไ่ดส้งัเกตการจับดนิสอและ 
วิธีการเขียนว่าเป็นอย่างไร เด็กมือเกร็ง 
มาก เมื่อยมือ ทำาให้ต้องปล่อยมือจาก 
ดินสอเป็นระยะ  ๆ คุณครูเห็นผลลัพธ์ 
ปลายทางว่าเด็กที่มีปัญหาคือเด็กที่เขียน 
หนังสือช้าหรือเขียนไม่สวยเท่านั้น

 “การจับดินสอที่ผิดวิธีมีได้หลาย 
แบบ บางคนก็เหยียดเพื่อให้นิ้วรู้สึกว่า 
จับดินสอได้มั่นคง บางคนก็เหยียดเพ่ือ 

ออกแรงกดเยอะขึ้น  เพื่อให้นิ้วมือมี 
ความรู้สึกมากขึ้น ซ่ึงเมื่อดูโดยรวมแล้ว 
จะพบว่าวิธีจับดินสอไม่ถูกต้อง ที่พบ 
ได้บ่อยมีประมาณ 8 แบบด้วยกัน หรือ 
สังเกตท่ีแท่งดินสอก็ได้ ถ้าเขียนไม่ถูก 
วิธี ส่วนใหญ่ตัวดินสอจะตั้งตรง ไม่ใช่ 
แค่เด็กประถมต้นท่ีมีปัญหา ทุกวันนี้ 
นักเรียนชั้นประถม 5 ก็ยังมีท่ีจับดินสอ 
ผิดกัน แม้แต่ครูบางคนท่ีอายุ 40 ปี ก็ 
ยังจับดินสอไม่ถูกจนกลายเป็นเขียนผิด 
มาตลอด ครูเลา่วา่ตัวเองเปน็คนเขยีนชา้  
ทำางานช้ามาตั้งแต่ตอนเรียน โดยไม่รู้ 
เลยว่าเกิดจากจับดินสอผิดวิธี  และ 
สาเหตุจากกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงและ 
ปลายนิ้วรับความรู้สึกได้ไม่ดี โควิด-19  
กำาลังซำ้าเติมให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น”
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6

คุณครูเห็นไหม

การเหยียดข้อต่อท่ีน้ิวโป้งเพราะขาดความมั่นคง

กําน้ิวโป้งห่อ กําน้ิวโป้งซุก การจบัดินสอเพ่ือชดเชย
ความไม่แข็งแรงของกล้ามเน้ือมือ

การจบัดินสอท่ีบล็อกการเคล่ือนไหวของน้ิว

น้ิวโป้งขาดความมัน่คง 
ข้อต่อเหยียดแอ่น

ใชน้ิ้วชีเ้ก่ียวดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิว
โป้งกับน้ิวชีแ้คบ

เวลาเขียนเคล่ือนไหว
แขนท้ังท่อน

เอาตัวน้ิวโป้งจบัท่ีด้ามดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิวโป้ง
กับน้ิวชีแ้คบ

กล้ามเน้ือมอืไมแ่ข็งแรง จงึต้องใช้
ข้อมอืเคล่ือนแทนน้ิวมอื  

ด้ามดินสออยู่ระหว่าง
น้ิวชีกั้บน้ิวนาง

จบัดินสอด้วยน้ิวโป้งกับน้ิวชี ้
น้ิวท่ีเหลือถูกสอดเข้าไปในฝ่ามอื
ชอ่งว่างระหว่าง
โคนน้ิวโป้งกับน้ิวชีแ้คบ

หนูจบัดินสอไม่ถูกวิธี 

1 2 3

8

ปลายน้ิวโป้งกับน้ิวชี้
จบัดินสอแน่นมาก 

ชอ่งว่างระหว่างน้ิวชี้
กับน้ิวโป้งแคบ

5ใชป้ลายน้ิวโป้ง น้ิวชี้
และน้ิวกลางแตะดินสอ

ชอ่งว่างระหว่างโคนน้ิวโป้ง
กับน้ิวชีแ้คบ

4

7

ท่ีมา :  จากการเยี่ยมนักเรยีนใน “โครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง” 
ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรเ์ป็นพ่ีเล้ียง พบว่านักเรยีน ป.2  กว่า 50% จบัดินสอไม่ถูก 
ทําให้นักเรยีนทํางานชา้ ต้องใชแ้รงในการเขียนมาก เขียนไปได้สักพัก นักเรยีนจะบ่นว่าเหน่ือย 
ทําให้ทํางานไมเ่สรจ็ในคาบเรยีน 



ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรยีนรู้

หลังจากฝึกอย่างจรงิจงั 2 สัปดาห์

สะท้อนว่ากล้ามเน้ือมอืไมแ่ข็งแรงหรอืการรบัสัมผัส
ของปลายน้ิวไมดี่

ขัดขวางการเคล่ือนของน้ิว การเขียนจะใชก้ารเคล่ือน
ของแขนแทน ทําให้เมื่อยง่าย

ทําให้เขียนชา้ เขียนงานไมเ่สรจ็ในคาบ เป็นอุปสรรค
ต่อการเรยีนรู ้

ลายมอืไมส่วย อ่านไมค่่อยออก 

ถ้าน้ิวเกรง็มากจะปวดเมื่อย ถ้าเป็นมากน้ิวอาจผิดรูปได้

เด็กส่วนใหญ่มพัีฒนาการดีข้ึนอย่างเห็นได้ชดั

การจบัดินสอไม่ถูกวิธี

การจบัดินสอไม่ถูกวิธี 

ทําให้เห็นแนวโน้มท่ีดีในการฟ้ืนฟูเด็ก
เพ่ิมเป็น

9.8 กโิลกรมั 

มีค่าแรงบีบมือจาก 7.6 กิโลกรัม

ผลลัพธ์

ฝึกให้ถูก วิธี ปรบัการจบัดินสอดังน้ี
ปั้ นกระดาษเป็นก้อนแล้วกําไวใ้น
ฝ่ามอื หรอืจะใชล้กูบอลลกูเล็กๆ 
ก็ได้  ลกูบอลหรอืก้อนกระดาษ
ไมค่วรมเีส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
กว่าเหรยีญ 5 บาท

ใชค้ลิปหนีบกระดาษสีดํา
ตามวิดีโอคลิปของ 
นพ.เทอดพงศ์ ทองศรรีาช  

จบัดินสอเป็นแบบ 3 น้ิว
ใชก้ารเคล่ือนของน้ิว  
ข้อมอืจะไมเ่คล่ือน

การจบัดินสอท่ีมปีระสิทธิภาพ 
จะทําให้เขียนคล่องและเรว็ข้ึน

ระบบการรบัความรูสึ้ก
และเคล่ือนไหวทํางานรว่มกันได้ดี 

ท่ีมา :   “การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ” เพ่ือออกแบบห้องเรยีนท่ีจะชว่ยฟ้ืนฟูพัฒนาการกล้ามเน้ือ
ให้เด็กวัยประถมต้นภายใน 2 สัปดาห์  โดยมห้ีองเรยีนตัวอย่างอยู่ท่ีชัน้ประถม 2  โรงเรยีนวัดมุจลินทวาปีวิหาร 
(เพชรานุกูลกิจ) จงัหวัดปัตตานี



“ในการพัฒนากล้ามเนื้อเด็กวัยประถมต้น  
หลังจากวิเคราะห์ลักษณะความถดถอยของ 
ฐานกายเด็กแล้ว  ครูเร่ิมตามแนวทางนี้คือ 
ออกแบบกิจกรรม  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ กระดูก ข้อแขน ขา ลำาตัว และ 
ระบบประสาทสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบ  
กระบวนการ และเป้าหมาย เพื่อให้เด็กมั่นใจ 
ในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ มีการ 
ทรงตัวที่มั่นคง  จนเด็ก รู้สึกไว้วางใจใน 
ศักยภาพของร่างกายตนเอง และเต็มใจที่จะ 
พัฒนาในขั้นต่อไป ทำาทุกวัน ใช้เวลาประมาณ  
1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะบูรณาการกิจกรรม 
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  และบูรณาการ 
การพฒันาทักษะการเรียนรู้ สาระพืน้ฐาน ผา่น 
ไปอีก  1  สัปดาห์พบว่า เด็กมั่นใจขึ้น ร่าเริง  
สื่อสารดีขึ้น มีสมาธิจดจ่อในการฟังมากขึ้น  
ทานอาหารมากขึ้น เร่ิมเล่นกับเพื่อนและคิด 
วิธีเล่นต่อยอดจากกิจกรรมที่ฝึก  จดจำาได้ 
เร็วขึ้น มากขึ้น จำาได้นานขึ้น ไม่ขาดเรียน  
ตื่นตัวรอคอยที่จะได้เล่นกิจกรรม สนุกและ 
มุง่มัน่กบัการทำากจิกรรมการเรียนรูแ้บบทา้ทาย  
กำากับตัวเองได้ดีขึ้น  ล้วนเป็นสัญญาณท่ี  
บง่บอกถงึความพร้อมในการเรยีนรู้ไดเ้ริม่กอ่ตัว 
ขึ้นแล้ว เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ท่ีคุ้มค่า 
มาก ๆ 

“ไปดูการออกกำาลังกายหน้าเสาธงก่อน  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนทำาอยู่แล้ว  บาง 
โรงเรียนทีไ่ดไ้ปเยีย่มพบว่าใชเ้วลาเพยีง 5 นาที 
เท่านั้น เลยขอให้เพิ่มเป็น 15 นาที ให้เด็กได้ 
บริหารกล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อแขน 
ขา พร้อมทั้งอาจใช้ชั่วโมงโฮมรูมหรือใช้แบบ 
บูรณาการของ  ผศ.อัมพรก็ได้  เพื่อพัฒนา 
กลา้มเนือ้แกนกลางและกลา้มเนือ้มอื (มดัเลก็)  
โดยระหว่างนี้อาจารย์ก็ส่งคลิปสั้นสำาหรับ 
บริหารกล้ามเนื้อมือและบอกครูว่าแต่ละท่า 
ทำาเพื่ออะไร พอผ่านไปห้าสัปดาห์ก็ลงไปใหม่ 
อกีคร้ัง ปรากฏวา่คา่แรงบบีมอืของเดก็เพิม่ข้ึน” 

เป้าหมายเพ่ือให้เด็ก 
มั่นใจในการใช้ร่างกาย 
เคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ 
มีการทรงตัวท่ีมั่นคง  
จนเด็กรู้สึกไว้วางใจ 

ในศักยภาพของร่างกาย 
ตนเอง และเต็มใจท่ีจะ 

พัฒนาในขั้นต่อไป 
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ถ้าเข้าใจและ
ลงมือฟ้ืนฟูจริงจงั 

การเรียนรู้ของเด็ก ๆ 
จะค่อย ๆ พัฒนาดีขึ้น

ภายใน 14 วัน
ตัวอย่างจาก 2 โรงเรียนพัฒนาตนเอง

แนวทางและเป้าหมาย
การแก้ปัญหาความถดถอยของฐานกายนั้น เราให้ 

ความสำาคัญกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
อย่างใส่ใจ เข้าใจ และตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาให้ 
ชัดเจน ดำาเนินการเป็นลำาดับ ต่อเน่ืองสมำ่าเสมอ เป็น 
ระบบ ประเมินผลเป็นระยะ ๆ วิเคราะห์พัฒนาการและ 
พฤตกิรรมนกัเรียนใหเ้ป็นปจัจุบนั และออกแบบกจิกรรม 
ยกระดับพัฒนาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
วง PLC กับโค้ช 

กิจกรรมที่กระตุ้นการพัฒนาฐานกายแบบบูรณาการ 
ได้ดี จะต้องทำาให้เด็กได้ใช้ร่างกายหลายส่วนร่วมกัน 
ขณะทำากิจกรรม  และเด็กได้จัดท่าทางให้ส่วนต่าง  ๆ  
เหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวในท่าทางท่ีหลากหลาย และ 
มีระดับท่ีต่างกัน รวมถึงได้ใช้ความคิด ได้แก้ปัญหา ได้ 
ทำางานร่วมกบัเพ่ือน ไดส้ือ่สาร ไดฝึ้กควบคมุการออกแรง  
การทำาตามกติกา เป็นต้น 

ทั้งนี้ครูสามารถออกแบบกิจกรรม  และกำาหนด 
ความถี่ของการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายในการ 
แก้ปัญหาให้ได้ผลจริง รวมถึงการเก็บข้อมูลพัฒนาการ  
และค่าแรงบีบมือของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อติดตาม 
และประเมินผล

“การเรียนรู้แบบบูรณาการ” 
เพ่ือออกแบบห้องเรียนท่ีจะ
ช่วยฟ้ืนฟูพัฒนาการด้าน
กล้ามเน้ือให้เด็กวัยประถมต้น
ภายใน 2 สัปดาห์ 

รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 

26



กล้ามเน้ือบกพรอ่งในเด็กประถมต้น

กิจกรรมท่ีนํามาใชม้รูีปแบบหลากหลาย

“หองเรียนฟนฟู”

ฝึกกล้ามเน้ือมดัเล็ก
ในมอืให้แข็งแรง

ประสาทรบัรูค้วามรูสึ้ก
ท้ัง 7 ชอ่งทาง

ความมัน่คงของข้อมอื 
แขน หัวไหล่ ความแข็งแรง
กล้ามเน้ือขา ลําตัว และหลัง

กระตุ้นการพัฒนากล้ามเน้ือมดัเล็ก
และกล้ามเน้ือมดัใหญ่ รวมท้ังกระดูกและข้อต่อท่ัวรา่งกาย 

เป้าหมาย

กิจกรรมพัฒนาฐานกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของระดับอนุบาล
และระดับประถมต้น

กิจกรรมเคล่ือนไหว
ตามคําส่ัง

กิจกรรมพัฒนากล้ามเน้ือมือ

กิจกรรมเบรนยิม

ชุดฐานกิจกรรม Sensory Integration 

กิจกรรม Active Learning 

เชน่ เดินต่อเท้า กิจกรรมการทรงตัว 
การกระโดดแบบต่างๆ การมว้นหน้า 
การดึงและการโหน นอนหงายยก
ศีรษะโดยไหล่ติดพ้ืน ฯลฯ

เชน่  การเดินต่อเท้าทูนของโดยเดินตาม
แนวเส้นท่ีกําหนด  กระโดดขาเดียวหยิบบตัร
ประสมคํา  เขย่าเมล็ดพืชให้ลงรู จระเข้
ลอดถ�า (ท้องติดพ้ืน) โยนโบว์ล่ิง ต้ังเต 
กระโดดสองเท้าในทิศต่างๆ กระโดดข้าม
รัว้ ลําเลียงลกูโป่งเป็นทีม ยืดหนังยาง 
ท่องคําคล้องจอง สรา้งปราสาทให้สูง
ท่ีสุด หย่อนอุกกาบาต เขียนและเรยีง
จาํนวน กล้ิงตัว ลอดใยแมงมุม 
เดินกะลา ฯลฯ

 เชน่ บิดขวดน�า บิดผ้าให้แห้ง 
ทํางานบ้าน ถอนหญ้า เปิดฝา
ขวด การปั้ น บีบ กด ดึง ฉีก 
ตัด คีบ หนีบ ฯลฯ 

เชน่ ดันน้ิวแล้วหมุนประกอบ
บทกลอน   เคล่ือนไหวน้ิวสลับกัน
(ต้องออกแรง) ฯลฯ

(ตามหน่วย) ในสาระต่างๆ พรอ้ม
กับบูรณาการพัฒนาฐานกาย

เกมและการเล่นต่างๆ

เชน่ การรอ้ยหนังยาง หาวิธีเล่น
ยืดแบบต่างๆ เล่นใยแมงมุม 
ก้าวกะลา กระโดดเชอืกเป็น
กลุ่ม ฯลฯ   

กิจกรรมออกกําลังกาย

การเล่นบทบาทสมมุติ

เชน่ กายบรหิาร แอโรบิก 
เต้นประกอบเพลง ว่ิง ฯลฯ 

เชน่ เล่นบทบาทผจญภัย ฯลฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เด็กๆ ดีข้ึนไดใ้น 14 วัน

ที�มา :   “การเรียนรู้แบบบูรณาการ” เพื�อออกแบบห้องเรียนที�จะช่วยฟ�� นฟูพัฒนาการกล้ามเนื�อ
ให้เด็กวัยประถมต้นภายใน 2 สัปดาห์  โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง กสศ.



เพือ่ฟืน้ฟนูกัเรียนควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอน 
ตามปกติ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรา- 
นุกูลกิจ ได้ใช้เทคนิคตามแนวทางของโรงเรียน 
พัฒนาตนเอง ดังนี้

1. นัง่สมาธิตอนเช้ากอ่นเข้าเรียน เพือ่สะทอ้น 
ความรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง ฝึกให้เด็กกล้า 
แสดงความรู้สึกของตัวเองก่อน 

2.  หนึ่ง ช่ัวโมงก่อนเลิกเรียนฝึกกิจกรรม 
ฐานกายทีช่่วยสง่เสริมการจดจำาดา้นร่างกาย ทำาให ้
เด็ก  ๆ  สนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน เช่น เดิน 
ต่อเท้า เดินกะลา กระโดดเชือก เคลื่อนไหวเล่น 
ตามสต๊ิกเกอร์  ฯลฯ  โดยจะมีท้ังหมด  13  ฐาน  
และเลือกทำาวันละ  3  ฐาน  เมื่อเด็กทำาได้แล้ว 
แต่ละฐานก็จะหาวิธีท่ีท้าทายหรือยากขึ้นเพ่ือเพ่ิม 

พัฒนาการให้แก่เด็ก
3. การเลน่เกมเปน็กลุม่ ทำาใหทั้กษะทางสงัคม 

ของเด็ก ๆ ดีขึ้น เพราะได้ฝึกทั้งทักษะการวางแผน  
การเจรจาวางแผน และการทำางานเป็นกลุ่ม 

4. เล่านิทานสั้น  ๆ สัปดาห์ละ 1 เร่ือง และให้ 
เด็ก ๆ แสดงละครจากนิทาน

5. ประสานงานกับผู้ปกครอง ว่าถ้าเด็กเล่น 
อะไรแปลก  ๆ กอ็ยา่เพิง่ตกใจ เพราะครูกำาลงัสอนให ้
เดก็ฟืน้ฟกูลา้มเนือ้ เชน่ กระโดดหนงัยาง กระโดด 
เชือก บางบ้านก็ไม่กล้าให้เล่น เพราะกลัวอันตราย  
ครูเลยให้ทำาท่ีโรงเรียนจนชำานาญก่อน แล้วค่อยไป 
เลน่ต่อท่ีบ้าน ภายหลงัพอ่แมเ่ร่ิมเห็นดว้ย เลยร้อย 
หนังยางและซื้อเชือกให้ลูกกระโดดที่บ้าน

“หลังจากฟื้นฟูครบ  2  สัปดาห์ก็พบว่าเด็ก 
ขาดเรียนและปว่ยนอ้ยลง เดก็นัง่ไดแ้ละยนืในหอ้ง 
นอ้ยลง แมจ้ะตืน่สาย แตก่ย็งัมาโรงเรียน อปุกรณ ์
การเรียนพร้อมขึ้น มีรอยยิ้มมากขึ้น รวมถึงเด็ก 
ทะเลาะกันน้อยลง และมีวิธีการไกล่เกลี่ยมากขึ้น  
บุคลิกดีขึ้นจนสามารถยืนเคารพธงชาตินิ่ง ๆ ได้ 

“การได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก  ๆ  กลับคืนมานั้น 
ชื่นใจมาก  อยากฝากถึงเพื่อนครูทั่วประเทศว่า  

ถึงจะมีปัญหา  แต่เราก็ค้นหาวิธีแก้ได้  ให้ลอง 
เปลี่ยนวิธีการสอน อยากให้นึกถึงธรรมชาติของ 
เด็กทุกคน  ว่าการได้เล่นสนุกและเคลื่อนไหว 
ร่างกายนี่แหละที่จะช่วยพัฒนาฐานกายอย่างเป็น 
ธรรมชาติ ซ่ึงร่างกายก็จะส่งผลโดยตรงต่อสมอง  
และที่สำาคัญคือ ไม่ใช่ทำาแค่ 2 สัปดาห์แล้วจบไป  
แต่จะต้องทำาต่อไปเร่ือย  ๆ การเร่ิมต้นเห็นผลดี  
แต่ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมด”

ครูจรรยารักษ์ สมัตถะ 
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 
จงัหวัดปัตตานี

ผลลัพธ์ท่ีคุ้มค่า
1. นักเรียนรู้หน้าที่ตัวเองมากข้ึน เช่น เข้าแถวตอนเช้าจะต้องมีผู้นำาร้องเพลงและทำากาย 

บริหาร เดก็จะผลดักนัทำาหนา้ท่ีนีโ้ดยครูไมต้่องบอก รวมถงึควบคมุดแูลกนัเอง แบง่หนา้ทีก่นัได ้
2. นกัเรียนอา่นและสะกดคำาไดด้ข้ึีน จากตอนแรกท่ีอา่นได ้ 3 คน ตอนนีอ้า่นได ้ 15 คนแลว้  

แม้จะเป็นแค่พื้นฐาน เพราะส่วนท่ีเหลือยังต้องฝึกการออกเสียงอีก แต่อย่างน้อยก็จำาพยัญชนะ 
ได้แล้ว และกำาลังจดจำาการออกเสียงเพิ่มขึ้น

รอยย้ิมของเด็ก
คือการประเมินผลท่ีดีท่ีสุดของครู 
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“เรารู้อยู่แล้วว่าเด็ก  ป.1  -  ป.3 กลับมาเทอมนี้ 
น่าจะมีอาการ Learning Loss ก็เลยเตรียมฟ้ืนฟู 
เด็ก ๆ ทั้งการปรับความพร้อมและปรับพื้นฐานเร่ือง 
การฝกึอา่น เขยีน และคดิคำานวณ คดิวา่หนึง่เดอืน 
น่าจะสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ แต่พอผ่าน 
ไปหนึ่งเดือนแล้ว เด็ก  ๆ  ส่วนใหญ่ก็ยังไม่พร้อม 
เลย ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนนาน ๆ ได้”

ครูอาริดาบอกว่า การพัฒนาฐานกายควบคู่กับ 
การเขียนนั้น ทางเขตพื้นท่ีให้นโยบาย  “เด็กสตูล 
ลายมือสวย” โดยให้แบบฝึกหัดเขียนเล่มใหญ่มา  
แต่พอเห็นว่านักเรียนแทบทุกคนมีปัญหาเร่ืองการ 
เขียน ก็มาทบทวนกันว่าต้องพัฒนาฐานกายควบคู่ 
กัน ที่ผ่านมาเด็กจับดินสอผิดหมดเลย บางคน 
นอนเขียน บางคนนำ้าหนักมือเบาเกินไป บางคน 
ออกแรงกดมากเกินไป เลยแก้ปัญหาด้วยการเอา 
ดินนำ้ามันเข้ามาใส่ในอุ้งมือเพื่อช่วยในการเขียน

“หลังจากเข้ากลุ่มห้อง  PLC ของ  มอ.  และ 
ได้ฟังเร่ืองห้องเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร  
(เพชรานุกูลกิจ) จังหวัดปัตตานี เลยเพิ่งรู้สาเหตุ  
ทำาให้มองเด็ก  ๆ  ในมุมใหม่ และกลับมาทำา PLC  
ในโรงเรียนกับเพื่อนครูว่า ปัญหาท่ีเราเจอคือเร่ือง 
ฐานกายของเด็ก ต้องรีบแก้ไขให้เร็วท่ีสุดเพื่อช่วย 
เด็ก ตอนนี้เลยทำาต้ังแต่  ป.1 ถึง  ป.3 โดยเร่ิมจาก 
การทดสอบสมรรถนะการวัดแรงบีบมือ ผลคือ 
จากเด็กทั้ง 23 คน ไม่มีใครถึงเกณฑ์เลยสักคน

“ตอนนี้เลยเร่ิมจากทดสอบสมรรถนะเด็กก่อน  
พบว่าเด็กยังยืนขาเดียวไม่ได้ ทรงตัวแล้วจะล้ม  

ตอนนี้ เลย เส ริมฐานกายเข้ า ไป  เพื่ อ ให้ เด็ก 
เตรียมพร้อมดา้นร่างกายกอ่น ใหไ้ดย้ดืเสน้ยดืสาย 
ผ่อนคลาย เต้นตามเพลง บีบมือคลายมือ โดย 
ขอความร่วมมือจากครูทุกท่านว่าก่อนเร่ิมสอนให้ 
ช่วยเพ่ิมการออกกำาลังกายบริหารแบบที่ทำาตอนเช้า 
ก่อนเข้าแถวด้วย ตอนนี้เราเพิ่งทดสอบสมรรถนะ 
เด็กไปตามรูปแบบของวิชาพละ เพ่ือเก็บข้อมูลดูว่า 
เด็กบกพร่องตรงไหน จะได้มาออกแบบกิจกรรม 
ให้เหมาะสมกัน

“เม่ือก่อนเราหนักใจเวลาเห็นเด็กเขียนไม่ได้  
จะคิดแค่ว่าเขาขี้เกียจ ก็เลยฝึกให้เขียนมากข้ึน 
จนเด็กเหนื่อย แต่พอเราเข้าใจก็ค่อย ๆ ให้เขาฝึก  
เด็กก็ผ่อนคลายข้ึนด้วย ทำาให้ค่าเฉล่ียเร่ิมดีข้ึน 
แม้จะไม่มาก แต่ก็หวังว่าจะดีข้ึนต่อ ๆ ไป ตอนน้ี 
เราคุยเร่ือง PLC กันในครูทุกคน เพราะปัญหาน้ี 
ไมใ่ช่เรือ่งทีเ่พิง่เจอ เจอมาทกุปีเวลาเปดิเรียน แต ่
ไมเ่คยรู้วา่เกดิจากอะไร และกไ็ปตอ่ว่าเดก็ แตพ่อ 
เหน็แบบนีก้เ็ลยเข้าใจมากขึน้ หวงัว่าครูจะชว่ยกนั 
คัดกรองเด็กเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาก่อนจะเร่ง 
เรียน

“การพัฒนาฐานกายต้องมาจากครอบครัวเป็น 
อันดับแรก จึงขอความช่วยเหลือจากครอบครัว 
กอ่น โดยทางผู้อำานวยการไดเ้รียกประชมุผู้ปกครอง 
เพื่อให้เห็นความสำาคัญของฐานกาย ทางโรงเรียน 
จะมีตัวอย่างให้ว่าเด็กสามารถช่วยทำางานบ้านอะไร 
ได้บ้าง เพ่ือพ่อแม่จะได้ให้เด็กทำา  ดังนั้นความ 
ช่วยเหลือของผู้ปกครองจึงจำาเป็นมาก” 

ครูอาริดา ดลภาวิจติ 
โรงเรียนผังปาล์ม 2 
จงัหวัดสตูล
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ปฐมวัยท่ีเข้มแข็ง 
สาเหตุทีท่ำาใหเ้ดก็ทอ้แทก้บัการเรียน คอื การ 

มุง่เปา้เร่ืองวชิาการในระดบัปฐมวยั จนลมืเร่ืองการ 
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ผ่านกิจกรรม 
เรียนรู้ทีน่กัเรียนมคีวามสขุ ซ่ึงถอืวา่เป็นการเตรียม 
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับชั้นประถมศึกษา  
สง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมกีลา้มเนือ้มดัเลก็ทีไ่มส่มบรูณ ์ 
ทำาใหพ้ฒันาการของประสาทสมัผัสและการรับรู้การ 
เคลือ่นไหวต่าง ๆ เชน่ กลา้มเนือ้ตา กลา้มเนือ้มอื 
ถดถอยลง ซ่ึงระบบเหล่านี้ทำางานคู่กันกับระบบ 
สมอง นัยคือการพัฒนาระบบสมองจะถดถอย

กิจกรรมของปฐมวัยจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีให้ 
เดก็  ๆ ไดฝึ้กการใชป้ระสาทสมัผัสความเชือ่มโยงกนั 
ระหว่างสายตา เช่น การหยิบ จับ การสัมผัส 
ที่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้มีการทำางาน 
ประสานร่วมกับการเรียนรู้ของสมอง ช่วยให้มี 
ความพร้อมท่ีจะไปจับดินสอเพ่ือฝึกเขียนเส้นตรง 
หรือเขียนตัวอักษรตามพัฒนาการของเด็ก กล้าม- 
เนื้อที่ถูกฝึกมาดีจะทำาให้สมองถูกพัฒนาไปด้วย 

การพัฒนาเด็กตามช่วงวัยมีความสำาคัญอย่าง 
มาก การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายใน 

ผศ. ดร.ศิริวรรณ
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โรงเรียน
กับการฟ้ืนฟู

ความรู้ถดถอย
ในเด็กประถมต้น
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การพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก  
กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะชีวิต  และทักษะการ 
คิดสร้างสรรค์มีความสำาคัญอย่างมากกับการ 
เติมเต็มรอยต่อระหว่างเด็กปฐมวัยสู่นักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา ซ่ึงการเปิดโอกาสให้เด็ก 
ได้คิดอย่างอิสระเป็นการพัฒนากระบวนการคิด 
สร้างสรรค ์ การกำากบัตนเองและมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อตนเองและผู้อื่นได้ ถือว่าเป็นการสร้างรากฐาน 
ของปฐมวัยที่มั่นคง ซ่ึงย่อมนำาไปสู่นักเรียนท่ีมี 
ทักษะการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะ 
เหล่านี้จะนำาพานักเรียนให้มีความสำาเร็จในด้าน 
วิชาการที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

ความร่วมมือระหว่างครอบครัว
และโรงเรียน

สถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กประถมต้น 
ตอนนีต้อ้งใช้คำาวา่ “ซ่อม” เพราะมนัหนกัมาก สิง่ที ่
จะช่วยเติมเต็มได้  ณ  ตอนนี้คือการขัดเกลาใน 
ครอบครัว (Family Socialization) คอืครอบครัว 
กับโรงเรียนต้องทำางานประสานกัน จะเป็นภาระ 
ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลย ต้องช่วยกันเติมเต็ม 
นักเรียนและเติมเต็มกันและกัน  ยกตัวอย่าง 

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ผู้ปกครองเป็น 
คนทีห่าเชา้กนิคำา่ พอสถานการณโ์ควดิมา ไมม่งีาน  
ไม่มีอาหาร ผู้อำานวยการกับครูเลยมองกันว่าจะ 
เอาตัวชี้วัดท้ังหมดมารวมกัน  แล้วทำาโครงการ 
เร่ืองการเจริญเติบโตของต้นไม้ สุดท้ายฐานคิด 
ของโรงเรียนคือ เอาผลผลิตที่ได้ไปทำาอาหารให้ 
ผู้ปกครองกินช่วงโควิด เราต้องหาครูกับผู้บริการ 
แบบนีใ้หไ้ด ้ คอืคนทีรู้่จกัวชิาการ รู้จกัชมุชน รูจ้กั 
ผู้ปกครอง ทำาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน

การปรับตัวของครู
1. ครูต้องปรับความคิด อย่าเน้นแค่วิชาการ 

แตใ่หเ้นน้เร่ืองทกัษะตา่ง ๆ ดว้ย ไมว่า่จะเปน็ทกัษะ 
การคิด ทักษะการกำากับตนเอง เป็นต้น

2. ครูต้องเป็น  Co-creator  กับทุกภาคส่วน  
ทำาหน้าที่บริหารด้วย สอนแบบธรรมดาไม่ได้แล้ว  
ทำางานคนเดียวไม่ได้แล้ว ต้องคุยกับผู้อำานวยการ 
ได้ว่าจะของบประมาณเท่านี้เพื่อมาทำางานตรงนี้  
ต้องคุยกับผู้ปกครองได้ว่าลูกของผู้ปกครองเป็น 
แบบนี้นะ คุยกับชุมชนได้ว่าอยากให้ชุมชนมาช่วย 
เติมตรงนี้ 
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โรงเรียนกับการฟ้ืนฟูความรู้ถดถอย
โรงเรียนท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาตามศักยภาพ 

หรือวัยของเด็กจะสามารถเติมเต็มเด็กได้ เพราะ 
ถ้าเราปล่อยให้เด็กเรียนไม่ได้ ความท้อแท้จะ 
เกิดขึ้นตามมา 

เมื่อขึ้นประถมศึกษา  ทักษะต่าง  ๆ  เช่น  
การกำากับตัวเองในการเรียนรู้ กระบวนการคิด 
สร้างสรรค์ เปน็ทกัษะทีต้่องอยูก่บัเดก็ในระยะยาว  
ถ้าไม่มีทักษะเหล่านี้ ชีวิตทั้งชีวิตจะหายไป ซึ่ง 
การกำากบัตนเองเป็นเร่ืองท่ีต้องบ่มเพาะในทุกระดบั  
ไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมวัยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่อย่าง 
พวกเรา  มันคือการรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร  
วางแผนได้ว่าตัวเองต้องทำาอะไรบ้าง จะต้องหา 
ข้อมูลอะไรมาเติมเต็มตรงนี้เพื่อที่จะดำาเนินการ 
ตามแผน แมเ้จอปญัหากไ็มย่อ่ทอ้ สามารถใชเ้ปน็ 
บทเรียนและส่งเสริมตัวเองให้ไปบรรลุเป้าหมาย 
นั้นได้

เมื่อไหร่ก็ตามท่ีเราเปิดกว้างให้เด็กลองผิด 
ล อ ง ถู ก จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ต้ั ง แ ต่ อ นุ บ า ล  ฝึ ก 
กระบวนการคิดจากการลงมือปฏิบัติ ให้เขาลอง 
คดิวา่ทีก่ำาลงัลงมอืปฏบิตัิ อะไรคอืดี อะไรคอืไมด่ี  
ถ้าไม่ดีจะทำาอย่างไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เขากำาลัง 
เรียนรู้กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ถ้าประถม 
ถูกฝึกอย่างนี้ เวลาเด็กได้โจทย์อะไรมา สมองจะ 
ทำางานทันทีเลยว่าต้องทำาอย่างไร

ถ้ าค รูสอนแล้วนัก เ รียนไม่ เกิด  Act ive  

Learning คือจบ  ดังนั้นการสอนของครูต้อง 
ปรับแล้ว Active Learning จริง  ๆ  ต้องกลับมา 
แล้ว คือสอนและบ่มเพาะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
อย่างแท้จริง จากการลงมือปฏิบัติ เมื่อใดก็ตามท่ี 
สถานการณ์แบบโควิดกลับมาอีกก็จะไม่มีผลอะไร  
เพราะนกัเรียนสามารถกำากบัตนเองในการเรียนรู้ได ้

แนวคิดที่จะเอามาใช้เป็นรูปแบบการสอนก็ 
แล้วแต่ความถนัดกับจุดประสงค์  เช่น การใช้ 
วิจัยเป็นฐาน  การใช้โครงงานเป็นฐาน  การใช้ 
ชุมชนเป็นฐาน แต่เวลาสอนบรรยากาศที่เกิดข้ึน 
ต้องเป็นแบบ  Active Learning เด็กเป็นคน 
วางแผน  ทำาให้กระบวนการคิดถูกพัฒนาโดย 
อัตโนมัติ เขาจะสะท้อนได้ว่าที่ทำาลงไปนั้นความรู้ 
หลัก ๆ คืออะไร แล้วถ้าต้องการต่อยอดจะต้องไป 
หาอะไรอีก เขาจะเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
ไปเรื่อย ๆ  

พ้ืนฐานท่ีไม่แข็งแรง ทำาให้มีโอกาส
ท่ีจะหลุดออกจากระบบการศึกษา 

โควิดไม่ได้แค่ทำาให้การเรียนรู้ถดถอย แต่ 
ทำาให้ช่องว่างความเหลื่อมลำ้ากว้างขึ้นด้วย เด็กที่ 
ไม่มีอยู่แล้ว เจอโควิดเข้าไปยิ่งหนัก โอกาสหาย 
ไปเลย เด็กกลุ่มนี้น่าสงสารมาก ถ้าโรงเรียนไหน 
มกีารทำาขอ้มลูเดก็ท่ีไมไ่ดรั้บโอกาสแลว้ชว่ยเติมเตม็ 
เด็ก เขาจะอยู่ในระบบได้ แต่ถ้าโรงเรียนไหนที่ 
ไม่ได้มองเด็กกลุ่มนี้เลย เขาหลุดออกไปสู่ชุมชน  
ก็อยู่ที่มือของชุมชนแล้ว  ผู้นำาชุมชมคอยช่วย 
เก็บตก เติมทักษะชีวิตเข้าไป แม้ไม่มีการศึกษา 
แต่ขอให้มีอาชีพ  แต่ถ้าทั้งโรงเรียนและชุมชน 
ไมช่ว่ย เดก็มฐีานคดิทีด่ ี เขากจ็ะไปในทางทีด่ี แต่ 
ถ้าเขามีฐานคิดไม่ดี เขาก็จะเป็นปัญหาของสังคม 
ต่อไป

ส่วนใหญ่เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้มีฐานมาจาก 
ผู้ปกครองที่อาจจะมีฐานะยากจน หรือมีความ 
ไม่พร้อมในเร่ืองความเป็นครอบครัว ดังนั้นชุมชน 
กับโรงเรียนต้องร่วมมือกัน การทำางานแบบภาคี 
พื้นที่จึงมีความสำาคัญมากในการช่วยเหลือให้เด็ก 
กลุ่มนี้กลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้ 
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หากเด็กขาดโอกาส
จะทำาให้รากฐาน

ไม่แน่นและ
พลาดโอกาสเรียนรู้

เรื่องต่าง ๆ อีกมาก

ชี้ว่า  เด็กปฐมวัยหรือวัยอนุบาลไม่ 
สามารถเรียนรู้ได้ดีทางออนไลน์ ต้องเป็น 
เด็กโตถึงจะมีสมาธิดีกว่า ยิ่งไม่ได้เรียน 
นาน ๆ  พวกเขาก็จะยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้  
แม้จะได้รับในแง่ข้อมูล  แต่การเรียนรู้ 
บางอยา่งตอ้งเรียนแบบออนไซตจึ์งจะดกีวา่  
โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่หากไม่มี 
คนดูแล เด็กมีโอกาสที่จะเกิดภาวะการ 
เรียนรู้ถดถอย  (Learning Loss) หรือ 
ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ควรต้องเรียน และเมื่อ 
เด็กอนุบาลเมื่อ 1  -  3 ปีที่แล้วก้าวมาเรียน 
ชั้นประถมต้นในวันนี้ พวกเขาจึงเป็นกลุ่ม 
ที่มีภาวะการเรียนรู้ถดถอยวิกฤตที่สุด 

ประถมต้นเป็นช่วงที่จะได้พัฒนาสิ่งที่ 
นำาไปใช้ทั้งชีวิต โดยเฉพาะการอ่าน เพราะ 
นี่คือช่วงสำาคัญของการ  Learning to  

read หรือ  “เรียนรู้เพื่อที่จะอ่าน”  หรือ 
แม้แต่ Learning to write “เรียนรู้ที่จะ 
เขียน”  และ  Learning to calculate  
“เรียนรู้ทีจ่ะคดิเลข” เรียกง่าย  ๆ วา่เดก็วยันี ้
คอืชว่งเร่ิมตน้ของทกัษะพืน้ฐานหลายอยา่ง 
ของชวีติ หลงัจากนัน้จงึคอ่ยเปน็ Reading  

ผศ. นพ.เทอดพงศ์
ทองศรีราช 
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
และพฤติกรรม 
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to learn หรือ  “อ่านเพื่อท่ีจะเรียนรู้”  ซ่ึงใช้ในการ 
ต่อยอดเรียนรู้เร่ืองต่าง  ๆ  ต่อไป  หากเด็กขาด 
โอกาสก็จะทำาให้รากฐานไม่แน่นและพลาดโอกาส 
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อีกมาก

“การขาดโอกาสจากสถานการณโ์ควิดสามารถ 
ฟื้นฟูได้  เพราะเด็กหลายคนก็มีการปรับตัว  
(Ricilience) ที่ดี ถ้าเปรียบเด็กเหมือนลูกบอล 
ที่โดนกดจมในนำ้า ยิ่งเราทำาให้เขามีความอยาก 
เรียนรู้มากเท่าไหร่ เม่ือเราปล่อยมือออก เขาก็จะ 
กระเด้งลอยขึ้นสูงมากเท่าน้ัน ยิ่งเราทำาได้มาก 
ก็จะยิ่งลอยตัวสูงมาก และไม่สายเกินไปที่จะช่วย 
อย่างแน่นอน

“ประเทศเรายงัมกีารศกึษาทีค่อ่นขา้งเหลือ่มลำา้  
ก่อนโควิดก็เหลื่อมลำ้าอยู่แล้ว พอโควิคก็ยิ่งถ่าง 
ความเหลื่อมลำ้าขึ้นไปอีก เด็กบางคนมีปัญหาเร่ือง 
ข้าวกลางวัน ปกตถิา้ไมเ่กดิสถานการณโ์ควดิ เดก็ 
ไปโรงเรียนก็ยังมีอาหารกลางวันที่โรงเรียนให้กิน  
หรือด้านการเรียนก็ยังมีเพื่อนและคุณครูคอย 
กระตุ้น แต่เมื่อไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กกลุ่มนี้เลย 
ยิ่งขาดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

“การเรียนรู้แบบ Child Center หรือการ 
เรียนรู้แบบมีเด็กเป็นศูนย์กลางที่เราพยายามทำา 
มาตลอด สว่นมากโรงเรียนทีท่ำาไดด้คีอืโรงเรียนท่ี
มีโอกาสทางการศึกษาอยู่แล้ว แต่สำาหรับโรงเรียน 
ที่ขาดโอกาสจะเหมือนให้เด็กเรียนรู้เองในพื้นที่ 
ที่ขาด ที่ไม่มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอนเพียงพอ  
จนกลายเป็นว่าการเรียนรู้แบบน้ียิ่งถ่างความ 
เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาเข้าไปอีก ดังนั้นทำาอะไร 

ก็แล้วแต่ เช่น ปฏิรูปการศึกษา เราต้องเน้นว่า 
ทำาเพื่อเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนมาก  ๆ  
ไมม่สีือ่การเรียนหรือสือ่ดจิิทลัเพยีงพอ รวมถงึเดก็ 
ที่อยู่กับปู่ย่าตายายก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  
เชน่ จัดกจิกรรมเพิม่เตมิหลงัเรียน หรือมกีจิกรรม 
ขณะอยู่ที่บ้าน เป็นสิ่งสำาคัญมากท่ีจะช่วยให้เด็ก 
ในรุ่นเดียวกันประสบความสำาเร็จไปพร้อมกัน

“ตอนนี้ประชากรวัยทำางานกำาลังลดลงเร่ือย ๆ  
แต่ขณะเดียวกันกลับมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเร่ือย  ๆ  
เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เด็กทุกคนเติบโตเป็น 
พลเมืองท่ีพัฒนาประเทศได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
คุณครู ไปจนถึงทุกคนท่ีทำางานกับเด็กจะต้องเชื่อ 
ก่อนว่าพวกเราช่วยได้ และไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไร 
ในอนาคตเกดิขึน้ เราตอ้งเชือ่วา่เดก็ทุกคนสามารถ 
ประสบความสำาเร็จไปพร้อมกันได้”

ผศ. นพ.เทอดพงศ์ยังมองถึงโอกาสของเด็ก 
กลุ่มพิ เศษอีกด้วย  “ผมสนใจดูแลเด็ก  LD  
(Learning  Disorder) หรือ  “โรคการเรียนรู้ 
บกพร่องที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากสมอง”  
เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเร่ืองการอ่าน การสะกด  
การคำานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ รวมถึง 
เด็กท่ีสมาธิสั้น ควบคุมตัวเองไม่ได้ ว่อกแว่ก 
หรือขาดสมาธิ ถ้านับรวมแล้วมีเกือบ 10% ของ 
เด็กท้ังหมด หากเราไม่ให้การดูแลท่ีเหมาะสมกับ 
เด็กกลุ่มนี้ เราก็จะสูญเสียพวกเขาไปโดยปริยาย  
เลยต้ังใจจะเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง  ๆ รวมถึง 
ช่วยโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้น”
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ครอบครัว :

 จุดเริ่มต้น
การฟ้ืนฟูเด็ก

“จากการศึกษาในพ้ืนท่ีจริงพบว่า คนท่ีต้อง 
เตรียมตัวให้เด็กก็คือพ่อแม่ แต่ปัญหาใหญ่ 
คือ พ่อแม่ท่ีมีการศึกษาสูง มีฐานะดี หรือ 
อาศัยอยู่ในเมือง จะมีความพร้อมมากกว่าพ่อ 
แม่ที่มีทุกอย่างด้อยกว่า ส่งผลให้เด็กกลุ่มหลัง 
กลายเปน็เดก็ระดบัล่าง โดยเฉพาะเดก็ในศนูย ์
พัฒนาเด็กเล็กที่ขึ้นตรงกับ  อบต. และเมื่อ 
เกิดสถานการณ์โควิดก็ยิ่งได้รับผลกระทบมาก 
กว่าเดิม เพราะทำาให้เด็กบางกลุ่มยังไม่แม้แต่ 
จะเข้าสู่ระบบของการศึกษา

“พ่อแมส่ว่นใหญม่กัคดิว่าพอลกูไปโรงเรียน 
ก็หมดหน้าท่ีตัวเอง เพราะครูจะคอยดูแลต่อ  
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดที่ลูกต้องอยู่บ้าน 
มากกวา่โรงเรียน ทำาใหพ้อ่แมต่อ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็ 
ครูคนท่ีสอง คอืคอยรบัใบงานเพือ่ไปสอนลกูที่ 
บ้านแทนครู แต่ปัญหาคือ ครูไม่สามารถส่ือสาร 
กบัพอ่แมไ่ดท้ัง้หมด ทำาใหเ้ดก็ทำาตามใบงานนัน้ 
ได้ แต่ขณะเดียวกันก็เข้าไม่ถึงวัตถุประสงค์ท่ีครู 
ตัง้ไว้ นัน่เพราะพอ่แมข่าดทกัษะทางการเรียนรู้ 
ของเด็ก และนี่คือปัญหาสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ 
ถดถอยทางการเรียนรู้ วธีิแกค้อื ตอ้งให้พอ่แม ่
มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน แต่ก็ไม่ใช่พ่อแม่ 
ทกุคนท่ีมคีวามพร้อมทำาได ้ ทัง้ท่ีทุกสถานการณ ์
ในชีวิตประจำาวันสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของเดก็ไดห้มด เพยีงแตพ่อ่แมท่ีไ่มเ่คยรู้กอ็าจ 
ไม่ได้ทำาสิ่งนี้” 

รศ. ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ชุมชน 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ป้องกัน 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา  ยำ้ าว่า  แม้  
โรงเรียนจะเปดิแลว้ แตพ่อ่แมค่วรหมัน่สงัเกต 
ว่าลูกที่หายไปจากโรงเรียนสองปีควรจะทำา 
อะไรได้มากกว่าตอนนี้ ควรส่งเสริมอะไรให้ 
ลกูไดอี้ก และท่ีขาดไมไ่ดค้อื ควรหมัน่สำารวจ 
สุขภาพจิตใจของทั้งเด็กและตัวเองด้วย

“ความสัมพันธ์กับคนภายในครอบครัว 
ก็สำาคัญ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร เลยแนะนำา 
ให้พ่อแม่ลองชวนลูก  ๆ  ช่วยกันหยิบนำ้าจาก 
ตู้เย็นมาเทในแก้วแล้ววางตามที่นั่งของคน 
ในครอบครัว วธีินีจ้ะทำาให้รู้วา่เดก็เขา้ใจความ 
สัมพันธ์ในครอบครัวมากแค่ไหน ทั้งหมดนี้ 
เป็นฮาวทูที่ใช้ในการรับมือของพ่อแม่ เพื่อ 
ส่งเสริมให้ลูกเกิดการเรียนรู้ตามวัยในช่วง 
สถานการณ์โควิด แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้รับการ 
ชี้แนะจากครูก็จะไม่มีวิธีรับมือและเกิดความ 

เครียด  ซ่ึงจะทำาให้ลูกเครียดตามไปด้วย  
ดังนั้นความไม่รู้ของพ่อแม่ก็ทำาให้ความสดใส 
ของลูกลดลงได้

“เด็กยุคน้ีนอกจากต้องเร่งเพื่อเรียนให้ 
ทันตามใบงาน ยังต้องมารับอารมณ์ทางลบ 
ของคนในครอบครัวจากสถานการณ์โควิด  
ทั้งท่ีความสุขของเด็กเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน 
การเรียนรู้ เพราะถ้าไม่มีความสุขก็จะไม่เกิด 
ความพร้อมในการเรียนรู้ โดยเฉพาะครอบ- 
ครัวท่ีพ่อแม่มีวุฒิภาวะน้อยหรือไม่ได้ทำางาน 
ในช่วงโควิด ความเครียดและทุกข์ใจของ 
พ่อแม่นั้นลูกจะซึมซับได้หมด สุขภาพจิต 
ของพ่อแม่จึงสำาคัญมาก เพราะมีผลกระทบ 
ถงึลูก ดงันัน้พอ่แมจึ่งตอ้งหมัน่สำารวจสขุภาพ 
จิตใจของตัวเองด้วย” 
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รู้จกัโครงการ 
“โรงเรียนพัฒนาตนเอง” 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ลดความเหล่ือมลำ้า 

พัฒนาการเรียนรู้ท้ังระบบ

คุณภาพโรงเรียนในประเทศไทยยังคงมีความ 
เหลื่อมลำ้า นักเรียนในโรงเรียนชนบทมีผลการ 
เรียนรู้ช้ากว่านักเรียนในเขตเมืองถึง 2 ปีการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่สอดคล้อง 
กับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ และผลสัมฤทธ์ิของ 
ผู้เรียนแปรผันตามคุณภาพการสอนของครู อัตรา 
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบ 
จากโควิด-19  ยังส่งผลให้เกิดภาวะการเรียนรู้ 
ถดถอยลง (Learning Loss) ท้ังด้านความรู้ทาง 
วิชาการและทักษะที่จำาเป็น 

หนึ่งในเป้าหมายของ  กสศ.  คือการพัฒนา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของ 
นกัเรียนยากจน/ดอ้ยโอกาส ทีส่งูขึน้ ขณะเดยีวกนั 
ช่องว่างของผลสัมฤทธ์ิระหว่างนักเรียนยากจน/ 
ด้อยโอกาสกับกลุ่มอื่น ๆ ลดลงด้วย 

กสศ.ริเร่ิม  “โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”  
(Teacher and School Quality Program:  
TSQP) หรือ  “โรงเรียนพัฒนาตนเอง”  เพ่ือปิด 
ช่องว่ างความเหลื่อมลำ้ าทางการศึกษา  โดย 
สนับสนุนแนวทาง องค์ความรู้ และเคร่ืองมือให้ 
สถานศกึษา คณุครู มขีดีความสามารถสงูเพยีงพอ 
ในการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ตัวอย่างแนวทางและเครื่องมือ 
1. School Goal โรงเรียนกำาหนดเป้าหมาย 

พัฒนาตนเองสอดคล้องกับบริบท 
2. กระบวนการ PLC ในการพัฒนาโรงเรียน
3. Information System (Q-Info) ใชข้อ้มลู 

สารสนเทศออกแบบการเรียนรู้และดูแลนักเรียน 
รายบุคคล 

4. Classroom Inovation การจัดการเรียน 
การสอนเชิงรุก ตอบสนองต่อนักเรียนและบริบท 
ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ  
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

5. School Networking เครือขา่ยการพฒันา 
ตนเองท่ีเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน 
ต้นสังกัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทำาให้ 
นักเรียนมีโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

ปัจจุบันโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองมี 
เครือข่ายร่วมพัฒนาจำานวน 11 แห่ง ครอบคลุม 
727 โรงเรียนทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 10  
ของโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ร่วมกันยก 
ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถ 
พัฒนาตนเองได้ทั้ งระบบ  (Whole  School  
Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบ 
บริหารจัดการและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง 
ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะ 
ในศตวรรษที่  21  และขยายผลสู่การสร้างกลไก 
ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ  
เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น  “โรงเรียนพัฒนาตนเองท่ีไม่มี 
วันสิ้นสุด” 
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ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช  
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา 
คุณภาพโรงเรียนท้ังระบบ กล่าวไว้ว่า

“โรงเรียนทั้งหลายได้ถูกปลุกขึ้นแล้ว ให้ขบถ 
ต่อสภาพเดิม ๆ ให้นำาความไม่พอใจในสิ่งท่ีเป็นอยู่ 
มากระตุ้นตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น  
ซ่ึงการทำางานกว่า  80%  จะต้องเกิดจากภายใน 
โรงเรียน และผลกัหมนุการเรียนรู้สูก่ารยกระดบัขึน้ 
ด้วยตัวโรงเรียนเองได้

“เมื่อไหร่ท่ีโรงเรียนทุกแห่งพร้อมปรับเปลี่ยน 
เป็น  ‘โรงเรียนแห่งความสงสัย’ ก้าวข้ามการเชื่อ 
ในสูตรสำาเร็จ หรือทฤษฎีสำาเร็จรูป เมื่อนั้นประตู 
แห่งการ  ‘พัฒนาตนเอง’  ก็จะเปิดออก เราจะมีครู 
ที่ไม่ปิดกั้นหรือทำาลายความช่างสงสัยใคร่รู้ อัน 
เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของเด็ก มีห้องเรียน 
สมยัใหมท่ีม่สีมรรถนะสงู (Hi-functioning class- 
room) เปิดกว้าง ท้าทาย ยืดหยุ่น เป็นมากกว่า 
ห้องเรียนตามความหมายเดิม  มีโรงเรียนที่วัด 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในกรอบ   V-A-S-K 
และสามารถคำานวณ  ES-effect  size  เพื่อยกระดับ 
คุณภาพโรงเรียน ลดช่องว่างของความเหลื่อมลำ้า 
ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนได้”

เป้าหมายของโครงการคือ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

ซึ่งไม่ใช่แค่รู้วิชา แต่ต้อง 
เป็นการพัฒนาคนท้ังคน  

หรือ Whole Chlid Development
ต้องมีท้ัง Knowledge ความรู้

Skill ทักษะ  Attitude ทัศนคติ
และท่ีสำาคัญตามมา Value คือการเห็น

คุณค่าในส่ิงท่ีตนเองเป็น เช่น
การเป็นคนซื่อสัตย์ จติใจดี

มั่นใจในตัวเอง ซึ่งท้ัง K S A และ V
จะโยงกันหมด เป้าหมาย

จงึต้องพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน
เพ่ือพัฒนาอนาคตเด็ก

ท่ีจะเป็นอนาคตบ้านเมืองของเรา
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นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)
อุปนายกสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญาไทย คนท่ี 1

คุณครูอาจจะต้องมีความรู้ 
เรื่องของพัฒนาการของเด็ก 
ในแต่ละช่วงวัย แต่จุดท่ีผม 
คิดว่าจะต้องไปต่อก็คือว่า  
เด็กแต่ละคนมีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้ผ่านผัสสะ 

ไม่เหมือนกัน 

การจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการ 
แต่ละวัยของเด็ก

ในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญา  
ถ้าเทียบมนุษย์กับสัตว์ต่าง  ๆ  บนโลกนี้ สัตว์จะมี 
กระบวนการทางพฒันาการทางสมองทีเ่ป็นไปอยา่ง 
รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ลูกกวางหลังคลอดออกมา 
ไม่กี่ชั่วโมง มันเร่ิมยืนแล้ว ต่อมาก็สามารถเดิน 
หรือหาอาหารด้วยตัวเองได้ หรือลูกนกไม่กี่เดือน 
ก็บินได้แล้ว ขณะที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือน 
บอบบาง พฒันาการตา่ง  ๆ กด็ชูา้ไปหมด เชน่ เมือ่ 
มนุษย์คลอดลูกออกมา  ใช้เวลาปีกว่าที่เด็กจะ 
ลุกยืนได้ และก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มนุษย์จะต้อง 

ใชว้ธีิการเรียนรู้นานมากกวา่ทีส่มองจะพฒันา จาก 
วัยเด็กเป็นผู้ใหญ่ใช้เวลานานถึง 21 ป ี

ความช้าของพัฒนาการทางสมองนี้ ถ้าจะมอง 
วา่มนัเปน็จุดเดน่กไ็ด้ เพราะการท่ีสมองของมนษุย์ 
ไม่ได้เสร็จอย่างสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกคลอด  
กลับเอื้อประโยชน์ให้สมองของมนุษย์แต่ละคน 
มีความยืดหยุ่นท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ ในแบบของ 
ตัวเอง เหตุท่ีใช้คำาว่าแบบของตัวเอง เช่น เด็กที่ 
เป็นฝาแฝด สมองต้นทุนอาจจะออกมาเหมือนกัน  
แต่ด้วยระยะเวลาของการเลี้ยงดูและให้การศึกษา 
ผ่านผัสสะต่าง ๆ ซ่ึงการแพทย์มนุษยปรัชญาแบ่ง 
เปน็ 12 ผสัสะ เรียกวา่ 12 Senses เปน็การสร้าง 

การพัฒนาฐานกาย 
ตามแนวทางมนุษยปรัชญา
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ศักยภาพของสมองในแบบท่ีเป็นปัจเจกและเกิด 
ความแตกต่างกันไป

ดังนั้น หากคนเราพยายามฝืนธรรมชาติของ 
สมองด้วยการท่ีเร่งให้เด็กเรียนเหมือนกันหมด  
เราก็จะได้เด็กที่เชี่ยวชาญในเร่ืองหนึ่งมาก แต่ใน 
ขณะเดยีวกนั เดก็กจ็ะเกดิความเจ็บป่วย ตวัอยา่ง 
ที่คล้ายกันพอจะเทียบให้เห็นได้ เช่น เด็กในกลุ่ม 
แอสเพอร์เกอร์หรือผู้ท่ีต้องการการดูแลแบบพิเศษ  
เขาจะเป็นเด็กท่ีชำานาญเฉพาะเร่ือง แต่ไม่สามารถ 
ยืดหยุ่นพอที่จะเรียนเร่ืองที่หลากหลายในการที่จะ 
ชว่ยเหลอืตัวเองได ้ สมองมนษุยไ์มไ่ดถ้กูออกแบบ 
มาเพื่อการเรียนรู้แบบจำาเพาะเช่นนั้น

นอกจากนี้ ในมุมมองของการแพทย์มนุษย- 
ปรัชญากล่าวว่า กว่าท่ีกายและจิตของเด็กคนหนึ่ง 
จะเจริญเตบิโตไดเ้ต็มท่ี จะต้องเรียนรู้ผ่านฐานหรือ 
ผัสสะใน 3 กลุ่ม ซ่ึงต้องสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ของมนุษย์ จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
ได้แก่ 

ผสัสะทางกาย (Sense of Body หรือ Lower  
Senses) ในช่วงวัย  0  -  7  ปี  จะสังเกตว่าเด็ก 
แรกเกิดเรียนรู้ผ่านผัสสะการสัมผัส อย่างมีสัมผัส 
จากแมท่ีเ่รียกวา่ Sense of Touch ขณะเดยีวกนั 
เขาสามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้เขาไม่สบายตัว  ก็จะ 
ร้องไห้ เชน่ ตอ้งการขบัถา่ย หรือหิว หรือใหช้ว่ย 
ดูแล เรียกว่า Sense of Life เป็นผัสสะเกี่ยวกับ 
การอยู่ดีมีสุขของตัวเอง ต่อมาเด็กเริ่มคอแข็ง  
ควำ่าได้ หัดนั่งเอง เร่ิมมองซ้ายมองขวา และหัด 
กำาแบมอื เพือ่เรียนรู้วา่ร่างกายนีเ้คลือ่นไหวไดผ้า่น 
ผัสสะที่เรียกว่า Sense of Movement จากนั้น 
เด็กเร่ิมที่จะนั่งและเกาะยืนเองที่เรียกว่าตั้งไข่ได้  
เปน็ผสัสะการทรงตัวท่ีเรียกว่า Sense of Balance  
ซ่ึงทั้งหมดนี้ เป็นพัฒนาการทางร่างกายในช่วง 
แรกเกิดถึง 7 ปีแรก หรือช่วงวัยอนุบาล เด็กจะ 
ต้องเรียนรู้ผ่านการใช้ผัสสะต่าง ๆ เหล่านี้ก่อน

ผัสสะทางดวงจิต  (Sense of Soul หรือ  
Middle Senses) ในช่วงวัย 7 - 14 ปี เมื่อเด็กเข้าสู่ 
วัยประถม เขาก็จะมีศักยภาพพอที่จะเรียนรู้เร่ือง 
ใหม่  ๆ  ผ่านผัสสะระดับกลาง ได้แก่ Senses of  
Smell การเรียนรู้ผ่านผัสสะการดมกลิ่น Senses  

of  Taste ผัสสะการรับรส  Sense of  Sight  
ผัสสะการมองเห็น  และ  Senses of Warmth  
ผสัสะความอุน่ เดก็จะมกีารเรียนรู้ผา่นผสัสะตา่ง ๆ  
เหล่านี้ด้วยการทดลองผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น  
ชิมอาหาร เล่นทำาขนม วาดรูป หรือทดสอบผสม 
สตีา่ง ๆ ซ่ึงในชว่งวยัประถม ผสัสะเหลา่นีพ้ร้อมที ่
จะรับรู้แล้ว

ผัสสะทางจิตวิญญาณ  (Sense  of  Spirit  
หรือ  Higher  senses)ในช่วงวัย 14  -  21 ปี  เม่ือ 
เขาโตเข้าสู่วัยมัธยมจะเป็นช่วงพัฒนาการของ 
ผัสสะที่เกี่ยวข้องกับภาษา ซ่ึงเป็นพัฒนาเร่ืองของ 
ความคิด  จะมี  4  ผัสสะ  ได้แก่  Senses  of  

Hearing ผัสสะการไดย้นิ Senses of Language  

ผัสสะในการเข้าใจภาษา Senses of Thought 
ผัสสะในการเข้าใจความคิด และ  Senses of I  

ผัสสะในการเข้าใจมนุษย์หรือการรับรู้เกี่ยวกับ 
บุคคลอื่น ๆ 

หากเราจัดการศึกษาในตอนที่ผัสสะเหล่านั้น 
ยังไม่พร้อมในแต่ละวัย  ก็ทำาให้การทำางานไม่ 
สมบรูณ ์ สิง่สำาคญัคอืการจัดการศกึษาท่ีสอดคลอ้ง 
กับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก 

ข้อจำากัดในการให้การศึกษายุคโควิดน้ีส่งผล 
ต่อพัฒนาการทางกายและจติใจของเด็ก

หากพูดถึงสถานการณ์โควิดที่ครูและเด็กต้อง 
เผชญิตลอด 3 ปท่ีีผา่นมา ทำาใหต้้องเรียนออนไลน ์
อยู่ที่บ้าน จึงเกิดการถดถอยอย่างรุนแรง 

เวลาเราเรียนผ่านออนไลน์มีพัฒนาการที่ 
หายไปอย่างแน่นอน คือ ผัสสะทางกายหรือ  

Lower Senses ซึง่เปน็ 4 ผสัสะแรกทีเ่ด็กจะตอ้ง 
หัดใช้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยอนุบาล ยัง 
ไม่ทันวิ่งเล่น ยังไม่ได้หัดใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
หรือมัดเล็กเลย เราก็จะพบว่าพอเขาถูกบังคับให้ 
ต้องนั่งน่ิง ๆ อยู่หน้าจอ บางทีสมองของเด็กเห็น 
ภาพต่าง ๆ แต่ในการแปลความหมายของภาพท่ี 
เขาเห็นนี้เช่ือมโยงกับการเคลื่อนไหวด้วย จึงเกิด 
เปน็ปญัหา เพราะการมองเหน็ภาพจะใช้ Senses  
of Vision ซึ่งจะเกิดอย่างมีประสิทธิภาพคือ 
ตอนวัย  7 -  14 ปี ดังนั้น หากเราไม่ตระหนักรู้ 
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พัฒนาการตามวัยตรงนี้ แล้วเราพยายามแปลง 
เ ร่ืองนี้ เป็นแค่  informative คือเฉพาะเ ร่ือง 
ของเนื้อหาด้วยการส่งเป็นตัวหนังสือผ่านหน้าจอนี ้ 
เด็กจะต้องประสบกับอุปสรรค ไม่ใช่แค่เร่ืองการ 
ตีความเนื้อหา  เขายังต้องเจออุปสรรคสองชั้น  
ได้แก่ 

ชั้นแรกคือ เขาต้องเปลี่ยนรูปภาพคือผัสสะ 
การมองเห็นที่ใช้ผัสสะระดับกลาง เพื่อให้เข้าใจ 
ด้วยผัสสะการเคลื่อนไหว เช่น เด็กท่ีหัดนับเลข 
ใหม่  ๆ  เพื่อจะให้ เขาเข้าใจในการนับเลขได้ดี   
เขาจะต้องเอานิ้วขึ้นมาแล้วก็นับไปด้วย  1-2- 
3-4-5 การงอนิ้วหรือเหยียดนิ้วคือผัสสะของการ 
เคลื่อนไหวหรือ  Sense of Movement ทำาให้ 
เขาเชื่อมโยงจากตัวเลขในจินตภาพนี้มาสู่การ 
เคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อให้เขาซึมซับเข้าไปได้  
หรือแม้แต่การวาดรูปวงกลมด้วยมือ  ซ่ึงเป็น 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก แต่อย่าลืมว่าตาที่มองไปตาม 
การวาดหรือเขยีน เดก็จะต้องมกีารเคลือ่นไหวดว้ย 
การกลอกซ้ายและขวาไปด้วย 

ชั้นที่สองคือ แม้แต่งานวิจัยยังพบว่า เวลาเรา 
เขียนบนกระดาษกับเขียนบนแท็บเล็ต การจดจำา 
และเรียนรู้ก็แตกต่าง เช่น การเขียนบนกระดาษ 
จริงท่ีมคีวามฝืด มเีสยีงเกดิขึน้จากการขดีกระดาษ  
มันคือการกระตุ้นแบบพหุประสาทสัมผัสหรือ  
Multisensory ที่นำาไปสู่ความเข้าใจและความจำา 
ทีด่กีว่า ขณะทีก่ารเรียนออนไลนผ์า่นแท็บเลต็หรือ 
คอมพิวเตอร์ทำาให้ผัสสะเหล่านี้หายไปอย่างมาก

3 แบบฝึกหัดเพ่ือบำาบัด
การเขียนในเด็กเล็ก
คุณครูทางการศึกษาบำาบัด 

นิยมใช้แบบฝึกหัดเหล่าน้ีกับ 
เด็กท่ีอาจมีปัญหาในการเขียน  
ด้วยการสังเกต เช่น เด็กเล็ก ๆ  
ท่ีจับดินสอไม่ค่อยถนัด ส่งผล 
ทำาให้เรียนรู้ลำาบาก คำาแนะนำา 
มหีลากหลายวิธี ได้แก่

ดิ น ส อ แ ท่ ง ใ ห ญ่  ห า ก 
เปล่ียนเป็นดินสอแท่งใหญ่ข้ึน 
ก็จบัถนัดและเขียนง่ายข้ึน 

เดินตามเส้น โดยใช้เชือก 
มาขดเรียงเป็นตัวอักษรวางบน 
พ้ืน และให้เด็กเดินตามเส้นเชอืก 
น้ี เด็กจะมกีารเรยีนรูท่ี้ดีข้ึน 

เขียนด้วยเท้า  อีกวิธีคือ  
แทนท่ีจะเขียนด้วยมือก็ให้เขียน 
ด้วยเท้า โดยการใช้น้ิวเท้าจับ 
ดินสอแล้วเขียนบนกระดาษ 

วิธีเหล่าน้ีมีหลักง่าย ๆ คือ  
ทำาให้เด็กเคล่ือนไหวไปท้ังตัว  
เพราะเมื่อเด็กได้ใช้การเคล่ือน- 
ไหวในการเรียนรู้และกระตุ้น 
เครอืข่ายใยประสาทหรอืซแินปส์  
(Synapse) ทำาให้เด็กเกิดการ 
เรยีนรูไ้ด้ดีมากข้ึน
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ของเขานี้เชื่อมต่อกับสมองซีกที่ถนัดของเขาได้ดี  
เพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถโต้ตอบกับ 
คุณครู  หรืออธิบายสิ่งที่เขาคิดได้นะครับ  เรา 
เรียกว่าเป็น Visual Learner เด็กกลุ่มนี้เวลาอยู่ 
ในห้องเรียนออนไลน์ คุณครูก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มี 
ปัญหาอะไร 

แต่ถ้าเด็กบางคนมีการเรียนรู้ผ่าน Senses of  
Hearing หรือผัสสะการได้ยิน ซ่ึงผัสสะนี้จะตื่น 
ภายหลังในวัยชั้นมัธยมแล้ว ถ้าเราบอกว่าปรากฏ- 
การณ์ของเด็กประถมต้น หากเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ 
มีความชำานาญในการใช้ Visual Learning เขาไป 
ชำานาญในการใช ้ Auditory Learning ผา่นการฟงั 
เป็นการจดจ่อ  แต่สำาหรับเด็กจะทำาได้ไม่นาน  
เพราะหากเกินสัก 10 นาที เขาก็จะเร่ิมเบลอแล้ว  
เร่ิมจะว่อกแว่ก หรือหนีไปทำาอะไรอย่างอื่นแล้ว  
เด็กกลุ่มนี้ก็จะเร่ิมหลุดการเรียนออกไปได้ แต่ถ้า 
คุณครูมีเทคนิคท่ีดีพอ  เช่น  สอนผ่านการใช้  
คำากลอน หรือบทเพลง เพื่อช่วยกระตุ้นการได้ยิน  
เด็กกลุ่มนี้ก็จะยังเกาะเกี่ยวกับบทเรียนได้ 

กลุ่มสุดท้ายท่ีน่าสงสารที่สุดคือ Kinesthetic  

Learning เป็นกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว  
โดยใช้ Senses of Movement เป็นหลัก ในห้อง 
เรียนปกติก็มักจะเป็นเด็กหลังห้อง เด็กกลุ่มนี้จะ 
ชอบยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งครับ แต่ไม่ได้หมายความ 
ว่าเขาโง่หรือไม่เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น โทมัส อัลวา  
เอดิสัน ตามประวัติบอกว่าเขายุกยิกตลอด ไป 
จุดไฟเผาโรงนาก็มี คุณครูจะบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ 
มานัง่เรียนทำาไมไมต้ั่งใจเลย แตถ่า้เราสามารถท่ีจะ 
ระบุหรือ identify ได้ว่าเด็กคนนี้เรียนรู้ผ่านการ 
เคลื่อนไหว คุณครูก็ช่วยสนับสนุนเขาได้ เพราะ 
เดก็กลุม่นีจ้ะมโีอกาสหลดุจากการเรยีนไดม้ากทีส่ดุ  
แล้วผมเชื่อว่าที่วิจัยออกมาว่าการเรียนออนไลน์ 
เด็กหลายคนที่เรียนไม่ทัน  ส่วนใหญ่ก็คือเด็ก 
กลุ่มนี้เลยครับ 

ตวัอยา่งทีผ่มเจอ เชน่ เคสท่ีคณุแมต้่องลางาน 
ในช่วงโควิด เพ่ือมาเฝ้าลูกให้นั่งเรียนอยู่หน้าจอ  
แม่เฝ้าไปก็บ่นไปว่าทำาไมเรียนอย่างนี้ไม่เวิร์กเลย  
เพราะเขาต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าลูก ดังนั้นคุณครู 
อาจจะต้องมีเคร่ืองมือช่วยประเมินเบื้องต้น เพื่อ 

การแก้ไขปัญหาในระดับครอบครัว  
ระดับคุณครู และระดับนโยบาย
ระดับครอบครัว

โควิดเป็นแค่ปัจจัยกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำาให้ 
ครอบครัวจำานวนมากเกิดการต่ืนตัวขึ้นว่า นี่ฉัน 
ซ่ึงเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถที่จะมอบ 
หน้าท่ีอันทรงเกียรตินี้ให้กับโรงเรียน 100% ได้อีก 
ต่อไปหรือไม่ จากกรอบเดิมที่คิดว่าถ้าเรามีเงิน  
เราก็ฝากลูกเข้าโรงเรียนดี  ๆ  และบอกว่าคุณครู 
เอาไปเลยนะ ถ้าหากว่าเด็กเรียนไม่ดี ก็ถือเป็น  
KPI เป็นความล้มเหลวของโรงเรียน มันไม่เกี่ยว 
กับเราแล้ว ซึ่งเรื่องนี้มีแนวโน้มที่พ่อแม่ผู้ปกครอง 
จะเป็นอย่างนี้มานานหลายทศวรรษ แต่พอช่วง 
เกดิโควิดปุ๊บ หลายคนกม็องมมุกลบั เอะ๊ หรือวา่ 
เปน็เพราะครอบครัวเรา ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะท่ีผา่นมา  
บ้านเราไม่ได้ติดอาวุธให้กับผู้ปกครอง เพื่อท่ีจะ 
มีส่วนในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก โดยเฉพาะ 
เด็กเล็ก 

ผมว่าตรงนี้เป็นเร่ืองที่สำาคัญมาก  ๆ เพราะใน 
โรงเรียนการแพทย์มนุษยปรัชญาหรือโรงเรียน 
วอลดอร์ฟนี้ เราให้ความสำาคัญไม่ใช่แค่คุณครู 
มาดูแลเด็กอนุบาลนะ แต่ภารกิจสำาคัญที่คุณครู 
จะต้องทำาเป็นประจำาในชุมชนแนวนี้ก็คือ พ่อแม่ 
จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจะทำาอะไรหลาย ๆ  
อย่างร่วมกับคุณครู 

ระดับคุณครู
ต่อมาในระดับของคุณครูผู้สอน คุณครูอาจ 

จะต้องมีความรู้เร่ืองของพัฒนาการของเด็กใน 
แต่ละช่วงวัย แต่จุดท่ีผมคิดว่าจะต้องไปต่อก็คือ 
ว่า เด็กแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ผ่าน 
ผัสสะไม่เหมือนกัน ได้แก่ กลุ่มเด็กที่เรียนรู้ผ่าน 
การมองเห็นเรียกว่า Visual Learning หรือกลุ่ม 
เดก็ท่ีเรียนรู้ผ่านการฟงัเรียกว่า Auditory Learn- 
ing และสุดท้ายคือ กลุ่มเด็กที่เรียนรู้ผ่านการ 
เคลื่อนไหวเรียกว่า Kinesthetic Learning

ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนท่ีแค่อ่านด้วยสายตา 
หรือมองผ่านหน้าจอ อ๋อ ฉันเข้าใจแล้ว นั่นแสดง 
ว่า  Sense of Vision หรือผัสสะการมองเห็น 
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สามารถแยกแยะเดก็แตล่ะคนในชัน้เรียนของตวัเอง 
ออกเป็นกลุ่มว่าเขาถนัดเรียนรู้ผ่านผัสสะใด เพื่อ 
จัดการการเรียนการสอนหรือช่วยซัพพอร์ตเขาได้ 
มากพอ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือหนึ่ง เช่น มีแบบทดสอบ 
หนึ่งเรียกว่า Dominant Factor เป็นการดูว่าเด็ก 
คนนี้มีแนวโน้มใช้สมองซีกไหนทำางานเป็นหลัก  
เขาถนัดใช้มือข้างไหน ใช้หูข้างไหน  ใช้ตาข้าง 
ไหน หรือใช้เท้าข้างไหน โดยดูความสอดคล้อง 
กันว่าสมองซีกซ้ายกับร่างกายซีกขวาทำางาน 
สอดคล้องกันหรือเปล่า เพื่อจะเห็นแนวโน้มว่า 
เด็กคนนี้น่าจะเป็น  Kinesthetic  Learning  
เรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว หรือเรียนรู้ผ่านการ 
ใช้ตาได้ดี เขาน่าจะเป็น Visual Learning หรือ 
ถนัดใช้การฟัง  Auditory Learning ซ่ึงจะมี 
กระบวนการทดสอบโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
ด้านนี้ก็พอจะบอกเราได้ 

นอกจากนี้หากคุณครูมีทักษะเหล่านี้ก็ช่วยได้ 
ในระดับหนึ่ง เช่น ในห้องมีนักเรียน 30 คน ครู 
รู้ว่ามีเด็ก  10  คนเป็น  Kinesthetic  Learning  
เพราะฉะนั้นเวลาให้การเรียนการสอนในแต่ละวัน  
อาจต้องเจาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษ มีช่วงเก็บตกท่ีโทร. 
ไปสอบถามจากโฟกสักรุ๊ปกลุม่ 10 คนนีจ้ากพอ่แม ่
ว่าลูกมีการเรียนเป็นอย่างไร การบริหารจัดการ 
ชัน้เรียนของคณุครูทีต่อ้งรู้จากการประเมนิเดก็ ซึง่ 
ถือเป็นทักษะใหม่ท่ีเราอาจจะต้องเน้นมากขึ้นใน 
ยุคการเรียนแบบออนไลน์ 

ระดับนโยบาย
สำาหรับระดับนโยบายจากงานวิจัยภาวะการ 

เรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ในเด็กปฐมวัย 
ไทยช่วงโควิด-19 ผมคิดว่าเร่ืองนี้กระตุ้นให้เรา 
กลับมาใคร่ครวญว่าการศึกษาหรือความคาดหวัง 

ตอ่การศกึษาทีเ่รามต่ีอเดก็ โควดิอาจเปน็แคปั่จจัย 
หนึ่งให้เราต่ืนตัวเพ่ิมขึ้น จากเดิมท่ีมีปัจจัยอื่น  ๆ  
อยู่แล้ว ดังนั้น เหตุท่ีเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ถดถอย หรือหลุดออกไปจากระบบศึกษา เกิดขึ้น 
ได้จาก 3 ประเด็น ได้แก่ 

ประ เ ด็นแรก คือ  การเ รียนการสอนอาจไม่  
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น 

ประเด็นท่ีสองคือ การตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ 
ไม่ถูกต้อง ซ่ึงการคาดหวังที่เด็กนักเรียนจะได้ 
เรียนรู้อะไรบ้างในแตล่ะชว่งปี หรือในแต่ละชว่งวยั 
อาจจะไม่ถูกไหม เช่น ที่เล่าว่ามนุษย์ถูกออกแบบ 
ร่างกายและสมองให้มีพัฒนาการถึง 21 ปี ดังนั้น  
การที่เราอัดให้เด็กเรียนเร็ว ๆ เราต้องสูญเสียอะไร 
บางอย่าง หรือยอมท่ีจะตัดอะไรบางอย่างจากการ 
เรียนรู้ปกติของเขา 

ประเด็นที่สามคือ ปัจจุบันเราพูดถึงการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตที่เรียกว่า Lifelong Learning เช่น  
ในออสเตรเลียหรือญ่ีปุ่น มีนักศึกษาอายุ  70  ปี 
สามารถไปเรียนปริญญาโทได้ เพราะถ้านโยบาย 
การศึกษาหรือระบบสังคมนั้นดีจริง จะต้องเอ้ือให้ 
คนคนหนึ่งท่ีมีความต้องการจะเรียนรู้ เขาสามารถ 
เรียนอะไรกไ็ด ้ เมือ่ไรกไ็ด ้ เพราะกวา่ท่ีคนคนหนึง่ 
จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริง บางทีเราก็อายุ 21 ปี 
หรือมากกว่านั้นแล้ว แต่ถ้าเราสอบเข้าต้ังแต่อายุ  
18 เรียนไปแลว้ป ี 3 บอกวา่ฉนัไมช่อบแลว้ นีไ่มใ่ช่ 
การศึกษาท่ียืดหยุ่นและเหมาะกับยุคสมัยใหม่ 
เลย เพราะถ้าเราออกแบบระบบการศึกษาเพื่อให้ 
คนเรียนรู้เมื่อไรก็ได้ท่ีเขาพร้อม เราจะได้คนท่ีมี 
คุณภาพในวิชาชีพนั้นจริง ๆ 
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ครูเม -เมริษา ยอดมณฑป 
(เพจตามใจนักจติวิทยา) 

การเรียนรู้
เริ่มต้นจากฐานกายเสมอ

วัยเด็กเต็มไปด้วยพลัง 
และความอยากรู้อยากเห็น 

การเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกาย 
ท้ังกล้ามเน้ือมัดใหญ่-เล็ก 

ผ่านการว่ิงเต็มแรง กระโดดไปมา 
ป่ันจกัรยาน ปีนต้นไม้ ปีนป่าย 

ส่ิงกีดขวางในสนามเด็กเล่น ขุดดิน  
เล่นทราย เล่นนำ้า เก็บหิน 

เก็บใบไม้ และอื่น ๆ

เด็กปฐมวัยควรได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือ 
ว่ิงเล่นจนหัวเปียกชุ่มประมาณ 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน  
(Baumgartner, Jackson, Mahar & Rowe,  
2015) ซ่ึงสามารถแบง่เวลาวิง่เลน่ออกเปน็ชว่ง  ๆ ได ้ 
เชน่ ชว่งระยะเวลา 1 ชัว่โมงเชา้เยน็ และชว่งระยะ 
เวลา 30 นาทีย่อย ๆ ระหว่างวัน เราไม่จำาเป็นต้อง 
ทำาต่อเนื่อง 2 - 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

วัยเด็กเต็มไปด้วยพลังและความอยากรู้ 
อยากเห็น การเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกาย 
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่  - เล็ก ผ่านการว่ิงเต็มแรง  
กระโดดไปมา ปั่นจักรยาน ปีนต้นไม้ ปีนป่าย 
สิ่งกีดขวางในสนามเด็กเล่น ขุดดิน เล่นทราย  
เล่นนำ้า เก็บหิน เก็บใบไม้ และอื่น ๆ ทั้งนี้การ 
ระบายแรงอย่างเหมาะสมจำาเป็นต้องทำาอย่าง 
ต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีและกติกาท่ีเหมาะสม ได้แก่  
“กฎ  3 ข้อ”  ไม่ทำาร้ายตัวเอง  (ไม่ทำาให้ตัวเอง 
บาดเจ็บ) ไม่ทำาร้ายผู้อื่น และไม่ทำาลายข้าวของ

การฝืนธรรมชาติของเด็กเล็ก
ในทางกลับกัน  ถ้าหากเด็กเล็กต้องนั่งนิ่ง  

ไม่ว่าจะทำากิจกรรมนั่งโต๊ะในห้องเรียนนาน  ๆ  
หรือการดูหน้าจอ แม้ว่าเขาจะสามารถทำาได้ แต่ 

“สร้างฐานกาย” 
ธรรมชาติของเด็ก คือ “การเล่น” 
เล่นโดยใช้ร่างกายเคลื่อนไหว
เล่นโดยเร่ิมต้นจากการปฏิสัมพันธ์กับ 
สภาพแวดล้อม
และพัฒนาไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับ 
เพื่อนวัยเดียวกัน
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พลังงานท่ีมีมากมาย ผนวกกับสมองท่ีต้องทำางาน 
ตลอดเวลา เมื่อจบกิจกรรมดังกล่าว เด็กอาจจะ 
ไม่สามารถอยู่นิ่งได้อีก เขาจะหาที่ระบายแรง

เด็กอาจจะอยู่ไม่สุข วิ่งไปมา ปีนนู่นปีนนี่   
และเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่น เด็กอาจจะลงเอยด้วย 
การทำาพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่เหมาะสม  และ 
เด็กที่ไม่ได้เล่นเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอ 
อาจจะสง่ผลตอ่อารมณ ์ เดก็อาจจะมคีวามหงุดหงิด 
งุ่นง่านได้ง่าย รวมทั้งการคงสมาธิจดจ่อต่อสิ่งใด 
ได้ไม่ต่อเนื่อง  ทำาให้ทำากิจกรรมไม่เสร็จ  และ 
รอคอยได้ไม่นาน

ดงันัน้เดก็ปฐมวยัควรไดรั้บการสง่เสริมในเร่ือง 
ของการเคลือ่นไหวร่างกายท้ังกลา้มเนือ้มดัเลก็และ 
มัดใหญ่ เพื่อให้เขามีร่างกายท่ีพร้อมสำาหรับการ 
เรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต

ทำาไมเด็กเล็กจงึยังเขียนไม่ได้ดี
คำาตอบ “หลักฐานทางภาพถ่ายเอกซเรย์ทำาให้ 

เราได้มองเห็นความแตกต่างท่ีพบระหว่างเด็ก 2 ปี  
กับ 7 ปี และผู้ใหญ่อย่างชัดเจน ซ่ึงส่งผลให้มือ 
ของเด็กเล็กทำางานได้ไม่ดีเทียบเท่าผู้ใหญ่”

1.  กระดูกข้อมือของเด็กวัย  2 ปี จะพบว่า  
กระดกูข้อมอืยงัเตบิโตไดไ้มเ่ตม็ท่ี กระดกูหลายชิน้ 
ยังเป็นกระดูกอ่อน (Cartilage) ในขณะที่กระดูก 
ข้อมือของเด็กวัย  7 ปี และวัยผู้ใหญ่นั้นพบว่า  
กระดูกข้อมือเติบโตจนเกือบเต็มบริเวณตามลำาดับ

2. ในมอืของเดก็วยั 2 ป ี ยงัมชีอ่งวา่งมากมาย  
ทั้งในบริเวณฝ่ามือและข้อต่อของนิ้วมือท่ีรอให้ 
กล้ามเน้ือกับเน้ือเย่ือเก่ียวพัน (Connective tissue:  

เน้ือเย่ือท่ีทำาหน้าท่ียึดเหน่ียวหรือพยุงอวัยวะให้คงรูป 
อยู่ได้) ให้เติบโตเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น ใน 
ขณะท่ีเด็กวัย 7 ปี และวัยผู้ใหญ่น้ันพบว่า กล้ามเน้ือ 
มีการเช่ือมต่อกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้ข้อมือและ 
นิ้วมือต่าง ๆ มีความแข็งแรงมากขึ้นตามลำาดับ

ด้วยเหตุนี้ ทำาให้เด็กก่อนวัยเรียนหยิบจับ 
อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ รวมท้ังควบคุมการขีดเขียน 
ได้ไม่ได้เทียบเท่าเด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่ เราจึง 
พบว่า เด็กเล็ก ๆ มักทำาของหลุดมืออยู่เสมอ

การเติบโตของเด็ก ๆ มักจะพัฒนาจาก “สิ่งที่มี 

ขนาดใหญ่ไปสู่สิ่งที่มีขนาดเล็กเสมอ” ยกตัวอย่าง 
เช่น “กล้ามเนื้อมัดใหญ่ควรพัฒนาก่อนกล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก”

เด็ก  ๆ  ควรมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ แขน  
ขา และแกนกลางลำาตัว เพื่อท่ีเขาจะสามารถทรง 
ท่านั่งอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในช่วงวัยเรียน  
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน การวิ่ง การขึ้น 
บนัได และจึงไปปนีปา่ยสิง่ต่าง ๆ อยา่งคลอ่งแคลว่

ก่อนที่เขาจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่  
มือและนิ้วทั้งสิบของเขา ในการหยิบจับสิ่งต่าง  ๆ  
และจับอุปกรณ์เพื่อขีดเขียน ตัด และอื่น ๆ 

“เด็กๆ สามารถหยิบจบัส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่
ก่อนขนาดเล็ก” 

เช่น 
ลูกบอลขนาดใหญ่ก่อนขนาดเล็ก
บล็อกไม้ชิ้นใหญ่ ก่อนตัวต่อพลาสติกขนาด

เล็ก
สีเทียน/ดินสอขนาดใหญ่ ก่อนดินสอขนาด 

เล็ก
ตัวต่ออันใหญ่ ก่อนตัวต่อจิ๊กซอว์ขนาดเล็ก
ติดกระดุมเม็ดใหญ่ ก่อนติดกระดุมเม็ดเล็ก

“การรับรู้สัญลักษณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
และไม่ซับซ้อนก่อนขนาดเล็กท่ีมีจำานวนมาก 
และซับซ้อน”

ดังนั้นหากเรียงลำาดับตามความง่าย-ยาก เด็ก 
จะรับรู้เส้น-รูปทรง-ตัวเลข-ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ใหญ่-ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก-ตัว 
อักษรภาษาไทย

ก่อนท่ีเด็กจะเขียนได้  กล้ามเนื้อมัดใหญ่- 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก-แกนกลางลำาตัวต้องแข็งแรงและ 
ทนทาน สมาธิและสมองของเขาพร้อมเปิดรับการ 
เรียนรู้

1.  Hand  and Finger Strength: ความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและน้ิวมือ เพ่ือที่จะจับ 
อุปกรณ์การเขียนได้

2. Crossing the Midline: ข้ามเส้นกึ่งกลาง  
หากเด็กเอื้อมไปท่ัวร่างกายเพื่อไปยังปลายทั้งสอง 
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ข้างของร่างกายได้ จะสามารถเขียนทั้งสองแถบ 
บนพื้นที่กระดาษได้

 3.  Correct Pencil Grasp:  สามารถจับ 
ดินสอได้ถูกต้อง โดยต้องดูตามความเหมาะสม 
ตามวัย

4. Hand Eye Coordination: ตาและมือ 
ประสานงานกันได้ดี เช่น ตามอง มือเอื้อมจับ 
สิ่งนั้นได้ถูกต้อง

5. A Strong Core: ความแขง็แรงของร่างกาย 
แกนกลาง เพื่อที่จะนั่งเขียนได้อย่างมั่นคง

6. A Strong Neck: คอท่ีเเขง็แรงเพือ่ทีจ่ะนัง่ 
เขียนโดยที่ศีรษะตั้งอยู่มั่นคง

7.  A Strong Shoulders and Wrists: 
ไหล่ ข้อมือท้ังสองข้างท่ีแข็งแรง เพ่ือช่วยให้เขียนได้ 
โดยไมเ่มือ่ยลา้ไปเสยีกอ่น และลงนำา้หนกัการเขยีน 
ได้เหมาะสม ไม่หนักหรือเบาจนเกินไป

8.Visual Perception:  การรับรู้ภาพ เพื่อ 
แยกแยะความแตกต่างระหว่างภาพ เพื่อพัฒนา 
ไปสู่การจดจำาภาพ ตัวอักษรที่แตกต่างกัน

เตรียมความพร้อมมือก่อนเขียน
การเขียนหรือการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้นิ้วโป้ง  

นิ้วชี้ และนิ้วกลางในการจับประคองและเคลื่อน- 
ไหว เด็ก  ๆ  จำาเป็นต้องมีข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ 
แข็งแรงพร้อมใช้งาน ด้วยเหตุนี้การเตรียมความ 
พร้อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนั้น 
มคีวามจำาเปน็สำาหรับเดก็ปฐมวยั เราไมค่วรให้เดก็ 

เริ่มจากการเขียน แต่ควรเริ่มจากการเล่น

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีสำาคัญ
ปั้น
เราสามารถไล่ระดับจากสิ่งท่ีนิ่ม-แข็งได้ เช่น  

แป้งโดว์-ดินนำ้ามัน-ดินเหนียว
ให้เด็ก ๆ ได้กด นวด บีบ ดึง
กิจกรรมที่สามารถทำาได้
การซ่อนของไว้ในแปง้โดว/์ดนินำา้มนั เชน่ หิน  

ลูกแก้ว โมเดลพลาสติก ให้เด็ก ๆ หา
การเลน่บทบาทสมมติ ทำาเคก้ ทำารางรถ และ 

อื่น ๆ 
ฉีก-ตัด-แปะ
เราสามารถเร่ิมจากการให้เด็ก  ๆ  ใช้มือเล็ก  ๆ  

ของเขาฉีกกระดาษ ฉีกดินนำ้ามัน ก่อนที่จะเขยิบ 
ไปสู่การใช้กรรไกร

กิจกรรมที่สามารถทำาได้
ฉีกกระดาษ แปะกาว สร้างสรรค์งานศิลปะ 

ตามใจชอบ หรือผู้ใหญ่จะวาดเป็นรูปต่าง ๆ  แล้ว 
ให้เด็ก  ๆ  แปะกระดาษท่ีฉีกจนเต็มก็ได้เช่นกัน  
ผลลัพธ์ที่ได้จะคนละแบบ

- แบบตามใจชอบเด็กจะได้ทำาตามจินตนาการ
- แบบท่ีทำาตามโจทย์ เด็ก  ๆ  จะได้ฝึกความ 

อดทน และทำาตามกติกา ซ่ึงทั้งสองแบบจำาเป็น 
สำาหรับการฝึกฝนทั้งคู่

ปัก-เจาะ
เราสามารถให้เด็ก  ๆ  ฝึกเจาะกล่องนมด้วย 
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หลอดเอง  หรือจะนำาหลอด/เทียนเล่มเล็ก/ไม้ 
ตะเกียบให้เด็ก ๆ ฝึกเจาะกับทราย แป้งโดว์ ก็ได้ 
เช่นกัน

กิจกรรมที่สามารถทำาได้
การเล่นเป่าเค้ก ปักเทียนบนแป้งโดว์ แล้วได้ 

จุดเทียน เป่าเค้ก
การเล่นปลูกต้นไม้ นำากิ่งไว้มาปักลงบนดิน/ 

ทราย/แป้งโดว์
ขุด-ฝัง
การเล่นทราย/ดิน สามารถเสริมสร้างความ 

แข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็ก-กระดูก ได้อย่างดี  
เพราะเมื่อเด็ก  ๆ  ลงมือขุด  หรือใช้อุปกรณ์ตัก 
ทราย/ดิน พวกเขาได้ออกแรงในบริเวณเหล่านี้

กิจกรรมที่สามารถทำาได้
การขุดหา-ซ่อนสมบัติ
การปลูกต้นไม้จริง ๆ 
บีบ/บิด-คั้น
เราสามารถให้เด็ก  ๆ  ได้บีบ-คั้น โดยการให้ 

พวกเขามาชว่ยเราบดิผา้หลงัการซัก เพือ่นำาไปตาก  
บีบนำ้าออกจากฟองนำ้าเวลาล้างจาน/ล้างรถ หรือ  
คั้นผลไม้ คั้นนำ้าส้มจากส้ม บีบมะนาว

ถ้าหากเรามีอุปกรณ์ เช่น ที่หยดนำ้า (Drop- 
per) เราสามารถให้เด็ก ๆ ใช้เล่นกับนำ้าได้

สร้าง
เราสามารถไล่ระดับจากสิ่งที่ ซับซ้อนและ 

ออกแรงมากได้  เช่น  การต่อบล็อกไม้-ตัวต่อ 
พลาสติกขนาดใหญ่/เลโก้ขนาดใหญ่  (Duplo) 
ตวัตอ่พลาสตกิขนาดเลก็/เลโกข้นาดเลก็ (Classic)

แกะ-ติด
การแกะสติ๊กเกอร์
การแกะกล่อง-เปิดฝา
การแกะของขวัญ-ห่อของขวัญ
ร้อย-ต่อ
ร้อยลูกปัด
ต่อโซ่
ต่อจิ๊กซอว์
เล่น-เก็บของเล่น
การเล่นของเล่นตามจินตนาการของเด็ก ๆ 
การหยิบจับของเล่น  และเล่นกับของเล่น  

สามารถสง่เสริมกลา้มเนือ้มดัเลก็และความแขง็แรง 
ให้กับร่างกายของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

ละเลง-ระบายสี
เราสามารถไล่ระดับจากการละเลงสี ในขั้นนี้ 

เตรียมพื้นท่ีและกระดาษใหญ่ให้กับเด็ก  ๆ  ได้ 
ละเลงส ี ตอ่มาจึงเร่ิมเป็นในกระดาษขนาดเลก็ลง ๆ  
และสุดท้ายจึงจะเป็นการระบายในเส้นกรอบ ทั้งนี้  
กิจกรรมควรมีควบคู่กัน ทั้งปล่อยระบายตาม 
จินตนาการ และการระบายเพื่อควบคุมและสร้าง 
ความทนทานให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ช่วงแรก  ๆ  แม้จะทำาไม่ได้ ไม่เป็นไร ฝึกฝน 
วันละนิดจะทำาได้ดีขึ้น  ๆ อย่าคาดหวังว่าต้องได้ 
เมื่อไหร่ แต่ให้เกิดการลงมือทำาสมำ่าเสมอ

พัฒนาการการจบัอุปกรณ์เพ่ือขีดเขียน
ขั้นที่หนึ่ง “Cylindrical Grasp” 
(เด็ก 1 - 1.6 ปี) 
ลักษณะการจับอุปกรณ์ยังเป็นการกำามือ
เด็กวัยนี้เพิ่งเร่ิมหัดจับอุปกรณ์เพื่อขีดเขียน  

กล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาเพิ่งจะพัฒนา “สีเทียนด้าม 
อ้วน” จึงเหมาะแก่การฝึกจับในช่วงแรก นอกจาก 
ตวัดา้มท่ีเหมาะมอืแลว้ ความคงทนตอ่แรงกดของ 
เด็กน้อย ที่ยังควบคุมนำ้าหนักมือไม่ได้ จึงทำาให้ 
เหมาะอยา่งยิง่สำาหรับการฝึกใชอ้ปุกรณ์เพ่ือขดีเขยีน

ในความเป็นจริง เด็ก ๆ วัยนี้ควรเร่ิมจากการ 
เตรียมกลา้มเนือ้มอืใหพ้ร้อม ไดแ้ก ่ การเลน่ตา่ง ๆ  
ปั้นดิน เล่นทราย นวดแป้ง และอื่น  ๆ การจับ 
อปุกรณใ์นวยันีเ้ปน็ไปเพือ่ “การทำาความรู้จัก” และ  
“การเล่น”

ไม่มีความจำาเป็นใด  ๆ  ที่เด็ก  ๆ  ต้องฝึกเขียน 
ตามรอยปะในวัยนี้

ขั้นที่สอง “Digital Grasp” (เด็ก 2 - 3 ปี) 
ลักษณะการจับอุปกรณ์ยังเป็นการจับด้วย 

นิ้วหัวแม่มือชี้ลงกับกระดาษ (มือจะควำ่าลง)
เด็กวัยนี้เร่ิมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมาพอ 

สมควร การเลือกใช้อุปกรณ์สามารถนำา  “ดินสอ”  
สำาหรับเดก็ ทีม่าตวัดา้มจับทีใ่หญก่วา่ปกติ อาจจะ 
เปน็ดา้มท่ีมลีกัษณะแบบสามเหลีย่มจะยิง่เหมาะมอื 
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เด็กมากขึ้น
ช่วงนี้เป็นช่วงสำาคัญที่เราต้องให้เด็กรู้สึกดีกับ 

การขีดเขียน ไม่ใช่การบังคับเขียน ให้เขาได้วาด 
อิสระ เขียนเส้นขยุกขยุย เส้นขีดมากมายได้เต็มท่ี 
เลย ขอเพียงเด็กน้อยสนุกกับการขีดเขียนก็พอ

ขั้นที่สาม “Modified Tripod Grasp”
(เด็ก 3 - 4 ปี) 
ลักษณะการจับอุปกรณ์การเขียนยังเป็นการ

ใช้น้ิว 4 น้ิว (น้ิวโป้ง น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง) โดย 
นิ้วอื่น ๆ จะอยู่ตรงข้ามกับนิ้วโป้ง

เด็กวัยนี้เริ่มจับดินสอได้ดีขึ้น อาจจะยังไม่ถูก 
สกัทเีดยีว แต่เราสามารถปรับแต่งท่าทางไดเ้ร่ือย ๆ  
เป็นวัยที่เรายังปรับเปลี่ยนเขาได้อยู่ การขีดเขียน 
ในวยันีอ้าจจะเพิม่การวาดรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการ  
ที่มีเป้าหมายมากขึ้น และเพิ่มการควบคุมนำ้าหนัก 
มือเวลาลากเส้นต่าง  ๆ แต่การเขียนตัวอักษรได้ 
ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของวัยนี้

ขั้นที่สี ่“Tripod  Grasp” (เด็ก 4.6 - 7 ปี) 
ลักษณะการจับอุปกรณ์การเขียนโดยใช้น้ิว  

3 นิว้ (นิว้โป้ง นิว้ชี ้ นิว้กลาง) โดยนิว้อ่ืน ๆ จะอยู ่
ตรงข้ามกับนิ้วโป้ง

ในข้ันสุดท้ายของพัฒนาการการจับอุปกรณ์ 
การเขียน เด็กวัยนี้ สามารถจับดินสอได้อย่าง 

เหมาะสม เนื่องจากนิ้วมือทั้งสามมีความแข็งแรง 
เพียงพอที่จะประคองอุปกรณ์เพ่ือขีดเขียนได้อย่าง 
ต่อเนื่อง การเขียนในวัยนี้นอกจากเส้นและรูปทรง 
แล้ว ตัวเลขจะเป็นสิ่งที่เด็กเร่ิมเขียนได้ ต่อมาคือ 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพราะลำาดับ 
ความซับซ้อนของเส้นตัวเลขจะง่ายที่สุด ตามมา 
คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ถึงแม้ว่า  “การเขียน”  จะเป็นหน่ึงในทักษะท่ี 
ผู้ใหญ่มักเป็นกังวลมากทักษะหนึ่ง เพราะสำาหรับ 
โรงเรียนสว่นใหญ่แลว้ การเขียนเปน็แบบทดสอบ 
วา่เดก็คนนีพ้ร้อมสำาหรับการเรียนหรือไม ่ อยา่งไร 
ก็ตาม  นอกจาก  “ทักษะการเขียน”  แล้ว  ยังมี   
“ทักษะการช่วยเหลือตนเอง” “ทักษะการส่ือสาร”  
และอ่ืน ๆ ที่เราควรให้ความสำาคัญไม่แพ้กัน หรือ 
ควรจะให้ความสำาคัญก่อนการเขียนเสียด้วยซำ้า  
เพราะถ้าหากเด็กคนนี้ยังช่วยเหลือตัวเองตามวัย 
ไมไ่ด้ เราอาจจะต้องสอนเขาเร่ืองนีก้อ่นการเขียน 

สุดท้ายความสำาคัญของการเขียนจึงไม่ใช่แค่ 
เพื่อให้ได้ตัวอักษรที่สวยงาม แต่เพื่อให้เด็กได้ 
พฒันากลา้มเนือ้มดัเลก็ของเขา ใหม้อืจดจำานำา้หนกั 
และทิศทางการเคลื่อนไหว เพ่ือให้สมองได้พัฒนา  
และการควบคุมนำ้าหนักมือจะช่วยให้เขาควบคุม 
ตนเองได้ดีขึ้น
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เปิดเทอมคร้ังนี้สิ่งท่ีพบคือ เด็ก ๆ ไม่อยากมา 
โรงเรียนและอยากเลิกเรียนไว  ๆ บางคนพูดเป็น 
ภาษาการ์ตูนเลยก็มี ดังนั้นครูจึงต้องคิดว่า  จะทำา 
อย่างไรให้เด็กกลับมาอยู่โรงเรียนแล้วมีความสุข 
มากข้ึน เลยจดัทำา “หอ้งเรียนสายใจ” ข้ึนมา โดยมี 
เป้าหมายคือ เรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ 
ความสุขของนักเรียนกลับคืนมา

ถ้าเราฝากความหวังไว้ที่โครงสร้างการศึกษา 
ของประเทศก็จะดูยาวไกลมาก แต่ส่ิงหน่ึงท่ีครูทำาได้ 
ตอนนี้คือ การปรับห้องเรียน ปรับกระบวนการ 
เรียนรู้ เพราะเราคือคนที่ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด

เร่ิมต้นจะต้องรู้ก่อนว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก 
มีอะไรบ้าง และได้พบว่าทักษะที่หายไปมีตั้งแต่

1. ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็น
2. พัฒนาการตามช่วงวัย
3. ทักษะทางด้านความสัมพันธ์
4. ทักษะ Soft Skills
5. ทักษะ Hard Skills
6.  ทักษะการแสดงออกทางด้านสังคมและ 

อารมณ์
ที่หายไปมาก  ๆ  ก็คือ “ทักษะการแสดงออก 

ทางดา้นสงัคมและอารมณ”์ (Social-Emotion) จึง 
ตอ้งรีบฟืน้ฟคูวามพร้อมในการเรียนรู้ (Rebooting  

Readiness to Learn) เบ้ืองต้นจะฝึกให้เด็กมีความ 
รับผิดชอบ พราะถ้ามีความรับผิดชอบ เขาก็จะต้ัง 
เป้าหมายให้ตัวเองได้ เช่น อ่านหนังสือวันละคร่ึง 
ชั่วโมง 

ครูหยก - ธีรดา อุดมทรัพย์ 
โรงเรียนบ้านนาขนวน อำาเภอกันทรลักษณ์ จงัหวัดศรีสะเกษ 

หน่ึงในทีม “ก่อการครู” 

จะทำาอย่างไร 
ให้เด็กกลับมาอยู่โรงเรียน 

แล้วมีความสุขมากขึ้น 
เลยจดัทำา “ห้องเรียนสายใจ”
 ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายคือ 
เรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 
และความสุขของนักเรียน 

กลับคืนมา

“ห้องเรียนสายใจ” 
สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยให้เด็ก ๆ  
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แนวทางการฟ้ืนฟูการเรียนรู้ถดถอย
ในเด็กประถมต้น

1. การพัฒนาฐานใจคือสิ่งที่จำาเป็นมาก
เทอมแรกโรงเรียนจะเนน้ฐานใจหรือการพฒันา 

ด้านใน จากนั้นเทอมต่อมาจึงค่อยเน้นฐานกาย 
โดยพัฒนาผ่านการเล่น แล้วค่อยไปฐานคิด ซึ่ง 
ฐานใจถือว่าจำาเป็นมาก เด็กบางคนเครียดเพราะ 
ผู้ปกครองตกงานช่วงโควิด ทำาให้เด็กจิตใจแย่ไป 
ด้วย ไหนจะเรียนออนไลน์เยอะ มีใบงานเยอะ  
การพัฒนาฐานใจจึงช่วยเด็กได้มากและเป็นสิ่งที่ 
จำาเป็นมาก

แตท่ัง้นีก้ม็งีานวจัิยวา่ เดก็ทีโ่ดนพฒันาฐานหัว 
หรือเรียนโดยใช้ความคิดมาก  ๆ พออายุ  10  ปี 
ข้ึนไปสมองจะเร่ิมหยุดชะงัก ในขณะท่ีเด็กปกติ 
จะพัฒนาได้เร็วกว่า ดังนั้นจึงควรเน้นทั้ง 4 ด้าน  
คือ “ร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา” ไป 
พร้อม  ๆ  กันด้วย โรงเรียนเราเน้นเร่ืองการสร้าง 
สมรรถนะซ่ึงเป็นหลกัสตูรใหม ่ อยา่งวิชานีอ้ยากให ้
เดก็เกดิสมรรถนะดา้นการสือ่สาร เรากจ็ะออกแบบ 
กิจกรรมโดยเอาสมรรถนะมาเป็นตัวตั้งเพื่อให้เด็ก 
ไดท้กัษะนัน้ แตท่ัง้นีค้วามรู้กส็ำาคญั เพราะสดุท้าย 
แล้วเขาก็จะได้ความรู้ในวิชานั้นด้วย

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย
ในสว่นเดก็อนบุาลเราจะให้เรียนแบบบูรณาการ 

ก่อน โดยเน้นลากเส้นตามรอยประ ไม่เน้นการ 
เขียนเป็นตัวอักษร จากนั้นค่อยฝึกให้อ่านออก 
เขียนได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะ 
ชีวิตเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางสังคมและอารมณ์ 

ส่วนเด็กชั้น ป.1 - 2 จะเรียนภาษาไทยโดยอ่าน 
วรรณกรรม ถ่ายทอดตามการตีความ  และได้ 
ลงมือทำาจริง ไม่ใช่การเรียนแบบแห้ง ๆ ตามตำารา  
ส่วนเด็ก  ป.3  จะสอนให้รู้ว่าทำาอะไรและสิ่งนั้น 
มีความหมายอย่างไร 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอย่าง Nature The  
Calling (รหสัลบัธรรมชาต)ิ ทีจ่ะพาเดก็ ๆ ไปอยูใ่น 
ธรรมชาต ิ สำารวจปา่หรือตน้ไมร้อบโรงเรียนเพือ่ให้ 
ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น เช่น ชวนกันไปหาเห็ด 
ปลวกรอบโรงเรียน รวมถงึกจิกรรมท่ีพฒันาทกัษะ 
ทางด้านร่างกายและอารมณ์ เช่น การเล่น และ 

การแสดงละคร
การสอนแบบบูรณาการจะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 

โรงเรียนว่าต้องการทำาแบบบูรณาการแค่ไหน วิธี- 
การที่ครูจะพาเด็กไปสู่ความรู้นั้นจะทำาด้วยวิธีไหน 
ก็ได้ ดังนั้นครูจึงดีไซน์กิจกรรมได้เอง เช่น เอา 
ละครมาฝึกการอ่านและเขียนให้เด็ก เพราะนี่คือ 
ความสามารถในการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซ่ึงคุณครู 
จะมาประชุมกันและชวนกันออกแบบ ใครถนัด 
อะไรก็นำาเสนอสิ่งนั้น 

3. ฝึกเด็กตั้งเป้าหมายให้ชัด
โดยเน้นการถามตอบและตั้งเป้าหมายเพื่อให้ 

ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น การเก็บขยะรอบโรงเรียน  
เด็กจะนำาเงินที่ขายขยะได้วันละ 7 บาท รวมกัน 
ไปซ้ือของที่ต้องการ เช่น หมูกระทะราคา  150  
บาท เมื่อครูบอกให้เด็กเห็นเป้าหมายว่าต้องขาย 
อีกเท่าไหร่ถึงจะซ้ือหมูกระทะได้  เด็กก็จะมา 
โรงเรียนแต่เช้าเพ่ือเก็บขยะไปขาย จนในที่สุดก็ 
ทำาได ้ เดก็  ๆ มคีวามสขุมาก เพราะนีค่อืเปา้หมายท่ี 
สำาเร็จ จากนั้นค่อยชวนให้เด็กต้ังเป้าหมายท่ีใหญ่ 
ขึ้นต่อไป 

คร้ังตอ่ไปเดก็อยากไดล้กูฟตุบอลทีม่รีาคาแพง 
กว่าหมูกระทะ เด็กก็จะหาวิธี โดยมีการวางแผน 
แยกขยะเพ่ือให้ขายได้ราคาดีข้ึน ซ่ึงการต้ังเป้าหมาย 
ให้เด็กควรเป็นเป้าหมายเล็ก  ๆ ก่อน แล้วจึงขยาย 
ไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้เขามีความสามารถ 
ในการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นต่อ ๆ ไปในอนาคต

นอกจากนี้ ครูยังให้เด็กลองฝันว่าอยากเป็น 
อะไรเมื่อโตขึ้น แล้วถามต่อว่าอาชีพนี้ต้องใช้สกิล 
อะไรบ้าง จากนั้นเด็กก็จะฝึกโดยเน้นสร้างสกิลนี้ 
ขึ้นมา  ทำาให้เป้าหมายนี้ใช้ได้ตั้งแต่การพัฒนา 
ภายในตัวเอง ไปจนถึงการพัฒนาสังคม อารมณ์  
จิตใจ และดา้นอ่ืน ๆ การรู้จักตัง้เปา้หมายให้ตวัเอง 
ทำาให้เด็กเร่ิมเห็นว่าอะไรบ้างที่ควรปรับปรุง โดยที่ 
ครูไม่ต้องบอก เช่น เด็กบางคนอยากอ่านหนังสือ 
ให้เก่ง เขาก็จะตั้งเป้าให้ตัวเองฝึกอ่านทุกวัน 

4. สร้างความร่วมมือกับครอบครัว
เราจะขอความร่วมมือจากพ่อแม่ในการเข้า 

เรียน  “โรงเรียนพ่อแม่” เพราะต้องช่วยฝึกเด็กไป 
พร้อมกับครูด้วย ถ้าทำาแค่โรงเรียนจะเป็นการฝึก 
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ทางเดียวและอาจเกิดความย้อนแย้งกับครอบครัว  
จึ งจะมี เค ร่ืองมือพัฒนา  So f t  Sk i l l s  แบบ 
แพลนเนอร์ท่ีชื่อว่า Inside-out เป็นการเดินทาง 
จากด้านในสู่ด้ านนอก  ที่ต้องทำางานร่วมกับ 
ผู้ปกครอง เพื่อเวลาเด็กอยู่บ้านจะได้ให้พ่อแม่ 
ช่วยฝึกความรับผิดชอบของเด็ก  โดยให้ทำาใน 
เวลาเดิมซำ้า ๆ จะได้ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ถ้าทำาได้ 
ก็จะติดสติ๊กเกอร์ลงไปในแพลนเนอร์  พอครบ 
หนึง่เดอืนผู้ปกครองกจ็ะสะท้อนใหค้รูฟงั ทำาให้ครู 
มีแนวทางพัฒนาเด็กและช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น

นอกจากนีแ้ลว้ใครมอีาชพีอะไรกน็ำามาสอนเดก็  

ซ่ึงวัตถุประสงค์คือ ต้องการดึงเด็กออกจากออนไลน์  
ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ในชุมชน 
โดยดึงผู้ปกครองมามีส่วนร่วม  ช่วงโควิดครูก็ 
เขา้ไปทีบ้่านเดก็ ๆ วา่มอีะไรให้เรียนรู้บ้าง เพราะถา้ 
ให้ผู้ปกครองช่วยสอนส่วนใหญ่ก็จะไม่ว่าง เพราะ 
มีงานต้องทำา ครูจึงลงพ้ืนที่เพื่อดูว่าแต่ละบ้านทำา 
อาชีพอะไร และลูกสามารถช่วยพ่อแม่ทำางานอะไร 
ไดบ้า้ง อยา่งบา้นท่ีเปดิร้านซ่อมรถ พ่อกจ็ะสอนลกู 
ให้ช่วยปะยางรถยนต์ ทำาให้เด็กรู้ว่าความเหนื่อย 
เปน็อยา่งไร กวา่จะไดเ้งินแตล่ะบาท เมือ่หาเงินได ้
ก็จะได้รู้คุณค่าของเงินมากขึ้น
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ส่ิงท่ีจะช่วยพัฒนา
ความเช่ือมั่นในตัวเองสำาหรับเด็ก

ถอดบทเรียนจากคุณครูท่ีช่วยเด็กเรียนช้า 

วัยเด็กน้ันไม่ได้มีเพียง 
การเรียนเพียงอย่างเดียว  

หากเด็กถูกกดดันให้เรียนดี 
โดยท่ีเขาไม่ได้ชอบการเรียน 
มากนัก อาจทำาให้มีปัญหา 

พฤติกรรมตามมา

พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร 
จติแพทย์เด็กและวัยรุ่น (เพจหมอจริง DR JING)

เมื่อสัปดาห์ก่อน หมอมีโอกาสคุยกับกองทุน 
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เกีย่วกบั 
ภาวะ  Learning Loss ซ่ึงเป็นการสูญเสียการ 
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน 
ตามปกต ิ สืบเนื่องจากมีการระบาดของโควิด การ 
ปิดเมืองกินระยะเวลานานเป็นปี ทำาให้เกิดปัญหา 
เด็กบางคนเรียนไม่ทันเมื่อกลับมาเรียนในชั้นตาม 
ปกติ ทักษะที่ควรจะทำาได้กลายเป็นทักษะท่ีต้อง 
มาฝึกใหม่ มีคนไข้หลายคนท่ีเจอปัญหานี้  แต่ 

เมื่อหมอได้มีโอกาสจับมือร่วมกับคุณครูเพื่อปรับ 
แผนการเรียน ก็พบว่าช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้มากขึ้น 

วันนี้จะมาถอดบทเรียน 5 ข้อที่จะช่วยพัฒนา 
ความเชือ่มัน่ในตวัเองสำาหรับเดก็ในชว่ง Learning  
Loss ค่ะ

1. จบัถูกมากกว่าจบัผิด
ในช่วงโควิด เด็กต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงไม่เหมาะกับเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น เมื่อ 
กลับมาเรียนตามปกติ เด็กบางคนอาจเรียนไม่ทัน 
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เพื่อน เมื่อเด็กเรียนไม่ทัน เขียนหนังสือไม่ได้  
จดงานไมค่รบ กอ็าจรู้สกึไมม่ัน่ใจในตัวเอง แทนที ่
จะพดูถงึสิง่ทีเ่ดก็ทำาไมไ่ด้ เปลีย่นมาเปน็การพดูถงึ 
สิ่งที่เด็กทำาได้ดี 

เช่น “วันนีส้ะกดคำาไดต้ัง้ 10 คำา (จาก 30 คำา)  
ครูเห็นถึงความตั้งใจของหนูนะคะ”  จะดีกว่า  

“สะกดคำาไม่ได้ตั้ง 20 คำาเลย ต้องตั้งใจกว่านี้นะ”
หรือ “บวกลบเลขไดเ้กง่ขึน้วา่สปัดาห์ทีแ่ลว้มาก 

เลย ดีมากเลยจ้ะ” แทนคำาว่า  “ยังบวกลบเลขผิด 
อยู่อีกเยอะนะ เมื่อไหร่จะเรียนตามทันเพื่อน”

พอฟังคำาพูดแรกแล้ว เด็กจะรู้สึกมีแรงใจใน 
การเรียนต่อ แต่หากได้ยินคำาพูดหลัง อาจทำาให้ 
คนฟังจิตใจห่อเหี่ยว รู้สึกตัวเองดีไม่พอได้

2. มีครูประกบ
หากโรงเรียนไหนท่ีมคีณุครูหรือผูช้ว่ยท่ีมากพอ  

การมีครูประกบเพื่อเ รียนเสริมในส่วนที่ เด็ก 
บกพร่องจะช่วยใหพ้วกเขาเรียนไดไ้วขึน้ เพราะการ 
ที่มีเวลาตัวต่อตัว จะทำาให้เด็กรู้ว่าเขาอ่อนตรงไหน 
และแก้ไขได้ถูกจุด

3. ให้เด็กเป็นผู้ช่วยครู 
ตามทฤษฎีพัฒนาการของอิริค อิริคสัน (Erik  

Erikson) เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยท่ีให้ความสำาคัญ 
กบัความสามารถของตน ไมว่า่จะเปน็เร่ืองการเรียน 
หรือการเข้ากับเพื่อน การให้เด็กที่อาจเรียนได้ไม่ด ี
นักเป็นผู้ช่วยครู จะทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความ 
สำาคัญ เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้ และช่วยเพิ่ม 
ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เมื่อเขามีความมั่นใจ 

เพิ่มขึ้น เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองทำาได้ และมีความ 
มุ่งมั่น ทำาให้อยากพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นค่ะ

4. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเขาทำาได้ดี
วัยเด็กน้ันไม่ได้มีเพียงการเรียนเพียงอย่างเดียว  

หากเด็กถูกกดดันให้เรียนดีโดยที่เขาไม่ได้ชอบการ 
เรียนมากนัก อาจทำาให้มีปัญหาพฤติกรรมตามมา  
เชน่ ร้องไมอ่ยากมาโรงเรียน ขออนญุาตไปห้องนำา้ 
บ่อย  ๆ ไม่ยอมเข้ากลุ่มกับเพื่อน หรือแม้กระท่ัง 
ขาดเรียน คุณพ่อคุณแม่และคุณครูควรส่งเสริม 
กจิกรรมท่ีเขาทำาไดด้ ี อาทเิชน่ กฬีา ดนตรี ศลิปะ  
ฯลฯ 

เมื่อเขาเห็นว่าตัวเองก็มีสิ่งท่ีทำาได้ดี จะช่วย 
เพิ่ม  Self-esteem หรือความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ได้ค่ะ

5. ผู้ใหญ่หลายฝ่ายทำางานเป็นทีม
ในการทำางานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนั้น 

หมอเห็นถึงความสำาคัญของผู้ใหญ่รอบตัวเด็ก ไม่
วา่จะเปน็พอ่แม ่ ครู จิตแพทย ์ นกัจิตบำาบดั ฯลฯ 
หากผู้ใหญทุ่กคนทีม่โีอกาสไดใ้กลช้ดิกบัเขาใหก้ำาลงั
ใจ เหน็ความต้ังใจ รวมทัง้คอยสง่เสริมใหเ้ดก็รูส้กึ
วา่ตวัเองกท็ำาไดห้ากมคีวามพยายาม จะทำาให้เดก็มี
แรงจูงใจมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้เขามีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองมากขึ้น

หมอขอเป็นกำาลงัใจใหทั้ง้ผู้ใหญท่กุ ๆ ฝา่ยชว่ย 
พฒันาความเชือ่มัน่ในตัวเองใหเ้ดก็ ๆ รอบ ๆ ตวัเรา 
นะคะ
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กลับคืนสู่การเรียนรู้ท่ีสมวัย 
ของเด็กประถมต้น 

เริ่มท่ีฐานกายแข็งแรง 

•  วัยประถมต้นหรือช่วงอายุ  6 -  9  ปี เป็นช่วงสำาคัญในการ 
พัฒนาด้านสมองและร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเด็ก 
อายุ 10 ปี จะเป็นช่วงท่ีสมองกำาลังเจริญเติบโตเท่ากับสมอง 
ของผู้ใหญ ่

•  การได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ อยู่เป็นประจำา จะทำาให้ 
เกิดการรับรู้ข้อมูลท่ีช่วยกระตุ้นสมองของเด็กให้เชื่อมโยงกัน 
เป็นเครือข่ายเส้นใยสมอง และเกิดจุดเชื่อมต่ออีกมากมาย 
จนส่งผลให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี 

• การทำางานของ  “กล้ามเนื้อมัดเล็ก”  ที่อยู่ตั้งแต่ข้อมือ ฝ่ามือ  
ไปจนถึงนิ้วมือ มีความสำาคัญในการพัฒนาสมองและระบบ 
ประสาท เพราะใช้ท้ังเขียนหนังสือ เล่นเคร่ืองดนตรี หยิบ 
จับของต่าง  ๆ ไปจนถึงช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำาวันได้  
ซ่ึงทักษะความคล่องตัวของกล้ามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาแค่ 
ในช่วง 10 ปีแรกเท่านั้น ดังนั้นหากเด็กได้รับการพัฒนาที่ดี 
ก็จะช่วยให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีและยาวนานไปตลอด 
ชีวิต ทำาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความมั่นใจและมีความสุข  
เพราะสามารถใช้ร่างกายเพื่อทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่อยู่บริเวณลำาตัว แขน และขา ก็ต้อง 
พัฒนาควบคู่กัน เพราะกล้ามเนื้อส่วนนี้มีความสำาคัญในการ 
เรียนรู้ของเด็ก  ๆ  มาก ทั้งช่วยในการพยุงตัวหรือทรงตัว  
ช่วยสร้างสมดุลของร่างกาย ทำาให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ 
คลอ่งแคลว่ รวมถงึชว่ยให้อวัยวะต่าง ๆ ทำางานไดส้มัพนัธ์กนั 

•  ดงันัน้ในวยัประถมตน้ การหมัน่สงัเกตทา่ทางและพฤติกรรม 
ของเด็กจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ปกครองและคุณครูจะละเลย 
ไม่ได้ เพราะหากขาดการพัฒนาส่วนนี้ไป จะมีผลกระทบ 
ไปตลอดทั้งชีวิตของเด็ก

รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 

54





โรงเรยีนท้ังหลายได้ถูกปลกุข้ึนแล้ว 
ให้ขบถต่อสภาพเดิม ๆ 
ให้นําความไมพ่อใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่มากระตุ้นตนเอง 
เพ่ือเปล่ียนแปลงทุกอย่างให้ดีข้ึน 
ซึ่งการทํางานกว่า 80% จะต้องเกิดจากภายในโรงเรยีน 
และผลักหมุนการเรยีนรูสู่้การยกระดับข้ึนด้วยตัวโรงเรยีนเองได้

–ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช 
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนท้ังระบบ กสศ.


