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1. บริเวณ  หนาสุดของหองทางดานซาย ติดประตูทางเขาออก (สีมวง) 

 

 

 

 

 

 

 

2. จุดประสงคของมุม  

พระนครศรีอยุธยาเคยเปนราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา จึงยังมีโบราณสถาน วัดวา

อารามหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก และยังเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรท่ีสําคัญและใกลตัวเด็กๆ เราจึงไดนํา

สถานท่ีทางประวัติศาสตรเหลานั้น มาจัดเปนบอรดความรูใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูกัน โดยบนบอรดความรูนั้น จะ

เปนการแนะนําสถานท่ีสําคัญตาง ๆ โดยสรางเปนแผนท่ี โดยกําหนดจุดใหเห็นวา เราอยูตรงนี้ ในแตละจุดก็จะ

มีรูปภาพสถานท่ีนั้น ๆ แตไมมีชื่อสถานท่ีบอก (ตัวอยางประมาณดังภาพดานลาง) เหมือนเกมปริศนาใหเด็กๆ

ไดเกิดความสงสัยและหาขอมูลตอ อาทิเชน ถามจากครูผูดูแลหอง หรืออาจพูดคุยกับเพ่ือนๆ เพ่ือนคนไหนเคย

ไปมาแลวก็จะสามารถเลาเรื่องราวใหคนอ่ืนๆไดฟง เปรียบเสมือนการเชิญชวนหรือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวไป

ในตัวดวย  โดยเด็ก ๆ จะสามารถไลดูไดวาไปทางไหนเปนอะไรมีสถานท่ีสําคัญอะไรสถานท่ีสําคัญท่ีเราเลือกมา

นั้น เปนสถานท่ีท่ีโดดเดน มีประวัติความเปนมาท่ียาวนานและมีความสําคัญกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทํา

ใหเด็กๆเกิดความสนใจอยากทองเท่ียว และทําใหเด็กๆเห็นคุณคาและความสําคัญกับสถานท่ีตางๆในทองถ่ิน

ของตนเองอีกดวย 

 

 

 

มุมที่ 1 มมุบอรดความรู  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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3. สวนประกอบของมุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีสถานท่ี Landmark สถานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

- ศูนยศิลปาชีพบางไทร 

- วัดทาซุงทักษิณาราม 

- วิหารพระมงคลบพิตร 

- วัดพระศรีสรรเพชญ 

- วัดมหาธาตุ 

- วัดราชบูรณะ 

- วัดหนาพระเมรุ 

และจุด Landmark ท่ี 1 ซ่ึงเปนจุดท่ีเด็กๆอยู นั่นก็คือ โรงเรียนอนุบาลศูนยศิลปาชีพบางไทร 
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4. การประยุกตความรู  
 

4.1 การลงพ้ืนท่ีสํารวจวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยา ( 20 ต.ค. 58) 

โดยสถานท่ีแรกท่ีเราไปเพ่ือข้ึนรถรางคือ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรจังหวัดอยุธยา แตเนื่องจากในวัน

นั้นมีเหตุขัดของจึงตองปดทําการ เราจึงไดชมเพียงแคดานลาง ซ่ึงเราไดไอเดีย แผนท่ีสถานท่ีสําคัญ 

(ดังภาพ) ซ่ึงเราจะนํามาทําเปนบอรดความรู ซ่ึงในแผนท่ีนั้นจะประกอบไปดวยสถานท่ีท่ีเราไดนั่ง

รถรางไปสํารวจเยี่ยมชมมาจริงๆ โดยมีสถานท่ี Landmark ดังตอไปนี้ 

 

- ศูนยศิลปาชีพบางไทร 

- วัดทาซุงทักษิณาราม 

- วิหารพระมงคลบพิตร 

- วัดพระศรีสรรเพชญ 

- วัดมหาธาตุ 

- วัดราชบูรณะ 

- วัดหนาพระเมรุ 

และจุด Landmark ท่ี 1 ซ่ึงเปนจุดท่ีเด็กๆอยู นั่นก็คือ โรงเรียนอนุบาลศูนยศิลปาชีพบางไทร 

4.2 ในระหวางการนั่งรถรางชมสถานท่ี เราไดเห็น รถโดยสารซ่ึงมีรูปรางแตกตางจากรถโดยสารท่ัวไป 

(ดังภาพ) จึงไดคนกวาทางอินเตอรเน็ตวานั่นคือรถอะไร ไดคําตอบมาวา รถนั้นคือ รถตุกตุกหนากบ 

หรือชื่อเรียกทางราชการวา “รถสามลอเครื่อง”เปนเอกลักษณโดดเดนท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวของ

จังหวัดอยุธยา เราจึงไดนําไอเดียนั้นมาทําเปน ตัวเดินทางในแผนท่ีบนบอรดความรูของเรา 
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5. ผลท่ีไดรับ  

มุมบอรดความรูนี้ ชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดังตอไปนี้ 

 

 ดานท่ี 1 พัฒนาการทางดานรางกาย 

ในแผนท่ีนั้นมีตัวเดินทางซ่ึงสามารถลากไปตามชองเสนทางสรางเอาไวเพ่ือไปสถานท่ีตางๆท่ีเด็กๆ

สนใจ เด็กจึงตองใช มือในการกําท่ีจับตัวเดินทาง (ดังภาพ) เปนการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก และเวลาท่ีลากไป

ตามทิศทางท่ีตองการ ตองใชแรงและการเคลื่อนไหวจากท้ังแขนเปนการสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญ 

และจะพาตัวเดินเดินทางไปตามเสนทางใหถึงจุดหมายนั้นก็ยังชวยสงเสริมพัฒนาการความสัมพันธมือ-ตาท่ีดี

อีกดวย 

 

 ดานท่ี 2 พัฒนาการทางดานสังคม 

แผนท่ีสถานท่ีสําคัญนั้น จะไมมีขอมูลอยูเลย เพ่ือใหเด็กๆเกิดความสงสัยวาสถานท่ีนั้นมีอะไรสําคัญ และ

ใหเด็กๆมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นกัน เชน เด็กหญิง ก สงสัยวา จุด Landmark วัดทาซุง มี

ความสําคัญอยางไร แลวอาจจะคุยกับกลุมเพ่ือนๆ เด็กหญิง ข เคยไปวัดทาซุงมาแลว เด็กหญิง ข ก็สามารถเลา

ใหเพ่ือนๆฟงไดวา สถานท่ีนั้นๆมีคางคาวเต็มไปหมดเลย เธอลองใหคุณพอคุณแมพาไปดูบางสิ จะเห็นไดวา

กิจกรรมนี้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นกันในกลุมเพ่ือน ซ่ึงชวยพัฒนาใหเด็ก มีปฏิสัมพันธกับ

คนรอบขาง พัฒนาความมีมนุษยสัมพันธกับสังคมอีกดวย  

ในแผนท่ีนั้น ตัวเดินทางหรือรถกบมีเพียงแค 1 คันเทานั้น เพ่ือสอนใหเด็กๆ รูจักรอคอย ผลัดกันทํา 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้เด็กๆยังจะไดเรียนรูท่ีจะแสดงออกซ่ึงอารมณ ความรูสึก ความคิด ความ

ตองการของตนเอง และการเขาใจผูอ่ืน และยังชวยสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีในการอยูรวมกับคนอ่ืนๆในสังคม  
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 ดานท่ี 3 พัฒนาการทางดานสติปญญา 

เ ม่ือเด็ก ๆ ไดผ านมุมนี้  เด็ก ๆจะเห็นภาพสถานท่ีสํา คัญทางประวัติศาสตรของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไดเรียนรูลักษณะเดนของวัดวามีลักษณะอยางไร เชน มีโบสถ หลังคาหนาจั่ว เจดีย พระ  

โดยจะสอดคลองกับทฤษฏีของ Bruner คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงไดเปน 3 ข้ันใหญ ๆ  

ซ่ึงจะตรงกับข้ันท่ี 2 Iconic Representation คือข้ันพัฒนาการทางความคิด จะเกิดจากการมองเห็น และการ

ใชประสาทสัมผัสแลว เด็กสามารถถายทอดประสบการณตาง ๆ เหลานั้นดวยการมีภาพในใจแทน พัฒนาการ

ทางความรูความเขาใจจะเพ่ิมตามอายุเด็กท่ีโตข้ึนก็จะสามารถสรางภาพในใจไดมากข้ึน วิธีการเรียนรูในข้ันนี้ 

เรียกวา Iconic mode เม่ือเด็กสามารถท่ีจะสรางจินตนาการ หรือ มโนภาพ(Imagery) ในใจได เด็กจะ

สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในโลกไดดวย Iconic mode ดังนั้นในการเรียนการสอน เด็กสามารถท่ีจะเรียนรูโดย

การใชภาพแทนของการสัมผัสจากของจริง เพ่ือท่ีจะชวยขยายการเรียนรูท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ ความคิด

รวบยอด กฎและ หลักการ ซ่ึงไมสามารถแสดงใหเห็นได 

 

 บอรดความรูนี้ จัดการเรียนการสอน ตาม วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

 

1. การจัดสื่อและกิจกรรม ควรเปนของจริง มีขนาดเหมาะสมกับ เด็ก มีท่ีเก็บเปนประจํา จัดใหอยูในระดับ

สายตาของเด็กพรอมใชอยูเสมอและมีเพียงอยางละ 1 ชุด  

2. สถานท่ีสอน จัดเปนหมวดหมู หยิบใช และจัดเก็บไดงาย 

3. ผูสอนควรรูเทคนิควิธีการใช 

       3.1 จัดความพรอมท้ังอุปกรณและสถานท่ี 

       3.2 แนะนําการใชอุปกรณ 

       3.3 ใหอิสระเด็กในการปฏิบัติอุปกรณ 

4. ระยะเวลา ควรสังเกตความสนใจและความพรอมของเด็กเปนรายบุคคล  
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1. บริเวณ  ดานในสุดของหอง ชิดริมซายมุมหอง (สีฟา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จุดประสงคของมุม 

 เปนมุมท่ีอยูติดกับบริเวณมุมบอรดความรู ใชในการทํากิจกรรมระหวางคุณครูและเด็กนักเรียน ในการ

ฟงนิทาน และเลนบทบาทสมมติ เปนดั่งเวทีการแสดงของเด็ก เพ่ือใหเด็กไดมีความกลาแสดงออกและไดทํา

ความรูจักกับเพ่ือนใหม ๆ ผานการจัดบรรยากาศท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนอยุธยา ท่ีเด็กๆสามารถ

เชื่อมโยงรายละเอียดตาง ๆ ในหองกับวิถีชีวิตท่ีบานได ยกตัวอยางเชน ปลาตะเพียน ท่ีนํามาตกแตงรอบ ๆ 

เวที เด็ก ๆ ก็จะสังเกตวาปลาตะเพียนจะวายอยูในน้ํา และมีลักษณะอยางไร มีหาง มีครีบ ก็จะกลับไปคุยกับ

คนในครอบครัว ไดมีโอกาสไปดูปลาตะเพียนของจริง วามีลักษณะเปนอยางไร วายน้ําอยางไร มีประโยชนและ

ความสวยงามอยางไร เปนตน ทําใหเด็ก ๆ เห็นคุณคาในวัฒนธรรมของตนเอง และสนใจท่ีจะเรียนรู เพราะมี

ความสัมพันธกับวิถีชีวิตท่ีบานของเด็ก ๆ 

 

 

 

 

มุมที่ 2 มมุเวทีการแสดง 
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3. สวนประกอบของมุม  
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4. การประยุกตความรู  

 จากวลีท่ีวา “อูขาวอูน้ํา” เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําสายใหญไหลผาน 

3 สาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี ซ่ึงแมน้ําท้ัง 3 สายนี้ ไหลมาบรรจบกันโอบ

ลอมรอบตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา วิถีชีวิตของคนอยุธยานั้นจึงผูกพันกับสายน้ํามายาวนาน คนอยุธยาสวน

ใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และมีอาชีพทํานาเปนหลัก เพราะสภาพภูมิศาสตรเปนท่ีราบลุมและทุงนา 

เราจึงไดประยุกตมุมของเดิม ในสวนของเวทีการแสดง ใหเปนเสมือนทุงนา โดยมีสายน้ํา และฝูงปลาตะเพียน

แหวกวายลอมรอบเวทีไว ดังบทเพลงซ่ึงประพันธโดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” 

แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขาว ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการดํารงชีวิต เปน

อาหารหลักของทุกครัวเรือน ดังนั้นเด็ก ๆ จะไดเรียนรูวาขาวท่ีรับประทานอยูทุกวันนั้นมีท่ีมาจากอะไร 

บริเวณดานหลังเวที เราจะสรางเปนมานท่ีสามารถรูดเก็บได 2 มุม ดานหนึ่งแสดงถึงเวลากลางวันและ

อีกดานหนึ่งแสดงถึงเวลากลางคืน เด็ก ๆ จะสามารถแสดงบทบาทสมมติโดยใชกิจกรรมกลางวันหรือกิจกรรม

กลางคืน ไดเห็นภาพ และสมจริงยิ่งข้ึนจากฉากหลังเวที อีกท้ังเราไดจัดชุดเครื่องแตงกายและอุปกรณในการทํา

นา อาทิเชน เสื้อมอฮอม งอบ เคียวเก่ียวขาว เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดเลนบทบาทสมมติในมุมเวทีการแสดงอยาง

สนุกสนานและสมจริง อีกท้ังมานยังชวยใหเด็กสามารถเลนบทบาทสมมติจากเนื้อเรื่องในหนังสือนิทานท่ีคุณครู

อานใหฟงไดอีกดวย โดยใชตัวละครท่ีคุณครูทําข้ึนมาเพ่ือประกอบการสอน อาจทําข้ึนมาจากกระดาษสีหรือผา 

เปนตน ตีนตุกแกท่ีติดอยูขางหลังตัวละครนั้น ใหเด็ก ๆ นํามาติดลงบนมานตีนตุกแก ตามเนื้อเรื่องท่ีคุณครูเลา

ใหฟง ตามลําดับเนื้อเรื่องท่ีมีชวงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือใหเด็ก ๆ เห็นภาพจากเนื้อเรื่องในนิทานนั้น ๆ 

และฝกการถายทอดเรื่องราวในนิทานใหออกมาเปนรูปธรรมผานสื่อดังกลาว 
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5. ผลท่ีไดรับ   ในมุมเวทีการแสดงนี้จะชวยสรางเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

 ดานท่ี 1 พัฒนาการดานรางกาย 

เด็ก ๆ จะไดเรียนรูผานการใชรางกายในกิจกรรมบนเวทีการแสดง ชวยใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรง

ของกลามเนื้อท้ังมัดเล็กและมัดใหญ จากการแสดงบทบาทสมมติท่ีมีการใชรางกายในทุก ๆ สวน ยกตัวอยาง

เชน ใชมือในการหยิบจับเคียวเก่ียวขาว ชวยพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก การทําทาเก่ียวขาว เปน

การใชท้ังกลามเนื้อมัดใหญของแขนในการขยับและกลามเนื้อมัดเล็กของมือท่ีจับเคียวเก่ียวขาว หรือแมกระท่ัง

ใชขาในการทรงตัวเพ่ือเอ้ือมไปติดตัวละครบนมาน ก็จะชวยพัฒนากลามเนื้อมัดใหญของขา เปนตน ดังท่ีกลาว

มา จะเห็นวาการพัฒนาจะเปนไปควบคูกัน ท้ังกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็ก ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ 

Montessori ท่ีกลาววา การพัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก มีการพัฒนาแบบเปนคูขนานกัน ขา

ทํางานสําหรับการเคลื่อนท่ีและทรงตัว สวนมือจะเปลี่ยนเปนการทํางานเพ่ือสื่อความคิด ความรูสึก และปญญา 

 

 ดานท่ี 2 พัฒนาการทางดานอารมณ  

เด็ก ๆ จะไดรับความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน จากการไดถายทอดความคิดในกิจกรรมบทบาท

สมมติ ไดเรียนรูเปนกลุม ทําใหเด็ก ๆ ตองฝกการใชอารมณใหเหมาะสมกับกิจกรรมและสังคมระหวางตนเอง 

เพ่ือน ๆ และคุณครู รูจักควบคุมอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน หงุดหงิดเม่ือตนไมไดรวมกิจกรรม

มากเทาท่ีคาดหวังไว เด็ก ๆ ก็จะเรียนรูท่ีจะไมกรีดรองหรือโวยวายเสียงดัง มิฉะนั้นจะถูกสังคมลงโทษ เชน 

คุณครูอบรมสั่งสอน หรือตอวาเพ่ือใหปรับปรุงนิสัย หรือเพ่ือน ๆ ไมอยากเลนดวย เปนตน ดังนั้น เด็ก ๆ จะได

เรียนรูท่ีจะเขารวมกิจกรรมดวยอารมณท่ีเปนมิตรตอผูอ่ืนและรูจักควบคุมอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม 
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 ดานท่ี 3 พัฒนาการทางดานสังคม 

กิจกรรมบทบาทสมมติจะเปนกิจกรรมท่ีไดทํารวมกันเปนกลุม เสริมสรางทักษะการเขาสังคม รูจักท่ีจะ

เรียนรูและปฏิบัติรวมกันเปนกลุม โดยการเลนนี้ ตรงตามทฤษฎีของ Parten เปนการเลนแบบ Associative 

Play คือการท่ีเด็กไดเลนดวยกันเปนกลุม แตไมมีผูนํา ผูตาม และไมมีกฎกติกา คือเด็ก ๆ ไดฟงนิทานและทํา

กิจกรรมบทบาทสมมติรวมกัน โดยไมมีใครเปนผูนําคอยสั่งใคร ทุกคนรวมเลนดวยกันหมด ซ่ึงจะทําใหเด็กได

เกิดการเรียนรูทางสังคม เริ่มรูจักกติกาในสังคม เชน การรอคอย เพ่ือเดินข้ึนเวทีท่ีมีพ้ืนรองรับเด็กไดในจํานวน

ท่ีจํากัด จึงตองรอคอยเพ่ือนใหลงเวทีกอนแลวตนจึงจะสามารถเดินข้ึนไปได และยังไดรูจักการแบงปน เชน ตัว

ละครมีเพียงอยางละตัว เด็ก ๆ จึงตองผลัดกันเลน ผลัดกันข้ึนเวทีไปติดตัวละครบนมานท่ีจัดไวให และการ

เสียสละ เชน เสียสละใหเพ่ือนคนท่ียังไมเคยมีสวนรวม ไดลองรวมแสดงบทบาทสมมติ เปนตน ซ่ึงทักษะเหลานี้

จะชวยใหเด็กในวัยนี้รูจักกลาท่ีจะเขาสังคม มีทักษะท่ีดีในการเขาสังคม เปนท่ียอมรับและรูจักยอมรับผูอ่ืน 

ร ว ม ถึ ง ไ ด ใ ช ภ า ษ า ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ม า ก ข้ึ น  เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร ฟ ง  ต อ ไ ป 

 

 ดานท่ี 4 พัฒนาการทางดานสติปญญา 

จากการจัดการเรียนรูผานการเลนบทบาทสมมติตามนิทาน ท่ีใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยใช

สื่อการเรียนรูท่ีจัดเตรียมไวให ซ่ึงรายลอมไปดวยสิ่งแวดลอมท่ีเสมือนกับความเปนอยูและวิถีชีวิตของคน

อยุธยา วิธีนี้เด็กจะไดพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดลอมและเครื่องมืออุปกรณท่ีจัดไวให ดังทฤษฎีของ Gardner ท่ี

กลาวเอาไววา ความสามารถในการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลอยูในข้ันของ Symbol System คือสามารถรับรู

ไดดีจากสื่อเชิงรูปธรรม เชน นิทาน การเคลื่อนไหวและละคร เปนตน ผานสิ่งแวดลอมท่ีพรั่งพรอม ซ่ึงจะ

นําไปสูความสามารถทางปญญาในแบบเฉพาะของตนเอง เด็ก ๆ ก็จะไดเรียนรูผานสื่อจากนิทานและตัวละครท่ี

ถูกสื่อออกมาเปนรูปธรรม ใหเด็กจับตองไดและไดมีการเคลื่อนไหวไปพรอม ๆ กันดวย 

 

 

 

 

 





 
 

15 

 

 

1. บริเวณ  ถัดจากมุมเวทีการแสดงมาทางดานขวา (สีสม) 

 

 

 

 

 

 

 

2. จุดประสงคของมุม 

2.1 เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสไดเลนตามความสนใจ 

 2.2 เพ่ือใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ๆ ในระหวางท่ีเลน 

 2.3 เพ่ือสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ ใหแกตัวเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

มุมที่ 3 มมุหองนั่งเลน 

 





 
 

16 

3. สวนประกอบของมุม  

กลุมของพวกเราจึงคิดและออกแบบพ้ืนท่ีในสวนนี้ข้ึนมาเกิดเปน มุมนั่งเลน สําหรับเด็ก ๆ             

อันประกอบดวยสิ่งของวางเปนสวนตามลําดับ ดังนี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้วางของ 

ชดุของเลน่ 

เคร่ืองปัน้ดินเผา 

ชดุของเลน่ 

เคร่ืองดนตรี 

 

มุมน่ังเล่น 

 
ทางเดนิ โมบายปลา

ตะเพียน 

ที่ น่ัง 

 

แคร่ 
 

เส่ือกระจดู 
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3.1 ช้ันวางของทําจากหวาย  

ชั้นหวายมีหนาท่ีสําหรับวางของเลน โดยชั้นจะมีความสูงไมมากคือประมาณระดับสายตาเด็กเพ่ือให

เด็กๆเลือกนําของเลนออกมาและนํามาเก็บไดสะดวก โดยของเลนท่ีไดจัดไวก็เปนสิ่งท่ีทําใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู

วัฒนธรรมและสรางประโยชนในเรื่องของพัฒนาการดานตาง ๆ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1.1ชุดของเลนเครื่องปนดินเผา 

 เปนภาชนะและเครื่องมือเครื่องท่ีทําจากดินเปนรูปทรง

ตางๆ ตามตองการ อาจจะเปนดินเหนียว ดินขาว หรือ

ดินชนิดตาง ๆ แลวนําไปชุบน้ําเคลือบหรือไมก็ได 

หลังจากนั้นจึงนําไปเขาเตาเผาและเครื่องปนดินเผาท่ี

กลุมเราเลือกมาใหเด็กๆเลนนั้นคือ ชุดเครื่องครัวดิน

เผาหรือท่ีมักจะเรียกกันวา หมอขาวหมอแกง ซ่ึง

ประกอบไปดวย หมอ เตา ชุดขนมครกและครก 

- พัฒนาการดานรางกาย 

ทฤษฎีของ Montessori เด็กชวง3-6ปหรือชวงอนุบาล เด็กสวนใหญนิ้วท้ัง4 มีอิสระตอกันแลว 

การหยิบจับของเลนจึงทําไดดีและชวยพัฒนากลามเนื้อมือ นอกจากนี้การเลนตําครก ก็ยังจะทําให

กลามเนื้อมัดใหญ คือแขนแข็งแรงข้ึนเพราะตองออกแรงตํา 

 

- พัฒนาการดานอารมณ 

การเลนของเลนเครื่องปนดินเผา จะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน การไดสัมผัสกับของเลน 

จะทําใหเด็กเกิดอารมณความรูสึกท่ีสมจริง 

 

- พัฒนาการดานสังคม 

การเลนขายของ ถือเปนการเลนสมมติและการเลนเลียนแบบ (Dramatic Play and 

Imitation Play) เปนเครื่องมือท่ีชวยพัฒนาใหเด็กเขาใจในบทบาทของตนเอง บทบาทของผูอ่ืนและ

สิ่งแวดลอมตางๆ ซ่ึงจะชวยใหเด็กเรียนรูท่ีจะปรับตัว และอยูรวมกับผูอ่ืน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOhhZHH7sgCFWRbpgodEg4KBg&url=http://www.dodeden.com/58714.html&psig=AFQjCNGiqUDVCuXEbbMz4ya-6rZ_coizFA&ust=1446444153835059
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOhhZHH7sgCFWRbpgodEg4KBg&url=http://www.dodeden.com/58714.html&psig=AFQjCNGiqUDVCuXEbbMz4ya-6rZ_coizFA&ust=1446444153835059
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ตามทฤษฎีของ Bruner เรื่องทักษะเพ่ือสังคม หรือความสามารถในการเขากับคนอ่ืนในทาง

สรางสรรค เพราะจากของเลนเหลานี้จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาลักษณะตามทฤษฎีนี้ คือ เด็กๆจะตอง

แบงปน (sharing) และผลัดกัน (taking turns) เลนของเลนหากของเลนท่ีจัดไวมีจํานวนไมเพียงพอ

ตอความตองการของเด็ก 

 

- พัฒนาการดานสติปญญา 

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของ Piaget ท่ีกลาววา ปญญาเกิดจากการท่ีเด็กจัด

กระทํากับวัตถุ คน สิ่งแวดลอม เกิดจากการสรางข้ึนเองภายใน จากการจัดกระทําเองผูเรียน ซ่ึง

สําหรับเด็กอนุบาลแลวการจัดกระทํากับวัตถุเกิดข้ึนบอยสุดมักจะทําผานการเลน และการเลนหมอ

ขาวหมอแกงนี้ก็ชวยใหเด็กไดเรียนรูและฝกทักษะการดําเนินชีวิตจามทฤษฎีของ Piaget ไดดีเปน

อยางยิ่ง 

การเลนสมมติและการเลนเลียนแบบจะชวยสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กในดาน

การกระตุนใหเด็กใชความคิด และจินตนาการของตนชวยใหเด็กไดฝกการคิดคํานึง การสรางมโนภาพ 

ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานชวยใหเด็กเขาใจในเรื่องนามธรรมมากข้ึน 

 

3.1.2ชุดของเลนเครื่องดนตรี 

เม่ือกลาวถึงดนตรีในฐานะองคประกอบของการพัฒนาเด็ก ดนตรีถือวามีบทบาทสําคัญใน

ตัวเองอยูไมนอย  นับตั้งแตเด็กเริ่มวิวัฒนาการการรับรูเสียงโดยการฟงเสียงเหกลอมอันละมุนละไม

ของผูเปนมารดาไปจนกระท่ังหลับ ดนตรีสามารถกลอมเกลานิสัยกาวราวของเด็กลงได เรื่องของดนตรี

ไมมีการขีดข้ันตอนวาควรเริ่มศึกษาเม่ือใด จะกําหนดเอาเกณฑอายุตามการศึกษาภาคบังคับหาไดไม 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมหรือไมพรอมของเด็ก ข้ึนอยูกับเครื่องดนตรีท่ีจะเลือกเลน และข้ึนอยูกับตัว

เด็กเองวาจะรับซึมซับเขาไวในสมองไดมากนอยเพียงใด 

เครื่องดนตรีไทย เปนสิ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับทําเสียงใหเปนทํานอง หรือจังหวะ เพ่ือความสุนทรี 

และผอนคลายอารมณ ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยอยางแยกไมออก ดนตรีเปนของคูกันกับ

วัฒนธรรมประเพณี ในดานการละเลนของไทยหลายอยางก็มีดนตรีเขาไปเก่ียวของอยูดวย  เปนตนวา 

ขณะเลนมอญซอนผา หรือ รีรีขาวสาร นักดนตรีเอกของโลกสวนมาก ไมวาจะเปน ปค โมซารท  
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เบโธเฟน และอีกมากมาย ตางเริ่มตนชีวิตดนตรีของตนตั้งแตวัยเด็กท้ังสิ้น การท่ีกลุมของเรา

เลือกท่ีจะนําเครื่องดนตรีมาอยูในมุมนี้เพ่ือใหเด็กๆ มีโอกาสไดเรียนรูในศาสตรสาขานี้ตั้งแตเยาว เด็ก

จะไดรับการฝกทักษะหลายๆอยางในขณะเดียวกัน รวมๆกันไปกับการขับรอง การเคาะ ตี เครื่อง

ดนตรีใหเปนจังหวะ เพ่ือใหเปนรากฐานสําหรับการเรียนดนตรีทุกแขนงตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สิ่งท่ีกลุมเราเลือกมาใหเด็กๆไดเลน คือ ระนาดไมขนาดเล็ก กลองยาว และท่ีเปาเสียงนก เหตุท่ีเลือก

ท้ังหมดนี้เพราะ เปนเครื่องดนตรีท่ีเลนไมยากเกินไป เสียงท่ีไดมีความนาสนใจ วัสดุท่ีใชทําก็เปนไมทํา

ใหกลมกลืนกับรูปแบบของหอง และบงบอกวัฒนธรรมอยางหนึ่งของคนอยุธยาท่ีมีอาชีพท่ีสําคัญอยาง

หนึ่ง คือ ประดิษฐสิ่งของตางๆจากไม  

การเลนดนตรีจัดเปนการเลนแบบออกกําลังกาย (Physical Play):การเลนท่ีสงเสริมความพรอมในการเรียนรู 

         

 

ระนาดไมขนาดเล็ก     กลองยาว 

 

 

 

ท่ีเปาเสียงนก 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7QrsTa7sgCFSjGpgodIUwKWA&url=http://www.sac.or.th/databases/folktoys/item.php?id=27&bvm=bv.106379543,d.cGc&psig=AFQjCNHWqQfepxb5Mrsu3c86o1bCF0l0NA&ust=1446449470446554
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7QrsTa7sgCFSjGpgodIUwKWA&url=http://www.sac.or.th/databases/folktoys/item.php?id=27&bvm=bv.106379543,d.cGc&psig=AFQjCNHWqQfepxb5Mrsu3c86o1bCF0l0NA&ust=1446449470446554
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7QrsTa7sgCFSjGpgodIUwKWA&url=http://www.sac.or.th/databases/folktoys/item.php?id=27&bvm=bv.106379543,d.cGc&psig=AFQjCNHWqQfepxb5Mrsu3c86o1bCF0l0NA&ust=1446449470446554
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7QrsTa7sgCFSjGpgodIUwKWA&url=http://www.sac.or.th/databases/folktoys/item.php?id=27&bvm=bv.106379543,d.cGc&psig=AFQjCNHWqQfepxb5Mrsu3c86o1bCF0l0NA&ust=1446449470446554
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- พัฒนาการดานรางกาย 

การเลนเครื่องดนตรี จะชวยพัฒนากลามเนื้อมือตามแนวความคิดของ มอนเตสเซอรี่  

ท้ังมัดเล็กและมัดใหญ เชน การใชกลามเนื้อมัดเล็กในการจับไมตีระนาด จับท่ีเปานก การพัฒนา

กลามเนื้อมัดใหญโดยใชแขนในการตีกลอง  และยังชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางกลามเนื้อตาง ๆ 

ใหเกิดความพรอมในการเรียนรู เชน ความสัมพันธระหวางมือและตา ท่ีจะชวยใหเกิดความพรอมใน

การเขียน   เปนตน  

 

- พัฒนาการดานสติปญญา 

การเลนเครื่องดนตรีจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางกายของเด็ก แตก็มีสวน 

สัมพันธกับการพัฒนาทางสติปญญาดวย เพราะความพรอมทางกายเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีชวยให

พัฒนาการทางสติปญญาใหเปนไปอยางเหมาะสม 

 

- พัฒนาการดานอารมณ 

จังหวะของดนตรี เปนสิ่งจรรโลงใจ ชวยใหจิตใจมีความละเอียดออนและเปนสุข การเลน

ดนตรีจึงเปนสื่อในการสรางเสริมลักษณะท่ีดีใหแกเด็กได 
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  3.2 แครและเส่ือ 

แครท่ีทําจากไมไผ ซ่ึงไวใชเปนท่ีนั่งเลน โดยมีหมอนอิงไวสําหรับนอนหรือนั่งพิง ดานหนาของแครไม 

จะมีเสื่อกระจูด ปูวางอยูบนพ้ืน เพ่ือใหเด็กสามารถนําของเลนท่ีจัดวางอยูนํามานั่งเลนไดท้ังสองบริเวณ  

 

 

 

 

 

 

 

      แครไมไผ                    เสื่อกระจูด 

- พัฒนาการดานสังคมปฏิสัมพันธ 

แครและเสื่อ จะเปนพ้ืนท่ีในสวนท่ีใหเด็กๆนําของเลนมานั่งเลนอยางเปนระเบียบเรียบรอย ลักษณะ

การเลน (Parten 1932) จะแสดงใหเห็นในหลายๆรูปแบบ อาจมีท้ังการเลนเปนกลุม Cooperative Play การ

เลนแบบคูขนาน Pararel Play การดูผูอ่ืนเลน Onlooker หรือจะเปนการเลนคนเดียว Solitary Play ก็

แลวแตความตองการของเด็กแตละคน วิธีการเลนจะเลนเลียนแบบ บทบาทสมมติ เชน เลนขายของ เลนแสดง

ดนตรี เปนตน โดยเด็กแตละคนจะสามารถเลือกของเลนและพ้ืนท่ีในการนั่งเลนไดเองตามใจชอบ   

การมานั่งเสื่อและแคร ถือเปนการสรางโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและเกิดการพัฒนาการทาง

สังคมจากตัวเองเปนศูนยกลางไปสูการใหความสําคัญกับผูอ่ืน โดยการสอนใหรูจักแบงปนและรอคอย 

การสงเสริมใหเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน จะชวยใหเด็กเรียนรูทักษะทางสังคม รวมท้ังเห็น

คุณคาของธรรมชาติและภาคภูมิใจในธรรมชาติของตน 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXZlM3f7sgCFWMbpgodnG4LTA&url=http://www.biogang.net/product_view.php?menu=product&uid=29343&id=125079&psig=AFQjCNFF6KSJy5G1kvRDTn8idVa1GFcvxg&ust=1446450879690817
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXZlM3f7sgCFWMbpgodnG4LTA&url=http://www.biogang.net/product_view.php?menu=product&uid=29343&id=125079&psig=AFQjCNFF6KSJy5G1kvRDTn8idVa1GFcvxg&ust=1446450879690817
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXZlM3f7sgCFWMbpgodnG4LTA&url=http://www.biogang.net/product_view.php?menu=product&uid=29343&id=125079&psig=AFQjCNFF6KSJy5G1kvRDTn8idVa1GFcvxg&ust=1446450879690817
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3.3 ทางเดิน  

เปนทางเดินท่ีเปนแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่ีมาเรียงตอกันเพ่ือนําทาง โดยในแตละกาว จะใชวัสดุในการปู

พ้ืนตางกัน มี ทราย หิน ไมไผ และหญา เพ่ือสรางสัมผัสท่ีแตกตางใหเกิดการเรียนรู การท่ีเด็กมีโอกาสสัมผัส

กับสิ่งตางๆท่ีมีอยูตามธรรมชาติจากบล็อกทางเดิน นับเปนการชวยฝกประสาทสัมผัสของเด็ก ในสวนของ Far 

Sense และชวยกระตุนความคิดของเด็ก ชวยใหเด็กไดเรียนรูและเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนการสั่งสม

ขอมูลและประสบการณไวในโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตลอดจนชวยกระตุนใหสมองมีการเจริญเติบโตได

ดีดวย 

 

3.4.โมบายปลาตะเพียนสานใบลาน 

แขวนไวท่ีมุมหนาตาง เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดซึมซับบรรยากาศของความเปนอยุธยา เพราะปลาตะเพียนใบ

ลานเปนงานหัตถศิลปฝมือชาวมุสลิมในทองท่ีทาวาสุกรี บานหัวแหลมท่ีอยูคูอยุธยามาเปนเวลารวมรอยปจนถึง

วันนี้อยุธยาจึงจัดไดวาเปนแหลงผลิตปลาตะเพียนสานใบลานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ ท้ังยังเปนความเชื่อของคน

ไทยสมัยกอน วาปลาตะเพียนเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณเพราะชวงท่ีปลาโตเต็มท่ีกินไดอรอยเปน

ชวงท่ีขาวตกรวงพรอมเก็บเก่ียวพอดีเรียกวาเปนชวง “ขาวใหมปลามัน” ดวยความเชื่อในเรื่องดังกลาว จึงมีผู

นิยมนําใบลานแหงมาสานขดกันเปนปลาตะเพียนจําลองขนาดตาง ๆ  แลวผูกเปนพวง ๆ  แขวนไวเหนือเปล

นอนของเด็กออนเพ่ือใหเด็กดูเลน และถือเปนสิ่งมงคลสําหรับเด็ก เทากับอวยพรใหเด็กเจริญเติบโตมีฐานะม่ัง

ค่ังอุดมสมบูรณดุจปลาตะเพียนในฤดูขาวตกรวง การแขวนไว

เหนือเปลตองแขวนใหพอดีระดับสายตาของเด็กท่ีเด็กสามารถ

มองเห็นไดตรง ๆ  ไมคอนไปทางหัวนอนหรืองคอนไปทางปลาย

เทา จะชวยใหเด็กตาปกติหากมองปลาตะเพียนนานๆ และมีอีก

ความเชื่อวาถาแขวนไปทางหัวนอนมากเกินไปจะทําใหเด็กตาชอน

ข้ึนเพราะถูกแมซ้ือมากวนทําใหเด็กตาผิดปกติ บางก็มีความเชื่อวา 

ปลาตะเพียนเปนสิ่งสิริมงคล ทําใหเงินทองไหลมาเทมา บางก็วา 

หากบานไหนแขวนปลาตะเพียนไวหนาบานจะทําใหบานนั้นม่ังมี

ศรีสุข ทํามาคาข้ึน นอกจากนี้ปลาตะเพียนยังมีนัยยะท่ีบงบอกถึง

เ รื่ อ ง ค ว า ม ข ยั น ห ม่ั น เ พี ย ร อี ก ด ว ย  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2Mu5_k7sgCFWXnpgod-_YDIA&url=http://www.otoptoday.com/otop/121003232218/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&psig=AFQjCNG_JK-UF7BrVJwiQDDRdvZprxFkdw&ust=1446452089766198
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2Mu5_k7sgCFWXnpgod-_YDIA&url=http://www.otoptoday.com/otop/121003232218/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&psig=AFQjCNG_JK-UF7BrVJwiQDDRdvZprxFkdw&ust=1446452089766198
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4. การประยุกตความรู  

ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เปนสิ่งท่ีปุถุชนธรรมดาทุกคนแสวงหา และยอมรับกันวาความ

สนุกสนานเพลิดเพลินนี้ สวนหนึ่งไดมาจากการเลน และการเลนก็เปนสิ่งท่ีควบคูมากับการเจริญเติบโตของเด็ก

ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแตแรกเกิดจนเขาสูวัยผูใหญ ไมวาจะเปนเชื้อชาติเผาใดท่ัวโลก  

ในมุมท่ี 3 ของหองนั้น  ไดรับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตพ้ืนบานของชาวอยุธยา จึงจัดมุมนั่งเลนใหมี

กลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย ใหเด็กๆไดมานั่งเลนอยูในกลิ่นอายของบรรยากาศ ท่ีลอมรอบไปดวยสิ่งของ

เครื่องใชรวมท้ังของเลนท่ีเปนแบบโบราณ เปนการตอบสนองธรรมชาติท่ีแทของเด็ก ตามแนวคิดของ Ashley 

Montagu ขอหนึ่ง ท่ีกลาววา เด็กชอบเลน และยังถือเปนการจัดการเรียนรูท่ีมีลักษณะเปนแบบ Emotional-

Based Learning ตามทฤษฎีสมองสามสวนของ Paul Mclean ในสมองสวนท่ี 2 Limbic System การใช

อารมณเปนหลักในการเรียนรู เด็กจะเลือกเลนในสิ่งท่ีชอบ การท่ีเด็กมีโอกาสไดริเริ่มและไดเคลื่อนไหวและใช

ประสาทรับรูมากเพียงใด สมองยอมไดรับการกระตุนและพัฒนามากเพียงนั้น การเลนเปนกิจกรรมหลักท่ีเด็ก

ทุกคนจะทําในระระหวางท่ีเด็กเลน การเรียนรูตามธรรมชาติจะเกิดข้ึนการเลนจะนําเด็กไปสูการคนพบและ

การเขาใจสิ่งตางๆรอบตัว การเลนมีความสัมพันธกับพัฒนาการทุกดาน  การเรียนรูของเด็ก เปนไปตาม

ธรรมชาติ ไมมีแบบแผนอยางเปนทางการ เด็กไดเรียนรูจากการเลนกับสิ่งท่ีอยูรอบตัวและจากการละเลนของ

เด็กไทย  Froebel นักการศึกษาปฐมวัยเชื่อวา การท่ีเด็กมีความสัมพันธกับโลกรอบตัวดวยการรับรูสิ่งภายนอก 

และการถายทอดความรูสึกนึกคิดภายในออกมา แตการรับรูและการถายทอดนี้มีท้ังท่ีสอดคลองและขัดแยงกัน 

การเลน ซ่ึงถือเปนการจําลองสถานการณในชีวิตจริง จึงเปนกิจกรรมท่ีเด็กจะไดฝกการรับรูและการถายทอด

อยางผสมกลมกลืนกัน เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เปนอิสระและไดสนองความตองการท้ังทางกายและทางใจ  
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1. บริเวณ ระหวางหองของโซนบรรยากาศกับโซนอานหนังสือและโซนบรรยากาศกับโซนผูใหญ (สีเหลือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จุดประสงคของมุม 

เนื่องจาก หองสมุดแบงเปน 3 โซน คือ โซนอานหนังสือเด็ก โซนบรรยากาศ และโซนผูใหญ เราจึง

จําเปนตองก้ันโซนแบงหองใหเปนสัดสวนท่ีชัดเจน เพ่ือในขณะท่ีเด็ก ๆ ท่ีกําลังเลนอยูในโซนบรรยากาศจะได

ไมไปรบกวนเด็ก ๆ ท่ีอานหนังสืออยูอีกโซนหนึ่งมากนัก  

 

 

 

 

 

 

 

มุมที่ 4 มมุกั้นหอง  
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3. สวนประกอบของมุม 

3.1 โมบายคริสตัลรอยสลับกับปลาตะเพียน 

3.2 ช้ันวางโชวผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 โตะทํางานบรรณารักษ  
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4. การประยุกตความรู  

จากตอนแรกเราไดแนวความคิดจากการสํารวจแหลงวัฒนธรรมท่ี ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ

บางไทร ในสวนของ หอนวัตศิลป ซ่ึงเปนการจัดแสดงผลิตภัณฑเชิงนวัตศิลป เปนกลุมผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนใหม ดวยการผสมผสานนวัตกรรมทางศิลปะ ความคิดสรางสรรค ท่ีสรางภูมิ

ปญญาเดิม ๆ นั้นใหดูทันสมัยยิ่งข้ึน โดยการสํารวจแหลงวัฒนธรรมท่ีหมูบานศูนยศิลปาชีพ ไดมีการแบงกลุม

ตามกิจกรรมหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีสนใจ จึงไดนําแนวความคิด การทําหัตถกรรมพ้ืนบาน ในสวนของ กรอบรูป

ผาไทย ตุกตาชาววัง และจังหวัดอยุธยาเลื่องชื่อเรื่องหัตถกรรม งานฝมือ งานจักสาน เราจึงปรับฉากก้ันหอง

เปนการสรางมุม การจัดวาง เพ่ือแสดง ผลงาน หัตถกรรมพ้ืนบาน ซ่ึงชั้นวางผลงานนั้น เราไดแนวความคิดมา

จาก การสํารวจแหลงวัฒนธรรมอยุธยา ท่ีศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศบางไทร  ในสวนของ   

หอศิลปาชีพ ซ่ึงจัดแสดงและเผยแพรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และจาก

การสํารวจแหลงวัฒนธรรมอยุธยา ท่ีตลาดน้ําอโยธยานั้น 

  เราไดบานเรือนไทยจําลองมา เราจึงจะนําบานเรือนไทยจําลองนั้นมาจัดแสดงบนชั้นวางผลงานของ

เราอีกดวย เพ่ือแสดงใหเด็ก ๆ ไดเห็นถึงภาพของเรือนไทยในสมัยกอนวาเปนอยางไร  ในอดีตคนไทยมักจะ

ปลูกเรือนติดริมน้ํา เพ่ือความสะดวกในการสัญจรทางน้ําและการประกอบอาชีพกสิกรรม ตัวเรือนจึงถูก

ออกแบบใหยกใตถุนสูงเพ่ือปองกันน้ําทวมบานในฤดูน้ําหลาก  และยังใชปองกันสัตวรายตาง ๆ   ใชเก็บขาว

ของเครื่องใช ไมสอยตาง ๆ ทําหัตถกรรม จักสาน ทอผา พ้ืนท่ีตําขาว เก็บขาว ใชเปนพ้ืนท่ีนั่งเลน 

พักผอน   พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว ใชเก็บขาวของเครื่องใช ไมสอยตาง ๆ และท่ีเราอยูตอนนี้คือสวนไหนของเรือนไทย

นั้น และทําไมจึงตองมีหนาจั่ว  โดยชั้นวางผลงาน จะคลุมดวยผาไทย เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลงาน และเพ่ือใหมี

ความงดงามตามแบบไทย ๆ 

 ในสวนของบริเวณการก้ันโซนหอง เราจะหอยโมบายคริสตัล ท่ีสลับกับปลาตะเพียน เพ่ือเปนการก้ัน

โซนท่ีจะไมดูทึบจนเกินไป โปรงแสง โดยโมบายนั้นมีสีสันสวยงาม เพ่ิมความสดใสใหแกหองสมุด ซ่ึงเหตุผลท่ี

เลือกใชปลาตะเพียนนั้น ก็เพราะ ปลาตะเพียนเปนปลาท่ีจะกินไดอรอยในฤดูขาวตกรวงปลาตะเพียนจึง

กลายเปนเครื่องหมายแหงความอุดมสมบูรณ ดังคําชาวบานพูดกันติดปากมาแตกอนวา “หนาขาวหนาปลา” 

หรือ“ขาวใหมปลามัน” คนไทยแตกอนมีความเชื่อในปลาตะเพียนดังท่ีกลาวนี้ จึงนิยมเอาใบลานมาสานขัดกัน

เปนปลาตะเพียนจําลอง ตัวขนาดใหญบาง ขนาดเล็กบางแลวจับผูกกันเขาเปนพวงเรียกวา เครื่องแขวนสําหรับ

แขวนไมเหนือเปลนอนของเด็กออน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนสิ่งมงคลแกเด็ก  จะไดเจริญเติบโตมีฐานะม่ังค่ังอุดม

สมบูรณดังปลาตะเพียนในฤดูขาวตกรวง ความเชื่อเชนนี้แมในเด็กท่ีโตพอจะวิ่งเลนไดแลว  ผูใหญก็ยังนิยมนํา

ใบมะพราวมาสานเปนปลาตะเพียนติดกานกลวยคันเบ็ดใหเด็กถือเลนอีกดวย คติเชนนี้คลายกันกับชาวจีน    
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ทําโคมรูปปลาใหเด็กถือเลนในวันไหวพระจันทรเพ่ือเปนมงคลแกเด็ก ๆ สวนการใชคริสตัลนั้น แทนการเปนน้ํา 

แสดงใหเห็นถึงการท่ีปลาตะเพียนแหวกวายในน้ํานั่นเอง และการหอยโมบายนั้น อาจารยบรรณารักษจะ

สามารถมองดูเด็ก ๆ ไดอยางท่ัวถึง  

 อาจารยบรรณารักษ จะอยูดานหนาสุดของโซนบรรยากาศ ซ่ึงเปนโตะคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับตู

หนังสือ เพ่ือใหอาจารยบรรณารักษนั่งทํางาน และเปนสวนท่ีเด็กๆหรือผูปกครองสามารถมายืมคืนหนังสือหรือ

อุปกรณในหองสมุดได และในสวนของพ้ืนท่ีการยืนรอนั้น เราจะสราง ตัวเลขไทยบนพ้ืน เพ่ือใหเขาแถว ใหรูจัก

การรอ และเพ่ือฝกความมีระเบียบวินัยอีกดวย 

 

5. ผลท่ีไดรับ   จากการแบงโซนหองดั่งกลาวสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 ดานท่ี 1 พัฒนาการทางดานอารมณ 

 จากโซนดังกลาว สามารถพัฒนาเด็กในดานของอารมณจากการท่ีฝกใหเด็กรูจักรอ รอคิวในการยืมคืน

หนังสือ โดยในสวนนี้กลุมเราไดเชื่อมโยงการใชลําดับเลขเพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก และความสนุกสนานใน

การยืนรอคิวท่ีจะไมทําใหเด็กนาเบื่อ นอกจากนี้เด็กยังไดผอนคลายจากการใชสีฟาและปลาตะเพียนในการทํา

โมบายก้ันหอง เปนการคลายเครียดจากการอานหนังสือ  

 ดานท่ี 2 พัฒนาการทางดานสังคม 

 ในดานของสังคม เด็กจะไดเรียนรูการรูจักเขาคิวตามลําดับกอนหลัง เปนการฝกการใชชีวิตในสังคมท่ี

จะตองตอคิวตามลําดับและความมีระเบียบวินัยในการใชชีวิตในสังคม  นอกจากนี้เด็กยังไดซึมซับความเปน

สังคมไทยของตน จากมุมโชวผลงานของจังหวัดของตน ซ่ึงเปนการปลูกฝงใหเด็กสํานึกรักในบานเกิดและสังคม

ความเปนอยูของตน และการใชปลาตะเพียน ซ่ึงเปนปลาไทย มาใชทําเปนโมบายก้ันหองนั้น ยังสะทอนใหเด็ก

ตระหนักวา ของไทยก็มีประโยชนมีคุณคามีราคา สามารถนํามาประยุกตทําเปนสิ่งของตาง ๆ ได โดยไมตองยึด

ตามแตของฝรั่งท่ัวไป ซ่ึงมีราคาแพง และไมไดสงเสริมใหเด็กมีความรักในถ่ินฐานของตน 
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 ดานท่ี 3 พัฒนาการทางดานสติปญญา 

  เด็กสามารถพัฒนาดานสติปญญาไดจากการเรียนรูสิ่งของท่ีโชวบนชั้นจัดแสดง เนื่องจาก

สิ่งของบางชิ้นเด็กสมัยจะไมคอยรูจักกัน ดังนั้น การท่ีไดจัดแสดงโชววิถีชีวิตของคนอยุธยาสมัยกอนจาก

บานเรือนไทย อุปกรณขาวของเครื่องใชตาง ๆ ของไทย และของหัตถกรรมตาง ๆ ก็จะชวยใหเด็กซึมซับไดเปน

อยางดี นอกจากนี้เด็กยังไดเรียนรูเก่ียวกับบานทรงไทยสมัยโบราณวามีลักษณะเปนอยางไร แตกตางจากบาน

ของตนอยางไร ทําไมถึงตองยกใตถุนสูง ทําไมตองมีจั่ว มีเสาตาง ๆ เด็กจะไดเห็นขอดีของสถาปตยกรรมจําลอง

ของคนโบราณท่ีในปจจุบันยากท่ีจะพบเห็นได ทําใหเด็กมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของเรือนไทยและ

เรียนรูความสามารถของบรรพบุรุษไทยวามีความเกงและการรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของตน

นั่นเอง 
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÍÍ¡áººµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ́ â«¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ  
“«Öº«Ñº ÃÑºÃÙŒ ÅÍ§·íÒ´Ù ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò” 

 
คุณคาวัฒนธรรมผานสิ่งแวดลอม ตามทฤษฎีของ Bruner ท่ีใหความสําคัญของสิ่งแวดลอม ซึมซับ

วัฒนธรรมและการพัฒนาภายใน ซ่ึงจะสงเสริมพัฒนาการในดานความคิด โดย สถานการณและบรรยากาศตอง

เอ้ือตอการเรียนรูสงผลทําใหเด็กริเริ่มการเรียนรูดวยตัวเองและมีครูเปนผูชวยอํานวยความสะดวกตามทฤษฎี

ของ Carl Roger  

โดยมีการจัดกิจกรรม จําลองสภาพแวดลอม จําลองสถานการณวิถีชีวิตของคนอยุธยา อาทิเชน ในมุม

ท่ี 2 เวทีการแสดง มีการจําลองทุงนา สายน้ํา และจัดเตรียมชุดชาวนา อุปกรณทํานาเหมือนในสภาพแวดลอม

จริง ใหเด็กๆไดทดลองเลนบทบาทสมมุติ โดยอาจมีครูเปนผูจําลองสถานการณและเลาเรื่องราวเก่ียวกับการทํา

นา การเก่ียวขาวใหเด็กๆไดฟง เพราะเด็กๆนั้นเปรียบเหมือนฟองน้ํา สามารถเรียนรูไดผานการซึมซับ

วัฒนธรรมจากการรับฟงและการมีประสบการณท่ีไดสัมผัสกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงตรงกับทฤษฎีของ Montesseri  

รับรู รื่องท่ี 1 ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาการผานการรับรูทางสติปญญาในเรื่อง ภูมิปญญา ซ่ึงเด็กจะเ

สามารถรับรูไดดีจากสื่อเชิงรูปธรรม ผานระบบสัญลักษณข้ันพ้ืนฐาน อาทิเชน การเลนบทบาทสมมุติในมุมท่ี 2 

เวทีการแสดง การเลนขายของจากกระจาด เครื่องปนดินเผา บนชั้นวางของในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลน หรือจะ

เปนการเลนเครื่องมือหัตถกรรมท่ีจัดวางอยูบนชั้นโชวของมุมท่ี 4 มุมก้ันฉาก ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการเรียนการ

สอนแบบ Symbol System ของ Howard Gardner  

เรื่องท่ี 2 รับรูเรื่องสถานท่ีสําคัญ จากแผนท่ีในมุมท่ี 1 มุมบอรดความรู ซ่ึงจะแสดงภาพของสถานท่ี

สําคัญตางๆ โดยเม่ือเด็กๆมาดูแผนท่ีเด็กๆก็จะสงสัยวาท่ีนี่ท่ีไหน ครูหรือผูปกครองก็สามารถอธิบายใหเด็กฟง

ไดวาสถานท่ีนั้นคืออะไร เปนการรับรูจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและจากคนท่ีมีวุฒิภาวะสูงกวา มีการปฎิสัมพันธกัน 

เปนการขยายประสบการณการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงตรงกับพ้ืนท่ีรอยตอพัฒนาการ (Zone Of Proximal) ของ 

Vygotsky 
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เนื่องจากธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ตามทฤษฎีของ Ashley Montagu คือ มีพลัง ชอบลองทําดู

เลน พรอมทดลอง กระตือรือรนในการเรียนรู เราจึงตองจัดการเรียนการสอน เปนกิจกรรมใหเด็กไดเลนไดลง

มือทํา ใหเด็กๆเรียนรูจากการกระทําในสถานการณจริงตามทฤษฎี Learning By Doing ของ John Dewey ท่ี

กลาวไววา Learning By Doing คือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจาก

การกระทํา ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกคิด ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝกการแกปญหาดวยตนเอง

และฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม  

ในชั้นของเลนในมุมท่ี3 มุมหองนั่งเลนมีการจัดของเลนไวหลากหลายใหเด็กๆไดเลือกตามความสนใจ 

ซ่ึงเปนการเรียนแบบบูรณาการณ ท้ังวิชาศิลปะ(จากงานปน) ดนตรี(จากเครื่องดนตรีไทย) การงานอาชีพ(จาก

งานหัตถกรรม) เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนําไปสูการคนพบ

ศักยภาพท่ีแทจริงของเด็ก ตามทฤษฎี Child-Centered Approach ของจัง จาค รุสโซว  

โดยลองทําดูเรื่องท่ี 1 คือเลือกเลนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ เนื่องจากการทํางานของสมองเด็กยังอยูใน

รูปแบบของlimbicการใชอารมณเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู Emotional-Based Learning เด็กจะเลือกเลนใน

สิ่งท่ีชอบท่ีสนใจ ถือเปนความสามารถทางปญญาเชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธทางอารมณและความรูสึก อาทิเชน 

ในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลน จะมีของเลนหลากหลายวางอยูบนชั้น ถาเด็กสนใจหรือชอบของเลนชิ้นไหน เด็กก็จะ

ไปหยิบออกมาเลน 

ลองทําดูเรื่องท่ี 2 คือการลองสัมผัส Sensory Integretion ประสาทสัมผัสเปนเครื่องมือสําคัญอัน

แรกท่ีเด็กใชทําความรูจักกับสิ่งแวดลอม และเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีตองใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ เราจึงสราง

บล็อกทางเดินในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลนท่ีเปนพ้ืนผิวสัมผัสท่ีตางกันซ่ึงชวยกระตุนระบบประสาท และเปนการ

เรียนรูผานการใชรางกายในสวนของ Far Sense ตามทฤษฎีของ Anna Jean Ayres 
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ซ่ึงแบงการพัฒนาออกเปน 4 ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสูการพัฒนา

สติปญญา 

ดานรางกาย เพราะ มือ คือเสนทางไปสูการเรียนรูหรือมือคือครูท่ีสําคัญตามทฤษฎีของ Montesseri 

ดังนั้นเราจึงใหความสําคัญกับการพัฒนากลามเนื้อมือและพัฒนาทักษะการใชนิ้วมือ เพราะถาหากเด็กๆมีการ

ใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดี จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาใหดีเยี่ยมมากยิ่งข้ึน เพราะกลามเนื้อมัดเล็ก มี

สวนชวยใหเด็กไดใชมือ สํารวจ สังเกต จากการจับตองสิ่งของในทุกๆกิจกรรม ซ่ึงการใชมือหยิบจับสิ่งของอยู

บอยๆนั้นเปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็กไดเปนอยางดี การพัฒนากลามเนื้อมัดของเล็กท่ีดี 

ตองมีพัฒนาการสอดคลองสัมพันธไปกับสายตา แขน ขา และอวัยวะสวนอ่ืนๆดวย เราจึงไดจัดของเลนท่ีมี

ขนาดพอเหมาะไมใหญมากและไมเล็กมากจนเกินไป มีหลากหลายขนาด หลากหลายชนิด ใหเด็กๆไดหยิบ ได

เลือกมาเลนกันได แลวยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญ เชน แขน ขา คอและลําตัว จากการ

เคลื่อนไหวในการแสดงบทบาทสมมุติในมุมท่ี 2 เวทีการแสดง หรือจะเปนการยกเสื่อออกมาปูนั่งแลวยกของ

เลน ลงมานั่งเลนท่ีเสื่อท่ีปูเตรียมไวในมุมท่ี 3 มุมนั่งเลน 

ดานอารมณ การท่ีจัดรูปแบบของมุมตางๆ ใหออกมามีความหลากหลาย จะสามารถทําใหเด็กๆ รูสึก

ตื่นเตนและมักสนุกสนานเพลิดเพลินกับไปกับการเรียนรู เนื่องจากสมองเรียนรูไดดีในหองเรียน ดังนั้นจึงตอง

จัดหองเรียนใหไรความเครียด สนุกสนาน มีกิจกรรมกลุม มีการเคลื่อนไหว ใหเด็กไดแสดงออก ตามหลัก Brain 

Based Learning โซนบรรยากาศจึงมีกิจกรรมใหเด็กๆไดเลน อาทิเชน การแสดงละครในมุมท่ี 2 มุมเวทีการ

แสดง การเลนของเลนในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลน ซ่ึงเปนการสรางความผอนคลาย ชวยใหเด็กสามารถระบาย

ความเครียดความกังวล รวมท้ังชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะตางๆ ผานการเลนไดดี และยังชวยทําใหเด็กๆ

อารมณดีและมีความสุขกับการเขาหองสมุดอีกดวย 
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ดานสังคม จากคํากลาวของ Piaget ท่ีวา มนุษยทุกคนสรางความรูเก่ียวกับโลก เปนผลสืบเนื่องจาก

การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและกลุม ซ่ึงจากโซนบรรยากาศนี้ จะชวยใหเด็กๆสามารถทํากิจกรรมหรืออยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางดี อาทิเชน การไปเลนของเลนดวยกัน จะสงเสริมใหเด็กมีปฏิสัมพันธจากการพูดคุยกับ

เพ่ือน และเนื่องจากของเลน เราจัดใหไมเพียงพอตอจํานวนของเด็ก ซ่ึงจะสอนใหเด็กๆรูจักการรอคอย การ

แบงปนชวยเหลือเก้ือกูลกัน รูจักการเห็นหกเห็นใจผูอ่ืน ตาม ปจจัยการอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีดีอีกดวย  

ดานปญญา ปญญาเกิดจากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ คน สิ่งแวดลอม ซ่ึงในชวงปฐมวัย การเลนมี

บทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมพัฒนาการและความเจริญทางดานปญญา ถึงกับกลาววาการเลนเปนหัวใจของ

การจัดการศึกษาเลยทีเดียว หรือตามท่ี Froebel บิดาแหงการศึกษาปฐมวัย ไดอธิบายวา                     

การเลนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุท่ีเปนพ้ืนฐานแหงความเจริญงอกงามแหงการเรียนรูในระยะตอมา เราจึงไดจัด

กิจกรรมในโซนของเราเปนการเลนแทบท้ังหมด ไววาจะเปน การดูแผนท่ีในมุมท่ี 1 มุมบอรดความรูซ่ึงคลาย

กับเกมปริศนาเพราะไมมีชื่อสถานท่ีบอกตองใหเด็กๆหาคําตอบจากการถามคนอ่ืนแทน การเลนละคร แสดง

บทบาทสมมุติในมุมท่ี 2 มุมเวทีการแสดง การเลนของเลนในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลน และการเลนของเลนหรือ

ของจัดโชวบนชั้นโชวผลงานในมุมท่ี 4 มุมก้ันหองนั่นเอง 
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กลุมที่ 1 กลุมเด็กผูใชหอง 

กิจกรรมท่ีเด็กสามารถรวมสนุกไดมีดังตอไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมแผนท่ีสถานท่ีสําคัญปริศนา ในมุมท่ี 1 มุมบอรดความรู 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแสดงละครบทบาทสมมุติ ในมุมท่ี 2 มุมเวทีการแสดง 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเลนของเลน ในมุมท่ี 3 มุมหองนั่งเลน 

    - การเลนของเลนบนชั้นวางของเลน 

    - การเดินบนบล็อคทางเดินผิวสัมผัส 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการเลนและชื่นชมผลงานบนชั้นโชวผลงาน ในมุมท่ี 4 มุมก้ันหอง 

กิจกรรมท่ี 5 ยืม-คืนหนังสือท่ีสนใจ 

กลุมที่ 2 กลุมผูปกครอง 

ผูปกครองสามารถลงไปรวมสนุก รวมเลนกับเด็กๆไดในทุกๆกิจกรรม โดยเฉพาะ ในมุมท่ี 1 มุมบอรด

ความรู แผนท่ีสถานท่ีสําคัญปริศนา เนื่องจากในแผนท่ีไมมีชื่อสถานท่ีสําคัญ เด็กๆอาจจะเกิดขอสงสัยวา

สถานท่ีนั้นคืออะไร ผูปกครองก็ควรมีสวนรวมในการอธิบายหรือเลาเรื่องราวเก่ียวกับสถานท่ีนั้นๆเพ่ือสราง

ความนาตื่นเตน และสรางคุณคาใหเด็กๆสนใจและอยากเรียนรูเก่ียวกับสถานท่ีในทองถ่ินของตน หรือจะเปน

มุมท่ี 4 มุมก้ันหอง ซ่ึงจะมีชั้นวางโชวผลงานหัตถกรรมภูมิปญญาชาวบาน ก็สามารถอธิบายเลาเรื่องราวให

เด็กๆไดฟงวาองสิ่งนั้นทํามาจากอะไร มีไวทําอะไร เพ่ือสรางมูลคาใหผลงานภูมิปญญาไดดีอีกดวย 

กลุมที่ 3 กลุมครูหรือผูดูแลหองสมุด  

1. .ในมุมท่ี 1 มุมบอรดความรูแผนท่ีปริศนา เม่ือเด็กๆสงสัยวาสถานท่ีนั้นคืออะไร ไปอยางไร มี

อะไรบาง ครูตองสามารถอธิบายความสําคัญของสถานท่ีนั้นๆได 

2. ในมุมท่ี 2 มุมเวทีการแสดง ครูจะตองมีการจัดการแสดง อาจจะเปนการเลานิทานใหเด็กๆฟง เลา

นิทานใหเด็กๆไดแสดง หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆหลังจากเลานิทาน เชน การวาดภาพระบายสี ชาวนา

ในความคิดของฉัน เปนตน 

3. ในมุมท่ี 4 มุมก้ันหอง จะมีโตะบรรณารักษ ครูก็จะตองจัดการเก่ียวกับระบบการยืม-คืนหนังสือ 

ท้ังจากเด็กเองและผูปกครอง และสงตอหนังสือท่ีไดจากการคืนนําไปจัดเขาชั้นวางเชนเดิม 

 


