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  การเคลือ่นไหวส่งสญัญาณให้รบัรูต้ัง้แต่อยูใ่นท้องคณุแม่ เมือ่โตขึน้การเคลือ่นไหวกม็มีากขึน้ และมรีปูแบบทีห่ลากหลาย 

ซบัซ้อนขึน้ เริม่ต้ังแต่ตืน่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน ใส่เสือ้ผ้า รบัประทานอาหาร เดนิทางไปโรงเรยีน ไปสนามเดก็เล่น เล่นกฬีา 

ไปเที่ยวสถานท่ีต่างๆ  เด็กๆ  จะพบเห็นวิธีการเดินทาง  เห็นยานยนต์ชนิดต่างๆ  เห็นสภาพการจราจรหรือแม้แต่นอนหลับ

ก็ยังมีการเคลื่อนไหว

  กิจกรรมการเรียนรู ้“เพราะทกุสิ่งไม่หยดุนิง่” จะท�าให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนๆ ซึ่งจะเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เกิดทักษะการสังเกต การแยกแยะรูปร่าง หน้าที่ ความเหมือน ความต่าง วิธีการ 

และข้อจ�ากัดในการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทาง การเลือกเส้นทางการสัญจร การใช้สัญลักษณ์ และ

การท�าแผนที่เบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบขนส่งและเครือข่ายข้อมูล  รวมทั้งได้สังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสัตว์

ใกล้ตัว

  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  หวังว่ากิจกรรมในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครู  ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์น้อยและคุณครูจะได้สนุกและเรียนรู้จากการตั้งค�าถาม และร่วมกันหาค�าตอบพร้อมกัน ควบคู่กับ

พัฒนาการทางร่างกาย ทางสังคม และการสร้างจินตนาการ

ค�ำน�ำ

องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ



สำรจำกประธำนโครงกำร

  สวสัดค่ีะสมาชกิบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อยทกุท่าน ขอต้อนรับสู่ “วนันกัวทิยำศำสตร์น้อยประจ�ำปี 2562” หลงัจาก

เราเว้นวรรคการจัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยไป  1  ปี  ในปีนี้เรากลับมาพร้อมหัวข้อกิจกรรมใหม่  “เพราะทุกสิ่งไม่
หยดุนิง่”

  หลายท่านสงสัยว่า เหตใุดเราจงึเลอืกหวัข้อนีเ้ป็นกิจกรรมพิเศษส�าหรับวนันกัวทิยาศาสตร์น้อยในปีนี ้กเ็พราะเราเหน็ว่า

โครงการได้ด�าเนนิการมาเป็นเวลาเกอืบครบ 10 ปีแล้ว ดงันัน้กจิกรรมวนันกัวทิยาศาสตร์น้อยกค็วรเชือ่มกบัการจดัการเรยีนรู้

ระดบัปฐมวยัให้เป็นหนึง่เดยีวกนั กจิกรรมหวัข้อ “เพราะทกุส่ิงไม่หยดุนิง่” นี ้เดก็ๆ จะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั ‘กำรเคลือ่นไหว’ 
ของร่างกายตนเอง แล้วค่อยๆ เปิดโลกกว้างไปสูก่ารเคลือ่นไหวและการเคลือ่นทีข่องสิง่ต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ ยานพาหนะ 

ไปจนถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลดิจิทัลหรือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

  การท�ากิจกรรมที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเด็กนี้  เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปฐมวัย  จึงหวังว่า

สมาชิกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกคนจะมีความสุขในการจัดกิจกรรม  และหยิบยกกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมในชั้นเรียน

  ดิฉันขอเชิญชวนให้โรงเรียนของท่านจัดงาน “วันนักวิทยำศำตร์น้อย”  โดยเลือกวันที่ท่านสะดวก  เชิญชวนคุณคร ู

ผูป้กครอง และชุมชน มาท�ากิจกรรมร่วมกนั โครงการของเราได้จดัเตรยีมคูมื่อท�ากจิกรรม (เล่มนี)้ และใบเกียรตบัิตร ให้ท่าน

ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  “วันนักวิทยำศำสตร์น้อย”  จะท�าให้เด็กๆ  และบุคคลากรในโรงเรียนของท่านชอบและสนุกกับ

วิทยาศาสตร์มากขึ้น ไม่มากก็น้อย ขอให้งาน “วนันักวิทยำศำสตร์น้อย” ประสบความส�าเร็จด้วยดี สวัสดีค่ะ

          คุณหญิงสมุณฑำ พรหมบญุ

ประธำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย



 ทกุส่ิงทกุอย่ำงรอบตวัเรำมกีำรเคลือ่นไหว
อยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ ต้นไม้ สายน�้า สายลม บาง

ครั้งก็ช้า บางครั้งก็เร็ว บางครั้งเรารู้สึกได ้แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถ

รับรู้ได้

  เด็ก  ๆ  สามารถเปล่ียนต�าแหน่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้อย่างไร 

เด็ก  ๆ  เคยมีประสบการณ์การเคล่ือนท่ีด้วยตัวเองแบบไหนกันบ้าง  

หรือเคยเคล่ือนที่ด้วยอุปกรณ์อื่นเป็นตัวช่วยบ้างไหม หนังสือฉบับนี้

จะท�าให้เด็ก  ๆ  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ 

และเข้าใจว่าทกุการกระท�าจะมผีลตามมาเสมอ ทัง้ต่อตวัเองและ

ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว

  เราหวังว ่าหนังสือฉบับนี้จะท�าให้เด็ก  ๆ  ได้รับความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิในระหว่างท�าการทดลอง ลงมอืท�าด้วยตัว

เอง ขอให้ประสบความส�าเร็จทุกคน

บทน�ำ

มุมมองของเด็ก
  การเคลื่อนไหวของคนน้ันเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  อาจเกิดจากการ

ตอบสนองทางด้านร่างกาย และจิตใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม  ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้

จะมีผลต่อการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ รวมถึงร่างกายด้วย

 

  เมื่อเด็กโตขึ้นการเคลื่อนไหวด้วยการออกก�าลังกายเป็นการพัฒนา

บุคลิกภาพ สร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และเป็นการพัฒนาทางสังคม 

เด็ก  ๆ  ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม  การควบคุมอารมณ์  และ

สัญชาตญาณให้แสดงออกอย่างเหมาะสม  รวมถึงได้พัฒนาการสื่อสาร

อีกด้วย เพราะภาษามักจะมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว  

 

  จะเห็นได้ว่า  การเคลื่อนไหวนั้นเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้

ทุก ๆ  ด้าน  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามความ

ต้องการ ตามวัย  จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กนั่นเอง
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ก้ำวแรก

 กำรเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ในขณะนอนหลับ นอกจากมนุษย์จะมีปฏิกริยา

ตอบสนองและเป็นไปอย่างอตัโนมตัแิล้ว กล้ามเนือ้มดัใหญ่และกล้ามเนือ้มดัเลก็ของเรายงัถกูใช้งานอยูต่ลอดเวลา ตัง้แต่เกิด 

เราเรยีนรูก้ระบวนการการเคลือ่นไหวท่าทางทีม่คีวามซบัซ้อนเพิม่มากข้ึน โดยผ่านการลองผดิลองถกูซ�า้แล้วซ�า้เล่า การเรยีนรู้

เหล่านี้เองที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลเกิดการพัฒนา ทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลาน นั่ง เดิน ปีน ยก ถือ 

หมอบ เต้น รับลูกบอล วาด เขียน โบกมือ รวมถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นๆ ล้วนเป็นการพัฒนาจากการเคลื่อนไหวของ

มนุษย์ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 

1.  มนุษย์กบักำรเคลื่อนไหว

 ให้ดภูำพถ่ำยของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย 
แล้วพูดคุยร ่วมกันกับพวกเขาถึงความเปลี่ยนแปลงและ

พฒันาการตัง้แต่แรกเกดิว่า การเคลือ่นไหวลกัษณะใดท่ีสามารถ

เกิดขึ้นได้ในวัยทารก  แล้วหลังจากช่วงนั้นได้เรียนรู้การ

เคล่ือนไหวรูปแบบอื่นๆ  อีกบ้างไหม  หรือปัจจุบันนี้ก�าลังฝึก

การเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นๆ  เช่น  ขับสกูตเตอร์  ตีลังกา 

หรือกระโดดสูง บ้างไหม

ฉนัเคลื่อนไหวได้หลำกหลำยรปูแบบ

6



7

กำงแขนกำงขำแล้วมำสนุกกนั

ค�ำแนะน�ำ : 
  วาดรูปหรือติดรูปภาพแต่ละส่วนของ

ร่างกายทีส่ามารถเกดิการขยับได้บนส่วนต่างๆ 

ของภาพทีไ่ด้ร่วมกนัร่างเอาไว้ เพือ่ทดสอบว่า

เดก็ๆ เข้าใจการเคลือ่นไหวของร่างกายหรอืไม่ 

รวมถึงสามารถกลับมาศึกษาได้เสมอ 

ให้เด็ก 1 คนนอนบนกระดาษขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแบบให้เด็กคนอื่นๆ 

ช่วยกันวาดไปตามแนวร่างกาย  หรือสามารถเลือกใช้เชือกแปะด้วย

เทปกาวแทนการวาด 

หลังจากวาดภาพร่างกายสมบูรณ์แล้ว ให้เด็กๆ ส�ารวจว่าส่วนใด

ของร่างกายที่สามารถขยับได ้ยกตัวอย่างเช่น แขน มือ ขา เท้า 

ล�าตัว กระดูกเชิงกราน คอ หัว หรือใบหน้า สามารถวาด

เสริมได้หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป

หลังจากนั้นให้ตัวแทนเด็กๆ  2  -  3  คนพิจารณาส่วนท่ี

ขยบัได้บนร่างกายว่าส่วนนัน้ ๆ  สามารถขยับได้มากน้อย

เพียงใด  หรือมีส่วนใดบนร่างกายที่ขยับเมื่อเราอยู่ใน

อิริยาบทต่างๆ เช่น นอน ยืน ค้างอยู่ในท่าคลาน หรือนั่งบนเก้าอี้ 

อีกบ้างไหม  ส่วนต่างๆ บนร่างกายสามารถงอ โค้ง หมุน ม้วน หรือยืดได้หรือไม่  

ช่วงสุดท้ายมช่ืีอว่า เวทอิีสระ ให้ทมีส�ารวจน้อยกลุม่นีแ้นะน�าเดก็คนอืน่ๆ ถงึความเป็นไปได้ของการขยบัร่างกายแต่ละส่วน 

พร้อมกบัก�าหนดท่าทางการขยับตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามจินตนาการ แล้วให้เด็กเป็นผู้ชมได้เลียนแบบท่าทางตาม

•

•

•

•



มนุษย์เกิดมำพร้อมกระดกูจ�ำนวน 300 ถึง 350 ชิ้น 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปกระดูกเหล่านั้นจะลดลงเร่ือยๆ พอย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่กระดูกเหล่านั้น 

จะลดลงเหลือเพียงประมาณ  206  ชิ้นเท่านั้น  ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้โดย

การเชื่อมต่อกันของกระดูกผ่านข้อต่อและกล้ามเน้ือจ�านวน  650  มัด  ร่างกายมนุษย์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

และตามใจชอบด้วยกล้ามเน้ือท่ีมช่ืีอเรียกว่า “กล้ำมเนือ้ลำย” ซึง่เป็นกล้ามเนือ้ทีถู่กบงัคบัโดยระบบประสาทส่วนกลาง 

กล้ามเนือ้ชนดินีเ้ป็นกล้ามเนือ้ทีม่คีวามแขง็แรงสงูแต่กเ็หนือ่ยล้าได้อย่างรวดเรว็เช่นกนั นอกจากกล้ามเนือ้ลายแล้ว  ยงัมี 

“กล้ำมเนื้อเรยีบ” ทีไ่ม่สามารถบงัคบัได้โดยระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้ร่างกายไม่สามารถควบคมุกล้ามเนือ้ชนดินี้

ให้ขยับตามได้อย่างใจต้องการ  หน้าที่ของกล้ามเนื้อเรียบคือควบคุมการท�างานของอวัยวะภายใน  เช่น  ผนังกระเพาะ

อาหาร หรอืผนงัล�าไส้ กล้ามเน้ือชนดินีม้กีารท�างานอยูเ่สมอ เช่น กล้ามเนือ้หวัใจจะเกดิการหดและคลายตวัอย่างต�า่ทุกๆ 

1 วินาทีโดยไม่หยุดพัก กล้ามเนื้อทั้งหลายถูกเชื่อมด้วยกระดูกและเส้นเอ็นจ�านวนมากราวกับเชือก 

เกร็ดน่ำรู้
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ผ้ำขนหนูวิเศษ 

ลูกเตำ๋ชี้ชะตำ 

 ส�ำหรบักจิกรรมนี ้อปุกรณ์ทีต้่องกำรมเีพยีงลกูเต๋ำจ�ำนวน 1 ลกู 
และพื้นที่กว้ำงพอส�ำหรบักำรทอยลกูเต๋ำ 

  ให้คุณครูและเด็กๆ เลือกว่าใครจะเป็นผู้ทอยลูกเต๋าเป็นคนแรก 

  จ�านวนจุดบนลูกเต๋าจะเป็นตัวก�าหนดจ�านวนชิ้นส่วน

  ของร่างกายที่ต้องสัมผัสบนพื้นทั้งหมด เช่น ถ้าทอย

  ลูกเต๋าได้ 3 จุด แสดงว่าต้องมีอวัยวะ 3 ส่วน

  ที่สัมผัสอยู่บนพื้น

  นอกจากนี ้ผู้เล่นต้องหาวิธีเพื่อให้คงอยู่

  ในท่านั้นอย่างมั่นคงเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

  อะไรมีผลต่อการทรงตัวให้อยู่ในท่านั้น

  ได้ดี หรือปัจจัยใดมีผลต่อการโอนเอน

  หรือส่ายไปมา ผลัดกันท�าเช่นเดียวกัน

  ในรอบต่อๆ ไป 

 กจิกรรมนีจ้ะใช้ผ้ำขนหนเูป็นอปุกรณ์หลกัในกำรจดักิจกรรม ซึง่ผ้าขนหนสูามารถหาได้

ทัว่ไปและเป็นอปุกรณ์พ้ืนฐานทีใ่ช้ในโรงเรยีน หรอืศนูย์รบัเลีย้งเดก็อยูแ่ล้ว โดยผ้าขนหนมูบีทบาทเป็น "ผูร่้วมกระบวนกำร" 
ไปพร้อมกันกับเด็กๆ โดยให้เด็กๆ น�าผ้าขนหนูติดตัวมาและใช้พื้นที่เป็นห้องที่โล่งที่สุด นอกเหนือจากหน้าที่ในการเช็ดของ

ผ้าขนหนูแล้ว เรายังสามารถท�าอะไรกับผ้าขนหนูได้อีกบ้าง กติกาคือ ให้เด็กๆ จับคู่กัน แต่ละคู่น�าเสนอไอเดียในการใช้ผ้า

ขนหนูเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับท�าท่าทางประกอบ 

•

•



ในกรณมีีผู้เล่นสองคน : 
ให้เดก็ทัง้คูจ่บับรเิวณปลายผ้าขนหนแูล้วเคลือ่นทีห่รอืหมนุไปรอบห้อง 

ยืนหรือนั่งชักกะเย่อโดยใช้อุปกรณ์คือผ้าขนหนู

ให้เด็กคนหนึ่งนั่งหรือนอนบนผ้าขนหน ูและให้เด็กอีกคนค่อยๆ ดึงผ้า

อย่างช้าๆ

ให้เด็กคนหนึ่งนอนบนผ้าขนหน ูแล้วให้เด็กอีกคนม้วนเด็กคนนั้น

เข้าและออก 

สงครามผ้าขนหน ูให้เด็กทั้งสองคนปาผ้าขนหนูใส่กันอย่างระมัดระวัง 

ในกรณมีีผู้เล่นเพยีงคนเดยีว : 
น�าผ้าขนหนูที่พับแล้ววางบนศรีษะ แล้วรักษาสมดุลไม่ให้ผ้าขนหนูตกลงมา

สมมติให้ผ้าขนหนูเป็นสกูตเตอร์ ขาข้างหนึ่งเหยียบบนผ้า และใช้ขาอีกข้าง

ในการไถไปข้างหน้า

โยนผ้าขนหนูและใช้ศรีษะ แขน หรือขาในการรับ

เอาผ้าขนหนูที่ม้วนแล้วมาต่อกันให้เป็นทางยาวๆ และให้เด็ก

เดินทรงตัวอยู่บนผ้าขนหนูนั้น 

นั่งลงหรือนอนบนผ้าขนหนูแล้วไถลตัวผ่านห้องไป

ค�ำแนะน�ำ :
  หลงัจากเสรจ็ส้ินกจิกรรมทีใ่ช้พลงังาน

อย่างหนกัหน่วง อาจจะใช้ผ้าขนหนปูบูนพืน้

เพื่อนอนพักผ่อน  เด็กๆ  สามารถพักฟื้น

และผ่อนคลายร่างกายจากการเคลือ่นไหว

ท่ีผ่านมาได้ : ฉันเคลื่อนไหวร่ำงกำย

อย่ำงไรบ้ำงระหว่ำงกจิกรรมเมือ่ครูน่ี ้ฉนั

รู้สึกถึงส่วนไหนในรำ่งกำยเป็นพิเศษ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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 แมลงปีกแข็ง มด แมงมุม และสตัว์ขนำดเล็กชนดิอื่นนั้น มีกำรเคลื่อนไหวใน
สภำพแวดล้อมเช่นเดยีวกบัพวกเรำ จากมุมมองของสัตว์เหล่านี้ ยอดอ่อนต้นหญ้า ก้อนหิน กิ่งก้านสาขา

ของต้นไม้  เนินดิน รวมไปถึงแอ่งน�้า ล้วนมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โต ลองให้เด็กๆ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง “กำรย่อส่วน” 
โดยใช้ใต้ร่มต้นไม้ บนผนืหญ้า ใต้เครือ่งเล่นโหนปีนป่าย บนเตียง 2 ชัน้ และบนโต๊ะ เป็นสถานทีใ่นการแลกเปลีย่นมุมมองว่า 

แต่ละสิ่งที่กล่าวมานั้นมีความสูง  ความกว้าง  และความลึกเท่าไหร่  บางทีในสถานท่ีนั้นๆ  อาจมีแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก

ให้ร่วมสังเกตด้วย ให้คุณครูร่วมตะลุยตามเส้นทางความคิดนี้ไปกับเด็กด้วย รวมถึงให้คุณครูลองเคลื่อนไหวตามสถานที่ที่มี

สตัว์ตัวเลก็ๆ เหล่านัน้ ร่วมกนักบัเด็กๆ เช่น ในป่า บนผนืหญ้า ท่ามกลางพุม่ดอกไม้ สตัว์เหล่านัน้เจออปุสรรคและความเส่ียง

อันตรายอะไรบ้างระหว่างทาง แล้วสัตว์เหล่านั้นมีวิธีรับมืออย่างไร

2.  ผจญภัย
   ข้ำมผ่ำนเนนิ
    และหบุเขำ

ก้ำวแรก



 สตัว์ขนำดเลก็ทัง้หลำยมุง่หน้ำคบืคลำนโดยทีไ่ม่ย่อท้อต่อสิง่กดีขวางทีม่ขีนาดมหมึา พยายาม

เอาชนะสิ่งกีดขวางนั้น กิจกรรมนี้จึงให้เด็กๆ ได้ลองท�าสิ่งที่ใกล้เคียงกัน ความท้าทายคือ การก้าวข้ามผ่านจากมุมหนึ่งไปสู่

อกีมมุหน่ึง ในแนวทแยงมมุ โดยไม่หลกีเลีย่งสิง่กดีขวาง และพยายามหาวธิทีีส่ร้างสรรค์ในการข้ามผ่านส่ิงนัน้ด้วยตวัเองหรอื

ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อน

ลองผ่ำนทำงของฉันไปให้ได้สิ 

 เส้นทำงคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยอุปสรรคและกับดัก
มำกมำยเป็นสิ่งที่เด็กหลำยคนชื่นชอบ คุณครูจึงสามารถปล่อย

ให้เด็ก ๆ  สร้างเส้นทางอันแสนท้าทายให้กันและกันได้เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว

และฝึกการใช้สมาธิได ้เช่น กิจกรรมข้ามสิ่งกีดขวาง 

 

  ชวนเด็กๆ สร้างเส้นทางแห่งอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์ ภายในห้อง

  ในสวน หรือในพืน้ทีโ่ล่ง โดยใช้ลงักระดาษ ไม้กวาด เชอืกกระโดด ถงั 

  เก้าอีท้ีก่ลบัหวั โต๊ะ กิง่ไม้ ผ้าคลมุ วัตถแุละสิง่ของต่างๆ ล้วนเหมาะ

  กบัการจดัเตรยีมพืน้ทีก่จิกรรม สดุท้ายให้เดก็ๆ ทกุคน

  ผ่านสิ่งกีดขวางที่พวกเขาเป็นคนเตรียมให้

  กันและกันไปให้ได้

ค�ำแนะน�ำ :
  สถานทีแ่ละกจิกรรมขึน้อยูก่บัผู้เล่น หากผูเ้ล่น

เป็นเด็กโต  อาจเลือกสถานที่รวมถึงกิจกรรมให้มี

ความหลากหลายและท้าทายได้มากยิ่งขึ้น อาจมี

สิง่ทีจ่�าเป็นต้องน�าตดิตัวไปด้วยระหว่างเดนิข้ามทาง 

เช่น  กระเป๋านักเรียน  และเพื่อเป็นการก�าหนด

เส้นทาง ให้คุณท�าเครือ่งหมายแนวทแยงไปตามทาง 

โดยอาจผูกผ้าสี หรือลากเส้นไปตามทาง เป็นต้น

ตดัผ่ำนป่ำ

•
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 เด็กเกือบทุกคน
ชอบที่จะเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลำ พ่อแม่ ปู่

ยา  ตายาย  ลุงป้า  น้าอาเองก็มี

ช่วงชวีติวยัเดก็ไม่ต่างกนั พวกเขาเองกเ็คยเล่น

กลางที่โล่งแจ้งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือยเช่นเดียวกัน  ข้อดีของเกมนี้คือ  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ส�าหรับการเล่น  หรือถ้าใช้อาจใช้

เพียงไม่กี่ชิ้น

  ให้คุณครูชวนเด็กๆ พูดคุยว่าการละเล่นที่นิยมเล่นในสมัยก่อนมีอะไรบ้าง  เช่น กระโดดยาง  วิ่งไล่จับ แบดมินตัน  เดิน

  บนไม้ต่อขา  หรือเกมเลี้ยงลูกโป่ง  ให้เด็กๆ  ช่วยกันตอบและให้คุณครูอธิบายกติกาของการละเล่นนั้นๆ  ให้พวกเขาฟัง

  จากนั้นจัดพื้นที่ให้ว่างพอต่อการเคลื่อนไหวและการละเล่นนั้นๆ แล้วชวนเด็กๆ เล่นไปพร้อมกัน

เกมเคลื่อนไหว 
ย้อนวนัวำน

แนวคิดโครงสร้ำงเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวที่รู้จักกันอย่ำง
แพร่หลำยนี้ เป็นแนวควำมคิดซึ่งถูกพฒันำมำมำกกว่ำ 25 ป ี

โดยนกัวชิาการด้านการกีฬาและนกัวิชาการด้านการศกึษา    แนวคดินีเ้ปิดโอกาสความเป็นไปได้

ด้านการเคลื่อนไหว  รวมถึงการละเล่นซึ่งเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวอันหลากหลายให้แก่เด็กทุกเพศทุกวัยได้สร้างสรรค์ ได้

ลองเรยีนรู ้และได้ปรบัเปล่ียนการเคลือ่นไหว มอีปุกรณ์มากมายทีเ่หมาะส�าหรบัการใช้เพือ่วตัถปุระสงค์นี ้เช่น แผ่นกระดาน 

คานไม ้ท่อ ยางรถยนต์ ผ้าคลุม ผ้าใบกันน�้า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ท�าให้เด็กได้เรียนรู้บางอย่าง

เกีย่วกับลกัษณะพเิศษประจ�าตัวรวมถึงวิธกีารจัดการของพวกเขาเอง พวกเขาไดส้ัมผสัถึงขอบและมุม น�้าหนกั รวมทัง้ความ

ยืดหยุ่นของวัสดุ นอกจากนี้พวกเขายังได้เรียนรู้ที่จะประเมินความสามารถและประเมินความเสี่ยงระหว่างการทดสอบและ

ปรับเปลีย่นระหว่างการสร้างและการก่อสร้างทีเ่ป็นไปอย่างอัตโนมัต ิหรอืแม้แต่ได้ไตร่ตรองว่าเมือ่ไหร่สิง่ก่อสร้างหนึง่จะพงั

ทลายลงมา  จากกิจกรรมการละเล่นและการเคลื่อนไหวต่างๆ ส่งผลให้เกิดความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน  เช่น  แรง 

ความเครยีดของวตัถ ุ(แรงทีเ่กดิจากพลงังานสะสมในการเปลีย่นรูปของวตัถุ) แรงสปริง การทรงตวัและการรักษาความสมดลุ 

•

เกร็ดน่ำรู้



  กิจกรรมนี้เป็นการสลับการเคลื่อนไหวระหว่างการเคลื่อนไหว

แบบช้าและการเคลือ่นไหวแบบเรว็สลบักนัไป โดยอปุกรณ์ทีใ่ช้ ได้แก่ 

กระดาษแข็ง 2 สี และพื้นที่ส�าหรับใช้เป็น

เส้นทางในการเคลื่อนไหวหรือขยับร่างกาย

  ให ้กระดาษแข็งสีแรกแทนสัญลักษณ์ของการ

เคลื่อนไหว หรือขยับร่างกายอย่างว่องไว

  ให้กระดาษแข็งสีที่สองแทนสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว

  หรือขยับร่างกายอย่างช้าๆ

  เมื่อเด็กๆ  เห็นสัญลักษณ์แต่ละสีแล้วให้เคลื่อนไหวร่างกายตาม

สัญลักษณ์ที่ปรากฎ และลองให้เด็กๆ ออกแบบสัญลักษณ์ส�าหรับเพื่อน

คนอื่น  วางแผนเส้นทาง  การเคลื่อนไหว  แล้วให้เด็กๆ  มาสนุกร่วมกัน 

ชวนเด็กๆ  พูดคุยหลังจากท�ากิจกรรมเสร็จว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการ

สลับการเคลื่อนไหวแบบเร็วและแบบช้า

 เด็กหลำยคนมีควำมสุขหำกพวกเขำได้เคลื่อนไหว  ได้ตะโกนโหวกเหวกตามใจ  ได้กระโดด

โลดเต้นปีนป่ายไปมา ได้แข่งขัน เด็ก ๆ อาจที่จะใช้พละก�าลัง ความกล้าหาญ และความว่องไวของพวกเขากับเพื่อนว่า ใคร

จะไปถึงสนามเด็กเล่นก่อนกัน ใครโหนชิงช้าได้สูงสุด แต่ในบางครั้งเด็ก ๆ อาจจะท�าบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เร่งรีบ พวกเขา

เพียงแค่ “ปล่อยเวลำให้ด�ำเนนิไปอยำ่งชำ้ ๆ” สิ่งส�าคัญคือการได้เรียนรู้และฝึกฝนการท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว

และความเชื่องช้า เพื่อสามารถสลับปรับเปลี่ยนการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยอาศัยความรวดเร็วหรือความไม่เร่งรีบอย่างมี

สติ รอบคอบ อีกทั้งเพื่อให้เด็กทั้งหลายเข้าใจว่าพวกเขานั้นช้าหรือเร็ว พวกเขาอาจทดลองท�าทั้ง 2 อย่างไปเรื่อย ๆ รวมทั้ง

ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 อย่างนั่นเอง 

  การล�าดับการเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอย่างยิ่งส�าหรับเด็ก  พวกเขาจะได้ฝึกการล�าดับการเคลื่อนไหว

อย่างช้า ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่านการฝึกการเคลื่อนไหวอย่างสม�่าเสมอ

3.  เธอช้ำได้ขนำดไหน

ชำ้ เร็ว สดุหรรษำ

•

•

ค�ำแนะน�ำ :
  เด็กๆ  ได้เรียนรู ้การจัดล�าดับการ

เคลื่อนไหวทั้งช้าและเร็วสลับกันไป  เช่น 

การคลาน หรือการหมุนตัว พวกเขาจะได้

เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งหรือเมื่อไหร่ควร

ชะลอ  โดยผ่านการให้สัญญาณอย่างเป็น

จังหวะ
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ค�ำแนะน�ำ :
  กิจกรรมน้ีเหมาะกับผู้เล่นท่ีเป็นเด็กโต  เด็ก

ทุกคนใช้ยานพาหนะประเภทเดียวกันอาจจะ

เป็นจักรยาน  ลองให้ผู้เล่นเปลี่ยนเส้นทางช้าๆ 

โดยห้ามให้เท้าสัมผัสพื้น  อาจก�าหนดระยะทาง

ประมาณ 10 เมตร มกีารจบัเวลาและบนัทกึเวลา

ด้วย ควรให้เดก็สวมใส่ชดุอปุกรณ์ป้องกนัการล้ม 

เช่น สนับเข่า มือ ศอก และหมวกกันกระแทก 

  ก�าหนดจุดเริ่มต้นบนพื้นที่ที่มีระนาบเดียวกัน

  ส�าหรบัการขบัรถ อาจก�าหนดโดยใช้ชอล์กขดีเส้น

 

  ขีดเส้นอีกหนึ่งเส้นเพื่อก�าหนดระยะส�าหรับการ

  จดัความเรว็  โดยเส้นแรกถดัจากจุดเริม่ต้นเลก็น้อย 

  ส�าหรับการเคลื่อนที่แบบช้าๆ  และขีดเส้นที่สอง

  ห่างออกไปส�าหรับการเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน  เด็กๆ 

  จะเร่งความเร็วหลังจากพบเส้นนี้  โดยห้ามไม่ให้

  เท้าสัมผัสพื้น

 

  กิจกรรมนีต้้องการการรกัษาความสมดลุและการ

ทรงตัว  หากเด็กๆ  ต้องการใช้เท้าแตะพื้นเพื่อรักษา

การทรงตัว ให้ท�าสัญลักษณ์ไว้เป็นต�าแหน่งที่เท้าของ

เด็กสัมผัสพ้ืนได้  ให้เด็กๆ  เล่นกิจกรรมนี้ซ�้าหลายๆ 

รอบ แล้วสังเกตว่าเส้นทางเปลี่ยนแปลงหรือไม่  การ

เดินทางถึงเร็วหรือช้าขึ้นหรือไม่

ใครจะถึงก่อนกนั

 เด็กๆ สำมำรถเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ทั้งช้ำและเร็ว
จากการผจญภัยกับพาหนะคู่ใจ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยาน หรือสเกตบอร์ด หรือพาหนะที่มีล้ออื่นๆ

•

•



ก้ำวแรก

ส่วนประกอบของเทำ้ 

ให้เด็กๆ สังเกตเทำ้ของตนเอง
ทีละส่วนโดยทั่ว หรือให้เด็กจับคู่กับเพื่อนและ

ให้คู่ของแต่ละคนนั้นเปรียบเทียบเท้าของตนเองกับเท้าของคู่ของตน  เด็กๆ  นั้น

ชอบส่วนไหนของเท้า ให้เด็กๆ สังเกตลักษณะพิเศษเฉพาะ

ของเท้าแต่ละคน  เช่น  มีหัวแม่เท้ายาว หรืออาจมีไฝหรือมี

ปาน  เท้าของตนเองนั้นเย็นหรืออุ่น  นิ้วเท้านิ้วไหนมีขนาด

ยาวทีส่ดุ น้ิวเท้านิว้ไหนมขีนาดส้ันท่ีสดุ หรอืนิว้ทกุนิว้มีความ

ยาวเสมอกนั เท้าทัง้สองข้างน้ันเหมือนกนัหรอืไม่ หรอืว่าเท้า

ทั้งสองข้างนั้นต่างกันอย่างไร 

ค�ำแนะน�ำ : 
  นอกจากเปรียบเทียบเท้าแล้ว  ยงัสามารถให้เด็กๆ  สังเกต

เปรยีบเทยีบมอืของตนได้เช่นกนั เช่น หาจ�านวนข้อต่อนิว้มือ

และนิว้เท้า จ�านวนข้อต่อของแขนและขา ขนาดความหนาและ

ความยาว เด็กๆ สงัเกตได้ถงึความเหมือนและความแตกต่าง

ตรงไหนบ้าง นิว้มอืแต่ละนิว้มชีือ่เรยีกว่าอะไรบ้าง หรอืนิว้เท้า

มีชื่อเรียกเหมือนนิ้วมือหรือไม่ 

1. ขีดเส้นตั้งแต่ส้นเท้ายาวไปถึงปลายหัวแม่เท้า

2. ใช้ไม้บรรทัดสามเหล่ียมมมุฉากเพ่ือลากเส้นตรงจากนิว้เท้า

   ที่มีขนาดยาวที่สุด และลากเส้นตรงจากส้นเท้าเช่นกัน 

3. ท�าเช่นเดยีวกนักบัเท้าอกีข้าง เมือ่ลากเส้นเสรจ็แล้วจงึวดั

   ระยะห่างระหว่างเส้นบนกบัเส้นล่าง เพ่ือท่ีจะได้รู้ความยาว

    ของเท้า  การทราบความยาวเท้านั้นส�าคัญเป็นส่ิงที่ขาด

   ไม่ได้เลยส�าหรับการระบุขนาดรองเท้า 

 4.  ถอดรองเทำ้แล้วผจญโลก

 ทุกๆ วนัเทำ้ถกูใช้งำนเพื่อกำรเคลื่อนไหว ทั้งเดินขึ้นและเดินลง 

การค�้ายัน  การรักษาสมดุลของร่างกาย  ล้วนเป็นหน้าที่ทางกายภาพของขาและแขน  เราจึง

สามารถเคลื่อนไหวได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คลาน เดิน วิ่ง หรือ กระโดด แต่เมื่อใดก็ตาม

ที่เท้าของเราไม่ได้ใส่รองเท้าหรือสิ่งห่อหุ้ม เราจะก้าวเดินน้อยลง รวมไปถึงวิธีการเดินที่อาจ

แตกต่างออกไป เนือ่งจากคนเรามกัสงัเกตและซมึซบัความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ตรงฝ่าเท้าอย่าง

ตั้งใจ ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้สัมผัสผืนดินที่เราไม่คุ้นเคยเป็นครั้งแรก พื้นผิว อุณหภูมิ 

ความชื้น รูปร่าง และอื่นๆ ของวัตถุ คือสิ่งที่ฝ่าเท้าเรารับความรู้สึก เช่นเดียวกันกับ

ฝ่ามอื เท้าของพวกเราจงึมคีวามส�าคญัและน่าสนใจยิง่ แต่อย่างไรนัน้กย็งัคงถกูละเลย 

เราต้องปรับเปลี่ยนความคิดนี้และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
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ข้อเสนอแนะ :
  หากน�าฝ่าเท้าที่เต็มไปด้วยผงชอล์กไปประทับหรือย�่าลงบนกระดาษสีเข้ม ถนนยางมะตอยหรือถนนท่ีมีสีเข้ม  จะท�าให้

เห็นรายละเอียดของรอยเท้าได้ง่ายขึ้น 

แบบร่ำงเท้ำของฉนั

ค�ำแนะน�ำ :
  ให้เด็กๆ  วัดขนาดเท้าของตนจากภาพที่ร่าง  เท้า

ทั้งสองด้านมีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันหรือไม ่

หากแผ่นรองรองเท้าของเดก็สามารถน�าออกมาได้ ให้

น�าแผ่นรองรองเท้าน้ันมาวดั สดุท้ายให้เอาขนาดของ

แผ่นรองรองเท้ามาเปรยีบเทยีบกบัขนาดของภาพเท้า

ทีร่่างไว้ อย่างไรกต็าม ขนาดของแผ่นรองรองเท้าควร

ใหญ่จากขนาดเท้าจรงิประมาณ 1.2 – 1.5 เซนตเิมตร 

(ขึ้นอยู่กับประเภทรองเท้า)  เพื่อให้มีที่เผื่อนิ้วเท้า

ระหว่างการเคลื่อนไหว 

 ให้เด็กๆ วำงเทำ้ลงบนกระดำษที่มีขนำดใหญ่และยนืโดยไม่ขยบั เพื่อให้เพื่อนๆ วาดร่าง

รูปเท้าได้ง่ายขึ้น ภาพถ่ายเท้าของเด็กแต่ละคนอาจแนบไปกับภาพร่างเท้าของเด็กคนนั้นๆ ด้วย แล้วให้เด็กหาว่าภาพไหน

เป็นภาพเท้าของตน และสังเกตได้จากอะไร อะไรคือลักษณะเด่นของเท้าตน 

เท้ำของมนุษย์มีรูปร่ำงแตกต่ำงกันออกไป  สังเกตได้อย่างชัดเจนจาก

ความยาวของนิว้เท้า เท้ำแบบอยิีปต์ มลีกัษณะเด่นคอื นิว้หัวแม่เท้ามีขนาดยาวท่ีสดุ ส่วน 4 นิว้

ทีเ่หลอืมขีนาดสัน้ลงตามล�าดบั (เนือ่งด้วยเท้าลกัษณะนีถ้กูพบได้มากสุดในยโุรป ส่งผลให้รองเท้าส่วนใหญ่ยดึมาตรฐานตาม

เท้าลกัษณะนี)้ เท้ำแบบโรมนั มลีกัษณะเด่นคอื นิว้หวัแม่เท้าและนิว้ถดัมาหรืออกีสองนิว้ถดัมานัน้มคีวามยาวใกล้เคียงกัน 

(เท้าลักษณะนี้พบไม่บ่อยนักในยุโรปเมื่อเทียบกับเท้ารูปแบบอื่นๆ)  เท้ำแบบกรซี มีลักษณะเด่นคือ นิ้วที่ถัดจากนิ้วหัวแม่

เท้ามีขนาดยาวสุด

เกร็ดน่ำรู้



 ส�ำหรบักิจกรรมนี้ให้แจกกระดำษหนงัสือพิมพ์ขนำดใหญ่ส�ำหรบัเด็กแต่ละคน 

ให้เด็กๆ นั่งหรือยืนระหว่างท�ากิจกรรมก็ได้ แต่ต้องด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดด้วยเท้าเท่านั้น ตัวอย่างกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 

  ท�าให้กระดาษหนังสือพิมพ์เรียบ

  พับกระดาษหนังสือพิมพ์เข้าหาตรงกลาง

  ทรงตัวอยู่บนริมขอบของกระดาษหนังสือพิมพ์ด้วยปลายและส้นเท้า

  ขย�ากระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นก้อนกลมๆ

  สอดหนังสือพิมพ์ในไม้หนีบด้วยเท้า แล้วโบกไปมา

  ใช้นิ้วเท้าฉีกหนังสือพิมพ์แล้วสะบัดไปมา

  ฉีกหนังสือพิมพ์จนกระทั่งเหลือชิ้นเล็กๆ

  ตัดกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วล�าเลียงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตัดแล้วไปใส่ในตะกร้าส�าหรับใส่เศษกระดาษ

ควำมรู้สึกยำมเท้ำเปลอืย 

กำยกรรมเทำ้ 

ข้อเสนอแนะ : 
  แนะน�าเด็กๆ  ให้นั่งหรือนอนลงชั่วครู่ภายหลังจากการเดินผจญภัยด้วยเท้าเปล่า  และให้พวกเขาเพ่งความสนใจไปยัง

ฝ่าเท้าทีไ่ด้รับการกระตุ้น แล้วถามว่า หลงัจากเดนิเท้าเปล่าฝ่าเท้าของพวกเขาน้ันเกดิความรูส้กึอย่างไรและพ้ืนผวิแต่ละพืน้ผิว

ที่เราเดินอุ่นหรือเย็นวาบตรงฝ่าเท้าหรือไม่ 

•

•
•

•

•

•
•

•

 ให้คณุครเูลอืกเส้นทำง ทัง้ภำยในห้องเรยีนและข้ำงนอก
ห้องเรียน ซึ่งเส้นทางนั้นสามารถน�าพาไปสู่พ้ืนผิวทางเดินท่ีหลากหลาย  โดยให้พา

เด็กๆ  เดินไปด้วย  แล้วจึงปล่อยให้พวกเขาค่อยๆ  ส�ารวจเส้นทางด้วยเท้าเปล่าเอง

ท�าสัญลักษณ์ท่ีเป็นจุดสังเกตเพื่อแสดงว่า  ตรงไหนคือจุดเปลี่ยนผ่านของแต่ละพื้นผิว 

ยกตวัอย่างเช่น จดุเปลีย่นจากพืน้หนิสูพ่ืน้ทราย จากสนามหญ้าสูส่นามกรวด จากผนืพรม

สู่ผิวไม้  หรือจากแผ่นกระเบื้องสู่แผ่นไม้ลามิเนต  วิธีนี้ท�าให้เราสามารถเปรียบเทียบถึง

พ้ืนผิวต่างๆ ได้ดีกว่า เด็กๆ ชอบพืน้ผิวแบบใด

มากกว่ากนั หรือพ้ืนผิวแบบใดทีใ่ห้ความรู้สกึ

เยน็กว่า แข็งกว่า ขรขุระกว่า หรอืเรียบกว่า

กนั เพือ่ให้เข้าใจถงึความรูส้กึซึง่แผ่ขึน้มา

ผ่านฝ่าเท้า 

18
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 ให้เด็กทกุคนยนืหรอืนัง่เป็นวงกลม จากนัน้น�ารองเท้าของตวัเองวางไว้ตรงกลางวง แล้วแสดงบทบาท

สมมติพร้อมกับฝึกการเล่าเรื่องราวของรองเท้าตัวเองที่ได้ประสบมาระหว่างการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียน ยกตัวอย่าง 

เช่น  ในช่วงเช้าของวันนี้ฉันได้ทักทายคุณครูตรงบันไดระหว่างที่ก�าลังเดินลง  และฉันได้เจอกับแอ่งน�้าน้อยๆ  แอ่งหนึ่ง  เมื่อ

รองเท้าของทุกคนได้แนะน�าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เด็กช่วยกันส่งรองเท้าคืนเจ้าของ

 ผังเมือง แสดงถึงกำรบอก
ต�ำแหน่งสถำนที่ต่ำงๆ และบริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบของเมืองนั้นๆ  ซ่ึงแต่ละสถานที่

จะมีสัญลักษณ์แสดงบอกไว้ในผังเมือง ทั้งเด็กและ

ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจได้  ไม่ว่าจะเป็น  สัญลักษณ์

ที่พักอาศัย  สัญลักษณ์ที่ท�างาน  สัญลักษณ์สถาน

ศกึษา ในการย้ายต�าแหน่งจากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่ 

บางคนอาจเคลื่อนที่ไปในทางตรงหรือบางคนอาจ

จะไปทางอ้อม บางคนเร่งรบีหรือบางคนไปอย่างช้าๆ 

มสีต ิอย่างไรกต็าม ยังมกีารเคล่ือนทีอ่ืน่ๆ ทีท้่าทาย

อีก เช่น การเดินขึ้นๆ ลงๆ บันได การใช้ลิฟต์ หรือ

เดินไปตามพรม เป็นต้น

5.  อย่าหยดุนิง่

ระหว่ำงกำรเดินทำง 
จำกจดุนี้สู่จุดนั้น



 ควำมสำมำรถในกำรเคลือ่น
ย้ำยถือเป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงหนึง่ 

ผู้คน สินค้า การบริการ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร 

ทุกอย่างสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

  การเคลื่อนย้าย หมายถึง การย้ายต�าแหน่ง

จากต�าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต�าแหน่งหนึ่ง  เรา

จ�าเป็นต้องค�านึงถึง กระบวนการขนส่ง สิ่งที่ใช้

ในการขน หรือแม้แต่เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง 

แกะรอยฉนัมำ

ค�ำแนะน�ำ : 
  ให้เดก็ๆ  จดบนัทกึการเดนิทางของตนเองในเวลา  1  อาทติย์ 

ลงบนแผ่นวงกลม  พร้อมท้ังท�าเครื่องหมายติดไว้  ใช้เชือกที่มี

สีสันที่แตกต่างกันโยงเส้นทางเหล่านั้น โดยเชือกแต่ละสีจะแทน

เส้นทางทีเ่ดก็ๆ ได้เดนิทางผ่านในแต่ละวันและร่วมพูดคยุกบัเดก็ๆ 

เกี่ยวกับเส้นทางว่า : 

  เส้นทางใดที่เลือกใช้ทุกวัน 

  เส้นทางใดที่เลือกใช้เพียงครั้งเดียวใน 1 อาทิตย์ 

  เดินทางโดยวิธีใด ระยะทางไกลหรือใกล้ 

  เดินทางโดยล�าพังหรือมีผู้ร่วมทางไปด้วย 

  เดินทางในช่วงเวลาใด และหากไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนั้น

  เด็กๆ ยังจะเลือกเดินทางในเส้นทางนั้นอีกหรือไม่

 ในแต่ละวันเด็กแต่ละคนอำจเคยพบเจอ
กำรเดินทำงทีร่ะยะทำงแตกต่ำงกนั ไม่ว่าจะ

ใกล้หรอืไกล ในกจิกรรมนีใ้ห้คณุครชูวนเดก็ๆ พดูคยุเก่ียวกบั

สถานที่ที่ได้เดินทางในแต่ละวัน แล้วให้วาดแผนที่

ที่เด็กๆ ได้เดินทางไป โดยใช้สัญลักษณ์แทนการ

ระบชุือ่สถานทีน่ัน้ๆ พร้อมทัง้เชือ่มสถานทีเ่หล่า

น้ันเข้าด้วยกัน  โดยอ้างอิงจากประสบการณ์

ของเด็กแต่ละคน  เด็กๆ  สามารถอธิบาย

ระยะเวลาในการเดนิทางจากสถานท่ีหนึง่

ไปยังอีกสถานที่หน่ึง  และสามารถเดิน

ทางได้โดยวิธีใดบ้าง  ไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางเท้า  ขนส่งสาธารณะ  รถยนต์

ส่วนตัวหรือปั่นจักรยาน

•
•
•
•
•

เกร็ดนำ่รู้
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 ให้เด็กๆ เชิญญำติ เพื่อนสนทิ หรอืเพื่อนรกั มำท�ำควำมรู้จักกนั โดยใช้แผนที่ แผนผัง

เมือง หรือรูปถ่ายเพื่อแสดงและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ว่ามาจากไหนและเคยอยู่ที่ไหนมาก่อน

 กำรทีว่ตัถจุะเคลือ่นทีไ่ด้ช้ำหรอืเร็วนัน้ ขึน้อยูก่บัสภำพของพืน้ผวิของผวิสมัผสั 

เช่น พื้นผิวที่ขรุขระ จะท�าให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อ ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ช้า ในขณะเดียวกันหากพื้นผิวมีลักษณะ

ลื่นและเรียบจะท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เร็วและเกิดการลื่นได ้

ภำรกิจพิชิตข้ำมเมือง 

เส้นทำงแห่งกำรทดสอบ

 ยำนพำหนะต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนี้ 
เช่น จักรยาน สกูตเตอร์ โรลเลอร์สเก็ต จักรยานสามล้อ สเก็ตบอร์ด

  เส้นทางที่จ�าเป็นในกิจกรรมนี้ ได้แก่ พื้นหญ้า พื้นยางมะตอย พื้นกรวด 

พื้นทราย พื้นอิฐ บนกระเบื้องและแผ่นหิน และอื่นๆ 

  ให้เดก็ๆ ร่วมสงัเกต สมัผสั ยานพาหนะแต่ละประเภทอย่างละเอียด 

พร้อมทัง้อธบิายความรูส้กึเมือ่สมัผสัหรอืบบีวสัดแุละพืน้ผวินัน้ๆ 

ว่า  ยางล้อชนิดใดมีลักษณะแข็งจากการเติมลมยาง  ยางล้อ

ชนิดใดมีลักษณะนุ ่ม  พร้อมทั้งให้เด็กๆ  บอกเล่าจาก

ประสบการณ์ของเด็กเกีย่วกบัยานพาหนะชนิดใดง่ายต่อการควบคมุ 

ต่อมาให้เดก็ๆ ลองตัง้สมมตฐิานว่า พืน้ผวิแต่ละพืน้ผวิเหมาะกบัการ

ขับ  การเลื่อน  การดึง  หรือการบังคับยานพาหนะแบบใด  แล้วยาน

พาหนะประเภทใดท่ีไม่เหมาะกับพื้นผิวแต่ละประเภท  ตัวอย่าง  ให้

ขบัสกตูเตอร์ซึง่มขีนาดล้อเล็กหรอืใหญ่แตกต่างกนั บนพืน้ผวิประเภท

เดียวกันด้วยระยะทางเท่าๆ กัน พื้นผิวใดที่ต้องการการออกแรงที่

แตกต่างกันในการเคลื่อนท่ี  ควรให้เด็กสวมใส่ชุดอุปกรณ์

ป้องกัน อย่าง สนับแขน ขา และหมวกกันกระแทกเสมอ

เกร็ดน่ำรู้
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6.  ต่ำงทำงต่ำงวิถี
 กำรเคลือ่นไหวมอียู่มำกมำยหลำยวธิ ีเป็นส่ิงน่าอศัจรรย์ทีม่นษุย์เราสามารถประดิษฐ์คดิวิธใีหม่ ท่ี

ท�าให้เกิดเคลื่อนไหวได ้แม้กระทั่งหาวิธีท�าให้เคลื่อนไหวได้ถึงแม้บางอวัยวะในร่างกายมีข้อจ�ากัด  ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

หรอืในกลุม่ของผูท้ีมี่ความบกพร่องทางร่างกาย มนษุย์กส็ามารถท�าให้พวกเขาเหล่านัน้สามารถเคลือ่นไหวจากจดุหนึง่ไปอีก

จุดหนึ่งได้

  การท�างานของอวัยวะในร่างกาย เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนั้น จะท�างานควบคู่ไปกับการใช้ประสาทสัมผัส เช่น ในการ

มองเห็น มนุษย์สามารถกะระยะความห่าง ความเร็ว ความสูง และบางครั้งใช้เพียงหางตาในการมองว่ามีรถเยอะหรือไม่ มี

สิ่งกีดขวางหรือไม่ หรือทางข้างหน้ามีเส้นทางเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่เราจะใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ หรือเครื่อง

มือช่วยต่าง ๆ มาทดลองใช้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่หลากหลายวิธี

ใช้ชีวิตอย่ำงมขีีดจ�ำกดั

น�ำรปูภำพกำรเคลื่อนไหวในรปูแบบต่ำงๆ เช่น การเดิน การท่องเที่ยว การ

ออกก�าลงักาย จากหนังสอื นติยสารทีเ่ป็นการเคลือ่นไหวของ เดก็ทารก เด็กในช่วงวยัต่างๆ ผูใ้หญ่ ผูสู้งวัย 

ผู้มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น  การได้ยิน  และการเคล่ือนไหว  ลองถามเด็กๆ  ว่าบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะการ

เคลื่อนไหวอย่างไร  แล้วการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างที่บุคคลใดสามารถท�าได้  การเคลื่อนไหวแบบใดบ้างที่จ�ากัดเฉพาะตาม

ช่วงเวลาหรือฤดูกาล หรือการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้

 ให้เด็กลองช่วยกันอธิบำยถึงหน้ำที่ของอวัยวะ
ทีใ่ช้เคลือ่นไหว เท้า มอื แขน ขา และลองให้เดก็ๆ ลองนกึถงึเหตกุารณ์

หรือสาเหตุใดบ้างที่อาจจะท�าให้ได้รับบาดเจ็บ  แล้วท�าให้ร่างกายของเรามีข้อ

จ�ากดัในการเคลือ่นไหวทีเ่ปลีย่นแปลงไปไม่สามารถเคลือ่นไหวได้ตามปกติ ชวนเด็กๆ ท�าการ

ทดสอบโดยจ�าลองเหตุการณ์ว่าถ้า เกิดเราต้อง เคลื่อนไหวแบบจ�ากัด ไม่สามารถเคลื่อนไหว

ได้สะดวกตามปกติ  โดยใช้แกนกระดาษใส่ไว้ตรงบริเวณข้อแขนและข้อขา  บางคนให้แขน

ประกบกับตัว หรืออาจใช้ผ้าคล้องแขนกับคอ จากนั้นให้เด็กๆ ทดลอง ท�ากิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ�าวัน เช่น เดินตามเส้นทางที่ก�าหนด เดินเร็ว เดินลงบันได แล้วลองถามเด็กๆ มีการ

เคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากการเคลื่อนไหวแบบปกติ

  กิจกรรมน้ี เดก็จะได้เรยีนรูว่้าหากร่างกายถกูบังคบัให้เคลือ่นไหวอย่างมข้ีอจ�ากดั

ไม่สามารถใช้อวัยวะในการเคลื่อนไหวได้ตามปกติแล้วจะต้องใช้ทักษะการ

เคลื่อนไหววิธีใดมาช่วยในการเคลื่อนไหว
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ข้อเสนอแนะ :
  ให้เด็กๆ ทดลองกจิกรรมท้ังภายในห้องและกลางทีโ่ล่งแจ้ง 

ซึง่ใช้สมาธริะหว่างด�าเนนิกจิกรรมต่างกนั เนือ่งจากมบีคุคลอืน่ 

มีสิ่งกีดขวาง ค�าบอกใบ้ รวมถึงต้องรู้ถึงพื้นที่ที่ยืนอยู ่ให้เด็กๆ 

แสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันถึง

ประสบการณ์ และอะไรบ้างทีร่บกวนสมาธ ิสถานการณ์ประจ�า

วันใดบ้างที่ต้องใช้สมาธิสูง

ข้อเสนอแแนะ :
  สอบถามเด็กๆ ว่าเคยพบเห็นหรือสังเกตหรือไม่ว่าบุคคลที่บางอวัยวะใช้งานไม่ได้ มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวเขา

มีการเคลือ่นไหวอย่างไร  ต้องใช้ส่ิงใดมาทดแทนหรอืชดเชยในการเคล่ือนไหว  คณุครูสามารถอธบิายเพ่ิมเติมถงึวธิกีารของผูท้ี่

เชี่ยวชาญที่ใช้พัฒนาความบกพร่องเพิ่มเติมได้

เมื่อประสำทตำลำไปพกัร้อน

ค�ำแนะน�ำ :
ส�าหรบัเดก็เลก็สามารถใช้วธิหีลบัตาแทนการ

ใช้อุปกรณ์ปิดตา ให้เด็กๆ ปิดตาแล้วให้เด็ก

ต่างคนต่างเดิน พวกเขาจะได้ตัดสินใจเองว่า

ควรปิดตานานเท่าใด หรอืเขาจะสามารถทน

ต่อสถานการณ์นี้ได้นานแค่ไหน

 เป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กๆ ถูกปิดตำ  แล้วให้ใช้

ประสาทสมัผสัส่วนอืน่ๆ มาทดแทนดวงตาท่ีใช้ในการมองเหน็ ในการ

เดนิผ่านบรเิวณหนึง่ อาจจะในห้องเรียน  ห้องท�ากจิกรรมต่างๆ 

โดยจะให้สงัเกตบรเิวณนัน้โดยรอบแล้วจงึค่อยปิดตา ให้เดก็ๆ 

ส�ารวจสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวโดยการใช้มือและแขนคล�าทาง และ

เพือ่เป็นการป้องกันการปะทะกับสิง่กดีขวาง หากเดก็ๆ พบเจอ

กับสิ่งของบางอย่าง ให้เด็กลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร

  พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์หลังจากเสร็จ

สิ้นกิจกรรมว่าเด็กๆ  มีการเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อไม่ใช้

ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น มีวิธีอื่นอีกหรือไม่หากไม่ใช้

วิธีการคล�าสัมผัสสิ่งของและถ้าหากใช้เสียงในการช่วยฟังจะ

สามารถช่วยในการเคลื่อนไหวหรือไม่



 ให้เด็กๆ อธิบำยเหตกุำรณ์ทีไ่ม่ทนัคำดคดิทีท่�ำให้ควำมสำมำรถในกำรเคลือ่นไหว
ของเรำถกูจ�ำกดั เช่น การได้รับบาดเจ็บ ลืมแว่นตา ฝุ่นผงเข้าตา หรือแม้แต่อายุที่เพิ่มมากขึ้น เด็กๆ มีวิธีรับมือกับ

ข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นอย่างไร หรือมีวิธีแก้ไขกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

ให้เด็กๆ อธิบายข้อจ�ากัดด้านการเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ดังนี้ 

  น�าส�าลี/ หูฟัง มาอุดหู

  ใช้ฟิล์มชนิดใสยึดเลนส์กระจกของแว่นตา แล้วทาทับด้วยจาระบี 

  หรือใส่แว่นกันแดดทับ

  ใส่เฝือกตรงคอ เพื่อลดความสามารถในการเคลื่อนไหวตรงบริเวณคอ

  พันผ้าบริเวณข้อต่อหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการประคอง

  ใส่ถุงมือยางที่ข้างในบรรจุไปด้วยส�าลี หรือถุงมือหนา

  ส�าหรับป้องกันอากาศหนาว

  ใส่ขวดน�้าขนาดเล็กไว้ใส่ในปลอกแขนและถุงเท้าชนิดยาว 

  เพื่อถ่วงแขนและขา

  สะพายกระเป๋าที่บรรจุสิ่งของไว้ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง

  ยัดหมอนใส่ในเสื้อ

  ปิดตาให้เหลือเพียง 1 ข้าง

  สวมรองเท้าที่เล็กหรือใหญ่กว่าขนาดเท้าจริง

กำรจ�ำกดัควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรเคลื่อนไหว

บุคคลผู้มีควำมบกพร่องทำงสำยตำ  ก็สามารถรับฟังการบรรยายและรับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงหรือการสัมผัสได้  ส�าหรับบุคคลผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

จ�าต้องเป็นต้องใช้ปัจจัยด้านการมองเห็นและการสัมผัส  เพ่ือท่ีจะสามารถพ่ึงตนเองได้  ดังนั้น

เพ่ือความสะดวกมากข้ึนของผู้ท่ีมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว  จึงมีการประดิษฐ์สิ่งของหรือสัญลักษณ์เพื่อช่วยให้

พวกเขาด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ง่ายขึ้น เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีเสียงสัญญาณ ป้ายอักษรขนาดใหญ่ ระบบเปิด

ปิดประตูอัตโนมัติ 

 ลองถำมเด็กๆ มคีวำมคดิและกำรออกแบบอืน่ๆ ทีม่ส่ีวนช่วยให้สภำพแวดล้อมทีเ่รำอยูป่รำศจำกสิง่กดีขวำง
ได้อกีหรอืไม่

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

เกร็ดน่ำรู้
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กำ้วแรก

 ไม่ว่ำจะเคลื่อนไหวช้ำหรือเร็ว  ไม่มีขาหรือ

มขีา สองขา สีข่า จนไปถงึมขีาจ�านวนมาก เช่น กิง้กือ สตัว์โลก

จงึมคีวามหลากหลายมากเช่นเดยีวกับการเคลือ่นไหวของสัตว์

แต่ละชนิด 

7.  สตัว์และกำรเคลื่อนไหว

  สตัว์ทกุชนดิมลีกัษณะเฉพาะตวัเพือ่ช่วยในการเคล่ือนไหว เช่น เสอืชตีาห์

มีกระดกูสนัหลงัทีย่ดืหยุน่มาก และมขีาทีย่าว เรยีว แต่แขง็แรง ช่วยให้สามารถ

วิง่ได้ในความเรว็ระดับสงู ตุก๊แกมีขนเล็กๆ อยูบ่รเิวณอุง้เท้า และปลาบางชนิด

มีครีบหางแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ว่ายน�้าไปข้างหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

• หอยทำกคบืคลำนไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงชำ้ ๆ

• เสือชีตำห์สำมำรถวิ่งได้
 ที่ควำมเร็วสงูสุดถึง 

 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ตุ๊กแกสำมำรถปีนขึ้น
บนแผ่นกระจกลื่น ๆ ได้
ในเวลำเพยีงไม่กี่วินำท ี

• ปลำเคลื่อนไหวในน�้ำ

ได้อย่ำงคล่องตวั 

ชวนเด็กๆ พดูคุยว่ำ สตัว์ชนดิใดที่เด็กๆ ชอบมำกเป็นพิเศษ พร้อม

เหตุผล  เช่น  ชอบกระต่ายเพราะมีหน้าตาน่ารัก  หรือชอบกระรอกเพราะมีหางปุกปุย  และพูดคุย

เรื่องความแตกต่างของสัตว์ชนิดต่างๆ  จากลักษณะหน้าตา  รวมถึงความหลากหลายในการเคลื่อนไหวของสัตว์แต่ละชนิด 

เช่น แมวน้อยเดินอย่างนุ่มนิ่มด้วยอุ้งเท้าทั้งสี่ ช้างเดินกระทืบเท้า กระต่ายกระโดด และกิ้งกือคลาน 

  มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน สัตว์ชนิดไหนเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าเป็นพิเศษ ลองชวนเด็กพูดคุยและพา

เด็กๆ ออกไปข้างนอกหรือในสวนด้วยกันเพื่อช่วยกันค้นหาว่า เด็กๆ พบสัตว์ชนิดใดบ้าง และสัตว์แต่ละชนิด

เคลื่อนไหวอย่างไร เด็กๆ ทราบหรือไม่ว่ามีค�าไหนบ้างที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป

จำกศนูย์ขำ สองขำ 
ไปจนถึงแสนขำ



 เพื่อให้เด็กๆ เรยีนรู้เกี่ยวกบักำร
เคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใกล้ตวัและการช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน ลองให้เด็กทุกคนบอกชื่อสัตว์ที่ชื่นชอบหรือ

อาจท�าเป็นบัตรภาพสัตว์ชนิดต่างๆ และให้เด็กๆ เลือก จากนั้น

ช่วยกันคดิว่าสัตว์ตวันัน้เคลือ่นไหวแบบไหนได้ด ีรวมถึงการเคลือ่นไหว 

ที่สัตว์เหล่านั้นท�าได้ไม่ดี เช่น ไก่สามารถจิกหาอาหาร ใช้เท้าตะกุย

เขี่ยดิน โยกหัวไปข้างหน้าข้างหลัง และตีปีกกระโดดขึ้นได้สูง แต่

ไม่สามารถบินได้เหมือนกับนก เด็กๆ ค้นพบการเคลื่อนไหวของ

สัตว์ที่แตกต่างกันออกไปมากน้อยแค่ไหน 

  สอบถามเด็กๆ และชวนพูดคุยว่า มีสถานการณ์ใดบ้างที่เด็กๆ เคยต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือสถานการณ์ใด

ที่เด็กๆ เคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ได้บ้าง และเด็กๆ ได้ประพฤติตนในสถานการณ์นั้นอย่างไรบ้าง 

สิ่งนี้ฉนัท�ำได้ สิ่งไหนเธอท�ำเป็น

  ตอนท้ายของกิจกรรม ลองนึกถึงสถานการณ์หรือเรื่องเล่า

ที่สามารถน�ามาประยุกต์กับความสามารถของสัตว์แต่ละชนิดเล่า

เป็นเรื่องราวสนุกๆ ให้กับเด็กๆ ฟังได ้เช่น 

  สุนัขตัวหนึ่งมองเห็นกระดูกชิ้นโตแสนอร่อยวางอยู่บนต้นไม้ 

แต่ปัญหามอียูว่่า สนุขัเป็นสตัว์ท่ีไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ สตัว์ชนดิ

อื่นๆ  จะหาทางช่วยน�ากระดูกบนต้นไม้มาให้กับสุนัขตัวนี้ได้

อย่างไร  ชวนเด็กๆ  เล่นแสดงละครกับเด็กๆ  ในสวนหรือสนามเด็ก

เล่น เพื่อที่จะสามารถน�าวัตถุ (ที่ใช้แทนกระดูก) ไปห้อยไว้บนเครื่องเล่น

ปีนป่าย หรือบนกระดานลื่น สัตว์ทุกชนิดเดินทางไปยังต้นไม้ ทั้งลิง กระรอก 

หรอืแมว ต่างกส็ามารถปีนขึน้บนต้นไม้ได้ แต่สตัว์ชนดิอืน่ๆ สามารถช่วยเหลอื

สุนัขได้เช่นกัน เช่น ช้างที่มีงวงยาวเหมือนท่อนไม้ สามารถใช้งวง

เอือ้มไปถึงข้างบนได้ สตัว์ทัง้หลายประสบความ

ส�าเร็จในการพยายามร่วมกันเพื่อหยิบ

กระดกูจากต้นไม้หรอืไม่ จากนัน้รวมกลุ่ม

พูดคยุ ว่าสัตว์ทุกตัวต่างมคีวามสามารถ

ท่ีแตกต่างกันออกไป  ซึ่งความแตกต่าง

นีส้ามารถเตมิเตม็ซึง่กันและกันได้อย่าง

ดีเยี่ยม

26



27

จังหวะหอยทำก 

แมวสำมำรถปีนขึ้นบนต้นไม้ได้อย่ำงไม่มีปัญหำ ไม่เหมือนกับสุนัข 

เนื่องจากแมว มีกรงเล็บโค้งเหมือนตะขออันแหลมคมที่สามารถกางเข้ากางออกได้ กรงเล็บ

นีเ้ป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับการอยูร่อดในธรรมชาตขิองแมว เนือ่งจากศตัรสู่วนใหญ่ของแมวไม่ใช่

นักปีนป่ายที่ดี  บนที่สูงจึงท�าให้เจ้าแมวปลอดภัยจากเหล่า

ศตัร ูแต่การปีนลงจากท่ีสงูนัน้กลบัเป็นปัญหาส�าหรบัแมว แมว

จะไม่ถอยหลังไต่ลงพื้นเหมือนมนุษย์  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตาม

สัญชาตญาณแมวเป็นสัตว์ท่ีต้องการมองเห็นทิศทางการเคลื่อนไหว

อยู่เสมอ เวลาลงแมวจะพยายามหันตัวทิ่มลงพื้นท�าให้

แมวหลายตัวไม่ค่อยมัน่ใจในตอนแรก จงึต้องเรยีนรูท้ีจ่ะ

ถอยหลังลงมาแบบมองไม่เห็น  ในขณะที่กระรอกและ

แรคคูนสามารถปีนลงได้เก่งกว่า  ข้อต่อบนอุ้งเท้าของ

พวกมันนั้นยืดหยุ่นได้เป็นพิเศษ จึงสามารถหมุนตัวได้ 

180 องศา และปีนลงมาโดยเอาหัวลงได้ 

 หอยทำกขยบัตวัเคลือ่นไหวไปข้ำงหน้ำอย่ำงเชือ่งช้ำและอดือำดมำก แต่เม่ือได้มอง

หอยทากค่อยๆ คืบคลาน ก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินเช่นกัน ลองชวนเด็กๆ ช่วยกันค้นหาหอยทากสัก 1 ตัว  ในพื้นที่บริเวณ

โรงเรียนและร่วมกันสังเกตว่า หอยทากเคลื่อนไหวบนพื้นผิวแบบไหน และท�าอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคขวางทางอยู่ข้างหน้า 

เช่น ก้อนหินเล็กๆ ใบหญ้า หรือก�าแพงบ้าน 

  ลองชวนเด็กๆ ให้ช่วยกันคิดว่า ท�าไมหอยทากจึงขยับตัวเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ช้าแล้วสังเกตว่าเด็กๆ คิดออกหรือไม่ 

จากนั้นชวนเด็กๆ สังเกตและให้ความสนใจล�าตัวนุ่มๆ ของหอยทากเป็นพิเศษ ว่าในขณะที่หอยทากเคลื่อนไหวไปข้างหน้า 

ล�าตวันุ่มๆ ของหอยทากมลีกัษณะอย่างไร 

จากนั้นให้เด็กๆ  ลองท�าท่ากระดึ๊บ

เหมือนกับหอยทาก โดยให้ทุกคนยืน

ต่อแถวและยืดแขนท้ังสองข้างจับหัวไหล่

ของคนข้างหน้า จากนั้นให้เด็กๆ แต่ละคนเดิน

คนละหน่ึงก้าวทลีะคนไปข้างหน้า โดยให้คนที่

อยู่ข้างหน้าสุดเดินไปก่อน  คนท่ีสองก็ขยับ

ตามมา ท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ  จนถึงเด็ก

คนสุดท้ายในแถว ในตอนท้ายสุดเด็กๆ 

ทุกคนจะได้เดินไปข้างหน้าแล้วคนละ

หนึง่ก้าว แต่จริงๆ แล้วทัง้หมดถอืเป็นเพยีง

หนึ่งก้าว ที่หอยทากได้เคลื่อนไหวไปข้างหน้า

เกร็ดน่ำรู้



ก้ำวแรก

ควำมมีวินัยเป็นสิ่งส�ำคญั 

 มด ผึ้ง แมลงเตำ่ทอง ฝูงปลำและนก 
มีหนึง่สิ่งที่เชื่อมกันไว้ นั่นคือควำมสำมคัคี
  การได้สังเกตฝงูปลาฝงูนกทีเ่คลือ่นไหวอย่างสวยงามในน�า้และ

อากาศ  ช่างเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล  จุดส�าคัญคือการที่สัตว์ทั้งฝูงนั้น

เปลีย่นการเคลือ่นไหวไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพร้อมเพรียง โดย

ไม่ชนกันเลย  สิ่งที่ท�าให้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้  ตั้งอยู่บนกฎเพียง

ไม่กี่ข้อ ที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างปฏิบัติตามโดยสัญชาตญาณ

สอบถำมเดก็ๆ ว่ำใครเคยเห็นฝงูสตัว์ชนดิเดยีวกนัทีอ่ยูร่วมกนัเป็น
จ�ำนวนมำกบ้ำง  เป็นสัตว์ชนิดใด  และเคยเห็นที่ไหน  ลองถามเด็กๆ  ว่าทราบหรือไม่ว่า 

เพราะอะไรสัตว์จึงต้องรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่

 ชีวิตในอำณำจักรของมดตั้งอยู่บนกฎ
ระเบียบที่ชัดเจนและสามารถน�าไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

ถึงขนาดที่ว่าในบางสถานการณ์  มดสามารถเป็นตัวอย่างให้กับ

มนุษย์ได้ เช่น การใช้รถใช้ถนน เนือ่งจากการจราจรของมดเป็นไป

อย่างราบร่ืน  ตรงกันข้ามกับการจราจรของเรา  แล้วอะไรท่ีท�าให้

การจราจรของมดแตกต่างจากของเรา ง่ายมากๆ มดไม่รีบเร่ง และ

ไม่แซงกัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการท�าให้เกิดรถติดบนถนน
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 หำกมโีอกำส ลองพำเด็กๆ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตัว์น�้ำ (อควำเรยีม) หรือลอง

ชมสารคดีที่เกี่ยวกับฝูงปลาที่เคลื่อนไหวอยู่ในน�้า ปลาฝูงใหญ่มีการเปลี่ยนทิศทางการว่ายน�้าไปพร้อมๆ กันได้อย่างไร โดยที่

ไม่มีการพูดคุยกันล่วงหน้า หรือไม่ว่ายน�้าชนกันเลย 

  ลองให้เดก็ๆ จ�าลองตวัเองเป็นปลาว่าสามารถท�าอะไรแบบเดียวกนัได้หรอืไม่ โดยเข้าไปในสวน สนามหญ้า หรอืทีโ่ล่งกว้าง 

จากนั้นให้อยู่รวมกันเหมือนฝูงปลาที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน  โดยห้ามพูดคุยกัน  หรือส่งสัญญาณใดๆ  (ชี้นิ้ว  พยักหน้า  ฯลฯ) 

ในการเปลี่ยนทิศทางไปพร้อมๆ  กัน  เด็กๆ  ประสบความส�าเร็จหรือไม ่ อย่างไร  และมีการเดินชน  หรือไปไม่พร้อมกันไหม 

ให้เด็กๆ เริม่เล่นจากการเปลีย่นทศิทางไม่มาก จากนัน้จงึค่อยลองเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เด็กๆ ทกุคนเดนิไปในทางเดยีวกันไหม หรอื

ม ี“ปลำ” บางตวัทีห่ลดุออกจากฝงูบ้างหรอืไม่ ลองช่วยกันคดิกับเดก็ๆ ว่าเราจะสามารถเปลีย่นทิศทางให้ดีขึน้ได้อย่างไรบ้าง 

“ปลำ” ทกุตวัควรจะให้ความสนใจไปทีป่ลาทัง้ฝงู หรอืเพยีงแค่ปลาตวัทีอ่ยูข้่างๆ ให้เดก็ๆ ลองเอาความคดิทีค่ดิได้ไปใช้ และ

ดูว่าเด็กๆ ประสบผลส�าเร็จในการเคลื่อนไหว “ให้เหมอืนฝูงปลำในน�้ำ” อย่างสวยงามหรือไม่

นักกำยกรรมแห่งสำยน�้ำ

กำรเปลี่ยนทิศทำงในหมู่ฝูงปลำนั้นเกิดขึ้นอยำ่งรวดเร็ว
ในชั่วพรบิตำ แต่ไม่ได้เกดิขึน้พร้อมกัน จะมีปลาสองสามตัวทีเ่ริม่เปลีย่นทศิก่อน จากนัน้

ตวัอืน่ๆ จึงตามกันมาอย่างรวดเร็วมากจนสายตาของเราไม่สามารถสังเกตได้ ปลาทุกตัวมีกฎสามข้อที่พวกมันท�าตาม ได้แก่

  อยู่กันเป็นฝูงกับปลาตัวอื่น ๆ 

   หลีกเลี่ยงการว่ายชนกัน

   ว่ายน�้าไปในทิศเดียวกันกับตัวที่อยู่ข้าง ๆ 

 

  นกัวิจยัค้นพบว่า การเปลีย่นทศิทางว่ายน�า้ของฝงูปลาน้ัน  ไม่ใช่เรือ่งบังเอญิอย่างแน่นอน ปลาตวัทีแ่ขง็แรงทีส่ดุจะว่ายน�า้

น�าอยูข้่างหน้า เพราะเป็นจดุทีว่่ายน�า้ยากทีส่ดุ ซึง่ท�าให้ปลาตัวอืน่ๆ สามารถว่ายตามกระแสน�า้ได้ง่ายขึน้ เหมอืนกับการป่ัน

จักรยานนั่นเอง 

•
•
•

เกร็ดน่ำรู้



ข้อเสนอแนะ :
  ค่อยๆ เพิม่จ�านวนของมดเข้าไป เดก็ๆ ไม่จ�าเป็นต้องวางอาหารหรอืผลไม้ไว้ตลอดเวลาแล้วลองสังเกตว่ามจี�านวนมดเพิม่มา

หรือไม่  ส�าหรับการบันทึก  อาจให้เด็กวาดรูปหรือให้เด็กๆ  ถ่ายรูปเก็บไว้ได้ตลอดเวลา  ซึ่งเด็กๆ  สามารถน�ารูปเหล่านี้มาดู

ด้วยกันได้ในภายหลังได้

มดสื่อสำรกนัผ่ำนกลิ่น หรือที่เรียกว่า ฟีโรโมน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมดตัวหนึ่ง

พบแหล่งอาหารก็จะปล่อยร่องรอยของกลิ่นไว้ในระหว่างที่เดินทางกลับรังให้กับมดตัวอ่ืนๆ 

ลกัษณะของกลิน่แบบนีม้อียูท่ั่วทกุที ่เนือ่งจากมดทุกตวัเดนิไปทัว่ทกุแห่ง เมือ่พวกมนัเดินไปหาอาหารและน�าอาหารกลบัไปยงั

รัง หลังจากนั้นสักพัก มดทุกตัวจะเดินไปด้วยกันตามทางเส้นเล็กๆ นั่นคือถนนของมดนั่นเอง แล้วมดตัวอื่นๆ รู้ได้อย่างไร 

ค�าตอบคือ  ย่ิงมดเดินไปทางเดียวกันจ�านวนมาก  ร่องรอยของกลิ่นฟีโรโมนก็ยิ่งแรงมากขึ้น  มดจึงเลือกเส้นทางที่ส้ันที่สุด 

นอกจากนีบ้นถนนของมด มดยงัเดนิเป็นจังหวะเดยีวกนัอกีด้วย ซ่ึงช่วยลดความวุน่วาย สบัสน ทีเ่ป็นต้นเหตใุห้เกดิการจราจร

ติดขัดเหมือนกับบนท้องถนนของมนุษย์ จึงกล่าวได้ว่า มดใช้สัญชาตญาณในการเดินเป็นแถวนั่นเอง 

ควำมขยัน
ของฝูงมด

 ชวนเด็กๆ เข้ำไปในสวนและช่วยกนัหำฝงูมด 

โดยวางอาหารหรอืผลไม้ไว้ใกล้ๆ บนพืน้ จากน้ันร่วมกันสงัเกต ว่าเหล่ามดใช้เวลา

นานเท่าไหร่ จนกว่าจะหาอาหารเจอ มีมดตามมาทีหลังกี่ตัว และหากโชคดี อาจได้มี

โอกาสเหน็ขบวนถนนของมด ลองชวนเด็กๆ คดิว่า มดสามารถเคล่ือนไหวไปด้วยกนัในพืน้ท่ี

คับแคบได้อย่างไรโดยไม่มีการตดิขัดเลย แล้วเดก็ๆ สามารถเลียนแบบมดได้หรอืไม่ เดก็ๆ ขยบัตัว

ไปข้างหน้าได้อย่างไร ถ้ามีกันหลายคน และมีกฎอะไรบ้างที่ช่วยเด็กๆ ในการเคลื่อนไหว

เกร็ดน่ำรู้
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เอำไอศกรมีสักอนั
มำให้ทกุคนซิ

 ลองชวนเด็กๆ จ�ำลอง
สถำนกำรณ์ ให้เป็นวันที่อากาศร้อน 

เด็กๆ เล่นกนัอย่างสนุกสนานในสนามเดก็เล่น 

จากนั้นมีรถขายไอศกรีมเข้ามา 1 คัน และ

ให้เด็กหนึ่งคนรับบทเป็นคนขายไอศกรีม 

ส่วนเด็กคนอื่นๆ  เป็นลูกค้าท่ีเข้ามาต่อแถว

อยู่ข้างหน้า  ส�าหรับของที่จะน�ามาใช้สมมติ

เป็นไอศกรีม  อาจใช้กระดาษสีทรงกลมมา

เตรยีมไว้ เด็กๆ รบีเข้ามาต่อแถวซือ้ไอศกรมี

อย่างรวดเร็ว  เด็กๆ  เริ่มแย่งกันเข้าแถว

เป็นคนแรกและกรีดร้องส่งเสียงดังวุ่นวาย 

ลองชวนเด็กๆ ช่วยกันคิดว่า อะไรที่ช่วยให้

คนขายไอศกรีมขายของได้สะดวก  รวดเร็ว

และลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด  มีกฎอะไรบ้าง

ที่เด็กๆ  ต้องการจะต้ังขึ้นมา  ลองให้เด็กๆ 

เสนอความคดิของพวกเขา และทดลองตาม

ข้อเสนอของเด็กๆ ด ู



ก้ำวแรก เดก็ๆ ทกุคนกระจำยกนัอยูใ่นห้อง 
โดยห้ามมีใครพูด  จากนั้น  อ่านบทกลอนหรือ

บทเพลงท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวให้เด็กๆ  ฟัง  ในขณะท่ีอ่าน  ให้เด็กๆ 

เคล่ือนไหวให้สอดคล้องตามบทกลอนหรือเพลง  อาจมีการบอกลักษณะการ

เคลื่อนไหวที่มีความเร็วแตกต่างกันไป  อ่านออกเสียงดังบ้าง  เบาบ้าง  รวมถึง

เปลี่ยนแปลงจังหวะความเร็วในการอ่านกลอนหรือบทเพลง  ให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาอีกด้วย 

8.  กำรเคลื่อนไหวกบัค�ำศพัท์ 
  รปูภำพ และเสยีงเพลง

ตวัอย่ำงบทเพลง เช่น
บทเพลง: ก�ำมอืหมนุ
ก�ามือขึ้นแล้วหมุนๆ ชูมือขึ้นโบกไปมามา

กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือแตะไหล่

กางแขนขึ้นและลง ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว

 เดก็ๆ หลำยคนสำมำรถเข้ำใจสหีน้ำท่ำทำงต่ำงๆ ได้ 

หรอืเมือ่ไปเทีย่วต่างประเทศ บางครัง้กจ็ะใช้ “ทกุส่วนของร่ำงกำยรวมทัง้
มือและเทำ้” ในการสื่อสารท�าความเข้าใจกัน มนุษย์สามารถสื่อสารกันได ้

โดยไม่ต้องใช้ค�าพูดแม้แต่ค�าเดียว  เรียกว่า  ภาษากาย ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรา

จะใช้ค�าพูดในการคุยกันแต่ก็ยังใช้ควบคู่กับภาษากายด้วย และยังเป็น

ส่วนส�าคัญในการสื่อสารอีกด้วย  ซึ่งสามารถเห็นได้บ่อยครั้งจาก

สีหน้าของคูส่นทนา ว่าพวกเขาก�าลงัรูส้กึอย่างไร นอกจากนี้

การเคลื่อนไหวบนใบหน้าและร่างกายยังมีส่วนส�าคัญ

ต ่อการพัฒนาของภาษาอีกด ้วย  เนื่องจากการ

เคลื่อนไหวเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมกับภาษาพูด  ที่

ช่วยให้ค�าศพัท์และความหมายของค�านัน้สือ่สารออกไป

ได้ดีขึ้น ค�าศัพท์เช่น บน ล่าง หน้า และหลัง  ไม่ได้เป็น

เพยีงแค่ค�าศพัท์ทีเ่ป็นรูปธรรม แต่เดก็ๆ ยงัสามารถเรยีนรู้

ความหมายของค�าศัพท์เหล่าน้ีผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย

ได้อีกด้วย  คุณครูสามารถหาบทกลอนหรือเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับร่างกายหรือน้ิวมือเล่าให้เด็กๆ ฟังและ

ลองให้เด็กๆ เชื่อมโยงค�ากับท่าทาง เพื่อเพิ่มความ

สนุกสนานได้อีกด้วย 

ประวตัิของกำรเคลื่อนไหว
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 เพื่อให้เด็กๆ เรยีนรู้วำ่เรำสำมำรถเขำ้ใจ
ควำมรู้สึกของผู้อื่นได้ผ่านการเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทาง

ต่างๆ ได้ ลองพูดคยุกบัเดก็ๆ ว่าทราบหรอืไม่ว่าเราสามารถเข้าใจความรูส้กึ

จากสีหน้าได้อย่างไร  บ่อยครั้งเพียงแค่มองก็สามารถท�าให้เรารับรู้อารมณ์

ได้จากสหีน้าแล้วว่า บุคคลนัน้ก�าลงัรูส้กึมคีวามสขุอย่างมากหรือก�าลังไม่พอใจ 

นอกจากสีหน้า ร่างกายของเราก็สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้

เช่นกัน 

  ลองเล่นเกมทายอารมณ์กับเด็กๆ  ผ่านท่าทางต่างๆ  ท่ีสอดคล้องกับ

อารมณ์  ให้เด็กๆ  ช่วยกันยกตัวอย่าง  ท่าทางที่แสดงออกว่าก�าลังรู้สึกมี

ความสุข  หรือโศกเศร้า  คุณครูอาจเตรียมเรื่องเล่าหรือสถานการณ์  ที่มี

การแสดงอารมณ์ต่างๆ ตวัอย่างสถานการณ์ เช่น เมือ่เดก็ๆ เจอตุก๊ตาตวัโปรด

ทีห่ายไปนานอกีครัง้ หรอืเมือ่เดก็ๆ แกะกล่องของขวญัและพบว่าสิง่ทีอ่ยูใ่นนัน้ ไม่ใช่

สิง่ทีค่าดหวังไว้  เดก็ๆ รูส้กึอย่างไร ให้เดก็ๆ ลองท�าท่าทางทีส่อดคล้องกับความรูส้กึ

เหล่านั้น และให้เพื่อนๆ ลองทายท่าทางของเพื่อนว่าหมายถึงอารมณ์ใด 

ควำมรู้สึกกบักำรเคลื่อนไหว 

เสยีงและท�ำนองที่เคลื่อนไหว 

 ในเรื่องรำวรอบตวั เพลงหรอืนทิำนต่ำงๆ สำมำรถซ่อนกำรเคลื่อนไหวไว้อยู่
มากมาย ลองฟังเพลงหรือนทิานเพลงกบัเดก็ๆ อาจฟังท้ังเรือ่ง หรอืเลอืกมาเฉพาะบางท่อน ตามทีเ่ดก็ๆ ต้องการ ในขณะ

ที่ฟังให้เด็กๆ  เคลื่อนไหวให้เหมาะสมตามจังหวะของเพลง  ตัวอย่างเช่น  นกน้อยที่เปล่งเสียง  “จิ๊บๆ”  เคล่ือนไหวอย่างไร 

ลองเล่านิทานเพลงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวให้เด็กๆ ฟัง  และ

ช่วยกันคิดว่าตัวละครใดในเร่ือง  ควรจะเคล่ือนไหวแบบไหนให้

เข้ากับเนื้อเรื่อง  อาจเป็นการโยกตัวไปมาเบาๆ  ช้าๆ  หรือวิ่งอย่าง

รวดเรว็ แล้วเด็กๆ จะน�าเสนอท่าทางประกอบกับเสยีงต่างๆ อย่างไรบ้าง 

ลองให้เด็กๆ ท�าเสียงจากส่ิงของรอบตัว เช่น เคาะโต๊ะ เคาะแก้ว 

ให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของตัวละคร เร็วบ้าง ช้าบ้าง ดังบ้าง 

เบาบ้าง กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ทั้งด้านภาษา จินตนาการ และการใช้กล้ามเนื้อของ

เด็กๆ ด้วย



ก้ำวแรก

 รปูภำพสำมำรถแสดงออกถงึกำรเคลือ่นไหวทีห่ลำกหลำยได้ เหน็ตวัอย่างได้จากหนงัสอื

การ์ตูน  นักวาดการ์ตูนต่างมีวิธีการโดยเฉพาะในการวาด  อาจเป็นรูปฝุ่นควันหมุนๆ  ที่เกิดขึ้นจากการวิ่ง  หรืออาจเป็นเส้น

ที่แสดงการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ  ตัวการ์ตูน  นอกจากนี้การเคลื่อนไหวยังสามารถเกิดจากการเรียงล�าดับของภาพที่มีการ

เคลือ่นไหวแตกต่างกันหลายๆ ภาพน�ามาต่อกนัได้ คณุครอูาจเตรยีมรปูภาพท่ีแสดงการเคลือ่นไหวหลายแบบ และชวนเดก็ๆ 

พดูคยุว่าแต่ละภาพเดก็ๆ จนิตนาการ

ถึงการเคลื่อนไหวแบบใด  ลองชวน

เด็กๆ จินตนาการว่า จะเกิดอะไรขึ้น 

ถ้าน�าภาพการเคลือ่นไหวหลายๆ ภาพ

มาเรียงต่อกัน  ซึ่งภาพยนตร์ก็ใช้วิธี

การน�าเสนอแบบนี้เช่นเดียวกัน

ในหนงัสือกำร์ตนูจะมีรปูภำพหลำยๆ ภำพ
ซ่ึงบนรปูภำพเหล่ำนัน้ จะมภีาพของตวัละครหรอืสิง่ของอืน่ๆ 

ที่ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้คุณครูลองเลือกดูภาพสักหนึ่งภาพหรือหลายๆ ภาพด้วยกันกับ

เด็กๆ  และชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับภาพนั้นว่าเด็กๆ  คิดว่า  ตัวละครในภาพมีการ

เคลือ่นไหวหรอืไม่ และถ้าเดก็ๆ คดิว่ามกีารเคลือ่นไหว เด็กๆ รูไ้ด้จากตรงไหนว่าตวัละคร

หรอืสิง่ของนัน้ๆ มกีารเคลือ่นไหว ลองช่วยกนันกึกับเดก็ๆ ว่ายงัมวีธิกีารน�าเสนอแบบอืน่ๆ 

อีกหรือไม ่ที่แสดงให้เห็นว่าภาพนิ่งสามารถเคลื่อนไหวได้

รปูภำพที่เคลื่อนไหว 

ภำพเคลื่อนไหว 

 เพือ่ให้เด็กๆ เห็นว่ำภำพเคลือ่นไหวเกิดจำกภำพนิง่
หลำยๆ ภำพเรยีงต่อกนัได ้คุณครูลองพูดคุยกับเด็กๆ ว่า ใน

การ์ตนูนัน้ การเคล่ือนไหวไม่ได้มอียูเ่ฉพาะในรปูภาพใดรูปภาพหนึง่เท่านัน้ 

แต่การเคลื่อนไหวสามารถเกิดจากการน�าภาพหลายๆ ภาพมาเรียงต่อกัน

ได้ ลองจินตนาการถึงรูปภาพสองรูปที่มีความสอดคล้องกัน เช่น รูปภาพ

ที่จะบรรยายการเจริญเติบโตของดอกไม้  เป็นต้น  คุณครูอาจเตรียมภาพ

การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันและลองให้เด็กๆ  ช่วยกันเรียงภาพให้

สามารถเคลื่อนไหวได้ จากนั้นให้เด็กท�ากิจกรรมง่ายๆ คือ
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  ให้ทุกคนลองคิดถึงการเคลื่อนไหวง่ายๆ สักหนึ่งท่า ที่สามารถน�ามาถ่ายทอดได้ด้วยภาพเพียงสองภาพ 

  ให้เดก็ๆ วาดภาพท้ังสองภาพซ้อนทบักนั ให้เดก็ๆ วาดภาพทีห่นึง่ด้วยดนิสอสนี�า้เงิน และวาดภาพทีส่องด้วยดนิสอสแีดง 

  ให้เดก็ๆ สงัเกตว่า จะมองเห็นอะไร  เมือ่เอาแผ่นการ์ดใสสแีดงมาวางทาบบนรปูทีต่นเองวาดในตอนแรก และหลังจากนัน้

  ก็ให้เด็กๆ รีบสลับเปลี่ยนเอาแผ่นการ์ดใสสีน�้าเงินสลับมาวางทาบบนรูปแทน

 จำกแว่นตำกนัแดดท�ำให้เรำรู้ว่ำ 

กระจกท่ีมีการเคลือบสีสามารถเปลี่ยนสีของวัตถุที่เรามอง

เห็นได้  ตัวกรองแสงประเภทนี้จะ  “ดูดกลืน”  แสงสี
หนึ่งไว้และก็จะส่งผลให้สีของวัตถุที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงไป

ค�ำแนะน�ำ :
  ลองปล่อยให้เด็กๆ วาดรูปลงบนกระดาษเปล่า 

เพ่ือที่จะให้เด็กๆ  ได้ลองสังเกตว่า  สีของดินสอไม้

แต่ละสีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่ออยู่ใต้แผ่น

การ์ดใสที่มีสีต่างๆ  กัน  คุณครูควรจะเตรียมสีและ

แผ่นใสหลากหลายสีเพ่ือให้เด็กๆ  ได้สังเกตสีต่างๆ 

อย่างสนุกสนาน

ละครเวทีภำพนิง่

ข้อเสนอแนะ :
  ในระหว่างการเปลี่ยนท่าทาง อาจให้เด็กๆ ในกลุ่มยืนถือผ้าผืนใหญ่หรือผ้าปูโต๊ะตรงหน้าเวทีจนกว่าเด็กที่แสดงท่าทาง

จะจัดท่าเสร็จเรียบร้อย

•
•
•

 ให้เดก็ๆ จบักลุม่เป็นกลุม่
เลก็ๆ และจนิตนำกำรถงึกำร
เคลื่อนไหวง่ำยๆ เช่น การเดิน การวิ่ง 

กระโดดและให ้ เด็ กๆ   ลองคิดว ่ าจะแสดง

กระบวนการเคลื่อนไหวนั้นๆ  ออกมาด้วยท่าทางอะไร  หรือจะ

แสดงออกมาด้วยท่าทางกี่ท่าทาง  กิจกรรมละครเวทีภาพนิ่งจะแตกต่าง

จากกิจกรรมภาพเคลื่อนไหวตรงท่ีว่า  เด็กๆ  สามารถแสดงกระบวนการ

เคลือ่นไหวด้วยท่าทางมากกว่าสองท่าข้ึนไปหากจ�าเป็น แต่ห้ามขยบัท่าทาง 

โดยให้เด็กๆ กลุ่มหนึ่งแสดงท่าทางการเคลื่อนไหว แล้วให้เพื่อนที่เหลือทาย 

โดยเดก็ๆ จะต้องออกมาแสดงการเคลือ่นไหวด้วยการอยูน่ิง่ๆ ในท่าทางต่างๆ 

แบบท่าต่อท่า  ผู้ชมสามารถลองทายว่าท่าทางต่างๆ  ที่ถูกแสดงนั้นว่าเป็น

การเคลื่อนไหวแบบใด โดยเป้าหมายคือต้องแสดงการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้

เกร็ดนำ่รู้



 หำกเรำฉำยภำพแต่ละภำพด้วยควำมถีส่งู จะสามารถมองเหน็การ

เคลือ่นไหวแบบต่อเนือ่งได้ เป็นหลกัการเดยีวกันกบัการฉายภาพยนตร์นัน่เอง แน่นอนว่าการ

พลกิหน้ากระดาษอย่างรวดเรว็ด้วยนิว้หวัแม่มอื หรอืเรยีกว่า โรงภาพยนตร์นิว้โป้ง กส็ามารถ

ท�าให้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน  คุณครูลองเตรียมภาพยนตร์นิ้วโป้ง

ไว้ให้เด็กๆ ได้ทดลองเลน่ และลองปล่อยใหเ้ดก็ๆ สร้างโรงภาพยนตรน์ิ้วโป้งดว้ย

ตวัเอง เนือ่งจากฉากจะปรากฏซ�า้อยูใ่นทกุๆ ภาพ ดงันัน้ฉากควรมีรายละเอียด

ไม่ซับซ้อนมากนัก อาจเป็นเรื่องราวของจุดสีจุดหนึ่งที่กระโดดอย่างช้าๆ ผ่าน

ภาพแต่ละภาพ  เพื่อให้ภาพแต่ละภาพมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน  เด็กๆ 

สามารถแปะรูปภาพที่วาดใหม่ไว้ข้างๆ รูปภาพก่อนหน้านี้ ก่อนน�าไปเรียงซ้อนต่อกันเป็น

ภาพยนตร์นิ้วโป้ง ก็จะท�าให้สามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้น มองเห็นเรื่องราวในภาพก่อนหน้านั้น

ได้ชัด ให้เด็กๆ ลองวางภาพแต่ละภาพแล้วพลิกเปิดตรงหัวแม่มือ ให้เด็กๆ ทดลองวางภาพ

ดูว่าต้องเรียงแบบใดถึงจะท�าให้ภาพยนตร์เคลื่อนไหวแบบไม่กระตุก 

ข้อเสนอแนะ :
  เด็กๆ สามารถแสดงเรื่องราวด้วยตุ๊กตาของเล่นได้ และค่อยๆ เปลี่ยนต�าแหน่งของตุ๊กตาที่ต้องการให้เคลื่อนไหวทีละนิด

ในแต่ละฉาก โดยคุณครูลองหา Application ส�าหรับการน�าภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาต่อกัน โดยใช้ค�าค้นว่า Stopmotion 

มาทดลองเล่นกับเด็ก  จากน้ันลองให้เด็กๆ  ถ่ายรูปการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันตามที่โปรแกรมก�าหนด  และเพ่ือที่จะให้

องค์ประกอบอื่นๆ  ในรูปภาพไม่ขยับเขยื้อนและอยู่ต�าแหน่งเดิมตลอดเวลา  ควรวางกล้องถ่ายรูปให้นิ่งบนขาต้ังกล้องหรือ

กองหนังสือก็ได้

ภำพยนตร์สต็อปโมชั่น
ขนาดกระเป๋า 

ภำพยนตร์ที่น�ำมำฉำยทำงโทรทศัน์หรอืในโรงภำพยนตร์
เกดิจากการน�าภาพน่ิงเดีย่วๆ หลายๆ ภาพมาวางเรยีงต่อกนั ส�าหรบัการฉายในโรงภาพยนตร์นัน้ 

รูปภาพจะถูกถ่ายไว ้24 รูปเพื่อฉายภาพยนตร์ความยาวหนึ่งวินาที ส�าหรับการออกอากาศทาง

โทรทัศน์ในทวีปยุโรปนั้น จะใช้รูปภาพ 25 รูปต่อความยาวหนึ่งวินาที แน่นอนว่าในโทรทัศน์และภาพยนตร์มีการใช้รูปภาพ

มากกว่าในโรงภาพยนตร์นิ้วโป้งของเรามาก แต่ส�าหรับสมองของมนุษย์แล้วนั้น  รูปภาพ

ปริมาณดงักล่าวกย็งัไม่เรว็เพยีงพอ จงึท�าให้เหน็ภาพยนตร์เหมอืนส่องแสงกระพริบมายงั

ตาของเรา ดังนั้นคนเราจึงคิดค้นกลวิธีขึ้นมา นั่นก็คือ ในโรงภาพยนตร์จะมีการฉายภาพ

แต่ละภาพสองครั้ง  จึงเท่ากับมีการใช้รูปภาพ  48  รูปต่อหนึ่งวินาที  ซึ่ง

โทรทศัน์ในอดตีจะใช้เทคนคิอืน่ทีต่่างออกไปเพือ่ให้คณุภาพใกล้เคยีง

กับโรงภาพยนตร์ แต่ปัจจุบัน โทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้วิธีเดียวกัน

กับที่ใช้ในโรงภาพยนตร์และฉายรูปภาพซ�้าสองครั้งหรือ

ด้วยความถี่มากกว่านั้นอีกด้วย 

เกร็ดน่ำรู้

36



37

 จดหมำยและจดหมำยอิเลก็ทรอนกิส์ (E-mail) 
เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีม่คีวามส�าคญัมากในการตดิต่อสือ่สาร ทัง้เรือ่งงาน

และเรือ่งส่วนตวัทัง้ทีอ่ยูใ่กล้หรอืไกลออกไป โดยส่วนมากการเดนิทางของ

อีเมลหน่ึงฉบับมักเดินทางไปคร่ึงโลกก่อนท่ีจะเข้าสู ่กล่องจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับ  อีเมลจะเดินทางกระจายออกเป็นชิ้นส่วนข้อมูล

เลก็ๆ ผ่านทางเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีบ่างคร้ังต้ังอยูไ่กลออกไปหลายพนั

กิโลเมตร  ส่วนจดหมายจะเดินทางจากตู้จดหมาย  ไปที่ไปรษณีย์ต้นทาง 

ผ่านการคดัแยก และส่งไปยังไปรษณย์ีปลายทางก่อนส่งถงึตู้จดหมายหน้า

บ้านผูร้บั ทัง้นีอ้เีมลหรอืจดหมายก็มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีในตวัเอง การเลอืก

ใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับทั้งวัตถุประสงค์ในการส่งและความชอบส่วนบุคคล 

ส�าหรับเด็กๆ  แล้วพวกเขาจะรู้สึกต่ืนเต้นถ้ารู้ว่าในบางคร้ังจะมีจดหมาย

อยูใ่นกล่องจดหมายหน้าบ้าน และจะดีไปกว่านัน้หากพวกเขาได้ลองเขียน

และส่งอีเมลหรือจดหมายด้วยตัวเองสักครั้ง

 ให้เด็กๆ คิดถึงเพื่อนหรอืคนที่อยำกจะ
สร้ำงควำมประทบัใจ อาจเป็นคนที่ใกล้จะถึง

วันครบรอบวันเกิด โดยให้เด็กๆ วาดภาพหรือท�าการ์ด

วันเกิดเพื่อส่งไปให้ผู้รับ หากเด็กๆ ประดิษฐ์การ์ด

วันเกิดเสร็จแล้วให้ลองคิดดูว่าจะส่งการ์ดนี้ไป

ถึงมือผู้รับโดยวิธีใด ผู้รับอยู่ใกล้และอยู่

ไกลใช้วิธีการส่งเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร 

9.  การเดินทาง
   ของอีเมลและจดหมำย

กำรส่งข้อควำม



การส่งจดหมาย

คลิกที่เมำส์

จดหมำยจะส่งจำกตู้ไปรษณีย์ไปยัง
ที่ท�ำกำรไปรษณีย์   ซึ่งจะมีการอ่านที่อยู ่

ปลายทางโดยอตัโนมติัรวมถงึการพิมพ์บาร์โค้ดและติดไว้ทีด้่านล่างของหน้าซอง

จดหมาย บาร์โค้ดนีม้าจากการค�านวนด้วยเครือ่งโดยอตัโนมัตแิละใช้เพือ่จดัเรยีง

พื้นท่ีในการจัดส่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจดหมายจะมาถึงพื้นท่ีปลายทาง  ส่วนตรา

ประทับไปรษณีย์ที่ระบุทั้งวันที่  หมายเลขและสถานที่ตั้งของที่ท�าการไปรษณีย์

สามารถบอกให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจดหมายฉบับนั้นส่งมาเมื่อไหร่และจากไหน

 ให้เด็กๆ ทุกคนหยิบจดหมำยมำดใูกล้ๆ โดยให้เด็กๆ 

คดิว่าจดหมายต้องมส่ีวนประกอบอะไรบ้าง ท่ีสามารถส่งไปถงึปลายทางได้ เด็กๆ 

ทุกคนสามารถเทียบดูกับหน้าซองจดหมายอันเก่าได้ แล้วเด็กๆ คิดว่าจดหมาย

จะเดนิทางไปได้อย่างไรหลงัจากทีเ่ราน�าจดหมายไปหย่อนลงในตูไ้ปรษณย์ี และ

จะเป็นอย่างไร  ถ้าเด็กๆ  ประทับฝ่ามือลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งด้วยสีสันที่

หลากหลายแล้วน�ารปูนัน้ส่งจดหมายโดยส่งถึงท่ีอยูข่องตัวเอง เดก็ๆ อยากจะ

หย่อนจดหมายของพวกเขาลงตู้ไปรษณีย์ด้วยตัวเองหรือเดินไปที่ไปรษณีย์

ใกล้ๆ หรอืไม่ แล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าท่ีจดหมายส่งกลบัมาทีพ่วกเขาอกีครัง้ 

 ให้คุณครูส่งอีเมลไปพร้อมกับเด็กๆ  โดยให้คลิกที่  “เขียน” 
แล้วให้สังเกตดูที่เทมเพลตของอีเมลว่า  เด็กๆ  เห็นสัญลักษณ์อะไรบ้าง  แล้ว

สัญลักษณ์เล็กๆ ทั้งหลายนั้นหมายความว่าอย่างไร  ให้คุณครูอธิบายว่าในการส่ง

อีเมลต้องใช้ที่อยู่ของผู้รับ  พร้อมอธิบายว่าที่อยู่อีเมลต่างจากที่อยู่ทางไปรษณีย์

อย่างไร หากยังเป็นเด็กเล็กมาก คุณครูสามารถเข้าไปช่วยเหลือและอาจให้เขียน

ค�าง่ายๆ  ว่า  “สวัสดี”  โดยใช้หลายสีสันในบรรทัด  ให้คุณครูเลือกท่ีอยู่อีเมล

ปลายทางเป็นของคุณครูเอง  เด็กๆ  จะต้องรอนานแค่ไหนจนกว่าอีเมลจะส่งถึง

กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เกร็ดนำ่รู้
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คอมพิวเตอร์จะแบ่งอีเมลเป็นชิ้นส่วน

ข้อมูลเล็กๆ เพราะง่ายต่อการขนส่งข้อมูลมากกว่า ในการเดินทาง

ชิ้นส่วนข้อมูลเล็กๆ  เหล่านี้จะส่งไปแบบชิ้นต่อชิ้นและในตอน

สุดท้ายจะประกอบกันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้กับผู ้รับ  เพราะ

อินเตอร์เน็ตใช้เครือข่ายแบบรวมศูนย์เลยไม่มีจุดหลักตรงกลางแต่

เป็นแต่ละจุดเช่ือมโยงเข้าหากัน  ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบเม่ือมี

จุดหนึ่งหลุดจากการเชื่อมต่อเพราะสามารถเลือกเส้นทางอื่นได้ 

กำรเดินทำงท่องโลก

 เมื่อใดที่เรำยงัส่งอีเมลก็ยังมีกำรเดินทำงของอีเมลเกิดขึ้น เด็กๆ มีความคิดเห็นอย่างไร

ว่าอะไรคืออินเตอร์เน็ต  ให้คุณอธิบายว่าอินเตอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งมีคอมพิวเตอร์จ�านวนมากเชื่อมต่อกัน

อยู ่ระบบน้ีเหมือนกบัเมอืงต่างๆ ในโครงข่ายถนนหรือป้ายจอดรถเมล์ คอมพวิเตอร์ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกนัหรอืกระจาย

อยู่ได้ทั่วโลก  ให้เด็กๆ สร้างเครือข่ายของพวกเขาเองโดยให้แทนตัวเองเป็น “คอมพิวเตอร์”  ซึ่งทุกเครื่องนั้นเชื่อมโยงกัน 

ดังนั้นต้องให้เด็กๆ  กระจายตัวไปท่ัวห้องและก�าหนดต�าแหน่งเฉพาะของตัวเองด้วยเทปหรือวางเก้าอี้ไว้  เตรียม

ไหมพรม รบิบิน้ หรอืเชอืกไว้ให้กบัเด็กๆ แล้วในการเชือ่มโยงกนัของเดก็ๆ จะเป็นเครอืข่าย

ได้อย่างไร อาจจะเหมือนกับเมืองต่างๆ ในโครงข่ายถนนก็ได ้แล้วแต่ว่า

ในตอนสุดท้ายเด็กๆ จะเชื่อมโยงกันในบริเวณใกล้เคียงอย่างไร แต่

ที่ส�าคัญก็คือสุดท้ายแล้ว “คอมพิวเตอร์” ทุกเครื่องเชื่อมโยง

อยู่บนเครือข่าย  ให้คุณครูเลือกเด็กท่ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นและ

จุดหมายปลายทาง  แกนกระดาษแทน  “จดหมาย” 
และส่งแกนกระดาษไปตลอดสายของการเดินทาง 

จดหมายมาถึงเด็กที่เป็นจุดหมายปลายทางใน

ทางที่สั้นที่สุดได้อย่างไร  ให้ส่งแกนกระดาษ

กับ “คอมพิวเตอร์” เครื่องหนึ่งโดยให้เลือก

เองว่าจะใช้เส้นทางไหนในครัง้ต่อไป แล้วจะเกดิ

อะไรขึ้นหาก  “คอมพิวเตอร์”  เครื่องหนึ่งหลุด

ออกจากระบบ จะส่งต่อแกนกระดาษไปได้หรือไม่ 

ให้คณุเลอืกเดก็ออกมาหนึง่คนท่ีคิดว่าอยูใ่นต�าแหน่ง

ท่ีเป็นศนูย์กลางมากทีส่ดุ จากนัน้แล้วเดก็ๆ จะส่งแกน

กระดาษอย่างไร จะเปลีย่นเครอืข่ายอย่างไรทีท่�าให้แกน

กระดาษยังส่งไปถึงเด็กที่เป็นจุดหมายได้ 

ค�ำแนะน�ำ :
ควรตัดผ่าแกนกระดาษก่อนเพื่อที่

แกนกระดาษจะสามารถส่งผ่านส่วน

ที่ไขว้กันของสายได้

เมื่อมีผู้ส่งอเีมลไป เกร็ดนำ่รู้



 ให้คณุครชู่วยกนัคิดกับเด็กๆ วำ่จะท�ำอยำ่งไรให้ผู้อื่น
มรีอยย้ิมได้ อาจมเีดก็สกัคนเคยท�าให้พ่อแม่ พีน้่องหรือเพ่ือนของเขาประหลาดใจ

ได้  เช่น การกอด หรือการให้ดอกไม้ที่เด็กๆ เลือกด้วยตัวเอง แล้วคนเหล่านั้นแสดงท่าที

หรอืความรูส้กึอย่างไรกลบัมา ให้เดก็ๆ ทกุคนช่วยกนันกึถงึการท�าสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ทีม่อบรอยยิม้

ให้กับคนแปลกหน้าได้  อาจเป็นการที่เด็กทุกคนให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆ  ของตัวเองกับผู้อื่น

ในระหว่างทางกลับบ้าน เช่น รูปภาพขนาดเล็กที่วาดด้วยตนเอง หรืออาจแค่ยิ้มกว้างๆ ให้กับคน

ที่พบเจอในระหว่างทาง แล้วผู้คนเหล่านั้นจะตอบกลับมาอย่างไร 

โดมิโน คอื การวางสิง่ของเรียงแถวต่อกนัเป็นเส้นทางยาวโดยเว้นระยะห่างระหว่าง

ตวัโดมโิน จะเกดิอะไรขึน้ถ้าโดมโินตัวท้ายแถวล้มไปด้านหน้า การเคล่ือนไหวของโดมโิน

เพยีงชิน้เดยีวน้ันจะท�าให้โดมโินตวัข้างหน้าเกดิการล้มลงต่อๆ กันไป เรยีกว่า

ปฏิกริยิาลูกโซ ่การไดเ้ห็นปฏิกรยิาลูกโซแ่บบนี้เป็นสิง่ทีน่า่ตื่นเตน้ สามารถ

พบเหน็ได้ในสงัคม โดยไอเดียหรอืกระแสต่างๆ มกัเกดิจากคนๆ เดียว หรอื

คนกลุ่มเล็กๆ และสามารถขยายวงกว้างเพิ่มไปอีกเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

กระแสแฟชั่นใหม่ๆ  ส่วนผลลัพธ์นั้นก็ไม่แน่นอนเสมอไป  แต่จะเกิดอะไร

ขึ้นถ้ามีคนติดตามและร่วมท�าตามไอเดียนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

10.  สญัลกัษณ์สื่ออำรมณ์

ยิ้มหน่อย 

โดมิโน

 ให้เด็กๆ วำดรปูสญัลักษณ์สื่ออำรมณ์ 
หรืออิโมจ ิ(emoji) ในอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยวาด 1 อารมณ์ลงบน

กระดาษหนึ่งชิ้น เช่น สัญลักษณ์ยิ้มดีใจ เศร้า และโกรธ เป็นต้น เด็กๆ 

รู้หรือไม่ว่ามีอารมณ์ใดปรากฏอยู่ตอนนี้  ให้เด็กๆ ทุกคนลองช่วยกันคิด

ว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  อะไรท�าให้เรามีความสุข  เศร้า  หรือ

โกรธมากๆ แล้วเราท�าอย่างไรท่ีท�าให้คนอ่ืนรูส้กึมคีวามสขุ เศร้า หรอืโกรธ 

ให้เดก็ๆ ลองรวบรวมอารมณ์อืน่ๆ เพิม่เตมิแล้วคิดอโิมจอ่ืินๆ ทีค่ดิว่าเข้ากับ

ความรู้สึกนั้นๆ
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ให้เด็กๆ ช่วยกนัท�ำปฎกิริยำลกูโซ่แบบง่ำยๆ 

เช่น  น�าอิฐของเล่นหรือหนังสือมาวางเรียงต่อกัน  ต้องวางอิฐหรือ

หนังสือให้มีระยะห่างกันเท่าไหร่ที่จะท�าให้ของในแถวล้มทับกันต่อๆ ไปได้ 

ถ้าหากเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างแต่ละต�าแหน่ง แล้วจะต้องใช้แรงมาก

แค่ไหนที่จะผลักอิฐหรือหนังสือ  ให้คุณครูลองให้เด็กๆ ทดลองไอเดียของ

พวกเขา

  ให้เด็กๆ ทุกคนนั่งต่อแถวกันหนึ่งแถว แล้วเด็กคนที่นั่ง

คนสุดท้ายเป็นคนให้สญัญาณ เช่น เกาหลงัคนทีน่ัง่อยูข้่างหน้า 

โดยเริ่มจากเด็กท่ีน่ังข้างหลังสุด  เมื่อเด็กท่ีนั่งอยู่ด้านหน้า

รูส้กึถงึสญัญาณน้ีให้ท�าส่งต่อไปเช่นนีเ้รือ่ยๆ เมือ่สญัญาณนี้

มาถึงเด็กที่อยู่ด้านหน้าสุด  ให้ว่ิงไปนั่งท่ีท้ายแถวแล้วเริ่ม

ปล่อยปฏิกริยาลูกโซ่อันใหม่อีกครั้ง  เด็กๆ  จะส่ง

สัญญาณครั้งใหม่นี้ได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่ 

 มีส่ิงของหลำยอย่ำงที่สำมำรถล้ม
แล้วกระทบต่อๆ กัน แต่ความคิดบางอย่างก็สามารถ

ปลูกฝังต่อกันไปได้เช่นกัน  ให้คุณครูถามเด็กๆ  ว่าพวกเขาเคยคิด

วางแผนท�าสิ่งใดเป็นพิเศษหรือไม่  แล้วอะไรท�าให้คิดถึงจุดเริ่มต้นให้เกิด

สิง่นัน้ เดก็ๆ ได้บอกแผนนีก้บัใครหรอืยงั แล้วใครบ้างท่ีคดิว่าเป็นไอเดีย

ที่ดีและอยากท�าด้วย หรือใครบ้างที่อาจจะไม่เห็นด้วย ให้คุณครู

อธบิายกบัเดก็ๆ ว่าพวกเขาไม่สามารถโน้มน้าวคนอืน่ให้ชืน่ชอบ

ความคิดของตัวเองได้เสมอไป  แต่บางคร้ังความคิดของคนๆ 

เดียวนั้นสามารถน�าไปสู ่ปฏิกริยาลูกโซ่ท่ียาวต่อกันไปจน

สุดท้ายแล้วมีคนมาเข้าร่วมด้วยเป็นจ�านวนมากได้ 

วำงอย่ำงเท่ำๆ กัน

กำรกระจำยควำมคิดใหม่



 เดก็ๆ ล้วนมปีระสบการณ์และได้ทดลองท�ากจิกรรมต่างๆ มากมายในหวัข้อ “กำรเคลือ่นไหว” โดยใช้ค�าแนะน�าจาก
คู่มือเล่มนี ้ จึงอาจจะอยากแบ่งปันและแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความสนุกสนานจากกิจกรรมเหล่านั้น  คุณครูอาจช่วยเด็กๆ  ใน

การเชิญพ่อแม่  ผู ้ปกครอง  มาร่วมกิจกรรมเทศกาลวันนัก

วทิยาศาสตร์น้อยนี ้ส�าหรบัเนือ้หาของกจิกรรมภายในงานนัน้

เด็กๆ  สามารถน�ากิจกรรมต่างๆ  จากในคู ่มือเพื่อเป็น

แรงบันดาลใจในการคิด  “กำรแสดง” ในรูปแบบของ

พวกเขาเอง แล้วเด็กๆ มคีวามคดิอะไรบ้าง อยากจะแสดง

อะไรให้กับผู้อื่นได้เห็น 

 สญัลกัษณ์ (พิกโตแกรม) ควรมีลักษณะ

ที่เรียบง่ายและประกอบด้วยข้อมูลที่ส�าคัญ ยกตัวอย่างเช่น 

กรณีของป้ายจราจรหรือป้ายห้องน�้า เป็นต้น ให้เด็กๆ คิด

ภาพสัญลักษณ์ขึ้นมากลุ่มละ 1 ภาพ ให้เด็กๆ วาดภาพและ

ระบายสีให้สวยงาม เช่น ภาพแทนการทานอาหารกลางวัน เด็กๆ จะวาด

ออกมาเป็นภาพอย่างไร ให้คุณครู ตั้งค�าถามเพื่อช่วยในการวาดภาพของเด็กๆ ง่ายมากยิ่งขึ้น

คือ เมื่อพูดถึงการทานอาหารจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก อะไรที่ท�าให้รู้ว่าเป็นอาหาร อะไรที่ส�าคัญ

หรือเป็นลักษณะเฉพาะของอาหาร และมีอะไรส�าคัญอีกบ้าง

 ให้คณุครเูตรยีมเชอืกทีร้่อยด้วยลกูปัด ตามจ�านวน
วันที่เหลือจนกว่าจะถึงเทศกาล ให้เด็กๆ น�าลูกปัดออกจากเชือก 1 ลูก

ในทกุๆ เช้า เด็กๆ จะได้เห็นลกูปัดทีเ่หลืออยูท่กุวันและรูว่้าวันกจิกรรมนี้

ใกล้เข้ามาเท่าไหร่

11.  ยินดตี้อนรบัสู่เทศกำล
   แห่งกำรเคลื่อนไหว

นับเวลำ

สญัลกัษณ์

กำรเตรยีมพร้อมและติดตำมผลลพัธ์ที่ดสี�ำหรบัเทศกำล
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แผนที่

แยกประเภทขยะ

 กำรอ่ำนแผนที่หรือแผนผังช่วยเสริมสร้าง

จินตนาการเกี่ยวกับขนาดของพื้นที ่แต่เนื่องจากโลกของเราเป็นสาม

มิติ จึงเป็นเรื่องยากที่จะท�าให้เด็กเข้าใจแผนที่ที่เป็นสองมิติ ให้คุณครู

ช่วยเด็กๆ โดยคุณครูเริ่มพาเด็กๆ เดินตามแผนผังโรงเรียนจากประตู

ทางเข้าโรงเรียนไปสู่ห้องเรียนของเด็กๆ  และให้คุณครูคอยระวังเพื่อ

ให้แน่ใจว่ายังอยู่ในเส้นทางเดินหรือไม่ รวมถึงให้เด็กๆ ช่วยกันชี้บอก

เส้นทางบนแผนทีว่่าตอนนีอ้ยูต่รงบรเิวณไหนของโรงเรียนแม้ว่าเด็กๆ 

อาจไม่เข้าใจข้อมูลทั้งหมดบนแผนที่นี้  แต่พวกเขาก็จะไปถึงจุดหมาย

ปลายทางได้ด้วยกันโดยใช้วิธีที่กล่าวมานี้

 หลงัจำกจบเทศกำลกเ็ข้ำสูช่่วงกำร
ท�ำควำมสะอำด แต่เดก็ๆ จะจดัการกบัขยะทีป่นกัน

อยู่ได้อย่างไร  ทั้งน้ีก็มีวิธีการจัดประเภทต่างๆ  มากมาย

ให้เด็กๆ เลือกและอธิบายว่าการแยกขยะมีข้อดีอย่างไร 

หรือการแยกขยะเป็นข้อเสียตอนไหน ขยะ

ชนิดไหนทิ้งลงถังไหน ถังขยะแต่ละสี

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 ให้คณุครชู่วยเด็กๆ ในการลองออกแบบวิธีการ

นับจ�านวนผู้ปกครองและแขกที่เข้าร่วมงานเทศกาล  ว่ามี

จ�านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจ�านวนกี่คน

นับจ�ำนวน



ที่ปรึกษำ      ผศ.รวิน ระวิวงศ์

        นางอภิญาณ์ หทัยธรรม

        นายสุวรค์ วงษ์ศิริ

        นางกรรณิการ์ เฉิน

บรรณำธิกำรบริหำร    นางสาวจีรพัชรินทร ์อรรถจินดา

        นางสาวสุภรา กมลพัฒนะ

บรรณำธิกำร      นางสาวนิชาภา ชูศิริโรจน์

เรยีบเรยีง      นางสาวรักชนก บุตตะโยธี

        นางทัศนา นาคสมบูรณ์

        นางสาววรภร ฉิมมี

        นางสาวเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์

        นายมงคล คุ้มวงศ์

        นางสาวนพรัตน์ ยิ่งเมืองมาร

        นางสาวอณัญญา บุญสนอง

ภำพประกอบ      นางสาวนุชจริม เย็นทรวง

        นางสาวปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์

ผู้แปล        นางสาวธัญวรัตน์ มะลิทอง

กรำฟฟิก      บ.พิมพ์ด ีจ�ากัด

        นางสาวสิริ นิธิเมธารัตน์

จัดพิมพ์และเผยแพร ่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

        พ.ศ.2562 จ�านวน 2,500 เล่ม

ISBN     978-616-12-0598-0

44



Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃâ´Â

www.littlescientistshouse.com

¨Ñ́ ¾ÔÁ¾�â´Â                      Í§¤�¡ÒÃ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áË‹§ªÒµÔ

“ÁÒÃ‹ÇÁ¤Œ¹¾ºÊ Ôè§· Õèà¤Å×èÍ¹äËÇ
        ä»¡Ñº¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¹ŒÍÂ”


