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Introduction
Moradokmai Theatre Community and Homeschool created this book together with
Taka Tuka Society (Slovenia) and Teatar Tirena (Croatia) as part of the Erasmus+
international project Let’s Communicate! The main purpose of the project was
to improve the competences of young people in the field of communication in
English and International Sign Language, but we also focused on learning to learn
and developing a sense of initiative and entrepreneurship through educational
theatre and drama. The book is aimed at every pedagogical worker who would
like to explore how drama builds up an external & internal communication, selfesteem, and a learning life for young people.

บทนำ�
ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ Moradokmai Theatre Community และ Homeschool
ได้สร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นพร้อมกับ Taka Tuka Society (สโลวีเนีย) และ Teatar Tirena
(โครเอเชีย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Erasmus + โครงการ Let ‘s Communicate!
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของโครงการนี้ คื อ การพั ฒ นาความสามารถของเยาวชนในด้ า นการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษามือสากล แต่เรายังเน้นการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ การพัฒนาความ
คิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการผ่านละครเพื่อการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายสำ�หรับ
นักการละครเพื่อการเรียนรู้ทุกคนที่ต้องการสำ�รวจว่าละครสร้างการสื่อสารทั้งภายนอกและ
ภายใน ความภาคภูมิใจในตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างเรียนรู้สำ�หรับเยาวชนได้อย่างไร
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1.องค์ประกอบของละครในทัศนะของชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
1.What is Drama? A viewpoint by Chang Janaprakal Chandruang

Drama (ละคร)
1. Actor (นักแสดง)
2. Story (เรื่องราว)
3.Audience (คนดู)

บทที่ 1

CHAPTER 1

เมื่อถามว่า ละครคืออะไร? คนทั่วไปมักจะตอบว่า
“ละครคือการแสดง” “ละครคือคือเรื่องแต่ง” “ละครคือบทบาทสมมติ” “ละครคือเสแสร้งแกล้งทำ� ละครคือความไม่
จริง”
When this question is asked, people normally say Drama is a performance. Drama is a made up
story. Drama is roleplay. Drama is an artificial act. Drama is unreal.

Drama
(ละคร)

To Do
(ทำ�ให้ดู)
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หาคำ�จำ�กัดความที่ชัดเจนของคำ�ว่า “ละคร”ไม่ได้

It is very difficult to define the word “ Drama”.
When this question was asked to Chang Janaprakal Chandruang dramatist and founder of
Moradokmai Theatre Community & Home school, he said that if it’s problematic to define the
meaning of drama, we should look carefully at the origin of the word “drama” and a component of
drama. The actor is a person who acts. The player is a person who plays. A definition is very clear.
Drama is originally from Greek, Latin and then English, meaning to do or to act. In other words,
drama is the science of an act by an actor. However in the Thai language, we use the word
“Nak Sadang” which means a perfomer in English, not exactly an actor, which creates a cultural
variation as a performer in the Thai context, leads to some kinds of entertainment. The purpose
is to entertain rather than the true purpose of drama which dates back over 5,000 years, to the
time of the ancient Greeks.
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บทที่ 1

ละคร ในความหมายของครูช่าง จึงให้ย้อนมาดูที่ที่มาของคำ�ว่า Drama ที่แปลว่า To Do จริงๆ ละคร จึงหมาย
ถึงการการทำ�ของ Actor Act of an Actor ( ซึ่งภาษาไทยเลือกใช้คำ�ว่า นักแสดง คงเพราะหาคำ�อื่นที่เหมาะสม
ไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้พาคนเข้าใจไขว้เขว ว่า ละคร เป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องแต่ง เป็นบทบาทสมมติไปโน่น) ละครจึง
เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการกระทำ�ล้วนๆของ นักกระทำ� ( Actor) ที่เล่าเรื่องของตัวเองในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ
นำ�พาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเสมอ ไม่ใช่เพียงเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่อย่างเดียว

CHAPTER 1

เมื่อถามครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ครูตอบว่า หากมันยากนักที่จะหาความหมายของคำ�ว่าละคร ก็ให้เปลี่ยน
มาพิจารณาที่ที่มาของคำ�ว่าละคร และองค์ประกอบของละครละคร มาจากคำ�ในภาษาอังกฤษที่ว่า DRAMA
ตามรากศัพท์แปลว่า TO DO แปลว่า ทำ�ให้ดูหรือจะว่าไปแล้ว ละครก็คือ ศาสตร์ของการลงมือทำ� ดูอย่างนัก
แสดง ฝรั่งก็ใช้คำ�ว่า Actor แปลว่า นักกระทำ� หรือ Player แปลว่า นักเล่น ความหมายมันชัด แต่คนไทยใช้คำ�
ว่า นักแสดง ซึ่งตรงกับคำ�ว่า Performer ซึ่งก็ถูกต้องเหมือนกัน แต่มันไม่ชัดเจนเท่ากับคำ�ว่า Actor นักกระทำ�
นักแสดง คือ Performer การแสดงก็คือ Performance คำ�ว่าการแสดงนี่ล่ะที่ทำ�ให้ ความหมายของละครคลาด
เคลื่อน กลายเป็นเรื่องของ มหรสพ-การละเล่นเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ หาความเป็นแก่นสารไม่ได้ ในขณะ
ที่หน้าที่ที่แท้จริงของละครนั้นมีไว้เพื่อสร้างความกระเพื่อม สั่นสะเทือนความไม่ถูกต้อง และเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต
ของผู้ให้และผู้รับ ผ่านการเล่าเรื่องของตัวเอง

Actor

(นักกระทำ�)

Selection of
the truth
(การเล่าความจริง)

Need to
Express

(ความต้องการ
อย่างยิ่งยวด)

บทที่ 1

CHAPTER 1

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่า แบบไหน เป็นละคร แบบไหนกลายเป็นมหรสพ เส้นแบ่งเพียงบางๆที่แยกละครออกจาก
มหรสพนั้น คือ การพิจารณาองค์ประกอบของละครที่มีเพียง 3 อย่างเท่านั้น ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่า
ไม่ใช่ละคร
1.นักกระทำ� ที่เรียกว่า Actor
2.เรื่องราว ที่เรียกว่า Story
3.คนดู ที่เรียกว่า Audience
เมื่อActor มี Need to express คือ มีความต้องการอย่างยิ่งยวดที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเขาแก่คนดูพิเศษ
ของเขา และบรรยากาศแวดล้อมหลอมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดโยนิโสมนสิการ เมื่อนั้น คือ ละคร
ละคร จึงมีจุดกำ�เนิดมาจาก ความจริงใจ ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำ�
ละครคือ Selection of the truth คือการเล่าความจริงแท้ในรูปแบบที่ผู้เล่าหรือนักกระทำ� เลือกแล้วว่า เหมาะ
สมกับคนดูของเขา และจะทำ�ให้คนดูเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการจะบอกได้
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Then, how can we differentiate drama from entertainment? Actually there is only a thin line
between drama and entertainment and the way to consider it, is to look at the components of
drama which consist of 3 elements, the actor, the story, the audience.
Which out of the three, wouldn’t be considered as a drama.

Selection
of the
truth
(การเล่า
ความจริง)

Drama
(ละคร)
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บทที่ 1

When the actor has a need to tell the story to his special audience, circumstances unite until
they reach a certain layer of critical reflection, then drama begins. Therefore, drama has an
origin in reality, not artificiality. Drama is a selection of the truth, defined by the form of telling a
story which is specially picked for a specific audience in order to tune them into a message or a
content that an actor wants to convey.

CHAPTER 1

1.Actor
2.Story
3.Audience

บรรยากาศที่เป็นละคร

ห้องเรียน ( นักแสดง =ครู / เรื่องราว= เนื้อหาที่สอน / คนดู = นักเรียน)
การแสดงธรรมของพระ ( นักแสดง=พระ /เรื่องราว = ธรรม/คนดู -อุบาสกอุบาสิกา)

ละคร คือ การพาคนไปเข้าถึง ละครจึงไม่ได้เป็นเพียง บทบาทสมติ หรือบทบาทสมมติ หรือกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมแต่ละคร คือการศึกษาทั้งระบบ คือ ไม่ใช่ รถในลานจอด แต่ เป็นลานจอดรถ

The atmosphere which creates a form of Drama

Drama leads people to access a dimension of truth, so it’s not merely an entertainment, though
of course you can also enjoy it. The more skilful the actor is at telling his story, the more you enter
into the truth with joy.
Many people would say, “Ah that is drama in education”. But, I never say that. Drama in education
is like a car in a parking lot. Drama is an education,it’s not a single car but the whole parking lot.

บทที่ 1

CHAPTER 1

Classroom ( Actor = Teacher / Story = Subject or content/ Audience = Students)
Buddhist Monk Preaching ( Actor = Monk / Story = Dhamma / Audience =
Disciplines)
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CHAPTER 1

The atmosphere
which creates a form of
Drama
บรรยากาศที่เป็นละคร

Actor = Teacher
(นักแสดง =ครู)

Actor = Monk
(นักแสดง=พระ )

Story = Subject or
content
(เรื่องราว= เนื้อหาที่สอน)

Story = Dhamma
(เรื่องราว = ธรรม)

Audience = Students)
(คนดู = นักเรียน)

Audience = Disciplines
(คนดู -อุบาสกอุบาสิกา)
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บทที่ 1

Buddhist Monk
Preaching
(การแสดงธรรมของพระ)

Classroom
(ห้องเรียน)

บรรยากาศแบบไหนที่ไม่เป็นละคร แม้ว่าจะมีองค์ประกอบครบ
บรรยากาศ ที่ไม่หลอมเป็นหนึ่งเดียว เช่น ครูสอนไปเด็กคุยไป การเทศนาในขณะที่ญาติโยมใช้มือถือไปด้วย การ
ประชุมที่มีคนลุกไปลุกมา เริ่มไม่พร้อมกัน ยังไม่เบิกก็ลุกก่อน บรรยากาศเช่นนี้ ไม่เรียกว่า” ละคร” เป็นได้เพียง
มหรสพเท่านั้น

What kind of atmosphere would ruin the harmony of drama, and make it
merely an entertainment, even when the three components are present?
When the teacher and students are talking at the same time.Preaching while attendees are chatting on a mobile phone.Acting while members are moving around or leaving the room.
When there is no harmony of purpose there can be no act of drama. It would be just an act of
Entertainment.

Drama
(ละคร)

Entertainment
(มหรสพ)

No harmony
(ไม่เป็นหนึ่งเดียว)

บทที่ 1

CHAPTER 1

Harmony
(เป็นหนึ่งเดียว)

Consists of
3 drama elements

Consists of
3 drama elements

(ครบองค์ประกอบละคร)

(ครบองค์ประกอบละคร)

- Actor (นักแสดง)
-Story (เรื่องราว) /
Sometimes there is no story
(บางทีไม่มีเรื่องราว)
- Audience (คนดู)

- Actor (นักแสดง)
- Story (เรื่องราว)
- Audience (คนดู)
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ทำ�อย่างไรจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นแบบละครได้
ฝึกฝนปรัชญา 6 ข้อของมรดกใหม่
1.พร้อมใจกันทำ�พร้อมใจกันเลิก -ทำ�เมื่อทุกคนพร้อม เลิกเมื่อทุกคนพร้อม

3.อยู่อย่างต่ำ�ทำ�อย่างสูง - พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาวัตถุ เพื่อจะได้จดจ่อกับเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อผู้
อื่น

CHAPTER 1

4.แผ่วที่ผลทำ�ที่เหตุ: ฝึกฟังมากกว่าได้ยิน เห็นความงามของกระบวนการ เชื่อมั่นในคุณค่าของ
เพื่อนมนุษย์

บทที่ 1

2.ทำ�แล้วทำ�เล่าจนทำ�ได้ -ฝึกฝนทักษะสร้างรูปแบบของการเล่าเรื่อง

5.ไม่มีเรื่องเล่าที่เล่าไม่ได้ มีแต่นักแสดงที่เล่าไม่เป็น : กล้าหาญที่จะเล่า แม้แต่ความผิดพลาดของตัว
เอง ในรูปแบบที่งาม มีคุณค่า และเป็นไปเพื่อส่วนรวม
6.เป็นอย่างที่กิน เป็นอย่างที่อ่าน เป็นอย่างที่สอน : เป็นตัวอย่าง เป็นผู้แสวงหาความรู้

How do we create an atmosphere for Drama? We practice the six philosophies of Moradokmai Theatre Community & Home-school
1. To meet and disperse in harmony. : Focus when everyone is ready and disperse in
unity.
2. Practice skills until you master them to tell a story.
3. Live Life simply to offer more: Be self - sufficient, minimalistic in order to have more
focus on the collective aims.
4. Prior to product is process: Learn to listen, not just to hear, but to value the process,
and trust in the uniqueness of each other.
5. There is no story that cannot be told, just the unskilful storyteller: Be brave in telling
a story, even your own story so it can be a lesson to all.
6. Be a role model in everything – in what you eat, you read you teach and illustrate
the value of learning.

17

Create an atmosphere for Drama
(สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นแบบละคร)
1. To meet and disperse in harmony.
(พร้อมใจกันทำ� พร้อมใจกันเลิก)
2. Practice skills until you master them to
tell a story.
(ทำ�แล้วทำ�เล่าจนทำ�ได้)
3. Live Life simply to offer more
(อยู่อย่างต่ำ� ทำ�อย่างสูง)

5. There is no story that cannot be told,
just the unskilful storyteller
(ไม่มีเรื่องเล่าที่เล่าไม่ได้มีแต่นักแสดงที่เล่าไม่เป็น)
6. Be a role model in everything
(เป็นอย่างที่กิน เป็นอย่างที่อ่าน เป็น อย่างที่สอน)

บทที่ 1

CHAPTER 1

4. Prior to product is process
(แผ่วนที่ผล ทำ�ที่เหตุ)
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CHAPTER 1

บทที่ 1
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บทที่ 2
Chapter 2

2.การศึกษาแบบสำ�นักผ่านละครที่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ : ไม้ใหญ่ดูแลไม้เล็ก
2. In House Education through Drama at Moradokmai Theatre Community
& Home-school. The big tree gives shade to the little tree.
The little tree fertilises the big tree.
Inclusive education

การศึกษาแบบสำ�นักคืออะไร

บทที่ 2

CHAPTER 2

การศึกษาแบบสำ�นัก คือระบบการเรียนรู้ของสังคมไทย ก่อนที่จะเริ่มมีโรงเรียนในระบบตามแบบตะวันตก ในยุค
นั้นหรือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เด็กไทยเรียนรู้ผ่านการบวชเรียน หรือไม่ พ่อแม่ก็จะพาลูกหลานมาฝากเรียนรู้
ผ่านราชสำ�นัก หรือสำ�นักของครูผู้เป็นเอตทัคคะ หรือเป็นผู้ชำ�นาญการด้านต่างๆ เช่น สำ�นักบ้านหม้อ ชำ�นาญ
ด้านการตีเหล็กให้เป็นหม้อ สำ�นักดาบชำ�นาญด้านการตีดาบและฝึกเพลงดาบ เป็นต้น
การเรียนรู้ของเด็กๆคือ มาอยู่มากินที่บ้านครู เรียนรู้ไปด้วย ช่วยการงานในบ้านไปด้วย พอสำ�เร็จเสร็จวิชาก็ลา
ครูไปตั้งสำ�นักเลี้ยงชีพตัวเอง
What is an in house education?
In house education is a traditional learning system in Thai Society, which existed prior to the
formal educational school system, inherited from the West. Over hundreds of years young Thais
learned through entering the monkhood as a novice, or parents would look for a real master in a
particular skill like pottery or sword making to apprentice their child to.
Parents would bring gifts of fruit, flowers, incense and candles to pay respect to the master at
home, and beg him to accept their child as his student. Then, when the master accepted him, the
child would remain at the in- house school for a specified period of time. He would live and learn as
well as helping out in the household, with whatever the master needed, until he was good enough
to leave and became independent.
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การศึกษาแบบสำ�นักผ่านละคร : ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่
Education through Theatre: Moradokmai Theatre Community & Home School.

ครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง อดีตอาจารย์สอนที่ภาควิชาศิลปะการละคร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬา ร่วม20 ปี/ นักเขียนบทละคร นักแสดง ผู้กำ�กับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงศิลปินศิลปาธร
(2552)และศิลปินแห่ง
ชาติ(2562) เป็นหลานตาของบรมครู ถือกำ�เนิดและใช้ชีวิตวัยเยาว์ร่วมกับ
ครอบครัวขยายของพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและลูกศิษย์ลูกหา ณ สำ�นักบ้านบาตร
Chang Janaprakal Chandruang had been a professor at the Dramatic
Arts department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University,
Thailand for almost 20 years. A well known actor, script writer,
and director in film and television, a well recognized contemporary
artist (2009) and a national artist (2019 he was born into an artistic
community, the grandson of the Maestro Luang Pradit Phairoh (Sorn
Silpa Banleng). He lived his childhood within an extended family of
parents, uncles, aunts, and all the maestro ‘s students and disciples,
in the household of Bbaan Batr, There he became fascinated and
passionate about the music and theatre vibes that surrounded him.
เหตุเพราะครูช่างหัวหน้าสำ�นักนั้น ร่ำ�เรียนศึกษาศาสตร์วิชาละครตะวันตก ดนตรีแบบตะวันตก ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร่วม7 ปี (2515-2522)เวลาที่ห่างบ้านอย่างยาวนาน ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักและความ
ผูกพันกับรากเหง้าวิถีชีวิตไทยและกลิ่นอายของดนตรีไทยที่ซึมซับมาแต่เล็กๆที่สำ�นักบ้านบาตร
เมื่อถึงกาลที่เหมาะสม ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้น จากคณะละครในปีพ.ศ 2538 สู่
ชุมชนละครในปีพ.ศ 2548 และการจัดการศึกษาแบบสำ�นักผ่านละครในปีพ.ศ 2551

23

บทที่ 2

Moradokmai Theatre Community & Home-school under the
care of the Kumut Chandruang Foundation has replicated
an in-house education scheme from the school of Baan Batr
Bangkok, under the patronage of the eminent Thai classical
music maestro Luang Pradit Phairoh (Sorn Silpa Banleng)
(1881-1954).

CHAPTER 2

ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่
ภายใต้มูลนิธิกุมุทจันทร์เรือง
ลอกแบบการจั ด การศึ ก ษาแบบสำ � นั ก มาจากสำ � นั ก บ้ า นบาตร
กรุงเทพมหานคร ของบรมครูดนตรีไทยผู้ยิ่งใหญ่ หลวงประดิษฐ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง(พ.ศ2424-2497) เรียก
ได้ว่าเป็นสำ�นักดนตรีไทยและนาฏศิลป์การละคร

มรดกใหม่จัดการศึกษาสำ�หรับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา(ทางเลือก) ใช้หลักสูตรบู
รณาการศิลปการละคร พุทธศาสนาและทักษะชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อหวังจะสร้างแบบอย่างของเยาวชนและศิลปิน
ที่ “คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะ” ยังประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น มีอุตสาหะ ทุกข์ยาก สุข
ง่าย และพึ่งตนเองได้
Between 1972 -1978 he spent seven years in
the USA, studying theatre. Struggling to survive
in the land of opportunities, all the memories
from his childhood became very valuable to
him during those years, and led him on his
return and at an appropriate time, to establish
Moradokmai Theatre Community and Homeschool. Moradokmai means New Heritage. The
theatre troupe was started in 1995, and gradually
developed into a theatre community in 2005, and
a home-school in 2008.
The school provides an in-house education from primary level to secondary, and High school
through to college, with its own unique curriculum. integrated dramatic arts are studied alongside
Buddhist philosophies, and life skills. The aim is to develop highly skilled artists who have a critical
awareness and a moral conscience, as well as learning to practice a self- sufficient way of living.
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“ มรดกใหม่” เป็นโรงเรียนกินนอนที่เรียนฟรี อยู่ฟรี ปีหนึ่งๆเด็กๆกลับบ้านเพียงปีละ 2 ครั้งรวม 20 วัน ครูเป็น
อาสาสมัคร24 ชั่วโมงโดยไม่มีเงินเดือน
เยาวชนมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งวิถีการเรียนรู้แบบสำ�นักตื่นตั้งแต่ตีสี่สี่สิบห้ามาฝึกฝนดนตรีและศิลปะทุก
แขนง บูรณาการการพัฒนาทักษะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้พลิกฟื้นเยาวชนจำ�นวนหนึ่งให้ได้ค้นพบศักยภาพ
ของตัวเอง สามารถพัฒนาทักษะทุกๆด้านตามครรลอง
Moradokmai is a boarding school in a community.
There are no tuition fees, and teachers are fulltime and voluntary. Students come from various
provinces of Thailand. They rise at 4.45 am daily to
performs their rituals along with routine practices
in music, dance and theatre as well as studying Thai
and English languages. With this method of learning
through drama, students find their own abilities,
their potential and their future goals.
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แนวทางสำ�คัญของการจัดการศึกษาผ่านละครของมรดกใหม่ มีหลายประการที่น่าสนใจคือ วิถี”ต้นไม้ใหญ่ ดูแล
ต้นไม้เล็ก” “สีโจงบอกความเป็นอาวุโสนิยม” ได้แก่ โจงสีดำ� ผู้ที่พร้อมสอน โจงสีน้ำ�เงิน ครูฝึกหัด โจงสีแดงเด็กๆ
มัธยมศึกษา โจงสีส้มเด็กประถมศึกษา และโจงชมพูเด็กปฐมวัย
An in-house education through drama at Moradokmai is very interesting in several aspects
The Big tree gives shade to the little tree. The little tree gives fertilizer to the big tree. In this
inclusive education, seniority is indicated through the colours of the traditional pants the students
wear. A black Jongraben is senior to a blue one then to a red jongraben and orange one and a
pink one.

CHAPTER 2

“ใบไม้ในกำ�มือ” เรียนรู้ให้ชำ�นาญในบางเรื่องเพื่อเข้าถึงทุกๆเรื่อง เด็กๆค้นหาความชำ�นาญ ผ่านการเรียน
ดนตรีไทย 1 ชิ้น ดนตรีสากล 1 ชิ้น รำ�ไทยและโขนไทย ควบคู่กับการเคลื่อนไหวแบบตะวันตก และร้อยรัดทักษะ
ทั้งหมดสู่การเล่าเรื่องผ่านละคร นอกจากนั้นยังบูรณาการควบคู่กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์เบื้องต้น และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นอีกด้วย

บทที่ 2

Leaves in a palm means learning a specific area or practicing a specific skill until you master it, and
it paves the way to every other thing.
Students in Moradokmai learn one traditional musical instrument and one western musical
instrument, Thai classical dance, as well as western movement through drama, until they can find
their own major and focus on it. Apart from this they also integrate drama with other general
subjects like Thai, English, Social Studies, Maths, and basic science.
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3.EF แบบบ้านๆผ่านละคร : มองเห็นตัวเองในอนาคต ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทำ�สิ่ง
ยากจนสำ�เร็จ
3. Homemade EF through drama : How I see myself in the future.
Achieving your own dream. To overcome difficulties with joy.

THE CONE OF LEARNING

After 2 weeks,
we tend to remeber...

I see and I forget.
I hear and I remember.
Reading
I do and I understand.
– Confucius
Hearing Words
Seeing

• 30% of what we SEE

Watching a Movie
Looking at an Exhibit
Watching a Demonstration
Seeing It Done on Location
Participating in
a Discussion Giving a Talk

• 70% of what we SAY

CHAPTER 3

Doing a Dramatic Presentation Simulating
the Real Experience Doing the Real Thing

บทที่ 3

• 50% of what
we SEE & HEAR

• 90% of what we
SAY & DO

ACTIVE

• 20% of what we HEAR

PASSIVE

• 10% of what we READ

การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายคือหัวใจสำ�คัญของการเรียนรู้ที่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ เด็กๆทุกคนถูกฝึกให้ตั้ง
เป้าหมาย ทั้งระยะใกล้และระยะไกล และหาทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ให้ไปให้ถึงเป้าหมาย ระหว่างทางเด็กๆอาจจะ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้ นั่นไม่ใช่สาระสำ�คัญ สาระที่มุ่งเน้น คือ การสร้างความอุตสาหะ ให้เด็กๆได้ลอง ขบคิด
หาวิธี และมีวินัยที่จะลงมือทำ� เมื่อสำ�เร็จแล้วในระหว่างทางเขาอาจจะค้นพบตัวเองและไปต่อ หรืออาจจะหักเลี้ยว
ไปแสวงหาหนทางใหม่ก็ย่อมได้ แต่แน่นอนว่า เขาจะเพิ่มพูนทักษะการคิดเป็น ทำ�เป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่
กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็นจากการลงมือทำ�สิ่งยากจนสำ�เร็จ
Learning with a goal is a significant core of the Moradokmai learning process. Every student has
been trained to visualise an aim for what they do. It may be a short distance goal, or a long
distance goal. Then a student will find a concrete direction according to time place and action,
and work towards it. Along the way, the goal may change, but that is not too important. The main
idea is to create an endurance and a discipline for the student, as they need to aim for a goal,
plan for it, practice and work for it, through failures and accomplishments. Even if they are not
successful in the end, they will benefit from the critical thinking, the individual skill improvement,
the development of a skill or ability, they will learn problem solving, and how to live communally,
and an ability to be happy despite hardship.
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ยกตัวอย่าง แบบฝึก การแสดงบทพูดเดี่ยว ( A solo Monologue Performance) ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและทักษะการแสดงละคร ดนตรี และการฝึกคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ลองผิดลองถูกพบว่า เด็กๆ
สามารถทำ�ได้อย่างน่ามหัศจรรย์
กระบวนการเริ่มต้นจาก 1.สำ�รวจตัวเอง 2.วางเป้าหมาย 3.ทดลองทำ� 4.คิดค้นวิธีไปสู่เป้าหมาย 5.ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม เป็นไปได้จริง 1-2-3 และ 6.แปรมันออกมาเป็น บทและการแสดง รวมทั้งสร้างสรรเพลงประกอบด้วย
ตัวเอง
กระบวนการสำ�หรับครูหลังจากนั้นคือ ประเมินเด็กๆจากชิ้นงาน ทุกด้าน รวมไปถึงขั้นตอนในการฝึกฝนของ
เด็กๆด้วย เพราะเป้าหมายสำ�คัญคือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�จริงๆ
For example A solo Monologue Performance Exercise: offers an integration of English language,
Drama and Music skills, as well as critical thinking and learning skills –
this works well with each student.
The process starts from 1. Discover yourself 2. Aim for
a goal in a specific time 3. Experiment or try it out 4.
Search for ways toward the goal 5. Adjust it to time,
place & action and reality 6.Put it into a monologue
in English, create a performance as well as follow
the direction toward a goal. The assessment for the
teacher is to work along with the students both in their
monologues and their real goal or mission. The most
important thing is the need to practice and do as they
have committed in their solo monologues.
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การแสดงบทพูดเดี่ยว (Solo Monologue Performance )ของเด็กๆ
แต่ละคน มีความเหมือนในความแตกต่าง มีความพิเศษในโครงสร้าง
เดียวกัน การเรียนรู้แบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับทั้งเด็กเล็ก เด็กโต โจงส้ม
โจงแดง และโจงน้ำ�เงินไปพร้อมๆกัน แต่มีความลึกซึ้งและกว้างขวาง
แตกต่างกัน
A solo Monologue by each student has something in common,
but also its own uniqueness. No one future will be exactly the
same. This way of learning can be for both young ones and
older ones, whether they wear Orange pants, Red pants, or
Blue pants. It can happen at the same times, but it can have
variations in the width and depth of content.

พร้อมกันนั้น เด็กๆแต่ละคนจะได้ฝึกเป็นทั้ง นักแสดง และ ผู้ชมในขณะเดียวกันผลัดกันเล่นผลัดกันดู นอกจาก
นี้ ยังผลัดกันเป็นครูเป็นนักเรียนด้วย กระบวนการประเมินในแบบที่เรียกว่า assessment เกิดขึ้น คือ ขณะที่ทุก
คนทำ�
Solo Monologue Performance หรือ การแสดงบทพูดเดี่ยวของตัวเอง เมื่อต้องกลับมานั่งเป็นผู้ชม ผู้เรียน
ก็เปลี่ยนเป็นครู สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการไปสู่ความ
สำ�เร็จของเป้าหมายและการแสดง

บทที่ 3
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Not only as a learner the student can also play the role
of actor and audience, as well as a teacher, taking turns
to take the different roles, in relation to their English
Language ability toward the success of their goal and
performance.

การแสดงบทพูดเดี่ยว (A Solo Monologue Performance) ที่มรดกใหม่ใช้ จะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นประเด็น
เนื้อหาอะไรก็ได้ แต่จะต้องมีพื้นฐานที่แตกหน่อมาจากการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่การทำ�เหมือนๆกัน
หมด เป็นการเรียนรู้แบบแนวดิ่งมากกว่าแนวนอน
The Solo Monologue performance technique which Moradokmai uses can be applicable to any
other topic and content, but it needs to start from a foundation of the
individual learning process, not a mass learning process.
It is more a vertical learning approach rather than a horizontal approach.
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Examples :

บทที่ 3
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Bai-po,
My name is Sekhawata.
I am ten years old.
I come from Sisaket.
I study in Moradokmai Homeschool.
I wish to be a toy creater because I will not buy the toy at the market.
My 3 steps to be a toy creater.
First,watch the youtube how to make a toy and copy.
Second, practice and listen the English conversation everyday
Third,creat a toy per week.
I would like to go to Japan to see a turtle because…
I want to see real sea turtle.
I want to feed them.
I will save turtle by taking off the trash from the sea.

บทที่ 3
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Khumchan,
My name is Khumchan.
I am 11 years old.
I come from Kalasin.
I am studying in Moradokmai Homeschool.
I play gong for Thai classical music.
I wish to be a poet because I take inspiration from daddy.
How I will be a poet.
First,I will read a good books every two months.
Second, I will write a journal every month.
Third, I will listen a good poet everyday.
I would like to go to China to see a panda.
Because It is beautiful.
Second, I want to know about panda life.
Third, I want to hug a real panda.
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Ped-noy,
My name is Sunanta.
I am nine years old.
I come from Patumthani.
I am studying in Moradokmai homeschool.
For Thai classical music instrument, I play a surrounded gong.
I wish to be a doctor because I would like to help patients.
I would like to go to Japan to see a sea turtle because…
I would like to touch a turtle.
I would like to see a real turtle at Japan.
I would like to go where and how a turtle live.
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Kanaan,
My name is Kanaan.
My nickname is Hero.
I am fifteen years old.
I can play a guitar and a bass and a drums-set a little bit.
I used to study a classic guitar but I cought not finish because it is very hard for me.
Kru Chang told me I have to play a Thai oboe but I want to play a xylophone because I think a
xylophone is exciting.
My favorite music is neo soul guitar because a guitar sound make me fresh.
I see myself in the future as a guitar player of a fution jazz because a fution jazz have a everything
music style and I love it .
How to become a guitar player of a fution jazz?
First, I have to practice a basic guitar strength to be a stronger.
Second,I have to play with my music band.
Third,I have to create a new song and play it with my band.
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บทที่ 3

The most inspiring motto for me is never give up!

CHAPTER 3

Tae,
My name is Chainarong.
My nickname is Tae.
I am 14 yerars old.
I have my elder sister.
Her name is Ae.
I study at Moradokmai because I was game addicted.
I have my idol. His name is P’Naitai.
My hobby is playing a xylophone.
I see myself in the future is a bass player.
How to become the bass player.
First step, I have to practice the basic training such as a scale.
Second step, watch and listen solo bass.
Third step, practice everyday.
I can plays a guitar, a bass and the drum-set.
I have many friends.
They have nicknames Hero, Jean and Chadok. I have my music band in music band. Hero plays a
guitar. Jean plays the drum-set. Chadok plays a keyboard. And I play the bass.

บทที่ 3

CHAPTER 3

Sindy,
My name is Kanokwan.
My nickname is Sindy.
I am 15 years old.
I have 1 elder sister.
Her name is Fick.
She is 18 years old.
I like art subject.
I don’t like sport.
I am studying at Moradokmai because P’Nut persuaded me.
My Thai classical music instrument is the surrounded gong.
My Idol is P’Na because she is good in Thai dance.
I want to be like her.
I see myself in the future as a Thai dancer.
How to become to be a Thai dancer.
I need to practice everyday and ask P’Na to check my position.
I wish to be better within 2 months.
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Tonnam,
My name is Sututta .
I am 11 years old.
I come from Pathumthani.
I am studying at Moradokmai Homeschool.
My Thai classical music instrument is Ranad-Toom.
I wish to be a baker because I would like to make an organic snack.
How to become a baker.
First, I will practice everyday.
Second, I will make organic snack everyday.
Third, I will eat organic snack everyweek.
I would like to go to Japan to see a whale because…
First, I want to know how big it is with my own eyes.
Second,I want to know how intelligent a whale is.
Third,I want to know what kind of food a whale eats.
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4.เป้าหมายของการเรียนรู้ : คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะ
4. The Goal of learning: an intuitive mind - skill – morality consciousness

Morality
Consciousness
(มีหิริโอตตัปปะ)

Intuitive mind
(คิดเป็น)

Skill
(มีทักษะ)

CHAPTER 4

No matter how different the life goal for each student they experience a learning process
through drama in Moradokmai Theatre Community. This is to establish a learning base that will
support or benefit their artistic development encourage an intuitive mind, develop their skill
and give them a moral conscience creating a skilled and wise artist willing to serve and protect
mankind.

บทที่ 4

ไม่ว่าเด็กๆแต่ละคนจะมีเป้าหมายอย่างไรกับชีวิต การเรียนรู้ผ่านละครของมรดกใหม่ จะว่าด้วยเรื่องของการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างศิลปินที่ คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะ คือ มีปัญญา มีฝีมือ และเห็นแก่ผู้
อื่น

แต่จากประสบการณ์การทำ�งานกับเด็กอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร พบว่า เมื่อเลย 10 ขวบ
ไปแล้วนิสัยใหม่นั้นสร้างได้ยากมากๆ หรือได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถยืนระยะได้ สิ่งที่ทำ�ได้คือ การสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาในทิศทางที่ควรจะเป็น แต่เด็กจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ขึ้น
อยู่กับตัวของเขาเอง บรรยากาศแวดล้อมที่มรดกใหม่จึงเป็นบรรยากาศของการฝึกฝน
However from experience of working with young people at Moradokmai for a long period of time,
when the student is over 10 years old, it is not easy to change their attitude or habits. They can
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eventually be changed, but still it’s not an easy job. What we aim to do in the community is to
build up a new learning environment for them. Then, the rest it’s up to them in terms of how well
they flourish. Therefore, the atmosphere at Moradokmai is intentionally an intensive learning
environment.

CHAPTER 4
บทที่ 4
ทักษะ -วิธีเดียวที่จะพาเด็กๆไปสู่เป้าหมายนั้นก็คือ การลงมือทำ� การฝึกทักษะทางใดทางหนึ่งจนถึงซึ่งฝีมือ จึง
เป็นข้อแรกที่จะทำ�
Skill- The only way to take the student toward that direction is to find a skill that they want to
gain mastery over.
คิดเป็น-สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ อ่านวรรณกรรมดีที่ทำ�ให้เด็กมีภูมิรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกลรับรู้ข่าวสารความ
เป็นไปรอบตัว มีคำ�ถาม รู้จักแสวงหาคำ�ตอบ ด้วยการเดินทาง ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตเสมอด้วยคำ�ถาม
สำ�คัญว่า “สิ่งมหัศจรรย์ที่ค้นพบในวันนี้คืออะไร “
Intuitive Mind- we provide a friendly learning atmosphere, good books to give them the necessary well rounded wisdom, learning about society and the world. Travelling with curiosity,
finding the answer to questions through travel. Developing the ability to find amazing things in
everyday in life.
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มีหิริโอตตัปปะ - ข้อนี้ยากที่สุด แต่เราต้องมีความหวังและทำ�อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หมายถึงว่า เราจะไม่คิดถึงตัว
เอง หรือจะยึดติดในความดีสำ�เร็จรูป กระบวนการของละคร นำ�พาเด็กๆให้ไปศึกษาความเป็นไปของมนุษย์ เห็น
ตนเองทั้งด้านมืดด้านสว่าง เห็นคนอื่น และเห็นโลก การไม่ยึดติดกับความดีสำ�เร็จรูปหมายถึง การยอมรับว่า
ทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์แบบ การยอมรับ ให้โอกาสผู้อื่นขัดเกลาแก้ไข คือหนทางที่ถูกต้อง สิทธิของเราไม่สำ�คัญ
เท่าสิทธิขอผู้อื่น หากทุกคนคิดถึงสิทธิของผู้อื่น ก็จะไม่มีใครละเมิดสิทธิของกันและกัน
Morality consciousness. This is the most difficult one, but we have hope, and never give up. Morality consciousness doesn’t mean that you stop thinking about yourself, or stick to an instant
goodness or badness, white or black. The learning process of drama leads students to study humanity, learning the bright side as well as the dark side of human beings. To admit that no one
is perfect, including themselves. Then give others a chance to make it anew, and give themselves
that chance too. Your rights are not more important than other’s rights. When everyone respects each others’ rights, there will be no abuse of others only a love of mankind will be there.

CHAPTER 4

Intuitive mind
(คิดเป็น)

บทที่ 4

Artist
(ศิลปิน)

Skill to a
certain level
(มีทักษะที่ถึงซึ่งฝีมือ)

consciousness
(มีหิริโอตตัปปะ)
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ทักษะที่ถึงซึ่งฝีมือ = ความอุตสาหะ และความสุขจากการลงมือทำ�

หิริโอตตัปปะ = มีวินัย มีความหยิ่งทรนงในศักดิ์ศรี และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
เมื่อองค์ประกอบทั้งสามครบ ศิลปินที่ทำ�เพื่อผู้อื่นก็เกิดขึ้นได้จริง

CHAPTER 4

คิดเป็น = พิจารณาเหตุปัจจัยของสรรพสิ่ง และเชื่อมโยงกับตัวเองได้ มีความยืดหยุ่นและมีทางออกในการแก้
ปัญหา

บทที่ 4

Skill to a certain level = Endurance and Happiness from constant practice.
Intuitive mind= considering all causes wisely and connecting it with your own experience. Learning to be flexible and adjustable and with ability to solve a problem.
Morality
consciousness = disciplinary and integrity, not being harmful to others.
When these three elements meet in one person therefore, an artist can truly be said to work for
mankind. It is not easy, but it is the right path for Moradokmai.

Work for
mankind
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5.ไม่สนุกไม่ยั่งยืน - Production Based Learning เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�อย่างมีเป้าหมาย
5. Production Based Learning - If it’s not fun, it’s not sustainable.
Learning with a specific aim and a personal approach.
\
มรดกใหม่ไม่เสวยผล ไม่เหมือนศาสตร์อื่นอย่าง ยูโด คาราเต้ ที่พอเก่งแล้วก็จะเสวยผลเป็นสายเหลือง สายเขียว
สายน้ำ�ตาล สายแดง สายดำ� ไปตามความเก่ง แต่ของมรดกใหม่ บ่งบอกถึงเจตนา แต่ละสายจะเหมือนว่าเจ้าตัว
มีเจตนาอะไร
Unlike martial arts like karate and judo, where you progress through different colour belts when
you are skilled enough, Moradokmai’s colour grading Indicates the intention rather than the skill.
Each colour stage will look at what the person intended

CHAPTER 5

โจงส้ม คือมีเจตนาที่จะฝึกฝนเลือกทักษะ
Orange Jonggraben ( Thai pants) =With the intention to practice chosen skills

บทที่ 5

โจงชมพู คือมีเจตนาที่จะเตรียมตัวฝึกฝนเรียนรู้
Pink Jonggraben ( Thai pants) = With the intention of preparing

โจงน้ำ�เงิน คือศึกษาทักษะอื่น เทียบเคียง เพื่อจะเลือกทางเดินชีวิต
Blue Jonggraben ( Thai pants) = Is to study other comparable skills in order to choose a life path

โจงแดง. คือเลือกแล้ว และจะทุ่มเทในทักษะที่เลือกให้เต็มที่
Red Jonggraben (Thai pants) = Is selected and dedicated to the skills chosen

โจงดำ� คือเลือกแล้ว
Black Jonggraben ( Thai pants)= Is selected to be on the path.
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The learning drill in Moradokmai begins before sunrise because it is a symbol of the journey
from ignorance to knowledge. Darkness represents ignorance. Candles represent faith. Just a
candle is enough for a glow to occur. New heritage children wake up before 5 o’clock and come
to practice everyday.
การฝึกฝนเป็นเรื่องสนุกเพราะว่า
๑.
มันเป็นหนึ่งเดียว ไม่แยกส่วน ทั้งกับตัวเองและสิ่งแวดล้อม
๒.มันได้เคลื่อนไหว มันคือชีวิต แม้คนพิการก็เคลื่อนไหวที่ใจ ข้างใน ไม่ถูกกำ�หนดด้วยกฏเกณฑ์แม้จะมีกฏเกณฑ์
คอยกำ�หนดอยู่
๓. ไม่ขึ้นกับเวลา เวลาสนุกมันไม่อยากเลิก เมื่อไม่มีเวลามากดขี่ การหมดเวลาจึงมีไว้ให้ถวิลหาเพื่อกลับมาสนุก
ใหม่
Practice is fun because there is no division between oneself and the environment. Practice moves
- it is life. Even people with disabilities can move as their inner hearts are not defined by rules,
although there are rules to set. Practice should be independent of time. It’s fun when you don’t
want to quit. When there is no time to oppress you. The time-out creates a nostalgia to come
back for fun.

หากไม่สนุก ไม่ยั่งยืน
If it’s not fun, it’s not
sustainable.
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การเรียนรู้ของมรดกใหม่เริ่ม ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เพราะ เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางจากความไม่รู้ไปสู่
ความรู้ ความมืดเปรียบเสมือน อวิชชา ความไม่รู้ เทียนคือศรัทธา ความเอื้ออำ�นวยไม่จำ�เป็นต้องพร้อม แค่
แรงเทียนก็เพียงพอให้อรุโณทัยเกิดขึ้น เด็กๆมรดกใหม่ตื่นก่อนตีห้า มาฝึกฝนทุกวัน
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6.วิธีไปสู่เป้าหมาย- เล่น ลงมือทำ� ลอกแบบ
6. How to achieve a goal - play it do it and imitate it

6.1 เล่น - เกมการแสดงที่พาไปสู่การเรียนรู้
6.1 Play it - drama games for learning

บทที่ 6

CHAPTER 6

EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ
EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้อง
กับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ� เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความ
คิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำ�และเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของเรื่องต่างๆ และการทำ�สิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำ�เร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เรา
ทุกคนต้องใช้ มีความสำ�คัญยิ่งต่อทั้งความสำ�เร็จในการเรียน การทำ�งาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว
ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกปัจจุบันต่างเห็นตรงกันว่าสำ�คัญกว่า IQ
EF Thinking Skills for a Successful Life
EF (Executive Functions) are the mental processes in the frontal lobes of the brain that are related
to thinking, feelings, and actions such as restraint, reflection, emotional regulation, flexibility in
thought, goal setting, planning, commitment, remembering and retrieving information efficiently.
This also involves prioritizing various issues and doing various tasks step by step to achieve success. Prioritizing is a skill that every human being must use as it is very important for success in
both school, work and family life.
Leading academics today agree that executive functions are more important than IQ.
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ทั้งนี้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะ
สมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย
Research has clearly shown that the children between the ages of 3-6 are at a golden time for
developing EF skills because the brain will best absorb these skills at this time. After this period
although school age, adolescent or young adulthoods can still develop these skills they will not
be as effective as if developed in early childhood.
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From - https://www.pinterest.ca/pin/468937379939652701/
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Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทักษะใหญ่ๆ คือ
กลุ่มทักษะพื้นฐาน

1. Working memory, used memory or the ability to store
information extracting the data stored in the brain to use
when needed
2. Inhibitory Control: The ability to think and control the
desire -to think before action or speech.
3. Shifting or Cognitive Flexibility- The ability to be flexible
and adaptable as the starting point for creative thinking

กลุ่มทักษะกำ�กับตนเอง
4. Focus Attention ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ�อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ
โดยไม่วอกแวก
5. Emotional Control ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับ
อารมณ์ไม่ให้รบกวนผู้อื่น ไม่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดง่าย
6. Self-Monitoring การประเมินตนเองรวมถึงสะท้อนผลการทำ�งาน เพื่อหาจุดบกพร่อง แล้วแก้ไข
พัฒนาให้ดีขึ้น
Self-directed skills group
4. Focus Attention: The ability to focus on what you do continuously over a period of time
without distractions
5. Emotional Control: The ability to control emotions at an appropriate level. Dealing with
emotions in order not to disturb others. Not being angry or irritable.
6. Self-Monitoring: Self-assessment including performance reflections. To find those aspects that need improving.
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Executive Functions (EF) consists of 9 skills, divided into 3 major skills groups which are Basic
skills group

CHAPTER 6

1. Working memory ความจำ�ที่นำ�มาใช้งาน หรือ ความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่
เก็บในคลังสมองออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ
2. Inhibitory Control ความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรองควบคุมแรงอยาก หยุดคิดก่อนที่จะทำ�
หรือพูด
3. Shifting หรือ Cognitive Flexibility ความสามารถในการยืดหยุ่น พลิกแพลง ปรับตัว เป็นจุดตั้ง
ต้นของการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์
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กลุ่มทักษะปฏิบัติ
7. Initiating ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำ� กล้าคิดกล้าทำ� ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
8. Planning and Organizing การวางแผนและดำ�เนินการตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย เห็นภาพรวม จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ จัดระบบ จนถึงการดำ�เนินการ และประเมินผล
9. Goal- Directed Persistence ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมายมุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรคและล้มแล้ว
ลุกได้
Skill group

บทที่ 6

CHAPTER 6

7. Initiating: The ability to initiate and take action – to dare to think and not procrastinate
8. Planning and Organizing: Planning and implementation, from setting goals, seeing the
overall picture, prioritizing, organizing the system to implementation and evaluation
9. Goal- Directed Persistence Perseverance to achieve the goal Overcome obstacles- to fall
and rise

Initiating

Planning
and
Organizing
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Goal

GAME

55

กลุ่มทักษะพื้นฐาน Basic skills group
Working memory (ความจำ�เพื่อใช้งาน)
Inhibitory Control (ยั้งคิด ไตร่ตรอง)
Shifting หรือ Cognitive Flexibility (ยืดหยุ่นความคิด)

GAME

ในกลุ่มทักษะพื้นฐานนี้สามารถนำ�มาแปลงเป็นรูปแบบของเกมเพื่อสื่อกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพกับผู้เล่นซึ่งอยู่ในช่วงปฐมวัย ได้ทั้งความสนุก ช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ความจำ� ในระหว่างที่เล่นเกมไปพร้อมๆ กัน โดยมีเกมที่คัดเลือกมาตามความเหมาะสมดังนี้
The basic skill group can be transformed into a game format in order to convey the
learning process more effectively for players who are in the early stages. Using fun
games enhances intelligent thinking and memory, with appropriate games selected as
follows
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STILL IMAGE GAME
1.เกม Still Image
ผู้เล่นจะต้องสร้างภาพนิ่งจากวรรณกรรม วรรณคดี นิทานอีสป นิทานพื้นบ้าน ฯลฯ โดยใช้ผู้เล่นคนอื่นๆ เป็น
ฉากแทนฉากจริงๆ

วิธีการเล่นเกม
1.แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมให้เท่าๆ กัน คละผู้ชายผู้หญิง
2.ให้แต่ละกลุ่มเลือกเรื่องราวที่ต้องการเล่าโดยใช้เนื้อเรื่องจากวรรณกรรม วรรณคดี
นิทานอีสป นิทานพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อจะได้นำ�มาทำ�ภาพนิ่ง
3.หลังจากเลือกเรื่องได้แล้ว ให้แต่ละกลุ่มคุยกันภายในกลุ่มแล้วเลือกตัวละครสามตัวที่คิด
ว่าสำ�คัญมากๆ กับเรื่องที่เลือก เช่น นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า ต้องมีกระต่ายกับเต่าที่จะ
ไม่พูดถึงไม่ได้ เป็นต้น
4.หลังจากได้ตัวละครทั้งสามตัวแล้ว ให้แต่ละกลุ่มคุยกันภายในกลุ่มแล้วเลือกเหตุการณ์ที่
สำ�คัญที่สุดของตัวละครแต่ละตัวที่เลือกไว้ แล้วทำ�ให้เป็นภาพเหตุการณ์ เช่น กระต่ายนอน
หลับอยู่ได้ต้นมะพร้าวริมทางและมีเต่ากำ�ลังเดินผ่านไปโดยที่กระต่ายไม่รู้ตัวเลย เป็นต้น
5.หลังจากได้ภาพเหตุการณ์สำ�คัญของตัวละครทั้งสามภาพแล้ว ให้นำ�ภาพมาเรียงกันให้
เป็นเรื่องโดยหนึ่งภาพสามารถพูดบทได้สามประโยค
6.แสดงให้กลุ่มอื่นๆ ดู และถามกลุ่มที่ดูว่าภาพเหตุการณ์ที่เห็นนั้นเป็นเรื่องอะไร ตัวละครที่
เลือกไว้สามตัวนั้นคือตัวอะไรบ้าง
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GAME

1.Still Image Game
Players must create still images from literature such as Aesop’s fables, folk tales, etc. using other
players but not creating the full scene.

HOW TO PLAY THE GAME
1. Divide groups as appropriate, equal mix of men and women

GAME

2. Have each group choose the story they want to tell by using stories from
literature like Aesop’s fables, folk tales, etc. so that they can be used to make
tableaux.

3. After choosing the story have each group talk within the group and choose
three characters that they think are very important within the selected story,
such as the story about a rabbit and a turtle where both animals are central to
the plot.
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4. After selecting all three characters, have each group talk to each other within the group and choose the most important event for each chosen character.
Then make an image of the event such as the rabbit sleeping in a coconut tree
along the way and the turtle passing by without noticing.

GAME

5. After obtaining pictures of important events for all three characters put the
pictures together into a story, in which each image can be conveyed in three
sentences

6. Show it to other groups and ask the group to guess what the event was.
Who are the three selected characters?
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SNIPER GAME
2. เกม SNIPER
เกม SNIPER เป็นเกมที่ให้ความสนุก ผู้เล่นต้องมีความกระตือรือร้นและสมาธิ ขณะเดียวกันก็ฝึกสมองให้คิดแก้
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. SNIPER GAME
Sniper games are fun games. Players must have enthusiasm and concentration. This game trains
the brain to think and solve problems quickly.

วิธีการเล่น
1. ผู้เล่นทุกคนยืนล้อมกันเป็นวงกลมวงใหญ่ 1 วง
2. ผู้เล่นทุกคนมีปืนคนละ 2 กระบอก โดยการสมมติใช้มือของตัวเองเป็นปืน
3. กำ�หนดคนชี้เป้า 1 คน คนชี้เป้ามีหน้าที่เลือกเป้าหมายโดยการยิงไปที่เป้าหมายแล้วพูด
ว่า ปั้ง!

GAME

4. เมื่อคนชี้เป้ายิงไปที่ใคร คนนั้นต้องหลบโดยการนั่งลงให้เร็วที่สุด
5. คนที่อยู่ทางซ้ายและขวาของเป้าหมายต้องยิงกันเองแล้วพูดว่า ปั้ง! ใครที่ยิงช้าที่สุดจะ
เป็นผู้แพ้และต้องออกมานั่งตรงกลางวงกลม
6. เมื่อเหลือผู้เล่น 2 คน จะหาผู้ชนะโดยให้ผู้เล่น 2 คนยิงกันแล้วพูดว่า ปั้ง-ปั้ง-ปั้ง ... ให้
นานที่สุดในลมหายใจเดียว ใครหมดเสียงก่อนคนนั้นแพ้
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HOW TO PLAY
1. All players stand in a large circle.

GAME

2. Every player has 2 “guns”, (using their own hands as guns).

3. Assign 1 target person. The target person selects the next target by shooting at the target and saying Bang!
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4. When the target person shoots at anyone that person must dodge by sitting down as quickly as possible.

GAME

5. The person to the left and right of the target must shoot each other and
say, Bang! The person who shoots the slowest will lose and must sit out in the
centre of the circle.

6. When there are 2 players remaining, find a winner by shooting 2 players
and saying: Bang-bang-bang ... for as long as possible in one breath. The person who gives in first loses.
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GAME

กลุ่มทักษะกำ�กับตนเอง
Self-directed skills group
Focus Attention (จดจ่อใส่ใจ)
Emotional Control (ควบคุมอารมณ์)
Self-Monitoring (ติดตามประเมินตนเอง)

ในกลุ่มทักษะนี้มีเกมที่เหมาะสมดังนี้คือ
In this skill group there are suitable games as follows
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ROLE ON THE WALL GAME
1.เกม Role On The Wall
เกมนี้คือการวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคนอย่างไร และเมื่อเรามาเจอเขาเราจะทำ�ตัวอย่างไร
1.Role On The Wall Game
This game is designed to analyze what your opponent is like, and, when we meet him, what will
we do?

วิธีการเล่น
1. ให้ผู้เล่นจับคู่ 2 คนหรือจับกลุ่ม
2. กำ�หนดสถานการณ์ เช่น นัดเดทครั้งแรก, ลูกเขยมากินข้าวกับพ่อตา
ครั้งแรก, สัมภาษณ์งาน เป็นต้น
3. แยกย้ายเพื่อไปวิเคราะห์ กายภาย, สังคม, จิตวิทยา ของคู่ตัวเอง ว่าคนที่เราจะได้เจอ
นั้นเป็นคนอย่างไร โดยให้เวลา 15 นาที

GAME

4. เมื่อครบ 15 นาที ให้แต่ละคู่มาแสดงเหตุการณ์ตามที่กำ�หนดให้ในตอนต้น
5. หลังจากเล่นแสดงสถานการณ์เสร็จให้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าสิ่งที่ได้วิเคราะห์ไว้
นั้นตรงกับสิ่งที่เราพบเจอหรือไม่ อย่างไร
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HOW TO PLAY
1. Have players work in twos

GAME

2. Set the situation such as the first date, son-in-law to eat with father-in-law
for the first time, job interview etc.

3. Separate to analyze the body, society, psychology of your partner who you
will meet with people in 15 minutes.
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4. At the end of 15 minutes, have each pair present the event as scheduled at
the beginning

GAME

5. After the play has finished showing the situation, exchange ideas to see if
the analyzed content matches what we found or not.
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THE HUNTER GAME

2.THE HUNTER GAME
The Hunter game is a game between a hunter and a lion. The story describes a village that is
peacefully located. But one day someone disappeared from the village. The villagers then go
looking for the person who has disappeared until they find signs of a four-legged beast with
long, sharp claws. It is signs of the king of the jungle, the “lions”. In order not to cause further
tragedy to the other villagers, the hunters have to immediately hunt down this lion.

วิธีการเล่น
1. กำ�หนดให้ผู้เล่น 1 คนเป็นสิงโต ผู้เล่นที่เหลือจะเป็นนายพราน
2. สิงโตและเหล่านายพรานจะอยู่คนละฟากของห้อง โดยที่สิงโตจะต้องหันหน้าเข้ากำ�แพง
หันหลังให้เหล่านายพราน
3. นายพรานต้องเดินไปแตะตัวสิงโตให้ได้โดยที่สิงโตไม่รู้ตัว และสิงโตต้องหันมาดูนาย
พราน ถ้าสิงโตหันมาแล้วเห็นนายพรายคนไหนขยับ ถือว่าถูกสิงโตขย้ำ�ตาย โดยการให้
สิงโตชี้ตัวผู้เล่นคนนั้นที่ขยับให้รู้ตัว
4. ถ้านายพรานแตะตัวสิงโตได้ก่อนถือว่าฝ่ายนายพรานชนะ แต่ถ้านายพรานถูกขย้ำ�ตาย
หมดก่อนที่จะแตะตัวสิงโตได้ ถือว่าสิงโตชนะ
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GAME

2. เกม THE HUNTER
เกม THE HUNTER เป็นเกมที่แข่งกันระหว่างนายพรานกับสิงโต เนื้อเรื่องกล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กัน
อย่างสงบสุข แต่อยู่มาวันหนึ่งได้มีคนหายไปจากหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงช่วยกันตามหาจนไปเจอร่องรอยของสัตว์
ร้ายสี่ขา มีกรงเล็บยาว เขี้ยวขาวแหลมคม มันคือเจ้าป่าผู้อยู่เหนือสัตว์ป่าทั้งปวง นั่นก็คือ “สิงโต” ดังนั้นเพื่อไม่
ให้เกิดโศกนาฏกรรมกับชาวบ้านคนอื่นๆ เหล่านายพรานทั้งหลายจึงต้องพากันออกล่าสิงโตตัวนี้โดยทันที

HOW TO PLAY
1. Assign 1 player to be a lion, the remaining players will be hunters

2. Lions and hunters will be on opposite sides of the room. With the lion
facing the wall with his back to the hunters

GAME

3. The hunter must try to walk up to touch the lion without the lion realizing. If the lion turns and sees the hunter moving the hunter is considered killed and drops out.
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4. If the hunter can touch the lion first, the hunter is considered to have
won. But if all the hunters are killed before touching the lion is considered to have won.

GAME

Practice skills group กลุ่มทักษะปฏิบัติ
Initiating (ริเริ่มและลงมือทำ�)
Planning and Organizing (วางแผน จัดระบบดำ�เนินการ)
Goal- Directed Persistence (มุ่งเป้าหมาย)

เกมที่เหมาะสมกับกลุ่มทักษะนี้คือ
Suitable games for this skill group are
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HOT SEAT GAME
1. เกม HOT SEAT
เกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้ซักถามข้อมูล ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่ต้องรวบรวมข้อมูลและ
ตอบคำ�ถามของอีกฝ่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
1.HOT SEAT GAME
Players are divided into 2 sides. One side is the questioner. The other side is the person who
must provide information and answer the questions of the other party logically.

วิธีการเล่น
1. ให้ผู้เล่นแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กำ�หนดบทบาทให้ทั้งสองฝ่ายว่าผู้ใดจะเป็นผู้ซักข้อมูล และผู้
ใดจะเป็นคนรวบรวมข้อมูล
2. กำ�หนดสถานการณ์ เช่น ฝ่ายผู้ซักข้อมูลเป็นตำ�รวจ ฝ่ายรวบรวมข้อมูลคือผู้ต้องหาที่
คาดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย

GAME

3. แยกย้ายเพื่อเตรียมตัว 15 นาที ฝ่ายผู้ซักถามเตรียมคำ�ถามที่จะทำ�ให้อีกฝ่ายจนมุม
ฝ่ายรวบรวมข้อมูลต้องเตรียมคำ�ตอบที่สามารถทำ�ให้ตัวเองพ้นผิดให้ได้
4. เมื่อครบ 15 นาที ฝ่ายรวบรวมข้อมูลต้องกำ�หนด 1 คนในกลุ่มของตนมาเป็นคนร้าย
เพื่อนั่งที่เก้าอี้ร้อน ส่วนที่เหลือจะคอยเป็นผู้สนับสนุนให้ข้อมูลแก่คนที่นั่งเก้าอี้ร้อน
5. ฝ่ายใดถูกซักถามจนมุมก่อนจะเป็นฝ่ายที่แพ้
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HOW TO PLAY
1. The players are divided into 2 groups, assign roles to both sides, who will be
the data takers and who will collect the data

GAME

2. Determine the situation, such as a data-laundering department where the
data collection department is suspected of being terrorists.

3. Separate to prepare for 15 minutes. The interrogator prepares questions
for the other party The data collection department must prepare answers that
will prove their innocence.
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4. At the end of 15 minutes, the data collection department will be assessed to
see whether they proved their innocence or the other side did.

GAME

5. Which side was asked to the point of becoming the loser
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THE PAPER BRIDGE GAME
2. เกม The Paper Bridge
เกมนี้ว่าด้วยการสร้างสะพานด้วยกระดาษ อุปกรณ์คือกระดาษ A4 จำ�นวน 10 แผ่น ต่อผู้เล่น 15 คน ระยะทาง
8-10 เมตร โดยสามารถกำ�หนดเส้นทางให้คดเคี้ยวได้ตามแต่ผู้นำ�เกมจะจัดสรร

วิธีการเล่น
1. กำ�หนดจุดเริ่มต้นและจุดจบของเส้นทาง ระยะทาง 8-10 เมตร
2. กำ�หนดผู้นำ�กลุ่ม 1 คน ซึ่งผู้นำ�จะต้องพาลูกทีมไปให้ถึงฝั่งโดยการวางกระดาษเป็นเส้น
ทาง
3. ทุกคนที่ออกจากจุดสตาร์ทต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกับเพื่อนร่วมทีมตลอดการเล่น
เกม หากหลุดถือว่าภารกิจล้มเหลว ทั้งหมดจะต้องกลับไปเริ่มใหม่
4. เมื่อกระดาษถูกวางลงต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายติดอยู่กับกระดาษตลอดการ
เล่นเกม หากกระดาษถูกวางลงแล้วแต่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งติดอยู่บนกระดาษแผ่นนั้นจะถูก
นำ�ออกจากเกมทันที
5. เมื่อออกจากจุดสตาร์ทส่วนใดส่วนหนึ่งเผลอแตะลงบนพื้นที่ไม่มีกระดาษ ถือว่าภารกิจ
ล้มเหลว ทั้งหมดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่
6. เมื่อกระดาษทั้ง 10 แผ่นถูกวางลงแต่กลุ่มผู้เล่นยังไม่ถึงฝั่ง คนสุดท้ายต้องเก็บ
กระดาษแผ่นที่อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นขึ้นมาแล้วส่งไปให้ผู้นำ�กลุ่มเพื่อสร้างทางต่อไป แต่การที่จะ
เก็บกระดาษขึ้นมาได้ต้องให้ทุกคนออกจากจุดเริ่มต้นไปยืนบนกระดาษเสียก่อนถึงจะเก็บได้
จนกว่าจะถึงฝั่ง
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GAME

2. The Paper Bridge game
This game is about building a bridge with paper. The device is 10 sheets of A4 paper per 15
players, with a distance of 8-10 metres. The path can be set for winding as the game leader
allocates.

HOW TO PLAY
1.Determine the beginning and ending point of the route, a distance of 8-10
metres

2. Define one group leader who must lead the team to the shore by placing
paper as the route

GAME

3. Everyone who leaves the starting point must have a part of their body attached to their teammates throughout the game. If disconnected, the mission
is considered failed All have to go back and start again
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4. When the paper is placed, there must be a part of the body stuck to the
paper throughout the game. If the paper has been placed but there is no part
attached to it, it will be removed from the game immediately.

GAME

5. When leaving the starting point, one part is accidentally touched into an
area with no paper. Considered mission failed All have to come back and start
again

6. When all 10 sheets of paper have been placed but the group of players has
not reached the side The last person has to collect a piece of paper near the
beginning and send it to the group leader to build the next path. But in order
to collect the paper, everyone must leave the starting point to stand on the
paper first to be able to collect Until reaching the shore.
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6.2ลงมือทำ�-เรียนภาษาอังกฤษแบบให้ซึมซาบสู่ภายใน
6.2 Do it - Learning English Tenses with ease

แม้ว่า การศึกษาโครงสร้างของประโยคอาจจะไม่ใช่ปัจจัยแรกที่จะทำ�ให้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษของเด็กๆมรดกใหม่จึงมุ่งให้ฝึกพูด ฝึกฟัง ฝึกสื่อสารอย่างง่าย ผ่านการเล่นละคร ผ่านการปฏิสัมพันธ์
กับครูและเพื่อนต่างชาติในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการเดินทาง
Studying the structure of sentences may not be the first factor for children learning to speak
English. Moradokmai aims to practice speaking, listening, and easy communication through drama
and through interaction with teachers and foreign friends in various learning activities including
travel.
แต่เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเข้าถึงโครงสร้างประโยคที่หลากหลายก็เป็นกุญแจสำ�คัญที่จะทำ�ให้ทักษะการ
พูด การอ่าน การจับประเด็น และการเขียนภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษนั้น ต้องไม่ใช่การแบกโครงสร้างอันหนักอึ้งนั้นไว้ แต่ต้องทำ�ให้เข้าใจ เข้าถึง และนำ�ไปใช้ได้จริงนี่คือที่มา
ของการเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษผ่านละครที่เรียกว่า ซึมซาบโครงสร้างภาษาอังกฤษสู่ภายใน

GAME

However over time accessing a wide range of sentences is a key to improving the students speaking and reading skills. Learning English Tenses with ease is facilitated through games. It is important that we do not make the acquisition of language a burden and by learning through drama
and games the process becomes easier and the understanding of the past present and future
tense in English (which do not exist in Thai language) can be more readily understood.

76

นักเรียนจะเลือกประโยคที่ชอบที่เป็นโครงสร้าง Present Simple Tense มา1 ประโยค แล้วเล่นกับมันให้ถูกต้อง
แสดงให้เห็นถึงสภาวะของการทำ�เป็นประจำ� หรือทำ�ซ้ำ�ๆ ก่อนที่จะขยับแปลงประโยคเดิมไปเป็น โครงสร้าง Present Continuous Tense แสดงให้เห็นสภาวะของการที่แสดงว่ากำ�ลังทำ�สิ่งนั้นอยู่ ก่อนจะปรับไปเป็นโครงสร้าง
ต่อไปคือ Present Perfect Tense ตามลำ�ดับ
Students will choose one sentence that they like in the Present Simple Tense structure and apply
it correctly, before moving the original sentence to the present Continuous Tense structure. Then
adjusting to the next structure, Present Perfect Tense respectively

GAME

กระบวนการเรียนรู้นี้ทำ�ให้เด็กๆสามารถแยกแยะการใช้โครงสร้างทางภาษานี้ได้จริง
สามารถทำ�เดี่ยว ทำ�กลุ่ม และเชื่อมโยงแตกหน่อไปได้จนจบได้ โดยไม่ต้องท่องเลย

ละเอียด

เห็นการกระทำ�

This learning process allows children to really discern the use of this language structure. See the
action. They can do this solo or in a group.
Example :
ตัวอย่าง 3 ประโยคของแต่ละคน
ฮีโร่ - I fly on the sky everyday. I am flying on the sky now. I have flown in the sky for one year.
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เต้ - I hug a cat everyday. I am hugging a cat now. I have hugged a cat for 10 years.

หมวย- I ride a bicycle everyday. I am riding a bicycle now. I have ridden a bicycle for 1 hour.

GAME

ใบโพ- I buy a toy everyday, I am buying a toy now. I have bought toys for two years.

ต้นน้ำ�- I feel hot every day. I am feeling hot now. I have felt hot for 20 Minutes
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ใบหม่อน- I run everyday. I am running now. I have run for 3 hours.

6.3ลอกแบบ - ลอก แล้วเลียนแบบนี่ คือการกระทบกับประสบการณ์ตัวเอง
6.3 Imitate the master and hold a critical reflection of your own experience then adapt it to
your work

Hard work is
a flower of life
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GAME

แนท- I give a book to the child everyday. I am giving a book to the child now. I gave a book to
the child 20 minutes ago.
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