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 Keynote from the IOSFS Conven�on 2022 

 Children Are the Beauty Of Nature That Have Been Born Into This World 

 Krongtong Boonprakong 

 This ar�cle was wri�en based on an experience of founding a school, Ji�ame� Kindergarten, 
 together with the hands-on opportunity of working closely with early years children, hoping 
 to create a kind of learning experience that makes every footstep of the children’s growth 
 meaningful for their own lives, enhancing the children’s self-value while allowing them to 
 acknowledge the value in others, in nature and their surroundings. Children will then be able 
 to live harmoniously, crea�vely, suppor�vely, and happily with others and with nature. The 
 ar�cle thus aims to share our experience and ways we can all create to enrich our Orff 
 classrooms, a space for nourishing children’s natural beauty that will con�nue to flourish as 
 our children grow. 

 ‘Children’ are our great ‘teachers’ who show us the nature of human  beings. They enable us 
 to see the natural truth about human beings -  that we are all different, and to understand 
 that everything in this world is connected. We as human beings take responsibility for all 
 things that are going on in this world, both directly and indirectly. 

 Many neuroscien�fic studies have revealed and reaffirmed our belief that ‘early years 
 experience can shape us who we are as human beings,’ that is to say, early years is the most 
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 important and cri�cal period in our lives. The development of our frontal lobe in Execu�ve 
 Func�oning, which involves emo�onal regula�on, judgement and reasoning that results in 
 human behaviour, can develop to its highest poten�al in the first 6 years of our life�me. 
 (  Center for the Developing Child - Harvard University 
 h�ps://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-execu�ve-func�on/  ) 

 The topic of this ar�cle, “Children Are the Beauty Of Nature That Have Been Born Into This 
 World”, is not just a beau�ful phrase but our experience of working with children has 
 enabled us to feel, to think, and to believe so. What children need from us as their 
 surrounding adults are opportuni�es, understanding, and trust, which nurture them to grow 
 beau�fully and give them the power to make a difference to create a pleasant world. 

 Normally when we think of ‘nature,’ we think of fields and forests, mountains, ocean, 
 waterfalls, animals, or climate, while in fact human beings are part of nature and are crucial 
 to all changes. They can have both posi�ve and nega�ve impacts on their natural 
 surroundings, and every aspect of this world.  

 There is a Buddhist saying regarding the impermanence of things, sta�ng that occurrence, 
 existence and disappearance are nothing but ordinary. These quali�es can take place in all 
 sorts of ways in response to all things living together, harmoniously and correspondingly in 
 their own rhythm of life. Just like an orchestra of various instruments, each with unique 
 quali�es and rhythms, with different pauses and play, they all create music together in 
 harmony as one, in the same way as the world with all forms of nature living together 
 sustainably. 

 While people usually say that, as the world develops, educa�on makes us smarter, and new 
 technology emerges and creates be�er lives, there is s�ll the ques�on of why we as human 
 beings s�ll fail to live a balanced life in a healthy ecosystem.  People are star�ng to see that 
 the world is facing different forms of crisis and is undergoing different problems in terms of 
 environmental crisis such as global warming, climate change and natural disaster, as well as 
 internal complica�ons such as mental health problems. More and more people have 
 encountered depression and it is ge�ng more severe and can be found more in younger 
 children. Other problems include violence or aggressive behaviours. People are figh�ng in 
 the ongoing wars, both between countries and in everyday life. There are cases of bullying in 
 school, crimes, and domes�c violence which is probably the beginning of all forms of 
 violence that are now going on in this world. People seem to have lost their pa�ence, mental 
 strengths, and empathy, although these are the innate quali�es everyone has been born 
 with. In fact, all children are capable of understanding others’ feelings, they are full of 
 empathy and are very prepared in becoming understanding and empathe�c adults. The 
 a�ached video clip has shown a baby, younger than 2 years old, while listening to Whitney 
 Houston’s I Will Always Love You, and has developed a strong emo�on in response to the 
 music.  (  click here to watch the Video 1  ) 

https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-executive-function/
https://youtu.be/MBQmS6uwsWU
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 This clip could probably tell us that every human being is born with a heart that feels and 
 understands other people’s feelings. Adults must know how to nurture these hearts so that 
 they flourish as the children grow. If the adults see the importance in nurturing these hearts, 
 they will then discover the flourishing beauty that con�nues to grow in many possible ways, 
 for example, the ability to listen with open minds and without judgement, the ability to 
 show respect to other people, the ability to help and share and live our lives happily and 
 peacefully with others despite all the differences. 

 The Orff-Schulwerk philosophy has presented the value in integra�ng music, movement, and 
 the arts in accordance with children’s nature and different cultures, in crea�ng a learning 
 experience that enables each child to engage in self-development in their own unique and 
 beau�ful way, while sharing together this learning opportunity with others. We therefore 
 see the Orff-Schulwerk culture in crea�ng a posi�ve sense of self for every child, allowing 
 children to see themselves as a unique individual but also as an integral part of the 
 community. In Orff-Schulwerk classrooms, the teacher responds to each child in a way that 
 creates warmth, security and trust. At the same �me, the carefully planned steps in each 
 ac�vity allow children to feel that they are successful in learning, they can enjoy and engage 
 in the ac�vity while being challenged a li�le. Moreover, they are given the opportunity to 
 choose and to be crea�ve, to see and become familiar with differences, and in the end they 
 learn to incorporate all different ideas and to share new discoveries with others.  

 Another video clip shows that the nourishment of a strong sense of ‘empathy’ is one of the 
 most important goals in Orff-Schulwerk. A picture book “The Boy with Flowers in His Hair” 
 tells the story of David, whom everyone likes to play with. One day, the petals started to fall 
 down. David becomes sad, and so his friends help to create paper flowers to put on David’s 
 head and make him happy that the flowers start to bloom again. The book gives us 
 inspira�on for understanding other people’s feelings and finding a way to support others. 
 A�er reading the story together, children take the role of a person who can brighten up 
 other people’s feelings. Working in pairs, one takes the task of watering flowers, another 
 puts flowers on David’s head, in response to the music pa�erns A and B. The ac�vity follows 
 with the children in group A arranging their bodies into different forms of trees. They can 
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 move their bodies freely but have to stay in one spot. The trees have to wait for the children 
 in group B, who are the watering people that will help take care of the trees and help put 
 the flowers onto the trees. If any trees are neglected (any children wait too long) the trees 
 will gradually wilt. The children in group B must therefore observe keenly who needs help 
 watering and taking care of. (  click here to watch  the Video 2  ) 

 This ac�vity, inspired by Elisa Seppänen, has let us realize how Orff classrooms nourish the 
 hearts of children to con�nue to grow through learning ac�vi�es. However, the key to 
 success is not about the well-designed ac�vity, materials, or even the process, although 
 these are very important factors, but the heart of the Orff teachers is what counts. Teachers 
 must remember to make every moment of their learning in the Orff classrooms meaningful, 
 in order to nurture what is essen�al for their future lives, becoming a musician or not. 

 The truth is, in the learning process, no ma�er how we look at it in any aspects, for example: 
 in the aspect of child developmental progress, we believe that early years children learn 
 from observa�on and imita�on. In a cultural context, we believe that a child will become the 
 kind of person that we are, not the person that we tell them to be. Even in the aspect of 
 cogni�ve learning regarding ‘mirror neurons,’ the role of a teacher can communicate directly 
 with the hearts of the children. Everything we express through our eyes and facial 
 expressions, gestures, words, can touch the children’s feelings and convey an important 
 message that will be transferred into all the learning they would need in looking at the world 
 and in building a meaningful rela�onship with everyone in this world as well. It is therefore 
 possible to say that, “What is most essen�al to the ac�vity in the Orff-Schulwerk classroom, 
 is indeed the nature and the hearts of the teachers that reflect the essences of Orff- 
 Schulwerk”. 

https://youtu.be/5GF39UHm1l0
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 Keynote from the IOSFS Conven�on 2022 
 เด็กคอืความงดงามที�เกดิขึ�นบโลกใบนี� 
 กรองทอง บญุประคอง 

 บทความนี�เป็นการเขยีนโดยนําประสบการณท์ี�ไดเ้รยีนรูจ้ากการทําโรงเรยีนจติตเม 
 ตต(์ปฐมวยั) และจากการเป็นครทูี�มโีอกาสคลกุคลกีบัเด็กๆปฐมวยั ดว้ยใจมุง่หวงัที� 
 จะจัดการศกึษาเพื�อใหท้กุยา่งกา้วแหง่การเตบิโตของเด็กๆ มคีณุคา่ตอ่ชวีติของ 
 พวกเขาใหม้ากที�สดุ อนัจะนําไปสูก่ารที�เด็กๆไดรั้บรูถ้งึคณุคา่ในตนเอง คณุคา่ในผู ้
 อื�น ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�น 
 ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งเกื�อหนุน สรา้งสรรค ์และมคีวามสขุรว่มกนับน 
 โลกใบนี� มาแบง่ปันเพื�อรว่มกนัสรา้งสรรคแ์นวทางในการทําใหท้กุสมัผัสทกุหว้ง 
 เวลาที�เด็กๆ เขา้มาในชั �นเรยีนออรฟ์ของเราไดเ้ป็นพื�นที�แหง่การหลอ่เลี�ยงความ 
 งดงามอนัเป็นธรรมชาตขิองเด็กๆไดเ้ตบิโตงอกงามตามตวัของเด็กๆไป 

 “เด็ก” คอื “คร”ู ที�ยิ�งใหญท่ี�ทําใหเ้ราไดเ้รยีนรูจั้กธรรมชาตขิองมนุษยซ์ึ�งเป็นหนึ�ง 
 ในธรรมชาตทิี�อยูบ่นโลกใบนี� พวกเขาทําใหเ้ราไดม้องเห็นความเป็นจรงิของมนุษย ์
 ที�มคีวามหลากหลายและยงัทําใหเ้ขา้ใจถงึที�มาที�ไปของเรื�องราวและสถานการณ ์
 ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นบนโลกใบนี�ซ ึ�งลว้นมคีวามสมัพันธเ์กี�ยวขอ้งกบัมนุษยไ์มว่า่จะเป็น 
 ทางตรงหรอืทางออ้มกต็าม 

 และจากความเชื�อที�วา่ “เด็กจะเตบิโตขึ�นเป็นคนอยา่งไรกว็ยันี�... นั�นคอืชว่งของ 
 ปฐมวยั” และกพ็บวา่ในการศกึษาทางดา้นระบบประสาทวทิยาศาสตรก์ม็กีารยนืยนั 
 ที�ตรงกนัวา่ชว่งปฐมวยัคอืชว่งที�สําคญัที�สดุของพัฒนาการทางสมองในสว่นของ 
 Execu�ve Func�on ซึ�งเป็นสมองสว่นที�ควบคมุอารมณ ์ความคดิและพฤตกิรรมของ 
 มนุษย ์ซึ�งสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเร็วสงูสดุในชว่งแรกเกดิถงึ 6 ปี  (Center on the 
 Developing Child - Harvard University 
 h�ps://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-execu�ve-func�on/  ) 

 ชื�อของหวัขอ้  “เด็กคอืความงดงามที�เกดิขึ�นบนโลกใบนี�  ”  นั�นไมใ่ชป่ระโยคที� 
 ถกูเขยีนขึ�นมาใหด้สูวยงาม แตเ่ด็กๆ คอืผูท้ี�ทําใหเ้รารูส้กึเชน่นั�น คดิเชน่นั�น และ 
 เชื�อเชน่นั�นจรงิๆ จากที�เราไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษยจ์ากเด็กๆ  พวก 
 เคา้ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่เคา้ตอ้งการแคโ่อกาสจากความเขา้ใจและเชื�อใจของ 
 ผูใ้หญท่ี�แวดลอ้มพวกเคา้อยู ่ในการหลอ่เลี�ยงใหพ้วกเคา้เตบิโตเป็นสิ�งที�สวยงาม 
 และมพีลงัที�จะทําใหโ้ลกใบนี�น่าอยู ่

 โดยทั�วไปแลว้เมื�อเราพดูถงึคําวา่ “ธรรมชาต”ิ เราอาจจะนกึถงึทุง่หญา้ ป่าไม ้ภเูขา 
 นํ�าตก ทะเล เหลา่สตัวน์อ้ยใหญ ่หรอืไมก่ด็นิฟ้าอากาศ ในขณะที�จรงิๆแลว้มนุษยก์ ็
 คอืสว่นหนึ�งของธรรมชาต ิและยงัเป็นธรรมชาตทิี�มอีทิธพิลตอ่การเปลี�ยนแปลง ไม ่
 วา่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงเชงิบวกหรอืเชงิลบตอ่ธรรมชาตแิละทกุสรรพสิ�งบนโลก 
 ใบนี�อยา่งมากมาย 

https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-executive-function/
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 ถงึแมว้า่การเปลี�ยนแปลงยอ่มเกดิขึ�นเป็นธรรมดากบัทกุๆสิ�งบนโลกใบนี�  มคํีากลา่ว 
 ของชาวพทุธที�วา่ “การเกดิขึ�น ตั �งอยู ่ดบัไป เป็นเรื�องธรรมดา” แตห่ากจังหวะของ 
 วฐัจักรในการหมนุเวยีนเกดิขึ�นสอดประสานอยา่งกลมกลนืและคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 ตามแตล่กัษณะเฉพาะของแตล่ะสิ�งที�อยูร่ว่มกนั ดั�งเป็นวงออเคสตรา้ที�เต็มไปดว้ย 
 เครื�องดนตรทีี�หลากหลายชนดิและดว้ยเสยีงที�มเีสน่หแ์ตกตา่งเฉพาะตวั มจัีงหวะ 
 เลน่จังหวะหยดุของแตล่ะอนัที�เกื�อหนุนผสมกลมกลนืสรา้งความไพเราะรว่มกนัไป 
 โลกใบนี�คงเป็นโลกที�ธรรมชาตทิกุชนดิอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสมดลุน่าอยูไ่ดอ้ยา่ง 
 ยั�งยนื 

 หลายคนบอกวา่โลกเราพัฒนาขึ�น การศกึษาทําใหม้นุษยฉ์ลาดและเจรญิกา้วหนา้ 
 ขึ�น มเีทคโนโลยใีหม่ๆ เกดิขึ�นตลอดเวลา แตคํ่าถามคอื ทําไมความสามารถในการ 
 ที�มนุษยเ์ราจะทําใหร้ะบบนเิวศมคีวามสมดลุกลบัลดนอ้ยถอยลง จนเริ�มมกีารสง่ 
 เสยีงดงัขึ�นวา่ “โลกของเรากําลงัเผชญิกบัปัญหาอยา่งมากมาย” ทั �งที�ปรากฏขึ�น 
 กบัภายนอก เชน่ สภาวะโลกรอ้น ที�สง่ผลใหส้ภาพอากาศที�แปรปรวนเกดิภยัพบิตั ิ
 ที�รนุแรงขึ�น และปัญหาที�เกดิขึ�นภายในสภาวะจติใจและสมัพันธภาพของมนุษย ์
 ดว้ยกนัเอง ซึ�งทําใหส้ภาพจติใจออ่นแอลง  เชน่ โรคซมึเศรา้ที�เกดิมากขึ�นและก ็
 เกดิกบัเด็กที�มอีายนุอ้ยลงไปเรื�อยๆ หรอืความกา้วรา้วที�มนุษยม์ตีอ่กนักส็งูมากขึ�น 
 มใิชเ่พยีงการเกดิสงครามระหวา่งประเทศ แตด่เูหมอืนวา่สงครามไดเ้กดิขึ�นแมแ้ต ่
 ในโรงเรยีน เชน่ มกีารบลูลี�กนั หรอืบางครั �งกม็กีารทํารา้ยกนัอยา่งรนุแรงโดยที�อาจ 
 จะไมรู่จั้กกนัเลยกม็ ีและที�สําคญักย็งัเกดิสงครามในบา้นในครอบครัวระหวา่งพอ่ 
 แมแ่ละลกู หรอืวา่นี�จะเป็นจดุเริ�มตน้ของปัญหาและความรนุแรงทั �งหลายที�เกดิขึ�น! 

 ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มนุษยม์คีวามเขม้แข็งทางจติใจนอ้ยลงพรอ้มๆกบัความเห็นอก 
 เห็นใจตอ่กนักน็อ้ยลงไปดว้ย ทั �งๆที�จรงิแลว้เด็กๆทกุคนมคีวามสามารถในการรับรู ้
 ถงึความรูส้กึของผูอ้ื�นและพรอ้มที�จะเตบิโตเป็นคนที�มคีวามเห็นอกเห็นใจในผูอ้ื�น 
 ไดด้งัในคลปิตวัอยา่ง*ที�เด็กนอ้ยในวยัที�ยงัไมถ่งึสองขวบขณะนั�งรับฟังเพลง I Will 
 Always Love You ของ Whitney Houston แลว้สะทอ้นอารมณค์วามรูส้กึของเขาที�ม ี
 สามารถรับรูอ้ารมณข์องเสยีงเพลงที�ไดย้นิได ้ คลปิวดิโีอนี�กําลงับอกพวกเราวา่ 
 มนุษยท์กุคนมรีากของความพรอ้มที�จะเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื�นและรูจั้กที�จะเห็น 
 อกเห็นใจผูอ้ื�นมาแตกํ่าเนดิ เหลอืแตผู่ใ้หญท่ี�แวดลอ้มจะชว่ยกนัหลอ่เลี�ยงใหส้ ิ�งนี� 
 เจรญิงอกงามเตบิโตตามตวัไปหรอืไม ่ หากผูใ้หญเ่ห็นและใหค้วามสําคญักบัการ 
 หลอ่เลี�ยงสิ�งนี�เราจะพบความงอกงามที�แตกและตอ่ยอดออกไปอกีมากมายไมว่า่ 
 จะเป็นการรูจั้กเปิดใจรับฟัง เคารพความคดิความรูส้กึของผูอ้ื�น รูจั้กที�จะดแูลชว่ย 
 เหลอื แบง่ปันกนั สามารถที�จะอยูร่ว่มกนัในสงัคมที�มคีวามแตกตา่งหลากหลายได ้
 อยา่งมคีวามสขุและสงบสนัต ิ(  คลกิเพื�อรับชมวดิโีอ1  ) 

 ในขณะที� ORFF Schulwerk ซึ�งมปีรัชญาแนวคดิในการนําคณุคา่ของดนตร ีการ 
 เคลื�อนไหวรวมทั �งศลิปะตา่งๆ มาบรูณาการและนํามาใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั 
 ธรรมชาตขิองเด็กและวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิ�นเพื�อสรา้งโอกาสใหเ้ด็กๆได ้

https://youtu.be/MBQmS6uwsWU
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 พัฒนาตนเองอยา่งสมบรูณร์อบดา้นตามความงดงามของแตล่ะคนในบรรยากาศ 
 ของการมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามสขุของทกุๆคน 

 เราจงึเห็นวฒันธรรมในชั �นเรยีนแบบออรฟ์ที�มกัจะใหค้วามสําคญักบัการสรา้งความ 
 รูส้กึที�ดตีอ่ตนเองใหก้บัเด็กๆ และรับรูไ้ดถ้งึการมตีวัตนของพวกเคา้ในความเป็น 
 สว่นหนึ�งของสงัคมในชั �นเรยีน การตอบสนองของครทูี�มตีอ่เด็กๆทกุคนในชั �นเรยีน 
 ดว้ยบทบาททา่ททีี�ทําให ้

 เด็กๆ สมัผัสไดถ้งึความอบอุน่ มั�นคง ปลอดภยัและไดรั้บความไวว้างใจจากคณุคร ู
 การจัดลําดบักจิกรรมที�ทําใหเ้ด็กๆรูส้กึประสบความสําเร็จทํากจิกรรมดว้ยความ 
 เพลดิเพลนิที�ผสมผสานกบัความทา้ทาย การจัดโอกาสที�ใหเ้ด็กไดเ้ลอืกได ้
 สรา้งสรรคต์ามความคดิของตนเอง ในขณะเดยีวกนักไ็ดข้ยายออกไปสูก่ารมอง 
 เห็นและคุน้ชนิกบัความหลากหลายทางความคดิของคนอื�นที�สามารถนํามาผสม 
 ผสานกนัหรอือยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งงดงาม 

 จากตวัอยา่งในคลปิวดิโีอซึ�งเป็นกจิกรรมที�มเีป้าหมายในเชงิคณุคา่ ซึ�งเป็นการ 
 หลอ่เลี�ยง “Emphaty” ใหม้คีวามแข็งแรง  ผา่นเรื�องราวจากนทิานเรื�อง “The Boy 
 with Flowers in His Hair” ซึ�งเป็นเรื�องราวของเดวดิเด็กผูช้ายที�มเีสน้ผมเป็น 
 ดอกไม ้คณุครแูละเพื�อนๆกช็อบเลน่กบัเดวดิมาก แตอ่ยูม่าวนัหนึ�งที�ดอกไมเ้ริ�ม 
 หลดุรว่งไปจนหมด เดวดิกเ็ริ�มเศรา้ เพื�อนๆจงึชว่ยกนัทําดอกไมจ้ากกระดาษไปตดิ 
 ทดแทนใหก้บัเดวดิ ซึ�งทําใหเ้ดวดิกลบัมาสดใสและมคีวามสขุอกีครั �ง จนกระทั�งใน 
 ที�สดุดอกไมข้องเคา้กไ็ดก้ลบัมาผลบิานอกีครั �ง  (  คลกิ  เพื�อรับชมวดิโีอ2  ) 

 นทิานเรื�องนี�เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กๆไดทํ้างานผา่นหวัใจของเด็กๆที�รับรูแ้ละ 
 เขา้ใจในความรูส้กึของเดวดิและจะไดม้โีอกาสสวมบทบาทในการเป็นผูช้ว่ย 
 เหลอืมอบดอกไมส้รา้งความสดใสใหก้บัเพื�อนๆดว้ยกจิกรรมที�เด็ก 2 คนจับคูก่นั 
 ทําหนา้ที�รดนํ�าคนนงึและทําหนา้ที�ตดิดอกไมใ้หก้บัภาพของเดวดิอกีคนนงึ โดยม ี
 เสยีงเพลงที�มรีปูแบบที�เป็น pa�ern A และ B กําหนดวา่ใครจะทําอะไรเมื�อไหร ่ จน 
 นําไปสูก่จิกรรมที�เด็กๆ กลุม่ A สมมตติวัเองวา่เป็นตน้ไมส้ามารถจัดรา่งกายที� 
 เคลื�อนไหวไดอ้ยา่งอสิระแตไ่มส่ามารถเคลื�อนที�ได ้และรอคอยการดแูลจาก 
 เพื�อนๆกลุม่ B แตห่ากไมม่ใีครมาชว่ยรดนํ�าและนําดอกไมม้าตดิกจ็ะคอ่ยเหี�ยวแหง้ 
 ลง เด็กๆในกลุม่ B จงึตอ้งทําหนา้ที�คอยสงัเกตและดแูลวา่ตน้ไมต้น้ไหนตอ้งการ 
 ความชว่ยเหลอืบา้ง(กจิกรรมนี�ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการอบรมที�คดิขึ�นโดย Elisa 
 Sappänen) 

 ตวัอยา่งกจิกรรมนี�กําลงัสะทอ้นวา่ในชั �นเรยีนแบบ ORFF Schulwerk สามารถทํา 
 หนา้ที�ในการหลอ่เลี�ยงความงดงามในจติใจของเด็กๆใหเ้ตบิโตตามตวัพวกเคา้ไป 
 ไดเ้ป็นอยา่งด ี แตก่ญุแจแหง่ความสําเร็จไมใ่ชเ่พยีงเพราะการออกแบบกจิกรรม 
 สื�อ และขั �นตอนกระบวนการที�ดแีละน่าสนใจสําหรับเด็กๆ เทา่นั�นถงึแมว้า่สิ�งตา่งๆ 
 เหลา่นั�นจะมคีวามสําคญัอยูไ่มน่อ้ย แตท่ั �งหมดตอ้งเกดิขึ�นจากหวัใจของครทูี�ตั �งใจ 
 ทําใหท้กุชว่งเวลาที�เด็กๆไดแ้วะเวยีนเขา้มารับประสบการณใ์นชั �นเรยีนของเคา้ 

https://youtu.be/5GF39UHm1l0


 Orff-Schulwerk  In�e�n���o��l  1.2 Autumn 2022 

 37 

 เพื�อหลอ่เลี�ยงสิ�งที�มคีณุคา่มคีวามหมายตอ่ชวีติเด็กในอนาคต ไมว่า่เคา้จะกลาย 
 เป็นนักดนตรหีรอืกต็าม 

 และในความเป็นจรงิของกระบวนการเรยีนรูข้องเด็กไมว่า่จะมองในมมุของ 
 พัฒนาการการเรยีนรูต้ามวยัของเด็ก ที�เด็กปฐมวยัมกัจะเริ�มตน้จากการสงัเกตและ 
 เลยีนแบบ หรอืในเชงิวฒันธรรมที�วา่ “เด็กจะเป็นอยา่งที�เราเป็น มากกวา่เป็นอยา่ง 
 เราบอกใหเ้คา้เป็น” หรอืแมก้ระทั�งในมติขิององคค์วามรูเ้กี�ยวกบัสมองที�วา่ดว้ย “ 
 ทฤษฎเีซลลก์ระจกเงา”(Mirror Neuron) กม็คีวามสอดคลอ้งกนัวา่ “บทบาททา่ท ี
 สหีนา้แววตาและคําพดูของคร ูที�สง่ไปถงึหวัใจและความรูส้กึของเด็กๆ เป็นขอ้มลู 
 สําคญัที�เด็กๆกําลงัเรยีนรูแ้ละจะนําไปใชใ้นการมองโลกและมปีฏสิมัพันธก์บัผูค้น 
 บนโลกใบนี�  จนสามารถกลา่วไดว้า่ “สิ�งสําคญัมากกวา่กจิกรรมที�เด็กไดทํ้า คอื 
 หวัใจของคนเป็นครแูบบ ออรฟ์” นั�นเอง 


