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พจนานุกรมมอนเทสซอรี 

 
 
Absorbent Mind จติซึมซับ: จิตสามารถซึมซบัความรู้อยา่งรวดเร็วและง่ายดาย มอนเทสซอรีกล่าววา่เด็กแรกเกิดถึงหก
ปีมี “จิตซึมซบั” 

 
 Adaptation การปรับตวั: เม่ือเช่ือมโยงกบัแนวคิดดา้นจิตซึมซบั (Haines, 1993) การปรับตวัคือพลงัพิเศษของเด็กเลก็จึงอาจ

เรียกวา่พลงัการปรับตวั พลงัน้ีคือกระบวนการท่ีเด็กเลก็ซึมซบัวฒันธรรมตามกาลเวลาและสถานท่ีของเดก็ รับเจตคติ ประเพณี 

ความไฝ่ฝันและทศันะจากสงัคม แค่เพียงเด็กอาศยัอยูก่บัสงัคมนั้น 

 

Analysis of Movement การวเิคราะห์การเคล่ือนไหว: เทคนิควธีิหน่ึงท่ีใชโ้ดยครูมอนเทสซอรี- เม่ือผูใ้หญ่สาธิตการ

เคล่ือนไหวท่ีซบัซอ้นแก่เด็กจะแยกส่วนการเคล่ือนไหวและแสดงทีละขั้นตอน อยา่งชา้ๆและแม่นยาํ การกระทาํนั้นจึงเป็น

ลาํดบัการเคล่ือนไหวท่ีง่ายและใหโ้อกาสเด็กทาํสาํเร็จมากข้ึน เม่ือ “เด็กไดใ้ชก้ารเคล่ือนไหวนั้นอยา่งเสรี”(Montessori, 1966, p. 

108) 

 
Children’s House บ้านเดก็: ในภาษาอิตาเลียน Casa de Bambini คาซา ดี เบมบีนี เป็นสถานท่ีสาํหรับเด็ก อาย ุ  ๓ ถึง 

๖ ปีอยูอ่าศยัและเจริญเติบโต มีทุกส่ิงท่ีจาํเป็นต่อพฒันาการสูงสุดของมนุษยร์วมทั้งความปลอดภยัและมัน่คงของส่ิงแวดลอ้ม  
 
Classification การจดัแบ่งประเภท: จดักลุ่ม จดัสรร จาํแนก – เป็นปกติท่ี เด็กเลก็ชอบทาํการจดัแบ่งประเภทเน่ืองจาก

เป็นส่วนสาํคญัยิง่ของกระบวนการสร้างปัญญา หอ้งเรียนมอนเทสซอรีเสนอโอกาสมากมายเพ่ือการจดัแบ่งประเภท 
 
Concentration สมาธิ: กระทาํอยา่งจดจ่อ- เด็กเลก็มุ่งความสนใจไปท่ีลกัษณะหรือส่ิงต่างๆในส่ิงแวดลอ้มท่ีจาํเป็นต่อ

พฒันาการ ในทศันะมอนเทสซอรี สมาธิคือ “การกระทาํอยา่งต่อเน่ืองท่ีจดจ่อกบังานหน่ึงงานใด – การปฏิบติัร่วมกบัอุปกรณ์

ในส่ิงแวดลอ้ม โดยการเคล่ือนท่ีของมือมาจากการช้ีนาํของสติปัญญา” (1983, p. 149) Deep engagement 
 
Concrete to Abstract รูปธรรมสู่นามธรรม:  ความกา้วหนา้อยา่งถูกตอ้งและพฒันาการอยา่งเหมาะสม- เม่ือเด็กไดรั้บ

การแนะนาํอุปกรณ์รูปธรรมซ่ึงทาํใหน้ามธรรมเป็นรูปเป็นร่าง เช่น ขนาดหรือสี -เม่ือมือไดป้ระสบการณ์ สติปัญญาก็จะรับ

แนวคิดจากอุปกรณ์และสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม พฒันาการท่ีค่อยๆเกิดข้ึนจะส่งเสริมใหเ้ด็กเขา้ใจและหยัง่รู้แนวคิดใน

ลกัษณะของสญัญลกัษณ์  

 
Control of Error การควบคุมความบกพร่อง:  วธีิหน่ึงท่ีแสดงผลสะทอ้นกลบัแบบทนัทีทนัใด- กิจกรรมมอนเทสซอรีทุก

อยา่งใหเ้ด็กประเมินผลกา้วหนา้โดยตนเองได ้น่ีคือเหตทุาํใหผู้เ้รียนควบคุมตนเอง และขณะเดียวกนัก็ป้องกนัความภูมิใจและ

แรงจูงใจในตนเองของเด็กได ้-การควบคุมความบกพร่องเป็นคุณสมบติัประการสาํคญัของ การเรียนรู้อยา่งอตัโนมติั auto- 

education. 

 

 
 
 
 
 



Coordination of Movement การประสานงานการเคล่ือนไหว: คุณลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดผลสมัฤทธ์ิในปฐมวยั               

เม่ือเด็กปฏิบติัดว้ยตนเอง-ความประณีตของการประสานงานกลา้มเน้ือและลาํดบัขั้นตอนซ่ึงทาํงานไดอ้ยา่งเสรีจะเพ่ิมระดบัสูง

ข้ึน เน่ืองจากตอ้งการพฒันาการดา้นน้ี เด็กจึงสนใจกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวและตอ้งการเวลาบางส่วนเคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิม

ระดบัของความถูกตอ้งแม่นยาํ  
 
Creativity / Imagination การสร้างสรรค์/จนิตนาการ:  จินตนาการเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแนวคิดดว้ยสติปัญญา ต่อส่ิงท่ียงั

ไม่มีอยูแ่ละยงัไม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสัทั้งหา้   การสร้างสรรคคื์อผลิตภณัฑแ์ละผลลพัทข์องปัญญาร่วมกบั

จินตนาการและวธีิคิดใหม่   ปัญญาสร้างสรรคน้ี์เกิดข้ึนผา่นประสบการณ์ของประสาทรับรู้  
 

Cycle of Activity วฏัจกัรงาน: เม่ือเด็กเลก็ๆยุง่อยูก่บักิจกรรมท่ีสนใจจะปฏิบติัซํ้ าหลายๆคร้ังและโดยไม่คาดหมายเม่ือ

ความตอ้งการภายในเติมเตม็แลว้ก็หยดุปฏิบติัทนัที   ดงันั้นเพ่ือใหโ้อกาสวงจรของสมาธิงานยาวนานและเพียงพอ มอนเทส

ซอรีสนบัสนุนเวลาท่ีไม่ถูกขดัจงัหวะ ๓ ชัว่โมงเป็นช่วงเวลาของวฏัจกัรงาน  
 
Development of the Will พฒันาการของเจตจาํนงค์: ความสามารถในการแสดงความประสงคห์รือเลือกทาํบางส่ิงบางอยา่ง

ดว้ยสติสมัปชญัญะ-เร่ิมพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่พฒันาการของชีวติมนุษยร์ะนาบท่ี ๑ และเขม้แขง็ไดด้ว้ยการฝึก 

ส่ิงแวดลอ้มของมอนเทสซอรีเสนอโอกาสใหเ้ด็กเลือก ดงันั้นพลงัของเจตจาํนงคห์รือการควบคุมตนเองเป็นผลมาจากการเลือกส่ิง

ละอนัพนัละนอ้ยในกิจวตัรประจาํวนัของโรงเรียนมอนเทสซอรี  
 
Deviations พฤตกิรรมเบี่ยงเบน:  พฤติกรรมน้ีเห็นไดป้กติเป็นผลจากเด็กท่ีถูกขดัขวางพฒันาการท่ีควรเป็นตามธรรมชาติ 

พฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ เช่น เด็กขลาดกลวั เด็กผลาญทาํลาย เป็นตน้ หรือเชิงบวก เช่น เด็ก

อยูเ่ฉย เด็กเงียบ เป็นตน้ พฤติกรรมเบ่ียงเบนทั้งเชิงลบและบวกจะหายไปเม่ือเด็กเร่ิมจดจ่อสมาธิกบังานใดงานหน่ึงท่ีตน

เลือกเอง  
 
Discipline from Within วนิัยภายใน: วนิยัตนเอง หอ้งเรียนมอนเทสซอรีซ่ึงมีวนิยัน้ีอยูเ่สมอไม่ไดเ้กิดจากการควบคุม

บงัคบัของครูหรือรางวลัหรือการลงโทษ แต่มาจากภายในตวัของเดก็แต่ละคนซ่ึงควบคุมการกระทาํของตนเอง และเลือก

ตดัสินใจเชิงบวกสาํหรับพฤติกรรมตน วนิยัตนเองเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพฒันาการของเจตจาํนงค ์ 
 
Exercises of Practical Life แบบฝึกหัดชีวติประจาํวนั:  พ้ืนท่ีหน่ึงในส่ีส่วนของส่ิงแวดลอ้มระบบมอนเทสซอรี- 

แบบฝึกหดักิจกรรมเพ่ือชีวติประกอบดว้ยงานต่างๆในชีวติประจาํวนัตามปกติท่ีบา้น เช่น กวาด ปัดฝุ่ น ลา้งจาน เป็นตน้ 

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมเหล่าน้ีช่วยเด็กปรับตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ เรียนรู้การควบคุมตนเองและเร่ิมเห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีทาํประโยชน์แก่สงัคมนั้น สติปัญญาท่ีเจริญกา้วหนา้จากการใชมื้อทาํงาน บุคลิกภาพเกิดจากการร่วมกนัของร่างกายและ

จิตใจ ทาํงานเป็นหน่ึงเดียว 
 
 

 
 
 
 
 
 



False Fatigue ความเหน่ือยล้าปลอม: ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีสงัเกตเห็นจากหอ้งเรียนมอนเทสซอรีทัว่โลก-ส่วนใหญ่เกิด

ประมาณ ๑๐ น. เด็กมีอาการเหมือนไม่สนใจงาน พฤติกรรมดูเหมือนเสียระเบียบและระดบัเสียงดงัข้ึน คลา้ยวา่เด็กมีความ

เหน่ือยอ่อนจากงาน อยา่งไรก็ดีถา้ครูเขา้ใจลกัษณะการณ์น้ี เด็กจะกลบัไปทาํงานตามลาํพงัและจะเพ่ิมระดบังานสูงมากข้ึน

กวา่เดิม 
 
Grace and Courtesy มรรยาทและคุณสมบัตผู้ิด:ี  ส่วนหน่ึงของชีวติประจาํวนั อนัเป็นบทเรียนเลก็ๆท่ีสาธิตพฤติกรรมทางสังคม

เชิงบวกซ่ึงช่วยใหเ้ด็กเลก็ปรับตวัใหเ้ขา้กบัชีวติทางสงัคมของกลุ่มและใหค้วามรู้แก่เด็กดา้นพฤติกรรมท่ียอมรับได ้– ขอ้มูลเพ่ือการ

ปฏิบติัอนัเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 

Help from Periphery การช่วยเหลือแบบไม่ลํา้เส้น:  ขอบ/เสน้รอบนอกคือส่วนท่ีเด็กปะทะสมัพนัธ์กบัความเป็นจริง - เด็ก

ประทบัใจส่ิงต่างๆผา่นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว ดงันั้นการช่วยเหลือแบบไม่ลํ้าเสน้จึงหมายถึงการนาํเสนอวตัถุและ

กิจกรรมเพียงเพ่ือปลุกการเคล่ือนไหวอยา่งมีวตัถุประสงคข์องเด็ก “เราไม่ใหต้าเกินกวา่ใหมื้อ”   (Standing, 1957, p.   237)  

 

Human Tendencies แนวโน้มความเป็นมนุษย์: ทฤษฎีหลกัประการหน่ึงของมอนเทสซอรีคือมนุษยมี์การแสดงความโนม้

เอียงไปสู่การสาํรวจ การสร้างความคุน้เคย ระบบระเบียบ นามธรรม การงาน ความสมบูรณ์แห่งตน การส่ือสารและชีวติท่ีมี

จิตวญิญาณ แนวโนม้เหล่าน้ีมีเป็นสากล ตลอดช่วงอายขุยั เป็นด่านป้องกนัทางสงัคมและชาติพนัธ์ มีมาตั้งแต่มนุษยเ์กิดข้ึนใน

โลกพร้อมจุดตั้งตน้ของววิฒันาการ “มอนเทสซอรีเนน้การตอบสนองความตอ้งการอนัเป็นเอกลกัษณ์พิเศษซ่ึงพิสูจนท์ราบ

ตลอดมาในประวติัวสิยัแห่งมนุษย”์    (Maria  Montessori,  1966, p.21) 
 
Independence การพึง่พาตนเอง: การไม่ข้ึนต่อผูอ่ื้น – “อยา่งหลากหลายความหมาย” (OED, p.836). พฒันาการหลกัโดย

ปกติเช่นการหยา่นม การเดิน การพดู  เป็นตน้  กิจกรรมต่อเน่ืองกนัเหล่าน้ีช่วยเด็กใหป้ระสบความสาํเร็จในการเพ่ิมความเป็น

ปัจเจกบุคคล มีภาวะอิสระ เป็นตวัของตวัเอง และควบคุมตนเองได ้  เด็กและหนุ่มสาวแสวงหาการพ่ึงพาตนเองมากข้ึนๆอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดพฒันาการทั้งส่ีระนาบ  อาจกล่าววา่ เด็กร้องขอ  “ช่วยหนูใหช่้วยตวัเอง”  
 
Isolation of a Difficulty การแยกขั้นตอนความยาก: ก่อนนาํเสนอบทเรียน ครูมอนเทสซอรีวเิคราะห์กิจกรรมท่ีจะนาํเสนอ 

ขั้นตอนหรือการเคล่ือนไหวท่ีอาจเป็นปัญหาจะถูกแยกส่วนเพ่ือการสอน      ตวัอยา่ง: การจบัและการตดัโดยกรรไกร แสดงดว้ย

การเคล่ือนไหวอยา่งง่ายคือตดัตรงๆหน่ึงคร้ัง ก่อนท่ีจะแสดงการตดัเสน้โคง้หรือซิกแซก   การพบัผา้แสดงก่อนการลา้งโตะ๊ซ่ึง

การลา้งโตะ๊เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีตอ้งมีการพบัผา้ร่วมดว้ยในการทาํงาน และงานแต่ละงานไม่ควรยากจนเกินรับหรือง่ายจนน่าเบ่ือ  

 
Indirect Preparation การเตรียมการทางตรง: วธีิธรรมชาติเพ่ือเตรียมความฉลาด –ในการกระทาํทุกอยา่งมีความเจอะจง

สนใจ ซ่ึงความสนใจน้ีเตรียมปัญญาบางประการในอนาคต ตวัอยา่งเช่น เด็กเลก็ท่ีนาํรูปสามเหล่ียมต่างๆมาต่อกนัอยา่งสนุกแต่

ไม่ไดคิ้ดวา่งานน้ีจะเตรียมปัญญาไปสู่การรับรู้วชิาเรขาคณิตในภายหลงั เราเรียกการเตรียมเช่นน้ีวา่การเตรียมทางไกล 

วตัถุประสงคลึ์กซ้ึงของการศึกษาระบบมอนเทสซอรีมีกิจกรรมจาํนวนมากซ่ึงจะมีผลในระยะยาว  

 
 
 

                                
 
 



Language Appreciation สุนทรียภาพทางภาษา: ตั้งแต่วนัแรกท่ีมาโรงเรียน เด็กจะไดฟั้งเร่ืองจริงเก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กรู้จกั ดว้ย

วธีิเล่าท่ีน่าประทบัใจ เพลง บทกลอน และจงัหวะดนตรีคือส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจาํวนัของหอ้งเรียน ครูเป็นแบบอยา่งของ

ศิลปการสนทนาและ การฟังเด็กๆอยา่งตั้งใจ ดูหนงัสือภาพของจริงหรือเสมือนจริงอนัสวยงามก็เป็นส่วนของสุนทรียภาพทาง

ภาษา  
 
Learning Explosions การระเบิดของการเรียนรู้: พฒันาการของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปอยา่งชา้ๆและมัน่คง มกัเกิดข้ึนอยา่ง

กระทนัหนั เรียกวา่เกิดช่วงขา้มคืน และมีผลเหมือนเช่นระเบิดออกมา การระเบิดของการเรียนรู้ก็เช่นกนัเป็นปรากฏการณ์ของ

การระเบิดออกมาใหเ้ห็นทนัทีทนัใดหลงัจากกระบวนการพฒันาภายในอนัยาวนาน ตวัอยา่ง การระเบิดของภาษาพดูเม่ืออายุ

ประมาณสองปีซ่ึงมาจากการเตรียมการภายในและพฒันาการทางปัญญาจากเวลาหลายสิบเดือน    
 
Mathematical Mind จิตคณิตศาสตร์: ทารกทุกคนเกิดมาพร้อมจิตปัญญาเชิงคณิตศาสตร์ จึงมีความโนม้เอียงซ่ึงส่งเสริม

ความสามารถท่ีจะพิถีพิถนั เป็นระบบระเบียบ มีการสงัเกต เปรียบเทียบและจดักลุ่มจดัพวก ธรรมชาติมนุษยมี์การคาํนวน 

การวดั มีเหตุผล มีนามธรรม จินตนาการและคิดสร้างสรรค ์แตปั่ญญาดา้นน้ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและนาํทางเพ่ือใหก้าร

ทาํงานมีพฒันาการ ถา้คณิตศาสตร์ไม่มีอยูใ่นชีวติประจาํวนัของเดก็เลก็จิตใตส้าํนึกก็จะไม่สามารถรับรู้ไดใ้นภายหลงั  

 
Maximum Effort ความพยายามสูงสุด: เด็กๆมกัชอบงานยาก งานทดสอบความสามารถและใหค้วามรู้สึกถึงพลงัท่ีเติบโต  
เด็กยนิดีท่ีจะใชพ้ลงัความพยายามสูงสุด ตวัอยา่ง เด็กนอ้ยท่ีด้ินรนเพ่ือจะยกถาดวางแกว้นํ้ าผลไม ้หรือเขน็รถลอ้เล่ือนหนกัๆ 
เช่นกนักบัเด็กนกัเรียนเม่ือครูใหต้ั้งโจทยเ์ลขเองก็จะขย ํ้าโจทยท่ี์ทา้ทาย เช่น   (1+2+3+4…+10)2   มากกวา่แบบฝึกเช่น  3+5=           
และ 6+2=              
 

Memory Games การเล่นจดจาํ: เด็กสร้างความจาํ ในระหวา่งอายรุะหวา่ง 3-6 ปี การเล่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาทรับรู้ใหโ้อกาส

สร้างการจาํดว้ยกลา้มเน้ือ โดยทัว่ไปมีวธีิเล่นดงัตวัอยา่งน้ี เด็กหยบิรูปเรขาคณิตจากชุดงาน ไล่น้ิวมือเบาๆตามลกัษณะของรูป และ

วางลงบนโตะ๊ทาํงาน หลงัจากนั้นจาํภาพลกัษณ์นั้นไวใ้นใจขณะเดินขา้มหอ้งซ่ึงเตม็ไปดว้ยส่ิงล่อใจอ่ืนๆเพ่ือหาบตัรเหมือนท่ีอยูใ่น

ชุดงานจากบตัรภาพท่ีวางไวอี้กฟากหน่ึงของหอ้ง  การเล่นเช่นน้ีช่วยสร้างความจาํโดยการมองเห็นซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของ

การอ่าน การเล่นคลา้ยๆกนัน้ีสามารถเล่นกบัประสาทรับรู้ดา้นการฟัง การสัมผสั และอ่ืนๆ   

 
Mixed Ages คละอายุ:  หน่ึงในเคร่ืองหมายคุณภาพของระบบมอนเทสซอรีคือเด็กคละอายทุาํงานดว้ยกนัเรียนหอ้ง

เดียวกนั การจดักลุ่มอายเุป็นไปตามระนาบพฒันาการ เดก็อาย ุ3-6 ปี อยูใ่นกลุ่มบา้นเด็ก; 6-9 ปี กลุ่มประถมศึกษาตอนตน้ ส่วน

ประถมศึกษาตอนปลายคือเด็ก 9-12 ปี เน่ืองจากเด็กทาํงานรายบุคคล กา้วหนา้ตามจงัหวะตนเอง จึงร่วมมือไม่แข่งกนัตามอาย ุ 

 
Normalization สภาวะปกต:ิ  ถา้เด็กไดป้ระสบการณ์จากการปฏิบติัซํ้ ากบังานท่ีตนเลือกเองอยา่งมีสมาธิจะเร่ิมแสดงพฒันาการ

ของพฤติกรรมตามสภาวะอนัเป็นปกติ เช่น รักการทาํงาน อยูก่บัความเป็นจริง รักความเงียบสงบ และสามารถทาํงานลาํพงัได ้เด็ก

สภาวะปกติเป็นเด็กท่ีมีความสุขมากกวา่ ช่างกระตือรือลน้ มีนํ้ าใจ และเป็นผูช่้วยท่ีดี เดก็เลือกทาํงานสร้างสรร์ และงานแสดงถึง

ระดบัท่ีพฒันา  
 
 
 

                                 
 
 



Obedience การเช่ือฟัง: เช่ือฟังเป็นการกระทาํท่ีมาจากเจตจาํนงคแ์ละมีการพฒันา แบบค่อยเป็นค่อยไป แสดงออก “อยา่ง

ไม่ไดค้าดหมายภายหลงักระบวนการอนัยาวนานของวฒิุภาวะ” (Montessori, 1967, p. 257) ในขณะท่ีการพฒันาภายในน้ี

ดาํเนินอยู ่เด็กเลก็ๆอาจเช่ือฟังบา้งบางคร้ัง แต่ไม่สามารถเช่ือฟังไดส้มบรูณ์แบบตลอดเวลา เน่ืองจากเจตจาํนงคย์งัคงพฒันาโดย

ผา่นการฝึกหดัเลือกเองอยา่งเสรี เด็กตอ้งเร่ิมจากการมีวนิยัในตนหรือการควบคุมตวัเองซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการเช่ือฟัง   
 
Points of Interest จุดน่าสนใจ: มอนเทสซอรีตระหนกัวา่ถา้งานซบัซอ้นตอ้งใชเ้วลามากเกินหรือลม้เหลวไม่สามารถจดัการ

กบัรายละเอียดสาํคญั แบบฝึกหดันั้นก็ไม่เป็นท่ีน่าสนใจสาํหรับเด็กต่อไป ดงันั้นท่านจึงเสนอใหมี้จุดน่าสนใจครอบคลุมตลอด

กิจกรรมนั้นๆ จุดเหล่าน้ีนาํทางไปสู่เป้าหมายและเร้าใหป้ฏิบติัซํ้ า ทั้งใหผ้ลสะทอ้นกลบัอยา่งทนัทีทนัใด ซ่ึงมอนเทสซอรีเรียก

การสะทอ้นผลน้ีวา่ “การควบคุมความบกพร่อง” สมรรถนะของเด็กจะปราณีตจากการลองผดิลองถูก จุดน่าสนใจทาํหนา้ท่ีเช่น

ป้ายบอกทางบนเสน้ทางสู่ความสาํเร็จ  

 
Prepared Environment ส่ิงแวดล้อมทีจ่ดัเตรียมแล้ว:  หอ้งเรียนมอนเทสซอรีเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมโดยผูใ้หญ่เพ่ือ

เด็ก ประกอบดว้ยส่ิงสาํคญัต่างๆท่ีจาํเป็นต่อพฒันาการสูงสุดแต่ไม่มีส่ิงเกินจาํเป็น ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมประกอบดว้ย

ระบบระเบียบและวตัถุของจริง ความสวยงามและความเรียบง่าย  วตัถุทุกอยา่งมีขนาดเหมาะสมกบัเดก็เพ่ือใหก้ารส่งเสริมการทาํ

หนา้ท่ีแบบพ่ึงพาตนเอง ครูท่ีไดรั้บการฝึกหดัแลว้และกลุ่มเด็กคละอายซ่ึุงมีขนาดใหญ่พอสมควร  นบัรวมเป็นส่วนสาํคญัท่ี

ประกอบกนัเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมแลว้  
 

Presentation การนําเสนอ: ผูใ้หญ่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมแลว้จะไม่ทาํการสอนเหมือนท่ีเขา้ใจกนัเช่นการสอนระบบเดิมแต่

จะแสดงใหเ้ด็กเห็นวธีิใชว้ตัถุต่างๆและปล่อยใหเ้ด็กสาํรวจและทดลองเองต่อไป การกระทาํเพ่ือการสาธิตน้ีเรียกวา่ การนาํเสนอ 

เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จจะตอ้งนาํเสนอชา้ๆและอยา่งแม่นยาํ ทีละขั้นๆ และใชค้าํพดูนอ้ยท่ีสุด  
 
Psychic Embryo ตวัอ่อนจติวญิญาณ: ช่วงสามปีแรกของชีวติ เป็นเวลาสร้างจิตปัญญา ช่วงเกา้เดือนแรกในครรภม์ารดา

เป็นการสร้างทางกายภาพ สมองรอประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเติมความสมบูรณ์หแ้ก่ส่ิงท่ีมีมาทางพนัธุกรรม   เน่ืองจาก

พฒันาการทางจิตเกิดข้ึนอยา่งมากมายภายหลงัการคลอด มอนเทสซอรีจึงเรียกทารกมนุษยว์า่ ตวัอ่อนจิตวญิญาณ  

 
Repetition การปฏิบัตซ้ํิา:  เดก็เลก็ทาํงานต่างจากผูใ้หญ่ เม่ือผูใ้หญ่ทาํงานจะตั้งเป้าเพ่ือความสาํเร็จและเม่ือสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคแ์ลว้จะหยดุทาํ แต่สาํหรับเด็กการทาํงานสาํเร็จไม่ใช่จากเป้าหมายภายนอกแต่เป็นเป้าหมายภายในจึงเห็นเด็กทาํ

กิจกรรมซํ้ าๆจนเป้าหมายภายในสาํเร็จ   จิตไร้สาํนึกกระตุน้ใหป้ฏิบติัซํ้ าๆเพ่ือช่วยการประสานงานการเคล่ือนไหวหรือการ

ไดม้าของความสามารถบางประการ  
 
Sensitive Periods ช่วงการเรียนรู้ไว: เด็กเลก็มีประสบการณ์ช่วงการเรียนรู้ไวเพียงชัว่คราว และมีแรงกระตุน้หรือความเร้า

ใจเพียงชัว่คราวน้ีเพ่ือรับรู้อยา่งพิเศษในเร่ืองบางประการ  เด็กในช่วงการเรียนรู้ไวเช่ือไดว้า่จะแสดงสมาธิจดจ่อหรือง่วนกบั

กิจกรรมท่ีตรงกบัการเรียนรู้ไวดา้นนั้น เช่นเด็กท่ีมีการเรียนรู้ไวดา้นระบบระเบียบจะถูกดึงดูดโดยกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

จดัระบบ  จะสงัเกตไดว้า่ชอบเลือกกิจกรรมประเภทนั้นและมีสมาธิสูงมาก บางทีก็ปฏิบติัซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกโดยไม่ตอ้งการรางวลั

หรือการส่งเสริมจากภายนอก เดก็เลก็ถูกดึงดูดเป็นธรรมชาติไปสู่คุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมซ่ึงตอบความ

ตอ้งการต่างๆของเด็ก  

                         



Sensorial Materials อุปกรณ์ประสาทรับรู้: อุปกรณ์ประสาทรับรู้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือช่วยกระบวนการสร้างสติปัญญาของเด็ก

เลก็ แต่ละช้ินออกแบบโดยอิงหลกัการทางวทิยาศาสตร์มีคุณสมบติัเชิงเด่ียวของส่ิงต่างๆในโลก เช่นสี ขนาด รูปทรง เป็นตน้ 

ซ่ึงคุณสมบติัเชิงเด่ียวแสดงในอุปกรณ์ช้ินนั้นเฉพาะเจาะจงเพียงดา้นนั้นดา้นเดียว และจากการท่ีเด็กหยบิจบัอุปกรณ์นั้นซํ้ าแลว้

ซํ้ าอีกเด็กจะไดค้วามเขา้ใจชดัเจน ความเป็นนามธรรมของส่ิงต่างๆซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยคาํ เด็กเรียนรู้ผา่นประสบการณ์

ตรงเม่ือทาํงานกบัอุปกรณ์ประสาทรับรู้  
 
Simple to Complex จากง่ายไปหายาก: หลกัการหน่ึงท่ีใชเ้ป็นลาํดบัการนาํเสนอบทเรียนในหอ้งมอนเทสซอรี เด็กจะ

ไดรั้บการแนะนาํความคิดรวบยอดหรือแนวคิดในแบบง่ายๆ เม่ือกา้วหนา้สามารถเช่ือมโยงความซบัซอ้นมากข้ึนเด็กก็จะจดัการ

กบัขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัมากกวา่เชิงเดียว  
 
Socialization สังคมประกติ (การแลกเปลีย่นเรียนรู้): “กระบวนการของแต่ละคนท่ีไดม้าซ่ึงความรู้และนิสยัอนัทาํใหมี้

ปฏิสมัพนัธ์ในฐานะสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสงัคมกลุ่มนั้นและทาํใหส้งัคมอยูใ่นระเบียบ” (Osterkorn, 1980,p. 12) 

“สงัคมแห่ง การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือเด็กมีอายตุ่างกนั”  (Hellbrugge, 1979,   p. 14) 
 
Sound Games การเล่นเสียง: เด็กส่วนมากรู้จกัพยญัชนะแต่ไม่ไดว้เิคราะห์เสียงท่ีมีในคาํต่างๆหรือไม่ไดต้ระหนกัวา่คาํมาจาก

เสียงท่ีถอดหน่วยหรือแยกส่วนได ้ (หน่วยพ้ืนฐานของเสียง-สรศาสตร์) เม่ืออายสุองปี (หรือทนัทีเม่ือพดูไดค้ล่อง) ควรใหเ้ด็กได้

เล่นเสียงเพ่ือใหต้ระหนกัรู้จกัหน่วยเสียงในคาํ ในประเทศองักฤษมีการเล่นของเด็กเลก็ เรียกวา่ “I Spy.” เสียงของตวัอกัษรแทน

การออกช่ือของตวัอกัษร  

(ผูแ้ปล) ในประเทศไทยอาจเล่นลกัษณะเดียวกบั คือ “อะไรเอ่ย” ข้ึนตน้ดว้ย.....(เสียงของตวัอกัษรไม่ใช่ช่ือตวัอกัษรคือไม่ใช่ สอเสือ 

กอไก่ จอจาน ฯลฯ) 
 

Three Hour Work Cycle วฐัจกัรงานสามช่ัวโมง:  จากการสงัเกตเด็กทัว่โลกเป็นเวลายาวนาน ดร.มอนเทสซอรีพบความ

เขา้ใจวา่เม่ือปล่อยใหเ้ดก็มีอิสระ เด็กจะแสดงวฏัจกัรงานท่ีเห็นอยา่งชดัเจนคาดหมายไดห้รือแมแ้ต่แสดงเป็นกราฟได ้วงจรน้ีมี

ยอดสูงสองยอดและมีหลุบตํ่าหน่ึงแห่ง เกิดข้ึนในระหวา่งเวลาประมาณสามชัว่โมง โรงเรียนมอนเทสซอรีเด็กมีเวลาเปิดเสรีสาม

ชัว่โมงโดยไม่ถูกขดัจงัหวะท่ีจะเลือกทาํงานเองลาํพงั เด็กจะง่วนกบังานมากและทาํซํ้ าจนพึงพอใจ  

 

Three Period Lesson บทเรียนสามขั้นตอน:  “บทเรียนสามขั้นตอนอนัโด่งดงัของซี-กวนิ” (Standing, 1957, p. 307) แทจ้ริง

เป็นส่ิงธรรมดามาก ขั้นท่ีหน่ึงคือใหช่ื้อของส่ิงนั้น “อนัน้ีหนา... อนัน้ีบาง” ขั้นท่ีสอง คือเพ่ือการจาํ: “ขออนัหนาใหค้รู.......ขออนั

บางใหค้รู” ขั้นท่ีสามประกอบดว้ยการออกเสียงคาํนั้นๆ:   “อนัน้ีเป็นอะไร?”  สามขั้นตอนอยา่งง่ายๆน้ีคือกระบวนการเรียนรู้ท่ี

กลายเป็นการเล่น  การสอนสามขั้นน้ีใชเ้พ่ือใหภ้าษา 

 
Enrichment ความบริบูรณ์: คาํศพัทข์องเดก็เพ่ิมข้ึนอยา่งมหาศาลในช่วงอาย ุ๓-๖ ปี เพ่ือป้อนความกระหายในคาํต่างๆอนั

เป็นธรรมชาติเราจึงจดัคาํศพัทใ์หแ้ก่เด็ก เช่นช่ือทางชีววทิยา เรขาคณิต ภูมิศาสตร์ และอ่ืนๆ เด็กยงัสามารถรับคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณลกัษณะต่างๆท่ีพบไดใ้นอุปกรณ์ประสาทรับรู้    จิตซึมซบัของเด็กรับบรรดาคาํใหมท่ั้งหลายเหล่าน้ี “อยา่งรวดเร็วและหลกั

แหลม” (Montessori, 1946, p. 10) 
 

                            



Work งาน: จากมุมมองดา้นววิฒันาการ ระยะเวลาของวยัเด็กมีช่วงยาวนานเพ่ือใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และทดลองในสถานะการณ์

ท่ีปราศจากความกดดนัจากส่ิงแวดลอ้ม นกัวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่อา้งอิงการลองกระทาํท่ีปราศจากความกดดนัน้ีวา่ การเล่น 

(see Groos, 1901), แมว้า่มอนเทสซอรีจะพอใจเรียกกิจกรรมเหล่าน้ีวา่ “งาน” ของวยัเด็ก เด็กๆจริงจงัวุน่กบัการเล่นท่ีตอบต่อ

พฒันาท่ีตนตอ้งการ ดว้ยเสรีภาพเม่ือเลือกไดเ้องและในเวลาท่ีไม่จาํกดั เด็กจะเลือกกิจกรรมท่ีมีความหมายมากกวา่เล่น

เหลาะแหละไร้สาระ ซ่ึงสมมุติเอา  

 
Writing to Reading การเขียนสู่การอ่าน: ในส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมของมอนเทสซอรี ตามปกติเด็ก เร่ิมเขียนก่อนอ่าน ได ้

เด็กอยากสร้างคาํจากตวัอกัษรท่ีหยบิ/แยกไดเ้ป็นตวัๆ (ตวัอกัษรเคล่ือนท่ี) หรือเขียนคาํของตนเองดว้ยชอลก์หรือดินสอ หลงัจาก

นั้นอีกหกเดือนจึงเร่ิมเขา้ใจวา่ความหมายของการอ่านคืออะไร แลว้จึงอ่านจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน (Montessori, 1936 / 
1983, p.   142) 
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