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วุฒิภาวะที่สวนทาง
ตลอดประวั ติ ศ าสตร์ นั บ แต่ บุ พกาล มนุ ษยชาติ ไ ด้ เ พี ย รพยายามดิ้ น รนหา
หนทางที่จะทาให้ชีวิต ความเป็นอยู่ส ะดวกสบายขึ้น ผ่านกาลเวลามาจนทุกวัน นี้
ความก้ าวหน้ าและวิ วัฒ นาการอย่างไม่ หยุ ด ยั้ งและนั บ วั นยิ่ งก้ าวกระโดดของโลก
ช่วยให้มนุษย์เราได้รับความสะดวกสบายขึ้นอย่างมหาศาลในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
มีอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องไม้นานัปการคอยสนองความต้องการต่าง ๆ ของ
เรา ทักษะพื้นฐานหลาย ๆ อย่างในชีวิตมนุษย์จึงถูกลัด เว้น ละเลยไปเสีย ไม่ค่อย
มีใครเห็นความจาเป็นและความสาคัญสาหรับสังคมยุคนี้ โดยที่ไม่ตระหนักว่า ความ
ลาลากลาบนที่บรรพบุรุษของเราประสบ ให้บทเรียนและมีคุณค่าในการหล่อหลอม
ความเป็นมนุษย์เพียงไร ความท้าทาย ความบากบั่น ความอดทนที่มนุษย์เราเผชิญ
และผ่านพ้นจากการสู้ชีวิต จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความสามารถ และการรู้จัก
คิดหาหนทางให้เราได้อย่างไร

เด็กรุ่นใหม่ในปัจุบันเกิดมาในยุคที่พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องอานวยความสะดวก
จะเปิดปิดพัดลม แอร์ ทีวี หรือกระทั่ งประตูบ้าน ก็ทาได้ง่ายดายเพียงกระดิกนิ้ว
กดปุ่มรีโมท ไม่ต้องเดินไปถึงตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเสียด้วยซ้า
จะซักผ้าอย่างมากก็แค่เอาใส่เข้าไปในเครื่อง ไม่ต้องขยี้ ไม่ต้องบิด รองน้า
เปลี่ยนน้าให้วุ่นวาย
จะอาบน้าร้อนก็ไม่ต้องต้มน้า ผสมน้า เพียงแค่กดปุ่ม หมุนปุ่ มเครื่องทาน้า
ร้อนก็จบ
ทาอะไรรกเลอะเทอะก็มีพี่เลี้ยง แม่บ้าน แม่ ป้า น้า หรือยายคอยเก็บกวาด
ให้ ไม่ต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงการกระทาของตัวเอง
ต้องการพูดคุยกับเพื่อนหรือใครไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่กี่ ก้าว กระทั่งคนในบ้าน
เดียวกันก็โทรหรือไลน์ได้สะดวกสบาย ไม่ต้องขึ้นลงบันไดหรือก้าวเท้าไปหาให้เมื่อย
อยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าอินเตอร์เนทค้นหาได้ง่ายดาย แค่พิมพ์เข้าไปแล้วเลือก
คลิก ต้องคานวณก็แค่กดปุ่ม ได้ผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อย ไม่ต้องบวกลบคูณหาร
ให้ยุ่งยาก
จะกินอาหารก็มีคนยกมาเสิร์ฟให้ถึงที่ อาจจะป้อนให้เสียด้วย ไม่ต้องยก ไม่
ต้องล้าง ไม่ต้องช่วยทา อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นการทาเสียด้วยก็ได้ เพราะว่ามี
คนทาเสร็จสรรพ บางบ้านก็เพียงเทจากกล่องจากถุงหรืออุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
กระทั่งการเล่นก็ยังเปลี่ยนไป เด็กสมัยก่อนเล่นต้องเต ซ่อนหา หม้อข้าวหม้อ
แกง ต้องใช้การเคลื่อนไหว ไหวพริบ จินตนาการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การควบคุม
ตัวเอง การตัดสินใจ ต่ อมามีของเล่นสาเร็จรูปมากขึ้น กลไกมากขึ้น การเล่ น
เป็ น ไปโดยของเล่ น มากขึ้ น จากเด็ ก น้ อ ยลง เด็ ก สมั ย นี้ ไ ม่ รู้ จั ก วิ ธี เ ล่ น ของเด็ ก
สมัยก่อน ของเล่นยุคนี้คือแทบเล็ต สมาร์ทโฟน ที่เด็กเป็นเพียงผู้เสพ ยิ่งไม่มี การ
เคลื่อนไหว ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ไม่ต้องใช้ทักษะ ไหวพริบ จินตนาการใด ๆ เลย
นักจิตวิทยาจานวนมากขึ้นทุกทีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในการเล่นของเด็ก มี
ผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการทางการรับรู้และการควบคุมตัวเองของ
เด็ก ซึ่งพบว่าลดน้อยลงทุกที การวิจัยอย่างเดียวกันที่ทากับเด็กวัย 3, 5 และ 7

ขวบเมื่อปี 1940 และ 2001 ปรากฏว่าเด็กวัย 5 ขวบเมื่อปี 2001 อยู่ในระดับ
เดียวกับเด็ก 3 ขวบเมื่อ 60 ปีก่อน ส่วนเด็กวัย 7 ขวบแทบจะเทียบกับระดับของ
เด็ก 5 ขวบเมื่อ 60 ปีก่อนไม่ได้เลยด้วยซ้า ตามข้อสรุปของ Elena Bodrova
นักจิตวิทยาจาก Mid-Continent Research for Education and Learning
ถึงแม้คนทั่วไปมักคิดว่าเด็กรุ่นหลังรู้มากกว่า เหมือนผู้ใหญ่มากกว่าก็ตาม แต่นั่นก็
เป็นเพราะการแพร่หลายของสื่อ ทาให้เด็กได้ยิน ได้ฟัง จดจา และเลียนคาพูด การ
กระทาของผู้ใหญ่ได้มากขึ้น (โดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจ) ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีช่วยให้เด็กทาสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น จึงดูเหมือนมีความสามารถและ
ความรับรู้ดีกว่าเด็กรุ่นก่อน ๆ เท่านั้นเอง
เด็ก ๆ ของเราจะไปไหนมาไหนก็มีรถรับ-ส่ง มีคนพาไป มิหนาซ้าพ่อแม่รุ่น
หลั ง ยั ง คอยดู แ ลลู ก อย่ า งประคบประหงม กลั ว ลู ก จะล าบาก กลั ว ลู ก จะ
กระทบกระเทือนจิตใจ กลัวลูกจะมีปม กลัวลูกโดนแดดโดนฝน เจ็บตัว พอลูกเริ่ม
คลาน ลุก ปีน ก็หาเบาะหาโฟมมารองพื้นกันกระแทก เป็นเหตุให้ลูกไม่ได้สัมผัส
กับโลกที่เป็นจริง ไม่ได้เรียนรู้เหตุและผลที่แท้จริง
การไปไหนมาไหนโดยนั่งรถที่มีคนขับพาไป เปลี่ยนแปลงวิธีที่เด็กเห็น เข้าใจ
และมีประสบการณ์ต่อโลกและอาณาบริเวณรอบด้าน ลดการเชื่อมโยงต่อชุมชนและ
เส้นทาง ลดโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัส เห็นรายละเอียดของสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้
ขาดส านึ ก ต่ อ ทิ ศ ทางและการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ โลกภายนอก มี เ พี ย งมุ ม มองจาก
หน้าต่างรถ ผิดกับเด็กที่เดินหรือขี่จักรยานไปไหนมาไหน
“วัยเด็กเป็นเวลาสาคัญในการพัฒนาทักษะการประสานงานของกล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเรา” Dr. Luis Lopes
จากมหาวิทยาลัย Minho หัวหน้าทีมทาการวิจัยเด็กโปรตุเกสวัย 9-13 ปีกล่าว
ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่ใช้เวลา 3 ใน 4 ไปในการนั่งทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูทีวี
ใช้คอมพิวเตอร์ นั่งรถ มีการประสานงานของกล้ามเนื้อต่ากว่าเด็กอื่น ๆ 9 เท่า
ทักษะพื้นฐาน เช่น การเดิน ขว้าง รับ กระโดด เป็น ฐานสาหรับการเคลื่อนไหวที่
ซับซ้อนขึ้น ซึ่งขาดโอกาสพัฒนาจากการใช้ชีวิตในท่านั่ง ส่งผลให้ความสมบูรณ์

ของพลานามั ย ความเคารพตนเอง และสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นลดลง
ขณะเดียวกันก็เพิ่มโรคอ้วนในเด็กมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ไม่เพียงแต่การดาเนินชีวิตจะเป็นไปด้วยความสะดวกสบายจากอุปกรณ์ทันสมัย
พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องทุ่นแรง จนคนยุคสมัยนี้สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ง่ายดาย
ขึ้นกว่าเดิมในระยะเวลาสั้นขึ้นกว่าเดิม (แต่น่าแปลกใจที่กลับยิ่งมีเวลาน้อยลง!) เป็น
เหตุให้ไม่ต้องใช้ความพยายามและแรงงานหนักอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปเท่านั้น
วิธีการเลี้ยงดูลูก ของพ่อแม่ยุคหลัง ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย พ่อแม่ให้ความสนใจ
ต่อความรู้สึกที่ดีต่อตนเองของลูก การยอมรับลูก ให้ลูกแสดงความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็กังวลในสวัสดิภาพความ
เป็นอยู่ความปลอดภัยของลูกหนักขึ้น อันเนื่ องมาจากอันตรายบนท้องถนน ความ
รุนแรง ปัญหาการล่วงละเมิด การลักพาตัว การข่มขู่คุกคาม ไปจนถึงเชื้อโรค และ
โรคภัยใหม่ ๆ
พ่อแม่จานวนไม่น้อยจึงต้องคอยให้ลูกล้างมือเสมอ ๆ วิตกว่า
ห้องน้านอกบ้านไม่ถูกสุขลักษณะ น้าดื่มที่โรงเรียนไม่สะอาดพอ ยามลูกเจ็บป่วย
แม้เล็กน้อยก็รีบพาไปพบแพทย์ ซึ่งก็จะได้รับการตรวจนั่นตรวจนี่ ให้ยาขนานต่าง
ๆ ผลข้างเคียงที่ตามมาโดยพ่อแม่ส่วนใหญ่นึกไม่ถึงก็คือ วิธีการเช่นนั้นมีผลต่อ
ทั ศ นะของลู ก ต่ อ ความเจ็ บ ป่ วย ทาให้ ลู ก มองการเจ็ บ ป่ วยในระดั บ ที่ ห นั ก หน่ ว ง
ร้ายแรงเกินเหตุ
พ่อแม่สมัยนี้มีความเป็นห่วงเป็นใยในสวัสดิภาพของลูกมากจนถึงขั้นเกินเหตุใน
บางราย ตามมาด้วยการปกป้องดูแลลูกมากจนเกินควร คอยระมัดระวังสอดส่อง
ลูกมากยิ่งกว่าพ่อแม่สมัยก่อน ๆ ประกอบกับการที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีลูกจานวน
น้ อ ยลง ครอบครั ว มี ข นาดเล็ ก ลง และการมี อุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ ส ะดวกขึ้ น เช่ น
โทรศัพท์มือถือ จึงช่วยให้พ่อแม่สามารถให้ความใส่ใจในความเป็นไปของลูกได้มาก
ขึ้ น ติ ด ตามสอบถามความเคลื่ อ นไหวของลู ก ได้ แ ทบตลอดเวลาและทุ ก สถานที่
พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คาแนะนาเสมอ
วัยเด็กที่พ่อแม่และยุคสมัยของเรานาเสนอให้ลูก ๆ ทุกวันนี้จึงแตกต่างจากเดิม
อย่างมหาศาล ถึงแม้สายรกจะถูกตัดเมื่อคลอดเพื่อแยกลูกออกจากกายแม่ ให้

ร่างกายลูกทาหน้าที่โดยอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่ แต่สายรกทางใจก็ยังรัดรึงไม่
ขาด ซึ่งต้องระวังอย่าให้รั้ง
ศาสตราจารย์ Dieter Wolke จากมหาวิทยาลัยวอร์วิคทาการวิเคราะห์
ผลการวิจัย 70 ชิ้น และพบว่าการเลี้ยงดู ที่ไม่ดีเป็นปัจจัยสาคัญที่มักถูกมองข้ามใน
ปัญหาเด็กถูกข่มขู่คุกคาม โดยการเลี้ยงดูที่ไม่ดีมี 2 ด้าน ทั้งด้านที่พ่อแม่ทอดทิ้ง
ละเลยทาร้ายเด็ก และอีกด้านหนึ่งซึ่งสร้างความประหลาดใจให้คนจานวนมาก คือ
การที่พ่อแม่ปกป้องประคบประหงมลูกมากเกินไป ก็จัดเป็นการเลี้ยงดูที่ไม่ดีไม่แพ้
กัน ส่วนการเลี้ยงดูที่ดีคืออบอุ่นแต่หนักแน่นมั่นคง
ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่คอยวุ่นวายทาทุกอย่างให้มากเกินไป จะขาด
ความเป็นอิสระ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ตัดสินใจไม่เป็น โอกาสในการพึ่ งพา
ตั ว เองถู ก ลิ ด รอน เกิ ด ความวิ ต กกั ง วลเคร้ า ซึ ม ได้ ง่ าย มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะอ่ อ นแอ
เปราะบาง ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าการข่มขู่
คุกคาม
เพียงแค่ชั่วคนที่แล้วสมัยเรายังเด็ก เทียบกับรุ่นพ่อแม่เราก็ถือว่าเรามีชีวิตที่
สะดวกสบายกว่า แต่เราก็ยังต้องใช้ความพยายามมากกว่ารุ่นลูกหลายเท่าในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ต้องช่วยงานในบ้าน ซักผ้า ล้างจาน กวาดบ้าน ขายของ
ซื้อของ เลี้ยงน้อง ไปโรงเรียนเอง เครื่องซักผ้า แอร์ เครื่องทาน้าร้อนยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย อุปกรณ์อานวยความสะดวกและสถานบันเทิง ไม่ได้มีดาษดื่นหลากหลาย
เท่านี้
การที่ เ ราต้ อ งทานั่ น ทานี่ ต้ อ งดู แ ลตั ว เอง ช่ วยผู้ ใ หญ่ ใ นบ้ าน ช่ วยให้ เ รา
เรียนรู้ชีวิต มีประสบการณ์ รู้ว่าการดารงชีวิตในโลกเป็นไปอย่างไร กว่าผ้าจะ
สะอาด กว่าจะได้อาหารมากิน กว่าจะทานั่นได้นี่มาต้องผ่านกระบวนการอย่างไร
ยามประสบปั ญหา มี ข้อ ผิด พลาด ติด ขัด ต้ องหาทางแก้ ไขอย่ างไร ช่ วยให้ รู้ วิธี
จัดการกับตัวเอง จัดการกับโลกได้ ทั้งหลายทั้งปวงนี้ส่งผลให้วุฒิภาวะของเราค่อย
ๆ เพิ่มขึ้น ๆ

ทุกวันนี้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการปกป้องที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้เด็ก
ๆ สมัยนี้เสียโอกาสในการเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตจากการมีประสบการณ์ในการทาสิ่ง
ต่าง ๆ โดยตรงด้วยตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย ยังผลให้ประสบการณ์ การเรียนรู้
ปัญหาและการแก้ไข การจัดการกับตัวเองจัดการกับโลกลดน้อยลง วุฒิภาวะจึง
ต่าลงเมื่อเทียบกับเด็กรุ่นก่อน
ไม่เพียงแต่เด็กจะขาดในสิ่งที่ควรได้รับ ยังได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรอีกสารพัด
จากสื่อและวิถีชีวิตสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทีวี คอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเลต จาก
การที่สื่อมีหลากหลายประเภทมากขึ้น แพร่หลายกว้างขึ้น เข้าถึงชีวิตผู้คนทุกระดับ
หนักขึ้นจนแทบเลี่ยงไม่พ้น และแทบไม่มีการปิดกั้นจากเด็ก ประเภทของข้อมูลและ
ภาพที่มาถึงเด็กจึงแทบไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่
วงการที่ใช้สื่ออย่างกว้ างขวางคือโฆษณา ซึ่งมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ ประเด็นที่โฆษณานิยมใช้เพื่อดึงดูดความสนใจสาธารณชนคือ เรื่องเพศ ใน
ยุคสมัยที่สื่อแพร่หลายมากขึ้นทุกที เด็กจึงพบเห็นภาพโฆษณาตามป้าย นิตยสาร
ทางจอโทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เนท ฯลฯ หนาตา ได้ยินเสียงจากวิทยุ ทีวี
ภาพยนตร์ อิ นเตอร์เ นท หนาหู เด็ ก ยุค หลั งจึ งได้ รับ input เหล่านี้ ป้อ นเข้ามา
มากกว่าเด็กยุคก่อน ธุรกิจการพาณิชย์ก็ตั้งหน้าตั้งตาหากินกับเด็กหนักขึ้น วาง
เป้าล่อเด็กอายุน้อยลง ๆ ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเด็กใกล้เคียงวัยรุ่นเข้าไปทุกที
จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กใช้เวลายาวนานขึ้นทุกทีในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กว่าจะ
บรรลุวุฒิภาวะ กว่าจะดูแลตัวเองได้ ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่วัยรุ่น
สิ้นสุดลงอีกต่อไปแล้ว Frank F. Furstenberg นักสังคมวิทยามหาวิทยาลัยเพนซิล
เวเนียรายงานว่า วัย 20-30 ปีเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหลังวัยรุ่นและก่อนวัยผู้ใหญ่
ซึ่งดู เ หมื อ นผู้ใ หญ่ แต่ ยังไม่ เ ป็น ผู้ ใ หญ่ เ ต็ มตั ว แต่ เ ดิ มคนวั ยนี้ เ รี ยนจบ ทางาน
แต่งงาน เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว แต่คนสมัยนี้ยังไม่มีความพร้อม เมื่อดูจากเกณฑ์
วัดความเป็นผู้ใหญ่ เขาพบว่าอัตราส่วนผู้บรรลุวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ลดน้อยลง
ทุกขณะตามเวลาที่ผ่านไป (65-77% ในปี 1960 และ 31-46% ในปี 2000)

การบรรลุวุฒิภาวะช้าลงทาให้ต้องใช้เวลาค้นหาตัวเอง ใช้เวลาช่วงอุดมศึกษาหรือ
หลังจากนั้นต่อไปอีกในการเป็นเด็ก ในการทดลองกับชีวิต
การที่พ่อแม่ชนชั้นกลางยุคใหม่ปฏิบัติต่อลูกเหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ใหญ่ตัว
เล็ก โดยการส่งเสริมให้ลูกแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ให้ตัดสินใจเลือกซื้อ
ข้าวของ เลือกรายการอาหาร เลือกโรงเรียน ฯลฯ แต่เล็กแต่น้อย หาได้ช่วย
ให้เด็กมีวุฒิภาวะเร็วขึ้นแต่อย่างใดไม่ เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาการ
ทางความรู้สึกนึกคิดของเด็กยังไม่สุกงอมมากพอที่จะทาการตัดสินใจโดยพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนครอบคลุมรอบด้านได้ เกณฑ์ที่เด็กจะใช้ได้ในการตัดสินใจจึ งมักเป็นไป
ตามอารมณ์ความรู้สึกความพอใจในขณะนั้น ซึ่งเมื่อได้รับการฝึกฝนให้ตัดสินใจตาม
นี้เสมอ ๆ ตั้งแต่เล็กมา ก็จะกลายเป็นความเคยชินเมื่อโตขึ้น ยิ่งยังผลให้เด็กเคย
ชิ น กั บ การตั ด สิ น ใจโดยที่ ยั ง ไม่ สุ ก งอมตามความต้ อ งการของตนเองเป็ น ส าคั ญ
แทนที่จะพัฒนาวิจารณญาณมาตามขั้นตอนการเติบโต
เช่นนี้แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กสมัยนี้มีการเติบโตและพัฒนาการทางเพศ
ก่อนเวลาอันควร ซ้ายังมีประสบการณ์ด้านนี้เร็วขึ้นตามไปด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าที่
วุฒิภาวะทางความรู้สึกนึกคิดถูกสกัดกั้นถ่วงรั้งให้พัฒนาช้าลง ขณะที่ความสุกงอม
ทางเพศกลับถูกเร่งเร้ากระตุ้นให้เร็วขึ้น สวนทางกันเสียอย่างนั้น ผลก็คือเด็กๆ
ของเรายุคนี้เติบโตทางกายอย่างรวดเร็ว พ้นวัยอนุบาลไม่ทันไรก้าวเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์เสียแล้ว แต่ทว่าครั้นเรียนจบ บรรลุนิติภาวะ กลับยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่
ขาดดุลยพินิจ วิจารณญาณ ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา ฝ่าอุปสรรค เผชิญ
ชีวิต
พ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ทั้งหลายจึงต้องแยกแยะและตระหนักให้ดีว่าปัจจัยใดบ้าง
ในวิถีชีวิต สภาพสังคมปัจจุบันจะไปบั่นทอนขวางกั้นพัฒนาการด้านที่สมควรของเด็ก
และปัจจัยใดบ้างที่กระตุ้น พัฒนาการด้านที่ไม่สมควร พร้อมทั้งพยายามจัดสรร
ปัจจัยที่เหมาะสมให้แก่เด็ก ๆ ตามเวลาอันควร ปิดกั้นปกป้องไว้จากปัจจัยที่เป็นภัย
เพื่ออานวยให้เขาเติบใหญ่ด้วยวุฒิภาวะตามที่ควรแก่วัย

จัดทำโดย

โรงเรียนปัญโญทัย
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หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

10220
โทร. 02 792 0670, 02 792 0672 แฟกซ ์ 02 792 0672
E-mail: waldorfthai@hotmail.com
www.panyotai.com

ขอเชิญติดตามข่าวสารในแวดวงมนุษยปรัชญาได ้ทาง
facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand

และติดตามสาระของมนุษยปรัชญาได ้จาก
anthrothailand.wordpress.com

