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จากการเลียนแบบสูการเรียนรู 
 

เคยไหมทีเ่ราเหน็ลูกผูกโบวห์รอืเปิดสมารท์โฟนไดเ้องโดยทีไ่มม่ใีครสอน 

เด็กทาํตามคนทีเ่หน็ ทีม่ปีฏสิมัพนัธ ์ไม่เฉพาะพ่อแม่ รวมท ัง้ปู่ย่าตายาย ลุง

ป้านา้อา ครู เพือ่น พีน่อ้ง  รวมท ัง้คนอื่นทีพ่บเหน็ เช่น บุรุษไปรษณีย ์คนเก็บขยะ 

คนสวน แมค่า้ขายของ คนขบัรถ ท ัง้ ๆ ทีอ่าจไมไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็โดยตรง 

ใครทีอ่ยู่กบัเดก็ก็คงจะเหน็วา่เวลาเราทาํอะไร  เดก็ชอบทาํตามอย่าง  เวลาจะ

สอนใหเ้ด็กทาํอะไร  เราตอ้งทาํใหดู้  แลว้เด็กจะเลยีนแบบตามไปเอง  นี่เป็นวธิีที่

ธรรมชาตสิรา้งมาใหเ้ดก็ใชใ้นการเรยีนรู ้

การเลยีนแบบของเดก็จะเริ่มจากระดบัมหภาพ  ตัง้แต่แรกเกิดเด็กจะปรบัตวั

ตามจงัหวะของจกัรวาล  เขา้กบักลางวนั-กลางคืนของโลก  เป็นการเลยีนแบบที่

เกดิขึ้นในทางกายภาพ  ในการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายของเดก็   
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จากนัน้เด็กก็จะเลยีนแบบจากสิง่แวดลอ้ม  ทาํตามสิ่งที่เหน็คนอื่นทาํ  วธิีนี้

ช่วยใหเ้ด็กเรียนรูก้ารใชแ้ขนขา การควบคุมร่างกายของตน การสื่อสารกบัคนอื่น 

มารยาท วฒันธรรม ทกัษะท ัง้หลาย การทาํและใชส้ิง่ต่าง ๆ ฯลฯ การทีเ่ด็กยนื เดนิ 

พูดไดก็้ดว้ยวธิีนี้   เด็กที่พลดัไปอยู่กบัสตัวใ์นป่า  จงึไม่สามารถเคลือ่นไหวหรือพูด

แบบคนได ้ การเรยีนภาษาแม่ของเด็กทาํดว้ยการเลยีนแบบท ัง้สิ้น  และตอ้งใชว้ธิีนี้

เทา่นัน้  จงึไมน่่าแปลกใจทีเ่ดก็ซึง่ไดร้บัการเลี้ยงดูโดยพีเ่ลี้ยงต่างดา้วจงึพูดเหมอืนพี่

เลี้ยง 

สิง่ทีเ่ดก็ทาํสะทอ้นและเลยีนตามสิง่ทีเ่ด็กเหน็ในสิง่แวดลอ้ม  การเลยีนแบบ

ตามที่เหน็ช่วยใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัเขา้กบัวถิแีละแบบแผนของครอบครวั ชุมชน 

สงัคมได ้ เป็นวธิีแรกทีเ่ด็กใชใ้นการเรียนรู ้ การทาํตามจะนาํมาซึ่งความเขา้ใจใน

ภ า ย ห ล ั ง  

เ ร า ไ ม่

สามารถใช ้

วิ ธี ชี้ แ จ ง 

อธิบาย ให ้

เด็กเล็ก ๆ 

เข า้ ใจและ

ป ฏิ บ ัติ ไ ด ้ 

เพราะ เด็ก

ใ ช ้ พ ล ั ง

เจตจาํนงเป็นหลกั  ตอ้งทาํก่อน เห็นผลที่ตามมา จึงนําไปสู่ความเขา้ใจในโลกได ้ 

ผดิกบัผูใ้หญ่ทีต่อ้งเริ่มจากการทาํความเขา้ใจก่อน 

การเรียนรูข้องเด็กในช่วง 7 ปีแรกของชีวิตเป็นไปโดยผ่านการเลยีนแบบ  

ทุกยุคทุกสมยัทีผ่่านมาเด็กจะเลยีนแบบการทาํงานของคนที่เหน็ในสภาพแวดลอ้ม 

เช่น งานบา้น ขายของ ทาํอาหาร  ซึง่เด็กจะเลยีนแบบผ่านการเลน่  เหน็คนซ่อมรถ 
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เดก็ก็เลน่ซอ่มรถบา้ง  เหน็คนสรา้งบา้น ก็เลน่สรา้งบา้นบา้ง  เราจงึมกัไดย้นิเด็กพูด

วา่ “โตขึ้นหนูจะเป็นแมค่รวั”  หรอืตอบวา่ “อยากเป็นคนกวาดถนน” เมือ่มคีนถามว่า

โตขึ้นอยากเป็นอะไร 

การไดเ้หน็คนเพาะเมลด็ ปลูกตน้ไม ้รดนํา้ พรวนดนิ จนตน้ค่อย ๆ เติบโต

ขึ้นมา ออกใบ ออกดอก ออกผล ใหเ้รานํามาเป็นอาหาร  การเห็นคนลา้งห ัน่ผกั 

นาํมาผดัหรอืตม้  ซาวขา้วเตมินํา้แลว้หงุจนสุก  ทาํใหเ้ดก็มองเหน็ทีม่าทีไ่ป เชื่อมโยง

กระบวนการทีส่ิง่ต่าง ๆ เกิดขึ้นแต่ละข ัน้ตอน  เหน็การเปลีย่นแปลง  เหน็เหตุเห็น

ผล  ช่วยใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูท้าํความเขา้ใจโลกได ้ 

แต่สภาพแวดลอ้มในบา้นในสงัคมยุคไฮเทค ไม่ค่อยมกีระบวนการดงักลา่ว

ใหเ้ด็กเห็นนกั  เรามีเครื่องอาํนวยความสะดวกมากขึ้นทุกที  สิ่งต่าง ๆ ที่ใชใ้น

ชีวติประจาํวนัมาในแบบสาํเร็จรูปมากขึ้น  งานที่เราทาํเปลีย่นรูปไป  มกีลไก เทค

โนโลยี่เขา้มาเกี่ยวขอ้งมากขึ้น  การทาํความสะอาดมีเครื่องดูดฝุ่ น เครื่องซกัผา้ 

อาหารมกีารทาํนอ้ยลง มอีาหารสาํเร็จรูป พรอ้มปรุง หมอ้ไฟฟ้า ไมโครเวฟ  หลาย

ปรากฏการณใ์นชวีติประจาํวนัถกูย่นย่อลดัข ัน้ตอน ซอ่นกระบวนการไว ้จนจบัตน้ชน

ปลายไม่ถูก  แทบมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบา้ง  เด็กไม่สามารถเชื่อมโยงได ้ 

ความสามารถในการเรียนรูข้องเด็กจงึพร่องลงไปอย่างเหน็ไดช้ดั  เราจงึเหน็เด็กรุ่น

หลงั ๆ ไมค่่อยมสีามญัสาํนึกเทา่ใดนกัเมือ่เทยีบกบัรุ่นก่อน ๆ 

พรอ้ม ๆ กบัการทีส่ิง่ทีม่ใีหเ้ลยีนแบบทางตรงลดนอ้ยลง  สิง่ทีม่ใีหเ้ลยีนแบบ

ทางออ้มก็เพิม่ขึ้นทกุท ี โดยเฉพาะสือ่ต่าง ๆ ซึง่แพร่หลายในวถิชีวีติคนท ัว่ไปมากขึ้น 

หลากรูปแบบขึ้น  การเลยีนแบบของเด็กก็เริ่มมตีน้แบบมาจากสิง่ทีเ่หน็ตามสือ่ต่าง 

ๆ มากขึ้นตามไปดว้ย  เราจงึเหน็เดก็จบีปากจบีคอ ลอยหนา้ลอยตา เดนิเหนิ พูดจา 

เหมอืนนกัแสดงหรอืการตู์นในทวี ี

เพียงใชป้ลายนิ้ วกดปุ่ มก็มีภาพ-เสียงปรากฏขึ้นบนจอไดโ้ดยที่มองไม่เห็น

กระบวนการทีท่าํใหเ้กดิขึ้น  เหน็ภาพลูกชา้งเพิง่เกดิออกมา  วนิาทต่ีอมาฉากตดัมาที่

ภาพชา้งทีโ่ตขึ้น  เป็นการยากทีเ่ด็กจะเชื่อมโยงลาํดบัเหตุการณ์ไดต้ามความเป็นจริง  
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ต่างจากการเหน็หนอนบนตน้ไมห้ลงับา้นทอใย เขา้ดกัแด ้แลว้กลายเป็นผเีสื้อ  หรือ

ไข่กบออกมาเป็นลูกอ๊อด แลว้ค่อย ๆ โต  ซึ่งเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่าน

กาลเวลาทลีะข ัน้ทลีะตอน  

พรอ้มกนันัน้การเลน่ของเด็กก็เปลีย่นไป  สมยันี้ เราไม่ค่อยเหน็เด็กเลน่บา้น 

เลน่ขายของ กระโดดเชอืก เลน่ตอ้งเตอกีแลว้  เหน็แต่เด็กเลน่แทบ็เลต สมารท์โฟน 

ของเลน่อเิลค็ทรอนิค  เดก็รุ่นใหมจ่งึไมส่ามารถพึง่พาตวัเองในการเลน่ได ้ ตอ้งคอย

พึง่พาคนอื่นหรืออุปกรณ์ที่จะใหค้วามบนัเทงิแก่ตน  ขาดความสามารถในการเล่น  

เพราะกิจกรรมในการเล่นอยู่ในรูปเสมือนจริง  ไม่ไดป้ฏิบตัิจริง  จึงไม่สามารถ

สรา้งสรรคห์รอืเรยีนรูท้กัษะจากการเลน่ได ้ ขาดตน้แบบทีด่ใีนการเลน่  ไดแ้ต่วิง่ไป

วิ่งมา  เป็นผลใหล้่องลอย  ไม่สามารถตัง้หลกั หาตาํแหน่งทศิทางของตวัเองได ้ 

ดงัทีเ่หน็อยู่ท ัว่ไป 

การเลยีนแบบของเด็กจากการทาํงานที่มีความหมายของผูใ้หญ่ลดนอ้ยลง

เรื่อย ๆ  จนมาถงึจดุทีเ่ดก็รุ่นใหมเ่ลยีนแบบไมเ่ป็น  ไม่สามารถผูกเชือกรองเทา้ ถกั

เปีย ฯลฯ ทาํตามอย่างที่ผูใ้หญ่ทาํใหดู้ได ้ เครื่องมือสาํคญัในการเรียนรูก้ลบัหด

หายไปเสยี  

เราจึงตอ้งช่วยเปิดโอกาสใหแ้ก่การเลยีนแบบของเด็ก  ดว้ยการทาํงานที่

มองเหน็ข ัน้ตอน กระบวนการ ทีม่าทีไ่ปใหเ้ดก็เหน็ เช่น ทาํอาหาร ปลูกตน้ไม ้เย็บผา้ 

ทาํความสะอาด ซกัผา้ ลา้งจาน ฯลฯ  เดก็จะตอ้งการมสี่วนร่วมในสิง่ทีเ่หน็ผูใ้หญ่ทาํ  

อยากมาช่วยทาํดว้ย  และนาํไปเลน่เลยีนแบบตาม  ซึ่งเป็นวธิีในการย่อยทาํความ

เขา้ใจสิง่ที่เห็น  และนาํเขา้ไปภายในตวัเอง  เด็กบางคนเหน็ใครทาํอะไรก็อยากทาํ

บา้ง  และทาํตามทนัท ี ส่วนบางคนอาจตอ้งการเวลาคอยสงัเกตดูสกัระยะก่อนจึง

ค่อยมสีว่นร่วม 

ชมุชนบางแหง่ในต่างประเทศตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึ้นในเด็กยุคใหม่นี้   จงึ

ชกัชวนใหผู้ใ้หญ่มาร่วมกนัทาํงานทีม่คีวามหมาย ทีเ่ดก็มองเหน็และเขา้ใจไดด้ว้ยกนั

ในวนัหยุด ดงัทีแ่ต่ก่อนเคยมใีหเ้ดก็เหน็เป็นปกตใินชวีติประจาํวนั  ทีป่ญัโญทยัเองก็



5 
 

มกีารปรบัเปลี่ยนการเรียนในอนุบาลใหเ้กื้ อกูลและตอบสนองต่อความตอ้งการ

ภายในของเด็กมากขึ้ น  ดว้ยการใหพ้่อแม่เข า้มาทํางานพื้นฐานต่าง ๆ ใน

ชวีติประจาํวนักบัเดก็ ๆ ในอนุบาล 

หลงัจากผ่านการเลยีนแบบในวยัเด็กมา  จึงจะนําไปสู่การเป็นอิสระของ

ตวัเองไดเ้มือ่โตขึ้น  ในทางตรงขา้ม หากไม่ไดเ้ลยีนแบบในวยัเด็ก  แรงผลกัดนัใน

การเลยีนแบบซึง่มอียู่ในตวัเขาก็จะแสดงออกมาในตอนโต  ทาํใหเ้ลยีนแบบตามคน

อืน่ไดง้า่ยในวยัทีค่วรจะพน้ไปแลว้ 

เมือ่เดก็โตขึ้น จะตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม  ปฏบิตัิหนา้ทีส่มาชิกใน

สงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ก็จะตอ้งมคีวามเป็นอสิระ  คนเราจะเป็นอสิระไดก็้เมือ่

ปลูกฝงัพลงัแห่งการเลยีนแบบไวใ้นตวัในวยัเด็ก  สิ่งที่ปลูกฝงัไวใ้นวยันี้จึงจะเป็น

ฐานใหแ้ก่เสรภีาพทางสงัคมไดเ้มือ่เป็นผูใ้หญ่ 

 

 

 

 

เปนตนแบบที่คูควร 
 

เด็กไม่ไดเ้หมอืนพ่อแม่แต่หนา้ตาเท่านัน้  ลกัษณะนิสยั กิริยา สหีนา้ท่าทาง 

พฤตกิรรม ก็ละมา้ยคลา้ยคลงึกบัพอ่แมห่รอืคนใกลช้ดิเช่นกนั 

พ่อแม่หลายคนคงเคยสงัเกตเหน็ว่าท่าทา้วเอว ท่าชี้นิ้ว ฯลฯ ของลูก  ช่างดู

คุน้ ๆ เสียเหลอืเกิน  ท่วงท่า อากปักิริยา การเคลื่อนไหว การพูดจาของเด็กจะ
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ละมา้ยคลา้ยคลงึกบัคนใกลช้ิดราวกบัถอดแบบมาเลย  ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะสิง่ทีเ่รา

ทาํใหเ้ดก็เหน็เป็นเหมอืนแรงกระตุน้ภายนอกทีม่ต่ีอท ัง้กายของเด็กใหเ้ลยีนแบบตาม

สิง่ทีเ่หน็   

สิง่ทีเ่ดก็ทาํ สะทอ้นและเลยีนสิง่ทีเ่ดก็เหน็ในสภาพแวดลอ้ม  โดยเฉพาะท่าท ี

ทศันคต ิ รวมท ัง้ทีแ่ฝงอยู่ลกึ ๆ ในคาํพูดและการกระทาํ  บางทเีราอาจไม่รูต้วัว่าเรา

ชอบกาํหมดัเวลาโมโห  จนเหน็ลูกทาํบา้งนัน่แหละ  (แต่ถงึกระนัน้บางคนก็ยงัอาจไม่

รูต้วัเองอยู่)  ไมเ่พยีงแต่กายและกิริยาท่าทางเท่านัน้  แมแ้ต่อารมณ์ความรูส้กึเด็กก็

เลยีนแบบจากเราไปดว้ย  คนที่อยู่รอบตวัเด็กจึงเป็นตน้แบบใหเ้ด็กไปโดยไม่ได ้

ต ัง้ใจ  และเด็กจะเลยีนแบบสิ่งที่เห็นไปโดยไม่ไดเ้ลอืกว่านี่เป็นสิ่งทีค่วรเลยีนแบบ

ตามหรอืไม ่ เป็นสิง่ทีผู่ใ้หญ่ตอ้งการใหท้าํตามหรอืไม ่ 

เ ด็ ก

เ ลี ย น แ บ บ

อะไรจากเรา

บา้งน่ะหรือ?  

ทุกอย่างเลย  

ทุ ก ก า ร

กระทํา  ทุ ก

ภ า พ ที่ เ ห็ น 

ทุกเสียงที่ได ้

ยิน ทุกอย่าง

ทีร่บัรูผ้่านโสตประสาทต่าง ๆ  ทุกอารมณ์ทีม่คีนแสดงออกมาใหเ้หน็  เด็กจะซมึซบั

รบัเขา้ไปไวใ้นตวัหมดโดยไมส่ามารถสะกดักัน้หรอืจาํแนกแยกแยะเฉพาะสิง่ทีค่วรรบั  

หรือสิง่ที่เราตอ้งการใหร้บัได ้ ไม่สามารถหยุด เลกิ ปิดสวทิช ์หรือหมดเวลารบัได ้

ยกเวน้เวลาหลบั 
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เวลาทีม่เีด็กอยู่ เราจงึกาํลงัสอนเด็กไปดว้ย  แมว้่าอาจจะไม่ไดต้ ัง้ใจหรือไม่

รูต้วัก็ตาม  เดก็ทาํตามสิง่ทีเ่หน็เราทาํ  ไมใ่ช่สิง่ทีเ่ราบอกใหท้าํ  จงึป่วยการทีเ่ราจะดุ

วา่ “บอกกี่คร ัง้กี่หนแลว้  เมือ่ไหร่จะรูจ้กัจาํเสยีท”ี 

พ่อแม่ที่สอนลูกใหท้าํสิ่งที่ดี  แต่ตวัเองบางทก็ีไม่ไดท้าํอย่างที่บอกใหลู้กทาํ  

คิดวา่ลูกจะทาํตามอย่างทีเ่ราบอกใหท้าํ  หรือตามทีเ่หน็เราทาํ?  จะสอนลูกเลก็ใหท้าํ

อะไร ทาํอย่างไร  ไม่ตอ้งบอก ไม่ตอ้งอธิบาย  เพยีงแค่ทาํใหดู้ใหเ้หน็  เด็กก็จะทาํ

ตามไปเอง  โดยที่เราไม่ตอ้งบอกว่า “ดูนะ” หรือ “นี่เป็นวธิีที่คนเราปฏิบตัิตวักนั”  

การเลี้ยงดูและใหก้ารศึกษาเด็กในช่วงปฐมวยัทาํไดง้า่ย ๆ โดยผ่านความสามารถใน

การเลยีนแบบของเดก็นัน่เอง  ช่วง 7 ปีแรกนี้ เราไมอ่าจนาํทางเดก็ไดด้ว้ยการบอก ดุ 

หรือส ัง่  หากแต่ดว้ยการกระทาํของเราเอง  ดว้ยการเป็นแบบอย่าง  ไม่เฉพาะการ

กระทาํภายนอก  แต่ความคิด ความรูส้กึภายในดว้ย  ถา้เดก็อยู่กบัผูใ้หญ่ทีไ่ม่ปลอ่ย

ใหค้วามคิด ความรูส้กึทีไ่ม่ควรค่าเขา้มาในชีวติ  เขาก็จะไม่เป็นคนคิดรา้ย อิจฉา

ริษยาใคร  แต่ถา้ผูใ้หญ่ปลอ่ยใหต้วัเองมคีวามคิด ความรูส้กึลบ ๆ เวลาอยู่กบัเด็ก  

โดยคิดวา่ไมเ่ป็นไร ไมเ่กี่ยว ไมม่ผีล  ก็เขา้ใจผดิถนดั 

 วธิีทีเ่รารบัมอืกบัความหงดุหงดิ ความเครียด ความโกรธ ก็เป็นสิง่ที่ลูกซมึ

ซบัรบัไวแ้ละเลยีนแบบตามดว้ยเช่นกนั  จากการดูและเลยีนแบบคนอื่น  เด็กจะ

เรยีนรูท้กัษะและค่านิยมทางสงัคมไปดว้ย  เรยีนรูพ้ฤติกรรมท ัง้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและ

ไมเ่ป็น  

สิ่งสาํคญัสาํหรบัเด็กเล็กคือการที่คนรอบตวัทาํแต่สิ่งที่เด็กควรเลยีนแบบ  

เวลาทีม่เีด็กอยู่ดว้ย เราควรคิดและรูส้กึแต่สิง่ที่ควรใหเ้ด็กเลยีนแบบตาม  ในการ

ดูแลเด็ก เราตอ้งระลึกอยู่เสมอว่าจะสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ใหป้ระโยชน์ต่อการ

เลยีนแบบของเด็กไดอ้ย่างไร  การกระทาํของเรา ความรูส้กึนึกคิดของเรามอีทิธิพล

ต่อลูกอย่างใหญ่หลวง  อาจจะเกินกว่าที่เราคาดคิดหรือตระหนกั  และเกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลา  แมก้ระท ัง่ยามทีเ่ราไม่ต ัง้ใจ  ไม่ไดพ้ยายามจะส่งผ่านไปใหลู้กเลยดว้ย

ซํา้ก็ตาม 
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แน่นอน ไม่มีใครสามารถทาํตวัเป็นผูท้รงศีล เป็นตน้แบบที่ดีเลศิ  มีแต่

พฤติกรรมที่พึงประสงคไ์ดต้ลอดเวลา  ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ  บางคร ัง้เราอาจจะ

เผลอ อาจจะหลุด อาจจะนินทาคนทีไ่ม่ถูกใจ หม ัน่ไสค้นทีท่าํเกินหนา้ หรือแซงคิว

คนอืน่ไปบา้ง  แต่การมลูีกคอยสะทอ้นภาพตวัเราออกมาเตือนใจใหม้องเหน็จุดอ่อน 

ขอ้บกพร่องของตวัเองอยู่เป็นระยะ ๆ  ก็เป็นแรงกระตุน้ใหเ้ราปรบัปรุงพฒันาตวัเอง  

การที่เราตระหนกัถึงความรบัผิดชอบอนัใหญ่หลวงที่มต่ีอการสรา้งแบบแผนทาง

ความคิด ความรูส้ึก ลกัษณะนิสยั พฤติกรรมของลูกนี้   ควรเป็นแรงจูงใจใหเ้รา

พยายามทาํตัวใหคู่้ควรแก่การเป็นแบบอย่างกบัลูกใหม้ากขึ้น  ใหก้ารกระทํา 

ความรูส้กึนึกคิดของเรา เป็นสิง่ทีส่ามารถใหลู้กเลยีนแบบไปไดอ้ย่างสบายใจ  ความ

พยายามนี้แหละที่จะทาํใหก้ารเลี้ยงลูกเป็นวถิทีี่จะช่วยใหเ้ราเปลีย่นแปลงตวัเองได ้ 

แมจ้ะเป็นสิง่ทีท่าํไดย้ากเย็นแสนเข็ญ  แต่ก็ใหผ้ลที่หอมหวานต่อท ัง้ลูก ครอบครวั 

โลก และตวัเรา 
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