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จากการเลียนแบบสูการเรียนรู
เคยไหมทีเ่ ราเห็นลูกผูกโบว์หรือเปิ ดสมาร์ทโฟนได้เองโดยทีไ่ ม่มใี ครสอน
เด็กทําตามคนทีเ่ ห็น ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ ไม่เฉพาะพ่อแม่ รวมทัง้ ปู่ย่าตายาย ลุง
ป้ าน้าอา ครู เพือ่ น พีน่ อ้ ง รวมทัง้ คนอื่นทีพ่ บเห็น เช่น บุรุษไปรษณีย ์ คนเก็บขยะ
คนสวน แม่คา้ ขายของ คนขับรถ ทัง้ ๆ ทีอ่ าจไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็กโดยตรง
ใครทีอ่ ยู่กบั เด็กก็คงจะเห็นว่าเวลาเราทําอะไร เด็กชอบทําตามอย่าง เวลาจะ
สอนให้เด็กทําอะไร เราต้องทําให้ดู แลว้ เด็กจะเลียนแบบตามไปเอง นี่เป็ นวิธีท่ี
ธรรมชาติสร้างมาให้เด็กใช้ในการเรียนรู ้
การเลียนแบบของเด็กจะเริ่มจากระดับมหภาพ ตัง้ แต่แรกเกิดเด็กจะปรับตัว
ตามจังหวะของจักรวาล เข้ากับกลางวัน-กลางคืนของโลก เป็ นการเลียนแบบที่
เกิดขึ้นในทางกายภาพ ในการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของเด็ก
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จากนัน้ เด็กก็จะเลียนแบบจากสิง่ แวดลอ้ ม ทําตามสิ่งที่เห็นคนอื่นทํา วิธีน้ ี
ช่วยให้เด็กเรียนรู ก้ ารใช้แขนขา การควบคุมร่ างกายของตน การสื่อสารกับคนอื่น
มารยาท วัฒนธรรม ทักษะทัง้ หลาย การทําและใช้สง่ิ ต่าง ๆ ฯลฯ การทีเ่ ด็กยืน เดิน
พูดได้ก็ดว้ ยวิธีน้ ี เด็กที่พลัดไปอยู่กบั สัตว์ในป่ า จึงไม่สามารถเคลือ่ นไหวหรือพูด
แบบคนได้ การเรียนภาษาแม่ของเด็กทําด้วยการเลียนแบบทัง้ สิ้น และต้องใช้วธิ ีน้ ี
เท่านัน้ จึงไม่น่าแปลกใจทีเ่ ด็กซึง่ ได้รบั การเลี้ยงดูโดยพีเ่ ลี้ยงต่างด้าวจึงพูดเหมือนพี่
เลี้ยง
สิง่ ทีเ่ ด็กทําสะท้อนและเลียนตามสิง่ ทีเ่ ด็กเห็นในสิง่ แวดลอ้ ม การเลียนแบบ
ตามที่เห็นช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับวิถแี ละแบบแผนของครอบครัว ชุมชน
สังคมได้ เป็ นวิธีแรกทีเ่ ด็กใช้ในการเรียนรู ้ การทําตามจะนํามาซึ่งความเข้าใจใน
ภ า ย ห ลั ง
เ ร า ไ ม่
สามารถใช้
วิ ธี ชี้ แ จ ง
อธิ บ าย ให้
เด็ ก เล็ ก ๆ
เข้า ใจและ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้
เพราะเด็ ก
ใ ช้ พ ลั ง
เจตจํานงเป็ นหลัก ต้องทําก่อน เห็นผลที่ตามมา จึงนําไปสู ่ความเข้าใจในโลกได้
ผิดกับผูใ้ หญ่ทต่ี อ้ งเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อน
การเรียนรู ข้ องเด็กในช่ วง 7 ปี แรกของชีวิตเป็ นไปโดยผ่านการเลียนแบบ
ทุกยุคทุกสมัยทีผ่ ่านมาเด็กจะเลียนแบบการทํางานของคนที่เห็นในสภาพแวดลอ้ ม
เช่น งานบ้าน ขายของ ทําอาหาร ซึง่ เด็กจะเลียนแบบผ่านการเล่น เห็นคนซ่อมรถ
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เด็กก็เล่นซ่อมรถบ้าง เห็นคนสร้างบ้าน ก็เล่นสร้างบ้านบ้าง เราจึงมักได้ยนิ เด็กพูด
ว่า “โตขึ้นหนู จะเป็ นแม่ครัว” หรือตอบว่า “อยากเป็ นคนกวาดถนน” เมือ่ มีคนถามว่า
โตขึ้นอยากเป็ นอะไร
การได้เห็นคนเพาะเมล็ด ปลูกต้นไม้ รดนํา้ พรวนดิน จนต้นค่อย ๆ เติบโต
ขึ้นมา ออกใบ ออกดอก ออกผล ให้เรานํามาเป็ นอาหาร การเห็นคนลา้ งหัน่ ผัก
นํามาผัดหรือต้ม ซาวข้าวเติมนํา้ แล ้วหุงจนสุก ทําให้เด็กมองเห็นทีม่ าทีไ่ ป เชื่อมโยง
กระบวนการทีส่ ง่ิ ต่าง ๆ เกิดขึ้นแต่ละขัน้ ตอน เห็นการเปลีย่ นแปลง เห็นเหตุเห็น
ผล ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรูท้ าํ ความเข้าใจโลกได้
แต่สภาพแวดลอ้ มในบ้านในสังคมยุคไฮเทค ไม่ค่อยมีกระบวนการดังกล่าว
ให้เ ด็ก เห็น นัก เรามีเ ครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้นทุกที สิ่งต่ าง ๆ ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันมาในแบบสําเร็จรู ปมากขึ้น งานที่เราทําเปลีย่ นรู ปไป มีกลไก เทค
โนโลยี่เ ข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น การทําความสะอาดมีเครื่องดู ดฝุ่น เครื่องซักผ้า
อาหารมีการทําน้อยลง มีอาหารสําเร็จรู ป พร้อมปรุง หม้อไฟฟ้ า ไมโครเวฟ หลาย
ปรากฏการณ์ในชีวติ ประจําวันถูกย่นย่อลัดขัน้ ตอน ซ่อนกระบวนการไว้ จนจับต้นชน
ปลายไม่ ถูก แทบมองไม่เ ห็น ว่า เกิ ด อะไรขึ้น บ้า ง เด็ก ไม่ ส ามารถเชื่อ มโยงได้
ความสามารถในการเรียนรูข้ องเด็กจึงพร่องลงไปอย่างเห็นได้ชดั เราจึงเห็นเด็กรุ่น
หลัง ๆ ไม่ค่อยมีสามัญสํานึกเท่าใดนักเมือ่ เทียบกับรุ่นก่อน ๆ
พร้อม ๆ กับการทีส่ ง่ิ ทีม่ ใี ห้เลียนแบบทางตรงลดน้อยลง สิง่ ทีม่ ใี ห้เลียนแบบ
ทางอ้อมก็เพิม่ ขึ้นทุกที โดยเฉพาะสือ่ ต่าง ๆ ซึง่ แพร่หลายในวิถชี วี ติ คนทัวไปมากขึ
่
้น
หลากรู ปแบบขึ้น การเลียนแบบของเด็กก็เริ่มมีตน้ แบบมาจากสิง่ ทีเ่ ห็นตามสือ่ ต่าง
ๆ มากขึ้นตามไปด้วย เราจึงเห็นเด็กจีบปากจีบคอ ลอยหน้าลอยตา เดินเหิน พูดจา
เหมือนนักแสดงหรือการ์ตูนในทีวี
เพียงใช้ปลายนิ้วกดปุ่มก็มีภาพ-เสียงปรากฏขึ้นบนจอได้โดยที่มองไม่เห็น
กระบวนการทีท่ าํ ให้เกิดขึ้น เห็นภาพลูกช้างเพิง่ เกิดออกมา วินาทีต่อมาฉากตัดมาที่
ภาพช้างทีโ่ ตขึ้น เป็ นการยากทีเ่ ด็กจะเชื่อมโยงลําดับเหตุการณ์ได้ตามความเป็ นจริง
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ต่างจากการเห็นหนอนบนต้นไม้หลังบ้านทอใย เข้าดักแด้ แลว้ กลายเป็ นผีเสื้อ หรือ
ไข่ก บออกมาเป็ นลู กอ๊อด แลว้ ค่ อ ย ๆ โต ซึ่งเกิดขึ้น อย่ างค่ อยเป็ น ค่ อ ยไปผ่า น
กาลเวลาทีละขัน้ ทีละตอน
พร้อมกันนัน้ การเล่นของเด็กก็เปลีย่ นไป สมัยนี้เราไม่ค่อยเห็นเด็กเล่นบ้าน
เล่นขายของ กระโดดเชือก เล่นต้องเตอีกแล ้ว เห็นแต่เด็กเล่นแท็บเลต สมาร์ทโฟน
ของเล่นอิเล็คทรอนิค เด็กรุ่นใหม่จงึ ไม่สามารถพึง่ พาตัวเองในการเล่นได้ ต้องคอย
พึง่ พาคนอื่นหรืออุปกรณ์ท่จี ะให้ความบันเทิงแก่ตน ขาดความสามารถในการเล่น
เพราะกิจ กรรมในการเล่น อยู่ ในรู ปเสมือนจริง ไม่ได้ปฏิบตั ิจ ริง จึงไม่สามารถ
สร้างสรรค์หรือเรียนรูท้ กั ษะจากการเล่นได้ ขาดต้นแบบทีด่ ใี นการเล่น ได้แต่วง่ิ ไป
วิ่งมา เป็ น ผลให้ล่องลอย ไม่สามารถตัง้ หลัก หาตําแหน่ งทิศทางของตัวเองได้
ดังทีเ่ ห็นอยู่ทวไป
ั่
การเลียนแบบของเด็กจากการทํางานที่มีความหมายของผู ใ้ หญ่ลดน้อยลง
เรื่อย ๆ จนมาถึงจุดทีเ่ ด็กรุ่นใหม่เลียนแบบไม่เป็ น ไม่สามารถผูกเชือกรองเท้า ถัก
เปี ย ฯลฯ ทําตามอย่างที่ผูใ้ หญ่ทาํ ให้ดูได้ เครื่องมือสําคัญในการเรียนรู ก้ ลับหด
หายไปเสีย
เราจึงต้องช่ วยเปิ ดโอกาสให้แก่ การเลียนแบบของเด็ก ด้วยการทํางานที่
มองเห็นขัน้ ตอน กระบวนการ ทีม่ าทีไ่ ปให้เด็กเห็น เช่น ทําอาหาร ปลูกต้นไม้ เย็บผ้า
ทําความสะอาด ซักผ้า ล ้างจาน ฯลฯ เด็กจะต้องการมีส่วนร่วมในสิง่ ทีเ่ ห็นผูใ้ หญ่ทาํ
อยากมาช่วยทําด้วย และนําไปเล่นเลียนแบบตาม ซึ่งเป็ นวิธีในการย่อยทําความ
เข้าใจสิง่ ที่เห็น และนําเข้าไปภายในตัวเอง เด็กบางคนเห็นใครทําอะไรก็อยากทํา
บ้าง และทําตามทันที ส่วนบางคนอาจต้องการเวลาคอยสังเกตดู สกั ระยะก่อนจึง
ค่อยมีสว่ นร่วม
ชุมชนบางแห่งในต่างประเทศตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในเด็กยุคใหม่น้ ี จึง
ชักชวนให้ผูใ้ หญ่มาร่วมกันทํางานทีม่ คี วามหมาย ทีเ่ ด็กมองเห็นและเข้าใจได้ดว้ ยกัน
ในวันหยุด ดังทีแ่ ต่ก่อนเคยมีให้เด็กเห็นเป็ นปกติในชีวติ ประจําวัน ทีป่ ญั โญทัยเองก็
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มีก ารปรับเปลี่ยนการเรียนในอนุ บาลให้เ กื้อกู ลและตอบสนองต่ อ ความต้องการ
ภายในของเด็ ก มากขึ้ น ด้ว ยการให้พ่ อ แม่ เ ข้า มาทํา งานพื้ น ฐานต่ า ง ๆ ใน
ชีวติ ประจําวันกับเด็ก ๆ ในอนุบาล
หลังจากผ่า นการเลียนแบบในวัยเด็กมา จึงจะนําไปสู ่การเป็ นอิสระของ
ตัวเองได้เมือ่ โตขึ้น ในทางตรงข้าม หากไม่ได้เลียนแบบในวัยเด็ก แรงผลักดันใน
การเลียนแบบซึง่ มีอยู่ในตัวเขาก็จะแสดงออกมาในตอนโต ทําให้เลียนแบบตามคน
อืน่ ได้งา่ ยในวัยทีค่ วรจะพ้นไปแล ้ว
เมือ่ เด็กโตขึ้น จะตอบสนองความต้องการทางสังคม ปฏิบตั ิหน้าทีส่ มาชิกใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องมีความเป็ นอิสระ คนเราจะเป็ นอิสระได้ก็เมือ่
ปลูกฝังพลังแห่งการเลียนแบบไว้ในตัวในวัยเด็ก สิ่งที่ปลูกฝังไว้ในวัยนี้จึงจะเป็ น
ฐานให้แก่เสรีภาพทางสังคมได้เมือ่ เป็ นผูใ้ หญ่

เปนตนแบบที่คูควร
เด็กไม่ได้เหมือนพ่อแม่แต่หน้าตาเท่านัน้ ลักษณะนิสยั กิริยา สีหน้าท่าทาง
พฤติกรรม ก็ละม้ายคล ้ายคลึงกับพ่อแม่หรือคนใกล ้ชิดเช่นกัน
พ่อแม่หลายคนคงเคยสังเกตเห็นว่าท่าท้าวเอว ท่าชี้น้ ิว ฯลฯ ของลูก ช่างดู
คุน้ ๆ เสียเหลือเกิน ท่วงท่า อากัปกิริยา การเคลื่อ นไหว การพูดจาของเด็กจะ
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ละม้ายคลา้ ยคลึงกับคนใกลช้ ิดราวกับถอดแบบมาเลย ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะสิง่ ทีเ่ รา
ทําให้เด็กเห็นเป็ นเหมือนแรงกระตุน้ ภายนอกทีม่ ตี ่อทัง้ กายของเด็กให้เลียนแบบตาม
สิง่ ทีเ่ ห็น
สิง่ ทีเ่ ด็กทํา สะท้อนและเลียนสิง่ ทีเ่ ด็กเห็นในสภาพแวดลอ้ ม โดยเฉพาะท่าที
ทัศนคติ รวมทัง้ ทีแ่ ฝงอยู่ลกึ ๆ ในคําพูดและการกระทํา บางทีเราอาจไม่รูต้ วั ว่าเรา
ชอบกําหมัดเวลาโมโห จนเห็นลูกทําบ้างนัน่ แหละ (แต่ถงึ กระนัน้ บางคนก็ยงั อาจไม่
รูต้ วั เองอยู่) ไม่เพียงแต่กายและกิริยาท่าทางเท่านัน้ แม้แต่อารมณ์ความรูส้ กึ เด็กก็
เลียนแบบจากเราไปด้วย คนที่อยู่รอบตัวเด็กจึงเป็ นต้นแบบให้เด็กไปโดยไม่ได้
ตัง้ ใจ และเด็กจะเลียนแบบสิ่งที่เห็นไปโดยไม่ได้เลือกว่านี่เป็ นสิ่งทีค่ วรเลียนแบบ
ตามหรือไม่ เป็ นสิง่ ทีผ่ ูใ้ หญ่ตอ้ งการให้ทาํ ตามหรือไม่
เ ด็ ก
เ ลี ย น แ บ บ
อะไรจากเรา
บ้า งน่ ะ หรือ ?
ทุก อย่ า งเลย
ทุ ก ก า ร
กระทํ า ทุ ก
ภ า พ ที่ เ ห็ น
ทุก เสีย งที่ไ ด้
ยิน ทุกอย่า ง
ทีร่ บั รูผ้ ่านโสตประสาทต่าง ๆ ทุกอารมณ์ทม่ี คี นแสดงออกมาให้เห็น เด็กจะซึมซับ
รับเข้าไปไว้ในตัวหมดโดยไม่สามารถสะกัดกัน้ หรือจําแนกแยกแยะเฉพาะสิง่ ทีค่ วรรับ
หรือสิง่ ที่เราต้องการให้รบั ได้ ไม่สามารถหยุด เลิก ปิ ดสวิทช์ หรือหมดเวลารับได้
ยกเว้นเวลาหลับ
6

เวลาทีม่ เี ด็กอยู่ เราจึงกําลังสอนเด็กไปด้วย แม้ว่าอาจจะไม่ได้ตงั้ ใจหรือไม่
รูต้ วั ก็ตาม เด็กทําตามสิง่ ทีเ่ ห็นเราทํา ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ราบอกให้ทาํ จึงป่ วยการทีเ่ ราจะดุ
ว่า “บอกกี่ครัง้ กี่หนแล ้ว เมือ่ ไหร่จะรูจ้ กั จําเสียที”
พ่อแม่ท่สี อนลูกให้ทาํ สิ่งที่ดี แต่ตวั เองบางทีก็ไม่ได้ทาํ อย่างที่บอกให้ลูกทํา
คิดว่าลูกจะทําตามอย่างทีเ่ ราบอกให้ทาํ หรือตามทีเ่ ห็นเราทํา? จะสอนลูกเล็กให้ทาํ
อะไร ทําอย่างไร ไม่ตอ้ งบอก ไม่ตอ้ งอธิบาย เพียงแค่ ทาํ ให้ดูให้เห็น เด็กก็จะทํา
ตามไปเอง โดยที่เราไม่ตอ้ งบอกว่า “ดู นะ” หรือ “นี่เป็ นวิธีท่คี นเราปฏิบตั ิตวั กัน”
การเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กในช่วงปฐมวัยทําได้งา่ ย ๆ โดยผ่านความสามารถใน
การเลียนแบบของเด็กนัน่ เอง ช่วง 7 ปี แรกนี้เราไม่อาจนําทางเด็กได้ดว้ ยการบอก ดุ
หรือสัง่ หากแต่ดว้ ยการกระทําของเราเอง ด้วยการเป็ นแบบอย่าง ไม่เฉพาะการ
กระทําภายนอก แต่ความคิด ความรูส้ กึ ภายในด้วย ถ้าเด็กอยู่กบั ผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่ปล่อย
ให้ความคิด ความรู ส้ กึ ทีไ่ ม่ควรค่ าเข้ามาในชีวติ เขาก็จะไม่เป็ นคนคิดร้าย อิจฉา
ริษยาใคร แต่ถา้ ผูใ้ หญ่ปล่อยให้ตวั เองมีความคิด ความรูส้ กึ ลบ ๆ เวลาอยู่กบั เด็ก
โดยคิดว่าไม่เป็ นไร ไม่เกี่ยว ไม่มผี ล ก็เข้าใจผิดถนัด
วิธีทเ่ี รารับมือกับความหงุดหงิด ความเครียด ความโกรธ ก็เป็ นสิง่ ที่ลูกซึม
ซับรับไว้และเลียนแบบตามด้วยเช่ นกัน จากการดู และเลียนแบบคนอื่น เด็กจะ
เรียนรูท้ กั ษะและค่านิยมทางสังคมไปด้วย เรียนรูพ้ ฤติกรรมทัง้ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและ
ไม่เป็ น
สิ่งสําคัญสําหรับเด็กเล็กคือการที่คนรอบตัวทําแต่ ส่งิ ที่เด็กควรเลียนแบบ
เวลาทีม่ เี ด็กอยู่ดว้ ย เราควรคิดและรูส้ กึ แต่สง่ิ ที่ควรให้เด็กเลียนแบบตาม ในการ
ดู แลเด็ก เราต้อ งระลึกอยู่เ สมอว่า จะสร้า งสภาพแวดล อ้ มที่ใ ห้ประโยชน์ต่อ การ
เลียนแบบของเด็กได้อย่างไร การกระทําของเรา ความรูส้ กึ นึกคิดของเรามีอทิ ธิพล
ต่อลูกอย่างใหญ่หลวง อาจจะเกินกว่าที่เราคาดคิดหรือตระหนัก และเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา แม้กระทัง่ ยามทีเ่ ราไม่ตงั้ ใจ ไม่ได้พยายามจะส่งผ่านไปให้ลูกเลยด้วย
ซํา้ ก็ตาม
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แน่ นอน ไม่มีใครสามารถทําตัวเป็ นผู ท้ รงศี ล เป็ น ต้น แบบที่ดีเ ลิศ มีแต่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ตลอดเวลา ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ บางครัง้ เราอาจจะ
เผลอ อาจจะหลุด อาจจะนินทาคนทีไ่ ม่ถูกใจ หมัน่ ไส้คนทีท่ าํ เกินหน้า หรือแซงคิว
คนอืน่ ไปบ้าง แต่การมีลูกคอยสะท้อนภาพตัวเราออกมาเตือนใจให้มองเห็นจุดอ่อน
ข้อบกพร่องของตัวเองอยู่เป็ นระยะ ๆ ก็เป็ นแรงกระตุน้ ให้เราปรับปรุงพัฒนาตัวเอง
การที่เราตระหนักถึงความรับผิดชอบอันใหญ่ หลวงที่มตี ่ อการสร้างแบบแผนทาง
ความคิด ความรู ส้ ึก ลักษณะนิสยั พฤติกรรมของลู กนี้ ควรเป็ นแรงจูงใจให้เรา
พยายามทํา ตัว ให้คู่ ค วรแก่ ก ารเป็ น แบบอย่ า งกับ ลู ก ให้ม ากขึ้น ให้ก ารกระทํา
ความรูส้ กึ นึกคิดของเรา เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถให้ลูกเลียนแบบไปได้อย่างสบายใจ ความ
พยายามนี้แหละที่จะทําให้การเลี้ยงลูกเป็ นวิถที ่จี ะช่วยให้เราเปลีย่ นแปลงตัวเองได้
แม้จะเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ยากเย็นแสนเข็ญ แต่ก็ให้ผลที่หอมหวานต่อทัง้ ลูก ครอบครัว
โลก และตัวเรา

โรงเรียนปญโญทัย
199 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
th-th.facebook.com/Panyotai/
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