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บทบาทของผูใหญในแตละชวงของวัยเด็ก 
 
  กว่าจะโตเต็มที่บรรลุนิติภาวะ วุฒิภาวะ เด็กตอ้งไดร้บัการกล่อมเกลี้ยง

เลี้ยงดูจากผูใ้หญ่ไปยาวนานจนกวา่จะถงึเวลานัน้  บทบาทของพอ่แม ่ครู และผูใ้หญ่

ทีอ่ยู่กบัเด็กก็ตอ้งเปลีย่นไปตามช่วงวยัของเด็กดว้ย  ช่วงปฐมวยัการดูแลบ่มเพาะ

เป็นแบบหนึ่ง ช่วงกลางของวยัเดก็เป็นอกีแบบหนึ่ง ช่วงวยัรุ่นก็เป็นอกีแบบหนึ่ง  วธิี

ทีใ่ชไ้ดด้สีาํหรบัเดก็ 4 ขวบอาจไมเ่หมาะสมหรอืไมไ่ดผ้ลสาํหรบัเดก็ 9 ขวบก็เป็นได ้

 ก่อน 7 ขวบเด็กทาํสิง่ต่าง ๆ ไดด้ว้ยการเลยีนแบบ  นี่เป็นวธิีการเรียนรูข้อง

เดก็  เพราะฉะนัน้บทบาทของพอ่แมแ่ละครูอนุบาล จงึเป็นการเป็นตน้แบบใหแ้ก่เด็ก  

เราตอ้งระลกึอยู่เสมอวา่จะสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นประโยชนต่์อการเลยีนแบบของเด็ก

ขึ้นมาไดอ้ย่างไร  เราตอ้งการใหเ้ด็กพูดจาไพเราะ เก็บของเขา้ที ่ไม่ทิ้งเกลือ่นกลาด  
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เราก็ตอ้งทาํแบบนัน้เวลาอยู่กบัเดก็ แลว้เดก็ก็จะทาํตามไปเองโดยเราไม่ตอ้งบอก ไม่

ตอ้งสอน  สิ่งที่เราบอกเราสอนดว้ยคําพูดนั้น ไม่มีผลใด ๆ สาํหรบัเด็กวยันี้  

นอกจากอาจจะพูดตามอย่าง  แต่ไม่สามารถทาํใหเ้ด็กปฎิบตัิตามคาํพูดของเราได ้ 

วธิีการสอนที่ไดผ้ลสาํหรบัเด็กวยันี้คือ ทาํเป็นแบบอย่างใหเ้ขาเหน็  การอยู่กบัเด็ก

เลก็จงึเป็นการเรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งปรบัเปลีย่นตวัเองในทุกดา้นในอนัทีจ่ะเป็นตน้แบบ

ใหแ้ก่เขา  ท ัง้การกระทาํ ความคิด และความรูส้กึของเรา ควรเป็นไปในทางทีคู่่ควร

ต่อการเลยีนแบบของเด็ก  สิ่งสาํคญัสาํหรบัเด็กเลก็คือการที่คนรอบตวัทาํแต่สิ่งที่

เดก็ควรเลยีนแบบ  การดูแลเดก็เลก็จงึเป็นโอกาสดทีีเ่ราจะไดฝึ้กฝนพฒันาตวัเอง  

 เดก็วยันี้ยงัไมรู่ส้กึถงึความเป็นตวัเอง  ยงัไมส่ามารถเขา้ใจถงึบุคลกิลกัษณะ

ของคนอืน่ซึง่ตนเลยีนแบบตามอย่างท ัง้ท่วงท่า อากปักิริยา และวธิีพูดได ้ เด็กยงัไม่

สามารถแยกแยะระหว่างตวัเองกบัผูอ้ื่นได ้ ยงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัผูค้นและ

สิง่แวดลอ้มรอบตวั  มปีระสบการณ์ต่อคนอื่นเหมอืนเป็นส่วนหนึ่งของตวัเอง  จน

เมือ่เขา้ 7 ขวบ ฟนัเปลีย่นชดุ เริ่มมพีลงัใหม่ของความรูส้กึขึ้นมา  ความสมัพนัธต่์อ

โลกก็จะเริ่มเปลีย่นไป  เด็กพน้วยัทีต่อ้งพึง่พาพ่อแม่แทบทุกอย่างไปแลว้  วยันี้ เด็ก

เริ่มแยกตวัเองออกมาจากคนอื่น  เริ่มมปีระสบการณ์ต่อคนอื่นในฐานะบุคคลทีเ่ป็น

ปจัเจก  โลกของเดก็เริ่มกวา้งขึ้น  การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจโลกของเด็กในวยันี้ไม่ใช่ดว้ย

การเก็บรบัจดจาํขอ้มูล แต่จากการสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นและเรียนรูจ้ากเขา  เด็กวยันี้มี

แรงกระตุน้ตามธรรมชาติที่จะทาํตาม เชื่อฟงั และใหค้วามนบัถอืแก่บุคคลนัน้  มี

ความรูส้กึอย่างแรงกลา้ต่อความทรงสทิธิของผูใ้หญ่   เมือ่อารมณ์ความรูส้กึของเด็ก

เริ่มละเอยีดอ่อนลกึซึ้งขึ้น  เดก็จะตอ้งเผชญิกบัโลกโดยไดร้บัการเกื้อหนุนจากความ

เชื่อถอืทีม่ต่ีอผูท้รงสทิธิเสยีก่อน ซึง่สาํหรบัเดก็วยันี้มกัเป็นครู  ในช่วงระหว่างวยั 7-

14 ปี  ครูเป็นตวัแทนของโลกในสายตาเด็ก  เด็กจะพบกบัโลกโดยผ่านครู  ความ

เชื่อถอืที่เด็กมอบใหค้รูจะช่วยใหเ้ด็กพฒันามโนสาํนึก สติปญัญา ความคิด ความ

เขา้ใจ และทศันะในการมองโลกขึ้นมา  คาํพูดอา้งองิทีเ่ดก็วยันี้ชอบใชค้ือ “ครูบอกว่า

..”  
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 ความทรงสทิธินี้ควรเกิดขึ้นมาเองจากความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ ครู กบั

เด็กที่เป็นไปดว้ยความร ักความเอาใจใส่  ไม่ใช่จากการบงัคับหรือใชอ้ ํานาจ 

ไม่เช่นนัน้ก็จะไม่มคีวามหมาย ไม่มคีุณค่าต่อพฒันาการของเด็ก  การสอนอย่างมี

ศิลปะ มชีวีติ ของครูจะเป็นรากฐานของความทรงสทิธิไปเอง   

 ในสมยัก่อนเด็กตอ้งทาํตามและเชื่อฟงัผูใ้หญ่โดยไม่มปีากเสยีง  แต่สมยันี้

เราเห็นความสาํคญัของการมีสิทธิมีเสียง การแสดงออกมากขึ้น  และเกิดความ

เคลอืบแคลงต่อความคิดเรื่องความทรงสทิธิของผูใ้หญ่  เพราะเราตอ้งการเปิดเสร ี

ใหอ้สิระ ส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเองของลูก  โดยเฉพาะถา้เรามพี่อแม่ที่ดุหรือ

เขม้งวดเมือ่คร ัง้เป็นเดก็  ทวา่ การมคีนทีเ่ชื่อถอืคอยนาํทางและประคบัประคองเป็น

สิง่สาํคญัมากสาํหรบัเดก็  ช่วยใหเ้ดก็รูส้กึม ัน่คง อุ่นใจ มเีสถยีรภาพในชวีติ  เหมอืน

เรือที่มหีางเสอืควบคุม  หรือเดินทางท่องไปโดยมเีข็มทศิชี้ทาง  หากไม่ม ีเด็กก็จะ

ลอ่งลอยเควง้ควา้ง  คอยเสาะหาผูท้ี่จะมานาํทางอยู่ต่อไป  แมจ้ะพน้วยัที่ตอ้งการ

ความทรงสทิธิตามธรรมชาตไิปแลว้ก็ตาม 

 ก่อน 7 ขวบ เด็กยอมรบัทุกอย่างที่เห็น ที่คนใกลต้วัทาํ ว่าเป็นแบบแผน

ปฎบิตัขิองคน เป็นวถิขีองโลก  ทาํตามอย่างไปไม่ว่าสิง่น ัน้จะดหีรอืไม่ด ีควรหรือไม่
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ควร ถูกหรือผิด  เด็กเรียนรูด้ว้ยการทาํในสิ่งที่เห็นคนอื่นทาํกนั  หลงัจาก 7 ขวบ 

เด็กไม่เลยีนแบบไปเสยีทุกอย่างอีกต่อไป  แต่ตอ้งการใหม้ีผูท้รงสทิธิที่ตนเชื่อถือ

บอกวา่ควรทาํอะไร อย่างไร อะไรไมค่วรทาํ  และเดก็สามารถทาํตามนัน้ได ้ เมือ่เด็ก

ค่อย ๆ โตขึ้น  การเชื่อถือความทรงสิทธิของครูก็จะค่อย ๆ ลดลงไปตามลาํดบั  

หากในวยัประถมความตอ้งการผูท้รงสทิธิของเด็กไดร้บัการตอบสนอง  พอถงึวยัรุ่น

เด็กก็จะโตพน้ความตอ้งการนี้   และตอ้งการอสิระทีจ่ะตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ดว้ย

ตนเอง  ซํา้จะต่อตา้นหากเรายงัใชค้วามทรงสทิธิกาํกบัอยู่อกี  ในวยันี้ควรเริ่มใชดุ้ลย

พนิิจตดัสนิใจเองโดยไม่ตอ้งใหบ้อกว่าควรทาํอะไร  แมจ้ะยงัตอ้งการการสนบัสนุน

และคาํแนะนาํจากคนทีต่นเลอืกทีจ่ะยอมรบัความคิดเหน็อยู่ก็ตาม 

  

 

 

 

เรื่องเลาจากหลังหอง 
 

จากการไดไ้ปเฝ้าสงัเกตการเรยีนการสอนของหมอพรในช ัน้เรียนมธัยมปลาย  

สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคือ คุณหมอไดบ้ม่เพาะกระบวนการคิดใหแ้ก่นกัเรียนอย่างเขม้ขน้  

โดยยึดหลกัปญัญาธิปไตย  นกัเรียนทุกคนจะไดร้บัโอกาสใหค้ิดหาคําตอบและ

แสดงความคิดเห็น  โดยไม่มีการตีตราว่าความคิดนัน้โง่ หรือไม่ไดเ้รื่อง  ทุก
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ความคิดเห็นไดร้บัการรบัฟัง ก่อนจะมีอภิปรายกนั ว่าความคิดใดควรค่าและ

สมศกัดิ์ศร ี

นอกจากนี้  การใหค้วามรูใ้ด ๆ จะไม่ยึดหลกัความงมงาย  ซึ่งเป็นไดแ้มแ้ต่

ในวชิาดา้นวทิยาศาสตร ์ หากเป็นความรูท้ีส่กัแต่ทอ่งจาํตาม ๆ กนัมา แลว้ก็เชื่อตาม 

ๆ กนัไป ก็ถอืเป็นความงมงายไดท้ ัง้น ัน้  ดูจากประวตัศิาสตรโ์ลก  เรื่องทีโ่ด่งดงัมาก

ทีสุ่ดเรื่องหนึ่ง คงหนีไม่พน้เรื่องทีส่มยัก่อนเชื่อว่าโลกแบน  ก่อนจะเปลีย่นมาเชื่อว่า

โลกกลมในภายหลงั  ซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณหมอมกัหยิบยกขึ้นมา  และพาให ้

นกัเรยีนไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะหก์นั 

ยกตวัอย่างวชิาเรยีน 

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ นกัเรียนจะไดส้งัเกตการณ ์

ทดลอง คาํนวณ วเิคราะห ์แลว้แสดงความคิดเหน็ ก่อนทีจ่ะไดร้บัการนาํพาไปรูจ้กั

กบัสูตรคํานวณและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง  แมจ้ะมีผลลพัธ์ส่วนหนึ่งที่เหมือนกนัคือ 

เรียนรูท้ฤษฎีทีม่ผูีค้ิดคน้ไวแ้ลว้  แต่นกัเรียนปญัโญทยัจะมโีอกาสไดเ้ป็นผูค้น้พบ

หลกัความจริงนัน้ ๆ ดว้ยตวัเอง  ซึ่งเป็นการสรา้ง self esteem หรือการรูคุ้ณค่า

ของตวัเอง  อนัเป็นพื้นฐานสาํคญัต่อการมีความสุขและประสบความสาํเร็จไดใ้น

อนาคต  แตกต่างจากการเรียนทฤษฎแีลว้ค่อยพสูิจน ์ ซึง่ผูเ้รียนแค่มหีนา้ทีเ่รียนใน

สิง่ทีม่คีนคิดไวแ้ลว้   

ทีน่ี่ นกัเรยีนจะไดม้คีวามรูส้กึวา่ การคิดคน้สิง่ใหม่ ๆ ได ้ไม่ใช่เรื่องทีเ่ป็นไป

ไมไ่ด ้ไมใ่ช่แค่เรื่องของคนทีเ่ป็นอจัฉริยะเท่านัน้  และทีจ่ริงแลว้ ผูท้ีไ่ดร้บัการขนาน

นามว่าอจัฉริยะท ัง้หลาย  ต่างก็ไดช้ื่อนัน้มาหลงัจากที่ไดป้ระกาศความรูค้วามคิดที่

ตนคน้พบมาแลว้มใิช่หรอื 

การเรียนพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาํรงชีวิต  

นกัเรียนก็ไดเ้รียนอย่างที่สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง  ไม่ใช่สกัแต่ท่องจาํคาํบาลแีละคาํ

แปลไปสง่ ๆ  แต่เรยีนรูอ้ย่างลกึซึ้ง โดยการเปรยีบเทยีบ ทาํความเขา้ใจจากชีวติของ

ตนเอง จากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยเรียนมา พุทธประวตัิ ฯลฯ มกีารอภิปรายกนัใน
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แง่มุมต่าง ๆ  ซึ่งทาํใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสเขา้ใจถึงหวัใจหลกัของศาสนา และ

ความสาํคญัของการคิดด ีพูดด ีทาํดี  โดยมโีอกาสไดฝึ้กทีจ่ะบงัคบัตวัเอง ใหล้อง

คิดแต่สิ่งทีด่ ีพูดแต่สิง่ทีด่ ีทาํแต่สิง่ที่ด ีในช่วงเวลาทีก่าํหนด  เปรียบเทยีบกบัเวลา

ปกติทีป่ลอ่ยตวัเองไหลไปตามสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น  ซึง่จะเป็นพื้นฐานสาํคญัในการ

ดาํเนินชวีติต่อไปไดจ้นช ัว่ชวีติ 

ดงันัน้ ไม่ว่าจะ

เป็นวชิาใด นกัเรียนจะ

ไดโ้อกาสในการสงัเกต 

คิ ด  วิ เ ค ร า ะ ห ์

แยกแยะ  ทํา ค ว าม

เขา้ใจในสาระความรู ้

น ั้น  ๆ   เ พื่ อ ใ ห ้ฝึ ก

พิจารณาว่าสิ่งใดควร

เชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ 

สิ่งใดคือสจัจะ และสิ่งใดไม่ใช่  โดยมีคุณหมอชี้ ชวนใหม้องในแง่มุมต่าง ๆ ที่

หลากหลาย  รวมท ัง้ชี้จดุบกพร่องจากความคิดทีเ่กดิขึ้น  เพือ่ใหส้ามารถมองท ัง้ภาพ

กวา้ง และลงลกึในรายละเอยีดไดค้รอบคลมุ รอบดา้น 

ในช ัน้เรยีน จะมช่ีวงเวลาส ัง่งานใหท้าํ ท ัง้กลุม่และเดีย่ว  และใหเ้วลานกัเรียน

ในการคิด วเิคราะห ์กล ัน่กรอง และสรุปผลออกมา  ทาํใหท้ ัง้ผูเ้รียนและผูส้อนได ้

เขา้ใจวา่นกัเรยีนไดร้บัความรูท้ีถ่กูตอ้งหรอืไม่  เพือ่ปรบัใหน้กัเรียนไดร้บัความรูแ้ละ

มคีวามเขา้ใจที่ถูกตอ้งเที่ยงตรง ภายในช่วงเวลานัน้ ๆ โดยไม่ทิ้งระยะนานเกินไป  

เป็นช่วงเวลาที่น ักเรียนจะไดฝึ้กการทาํงานที่ไดร้บัมอบหมายใหท้นัในกําหนด

ระยะเวลาส ัน้ ๆ ทกุวนั  และฝึกการคน้หาขอ้มลูเพือ่มาอภปิรายกนัต่อในวนัต่อไป 
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นกัเรียนที่เขา้ใจไดเ้ร็ว จะมโีอกาสไดท้บทวนความรูค้วามเขา้ใจของตนเอง 

ดว้ยการสอนเพื่อน ๆ ที่ยงัตามไม่ทนั  จะมีวิธีใดทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของ

ตนเองไดด้ไีปกวา่การสอนคนอืน่ใหเ้ขา้ใจตามได ้

นกัเรียนทีช่า้กว่า ก็จะไดร้บัโอกาสในการเรียนรู ้จากวธิีการอธิบายที่ต่างกนั 

ท ัง้จากครูและเพือ่น  ซึง่ทาํใหเ้ขา้ใจและตามทนัไดใ้นทีสุ่ด  เพราะการศึกษาในแนวนี้

จะไมท่ิ้งใครไวข้า้งหลงั 

นอกจากการสอนวชิาการต่าง ๆ แลว้ ยงัมกีารสอดแทรกความรูอ้ื่น ๆ ที่มี

ความสมัพนัธก์นั จรยิธรรม คุณธรรม กริยิามารยาท และความรูส้กึนึกคิดควบคู่กนั

ไปดว้ยตลอดเวลา อย่างสอดคลอ้งและกลมกลนืไปกบัเนื้อหาวชิา และเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นในแต่ละวนั อาท ิกริยิาทีไ่มง่าม จะไมม่กีารปลอ่ยผ่าน ความคิดความเขา้ใจที่

ไมถ่กูตอ้ง จะไดร้บัการปรบัแก ้ความรูส้กึแย่ ๆ จะไดร้บัการเยยีวยา  

งานต่าง ๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย นกัเรียนจะเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด โดย

แทบไม่มกีารแทรกแซงใด ๆ  เมื่อจบงานแลว้จะมกีารติดตามผลและชี้แนะ  ทาํให ้

เดก็ ๆ ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณข์องตวัเอง  เมือ่ผดิพลาดก็มผูีช้ี้นาํ  ทาํใหเ้กิดการ

เรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 

จงึไม่ตอ้งแปลกใจทีเ่รามกัไดท้ึง่อยู่เสมอ เมือ่เราไดเ้หน็ผลงานของนกัเรียน 

โดยเฉพาะช ัน้ม. 5 และ ม. 6 ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการคิดทีดู่จะเกินตวั  

ยงัไม่นบัถงึความพยายาม ไม่ทอ้ถอยในยามเจออุปสรรค เมือ่เทยีบกบัเดก็ ๆ จาก

โลกภายนอกทีเ่ราไดร้บัรูร้บัทราบกนัอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตาม เด็กจะมผีลสมัฤทธิ์ เช่นไร ย่อมไม่ไดข้ึ้นกบัทางโรงเรียนแต่

เพยีงส่วนเดยีว  ยงัมอีงคป์ระกอบทีอ่าจเรียกไดว้่าสาํคญัยิ่งกว่า นัน่คือ ตวัเด็กเอง 

และพอ่แมผู่ป้กครอง  หากผูป้กครองมคีวามแน่วแน่ ม ัน่คงต่อเป้าหมายทีมุ่่งหวงัให ้

ลูกไดโ้อกาสในการพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  และพยายามอย่าง

เต็มกาํลงัในการส่งเสริม สนบัสนุน กาํกบัดูแลลูกใหอ้ยู่ในทศิทางทีถู่กที่ควร  และ
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ร่วมมอืร่วมใจกบัโรงเรยีนในการเดนิไปในเสน้ทางเดยีวกนัโดยไมห่ว ัน่ไหว  ลูกย่อม

มคีวามม ัน่ใจทีจ่ะกา้วต่อไป  และพฒันาตนเองไปในแบบทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะสามารถเป็นได ้

 

ณุต 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

โรงเรียนปญโญทยั 

199 หมู่ 6 ถนนสขุาภิบาล 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 

 
 
 

ขอเชญิชมภาพกจิกรรมของเด็ก ๆ ไดจ้าก

https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/ 

ตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 

facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 

anthrothailand.wordpress.com 

mailto:waldorfthai@hotmail.com
http://www.panyotai.com/

