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               ปีท่ี 19    ฉบบัท่ี 4     มีนาคม  2560 

  

 

 

 

สมดุลในความเปนมนุษย 
 
 ลูกนกฟกัออกมาจากไข่ได ้2 สปัดาหก์็บนิได ้ ลูกเป็ดฟกัออกมาวนัแรกก็

ว่ายนํา้ได ้ ลูกมา้คลอดออกมา 2 ช ัว่โมงก็ยืนไดแ้ลว้  แต่ลูกคนตอ้งใชเ้วลาร่วมปี 

กวา่จะยนืเดนิได ้ ตอ้งพึง่พาแม่แทบทกุอย่างในขวบปีแรก  ไม่สามารถช่วยตวัเองได ้

เลย  กวา่จะกินอาหารเอง ไปไหนมาไหน ทาํอะไรเองได ้ตอ้งค่อย ๆ เรยีนรู ้ ตอ้งใช ้

เวลานานกวา่  กวา่จะโตเต็มทีห่าเลี้ยงตวัเองไดก้็กนิเวลาร่วม 20 ปี 

 การมีช่วงการเจริญเติบโตทีละข ัน้ ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีวยัเด็กที่

ยาวนานนี้  ช่วยอาํนวยใหม้นุษยม์ศีกัยภาพเปิดกวา้ง  พฒันาไปไดอ้ย่างอสิระ  และ

มคีวามสามารถในเชิงสรา้งสรรค์ไดม้ากกว่าสตัวซ์ึ่งมช่ีวงระยะเวลาการเติบโตส ัน้  

การดาํเนินชีวติเป็นไปอย่างตายตวัมากกวา่  ไม่สามารถเบี่ยงออกไปจากแบบแผนที่
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สญัชาตญาณกาํกบัไวไ้ดเ้ท่าไรนกั  เงือ่นไขเบื้องตน้สาํหรบัการพฒันาทีสู่งขึ้นคอื การ

เตบิโตทลีะนอ้ย ค่อยเป็นค่อยไป  การไม่เนน้พฒันาความสามารถเฉพาะทางดา้นใด

ดา้นหนึ่งโดด ๆ ต ัง้แต่เนิ่น ๆ ดงัในสตัว ์

 คณุภาพความเป็นมนุษยท์ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาไปสู่ข ัน้ทีสู่งยิ่งขึ้นไปอกีนี้  

จะแสดงออกมาไดอ้ย่างเด่นชดัเมื่อดา้นต่าง ๆ ในสภาวะสาํนึกของเราไดร้บัการ

พฒันาไปอย่างเต็มที่  เมื่อคนเราไดฝึ้กฝนท ัง้ทกัษะปฏิบตัิในการทําสิ่งต่าง ๆ   

พฒันาจติใจอารมณ์ความรูส้กึ  และรูจ้กัใชค้วามคิดในทางที่ถูก  การศึกษาจงึตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัแก่การพฒันาท ัง้ 3 ดา้นนี้ไปอย่างสมดุลกนั ท ัง้หวัสมอง หวัใจ และ

การใชม้ือ  เพื่อเด็กจะไดไ้ม่เติบโตขึ้นไปเป็นคนที่มีลกัษณะดา้นเดียว  ไดร้บัการ

กระตุน้แต่สติปญัญา  ขาดการขดัเกลาจติใจและฝึกฝนพลงัเจตจาํนงใหมุ้่งม ัน่  ไม่

ย่อทอ้ง่าย ๆ  

 ขอ้ผดิพลาดขอ้ใหญ่ของยุคสมยัใหม่คือ การเขา้ใจว่าความรูไ้ดม้าจากการคดิ

อย่ างเดียว  และนักการศึกษาก็พ าก ัน เดินตามความ เข า้ใจผิดนี้ ไปด ว้ย  

ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ และจดจํา คือเป้าหมายอนัดบัตน้ ๆ  ของ

การศึกษาท ัว่ไป  ถอืกนัวา่วชิาทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่วไดค้อื วทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก  เนื่องจากในยุคไฮเทคทุกวนันี้ เราไดเ้ห็น

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี่ที่ช่วยสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ชีวติและการทาํงาน

ของเราในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั 

 ความรูท้างวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ มคีวามสาํคญัก็จริง  แต่ศิลปะและ

จรยิธรรมก็เป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้าํหรบัมนุษย ์ การทีม่นุษยชาตวิวิฒันาการมาไดจ้นถงึ

จุดนี้ก็ดว้ยวทิยาศาสตร ์ศิลปะ และจริยธรรม  3 เสาหลกัที่คํา้จุนอารยธรรมของ

มนุษยเ์ราไวต้ลอดมา  หากปราศจากเสาใดเสาหนึ่งไปเสยีแลว้ อารยธรรมมนุษย์ก็

ย่อมลม่สลาย  การศึกษาวอลดอรฟ์จงึใหน้ํา้หนกัแก่ท ัง้ 3 ดา้นนี้โดยทดัเทยีมกนั 

 วทิยาศาสตรช่์วยใหเ้ราสามารถคดิ วเิคราะห ์หาขอ้สรุปจากการสงัเกต คน้หา

คําตอบ ต ั้งคําถาม มีความสนใจใคร่รู ้มีเหตุมีผล  ศิลปะช่วยใหเ้รามีความ
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ละเอยีดอ่อน สุนทรีย ์มีจนิตนาการ วฒันธรรม มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ จริยธรรม

ช่วยกาํกบัใหเ้รามคีวามเมตตา เอื้อเฟ้ือ รบัผิดชอบ  เห็นคณุค่าของสิ่งต่าง ๆ และ

คนอื่น ๆ   รูว้่าอะไรควรอะไรไม่ควร  ท ัง้  3 ดา้นนี้คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกนั  การ

ทาํงานของเครื่องบนิตอ้งใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร ์ แต่การออกแบบเครื่องบนิก็ตอ้ง

ใชค้วามรูท้างศิลปะ  ศิลปินไม่อาจอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาวทิยาศาสตร ์ การวาดรูป

ตอ้งเขา้ใจกฏเกณฑข์องแสงและเงา รูห้ลกัสรรีวทิยา  จริยธรรมช่วยกาํกบัทศิทางที่

เรานาํวทิยาศาสตรแ์ละศิลปะไปใชใ้หเ้ป็นไปในทางทีถ่กูทีค่วร   

 ถา้หากเนน้แต่วทิยาศาสตรม์ากเกนิไปก็จะหนกัไปทางวตัถ ุ มองเหน็แต่สิง่ที่

จบัตอ้ง ช ัง่ ตวง วดัได ้ เนน้แต่ศิลปะมากเกินไปก็อาจหลุดไปกบัความเลือ่นลอย

เพอ้ฝนั  หรอืเนน้แต่จรยิธรรมก็จะขาดจนิตนาการ ตรรกะ ความงาม และความจรงิ 

 จริยธรรมจะปลูกฝงัไดง้่ายที่สุดในช่วงปฐมวยั  จากการมีตน้แบบที่ดใีหท้าํ

ตามอย่างอยู่สมํา่เสมอจนกลายเป็นความเคยชิน  เป็นลกัษณะนสิยัตดิตวั  การบ่ม

เพาะทางดา้นศิลปะจะทาํไดม้ากที่สุดในระดบัประถม  ดว้ยการศึกษาที่ผ่านหวัใจ 

ความรูส้กึ และความงาม  ส่วนการพฒันาทศันะมมุมองทางวทิยาศาสตรท์าํไดด้ทีีสุ่ด

ในช่วงวยัรุ่นเมือ่เดก็เริ่มมองสิง่ต่าง ๆ อย่างเป็นภววสิยัได ้

 แต่เราก็ตอ้งใส่ใจในการบ่มเพาะท ัง้ 3 ดา้นทุกช่วงระยะของวยัเด็ก  โดยให ้

นํา้หนกัตามความเหมาะสมของแต่ละระยะ  เพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่ความเป็น
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มนุษยท์ีส่มบูรณ์ไดใ้นข ัน้สุดทา้ยของการศึกษา  “ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์” นี้ไม่ได ้

หมายถงึเป็นคนทีด่พีรอ้ม สมบูรณ์แบบไปหมดทกุอย่าง  เพราะวา่น ัน่เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจ

เป็นไปได ้ หากหมายถงึไดร้บัการพฒันาท ัว่ทุกดา้นของความเป็นมนุษย ์ ไม่เฉพาะ

ดา้นใดดา้นหนึ่งหรือบางดา้น  แต่ละเวน้ดา้นอื่นที่ไม่เห็นความสาํคญัไปเสยี  ดา้นที่

มกัถูกมองขา้มก็คือความรูส้กึและพลงัเจตจาํนง ศิลปะและจริยธรรม  การศึกษาที่

ทาํกนัท ัว่ไปเป็นเพียงการใหข้อ้มูล  แทนที่จะพฒันามนุษยอ์ย่างท ัว่ดา้น  เป้าหมาย

เพียงเพื่อผลติบุคลากรป้อนตลาดแรงงาน  ตอบสนองการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และ/หรือการเมอืง  ไม่ไดช่้วยใหรู้จ้กัโลก รูจ้กัตวัเอง หรอืคน้หาจุดมุ่งหมาย

ในชีวติได ้ ภารกิจของการศึกษาไม่ใช่เพือ่ปัน้เดก็ใหเ้ป็นนกัวทิยาศาสตร ์ศิลปิน นกั

ธุรกิจ หรอือาชีพใด  หากแต่เพือ่พฒันาศกัยภาพและความสามารถที่มอียู่ในตวัเด็ก

ไปอย่างท ัว่ดา้น  ใหพ้บกบัความด ีความงาม และความจริงของโลกตามข ัน้ตอนที่

สอดคลอ้งกบัพฒันาการ 

 ขอ้มูลความรูเ้ปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั  สิง่ทีย่อมรบักนัวา่ถกูตอ้งเป็นจริง

ในวนันี้  อาจถกูโตแ้ยง้ตกไป  ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหม่ในวนัหนา้ก็ได ้ ดงัเช่นที่

ในอดีตมนุษย์เราเชื่อว่าดวงอาทติยห์มุนรอบโลก  หรือเดมิเราเห็นว่าแร่ใยหินเป็น

วสัดุที่ด ี จงึนาํมาใชป้ระโยชนใ์นหลายดา้นดว้ยกนั  เพิง่คน้พบกนัว่ามอีนัตรายต่อ

ระบบทางเดนิหายใจเมือ่ศตวรรษทีแ่ลว้นี่เอง 

 สิ่งสาํคญักว่าขอ้มูลความรูท้ี่เราจะตอ้งใหใ้นการศึกษาคือคุณสมบตัิพื้นฐาน

ของความเป็นมนุษย ์ ซึ่งตอ้งวางรากฐานไวต้ ัง้แต่เด็ก  จะไปสรา้งหรือแกไ้ขเมือ่โต

แลว้ทาํไดย้าก  ไม่วา่เด็กจะเติบโตขึ้นไปเป็นอะไร  ประกอบอาชีพการงานดา้นไหน  

ก็ตอ้งมคีณุสมบตัพิื้นฐานของความเป็นมนุษยแ์บบเดยีวกนั 

 “จริยธรรม ศิลปะ และวทิยาศาสตรท์ ัง้ปวง  ลว้นเป็นกิ่งกา้นของตน้ไมต้น้

เดยีวกนั  ลว้นมุ่งไปสู่การยกระดบัชวีติมนุษยใ์หสู้งขึ้นจากแค่เพยีงการดาํรงอยู่ทาง

กายภาพ  และนาํไปสู่เสรภีาพ”   

     Albert  Einstein 
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กอนใชทางลัด 
 

การดาํรงชีวติในโลกนี้มหีลายสิง่หลายอย่างที่เป็นเรื่องยากลาํบากสาํหรบัเรา  

กว่าจะสรา้งที่อยู่อาศยัได ้ทาํเครื่องนุ่งห่ม อาหารการกินได ้ ไหนจะการเดินทาง 

ติดต่อสื่อสาร   ตลอดประวตัิศาสตรท์ี่ผ่านมา  มนุษยเ์ราไดพ้ยายามฟนัฝ่า ดิ้นรน

หาวธิีสรา้งความสะดวกสบายในชีวติดา้นต่าง ๆ  ประดิษฐอ์ุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง

ขึ้นมาช่วยบรรเทาใหช้วีติง่ายขึ้น   

แต่ในยุคแรก ๆ พฒันาการก็เป็นไปอย่างชา้ ๆ  การทาํงานต่าง ๆ ตอ้งใชม้อื 

ตอ้งออกแรง  เครื่องไมเ้ครื่องมือในสมยัตน้ ๆ ก็เป็นแบบง่าย ๆ   จนเมื่อความรู ้

ความสามารถของมนุษย์เราต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ จากรุ่นก่อน ๆ  เริ่มมีการผลติ

เครื่องจกัรกลขึ้นมา  จึงช่วยทุ่นแรง ย่นย่อการทาํงานของเราไดอ้ย่างมาก  การ

ทํางานและการใชช้ีว ิตของเรารวดเร็วง่ายดายขึ้นอย่างผิดหูผิดตา  โดยเฉพาะ

ภายหลงัการปฏวิตัิอตุสาหกรรม  การผลติเปลีย่นจากแรงคนไปเป็นเครื่องจกัร  การ

ทาํงานเปลีย่นจากไร่นาไปเป็นโรงงาน  การเดินทางเปลี่ยนจากมา้ เกวยีน ไปเป็น

รถไฟ รถยนต ์จนถงึเครื่องบนิ   

หลงัจากที่มกีารคน้พบไฟฟ้า  มนุษยเ์ราก็ไดน้าํไปใชป้ระโยชนอ์ื่น ๆ ต่ออกี

มากมาย  มกีารผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ นานาขึ้นมาอาํนวยความสะดวกในแทบทุก

ดา้น  อปุกรณ์ต่าง ๆ นบัวนัยิง่ใชง้านง่ายขึ้นทกุท ี จนเราแทบไม่ตอ้งทาํอะไรมากนกั 

หลงัสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 เป็นตน้มา  มีการนําเครื่องจกัรกลมาใชใ้นดา้น

ขอ้มลูข่าวสารมากขึ้น  เทคโนโลยี่ดา้นนี้มกีารพฒันาไปอย่างกา้วกระโดด  จนเมื่อมี
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อนิเตอรเ์นทการเชื่อมต่อท ัว่โลกก็เป็นไปอย่างง่ายดาย  เมื่อมีสมารท์โฟนชีวติและ

การทาํงานของเราก็ตอ้งพึง่พามนัจนขาดไม่ได ้  

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนีาํศกัราชใหม่เขา้มาไม่เฉพาะดา้นอุตสาหกรรม

และการสื่อสาร  หากรวมท ัง้ศิลปะ วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย ์

การศึกษา เศรษฐกจิ วถิชีวีติ และความรบัรูข้องเรา  รถ เครื่องบนิ โทรศพัท ์แฟกซ ์

email, Facebook, Line ส่งผลต่อสาํนึกในเรื่องเวลา ความคาดหวงั การรอคอย 

และชีวติประจาํวนัของเราอย่างมหนัต ์  internet และ social media ไม่เพียง

เปลีย่นแปลงการรบั ใช ้และผ่านขอ้มูลของเราเท่าน ัน้  ยงัรวมถงึการแสดงออกและ

ปฏกิิริยาของเราดว้ย  อุปกรณ์สื่ออเิลค็ทรอนิคส่งผลต่อความหมายแห่งความเป็น

มนุษยใ์นยุคสมยันี้อย่าง

ปฏเิสธไม่ได ้    

เมื่อมีเครื่องทุ่น

แรงและอุปกรณ์อาํนวย

ความส ะด วกทํ างาน

แทนเสียมาก  มนุษย์

เราก็ไม่ค่อยตอ้งลงแรง

เท่ า ใด นัก   อุ ป ก ร ณ์

ไฟฟ้าและอเิล็คทรอนิก

เหล่านี้ผ่อนท ัง้แรงคนและพลงัเจตจาํนงของเราใหอ่้อนลงจากการที่ไม่ค่อยไดเ้ผชิญ

ความยากลาํบาก ไม่ไดต้อ้งลงแรง ใชค้วามพยายามเท่าใด  การทาํสิ่งต่าง ๆ เป็น

โอกาสใหเ้ราไดพ้ฒันาทกัษะและมปีระสบการณ์ผ่าน sense ต่าง ๆ   ช่วยใหเ้กดิการ

เรียนรู ้ เมื่อโอกาสเช่นนี้นอ้ยลง  เป้าหมายและทศิทางของพลงัเจตจาํนงจึงเป็น

ปญัหา  เราตอ้งเรยีนรูว้ธิีทีจ่ะจดัการกบัความสามารถในตวัเรา 

บนเสน้ทางววิฒันาการของมนุษย ์ เราพฒันาการใชเ้ครื่องมอืผ่อนแรงอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในสมยัแรก ๆ  แลว้ค่อยมากา้วกระโดดในสมยัหลงั  คนทีเ่กดิมาใน
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ยุคหลงั ๆ ซึ่งมอีุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวติใชอ้ย่างพรอ้มมูลอยู่แลว้  จงึไม่

ค่อยรูส้กึวา่งานที่เราตอ้งทาํเองเมีอ่ไม่มเีครื่องมอืช่วยอาํนวยความสะดวกมอีะไรบา้ง  

ไม่ค่อยมคีวามสนใจใคร่รูว้า่มนัทาํงานเหล่าน ัน้ไดอ้ย่างไร  เพราะเห็นชินตาเป็นของ

ธรรมดาเสยีแลว้  ถา้หากเราไม่เคยรูส้กึว่าเครื่องมอืเครื่องจกัรท ัง้หลายช่วยบรรเทา

ใหเ้ราอย่างไรบา้ง  เราก็จะยิ่งไม่มคีวามรูส้กึขอบคณุ  ไม่เห็นคุณค่าของสิง่เหล่าน ัน้  

ความสามารถในทางสรา้งสรรคข์องเราจะถูกบ ัน่ทอนหากเราคาดหวงัทุกอย่างจาก

เครื่อง แทนทีจ่ะเป็นตวัเอง  เราจะยิ่งมทีศันะทีเ่รยีกรอ้งใหไ้ดต้ามตอ้งการมากขึ้น   

ดว้ยเหตุนี้ เด็กจึงตอ้งลา้งจาน ซกัผา้ กวาดพื้ นใหเ้ป็นเสียก่อนที่จะใช ้

เครื่องช่วยผ่อนแรง  ตอ้งคุน้เคยกบังานและทกัษะดา้นต่าง ๆ ที่เราตอ้งใชใ้น

ชวีติประจาํวนัเสยีก่อน  เพื่อจะไดเ้กิดความเขา้ใจในผลสมัฤทธิ์ของเทคโนโลยี่  ไม่

เพยีงแค่ตื่นตาตื่นใจไปกบัมนั  ถกูดงึดูดไปตามเวทยม์นตท์ีส่ะกด 

เด็กควรเรียนรูท้ี่จะรอ้งเพลง วาดรูป ปั้น และแสดงละคร ก่อนที่โลกแห่ง

แสงเสยีง สสีนั และภาพจากสื่อซึ่งหาดูและฟงัไดง้่ายจะหล ัง่ไหลเขา้มาอย่างท่วมทน้  

จนคุกคามการสรา้งสรรค์ทางศิลปะดงักล่าวของตวัเขาเอง  ทกัษะการคํานวณ

พื้นฐาน และโดยเฉพาะการคดิในใจ  ควรมอียู่ในตวัเด็กระดบัหนึ่งแลว้ก่อนทีเ่ดก็จะ

เริ่มใชเ้ครื่องคิดเลขช่วยคาํนวณ  การใชค้อมพวิเตอรย์งัไม่ควรเริ่มขึ้นก่อนที่เด็กจะ

เรยีนรูแ้ละเขา้ใจงานทีม่นัทาํแทนเรา  ก่อนทีจ่ะรูว้า่มนัทาํงานอย่างไร   

แน่นอน คณุประโยชนข์องเทคโนโลยี่มมีากมาย  แต่โทษก็มอียู่ไม่นอ้ย  ผล

สบืเนื่องทีจ่ะตามมาบางอย่างเรากย็งัไม่รู ้ บางอย่างก็ยงัตอ้งอาศยัเวลาอกีนานกวา่จะ

เป็นที่ประจกัษ ์ เมือ่ถงึเวลานัน้ผลกระทบในทางลบก็อาจยากจะแกไ้ขได ้ เราจงึควร

ใชง้านมนัต่อเมื่อมีความจาํเป็นและมีเป้าหมาย  หลงัจากที่เด็กเขา้ใจไดว้่าควรใช ้

อย่างไร เมื่อไร เพราะเหตุใด  รูว้่าไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งเครื่องทุ่นแรงเสมอไปก็ได ้ ทาํ

ดว้ยตวัเองเสยีบา้งก็ด ี 
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จดัทําโดย 

โรงเรียนปัญโญทยั 

199 หมู่ 6 ถนนสขุาภบิาล 5  ซอย 32  แขวงออเงนิ เขตสายไหม กทม. 10220 

โทร. 02 792 0670, 02 792 0672  แฟกซ ์02 792 0672 

E-mail: waldorfthai@hotmail.com  

www.panyotai.com 

 
 
 
 

ขอเชญิชมภาพกจิกรรมของเดก็ ๆ ไดจ้าก
https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/ 
ตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 
facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 
anthrothailand.wordpress.com 
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