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สมดุลในความเปนมนุษย
ลูก นกฟัก ออกมาจากไข่ได้ 2 สัปดาห์ก็บนิ ได้ ลูกเป็ ดฟักออกมาวันแรกก็
ว่ายนํา้ ได้ ลูก ม้าคลอดออกมา 2 ชัว่ โมงก็ยืนได้แลว้ แต่ลูกคนต้องใช้เวลาร่วมปี
กว่าจะยืนเดินได้ ต้องพึง่ พาแม่แทบทุกอย่างในขวบปี แรก ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
เลย กว่าจะกินอาหารเอง ไปไหนมาไหน ทําอะไรเองได้ ต้องค่อย ๆ เรียนรู ้ ต้องใช้
เวลานานกว่า กว่าจะโตเต็มทีห่ าเลี้ยงตัวเองได้ก็กนิ เวลาร่วม 20 ปี
การมีช่วงการเจริญ เติบโตทีละขัน้ ๆ อย่า งค่ อยเป็ นค่ อยไปและมีวยั เด็กที่
ยาวนานนี้ ช่วยอํานวยให้มนุษย์มศี กั ยภาพเปิ ดกว ้าง พัฒนาไปได้อย่างอิสระ และ
มีความสามารถในเชิง สร้างสรรค์ได้มากกว่าสัตว์ซ่งึ มีช่วงระยะเวลาการเติบโตสัน้
การดําเนินชีวติ เป็ นไปอย่างตายตัวมากกว่า ไม่สามารถเบี่ยงออกไปจากแบบแผนที่
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สัญชาตญาณกํากับไวไ้ ด้เท่าไรนัก เงือ่ นไขเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาทีส่ ูงขึ้นคือ การ
เติบโตทีละน้อย ค่อยเป็ นค่อยไป การไม่เน้นพัฒนาความสามารถเฉพาะทางด้านใด
ด้านหนึ่งโดด ๆ ตัง้ แต่เนิ่น ๆ ดังในสัตว์
คุณภาพความเป็ นมนุษย์ทม่ี ศี กั ยภาพในการพัฒนาไปสู่ขนั้ ทีส่ ูงยิ่งขึ้นไปอีกนี้
จะแสดงออกมาได้อย่ างเด่น ชัดเมื่อด้านต่ าง ๆ ในสภาวะสํานึกของเราได้รบั การ
พัฒ นาไปอย่ า งเต็ ม ที่ เมื่อ คนเราได้ฝึ ก ฝนทัง้ ทัก ษะปฏิบ ตั ิ ในการทํา สิ่ง ต่ า ง ๆ
พัฒนาจิตใจอารมณ์ความรูส้ กึ และรูจ้ กั ใช้ความคิดในทางที่ถูก การศึกษาจึงต้อง
ให้ความสําคัญแก่การพัฒนาทัง้ 3 ด้านนี้ไปอย่างสมดุลกัน ทัง้ หัวสมอง หัวใจ และ
การใช้มือ เพื่อเด็กจะได้ไม่เติบโตขึ้นไปเป็ นคนที่มีลกั ษณะด้านเดียว ได้รบั การ
กระตุน้ แต่สติปญ
ั ญา ขาดการขัดเกลาจิตใจและฝึ กฝนพลังเจตจํานงให้ม่งุ มัน่ ไม่
ย่อท้อง่าย ๆ
ข้อผิดพลาดข้อใหญ่ของยุคสมัยใหม่คือ การเข้าใจว่าความรูไ้ ด้มาจากการคิด
อย่ า งเดี ย ว และนั ก การศึ ก ษาก็ พ ากัน เดิ น ตามความเข้า ใจผิ ด นี้ ไปด้ว ย
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และจดจํา คือ เป้ าหมายอัน ดับ ต้น ๆ ของ
การศึกษาทัวไป
่ ถือกันว่าวิชาทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้คอื วิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากในยุคไฮเทคทุกวันนี้เราได้เห็น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ท่ชี ่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวติ และการทํางาน
ของเราในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ มีความสําคัญก็จริง แต่ ศิลปะและ
จริยธรรมก็เป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สาํ หรับมนุษย์ การทีม่ นุษยชาติววิ ฒั นาการมาได้จนถึง
จุดนี้ก็ดว้ ยวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และจริยธรรม 3 เสาหลักที่คาํ้ จุนอารยธรรมของ
มนุษย์เราไว ้ตลอดมา หากปราศจากเสาใดเสาหนึ่งไปเสียแลว้ อารยธรรมมนุษย์ก็
ย่อมล่มสลาย การศึกษาวอลดอร์ฟจึงให้นาํ้ หนักแก่ทงั้ 3 ด้านนี้โดยทัดเทียมกัน
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราสามารถคิด วิเคราะห์ หาข้อสรุปจากการสังเกต ค้นหา
คํา ตอบ ตั้ง คํา ถาม มี ค วามสนใจใคร่ รู ้ มีเหตุ มีผ ล ศิ ล ปะช่ ว ยให้เรามีค วาม
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ละเอีย ดอ่อน สุนทรีย์ มีจนิ ตนาการ วัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม
ช่วยกํากับให้เรามีความเมตตา เอื้อเฟื้ อ รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ และ
คนอื่น ๆ รู ว้ ่าอะไรควรอะไรไม่ควร ทัง้ 3 ด้า นนี้คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกัน การ
ทํางานของเครื่องบินต้องใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ แต่การออกแบบเครื่องบินก็ตอ้ ง
ใช้ความรูท้ างศิลปะ ศิลปิ นไม่อาจอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาวิทยาศาสตร์ การวาดรูป
ต้องเข้าใจกฏเกณฑ์ของแสงและเงา รูห้ ลักสรีรวิทยา จริยธรรมช่วยกํากับทิศทางที่
เรานําวิทยาศาสตร์และศิลปะไปใช้ให้เป็ นไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร

ถ้าหากเน้นแต่วทิ ยาศาสตร์มากเกินไปก็จะหนักไปทางวัตถุ มองเห็นแต่สง่ิ ที่
จับต้อง ชัง่ ตวง วัดได้ เน้นแต่ ศิลปะมากเกินไปก็อาจหลุดไปกับความเลือ่ นลอย
เพ้อฝัน หรือเน้นแต่จริยธรรมก็จะขาดจินตนาการ ตรรกะ ความงาม และความจริง
จริยธรรมจะปลูก ฝังได้ง่ายที่สุดในช่วงปฐมวัย จากการมีตน้ แบบที่ดใี ห้ทาํ
ตามอย่างอยู่สมํา่ เสมอจนกลายเป็ นความเคยชิน เป็ นลักษณะนิสยั ติดตัว การบ่ม
เพาะทางด้านศิลปะจะทําได้มากที่สุดในระดับประถม ด้วยการศึกษาที่ผ่านหัวใจ
ความรูส้ กึ และความงาม ส่วนการพัฒนาทัศนะมุมมองทางวิทยาศาสตร์ทาํ ได้ดที ส่ี ุด
ในช่วงวัยรุ่นเมือ่ เด็กเริ่มมองสิง่ ต่าง ๆ อย่างเป็ นภววิสยั ได้
แต่เราก็ตอ้ งใส่ใจในการบ่มเพาะทัง้ 3 ด้านทุกช่วงระยะของวัยเด็ก โดยให้
นํา้ หนัก ตามความเหมาะสมของแต่ละระยะ เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ น
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มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ได้ในขัน้ สุดท้ายของการศึกษา “ความเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์” นี้ไม่ได้
หมายถึงเป็ นคนทีด่ พี ร้อม สมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง เพราะว่านัน่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจ
เป็ นไปได้ หากหมายถึงได้รบั การพัฒนาทัว่ ทุกด้านของความเป็ นมนุษย์ ไม่เฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่งหรือบางด้าน แต่ละเวน้ ด้านอื่นที่ไม่เห็นความสําคัญไปเสีย ด้านที่
มักถูกมองข้ามก็คือความรูส้ กึ และพลังเจตจํานง ศิลปะและจริยธรรม การศึกษาที่
ทํากันทัว่ ไปเป็ นเพียงการให้ขอ้ มูล แทนที่จะพัฒนามนุษย์อย่างทัว่ ด้าน เป้ าหมาย
เพีย งเพื่อผลิตบุคลากรป้ อนตลาดแรงงาน ตอบสนองการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
สังคม และ/หรือการเมือง ไม่ได้ช่วยให้รูจ้ กั โลก รูจ้ กั ตัวเอง หรือค้นหาจุดมุ่งหมาย
ในชีวติ ได้ ภารกิจของการศึกษาไม่ใช่เพือ่ ปัน้ เด็กให้เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ศิลปิ น นัก
ธุรกิจ หรืออาชีพใด หากแต่เพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถที่มอี ยู่ในตัวเด็ก
ไปอย่างทัว่ ด้าน ให้พบกับความดี ความงาม และความจริงของโลกตามขัน้ ตอนที่
สอดคล ้องกับพัฒนาการ
ข้อมูลความรูเ้ ปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย สิง่ ทีย่ อมรับกันว่าถูกต้องเป็ นจริง
ในวันนี้ อาจถูกโต้แย้งตกไป ต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงใหม่ในวันหน้าก็ได้ ดังเช่นที่
ในอดีตมนุ ษย์เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก หรือเดิมเราเห็นว่าแร่ ใยหินเป็ น
วัสดุท่ดี ี จึงนํามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน เพิง่ ค้นพบกันว่ามีอนั ตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจเมือ่ ศตวรรษทีแ่ ล ้วนี่เอง
สิ่งสําคัญกว่าข้อมูลความรูท้ ่เี ราจะต้องให้ในการศึกษาคือคุณสมบัติพ้ นื ฐาน
ของความเป็ นมนุษย์ ซึ่งต้องวางรากฐานไวต้ งั้ แต่เด็ก จะไปสร้างหรือแก้ไขเมือ่ โต
แลว้ ทําได้ยาก ไม่วา่ เด็กจะเติบโตขึ้นไปเป็ นอะไร ประกอบอาชีพการงานด้านไหน
ก็ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตพิ ้นื ฐานของความเป็ นมนุษย์แบบเดียวกัน
“จริยธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ทง้ั ปวง ลว้ นเป็ นกิ่ง ก้านของต้นไม้ตน้
เดียวกัน ล ้วนมุ่งไปสู่การยกระดับชีวติ มนุษย์ให้สูงขึ้นจากแค่เพียงการดํารงอยู่ทาง
กายภาพ และนําไปสู่เสรีภาพ”
Albert Einstein
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กอนใชทางลัด
การดํารงชีวติ ในโลกนี้มหี ลายสิง่ หลายอย่างที่เป็ นเรื่องยากลําบากสําหรับเรา
กว่า จะสร้างที่อยู่ อาศัยได้ ทําเครื่องนุ่ ง ห่ม อาหารการกินได้ ไหนจะการเดินทาง
ติดต่อสื่อสาร ตลอดประวัติศาสตร์ท่ผี ่านมา มนุษย์เราได้พยายามฟันฝ่ า ดิ้นรน
หาวิธีสร้างความสะดวกสบายในชีวติ ด้านต่ าง ๆ ประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง
ขึ้นมาช่วยบรรเทาให้ชวี ติ ง่ายขึ้น
แต่ในยุคแรก ๆ พัฒนาการก็เป็ นไปอย่างช้า ๆ การทํางานต่าง ๆ ต้องใช้มอื
ต้องออกแรง เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยต้น ๆ ก็เป็ นแบบง่าย ๆ จนเมื่อความรู ้
ความสามารถของมนุ ษย์เราต่ อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ จากรุ่นก่อน ๆ เริ่มมีการผลิต
เครื่องจัก รกลขึ้น มา จึง ช่ วยทุ่นแรง ย่ นย่ อการทํา งานของเราได้อย่ า งมาก การ
ทํา งานและการใช้ชีว ิต ของเรารวดเร็ วง่ า ยดายขึ้น อย่ า งผิ ด หู ผิด ตา โดยเฉพาะ
ภายหลังการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม การผลิตเปลีย่ นจากแรงคนไปเป็ นเครื่องจักร การ
ทํางานเปลีย่ นจากไร่ นาไปเป็ นโรงงาน การเดินทางเปลี่ยนจากม้า เกวียน ไปเป็ น
รถไฟ รถยนต์ จนถึงเครื่องบิน
หลังจากที่มกี ารค้นพบไฟฟ้ า มนุษย์เราก็ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์อ่นื ๆ ต่ออีก
มากมาย มีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ นานาขึ้นมาอํานวยความสะดวกในแทบทุก
ด้าน อุปกรณ์ต่าง ๆ นับวันยิง่ ใช้งานง่ายขึ้นทุกที จนเราแทบไม่ตอ้ งทําอะไรมากนัก
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นมา มีการนํา เครื่องจักรกลมาใช้ในด้า น
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เทคโนโลยี่ดา้ นนี้มกี ารพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จนเมื่อมี
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อินเตอร์เนทการเชื่อมต่อทัว่ โลกก็เป็ นไปอย่ างง่ายดาย เมื่อมีสมาร์ทโฟนชีวติ และ
การทํางานของเราก็ตอ้ งพึง่ พามันจนขาดไม่ได้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนาํ ศักราชใหม่เข้ามาไม่เฉพาะด้านอุตสาหกรรม
และการสื่อ สาร หากรวมทัง้ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุ ษ ย์
การศึกษา เศรษฐกิจ วิถชี วี ติ และความรับรูข้ องเรา รถ เครื่องบิน โทรศัพท์ แฟกซ์
email, Facebook, Line ส่ง ผลต่ อสํานึกในเรื่องเวลา ความคาดหวัง การรอคอย
และชีวติ ประจํา วัน ของเราอย่ า งมหัน ต์ internet และ social media ไม่ เพีย ง
เปลีย่ นแปลงการรับ ใช้ และผ่านข้อมูลของเราเท่านัน้ ยังรวมถึงการแสดงออกและ
ปฏิกิริยาของเราด้วย อุปกรณ์ส่อื อิเล็คทรอนิคส่งผลต่ อความหมายแห่งความเป็ น
มนุษย์ในยุคสมัยนี้อย่าง
ปฏิเสธไม่ได้
เมื่อ มีเครื่อ งทุ่ น
แรงและอุปกรณ์อาํ นวย
ความส ะด วก ทํ า งาน
แทนเสีย มาก มนุ ษ ย์
เราก็ไม่ค่อยต้องลงแรง
เท่ าใด นั ก อุ ป ก รณ์
ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิก
เหล่านี้ผ่อนทัง้ แรงคนและพลังเจตจํานงของเราให้อ่อนลงจากการที่ไม่ค่อยได้เผชิญ
ความยากลําบาก ไม่ได้ตอ้ งลงแรง ใช้ความพยายามเท่าใด การทําสิ่งต่ าง ๆ เป็ น
โอกาสให้เราได้พฒั นาทักษะและมีประสบการณ์ผ่าน sense ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการ
เรีย นรู ้ เมื่อโอกาสเช่ นนี้นอ้ ยลง เป้ าหมายและทิศทางของพลัง เจตจํานงจึงเป็ น
ปัญหา เราต้องเรียนรูว้ ธิ ีทจ่ี ะจัดการกับความสามารถในตัวเรา
บนเส้นทางวิวฒั นาการของมนุษย์ เราพัฒนาการใช้เครื่องมือผ่อนแรงอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปในสมัยแรก ๆ แล ้วค่อยมาก้าวกระโดดในสมัยหลัง คนทีเ่ กิดมาใน
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ยุคหลัง ๆ ซึ่งมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในชีวติ ใช้อย่างพร้อมมูลอยู่แลว้ จึงไม่
ค่อยรูส้ กึ ว่างานที่เราต้องทําเองเมีอ่ ไม่มเี ครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวกมีอะไรบ้าง
ไม่ค่อยมีความสนใจใคร่รูว้ า่ มันทํางานเหล่านัน้ ได้อย่างไร เพราะเห็นชินตาเป็ นของ
ธรรมดาเสียแลว้ ถ้าหากเราไม่เคยรูส้ กึ ว่าเครื่องมือเครื่องจักรทัง้ หลายช่วยบรรเทา
ให้เราอย่างไรบ้าง เราก็จะยิ่งไม่มคี วามรูส้ กึ ขอบคุณ ไม่เห็นคุณค่าของสิง่ เหล่านัน้
ความสามารถในทางสร้างสรรค์ของเราจะถูกบัน่ ทอนหากเราคาดหวังทุกอย่างจาก
เครื่อง แทนทีจ่ ะเป็ นตัวเอง เราจะยิ่งมีทศั นะทีเ่ รียกร้องให้ได้ตามต้องการมากขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี เด็ ก จึง ต้อ งล า้ งจาน ซัก ผ้า กวาดพื้ น ให้เป็ นเสีย ก่ อ นที่จ ะใช้
เครื่องช่ วยผ่ อนแรง ต้อ งคุ น้ เคยกับ งานและทัก ษะด้า นต่ า ง ๆ ที่เราต้องใช้ใน
ชีวติ ประจําวันเสียก่อน เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในผลสัมฤทธิ์ของเทคโนโลยี่ ไม่
เพียงแค่ต่นื ตาตื่นใจไปกับมัน ถูกดึงดูดไปตามเวทย์มนต์ทส่ี ะกด
เด็ก ควรเรียนรูท้ ่จี ะร้องเพลง วาดรู ป ปั้น และแสดงละคร ก่ อนที่โลกแห่ง
แสงเสียง สีสนั และภาพจากสื่อซึ่งหาดูและฟังได้ง่ายจะหลังไหลเข้
่
ามาอย่างท่วมท้น
จนคุก คามการสร้า งสรรค์ท างศิ ล ปะดัง กล่า วของตัว เขาเอง ทักษะการคํา นวณ
พื้นฐาน และโดยเฉพาะการคิดในใจ ควรมีอยู่ในตัวเด็กระดับหนึ่งแลว้ ก่อนทีเ่ ด็กจะ
เริ่มใช้เครื่องคิดเลขช่วยคํานวณ การใช้คอมพิวเตอร์ยงั ไม่ควรเริ่มขึ้นก่อนที่เด็กจะ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจงานทีม่ นั ทําแทนเรา ก่อนทีจ่ ะรูว้ า่ มันทํางานอย่างไร
แน่นอน คุณประโยชน์ของเทคโนโลยี่มมี ากมาย แต่โทษก็มอี ยู่ไม่นอ้ ย ผล
สืบเนื่องทีจ่ ะตามมาบางอย่างเราก็ยงั ไม่รู ้ บางอย่างก็ยงั ต้องอาศัยเวลาอีกนานกว่าจะ
เป็ นที่ประจักษ์ เมือ่ ถึงเวลานัน้ ผลกระทบในทางลบก็อาจยากจะแก้ไขได้ เราจึงควร
ใช้งานมันต่ อเมื่อมีความจํา เป็ นและมีเป้ าหมาย หลังจากที่เด็กเข้าใจได้ว่าควรใช้
อย่างไร เมื่อไร เพราะเหตุใด รูว้ ่าไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งเครื่องทุ่นแรงเสมอไปก็ได้ ทํา
ด้วยตัวเองเสียบ้างก็ดี
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จัดทําโดย

โรงเรียนปัญโญทัย
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

ขอเชิญชมภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ ได ้จาก
https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/

ติดตามข่าวสารในแวดวงมนุษยปรัชญาได ้ทาง
facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand

และติดตามสาระของมนุษยปรัชญาได ้จาก
anthrothailand.wordpress.com

8

