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               ปีท่ี 22    ฉบบัท่ี 1    กรกฎาคม  2562 

  

 

 

 

ผานกาลเวลา 
 

 ปนี้เปนปที่การศึกษาวอลดอรฟมีมาครบรอบ 100 ป  จากจุดเร่ิมตน

เล็กๆ ณ โรงเรียนแหงหนึ่งที่สตุทการท เยอรมัน เมื่อป 1919  สําหรับลูก ๆ ของ

คนงานโรงงานยาสูบวอลดอรฟ แอสโทเรีย  การศึกษานี้ไดรับความสนใจ เปนที่

เรียกรองตองการของผูที่อยากเห็นการศึกษาใหการพัฒนาเด็กอยางรอบดานและ

สอดรับกับธรรมชาติของพัฒนาการเด็กอยางแทจริง  จึงนําหลักการนี้ไปใชในเมือง

และประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  จวบจนปจจุบันมีโรงเรียนที่ใชแนวทางนี้นับพันแหง  

จนกลายเปนเครือขายโรงเรียนที่ใหญที่สุดในโลก 

รูดอลฟ สไตเนอรไมเพียงใหกําเนิดการศึกษาวอลดอรฟเทานั้น  หากยัง

ริเร่ิมสิ่งใหม ๆ อีกมากมายหลายสาขา  ไมวาจะเปนการแพทย การเกษตร ศิลปะ 
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เศรษฐศาสตร การศึกษาบําบัด  ยูริธมี่ บอธเมอรยิมนาสติกส สถาปตยกรรม 

สังคม ฯลฯ  ทุกสาขาลวนอยูบนฐานของมนุษยปรัชญารวมกัน 

ในยุคสมัยของสไตเนอร นวัตกรรมใหม ๆ  แนวคิดใหม ๆ  วิถีปฏิบัติ

ใหมๆ ที่นํามาใช  หลายอยางเปนความแปลกใหมซึ่งไมเคยมีที่ใดมากอน  จึง

จุดชนวนใหเกิดความคลางแคลง ไมแนใจ เกิดคําถามขอสงสัยข้ึนในหมูคนทั่วไป  

แตหลังจากผานกาลเวลามา  ปรากฏวาหลายสิ่งหลายอยางที่สไตเนอรไดชี้แนะไว

เมื่อรอยปกอน  เพิ่งเปนที่เขาใจ ยอมรับ และไดรับการพิสูจนในเวลาตอมา  ผล

การศึกษาวิจัยทางการศึกษา การแพทย ฯลฯ ในแนวทางกระแสหลักบางอยาง

เพิ่งไดขอสรุปออกมาใกลเคียงกับที่สไตเนอรเคยวาไว  อาทิ เชน 

• ไมแยกเพศ  เมื่อโรงเรียนวอลดอรฟกอเกิดข้ึนมา  นโยบายของสไต-

เนอรคือใหเปนโรงเรียนสหศึกษา  ซึ่งเปนของใหมสําหรับสมัยนั้น  เพราะโรงเรียน

สวนใหญแยกเพศ  และผูหญิงก็ยังไมคอยไดรับโอกาสใหเขาโรงเรียนกันเทาใดนัก 

ไ ม เพี ย ง แ ต

เทานั้น เด็กผูชายยังถัก

นิ ต ติ้ ง  เ ย็ บ ผ า 

เชนเดียวกับเด็กผูหญิง  

ข ณ ะ ที่ เด็ ก ผู ห ญิ ง ก็

ทํ า งาน ไม  งาน โลห ะ 

เ คี ย ง บ า เ คี ย ง ไ ห ล

เด็กผูชาย  ที่ โรงเรียน 

วอลดอรฟไมมีการแยกวางานสําหรับผูชายหรือผูหญิง  แตเปนงานของมนุษยที่ทุก

คนทําไดเสมอกัน  และควรเรียนรูที่จะทําเหมือน ๆ กัน  เพราะชวยใหเขาใจวิธี

สราง ประดิษฐขาวของเคร่ืองใชพื้นฐานในชีวิตประจําวันข้ึนมา  กอนที่จะเรียนรู

วิธีการทําสิ่งที่มีความสลับซับซอนมากข้ึนตอไป 



3 
 

• จังหวะชีวิต  เด็กยิ่งเล็กก็ยิ่งตองการจังหวะแบบแผนที่สม่ําเสมอ  

การจัดกิจวัตรประจําวัน สัปดาห ป ของเด็กใหเปนเวลาตามลําดับเดิม  จะชวยให

เด็กมีความสบายใจ  รูสึกมั่นคงปลอดภัย วางใจตอโลกและผูดูแล  จากการมีชีวิต

อยูกับสิ่งที่คุนเคย  ชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่คาดคะเนได  จังหวะแบบแผนเปรียบ

ประดุจหมุดหมายในชีวิตใหเด็กยึดเหนี่ยว  ชวยใหเกิดความมั่นใจ  รูวาจะตองทํา

อะไร อยางไร  จะมีอะไรเกิดข้ึนตอไป  การดูแลเด็กจึงทําไดงายข้ึน เด็กใหความ

รวมมือดีข้ึน  ชีวิตครอบครัวราบร่ืนข้ึนทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ 

การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก โดยเฉพาะระดับอนุบาลในโรงเรียนวอล-

ดอรฟ ยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอด  ระยะหลังนี้ การศึกษาทั่วไปเร่ิมคนพบวา

วิธีการนี้เปนผลดีตอการฝกวินัยเด็ก ชวยลดการตอลอตอเถียง การเกลี้ยกลอม

คะยั้นคะยอหรือบังคับ  ใหผลดีกวาการเปลี่ยนบอย ๆ  แตละคร้ังไมเหมือนกัน  

ซึ่งสรางความชุลมุนวุนวาย สับสน ไมแนใจใหแกเด็ก 

• ศิลปะ  วัฒนธรรมของมนุษยมีฐานอยูที่ศิลปะ  คนเราจําเปนจะตอง

มีสุนทรียและมองเห็นความงามของโลก  พอ ๆ กับที่จะตองรูจักเหตุและผล 

เขาใจตรรกะ  การศึกษาวอลดอรฟจึงใหความสําคัญตอศิลปะไมนอยไปกวา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ไมเพียงแตเทานั้น การสอนยังจะตองเปนไปอยางมี

ศิลปะในทุกวิชาอีกดวย 

ที่โรงเรียนวอลดอรฟศิลปะไมใชวิชาเสริม  หรือมีไวเฉพาะสําหรับเด็กที่มี

ความสามารถทางดานนี้  แตเด็กวอลดอรฟทุกคนวาดรูป ปน เลนดนตรี รองเพลง 

แตงกลอน ทํางานฝมือ กันเปนปกติเชนเดียวกับการอาน เขียน คํานวณ 

ในระยะหลังนี้ วงการศึกษาทั่วไปเร่ิมยอมรับวา ศิลปะเปนสวนสําคัญ

สําหรับการศึกษาที่รอบดาน สมดุล  และมีสวนชวยในการเรียนวิชาการ 

เมื่ อต น ป นี้  Andreas Schleicher ผู อํ าน วยการ PISA (โครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) ไดใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการกลั่นกรองดาน
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การศึกษา สภาสามัยอังกฤษวา  “ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4  ศิลปะอาจมี

ความสําคัญเหนือกวาคณิตศาสตร.. อาจตรงขามกับปจจุบัน วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรอาจกลายเปน soft skills ในอนาคตเมื่อ (ความจําเปนสําหรับ

ความรู) ลดลงไป  hard skills อาจเปลี่ยนเปนคุณสมบัติเชน ความอยากรูอยาก

เห็น ความเปนผูนํา ความบากบั่น ความทรหดอดทน  เราจึงจําเปนจะตอง

ออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการเหลานี”้ 

• สมุดเรียน  นักเรียนวอลดอรฟตั้งแตประถมข้ึนไปจะบันทึกเนื้อหา

สาระสําคัญที่เรียนลงในสมุด  พรอมกับวาดภาพประกอบ  เมื่อไมก่ีปมานี้มี

ผลการวิจัยพบวา การวาดภาพเปนวิธีที่ชวยจดจําไดดี  เพราะการวาดทําใหเรา

ตองสังเกตรายละเอียดมากข้ึน  ตองนึกภาพในใจกอนที่จะถายทอดภาพลงบน

กระดาษ  จึงชวยใหอยูในความทรงจําไดดีกวาการเขียน  ไมวารูปที่วาดจะ

สวยงามหรือฝมือดีหรือไมก็ตาม 

• บูรณาการ  หลายวิชาในรร. วอลดอรฟจะเชื่อมโยงกัน เชน วิชา

ภาษาตางประเทศ ยูริธมี่ หรือปน อาจเชื่อมโยงกับวิชาหลักหรือกิจกรรมที่เรียน

อยูในชวงเวลานั้น  ระยะหลังนี้วงการศึกษาทั่วไปก็ใหความสําคัญกับการเรียน

แบบบูรณาการมากข้ึน  เพราะเห็นวามีประสิทธิภาพดีกวาการเรียนที่แตละวิชา

แยกจากกัน  ไมมีสวนเก่ียวของกัน  ชวยใหเด็กมองเห็นการเชื่อมโยงและคิด

หลายๆ ทางไดดีกวา 

• งานบาน  ขณะที่โรงเรียนทั่วไปเห็นวาหนาที่ของนักเรียนคือเรียน

หนังสือ  พอแมก็ตองการใหลูกตั้งใจเรียนและทําการบาน  แตโรงเรียนวอลดอรฟ

เห็นความสําคัญของการใหเด็กชวยงานที่บานที่โรงเรียนมานานแลววา  เปนการ

ใหเด็กมีสวนรวมในการดูแลสถานที่ ๆ ตนอยูและใช  เปนการสรางทักษะชีวิตที่

สําคัญซึ่งจะติดตัวไปตลอดชีวิต  ชวยใหเด็กรูจักทํางานที่มีความหมาย ฝกความ

รับผิดชอบ เสริมสรางความสามารถในการทํางานตาง ๆ  สรางความมั่นใจใน
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ตัวเองจากการทําสิ่งตาง ๆ และแกปญหาได  ตลอดจนเรียนรูที่จะอดทนทํางานที่

จําเปนไปอยางตอเนื่อง 

หลัง ๆ นี้มีการวิจัยพบวาเด็กที่ชวยพอแมทํางานบานจะมีภาวะจิตใจ

ดีกวา เด็กที ไม ไดช วย  

รูสึกวาตนมีความจําเปน

ตอครอบครัว  ประสบ

ความสําเร็จในการเรียน

และการงานมากกวา

เมื่ อ โต ข้ึ น   มี ค ว า ม

รับผิดชอบและคํานึงถึง

ผูอ่ืนมากกวา 

Richard Rende นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวอเมริกันเห็นวา  “พอแม

สมัยนี้ตองการใหลูกใชเวลาไปกับอยางอ่ืนเพื่อใหนําไปสูความสําเร็จในอนาคต  

แตกลับไมทําสิ่งที่ไดรับการพิสูจนแลววาจะนําความสําเร็จมาใหไดดีกวา นั่นคือ 

การใหลูกทํางานบาน”  ซึ่งในระยะยาวเปนยุทธศาสตรที่ดีกวาการใหลูกไปเรียน

เสริมหรือทํากิจกรรมพิเศษจนไมมีเวลาทํางานบานเสียอีก 

• การเรียนเปนบล็อก ในระดับประถมและมัธยม รร. วอลดอรฟเร่ิม

วันเรียนดวยวิชาหลัก เชน ประวัติศาสตร ซึ่งเรียนติดตอกันทุกวันใน 2 ชม. แรก

ของวันเปนเวลา 2-6 สัปดาห  จากนั้นจึงเปลี่ยนเปนวิชาอ่ืน เชน คณิตศาสตร 

ตอเนื่องกันไปอีกหลายสัปดาหเชนกัน  

ตอมารร. อ่ืน ๆ ที่ไมใชวอลดอรฟบางแหงก็เร่ิมเห็นประโยชนของการ

เรียนเปนบล็อก  และขยายเวลาเรียนชวงละมากกวา 1 คาบ  เรียนเร่ืองหนึ่ง

ติดตอกันไปเปนเวลาหลายสัปดาห  เพื่อใหเด็กจดจออยูกับเนื้อหาที่เรียนอยาง
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เต็มที่ตอเนื่องกันไป  แทนที่จะเรียนชั่วโมงเดียวแลวรุงข้ึนเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืน  

ความสนใจจะมีไดเพียงชวงสั้น ๆ ในแตละเร่ือง 

• ไมแยกสาย  ในรร. วอลดอรฟไมมีการคัดเด็กที่เรียนดีไวดวยกัน  

แยกเด็กที่เรียนไดไมดีไวอีกกลุมหนึ่ง  เด็กทุกคนจะเรียนไปดวยกัน  ไมวาจะมี

ความสามารถทางการเรียนในระดับใด  เด็กที่เรียนไดดีในวิชาหนึ่ง  อาจไมถนัด

อีกวิชาหนึ่งก็ได 

นอกจากนั้น รร. วอลดอรฟยังไมมีการแยกใหเรียนสายวิทยาศาสตรหรือ

ศิลปะอีกดวย  เพราะพื้นฐานของคนเราควรรอบดาน  มีทั้งวิทยและศิลปประกอบ

กัน  ไมใชเพียงดานใดดานหนึ่ง  ไมวาโตข้ึนจะไปเปนวิศวกรหรือนักธุรกิจก็ควรมี

ศิลปะในหัวใจ  เชนเดียวกับที่นักดนตรีหรือกวีควรเขาใจหลักวิทยาศาสตร 

เดี๋ยวนี้บางประเทศก็เร่ิมยกเลิกการแยกสายนักเรียนกันแลว  เพราะ

ตระหนักวาเปนการปดก้ันเด็กใหเดินไปเฉพาะตามทางแคบ ๆ  ตองตัดสินใจเลือก

ตั้งแตอายุยังนอยวาจะเดินไปบนเสนทางไหน  และยากที่จะเปลี่ยนเสนทางไดหาก

ภายหลังพบวาแทจริงตนตองการไปอีกเสนทางตางหาก  การเตรียมนักเรียนให

พรอมสําหรับทุกความเปนไปได  เปดโอกาสใหกวาง  ไมวาหลังจากจบแลวจะ

เลือกเสนทางใด  จะเปนประโยชนตอเด็กมากกวา 

• ครูเปนผูดําเนินงานโรงเรียนรวมกัน   รร. ทั่วไปมักแยกการบริหาร

จัดการใหเปนหนาที่ของผูบริหาร  สวนครูดูแลรับผิดชอบเฉพาะการสอนของตน  

แตในรร. วอลดอรฟผูทําหนาที่บริหารมาจากกลุมครูในโรงเรียน  มีความเขาใจใน

ศิลปะการศึกษาแนววอลดอรฟ  มีความเก่ียวของในทางปฏิบัติตอความตองการ

ทางการศึกษาของนักเรียนและครู  มีความสัมพันธที่มีชีวิตตอแรงบันดาลใจและ

อุดมคติทางจิตวิญญาณที่หลอเลี้ยงชี้นําการดําเนินงานของโรงเรียน  และมีความ

มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองในเชิงจิตวิญญาณ  
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ในระยะหลัง ๆ นี้รร. ทั่วไปบางแหงในยุโรปและอเมริกาเร่ิมตระหนักถึง

ปญหาจากการที่ฝายบริหารซึ่งไมมีความเขาใจในพัฒนาการเด็กและหลัก

การศึกษาดีพอ  จึงเปดใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานโรงเรียน การตัดสินใจ 

การจัดหลักสูตร การประเมินผล  และเห็นถึงผลดีที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ทั้งตอครูและนักเรียน  

• Sense  มนุษยเรารับรูสิ่งตาง ๆ ในโลกภายนอกไดดวย sense  ซึ่ง

เปนชองทางที่เชื่อมโลกภายนอกเขากับโลกภายในของเรา  ในทางวิทยาศาสตร

เดิมพบวา sense ของคนเรามี 5 อยาง คือ การมองเห็น การไดยิน การลิ้มรส 

การไดกลิ่น การถูกตองสัมผัส  แตสไตเนอรเห็นวาชองทางที่เปดใหคนเรารับรูโลก

มีอยู 12 ทางดวยกัน   

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันในหมูนักสรีรวิทยาวา sense ของมนุษยมีไมต่ํา

กวา 9 sense  บางคนก็เห็นวามีมากกวานั้น  ตั้งแต 14 ไปจนถึง 21 sense เสีย

ดวย  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตีความคําวา sense ของแตละคน 

      9 sense ที่วานี้ใกลเคียงกับที่สไตเนอรระบุไว  นอกจาก 5 sense ที่รูจัก

กันดีแลว ยังมี 

      Nociception (sense แหงความเจ็บปวด) ซึ่งใกลเคียงกับ sense แหง

ชีวิตที่สไตเนอรกลาวถึง 

      Thermoception (sense แหงอุณหภูมิหรือความอบอุน) 

Equilibrioception (sense แหงความสมดุล)    

      และ proprioception หรือ kinesthesia  ซึ่งใกลเคียงกับ sense แหง

การเคลื่อนไหวที่สไตเนอรกลาวถึง 

      นอกจากนี้  สไตเนอรยังเห็นวามนุษยเรามีอีก 3 sense คือ sense แหง

การรับรูภาษา  sense แหงการเขาใจความคิด  และ sense แหงการตระหนักถึง

ผูอ่ืน  ซึ่งอาจเปนที่เขาใจและยอมรับกันในอนาคตก็เปนได 
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รอยปที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววา  วอลดอรฟใหการศึกษาเด็กไดดี

เพียงไร  เตรียมเด็กใหพรอมสําหรับเผชิญชีวิตอยางไร  ปลูกฝงความรักในการ

เรียนและการไขวควาหาความรูดวยตนเองไดมากเพียงไร  ในอนาคตขางหนาวง

การศึกษาทั่วไปก็คงจะตระหนักในอีกหลาย ๆ อยางที่วอลดอรฟปฏิบัติมานาน

แลว  การศึกษาวิจัยตอ ๆ ไปคงจะคนพบคําตอบเดียวกับที่วอลดอรฟคนพบมาแต

ไหนแตไรแลวเพิ่มข้ึน 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปัญโญทยั  
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