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บทบาทของผูใหญในแตละชวงของวัยเด็ก
กว่าจะโตเต็มที่บรรลุนิติภาวะ วุฒิภาวะ เด็กต้องได้รบั การกล่อมเกลี้ยง
เลี้ยงดูจากผูใ้ หญ่ไปยาวนานจนกว่าจะถึงเวลานัน้ บทบาทของพ่อแม่ ครู และผูใ้ หญ่
ทีอ่ ยู่กบั เด็กก็ตอ้ งเปลีย่ นไปตามช่วงวัยของเด็กด้วย ช่วงปฐมวัยการดู แลบ่มเพาะ
เป็ นแบบหนึ่ง ช่วงกลางของวัยเด็กเป็ นอีกแบบหนึ่ง ช่วงวัยรุ่นก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง วิธี
ทีใ่ ช้ได้ดสี าํ หรับเด็ก 4 ขวบอาจไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ผลสําหรับเด็ก 9 ขวบก็เป็ นได้
ก่อน 7 ขวบเด็กทําสิง่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยการเลียนแบบ นี่เป็ นวิธีการเรียนรูข้ อง
เด็ก เพราะฉะนัน้ บทบาทของพ่อแม่และครูอนุบาล จึงเป็ นการเป็ นต้นแบบให้แก่เด็ก
เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะสร้างสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการเลียนแบบของเด็ก
ขึ้นมาได้อย่างไร เราต้องการให้เด็กพูดจาไพเราะ เก็บของเข้าที่ ไม่ท้งิ เกลือ่ นกลาด
1

เราก็ตอ้ งทําแบบนัน้ เวลาอยู่กบั เด็ก แล ้วเด็กก็จะทําตามไปเองโดยเราไม่ตอ้ งบอก ไม่
ต้อ งสอน สิ่ง ที่เ ราบอกเราสอนด้ว ยคํา พู ด นั้น ไม่ มีผ ลใด ๆ สํา หรับ เด็ ก วัย นี้
นอกจากอาจจะพูดตามอย่าง แต่ไม่สามารถทําให้เด็กปฎิบตั ิตามคําพูดของเราได้
วิธีการสอนที่ได้ผลสําหรับเด็กวัยนี้คือ ทําเป็ นแบบอย่างให้เขาเห็น การอยู่กบั เด็ก
เล็กจึงเป็ นการเรียกร้องให้เราต้องปรับเปลีย่ นตัวเองในทุกด้านในอันทีจ่ ะเป็ นต้นแบบ
ให้แก่เขา ทัง้ การกระทํา ความคิด และความรูส้ กึ ของเรา ควรเป็ นไปในทางทีค่ ู่ควร
ต่อการเลียนแบบของเด็ก สิ่งสําคัญสําหรับเด็กเล็กคือการที่คนรอบตัวทําแต่ส่งิ ที่
เด็กควรเลียนแบบ การดูแลเด็กเล็กจึงเป็ นโอกาสดีทเ่ี ราจะได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
เด็กวัยนี้ยงั ไม่รูส้ กึ ถึงความเป็ นตัวเอง ยังไม่สามารถเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะ
ของคนอืน่ ซึง่ ตนเลียนแบบตามอย่างทัง้ ท่วงท่า อากัปกิริยา และวิธีพูดได้ เด็กยังไม่
สามารถแยกแยะระหว่างตัวเองกับผู อ้ ่ืนได้ ยังเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับผู ค้ นและ
สิง่ แวดลอ้ มรอบตัว มีประสบการณ์ต่อคนอื่นเหมือนเป็ นส่วนหนึ่งของตัวเอง จน
เมือ่ เข้า 7 ขวบ ฟันเปลีย่ นชุด เริ่มมีพลังใหม่ของความรูส้ กึ ขึ้นมา ความสัมพันธ์ต่อ
โลกก็จะเริ่มเปลีย่ นไป เด็กพ้นวัยทีต่ อ้ งพึง่ พาพ่อแม่แทบทุกอย่างไปแลว้ วัยนี้เด็ก
เริ่มแยกตัวเองออกมาจากคนอื่น เริ่มมีประสบการณ์ต่อคนอื่นในฐานะบุคคลทีเ่ ป็ น
ปัจเจก โลกของเด็กเริ่มกว้างขึ้น การเรียนรูแ้ ละเข้าใจโลกของเด็กในวัยนี้ไม่ใช่ดว้ ย
การเก็บรับจดจําข้อมูล แต่ จากการสัมพันธ์กบั ผู อ้ ่นื และเรียนรู จ้ ากเขา เด็กวัยนี้มี
แรงกระตุน้ ตามธรรมชาติท่จี ะทําตาม เชื่อฟัง และให้ความนับถือแก่บุคคลนัน้ มี
ความรูส้ กึ อย่างแรงกล ้าต่อความทรงสิทธิของผูใ้ หญ่ เมือ่ อารมณ์ความรูส้ กึ ของเด็ก
เริ่มละเอียดอ่อนลึกซึ้งขึ้น เด็กจะต้องเผชิญกับโลกโดยได้รบั การเกื้อหนุ นจากความ
เชื่อถือทีม่ ตี ่อผูท้ รงสิทธิเสียก่อน ซึง่ สําหรับเด็กวัยนี้มกั เป็ นครู ในช่วงระหว่างวัย 714 ปี ครู เป็ นตัวแทนของโลกในสายตาเด็ก เด็กจะพบกับโลกโดยผ่านครู ความ
เชื่อถือที่เด็กมอบให้ครู จะช่วยให้เด็กพัฒนามโนสํานึก สติปญั ญา ความคิด ความ
เข้าใจ และทัศนะในการมองโลกขึ้นมา คําพูดอ้างอิงทีเ่ ด็กวัยนี้ชอบใช้คือ “ครูบอกว่า
..”
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ความทรงสิทธิน้ ีควรเกิดขึ้นมาเองจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ครู กับ
เด็ ก ที่เ ป็ น ไปด้ว ยความรัก ความเอาใจใส่ ไม่ ใ ช่ จ ากการบัง คับ หรื อ ใช้อ ํา นาจ
ไม่เช่นนัน้ ก็จะไม่มคี วามหมาย ไม่มคี ุณค่ าต่อพัฒนาการของเด็ก การสอนอย่างมี
ศิลปะ มีชวี ติ ของครูจะเป็ นรากฐานของความทรงสิทธิไปเอง
ในสมัยก่อนเด็กต้องทําตามและเชื่อฟังผู ใ้ หญ่โดยไม่มปี ากเสียง แต่สมัยนี้
เราเห็น ความสํา คัญของการมีสิทธิมีเสียง การแสดงออกมากขึ้น และเกิดความ
เคลือบแคลงต่อความคิดเรื่องความทรงสิทธิของผูใ้ หญ่ เพราะเราต้องการเปิ ดเสรี
ให้อสิ ระ ส่งเสริมความเป็ นตัวของตัวเองของลูก โดยเฉพาะถ้าเรามีพ่อแม่ท่ดี ุหรือ
เข้มงวดเมือ่ ครัง้ เป็ นเด็ก ทว่า การมีคนทีเ่ ชื่อถือคอยนําทางและประคับประคองเป็ น
สิง่ สําคัญมากสําหรับเด็ก ช่วยให้เด็กรูส้ กึ มันคง
่ อุ่นใจ มีเสถียรภาพในชีวติ เหมือน
เรือที่มหี างเสือควบคุม หรือเดินทางท่องไปโดยมีเข็มทิศชี้ทาง หากไม่มี เด็กก็จะ
ล่องลอยเคว้งคว้าง คอยเสาะหาผู ท้ ่จี ะมานําทางอยู่ต่อไป แม้จะพ้นวัยที่ตอ้ งการ
ความทรงสิทธิตามธรรมชาติไปแล ้วก็ตาม
ก่ อน 7 ขวบ เด็กยอมรับทุกอย่างที่เห็น ที่คนใกลต้ วั ทํา ว่า เป็ นแบบแผน
ปฎิบตั ขิ องคน เป็ นวิถขี องโลก ทําตามอย่างไปไม่ว่าสิง่ นัน้ จะดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่
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ควร ถูกหรือผิด เด็กเรียนรู ด้ ว้ ยการทําในสิ่งที่เห็นคนอื่นทํากัน หลังจาก 7 ขวบ
เด็กไม่เลียนแบบไปเสียทุกอย่างอีกต่อไป แต่ ตอ้ งการให้มีผูท้ รงสิทธิท่ตี นเชื่อถือ
บอกว่าควรทําอะไร อย่างไร อะไรไม่ควรทํา และเด็กสามารถทําตามนัน้ ได้ เมือ่ เด็ก
ค่ อย ๆ โตขึ้น การเชื่อถือความทรงสิทธิของครู ก็จะค่ อย ๆ ลดลงไปตามลําดับ
หากในวัยประถมความต้องการผูท้ รงสิทธิของเด็กได้รบั การตอบสนอง พอถึงวัยรุ่น
เด็กก็จะโตพ้นความต้องการนี้ และต้องการอิสระทีจ่ ะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ซํา้ จะต่อต้านหากเรายังใช้ความทรงสิทธิกาํ กับอยู่อกี ในวัยนี้ควรเริ่มใช้ดุลย
พินิจตัดสินใจเองโดยไม่ตอ้ งให้บอกว่าควรทําอะไร แม้จะยังต้องการการสนับสนุ น
และคําแนะนําจากคนทีต่ นเลือกทีจ่ ะยอมรับความคิดเห็นอยู่ก็ตาม

เรื่องเลาจากหลังหอง
จากการได้ไปเฝ้ าสังเกตการเรียนการสอนของหมอพรในชัน้ เรียนมัธยมปลาย
สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ คุณหมอได้บม่ เพาะกระบวนการคิดให้แก่นกั เรียนอย่างเข้มข้น
โดยยึดหลักปัญญาธิ ปไตย นักเรียนทุกคนจะได้รบั โอกาสให้คิดหาคํา ตอบและ
แสดงความคิ ด เห็น โดยไม่ มีก ารตี ตราว่ า ความคิ ด นัน้ โง่ หรื อ ไม่ไ ด้เ รื่ อ ง ทุ ก

4

ความคิ ด เห็น ได้ร บั การรับฟัง ก่ อ นจะมีอ ภิป รายกัน ว่ า ความคิ ด ใดควรค่ า และ
สมศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ การให้ความรู ใ้ ด ๆ จะไม่ยึดหลักความงมงาย ซึ่งเป็ นได้แม้แต่
ในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ หากเป็ นความรูท้ ส่ี กั แต่ทอ่ งจําตาม ๆ กันมา แลว้ ก็เชื่อตาม
ๆ กันไป ก็ถอื เป็ นความงมงายได้ทงั้ นัน้ ดูจากประวัตศิ าสตร์โลก เรื่องทีโ่ ด่งดังมาก
ทีส่ ุดเรื่องหนึ่ง คงหนีไม่พน้ เรื่องทีส่ มัยก่อนเชื่อว่าโลกแบน ก่อนจะเปลีย่ นมาเชื่อว่า
โลกกลมในภายหลัง ซึ่งก็เป็ นเรื่อ งหนึ่งที่คุณหมอมักหยิบยกขึ้นมา และพาให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์กนั
ยกตัวอย่างวิชาเรียน
การเรีย นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ นักเรียนจะได้สงั เกตการณ์
ทดลอง คํานวณ วิเคราะห์ แลว้ แสดงความคิดเห็น ก่อนทีจ่ ะได้รบั การนําพาไปรูจ้ กั
กับสู ตรคํานวณและทฤษฎีท่ีเ กี่ยวข้อง แม้จ ะมีผลลัพธ์ส่วนหนึ่งที่เ หมือนกันคื อ
เรียนรู ท้ ฤษฎีทม่ี ผี ู ค้ ิดค้นไว้แลว้ แต่นกั เรียนปัญโญทัยจะมีโอกาสได้เป็ นผู ค้ น้ พบ
หลักความจริงนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นการสร้าง self esteem หรือการรูค้ ุณค่ า
ของตัวเอง อันเป็ นพื้นฐานสําคัญต่ อการมีความสุ ขและประสบความสําเร็จได้ใน
อนาคต แตกต่างจากการเรียนทฤษฎีแลว้ ค่อยพิสูจน์ ซึง่ ผูเ้ รียนแค่มหี น้าทีเ่ รียนใน
สิง่ ทีม่ คี นคิดไว้แล ้ว
ทีน่ ่ี นักเรียนจะได้มคี วามรูส้ กึ ว่า การคิดค้นสิง่ ใหม่ ๆ ได้ ไม่ใช่เรื่องทีเ่ ป็ นไป
ไม่ได้ ไม่ใช่แค่เรื่องของคนทีเ่ ป็ นอัจฉริยะเท่านัน้ และทีจ่ ริงแลว้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การขนาน
นามว่าอัจฉริยะทัง้ หลาย ต่างก็ได้ช่ือนัน้ มาหลังจากที่ได้ประกาศความรู ค้ วามคิดที่
ตนค้นพบมาแล ้วมิใช่หรือ
การเรีย นพุทธศาสนา ซึ่งเป็ น วิช าที่มีประโยชน์อ ย่ า งยิ่งต่ อ การดํา รงชีวิต
นักเรียนก็ได้เรียนอย่างที่สามารถนํามาใช้ได้จริง ไม่ใช่สกั แต่ท่องจําคําบาลีและคํา
แปลไปส่ง ๆ แต่เรียนรูอ้ ย่างลึกซึ้ง โดยการเปรียบเทียบ ทําความเข้าใจจากชีวติ ของ
ตนเอง จากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยเรียนมา พุทธประวัติ ฯลฯ มีการอภิปรายกันใน
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แง่มุม ต่ า ง ๆ ซึ่งทํา ให้น กั เรียนได้มีโ อกาสเข้า ใจถึงหัว ใจหลักของศาสนา และ
ความสําคัญของการคิดดี พูดดี ทําดี โดยมีโอกาสได้ฝึกทีจ่ ะบังคับตัวเอง ให้ลอง
คิดแต่ส่งิ ทีด่ ี พูดแต่สง่ิ ทีด่ ี ทําแต่สง่ิ ที่ดี ในช่วงเวลาทีก่ าํ หนด เปรียบเทียบกับเวลา
ปกติทป่ี ล่อยตัวเองไหลไปตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ซึง่ จะเป็ นพื้นฐานสําคัญในการ
ดําเนินชีวติ ต่อไปได้จนชัว่ ชีวติ
ดังนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นวิชาใด นักเรียนจะ
ได้โอกาสในการสังเกต
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
แยกแยะ ทํ า ความ
เข้า ใจในสาระความรู ้
นั้ น ๆ เ พื่ อ ใ ห้ฝึ ก
พิจ ารณาว่ า สิ่ง ใดควร
เชื่ อ สิ่งใดไม่ ค วรเชื่ อ
สิ่งใดคื อ สัจ จะ และสิ่งใดไม่ใ ช่ โดยมีคุ ณหมอชี้ช วนให้ม องในแง่มุม ต่ า ง ๆ ที่
หลากหลาย รวมทัง้ ชี้จดุ บกพร่องจากความคิดทีเ่ กิดขึ้น เพือ่ ให้สามารถมองทัง้ ภาพ
กว้าง และลงลึกในรายละเอียดได้ครอบคลุม รอบด้าน
ในชัน้ เรียน จะมีช่วงเวลาสังงานให้
่
ทาํ ทัง้ กลุม่ และเดีย่ ว และให้เวลานักเรียน
ในการคิด วิเคราะห์ กลัน่ กรอง และสรุปผลออกมา ทําให้ทงั้ ผู เ้ รียนและผู ส้ อนได้
เข้าใจว่านักเรียนได้รบั ความรูท้ ถ่ี กู ต้องหรือไม่ เพือ่ ปรับให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละ
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเที่ยงตรง ภายในช่วงเวลานัน้ ๆ โดยไม่ท้ งิ ระยะนานเกินไป
เป็ น ช่ ว งเวลาที่น ัก เรี ยนจะได้ฝึ ก การทํา งานที่ไ ด้ร บั มอบหมายให้ท นั ในกํา หนด
ระยะเวลาสัน้ ๆ ทุกวัน และฝึ กการค้นหาข้อมูลเพือ่ มาอภิปรายกันต่อในวันต่อไป
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นักเรียนที่เข้าใจได้เร็ว จะมีโอกาสได้ทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจของตนเอง
ด้วยการสอนเพื่อน ๆ ที่ยงั ตามไม่ทนั จะมีวิธีใดทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจของ
ตนเองได้ดไี ปกว่าการสอนคนอืน่ ให้เข้าใจตามได้
นักเรียนทีช่ า้ กว่า ก็จะได้รบั โอกาสในการเรียนรู ้ จากวิธีการอธิบายที่ต่างกัน
ทัง้ จากครูและเพือ่ น ซึง่ ทําให้เข้าใจและตามทันได้ในทีส่ ุด เพราะการศึกษาในแนวนี้
จะไม่ท้งิ ใครไว้ขา้ งหลัง
นอกจากการสอนวิชาการต่าง ๆ แลว้ ยังมีการสอดแทรกความรู อ้ ่นื ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กนั จริยธรรม คุณธรรม กิรยิ ามารยาท และความรูส้ กึ นึกคิดควบคู่กนั
ไปด้วยตลอดเวลา อย่างสอดคลอ้ งและกลมกลืนไปกับเนื้อหาวิชา และเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละวัน อาทิ กิรยิ าทีไ่ ม่งาม จะไม่มกี ารปล่อยผ่าน ความคิดความเข้าใจที่
ไม่ถกู ต้อง จะได้รบั การปรับแก้ ความรูส้ กึ แย่ ๆ จะได้รบั การเยียวยา
งานต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย นักเรียนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด โดย
แทบไม่มกี ารแทรกแซงใด ๆ เมื่อจบงานแลว้ จะมีการติดตามผลและชี้แนะ ทําให้
เด็ก ๆ ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตัวเอง เมือ่ ผิดพลาดก็มผี ูช้ ้ นี าํ ทําให้เกิดการ
เรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา
จึงไม่ตอ้ งแปลกใจทีเ่ รามักได้ทง่ึ อยู่เสมอ เมือ่ เราได้เห็นผลงานของนักเรียน
โดยเฉพาะชัน้ ม. 5 และ ม. 6 ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดทีด่ ูจะเกินตัว
ยังไม่นบั ถึงความพยายาม ไม่ทอ้ ถอยในยามเจออุปสรรค เมือ่ เทียบกับเด็ก ๆ จาก
โลกภายนอกทีเ่ ราได้รบั รูร้ บั ทราบกันอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม เด็กจะมีผลสัมฤทธิ์เช่ นไร ย่อมไม่ได้ข้ ึนกับทางโรงเรียนแต่
เพียงส่วนเดียว ยังมีองค์ประกอบทีอ่ าจเรียกได้ว่าสําคัญยิ่งกว่า นัน่ คือ ตัวเด็กเอง
และพ่อแม่ผูป้ กครอง หากผูป้ กครองมีความแน่วแน่ มัน่ คงต่อเป้ าหมายทีม่ ่งุ หวังให้
ลูกได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ และพยายามอย่าง
เต็มกําลังในการส่งเสริม สนับสนุ น กํากับดูแลลูกให้อยู่ในทิศทางทีถ่ ูกที่ควร และ
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ร่วมมือร่วมใจกับโรงเรียนในการเดินไปในเส้นทางเดียวกันโดยไม่หวัน่ ไหว ลูกย่อม
มีความมันใจที
่ จ่ ะก้าวต่อไป และพัฒนาตนเองไปในแบบทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะสามารถเป็ นได้
ณุต

จัดทําโดย

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

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

ติดตามข่าวสารในแวดวงมนุษยปรัชญาได ้ทาง
facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand

และติดตามสาระของมนุษยปรัชญาได ้จาก
anthrothailand.wordpress.com
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