
Siratthaya Waldorf School

ทอรุ้งศิริ์รัถยา
โลกแห่งความดี ความงาม และความจริง และการเลียนแบบ

“ฉบับที่ 2”



     สวัสดีค่ะ/ครับ ชาวศิริ์รัถยาทุกๆ ท่าน  ทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับที่สองนี้   เราจะ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
      - โลกแห่งความดี ความงามและความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กคาดหวังเมื่อเค้า 
        ถือกำาเนิดขึ้นมาบนโลก
      - ช่วง 7 ปีแรก เราจะสร้างสภาพแวดล้อมและชีวิต  ซึ่งสามารถถ่ายทอด 
        หลักการแห่งความดีแก่เด็กได้อย่างไร โดยมีการพูดถึงว่าเด็กเล็กในวัยต่ำา 
      กว่า 7 ขวบ  มีความสามารถอย่างน่าอัศจรรย์ในการเลียนแบบสิ่งที่พบ 
        เห็นรอบตัว  
      - บทความ ‘ที่บ้าน’ ซึ่งกล่าวถึงวิธีการที่ผู้ปกครองสามารถนำาไปใช้ที่บ้าน  
       เพื่อให้ประโยชน์ที่เด็กๆ  ได้รับจากโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ  สามารถ 
        เพิ่มพูนขึ้นได้อย่างใหญ่หลวง
      - บทความ ‘ตอนที่ไม่ทันนึก’ ซึ่งจะทำาให้เราเห็นภาพว่าอากัปกริยาของ 
        ผู้ใหญ่ทุกอย่างล้วนมีความสำาคัญโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก

      แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

                                                          ทีมงานวิชาการ

โลกแห่งความดี ความงาม และความจริง และการเลียนแบบ

“ฉบับกลางเดือนกันยายน 2559”



โลกแห่งความดี ความงาม และความจริง
(A Good, Beautiful, and True World)

    เมื่อเด็กทารกถือกำาเนิดขึ้นมาในโลก เขาหวังจะได้พบว่าที่นี่คือสรวงสวรรค์ คือ
สถานที่อันงดงาม  เมื่อเด็กถือกำาเนิดขึ้นมานั้น เขาหวังจะได้พบกับ 3 สิ่งนั่นคือ 
หวังจะได้พบว่า โลกและชีวิตบนโลก
 -  เปี่ยมไปด้วยความดี
 -  เปี่ยมไปด้วยความงาม
 -  เปี่ยมไปด้วยความจริง
     เคราะห์ร้ายที่เด็กๆ ของเรามักต้องผิดหวังอยู่บ่อยๆ  แต่ก็เป็นหน้าที่ของเรา
ผู้ใหญ่ที่รักเด็กนี่แหละที่จะพยายามอย่างดีที่สุดในการมอบโลกที่ดี งามและจริง
แท้แก่เด็ก

 

7 ปีแรก ของชีวิต
     หลักการแห่ง ความด ีจะมีความหมายมากเป็นพิเศษสำาหรับเด็ก  เขามองดู
เราและโลกอันงดงามสร้างสรรค์รอบๆ ตัว  แล้วในใจเขาก็รู้สึกว่าโลกนี้ช่างดีเหลือ
เกิน

7-14 ปี
     เด็กจะก้าวเข้าโลกพร้อมกับแสวงหา ความงาม ขณะเดียวกันในตัว 
เขาเองก็ต้องการสรา้งสรรคค์วามงามขึน้มาดว้ย  เขาอยากระบายส ี อยากรอ้งเพลง  
ขับขานบทกวี อยากชื่นชมสรรพสิ่งที่งดงาม

14-21 ปี
     เขาจะแสวงหา ความจริง แสวงหาหลักการ แสวงหาความคิดซึ่งเปี่ยมไป
ด้วยสัจธรรม เมื่ออายุประมาณ 21 เขาจะก้าวมาถึงจุดที่เขาบรรลุวุฒิภาวะ  บัดนี้
เขาจะเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสรรค์ความดี ความงาม และความจริง



เพื่อผู้อื่น  ถ้าเขาได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาเมื่อเป็นเด็ก  เขาก็จะสร้างสรรค์ขึ้นมา
เพื่อผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

    ช่วง 7 ปีแรก เราจะสร้างสภาพแวดล้อมและชีวิต  ซึ่งสามารถถ่ายทอดหลัก
การแห่งความดีแก่เด็กได้อย่างไร

      - เด็กมีความรู้สึกผูกพันอย่างแนบแน่นกับพ่อแม่พี่น้อง  กับครอบครัวที่
ล้อมรอบ  ถ้าเด็กได้รับการต้อนรับสู่อ้อมอกของครอบครัวอย่างอบอุ่น  ความ
ประทับใจอย่างแรกที่เด็กจะมีต่อโลกก็คือความดี
      - เด็กเล็กๆ มีพรสวรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ในการเลียนแบบโลกรอบตัว  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบ  มีพรสวรรค์ในการเข้าถึงผู้ใหญ่อย่างลึกล้ำา  
จนสามารถรู้สึกถึงอารมณ์และท่าทีทุกอย่างของผู้ใหญ่ที่อยู่เคียงข้าง ถ้าเด็กเลียน
แบบไม่เป็น  เราก็คงต้องสอนเด็กไปเสียทุกอย่าง  ไม่ว่าจะสอนให้เดิน ให้พูด 
หรือให้คิด  แต่เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ทั้งปวงนี้ได้จากการเลียนแบบ
ผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบ
      - ปีแรก  เด็กจะทุ่มความเทความพยายามไปในการควบคุมร่างกายของ
ตนเอง  หัดนั่ง  หัดคลาน  ต่อไปก็ค่อยๆ พยุงตัวขึ้นยืนแล้วออกเดินก้าวแรกของ
ชีวิต
      - ปีที่ 2  ในตัวเด็กมีความปรารถนาล้นเหลืออยากจะสื่อสารกับผู้อื่น  ซึ่งมา
บรรจบกับปัจจัยภายนอกจากการที่ผู้คนพูดจากัน  เด็กจึงหัดพูดได้
      - ปีที่ 3  เด็กจะใช้ภาษาเพื่อเริ่มจัดระบบความคิดเกี่ยวกับดลก  สติปัญญา
ของเด็กเริ่มพัฒนาขึ้นมาจริงๆ  เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักคำาศัพท์มากพอที่แยกสัตว์
ต่างชนิดออกจากกัน  รู้จักแยกคนแต่ละคนออกจากกัน  เขาเริ่มคิดถึงโลกและ
ทำาความเข้าใจมันจากความฝังใจที่ได้รับเกี่ยวกับโลก  แต่ก็อยู่ในขั้นต้นเท่านั้น

      เด็กๆ ถือกำาเนิดมาบนโลกพร้อมด้วยศักยภาพอันน่าอัศจรรย์  ศักยภาพในการเดิน  
พูด คิด และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ นานา  ทางเดียวที่ศักยภาพเหล่านี้จะเป็น
จริงได้ก็คือถ้ามนุษย์ที่อยู่รายรอบเป็นเยี่ยงอย่างให้เด็ก  หากปราศจากเยี่ยงอย่าง
ดีๆ  ให้เลียนแบบ  เด็กก็จะไม่งอกงามเบ่งบาน  กลับแคระแกรนดุชพืชที่ได้รับ
แดดฝนไม่เพียงพอ  ข้อนี้นับว่าจริงเป็นพิเศษในระยะ 7 ปีแรกของชีวิต เมื่อเด็ก
พยายามเลียนแบบโลกรอบตัว



        เรานำาหลักการเลียนแบบนี้มาใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนอนุบาลวอล 
ดอร์ฟ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย ซ่ึงอาจช่วยอธิบายข้อน้ีได้ เด็กเล็กในวัยต่ำากว่า 
7 ขวบ  มีความสามารถอย่างน่าอัศจรรย์ในการเลียนแบบส่ิงท่ีพบเห็นรอบตัว จึงเลียน
แบบการทำางานของเราโดยตรงด้วยการช่วยเราทำา  ขณะเดียวกันก็เลียนแบบท่าที
ของเราต่องาน  เลียนแบบพลังเจตจำานงที่มีเป้าประสงค์ของเราไปด้วย  แล้วนำา
ไปแปลเป็นการเล่นที่มีเป้าประสงค์อีกต่อหนึ่ง

      เขาจะเลียนแบบการทำางานของผู้ใหญ่ 3 ระดับ
 1. เด็กบางคนจะอยากมาทำางานกับเราถ้าทำาได้ เช่นครูอาจจะเย็บตุ๊กตา
หุ่นสำาหรับแสดงละครหรือทำาตุ๊กตา  เด็กบางคนจะเข้ามาหาพลางบอกว่า “ครูทำา
อะไรอยู่คะ? ขอทำาด้วยคนซิ” พลางเข้ามานั่งข้างๆ ทำาสิ่งที่ครูกำาลังทำาอยู่
 2. เด็กจะเข้าไปเล่นตุ๊กตาในบ้านของเล่นหรือถ้าเห็นครูทำาขนมปังอยู่  
เราก็จะเห็นเด็กๆ ทำาขนมปังกันทันทีในบ้านของเล่นที่เขาสร้างกันขึ้นมา  การ
ทำางานของผู้ใหญ่คือส่วนเสริมที่สำาคัญต่อการเล่นของเด็ก
 3. ระดับที่มองเห็นยากที่สุดและอาจจะเป็นระดับสำาคัญที่สุดเสียด้วย
      เวลาผู้ใหญ่ทำางานจริงๆ เด็กไม่เพียงแต่เลียนแบบงานนั้น  หากยังเลียน
แบบความจดจ่อที่อยู่ลึกลงไปในการทำางาน  ตลอดจนความรักที่เรามีต่องานที่ทำา
ด้วย  ซึ่งเขาจะแปลไปใช้ในการเล่น 

      ถ้าดิฉันใจคอไม่ดีหรืออารมณ์เสียระหว่างทำางาน นักเรียนก็จะใจคอไม่ดี
หรืออารมณ์เสียตามไปด้วย ถ้าจิตใจดิฉันสงบคุณคงนึกภาพออกว่านักเรียนจะอยู่
ในความสงบเพียงใด  เขาจะสามารถตั้งหน้าตั้งตาเล่นได้อย่างจดจ่อ
      เวลารถราว่ิงขวักไขว่ คนผ่านไปผ่านมา บรรยากาศเต็มไปดว้ยความชุลมุน 
เด็กๆ ก็จะรู้สึกปั่นป่วนได้ง่าย สิ่งต่างๆ ที่มาทำาให้เด็กวอกแวก จะสะท้อนออกมา
ในพฤติกรรมเด็กเป็นเชิงลบ
     จะเห็นได้ว่าที่ดิฉันพูดมานี้ไม่ใช่วิธีการยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย  ดิฉันอยากจะ
บอกว่ามันเป็นวิธีที่พระเจ้าประสิทธิ์ประสาทมาสำาหรับให้เด็กเล็กๆได้เจริญเติบโต
และเรียนรู้  มันแสนจะเรียบง่าย ลึกซึ้ง  งดงาม  แต่ในฐานะมนุษย์สมัยใหม่
เรากลับล่วงละเมิดมันอยู่ตลอดเวลา  แทนที่จะตระหนักว่าเด็กเล็กสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยการเลียนแบบเมื่อเราให้แบบอย่างในการเป็นมนุษย์ผู้เอื้ออาทร  เอาการ
เอางาน  และสร้างสรรค์  เรากลับคิดว่าในช่วง 7 ปีแรกเราจะต้องสอนเด็กตลอด



เวลาให้รู้จักตัวหนังสือ เลข คอมพิวเตอร์ รวมท้ังหลายส่ิงหลายอย่างซึ่งผลท่ีสุดแล้ว
เขาจำาเป็จะต้องรู้  แต่ในระยะ 7 ปีแรกนี้ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เขาจะต้อง
เรียนรู้เสียก่อน
    
หมายเหตุ
   บางส่วนจากบท “โลกแห่งความดี ความงาม และความจริง” ในหนังสือ “สู่ความ
เป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์” แปลโดยจันทร์เพ็ญ  พันธุ์โอสถ
หนังสือ “สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์” เป็นบันทึกคำาบรรยายของโจน ออ
ลมอน  ประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ ขณะเยือน
ประเทศไทยตามคำาเชิญของ ปัญโญทัย

เกี่ยวกับผู้เขียน
     โจน ออลมอนมีภูมิลำาเนาเดิมอยู่ที่วิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์  เริ่มสอนเด็ก
อนุบาลในปี 1971 ปีต่อมาเธอเริ่มรู้จักการศึกษาแนววอลดอร์ฟ และสอนอยู่ 5 ปี
ที่โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งบอลติมอร์  ต่อมาจึงย้ายไปสอนที่ Acorn Hill Children’s 
Center ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟขนาดใหญ่ในซิลเวอร์สปริง  รัฐแมรี่
แลนด์อยู่ 10 ปี  ปัจจุบันเธอดำารงตำาแหน่งประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟ
แห่งทวีปอเมริกาเหนือ  และผู้ประสานงานของ Alliance for Childhood นอกจาก
จะสอนตามสถาบันฝึกอบรมครูอนุบาลแห่งต่างๆ แล้ว  ยังเดินทางไปบรรยายและ
ให้คำาปรึกษาแก่วงการอนุบาลทั่วประเทศ  รวมทั้งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก



ที่บ้าน
      ประโยชน์ที่เด็กๆ  ได้รับจากโรงเรียนอนุบาลรูดอล์ฟ สไตเนอร์  สามารถ
เพิ่มพูนขึ้นได้อย่างใหญ่หลวงหากผู้ปกครองเต็มใจนำาวิธีการที่สอดคล้องกันไปใช้
ที่บ้านด้วย
     ปัจจัยสำาคัญในการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยมี 2 ประการ คือ
 1. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก
 2. เสริมสร้างความคืบหน้าของพัฒนาการดังกล่าวในทางบวก
     ทั้งสองข้อต่างมีความจำาเป็นเท่าๆ กันและเรียกร้องต่อผู้หญ่เราพอๆ กันโดย
ประมาณ

   เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น  จึงใคร่ขอทำาความเข้าใจเสียแต่
แรกว่า  ไม่มีใครปรารถนาจะสกัดกั้นพัฒนาการของเด็กดอก  ยิ่งพ่อแม่ด้วยแล้ว
ยิ่งน้อยใหญ่  แม้กระนั้นพัฒนาการของเด็กก็ยังถูกสกัดกั้น ทั้งนี้จากสาเหตุเพียง
เพราะว่าเรากำาลังอยู่ในยุคที่เน้นการใช้เชาวน์ปัญญาสูงนั่นเอง
     หลังเลิกจากงานที่ต้องคร่ำาเคร่งใช้สมาธิเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนประสาท 
เกิดความตึงเครียด  ก็เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีเราย่อมจะรู้สึกเหน่ือยล้าและเคร่งเครียด 
เมื่อกลับถึงบ้าน  พฤติกรรมตลอดจนอากัปกิริยาต่างๆ  ของเราจึงสะท้อนภาวการณ์
ดังกล่าวของร่างกายและจิตใจออกมาเพื่อพบปะกับลูกๆ ที่บ้าน  ความหงุดหงิด
และความอ่อนเปลี้ยย่อมถ่ายทอดไปสู่ลูกๆ  อย่างเลี่ยงไม่พ้น  น้ำาเสียงของเราจะ
เปลี่ยนไป  เวลาพูดก็ใช้เสียงดังขึ้น พูดเร็วขึ้น  ความคิดและมโนคติมีขอบเขต
ชัดเจนขึ้น
     ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เด็กสังเกตได้  ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว  หนทางแรกในการ
แก้ไขคือจะต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้เสียก่อน  จากนั้นเราก็จะหาวิธีควบคุม
สถานการณ์ได้เอง ไม่ว่าจะโดยการควบคุมตนเองและเพิ่มความระมัดระวังเป็น
พิเศษ  หรือโดยการอยู่ห่างจากลูกๆ ไว้ก่อน  จนกว่าจะควบคุมประสาทและความ
รู้สึกได้เป็นปกติ

    ระหว่างเวลาอาหาร  เราควรหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงความผิดหวังจากการงาน  โดย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คน  รวมทั้งเรื่องทั่วๆ ไปทำานองนี้ด้วย  เพื่อให้ลูกได้รับ



ประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย  อาจมีผู้โต้แย้งว่าเวลาอาหารเป็น
โอกาสเดียวท่ีลูกจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่อแม่ในโลกอันไม่น่าอภิรมย์  
ซึ่งไม่ช้าแกเองก็จะกลายเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี  ทัศนะเช่น
นี้มองข้ามความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไป  ผู้ใหญ่สามารถแยก
ความวิตกกังลอันเนื่องมาแต่ประสบการณ์ท่ีไม่น่ารื่นรมย์ออกจากการรับประทาน
อาหารได้อย่างน้อยที่สุดก็ระดับหนึ่ง  ส่วนเด็กนั้นไม่สามารถติดตามการสนทนา
ด้วยความคิดเพียงโดๆ ได้  เนื่องจากการมีส่วนร่วมของเด็กต้องอาศัยทั้งพลัง

เจตจำานง (will)  ตลอดจนองค์รวมแห่งอินทรีย์และตัว
ตนของเด็ก
      บ่อยครั้งที่ความไม่สบายใจของเด็กๆ ระหว่าง
เวลาอาหาร  แม้กระทั่งความไม่เต็มใจที่จะรับประทาน  
มีต้นตอมาจากปฏิกริยาของเด็กต่อบทสนทนาที่
โต๊ะ  รวมทั้งบรรยากาศทั้งมวลที่แวดล้อมเวลาอาหาร
นั่นเอง
     อีกวิธีหน่ึงท่ีโลกของผู้ใหญ่สามารถแทรกแซงในทาง
ท่ีเป็นภัยต่อพัฒนาการของเด็ก ก็คือโดยผ่านคำาตอบซ่ึง
ไม่เหมาะสมกับคำาถามของแก คนที่มีความรู ้สูงและ
มีความความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ มักให้คำาตอบซ่ึงออก
มาจากความคิดท่ีมีระดับเชาวน์ปัญญาสูงก่าระดับแท้จริง
ของเด็กหลายเท่า และนั่นเท่ากับเป็นการผลักดันเด็ก
เข้าสู่การใช้เชาวน์ปัญญาก่อนวัยอันควร  เวลาตอบ
คำาถามเด็กก่อนวัยเรียน  เป้าหมายจึงควรอยู่ที่การ
หลีกเลี่ยงเสียจากมโนคติโดยให้คำาตอบเป็นภาพท่ีเด็ก
มองเห็นได้  หรือแนะนำาให้เด็กสังเกตเพิ่มเติมเอาจะ
ดีกว่า
       ถ้าเราพยายามใช้มโนคติอธิบายให้เด็กฟัง  ก็เท่ากับ
กระโดดข้ามไปสู่ขั้นที่ 3 หรือ 4 ของความสัมพันธ์กับ
วัตถุนั้นๆ ในทันที มโนคติเป็นผลิตผลของความคิด
ในระดับอายุที่สูงกว่านี้ ขณะท่ีจินตภาพหรือการสังเกต



เพ่ิมเติมจะนำาเด็กไปสู่การค้นพบคำาตอบด้วยตนเอง
     หลังกลับจากไปเท่ียวทะเล  เด็กวัย 6 ขวบอาจต้ังคำาถามว่า “ทำาไมทะเลถึง
มีคล่ืนล่ะครับ” แทนที่จะให้คำาอธิบาย  เราอาจพูดว่า “มานี่ซิจ้ะ  แม่จะทำาให้ดู”  
พร้อมกับเติมน้ำาลงในอ่าง  แล้วเป่าลมลงไป  โดยวิธีนี้ลูกจะได้เห็นคลื่น  ได้เป่า
ลมใส่น้ำาซ้ำาๆ กันหลายครั้ง ทั้งยังได้รับคำาตอบที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าอรรถาธิบายใดๆ 
เสียอีกสำาหรับแก
     พูดถึงปฏิกริยาของเด็กต่อทะเลแล้ว  เด็กอาจจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งน้ำา
ทะเลก็หนุนขึ้นมาจนสูง  ขณะที่บางครั้งก็ลดระดับลง  จึงตั้งคำาถามเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ขึ้น  การให้คำาตอบโดยเล่าถึงอิทธิพลของดวงจันทร์  ไม่อาจเรียกว่าเป็นคำาตอบ
สำาหรับเด็กได้เลย  ในเมื่อเด็กยังไม่มีความรับรู้พอที่จะเข้าใจอะไรได้มากไปกว่า
การเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นจังหวะของน้ำา
     อย่างไรก็ดี  เราสามารถตอบเด็กได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง เราให้เด็กวางมือ
ทาบกับอก  เพื่อจะได้รู้สึกถึงจังหวะหายใจเข้าออก ครั้นแล้ว จึงเล่าให้เด็กฟัง
ว่าการขึ้นลงของน้ำาทะเลก็คล้ายกับจังหวะหายใจของเขานั่นเอง

     การปล่อยเด็กเล็กๆ  ไว้กับความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่รู้ตัวตามธรรมชาติของ
ตนเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้  โดยไม่ไปทำาให้เด็กรู้ตัวด้วยการชมเชย  พูด
พาดพิงถึง  หรือแม้กระทั่งล้อเลียนและหัวเราะต่อหน้า  จะเป็นสิ่งที่มีความหมาย
สำาหรับเด็กอย่างใหญ่หลวง  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนเกิดขึ้นจากโลกแห่ง
ความฝันซึ่งหยั่งรากลึกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภววิสัยที่รุนแรงย่ิงกว่า
คำาตอบหรือบทสนทนาแบบผู้ใหญ่ก็คือผลกระทบซึ่งเด็กๆ ได้รับจากภาพยนตร์  
วิทยุ  และโดยเฉพาะโทรทัศน์  สิ่งใดก็ตามที่ผิดธรรมชาติ  มีขึ้นเพื่อผลทางการ
ค้า  หรือผ่านไปด้วยความเร็วสูงล้วนแปลกปลอมต่อธรรมชาติในทางสร้างสรรค์
ของเด็ก  เด็กๆ  ควรได้รับการปกป้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพื่อให้พ้น
จากการจู่โจมของโลกภายนอกในลักษณะดังกล่าวก่อนกาลอันสมควร  เพราะมัน
อาจกีดกันเด็กจากการสัมผัสความเป็นจริงรอบตัวตามเจตนาของตนเอง
    หลังจากที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคบางประการต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
ของเด็กวัยอนุบาลไปแล้ว  ก็ถึงเวลาที่จะพูดถึงด้านบวกเสียบ้างและอันดับแรก
ก็คือการเน้นถึงความจำาเป็นของสภาพแวดล้อมซ่ึงเด็กจะใช้ชีวิตและพัฒนาได้ดี
ที่สุดทั้งกายและใจ



วัยเปราะบางเช่นนี้ดอก  แต่ควรทำาให้เป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำาวันของเด็กเลย จังหวะชีวิต
ในกิจวัตรประจำาวันถือเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง  ควร
รับประทานอาหารให้เป็นเวลาอย่างสม่ำาเสมอ  โดยพยายามให้มีการขาดช่วง
น้อยที่สุด  แบบแผนจังหวะชีวิตทำานองเดียวกันนี้ ในการตื่นและเข้านอนก็เป็นสิ่ง
สำาคัญที่สุดเช่นกัน  ต่อไปแบบแผนจังหวะชีวิตก็จะกลายเป็นนิสัยไปเอง และเด็กจะ
ยอมรับ เนื่องจากมีความชัดแจ้งในตัวเองอยู่แล้ว  จึงขจัดการขัดขืน  ข้อโต้แย้ง  
ตลอดจนความยุ่งยากนานาเกี่ยวกับการกินการนอนออกไปได้ การท่องกลอนหรือ
สวดขอบคุณบทส้ันๆ ก่อนรับประทานอาหาร  รวมท้ังการเล่านิทานก่อนนอนทุกๆ 
คืน จะช่วยให้ชีวิตของเด็กเป็นเสมือนลำาดับเหตุการณ์ซึ่งเด็กมีส่วนร่วมอยู่ด้วย จึง
ทำาให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงอุ่นใจขึ้นมา  กิจวัตรประจำาวันของเด็กควรมีความ
สม่ำาเสมอให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เน่ืองจากเป็นกุญแจท่ีจะนำาไปสู่การปลูกฝัง
อุปนิสัยที่ดีไปจนตลอดชีวิต
  จะขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของดิฉันเอง เมื่อครั้งที่ดูเด็กหญิงวัย 2 ปีครึ่ง
คนหนึ่ง  ดิฉันอาบน้ำาให้เด็กคนนี้ทุกวันตามที่ผู้เป็นแม่ต้องการโดยถูสบู่ที่มือเด็ก
ก่อน  ต่อไปก็แขน คอ ฯลฯ  เรียงไปตามลำาดับอย่างสม่ำาเสมอ  แต่ดิฉันก็ไม่ได้
คะยั้นคะยอให้เธอปฏิบัติตามแบบแผนนี้ด้วยตนเอง หรือสั่งอะไรเธอเกี่ยวกับเรื่อง
นี้เลย
    หลายสัปดาห์ผ่านไป  ขณะที่ดิฉันกำาลังจะอาบน้ำาให้  เด็กหญิงผู้นี้ก็ถามขึ้น
มาเองว่า “ให้หนูอาบน้ำาเองได้มั้ยคะ?” “ได้ซิจ้ะ”  ดิฉันตอบ  พร้อมกับส่งสบู่และ
ฟองน้ำาให้  เธอเริ่มถูสบู่ที่มือ  ตามด้วยแขน  ต่อไปก็คอ อย่างพิถีพิถันและมี
ความสุข  ทีละขั้นๆ  ตามลำาดับจนครบ  แบบเดียวกับที่เคยอาบทุกอย่าง  จน
สามารถสังเกตเห็นได้ถึงความสบายใจและพึงพอใจของเธอที่สามารถถอดแบบ
กระบวนการทั้งหมดออกมาได้

    ในเรื่องของความ
สม่ำ า เสมอและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยนั้น  เรา
ไม่ต้องไปพร่ำาสอนแก่เด็กใน



 - อย่างที่สองคือ ค้นหาว่าแท้จริงแล้วเด็กกำาลังพยายามจะทำาอะไร  อาทิ
เช่น  เด็กอาจจะทำาน้ำาหกรดพื้นระหว่างนำาดอกไม้ไปให้แม่  เนื่องจากต้องการปัก
ไว้ในแจกัน  ถ้ารู้เช่นนี้ก็คงจะทำาให้ท่าทีของเราอ่อนบงเมื่อเห็นน้ำาที่หกเลอะเทอะ

     ถ้าเด็กกำาลังเล่นอยู่  ควรพยายามให้การแทรกแซงของเราเป็นไปในแนว
เดียวกับการเล่นของเด็ก  ถ้าเด็กกำาลังเล่นเป็นรถไฟวิ่งไปรอบๆ  บ้านและเราไม่
ต้องการให้เขาเข้ามาใกล้บางส่วนของห้องมากนัก  เนื่องจากเด็กอาจจะไปทำาให้
ข้าวของยางอย่างเสียหายได้ เราก็สามารถบอกเขาว่า “ขอพูดกับคนขับรถไฟ
หน่อย”  แล้วบอกคนขับให้หันขบวนไปทางอื่น  เพราะเส้นทางที่รถกำาลังมุ่งหน้า
ไปนั้นไม่ปลอดภัย  วิธีนี้จะช่วยเพิ่มปัจจัยกระตุ้นในการเล่นของเด็ก  แทนที่จะ
ทำาให้เขาต้องเสียความรู้สึกด้วยการออกคำาสั่งอย่างทื่อๆ  ยิ่งเด็กกำาลังเพลินกับ
การเล่นมากเพียงใด  เขาก็จะยิ่งต่อต้านการแทรกแซงมากเพียงนั้น
    คำ�ดุว่�อ�จจะทำ�ให้เด็กหนีไปนั่งหน้�บึ้งอยู่ตรงมุมห้อง  ในใจคิดถึงแต่ก�ร
ก่อนกวนของผู้ใหญ่  ตลอดจนคว�มอยุติธรรมท่ีได้รับ ในทำ�นองเดียวกัน เร�ควรหยุด
คิดสักครู่หน่ึงก่อนท่ีจะตอบคำ�ขออนุญ�ตทำ�บ�งส่ิงบ�งอย่�งของเด็กด้วยคำ�ว่�“ไม่ได้”
ในหัวของเด็กๆ เปี่ยมล้นไปด้วยคว�มกระห�ยที่จะริเริ่มสิ่งนั้น ส่ิงน้ี ดังน้ัน ไม่ว่�ใน
กรณีใดก็ต�ม จึงไม่ควรบอกเด็กว่�“ไม่ได้”  ในตอนแรก  แล้วเปลีย่นใจในภ�ยหลัง
เมื่อตระหนักว่�เด็กมีคว�มตั้งใจจริงเพียงใดในสิ่งที่ร้องขอ ถ้าเราพูดกลับไปกลับ
มา  นอกจากจะสร้างความสับสนให้เด็กแล้ว  ยังอาจยั่วยุให้เด็กใช้วิธีอ้อนวอนจน
ติดเป็นนิสัยไปก็ได้  เด็กควรรู้สึกว่าคำา “ได้”  หรือ “ไม่ได้”  ของเราเป็นคำาตัดสิน
ขั้นเด็ดขาดท่ีจะมีขึ้นต่อเมื่อเราได้พิจารณาสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น  
การตัดสินใจของเราควรต้ังอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็นตามสภาพการณ์ที่เป็น

    ความสุขไม่น้อยของเด็กข้ึนอยู่กับความสำาเร็จของ
เราในการดำาเนินชิวิตไปประจำาวันไปกับ
เขาและรายรอบตัวเขาด้วยความขัดแย้งน้อยท่ีสุด ทุก
คร้ังท่ีเราอาจรู้สึกอยากเข้าไปแทรกแซง
โดยการแนะนำา  ออกคำาสั่งหรือแก้ไขสิ่งที่เด็กทำา  เรา
ควรหยุดสักครู่เพื่อทำาสองสิ่ง 

 - สิ่งแรกคือ ถามตัวเราเองว่าการแทรกแซง
ในกรณีนี้จำาเป็นจริงๆ หรือเปล่า



จริง  ไม่ใช่อารมณ์ชั่วแล่น  ดิฉันพบว่ามีเหตุผลอยู่เพียง  3 ข้อเท่านั้นในการใช้
คำาว่า “ไม่ได้” กับเด็ก

 1. เมื่อสิ่งที่เด็กต้องการทำาจะส่งผลเสียต่อตัวเอง  เช่น ไม่สวมเสื้อหนาว 
           ออกไปข้างนอกในวันที่อากาศหนาว
 2. เม่ือส่ิงท่ีเด็กต้องการทำาจะส่งผลเสียต่อผู้อ่ืน  เช่น  ส่งเสียงดังขณะท่ีน้อง 
            กำาลังหลับ
 3. เมื่อสิ่งที่เด็กต้องการทำาจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแท้จริง  เช่น  
            ใช้สีขีดเขียนบนกำาแพง

    หากเด็กคิดจะออกจากบ้านโดยไม่สวมเสื้อหนาวในวันที่อากาศหนาวเย็น  เรา
ก็เพียงแต่ช่วยสวมเสีย  ถ้าเด็กเริ่มส่งเสียงดังขณะที่น้องกำาลังหลับ  เราอาจจะให้
เด็กเลือว่าจะเล่นเงียบๆ  อยู่ตรงนั้น  หรือจะออกไปเล่นในสวน  ถ้าเด็กต้องการ
ใช้สีขีดเขียนบนกำาแพง  เราก็ส่งกระดาษให้เขียนแทน  พยายามเบนกิจกรรมของ
เด็กไปยังเป้าที่เหมาะสม

    บางครั้งก็จำาต้องมีคำาสั่ง “ห้าม”  ที่ชัดเจนและแน่นอน  การยอมรับคำาวินิจฉัย
และการตัดสินของผู้ใหญ่จึงจะให้ความรู้สึกมั่นคงแก่เด็ก  และทำาให้เด็กตระหนัก
ว่าเหตุการณ์ต่างๆ  ในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นตามอำาเภอใจ  หากแต่เป็นไปตามกฎพื้น
ฐาน  ทว่า ในกรณีที่คำาสั่ง “ห้าม”  ไม่ใช่สิ่งจำาเป็น  การหลีกเลี่ยงของเราก็อาจ
จะยังผลให้เด็กมีโอกาสค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่ง
นั้นได้  แทนที่จะห้ามว่า “อย่าจับหม้อนะ  มันร้อน”  เราอาจจะพูดว่า “หม้อใบนั้น
ร้อนนะ  หนูจะรู้สึกได้ว่าร้อนถ้าแตะดูเบาๆ”
      เร�ควรยืนเคียงข้�งเด็กด้วยคว�มเห็นอกเห็นใจพร้อมจะช่วยเหลือและ
ปล่อยให้เด็กแสวงห�ประสบก�รณ์เอ�เองทุกเมื่อที่เป็นไปได้  เมื่อไรที่เร�สมควร
ทำ�ดังนี้  หรือเมื่อไรที่สมควรป้องกันเด็กนั้น  เป็นเรื่องของวิจ�รณญ�ณ  ยิ่ง
วิจ�รณญ�ณของเร�ถูกต้องและเชื่อถือได้ม�กเพียงใด  ผลที่สุดเด็กก็จะยิ่งเค�รพ
มันม�กขึ้นเพียงนั้น

     สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ในชีวิตประจำาวันของเด็กควรมีโอกาสอย่าง
เพียงพอที่เด็กจะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งมีคุณค่าต่อตน  ทั้งโดยผ่านผู้คนและสิ่งของ  
กล่าวสำาหรับผู้คนแล้ว  จุดสำาคัญในสายตาของเด็กอยู่ที่การกระทำาไม่ใช้คำาพูด  



งานท่ีมีประโยชน์ประเภทใดก็ตามท่ีเราปฏิบัติให้เด็กเห็นล้วนแต่มีคุณค่าต่อเขาท้ังส้ิน
          เมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กเล็กไม่ว่าที่ใดก็ตาม  เราควรรู้สึกเหมือนหนึ่งอยู่บน
เวที  อากัปกริยาทุกอย่างล้วนมีความสำาคัญ  ถ้าเราบอกให้เด็กทำาใจให้สบายขณะ
ที่เราเองกลับเคร่งเครียด  เราก็ย่อมถ่ายทอดแต่ความเคร่งเครียดไปให้เด็ก  หา
ใช่ความสบายไม่  ส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาแก่เด็กจึงสะท้อนกลับมาเป็นการ
ให้การศึกษาตัวเราเองด้วยประการฉะนี้

      สถานที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กคือชนบท  
ด้วยมีจังหวะชีวิตที่สงบเงียบว่า  ทั้งยังใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกต่างหาก  เด็กทุกคน
ควรได้ใช้ชีวิตในชนบทอย่างน้อยปีละ 2-3 สัปดาห์  ณ  ที่นั้นสิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับ
เด็กคือผู้คนในบ้าน  รวมทั้งโอกาสที่จะได้เห็นกิจกรรมพื้นฐานบางอย่างซึ่งจำาเป็น
ต่อการยังชีพของเรา  เช่นการทำานา  กากหญ้าแห้ง  เก็บผลไม้  ตลอดจนงาน
ในครัว  การล้างจาน  ซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ  เด็กๆ  ชอบกิจกรรมเหล่านี้  มันช่วย
ให้เขาเข้าใจแนวทางพื้นฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิต  และกระตุ้นความพร้อมใน
การให้ความร่วมมือของเขาด้วย  ยิ่งไปกว่านั้น  เด็กยังจะได้ประโยชน์จากการได้
เห็นชีวิตในชุมชน  เช่น  การส่งจดหมายของบุรุษไปรษณีย์  การทำางานของคน
ขายของ  เป็นต้น  ส่วนการชื่นชมความงามของทัศนียภาพและการทัศนาจรจะ
เกิดขึ้นเมื่อเด็กเจริญวัยกว่านี้

      เด็กจำาต้องอาศัยเวลาไม่น้อยในการซึมซับประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเข้าไป  
ปฏิกริยาบางอย่างปรากฎขึ้นช้ากว่าที่เราอาจคาดหมายไว้มาก  ความพยายามที่
จะสรุปประสบการณ์ของเด็กในตอนเย็น  ด้วยการให้เด็กทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่าน
มา  อาจจะลดทอนความประทับใจของเด็กลงไปเสียด้วยซ้ำาก็เป็นได้  เด็มีแนว
โน้มที่จะสังเกตเห็นรายละเอียดมากกว่าที่การทบทวนของเราจะครอบคลุมถึงได้
หลายเท่าอยู่แล้ว
     เร�ควรหลีกเลี่ยงจ�กก�รอธิบ�ยม�กเกินไป  แต่ควรปล่อยให้เด็กสังเกตเอ�
เองจะดีกว่�  ดิฉันจำาได้ถึงเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งรีบรุดมาดูคนเตรียมแปลงดอกไม้ใน
สวน  เด็กๆ ยืนดูกันอยู่เงียบๆ  แต่กลับผละจากไปเมื่อชายคนนั้นเริ่มอธิบายราย
ละเอียดบางอย่างให้ฟังด้วยเจตนาดี
      ชนบทเป็นตัวแทนของภูมิหลังในอุดมคติสำาหรับการพัฒนาของเด็กมาก
เพียงใด  ครอบครัวก็เป็นตัวแทนในอุดมคติสำาหรับแบบแผนของชุมชนเพียงนั้น  



เด็กไม่ควรเป็นเด็กเฉพาะในหมู่เด็ก  หรือเป็นเด็กเฉพาะในหมู่ผู้ใหญ่  แต่ควรเป็น
เด็กทั้งในหมู่เด็กและผู้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ควรให้เด็กที่มีวัยแตกต่างกันได้อยู่ด้วยกัน  
จากการทำางานที่เนิร์สเซอรี่และโรงเรียนอนุบาล  ดิฉันพบว่ากลุ่มผสมดีกว่ากลุ่ม
ที่มีแต่เด็กวัยเดียวกัน  เด็กที่โตกว่าจะดีใจที่ได้ช่วยเหลือน้องๆ  ส่วนเด็กเล็กก็จะ
เข้าร่วมกิจกรรทต่างๆ  ที่พี่ๆ  ทำาด้วยความสนุกสนาน  แต่เวลาทำากิจกรรมกลุ่ม
บางอย่างเราก็จำาเป็นต้องแยกกลุ่มเป็นครั้งคราว  การจัดกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนให้
มีสัดส่วนที่เหมาะสม  เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเอาใจใส่เป็น
พิเศษ

หมายเหตุ
    จากบท “ที่บ้าน”  ในหนังสือ “อนุบาลวอลดอร์ฟ  ปฐมบทแห่งการเรียนรู้  
(Early Childhood Education and the Waldorf School Plan)” โดยเอลิซาเบธ  
เอ็ม. กรูนีเลียส (Elizabeth M.Grunelius) แปลโดยจันทร์เพ็ญ  พันธุ์โอสถ
เกี่ยวกับผู้เขียน
      จากการริเริ่มของเอลิซาเบธ  เอ็ม. กรูนีเลียส  โรงเรียนอนุบาลแห่งแรก
จึงได้ก่อกำาเนิดขึ้น  ณ  โรงเรียนวอลดอร์ฟดั้งเดิมที่สตุทการ์ท  ประเทศเยอรมี  
คุณกรูนีเลียสไม่เพียงบริจาคอาคารและอุปกรณ์แก่โรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่ง
แรกเท่านั้น  หากยังดำาเนินงานที่นี่เป็นเวลาหลายปีอีกด้วย
    ครั้นเมื่อเดินทางมาอเมริกา  เธอก็ก่อตั้งโรงเรียนคิมเบอร์ตันฟาร์มส์ซึ่งเป็น
โรงเรียนวอลดอร์ฟขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนีย  และดำารงตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่อยู่ 6 ปี
ก่อนจะย้ายไปยังวิทยาลัยอเดลไฟ  (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยอเดลไฟ)  เพื่อเปิด
โรงเรียนสาธิตวอลดอร์ฟขึ้นที่นั่น
   ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรก  คุณ
กรูนีเลียสจึงเป็นบุคคลที่ได้รับคำาชี้แนะมากมายจากรูดอล์ฟสไตเนอร์เกี่ยวกับการ
ศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งเธอได้พัฒนาหลักการเหล่านั้นต่อไปอีกบนสองฟาก
ฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก 

 



สานฝันปัญโญทัย

ตอนที่ไม่ทันนึก

แด่  พ่อแม่…ลุง…ป้า…น้า…อา…ปู่…ย่า…ตา…ยาย…ฯลฯ

ตอนที่แม่ไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นแม่เอาเศษอาหารไปให้แมวกิน  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราควรเมตตาต่อสัตว์

ตอนที่พ่อไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นพ่อล้างจาน  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราต้องทำาความสะอาดสิ่งของหลังจากใช้แล้ว

ตอนที่ยายไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นยายทำาอาหารไปให้เพื่อนที่ป่วย  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราทุกคนต้องคอยดูแลกันและกัน

ตอนที่น้าไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่… 

หนูเห็นพ่อเก็บปากกาที่ปู่ให้มาอย่างดี  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราทุกคนต้องคอยดูแลกันและกัน

ตอนที่น้าไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่… 

หนูเห็นน้าช่วยลุงยกของ  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ตอนที่พ่อไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นพ่อเก็บปากกาที่ปู่ให้มาอย่างดี  



แล้วหนูก็รู้ว่าเราต้องดูแลรักษาสิ่งที่เราได้รับมา

ตอนที่อาไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นอาพูดกับย่าด้วยความนอบน้อม  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราต้องเคารพผู้ใหญ่

ตอนที่แม่ไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…

หนูเห็นแม่แบ่งมะม่วงในสวนไปให้เพื่อนบ้าน  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

ตอนที่อาไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นอาแกล้งยื่นขาออกไปขวางทางขณะที่พี่เดินเข้ามา 

แล้วหนูก็รู้ว่าเราสามารถหาความ

สำาราญใจได้จากการทำาให้ผู้อื่นพลาดท่า

ตอนที่แม่ไม่ทันนึกว่าหนูฟังอยู่…

หนูได้ยินแม่พูดถึงเพื่อนบ้านทีไรก็ค่อนแคะกระแนะกระแหน 

แล้วหนูก็รู้ว่าเวลาพูดถึงคนอื่น

เราจะพูดในแง่ลบ

ตอนที่พ่อไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นพ่อแกะถุงใส่ถ้วยที่ซื้อมาใหม่แล้ววางถุงทิ้งไว้  หยิบถ้วยไป  

แล้วหนูก็รู้ว่าเวลาทำาอะไร  ให้เอาสะดวกเข้าว่า

ตอนที่ลุงไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นลุงหยิบปากกาบนโต๊ะในร้านอาหารติดมือไปใช้ที่บ้าน  

แล้วหนูก็รู้ว่าเราสามารถหยิบฉวยสิ่งที่ต้องการไปเป็นของตัวเองได้

ตอนที่ย่าไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  



หนูเห็นย่าพูดกับคนใช้ด้วยกริยาหยาบคาย  ปฏิบัติกับเขาราวกับไม่ใช่คน 

(ถึงแม้จะพูดกับหนูอย่างไพเราะอ่อนโยนก็ตาม)  

แล้วหนูก็รู้ว่าคนเราสามารถพูดกันปฏิบัติต่อกันโดยไม่ต้องคำานึงถึงอีกฝ่าย

ตอนที่ตาไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นตาเรียกคนใช้หยิบเงาะที่ตาทำาหล่นลงตรงแทบเท้าตามาให้  

แล้วหนูก็รู้ว่าคนเราสามารถให้คนอื่นทำาสิ่งที่เราทำาเองได้ง่ายๆ แทนได้

ตอนที่พ่อไม่ทันนึกว่าหนูดูอยู่…  

หนูเห็นพ่อเลี้ยวรถตรงทางที่ห้ามเลี้ยว  

แล้วหนูก็รู้ว่าคนเราสามารถฝ่าฝืนกฏระเบียบของสังคมเพื่อความสะดวก

ส่วนตัวได้

…ทุกส่ิงท่ีเด็กประสบพบเห็น  ล้วนเป็นต้นแบบ  พิมพ์รอยประทับลงในตัวเขา…

น่ีคือวิธีการท่ีเด็กได้รับถ่ายทอดทัศนคติ  ค่านิยม  แบบแผน  พฤติกรรม  วิถีชีวิต
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