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ทอรุ้งศิริ์รัถยา
การเล่น

“ฉบับที่ 3”



     สวัสดีค่ะ/ครับ ชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน ทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับที่สามนี้ เราจะเรียนรู้
เกี่ยวกับการเล่น   โดยจะมีเนื้อหาดังนี้

 * การเล่น 
 * หล่อเลี้ยงความคิดสร้างสร้างสรรค์ 
 * จะส่งเสริมการเล่นได้อย่างไร 
 * บางส่วนของบทความตอน “คำาถาม-คำาตอบ” สำาหรับคำาถาม 
 “ที่ว่าครูช่วยสอนเด็กให้เล่นนั้นทำาอย่างไร?”  ซึ่งจะทำาให้เราเห็น
 ตัวอย่างของการเล่นและการเลียนแบบ

  เนื้อหาในฉบับนี้  เป็นบทความบางส่วนจากหนังสือ “สู่ความเป็นมนุษย์ผู้
สร้างสรรค์” และหนังสือ “รากฐานพัฒนาการชีวิต  งานและการเล่นในช่วง
ปฐมวัย”  ทางทีมงานวิชาการแนะนำาให้อ่านหนังสือทั้งสองเล่มเพื่อให้ได้เนื้อหาที่
ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยหนังสือมีให้ยืม/อ่านที่ห้องเรียนพ่อแม่ศิริ์รัถยา

      แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

                                                          ทีมงานวิชาการ

การเล่น

“ฉบับกลางเดือนพฤศจิกายน 2559”



เด็กควรทำ�อะไรในระยะปฐมวัย?

     เม่ือเด็กเล็กต่ืนข้ึนมาในตอนเช้า  ปกติแล้วส่ิงแรกท่ีเขาอยากทำาก็คือ เล่น  
บ่อยครั้งที่ยากจะให้เขาหยุดเล่นนานพอที่จะแต่งตัวหรือรับประทานอาหารได้
เสร็จด้วยซ้ำาไป ที่อเมริกาเวลานี้เรามีปัญหาซึ่งทวีความหนักหน่วงขึ้นทุกที  คือ  
เด็กมาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วเล่นไม่เป็น นี่เป็นเรื่องแปลกมาก เพราะแต่ไหนแต่
ไรมาการเล่นเป็นกิจกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำาหรับเด็กเล็ก  ครูอนุบาลวอลด
อร์ฟหลายรายเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาต้องใช้เวลาสองสามสัปดาห์หรือสองสามเดือน
แรกของปีการศึกษาสอนเด็กให้รู้จักเล่น  ถ้าเด็กซึ่งปกติดีไม่รู้สึกอยากเล่น  นั่น
มักเป็นสัญญาณของความเจ็บป่วย  พอเด็กค่อยยังชั่วแล้วก็จะเริ่มเล่นอีก  ดังนั้น
เราจึงต้องถามตัวเองว่า “การที่เด็กๆ ของเราเล่นไม่เป็นคือสัญญาณบ่งบอกว่าเขา
กำาลังป่วยหรือเปล่า?”

ที่มาของข้อมูล:
  บางส่วนของบทความตอน “ยิ่งเร็วยิ่งดีจริงหรือ?”  จากหนังสือ “สู่ความเป็น
มนุษย์ผู้สร้างสรรค์”

 

หล่อเลี้ยงคว�มคิดสร้�งสรรค์

     นักการศึกษาพากันมองหาแนวทางใหม่ๆ สำาหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและ
แนวทางบางอย่างได้นำาการเล่นกลับเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลอีก  แต่โชคร้ายที่
นักการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กเล็กจึงจะสามารถเรียน
รู้ได้  เขายังไม่ตระหนักกันว่าการเรียนอย่างรู้ตัวในระยะก่อนวัยเรียนนี้  เป็นการ
แทรกแซงภาวะเหมือนฝันของมโนสำานึกซึ่งจำาเป็นในการเล่น  แนวทางใหม่ที่
วิวัฒนาการขึ้นมาในการศึกษาระดับอนุบาล  คือเปลี่ยนจากสมุดและแผ่นกระดาษ
ดังแต่ก่อนมาเป็นการสอนในรูปของการเล่น  กระนั้นก็ตาม  จุดที่เน้นหนักก็ยังคง
เป็นการสอนอยู่นั่นเอง  เนื่องจากนักการศึกษาสมัยใหม่โดยมากยังคงมองไม่เห็น
ว่า  เด็กเรียนรู้ได้จากการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่ตัวเองเป็นผู้กำากับ

     จุดสำาคัญของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ คือการสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อ
อำานวยให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างสร้างสรรค ์ จากประสบการณ์ในการทำางานกับ



ร่างกายของเด็กจำาเป็นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและดูแลเอาใจใส่
     ทางด้านจิตใจ  เด็กที่ชอบเล่นมักมีความกลมกลืนในอารมณ์ความรู้สึก
มากกว่า  ก้าวร้าวต่อเด็กอื่นน้อยกว่า  นอกจากนั้นยังมีจินตนาการมากกว่า  ซึ่ง
เขานำาเข้ามาใช้ทั้งในชีวิตและในการเล่น  นอกจากนี้เรายังเห็นด้วยว่าเด็กที่ช่าง
เล่นจะมีสติปัญญาดี  เรียนรู้ได้เร็ว  มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ทักษะการ
ใช้ภาษาเหนือกว่าเด็กที่เล่นไม่เก่ง  ดิฉันนึกฉงนอยู่หลายปีว่าทำาไมครูที่มาเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลของดิฉันจึงพูดกันว่า  เด็กๆ  ของดิฉันรู้จักคำาศัพท์มากมายเหลือ
เกิน  ทั้งๆ ที่ดิฉันไม่เคยสอนเลย  แต่เดี๋ยวนี้มีการวิจัยออกมาที่แสดงให้เห็นว่า
เด็กที่เล่นได้คล่องจะพัฒนาภาษา  ทักษะทางสังคมและสติปัญญาเหนือกว่าเด็กที่
เล่นไม่คล่องหลายเท่า

    เด็กที่เล่นได้คล่องที่สุดจะมีพลังเจตจำานง (will) แกร่งกล้าที่สุด

     ระยะ 7 ปีแรกของชีวิต  พลังเจตจำานงจะพัฒนารุดหน้าไปอย่างมากในเด็ก  
รุดหน้าไปยิ่งกว่าการพัฒนาด้านความรู้สึกและการคิดเสียด้วยซ้ำา  เด็กที่เล่นได้
ไม่ดีจะมีพลังเจตจำานงต่ำา  ซึ่งจะส่งผลกระทบไปตลอดชีวิต  เป็นต้นว่าดิฉันเคย
คุยกับครูคณิตศาสตร์ที่สอนระดับมัธยม  และถามเขาว่าเท่าที่สอนมา เขาเห็นว่า
นักเรียนที่เก่งคณิตศาสตร์ที่สุดคือเด็กนักเรียนประเภทใด  เขาตอบว่านักเรียนที่
เก่งที่สุดไม่จำาเป็นจะต้องหัวดีที่สุดทางด้านคณิตศาสตร์เสมอไป  แต่เป็นนักเรียน
ที่มีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่  สามารถฟันฝ่าโจทย์ยากๆ  ไปค้นหาคำาตอบได้  บ่อยครั้ง
ที่เขามีนักเรียนหัวดีมาก  แต่ขาดความมุ่งมั่นมานะพยายาม  ผลจึงปรากฏว่าไม่
สามารถเรียนได้ดีในบั้นปลาย

     เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่กังวลกันในวงการศึกษาทั่วโลกทุกวันนี้  คือจะช่วยให้
เยาวชนเติบโตขึ้นมาโดยรู้จักคิดในแบบที่โลกต้องการได้อย่างไร  ผู้ได้รับการ
ศึกษาสมัยนี้จำาเป็นจริงๆ  ที่จะต้องมีความสามารถในการคิดระดับสูง  ไม่ใช่
เพียงแค่รู้จักกดปุ่ม  แต่จะต้องมีสติปัญญาสร้างสรรค์สามารถนำาไปใช้กับปัญหา

เด็กมาเป็นเวลา 75 ปี  เราพบว่า เด็กซึ่งเล่นได้ดีที่สุดและอย่างสร้างสรรค์ที่สุด 
จะสามารถเรียนได้ดีที่สุดในเวลาต่อมา  ทั้งยังเป็นคนที่มีความสมดุลในตัวเอง
มากที่สุดอีกด้วย  อาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกที่เราใส่ใจอย่างมากในเรื่องธรรมดาๆ 
และพื้นๆ  เช่นการเล่น  แต่ก็เพราะว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานในชีวิตของเด็กทุกคน
หรอก  จึงจำาเป็นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและดูแลเอาใจใส่  เช่นเดียวกับที่



ได้อย่างกว้างขวาง  ศาสตราจารย์นัก
มานุษยวิทยาชาวอเมริกันชื่อ  แอชลี่ย์  
มอนตากิว  ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
ดีในสหรัฐกล่าวว่า  เวลาเราดูเด็กเล่น
ก็เหมือนกับดูนักวิทยาศาสตร์ในห้อง
ปฏิบัติการนั่นเอง  นักวิทยาศาสตร์
ที่ ดีจะต้องทดลองทำาอะไรดูวิ ธีหนึ่ง  
แล้วทดลองดูอีกวิธีหนึ่ง  จะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์แบบเดียวกับเด็ก
ในโรงเรียนอนุบาลที่ปล่อยให้เด็กเล่น  
ปัจจัยบางอย่างช่วยเสริมสร้างความคิด 

สร้างสรรค์ในเด็กขณะท่ีปัจจัยบางอย่างกลับบ่ันทอนความคิดสร้างสรรค์ ในเด็กไปเสีย ดิฉัน
ขอเอ่ยถึงปัจจัยดังกล่าวบางประการ  ข้อหนึ่งซึ่งจะช่วยเด็กได้มาก ในการ
เล่นคือการมีของพื้นๆ  ถ้าหากคีแนนมีรถที่เขาเพียงแต่เข้าไปนั่งก็ขับได้  เขา
ก็คงจะไม่มีวันพยายามสร้างรถของเขาเองขึ้นมา แล้วพยายามคิดหาทางบังคับ
มัน  ยิ่งของเล่นเป็นแบบพื้นๆ  มากเพียงใด  เด็กก็ยิ่งต้องหาทางทำาอะไรกับมัน
มากขึ้นเพียงนั้น  เพื่อนดิฉันคนหนึ่งบอกว่าของเล่นที่ดีควรจะมีส่วนที่เป็นของ
เล่น 10%  มีส่วนที่เป็นเด็ก 90%  เมื่อนึกถึงการเล่นนานาประเภทที่นักเรียนของ
ดิฉันเคยเล่นแล้ว  หากดิฉันจะต้องมีปราสาทไว้ให้เด็กที่อยากเล่นปราสาท  มีร้าน
เสริมสวยไว้ให้เด็กที่อยากเล่นร้านเสริมสวย  มีรถไฟ  เรือ  ฯลฯ  ดิฉันก็คงต้อง
มีที่เก็บขนาดใหญ่พอๆ กับโกดัง  แทนที่จะทำาเช่นนั้น  ดิฉันกลับเตรียมไว้แต่ของ
พื้นๆ  เช่น  ผ้า  ขอนไม้  กิ่งไม้  หิน  เปลือกหอย  แล้วเด็กก็สามารถนำามาส
ร้างเป็นอะไรต่อมิอะไรได้สารพัด
 
      ในการเล่นที่ดีเด็กจะต้องทำานั่นทำานี่มากๆ  ไม่เฉพาะแต่ใช้แขนขาเท่านั้น  
หากรวมถึงพลังความคิดฝันจากภายในด้วย  ถ้าเราให้ของพื้นๆ  แก่เด็ก  อาทิ  
ผ้า  ขอนไม้จากในป่า  โครงไม้ง่ายๆ  สำาหรับเอาผ้ามาคลุมเป็นบ้าน  เด็กก็
จะทำาทุกอย่างที่ต้องการใช้เล่นขึ้นมาได้เอง  ในโรงเรียนอนุบาลของดิฉันมีผ้าซึ่ง
สามารถกลายเป็นเสื้อคลุมให้เด็กเล่น  หรือเป็นผ้าคลุมผม  เป็นเสื้อผ้า  หรือ
ว่าเป็นตุ๊กตาก็ยังได้  พอเราเริ่มเล่านิทานด้วยตุ๊กตาแบบนี้  ก็จะมีเด็กที่อยากพา
ตุ๊กตาไปไว้ในบ้านของเล่น  ทำาอาหารให้กิน  เอาผ้ามาพันให้  ทำากับตุ๊กตาเหมือน
เป็นตุ๊กตาจริงๆ  เลย  สุดท้ายเขาจะแกะตุ๊กตาออก  เอาผ้ามาใช้ทำาอย่างอื่นใหม่



     ปัจจัยบางอย่างก็ขัดขวางและเป็นผลเสียต่อการเล่นของเด็ก ข้อหน่ึงคือแนว
โน้มของคนสมัยใหม่ท่ีกระตุ้นสมองเด็กมากเกินไป เนื่องจากเวลาเด็กใช้ความ
คิดทางสมองก่อนเวลาอันควร  มันจะไปขัดขวางแรงผลักดันในการเล่นอย่าง

สร้างสรรค์  การเล่นอย่างสร้างสรรค์ของเด็กจะผุด
ขึ้นมาจากพลังในการเจริญเติบโตทางกายของเด็กเอง  
การใช้ความคิดทางสมองจะไปกดอันนี้ไว้  ข่มพลังที่
ผุดขึ้นมา  จนเป็นเหตุให้เด็กที่ได้รับการกระตุ้นทาง
สมองมากๆ  เล่นไม่เป็น

     ข้อสุดท้ายที่ดิฉันอยากเอ่ยถึงในแง่นี้คือ
สื่อมวลชน  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  ฯลฯ  ความ
คิดฝันของเด็กเล็กผุดขึ้นมาจากภายในใจเขาเอง  

     เราชอบให้ของพ้ืนๆ ท่ีสุดแก่เด็ก  เพ่ือให้เขาสร้างของเล่นของตัวเองข้ึนมา คุณ
จะเห็นตะกร้าใส่เปลือกหอย ตะกร้าใส่ท่อนไม้ซ่ึงเด็กจะเอามาใช้สร้างอะไรต่อมิอะไรเล่น  
โดยเขาอาจเป็นคนช่วยครูเล่ือยไม้เอง  แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้ผิวเรียบ  ของซ่ึง
ได้มาจากโลกธรรมชาติเหล่าน้ีจะกระตุ้นการเล่นท่ีเหมาะสมในเด็ก  ตามประสบการณ์
ของดิฉันนั้น  เมื่อเด็กมีแต่ของเล่นทำาจากพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์อย่างอื่น  
ลักษณะการเล่นของเด็กจะเป็นอีกแบบหนึ่งมีแนวโน้มที่จะออกมาแรงกว่า  อาจ
ถึงกับก้าวร้าวเสียด้วยซ้ำา ผ้าที่เราให้เด็กเล่นเป็นผ้าฝ้ายหรือไหม  ในที่ๆ อากาศ
หนาวก็จะเป็นผ้าที่ทอจากขนสัตว์  แต่จะเป็นวัสดุธรรมชาติเสมอ  ลินิน  ผ้า
กระสอบก็ใช้ได้  วัสดุที่ได้จากธรรมชาติจะให้สัมผัสต่อมือที่ต่างไปจากวัสดุ
สังเคราะห์

     เรานำาของขวัญจากธรรมชาติมาไว้ในอนุบาลให้เด็กเล่น  มันเปี่ยมไปด้วย
ชีวิตชีวาแต่เป็นของพื้นๆ เหลือเกิน  เด็กจึงต้องใช้ความคิดของตัวเองจริงๆ  
เขาจะต้องคิดสร้างของเล่นและเรื่องที่จะเล่นขึ้นมาเอง  ของเล่นจะไม่เป็นฝ่าย
กำาหนดการเล่นของเด็ก  แต่เด็กจะเป็นฝ่ายกำาหนดเองว่าของนั้นจะเป็นอะไร  
เด็กจะสร้างโลกขึ้นมาได้ทั้งโลกด้วยของพื้นๆ  พวกนี้ในโรงเรียนอนุบาล  เขาจะ
สร้างบ้าน  สร้างวัง  เรือ  รถไฟ  หรือจรวด  อะไรก็ตามที่เขาพบเห็นในโลกรอบ
ตัว  เขาจะนำามาเล่นแล้วทำาให้มันเป็นประสบการณ์ของเขาเอง  อีกปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งส่งเสริมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ในเด็ก  คือ  ศิลปะที่สร้างสรรค์  เช่น
การระบายสีน้ำาหรือปั้นด้วยวัสดุพื้นๆ  เช่น ขี้ผึ้ง



แต่เวลาดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์  เขาจะเผชิญกับจินตนาการของผู้อื่น  ซึ่ง
ออกมาในรูปที่แรงกล้าจนข่มความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง  ภาพที่มาจาก
จอจะเข้าแทนที่ภาพในใจของเด็กเวลาเล่น  ในโรงเรียนอนุบาลที่ให้เด็กเล่น
เช่นโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟนั้น  ตามปกติเราจะดูออกอย่างง่ายดายว่าเด็กคน
ไหนดูโทรทัศน์เด็กคนไหนไม่ดู  ถ้าพ่อแม่สามารถปิดโทรทัศน์เพื่อลูกได้  เด็กก็
จะเริ่มเล่นได้อีกในทันทีทันใด  พ่อแม่หลายรายบอกว่า “ไม่ยักรู้มาก่อนเลยว่าตัว
จริงของลูกเราเป็นอย่างนี้  ดีจังที่มีลูกตัวจริงๆ  อยู่ในบ้าน”  เนื่องจากเวลาเปิด
โทรทัศน์ไว้  เรามักจะไม่เห็นตัวเด็กที่แท้จริงซึ่งอยู่ข้างในลูก

     สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กทุกวันนี้คือ  ความคิดสร้างสรรค์ถูกตัดขาดตั้งแต่ยัง
ไม่ทันมีโอกาสอย่างถ่องแท้ที่จะพัฒนาไปอย่างจริงๆ จังๆ  ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เติม
กิจกรรมการเล่นลงในแขนขาของเขา  เติมกิจกรรมศิลปะลงในใจของเขาหรือเติม
ความคิดสร้างสรรค์ลงในหัวของเขาอย่างเต็มที่  เมื่อเยาวชนของเรามีอายุครบ 
21 ปี  และบรรลุปัจเจกภาพของตนเองจริงๆ อย่างแรงกล้าที่สุด  เขาควรจะรู้สึก
ว่า  “บัดนี้ความคิดของฉันสุกงอมแล้ว  บัดนี้ความรู้สึกของฉันสุกงอมแล้ว  บัดนี้
สมรรถภาพของฉันในการรับใช้โลกสุกงอมแล้ว  บัดนี้ฉันพร้อมแล้วอย่างแท้จริงที่
จะออกไปผจญโลก  และทำาในสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อจะทำา”  แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  
เยาวชนของเรากลับก้าวสู่วัย 21  ในสภาพที่หมดพลัง  แทนที่จะรู้สึกถึงไฟแห่ง
ความสร้างสรรค์ลุกโพลงอยู่ภายใน  พวกเขากลับรู้สึกห่อเหี่ยวสิ้นหวัง  ด้วยเหตุนี้  
จำานวนเยาวชนที่หันเข้าหายาเสพติด  เหล้า  เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  การตั้งท้องใน
วัยรุ่น  และอื่นๆ  จึงพุ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน



     ปัญหาจำานวนมากที่พวกเขาประสบอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นปัญหาที่ไม่จำาเป็น
ต้องเกิดขึ้นเลย  มันเป็นปัญหาที่สังคมก่อให้เขา  โดยผ่านการศึกษาซึ่งทำาลาย
บางสิ่งบางอย่างในตัวเขาลงไป  แทนที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างในตัวเขาขึ้น
มา  ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยในการให้การศึกษาที่ดีและสร้างสรรค์แก่เด็ก  ซึ่ง
จะปลุกความสร้างสรรค์ในตัวเขาเองขึ้นมา

ที่มาของข้อมูล:
บางส่วนของบทความตอน “หล่อเล้ียงความคิดสร้างสรรค์”  จากหนังสือ “สู่ความเป็นมนุษย์
ผู้สร้างสรรค์”

จะส่งเสริมก�รเล่นได้อย่�งไร?

     ผู้ใหญ่ควรทำาอะไรระหว่างที่เด็กเล่น?  ถ้าเรามัวนั่งดูเด็กก็จะเล่นได้ไม่ดีหรือ
ถ้าเราเล่นกับเด็ก  เด็กก็จะคอยพึ่งพาเราและเล่นได้ไม่ดีอีกนั่นแหล่ะ  เมื่อเด็ก
เล็กๆ  ได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเรื่องของผู้ใหญ่  ก็มักจะออกวิ่งเพ่นพ่านไป   แล้วก็จะ
เกิดปัญหาขึ้นมา  เพราะเด็กยิ่งวิ่งเพ่นพ่านมากเท่าไหร่  เราก็ยิ่งประสาทเสียมาก
ขึ้นเท่านั้น  และเรายิ่งประสาทเสียมากเท่าไร  เด็กก็ยิ่งวิ่งเพ่นพ่านมากเท่านั้น  
แต่เมื่อผู้ใหญ่ยุ่งอยู่กับการทำางานในโลกรอบตัวเด็ก  ไม่ว่าจะทำาอาหาร  
ซักผ้า  ทำาความสะอาด  สร้างนั่นสร้างนี่  ทำาของใหม่ๆ  ให้เด็กอนุบาล  
หรือซ่อมแซมของเก่า  งานที่ผู้ใหญ่ทำาอย่างมีจุดรวมมีเป้าหมายนั่นแหละ
จะช่วยเกื้อหนุนการเล่นของเด็ก

     เมื่อเช้านี้ดิฉันเห็นเด็กอนุบาลเฝ้าดูคนงาน  2  คนสร้างรั้ว  ดิฉันรู้ได้เลย
ว่าเด็กเหล่านั้นจะเล่นเป็นช่างไม้ตอกตะปูสมมุติว่าสร้างรั้ว  ทำางานแบบที่เห็นคน
งานทำากันไปอีกหลายวันหลังจากนี้  เด็กๆ  พากันนั่งเฝ้าดูอากัปกิริยาทุกบททุก
ตอนของคนงาน  สิ่งที่กระตุ้นการเล่นของเด็กได้ดีที่สุดคือการได้เห็นผู้ใหญ่
ทำางานจริงๆ  นี่แหล่ะค่ะ

     นอกจากของเล่นพื้นๆ  แล้ว  คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งจำาเป็นต่อเด็กในการ
เล่นที่ดี  คือความเป็นระเบียบและการมีจุดศูนย์รวมในชีวิตรอบๆ ตัว  มิฉะนั้น



อย่างเช่นเวลาอาหารก็อาจจะเอาอาหารสำาเร็จรูปออกจากช่องแช่แข็งในตู้เย็นเข้า
ไมโครเวฟไปเลย  เด็กไม่มีโอกาสได้เห็นการปรุงอาหาร  การซักล้าง  การทำางาน
ใดๆ  สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเล่นของเด็ก  เด็กจะเล่นได้ยากขึ้นหากไม่เห็น
การทำางานจริงๆ  ดำาเนินอยู่รอบตัว

ที่มาของข้อมูล: บางส่วนของบทความตอน “จะส่งเสริมการเล่นได้อย่างไร?”  จากหนังสือ 
“สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์”

     การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่บ้านและโรงเรียนอนุบาลจึง
เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง  รวมถึงโอกาสที่เด็กจะได้เลียนแบบด้วย วิธีที่ดีที่สุดคือ
การที่ผู้ใหญ่ทำางานอย่างมีความสุขและมีเป้าหมายไปเงียบๆ  ขณะที่เด็ก
เล่น  บรรยากาศสร้างสรรค์อย่างสุขสงบมีความสำาคัญเหนือกว่าการใช้คำาพูดหรูๆ  
หรือการบอกเด็กว่าให้เล่นอะไรหลายเท่าทีเดียว  เด็กๆ  ควรได้รับการ “โอบล้อม
อย่างมั่นคง”  จากการทำางานของผู้ใหญ่  ควรเข้าร่วมในงานนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้  
แม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงก็ตาม  ตรงนี้ฟังดูคล้ายจะขัดกัน  แต่คงจะเป็นที่
เข้าใจได้สำาหรับพ่อแม่คนใดก็ตามที่เคยทำาอะไรต่อมิอะไรรอบๆ บ้านหรือในสวน  
รวมทั้งผู้ที่เคยนั่งอยู่ในห้องเด็กเล่นโดยมีตะกร้าเย็บผ้าหรือกระดานรีดผ้าอยู่ข้าง
ตัว  ขณะเดียวกันก็แผ่รัศมีแห่งความสงบและความสนใจออกไปรอบๆ  ด้วย

     ผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบเด็กมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดทีเดียวเพราะเท่ากับเป็น
ระบบแห่งจังหวะแบบแผนและระเบียบวินัยสำาหรับเด็ก  ผู้ใหญ่สามารถแสดง

การเล่นของเด็กก็จะเตลิดเปิดเปิง  เด็กๆ  
ใช้งานแขนขากันมาก  การศึกษาสำาหรับ
เด็กปฐมวัยแท้จริงแล้วเป็นการสอนให้รู้จัก
ใช้แขนขา  ไม่ใช่เล่นเรื่อยเปื่อย  แต่ทำา
อย่างไรจึงจะมีจุดศูนย์รวม  มีการกำากับ
ทิศทางในชีวิต  ในการใช้แขนขา

     สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในอเมริการวมทั้ง
ยุโรปก็คือ  เด็กได้เห็นการทำางานจริงใน
บ้านน้อยลงทุกทีๆ  มีการใช้เครื่องจักร
เข้ามาทำาแทนมากขึ้นทุกขณะ  หรือ



ความชื่นชอบงานที่ตนทำา  รวมทั้งความเต็มอกเต็มใจที่จะทำางานหนัก
ออกมาให้เด็กเห็นได้  โดยที่ความพยายามเหล่านี้จะไม่มีวันสูญเปล่าเลย  
เนื่องจากเด็กเล็กๆ  คือนักเลียนแบบโดยธรรมชาติ!

      รางวัลตอบแทนส่ิงท่ีเราลงแรงไป  คือการท่ีเด็กซ่ึงได้รับการดูแลในลักษณะ
น้ี  สามารถเล่นได้อย่างเป็นสุขและเพลิดเพลิน  นับเป็นการสร้างรากฐานอันม่ันคง
ให้แก่ความสุขในอนาคตของเขา

      เมื่อเป็นเช่นนี้  จุดมุ่งหมายสำาหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแล
ให้การศึกษาเด็กจึงเป็นที่ชัดเจน  ในระยะปฐมวัยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กมี
ประสบการณ์และโอบรับพัฒนาการแต่ละขั้นตอนอย่างเต็มที่  ความท้าทายใน
แต่ละขั้นตอนจะช่วยให้เด็กได้เสริมและฝึกฝนทักษะ  ตลอดจนความสามารถของ
ตน  เพื่อว่าเมื่อรูปกายก่อร่างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้ว  พร้อมที่จะก้าวผ่านการ
เปลี่ยนแปลงขั้นแรก  เด็กจะได้สามารถรับมือกับความท้าทายของวัยเรียนได้
อย่างเหมาะสม  ด้วยความมั่นใจว่าตนพร้อมสำาหรับภารกิจที่จะต้องเผชิญ

ที่มาของข้อมูล: บางส่วนของบทความตอน “พัฒนาการของเด็กปฐมวัย”  จาก
หนังสือ “รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย”



บ�งส่วนของบทคว�มตอน “คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ” 
สำ�หรับคำ�ถ�ม “ที่ว่�ครูช่วยสอนเด็กให้เล่นนั้นทำ�อย่�งไร?”

     เด็กท่ีเล่นไม่เป็นมักก่อกวนการเล่นของเด็กอ่ืน  ทำาบ้านเขาพัง  หรือไม่ก็ทุบตีเด็ก
อ่ืน  ประสบการณ์ของดิฉันพบว่าเด็กเหล่าน้ีมักมีปัญหาเก่ียวกับการเลียนแบบ  กล่าว
คือ  ถึงเราจะทำางานอยู่ต่อหน้าต่อตาเขา  แต่เขามองไม่เห็นอย่างแท้จริงว่าเรากำาลัง
ทำาอะไร  ส่ิงท่ีเราทำาไม่ได้ให้แรงบันดาลใจในการเล่นแก่เขา  เราจำาเป็นจะต้องสร้าง
สายสัมพันธ์กับเด็กคนน้ันอย่างแน่นแฟ้น  เพ่ือปลุกสมรรถภาพในการเลียนแบบของ
เขาข้ึนมา  แล้วมันก็จะถ่ายเทไปสู่การเล่นของเขา  สมัยน้ีบางทีเด็กๆ  ของเราก็อยู่ใน
ภาวะลุกล้ีลุกลนเสียจนไม่สามารถเลียนแบบได้อีกต่อไป  น่ีเป็นปัญหาร้ายแรงทีเดียว  
หมายความว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้  ไม่สามารถมีส่วนร่วมในโลกรอบตัวได้ ไม่สามารถ
รู้สึกว่าโลกน้ีเป็นท่ๆี   ดี น่าอยู่สำาหรับเขา

     ดิฉันอยากจะเล่าถึงเด็กคนหน่ึงท่ีเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากดิฉันคิดว่าเราเห็นลักษณะ
ดังกล่าวปรากฏบ่อยข้ึนทุกทีๆ ในเด็ก  ดิฉันเคยมีลูกศิษย์คนหน่ึงเป็นเด็กผู้ชาย
ตัวเล็กๆ  เขาเล่นกับเด็กอ่ืนไม่ค่อยได้  เพราะชอบเล่นแรงจนใครๆ  กลัวกันหมด  
เดือนแรกดิฉันพยายามช่วยเหลือเขาด้วยวิธีการต่างๆ  นานา  แต่ดูเหมือนทุกอย่าง
ท่ีดิฉันทำาจะไม่ได้ส่งผละไรลึกซ้ึงนัก

     วันหน่ึงดิฉันทำาเนยอยู่ในห้องเรียน  โดยมีเด็กๆ  เล่นอยู่ใกล้ๆ  เด็กๆ  จะเข้า
มาหาดิฉันคราวละ 1 หรือ 2 หรือ 3 คน  แล้วถามว่า  “ครูทำาอะไรอยู่คะ?  ขอทำา
ด้วยคนสิ”  เขาจะป่ันเนยกับดิฉันสักพักแล้วไปเล่นต่อ  แต่เด็กท่ีช่ือแอนด้ีคนน้ีไม่มี
ทีท่าว่ากระตือรือร้นอยากจะมีส่วนร่วมบ้างเลย  ในท่ีสุดดิฉันจึงเรียกเขามาข้างๆ  ให้
มาช่วย  เด็กอ่ืนจะหยิบท่ีป่ันเนยมาลงมือป่ันทันที  แต่แอนด้ีเอาแต่ซักน่ันถามน่ี “ครู
ทำาอะไรหรือครับ?  น่ันมันอะไรน่ะ?  ข้างในมันเป็นอะไรครับ?  ครูจะทำาไปทำาไม?” 
คำาถามท้ังหมดล้วนมาจากหัว  สุดท้ายดิฉันจึงย้ังเขาไว้แล้วบอกว่า  “เอ้า  เอามือจับ
ไม้ป่ันเนยไว้นะ”  แล้วดิฉันก็เอามือจับไว้ด้วย  คร้ันขยับไม้ข้ึนลงดิฉันจึงเห็นว่าไม่มี
การเคล่ือนไหวอะไรออกมาจากแขนของเขาเลย  เขาไม่รู้จริงๆ  ว่าต้องทำาอย่างไร  
ท้ังๆ  ท่ียืนดูดิฉันทำามาพักหน่ึงแล้ว  เด็กคนอ่ืน  รู้ได้ทันทีว่าทำาอย่างไรจากการดู
ดิฉัน

     พ่อของเด็กคนน้ีพูดคุยกับเขาในเชิงกระตุ้นความคิดอยู่เสมอ  เด็กคนน้ีจึงใช้
สมองมาก  แต่ไม่ได้ใช้แขนขา  ท้ังๆ ท่ีตามธรรมดาเด็กในระยะ  7  ปีแรกจะ



ใช้แขนขากันมาก  หกสัปดาห์หลังจากน้ันดิฉันจะชวนเขามาช่วยทุกวันๆ  ระหว่าง
เวลาเล่นวันละ  10 หรือ 15 นาทีไม่ว่าดิฉันจะทำางานอะไรอยู่ก็ตาม  ทำาอาหาร เย็บ
ผ้า ทำาความสะอาด หรืองานไม้ ทุกๆ คร้ังเขาจะบอกว่า “ผมทำาไม่เป็นหรอก”
และดิฉันจะบอกว่า  “ครูจะช่วยเอง”  ระยะแรกดิฉันต้องจับมือเขาทำาทุกอย่าง เพราะ
เขาไม่รู้เลยว่าจะทำาอย่างไร ผ่านไปได้สองสัปดาห์เขาก็เลิกพูดว่าทำาไม่เป็น  สอง
สัปดาห์ต่อมาเขาเร่ิมเข้ามาเองโดยท่ีดิฉันไม่ต้องไปตาม  เขาค่อยๆ  เรียนรู้ไปที
ละน้อยๆ  หรือท่ีถูกก็คือมือของเขาค่อยๆ  เรียนรู้ว่าต้องทำาอย่างไร  ประมาณหก
สัปดาห์ให้หลังเขาก็สามารถทำาอะไรๆ  ได้เหมือนเด็กอ่ืนๆ 

     ระหว่างท่ีเด็กคนน้ีหัดใช้มือทำาส่ิงต่างๆ น้ัน  เขาเล่นกับเพ่ือนได้ดีข้ึนและกลาย
เป็นเด็กท่ีร่าเริงจนเด็กอ่ืนๆ  ในโรงเรียนอยากเล่นด้วย  ในไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านหลัง
ใหญ่จนเด็กเล่นด้วยกันได้ทีละ  10-12 คน  เขากลายเป็นเด็กท่ีเล่นเก่งท่ีสุดคนหน่ึง
ในห้อง  เป็นท่ีรักใคร่ของเพ่ือนๆ  ซ่ึงแต่ก่อนน้ีพากันกลัวเขา  เรารู้สึกได้ว่าเขาเร่ิม
จะคิดแล้วว่าโลกน้ีช่างดีน่าอยู่เสียจริง

     นอกจากน้ีดิฉันยังมีโอกาสได้สอนเด็กคนหน่ึงซ่ึงถูกวินิจฉัยว่าออทิสติกอ่อนๆ  
รายน้ีต้องใช้เวลานานข้ึนกว่าจะช่วยให้เขาเล่นได้  หลังจาก  4-5 เดือนผ่านไป
เขาก็สามารถเล่นกับเด็กอ่ืนได้อย่างดีจริงๆ แต่เร่ืองน้ีต้องอธิบายกันยาวค่ะ  ตาม
ประสบการณ์ของดิฉันพบว่าเราสามารถช่วยให้เด็กทุกคนกลับมาเล่นได้  บางคร้ังก็
เร็ว  บางคร้ังก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อย  แต่เราจะสามารถนำาเขากลับมาสู่
การเล่นได้อีก

ท่ีมาของข้อมูล: บางส่วนของบทความตอน “คำาถาม-คำาตอบ” สำาหรับคำาถาม “ท่ีว่า
ครูช่วยสอนเด็กให้เล่นน้ันทำาอย่างไร?” จากหนังสือ “สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์”



เก่ียวกับหนังสือและผู้เขียน

หนังสือ “สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์”  

แปลโดย จันทร์เพ็ญ พันธ์ุโอสถ 
  เป็นบันทึกคำาบรรยายของโจน ออลมอน 
ประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟ แห่ง
ทวีปอเมริกาเหนือ ขณะเยือนประเทศไทย
ตามคำาเชิญของ ปัญโญทัย 

เก่ียวกับผู้เขียน  โจน ออลมอนมีภูมิลำาเนาเดิมอยู่ท่ีวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ 
เร่ิมสอนเด็กอนุบาลในปี 1971 ปีต่อมาเธอเร่ิมรู้จักการศึกษาแนววอลดอร์ฟ 
และสอนอยู่ 5 ปีท่ีโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งบอลติมอร์ ต่อมาจึงย้ายไปสอนท่ี Acorn 
Hill Children’s Center ซ่ึงเป็นโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟขนาดใหญ่ในซิลเวอร์สปริง 
รัฐแมร่ีแลนด์อยู่ 10 ปี ปัจจุบันเธอดำารงตำาแหน่งประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลด
อร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ และผู้ประสานงานของ Alliance for Childhood นอกจาก
จะสอนตามสถาบันฝึกอบรมครูอนุบาลแห่งต่างๆ แล้ว ยังเดินทางไปบรรยายและให้
คำาปรึกษาแก่วงการอนุบาลท่ัวประเทศ รวมท้ังในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

หนังสือ “รากฐานพัฒนาการชีวิต  งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย”

แปลโดย จันทร์เพ็ญ พันธ์ุโอสถ 
  โดย Freyja Jaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจน
และประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาล
วอลดอร์ฟได้บรรยายถึงความสำาคัญของงานและการเล่น
ต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย
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