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ทอรุ้งศิริ์รัถยา
“ขอบเขต”

“ฉบับที่ 5”



     สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน

      ทอรุ้งศิร์ิรัถยาฉบับท่ี 5 น้ี เราเข้าใจความพยายามและความต้ังใจของพ่อแม่  
ทุกท่านในการเลี้ยงลูกของเราในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ซึ่งหลายบ้านอาจพบ
ความท้าทายในการเลี้ยงดู เราจึงได้นำาบทความ “ขอให้มั่นคง” และ “เสรีภาพ
ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการให้อิสระ” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับลูกๆ ในชีวิต
ประจำาวันได้ดียิ่งขึ้น
   “ขอให้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์บังเกิดขึ้นในหัวใจของผู้คนทั้งหลาย ขอให้
พลังในการคิด ความรู้สึก และพลังเจตจำานงบังเกิดขึ้นในเด็ก เมื่อเด็กเหล่านี้
เติบโตขึ้น จะได้สามารถย้อนกลับไปมองพ่อแม่ด้วยความขอบคุณที่พ่อแม่เล็ง
เห็นปัญหาสังคมแต่แรก แต่ก็ยังคงไม่ได้รับการเติมส่วนที่ขาด เนื่องจากตัวพ่อ
แม่เองไม่สามารถผ่านการศึกษาระบบใหม่ที่มุ่งไปในทางสังคมได้ สำาหรับพ่อแม่
ผู้เข้าใจหลักการของการศึกษาแบบนี้ เด็กๆ จะย้อนกลับไปมองด้วยความรู้สึก
ขอบคุณ เด็กเหล่านี้จะถูกนำาพาไปสู่ยุคใหม่ร่วมกับคนอื่นๆ โดยพลังที่ตนได้มา
ผ่านการเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง”  ส่วนหนึ่งของ   
คำาปราศรัยของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์เมื่อโรงเรียนวอลดอร์ฟเริ่มเปิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในเดือนกันยายน 1919

      แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนมิถุนายน 2560”

“ขอบเขต”



ขอให้มั่นคง
  
                                            “ปัญหาของพ่อแม่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ คือ 
                                   ไม่สามารถแสดงความหนักแน่นมั่นคงออกมาได้...”  
       น.พ. เบนจามิน สป็อค   ผู้เขียน “Baby and Child Care”    หนังสือเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กซึ่งขายดีที่สุด และมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อพ่อแม่ยุคใหม่ตั้งข้อสังเกต  
“ผมคิดว่าเหตุผลสามัญที่สุดที่ว่า เหตุใดพ่อแม่จึงไม่สามารถแสดงความหนักแน่น
มั่นคงได้ ก็เพราะเกรงว่า หากตนยืนกรานในสิ่งที่ไม่ตรงใจลูก จะทำาให้ลูกเกลียดตน 
หรืออย่างน้อยก็รักน้อยลง เราจะเห็นข้อนี้ได้อย่างชัดเจนในรายที่สุดโต่ง  ซึ่งเด็กร้ายๆ 
สามารถได้ในสิ่งที่ตนต้องการด้วยการร้องตะโกนว่า “หนูเกลียดแม่!” แม่จะหน้าเสีย 
และโอนอ่อนตามความต้องการของลูกทันที
 “แน่ละ พวกเราส่วนใหญ่ไม่ชอบความไม่สบอารมณ์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมักยอม
สนองความต้องการของผู้อื่น รวมทั้งลูกของเราเอง แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ชอบธรรมใน
การยอมตามลูกอย่างไม่มีเหตุผลเลย เนื่องจากเราจะรู้สึกได้ว่า การทำาเช่นนั้นมีแต่จะ
นำามาซึ่งข้อเรียกร้องและการโต้เถียงมากขึ้นเรื่อยๆ”
 ครอบครัวสมัยนี้ ลูกครองความเป็นใหญ่ในบ้าน พ่อแม่มักไม่กล้าขัดความ
ประสงค์ ซ้ำายังฝึกสอนให้ลูกรู้โดยไม่ตั้งใจว่า การดิ้นพราดๆ จะทำาให้ตนได้เกมกด หรือ
โดนัทตามต้องการ แม้จะรู้ว่าโทรทัศน์ทำาลายจินตนการ ความคิดสร้างสรรค์ของลูก 
เวลาที่ลูกร่ำาร้องก็ยังอดใจอ่อนไม่ได้ บางครั้งความสนใจในงาน ความสะดวกในการ             
ทำากิจวัตร หรือความต้องการเวลาส่วนตัว คุยโทรศัพท์ของบางคน ก็มีน้ำาหนักมากกว่า
ผลกระทบในทางลบจากการทำาลายวิธีคิด วิธีการเรียนรู้ที่ลูกจะได้รับจากการดูโทรทัศน์
หรือบางทีเวลาอารมณ์ดี ลูกขออะไรก็ปรนเปรอ แต่เวลาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าได้หวัง หรือ
ไมก่พ็อ่หา้ม  แตแ่ม่ให ้ เมือ่ขาดบรรทัดฐานท่ีแน่นอน  ลกูจึงไมส่ามารถรูไ้ดอ้ยา่งชัดเจนว่า
สิ่งนี้ควรหรือไม่ควร จึงต้องลองทำาในสิ่งที่พ่อแม่ห้าม เพื่อให้รู้ว่าทำาได้หรือไม่ได้กันแน่
“คุณจะต้องมีความสม่ำาเสมอ” จอห์น โรสมอนด์ นักจิตวิทยาเด็กแนะนำา  “การที่คุณ
ขาดความสม่ำาเสมอจะไปบีบให้ลูกต้องคอยทดสอบขอบเขตและ ความทรงสิทธิ์ของพ่อ
แม่อยู่เนืองนิจ การทดสอบเป็นวิธีที่เด็กใช้ในการกดดันพ่อแม่ให้แสดงความหนักแน่น
มั่นคงออกมา ให้เลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้หาจุดยืนเสียที”
 การที่ลูกชอบแอบเล่นเกม ทั้งๆที่แม่ห้าม หรือใช้คำาพูดไม่ดีทั้งๆที่รู้ว่าพ่อไม่
ชอบก็คือวิธีทดสอบของเขาว่าเราหมายความตามที่พูดจริงหรือไม่
 ลูกต้องการพ่อแม่ที่สามารถให้การนำาทางและกำาหนดขอบเขตแก่เขาได้   



พ่อแม่ที่ยอมให้ลูกไม่ชอบ พ่อแม่ที่ห่วงใยความต้องการภายในของลูกมากกว่าความ
เห็นชอบจากลูก ถึงแม้ปากลูกจะบอกว่า “ไม่รักพ่อ” ที่ขัดใจเขา แต่ลึกๆ แล้วในใจเขา
ขอบคุณที่พ่อไม่ยอมให้เขาทำาในสิ่งที่ไม่ควร ขอบคุณที่แม่สกัดกั้นทัศนคติ ค่านิยม
แสวงวัตถุไม่ให้แพร่พิษต่อเขา
 “ดิฉันได้เรียนรู้ว่า ดิฉันสามารถทำาในสิ่งที่ลูกต่อต้านสุดฤทธิ์ได้” แม่คนหนึ่ง
ถ่ายทอดไว้ หลังจากเกิดการระบาดของเหาที่โรงเรียนของลูก  “ไม่ว่าลูกจะเบี่ยงเบน
ความสนใจ ร้องไห้ แหกปากตะโกน หรือบ่นว่าอย่างไร ก็ไม่อาจทำาให้ดิฉันละเว้น    
จากหน้าที่ที่ต้องทำาได้ ดิฉันทำาในสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพื่อดูแลเขา และเขาจะต้อง     
ยอมตาม ไม่มีการยืดหยุ่นผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น”
 “นี่เป็นปราการใหญ่สำาหรับดิฉัน แต่ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวนี้ลูกๆ คงเข้าใจดีว่า     
ใครเป็นคนกำากับเขา และทำาไมเขาจึงต้องมีคนกำากับ  บางทีเขาอาจจะรักดิฉันมากขึ้น    
ด้วยซ้ำาไปก็ได้ที่คอยกำากับเขา...”
 เรื่องทางกายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด เข้าใจได้ง่ายกว่า หากพ่อแม่ตระหนัก         
ถึงความร้ายแรงของผลกระทบจากสิ่งนั้น ไม่ว่าจะต้องจริงจังเพียงใดก็ทำาได้ ส่วนมิติ
อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือความคิด เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถ     
ชั่ง ตวง หรือวัด แต่ก็ต้องการความจริงจังโดย “ไม่มีการยืดหยุ่นผ่อนผันใดๆ ทั้งสิ้น” 
ไม่แพ้กัน
 จากธรรมชาติและพัฒนาการมนุษย์ที่ได้ศึกษาและสังเกตมา ทำาให้ครู         
วอลดอร์ฟ มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดการณ์ถึงผลภายหน้าได้ และ
พยายามเตือนผู้ปกครองให้รับมือ ทำาความเข้าใจ เตรียมการป้องกันหรือแก้ไข  แต่สิ่ง
ที่ยังเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งมาไม่ถึง มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คน
จะเข้าใจ ตระหนัก และยอมรับ ทว่า เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นตามแนวโน้มที่คาดไว้     
ก็มักสายเกินกว่าจะแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรได้เสียแล้ว
 คำาแนะนำาตักเตือนของแพทย์ ผู้ป่วยยังไม่ค่อยยอมทำาตามกฎหมายก็มี
ผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดอยู่เป็นนิจ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่พ่อแม่ไม่ยอมปฏิบัติตาม        
คำาแนะนำาของครู เพราะการปรับเปลี่ยนความเคยชิน หรือทำาอะไรที่ขัดกับความ
สะดวกสบายส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องที่ทำาได้ง่าย เราจึงเห็นพ่อแม่ที่ปรับลูกให้สอดคล้องกับ     
ความสะดวกของตน มากกว่าพ่อแม่ที่ยอมปรับความสะดวกสบายของตนให้สอดคล้อง
กับ สิ่งที่จำาเป็นสำาหรับลูก
 ขอให้พ่อแม่ทั้งหลายมีความกล้าหาญและเข้มแข็งเพียงพอที่จะรักษา     
ความสม่ำาเสมอ ความหนักแน่นมั่นคงเอาไว้ จนสามารถนำาทางลูกได้อย่างตลอด           
รอดฝั่งด้วยเถิด 



เสรีภาพไม่ได้เริ่มต้นด้วยการให้อิสระ
 
       “ตอนเช้าลูกมีปัญหาเรื่องการแต่งตัวมากเลยค่ะ  
          กว่าจะเลือกเสื้อผ้าได้รื้อแล้วรื้ออีก” 
     “อุตส่าห์ให้เลือกก่อนแล้วว่าจะกินอะไร  
           พอสั่งมาให้ก็ไม่ยอมกิน จะเอาของคนอื่น”
 
 เหตุการณ์ทำานองนี้ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ยากในครอบครัวสมัยใหม่  คนรุ่นก่อน
เติบโตขึ้นมาภายใต้ทัศนคติของสังคมที่ว่าเด็กเป็นผู้น้อยจะต้องเคารพ เชื่อฟัง ปฏิบัติ
ตามผู้ใหญ่โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ มาในยุคประชาธิปไตยปัจจุบัน นักจิตวิทยานักการ
ศึกษาได้เปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ชนชั้นกลางเสียใหม่ ให้เห็นความสำาคัญของการให้
สิทธิเสรีภาพแก่เด็ก ให้โอกาสเด็กตัดสินใจด้วยตนเองตั้งแต่เล็ก ทุกวันนี้เราจึงเห็นว่า
หลายๆ บ้านลูกเป็นผู้เลือกร้านอาหารที่จะเข้า ศูนย์การค้าที่จะไปจับจ่าย สถานที่ท่อง
เที่ยวที่จะไป โรงเรียนที่จะเรียน
 ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏในชีวิตครอบครัวรุ่นเดิมซึ่งไม่ค่อยให้
โอกาสเด็กเป็นฝ่ายเลือก สิ่งที่มักเกิดขึ้นคือความอึดอัดคับข้องใจซึ่งขยายไปเป็นการ
ต่อต้าน การปฏิเสธในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ยุคนี้เคยผ่านประสบการณ์ทำานองนี้มา จึงพยายาม
ปฏิบัติในสิ่งตรงข้ามต่อลูกของตน ทว่า เสรีภาพคือเป้าหมายที่เราจะส่งเด็กไปให้ถึง 
ไม่ใช่จุดเริ่มต้น เสรีภาพเป็นคำาที่สวยหรู น่าฟัง การให้เสรีภาพแก่เด็กเป็นสิ่งที่น่า
ดึงดูดใจ แต่ขอให้ทบทวนดูให้ดีว่า เมื่อเด็กได้เลือกได้ตัดสินใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ การ
ตัดสินใจของเด็กกระทำาไปบนพื้นฐานของอะไร การตัดสินใจเกิดขึ้นภายหลังการชั่ง
ตรองใคร่ครวญด้วยความยั้งคิด หรือเป็นไปตามอารมณ์ชั่วแล่นตามความพอใจส่วน
ตัวที่ผุดขึ้นมาจากการกระทบกับสิ่งเร้าในขณะนั้น เด็กเล็กมีความสามารถที่จะตัดสินใจ
ด้วยความยั้งคิดจริงหรือ
 เด็กที่เลือกหรือทำาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นประจำาตั้งแต่เล็กกว่าเขาจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็มีประสบการณ์อันยาวนานในการตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์
ชั่วแล่น ตามอำาเภอใจของตน จนกลายเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชินไป จึงไม่น่า
แปลกใจที่เด็กน่ารักๆ หลายคนกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ใช้อารมณ์เป็นใหญ่เมื่อโต
ขึ้น พาให้พ่อแม่นึกฉงนว่าเหตุไฉนลูกที่เลี้ยงมาอย่างเพื่อน ให้อิสระมาโดยตลอด จึง
ทำาอะไรโดยถือความพอใจส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ไม่เพียงแต่เท่านั้น แทนที่จะมีความเป็น      



ตัวของตัวเองอย่างที่หวังเมื่อโตขึ้น กลับเอาแต่ตามเพื่อน ตามกระแส ตามแฟชั่น
 “ลูกจะเอาตุ๊กตาแบบไหนสีอะไรดีล่ะ ฟ้า ชมพู เขียว หรือเหลือง?”
 “หนูอยากฟังนิทานเรื่องอะไรล่ะ?”
 คำาถามทำานองนี้มีขึ้นด้วยเจตนาที่ต้องการเคารพความคิเห็นของเด็กเปิด
เสรีภาพให้แก่เด็ก ให้โอกาสเด็กได้ตัดสินใจ ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปลุกให้เด็ก
ตระหนักถึงความชอบ ความพอใจ ความต้องการของตนเองก่อนเวลาที่สำานึกดังกล่าว
จะเกิดขึ้นมาในตัวเด็กเอง คำาถามเหล่านี้บอกเด็กว่า ความพอใจ ความต้องการของเขา
มีความสำาคัญเป็นที่สุดสำาหรับเขาและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องใส่ใจและปฏิบัติตาม 
และกลายเป็นส่วนสำาคัญในคำาศัพท์ของเด็กซึ่งเราจะได้ยินทั้งเวลาอาหาร เวลาแต่งตัว 
เวลานอน เวลาเล่น ความสนใจของเขารวมศูนย์อยู่ ณ สิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของเขา
ในขณะนั้น การให้เด็กเล็กทำาตามใจชอบจะสร้างความสับสนให้เขา ทำาให้เขา คิดว่า
ความถูกใจคือความถูกต้อง การให้อิสระแก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัยจึงเป็นการส่งเสริมให้เขา
ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ชั่วแล่น เป็นทาสของสิ่งเร้า ในวัยเด็กเขาอาจจะไม่ยอมทำาสิ่ง
ที่จำาเป็นต้องทำาเพราะไม่นึกอยาก เมื่อสืบเนื่องไปจนเข้าวัยรุ่น คนรอบข้างจะไม่พอใจ
ในความไม่รับผิดชอบ ความเห็นแก่ตัวของเขา

  ช่วงที่เด็กต้องการเสรีภาพคือวัยรุ่น      ไม่ใช่
วัยอนุบาล สิ่งที่เด็กอนุบาลต้องการคือ การนำาทาง   
ด้วยความรัก ให้เขารู้ว่าอะไรคือความถูกต้องดีงาม 
ทั้งสำาหรับตนเองและส่วนรวม   เพื่อจะได้สามารถ
นำาทางชีวิตตนเองได้เมื่อเติบใหญ่ เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่
ใกล้ตัวคอยนำาทางให้ในวัยต้นๆ ก็จะไม่สามารถ    
ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองได้ในวัยรุ่น 
เมื่อถึงช่วงนั้นที่ที่เขาจะมองหาคือผู้นำา เราจึงเห็น   
วัยรุ่นจำานวนมากไปเข้าแก๊งเข้าก๊วนซ่ึงมีกฎเกณฑ์
เข้มงวดเคร่งครัด หัวหน้ามีอำานาจสิทธิ์ขาด

 สำาหรับช่วงวัยประถม หน้าที่ของเราคือรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่าง
การกำาหนดกรอบที่เหมาะสมให้เด็ก และการเปิดให้เขาก้าวไปสู่ความเป็นอิสระอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจในความต้องการภายในของ
เด็กที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย



 หากเราสร้างบรรทัดฐานแห่งชีวิตให้กับลูกเสียแต่เล็ก ให้เขามีประสบการณ์
และตระหนักว่า คนอื่น สิ่งอื่นในโลกนี้ ล้วนมีคุณค่าเช่นเดียวกับความต้องการตาม
อารมณ์ความรู้สึกของเขา เมื่อเขาก้าวเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเราจะต้องมอบเสรีภาพให้แก่เขา 
เราก็จะวางใจได้ว่า เสรีภาพที่เรามอบให้นี้ ไม่นำาพาเขาหลงทิศผิดทาง ถึงยามนั้นเขา
จะก้าวไปตามเส้นทางชีวิตของตนเองด้วยความมั่นคง โดยไม่ต้องให้เราคอยพะวงหรือ
คอยควบคุม จนเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอีกต่อไป



Siratthaya Waldorf Education
www.siratthaya.com


