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      ทอรุ้งศิร์ิรัถยาฉบับท่ี 6 น้ี เราเข้าใจความพยายามและความต้ังใจของพ่อแม่  
ทุกท่านในการเลี้ยงลูกของเราในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ซึ่งหลายบ้านอาจพบ
ความท้าทายในการเลี้ยงดู เราจึงได้นำาบทความ “จัดจังหวะชีวิตให้ลูก” ซึ่ง
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จัดจังหวะชีวิตให้ลูก  
“ตอนที่ 1”



จัดจังหวะชีวิตให้ลูก 
“ตอนที่ 1”

 
 “จัดจังหวะชีวิตให้ลูกด้วยเถิด”
 
 ในสายตาของผู้เยี่ยมชมมักรู้สึกว่า ในห้องอนุบาลวอลดอร์ฟ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ลื่นไหลไปอย่างง่ายดาย กิจกรรมหนึ่งเปลี่ยนไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่งอย่างราบรื่น เด็กๆ  
รู้ว่า ควรทำาอะไรเวลาใด โดยที่ครูไม่ต้องปากเปียกปากแฉะ ที่เป็นเช่นนี้ได้ ก็เพราะ
ครูได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อม รวมทั้งการจัดเตรียม
กิจกรรมอย่างมีแบบแผนจังหวะที่เหมาะสมสม่ำาเสมอ ซึ่งช่วยให้เด็กเกิดความมั่นคง
อุ่นใจ พร้อมกันนั้นก็นำาความสงบมาสู่ห้องเรียน
 จังหวะของกิจวัตรในแต่ละวันสลับสับเปลี่ยน ระหว่างการขยายออกไปและ
รวบเข้ามา ผ่อนคลายและจดจ่อ การที่กิจวัตรแต่ละอย่างลื่นไหลไปอย่างราบรื่น 
ในแต่ละวัน ช่วยให้เด็กรู้สึกสงบ ให้ความมั่นคงอุ่นใจ ซึ่งเอื้อให้พลังเจตจำานงที่ แสดงออก
มาในการเล่น สามารถได้รับการเสริมให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมกับที่ความคิดฝันเป็นรูป
เป็นร่างขึ้น ท่ามกลางภาวะแวดล้อม รูปแบบที่จังหวะช่วยจัดสร้างขึ้นนี้ เอื้ออำานวย 
ให้เด็กมีชีวิตอยู่ ในสภาวะสำานึกเหมือนฝัน ขณะมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของแต่ละ
วันโดยไม่รู้สึกตัว ทว่าเป็นไปอย่างเต็มที่
 กระบวนการชีวิตและธรรมชาติ ล้วนเป็นไปอย่างมีจังหวะแบบแผน ไม่ว่า 
จะเป็นการเติบโตของพืชพรรณ การโคจรของดวงดาว การหมุนเวียนของฤดูกาล 
กลางวันกลางคืน ในตัวมนุษย์เราเองก็มีจังหวะการเต้นของหัวใจ การหายใจ ไปจนถึง
จังหวะของการเจริญเติบโตทั้งทางกายและใจ การดำารงอยู่ของเราเป็นไปท่ามกลาง
จังหวะแบบแผนเหล่านี้ ภาวะความเป็นอยู่ของเรา ขึ้นอยู่กับการผสานจังหวะแบบแผน
เหล่านี้ เข้ามาในชีวิตประจำาวันของเรา ยิ่งเนิ่นๆ เท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เด็กเล็กยิ่งมี 
ความจำาเป็นมากที่สุด ที่จะต้องดำาเนินชีวิตตามจังหวะแบบแผน และสมควรได้รับ
โอกาสจัดจังหวะชีวิตเสียแต่เนิ่นๆ 
 หากแบบแผนจังหวะที่โรงเรียน ได้รับการเสริมกระชับ โดยแบบแผนจังหวะ
สม่ำาเสมอที่บ้านด้วย เด็กก็จะสามารถมีประสบการณ์ในชีวิตวัยเยาว์ได้อย่างสมดุล
กลมกลืน การให้ความสำาคัญต่อแบบแผนจังหวะที่บ้าน จะช่วยให้ชีวิตครอบครัว 



ราบรื่นขึ้นได้เช่นกัน น่าเสียดายที่วิถีของโลกยุคใหม่ ไม่เอื้ออำานวยให้ชีวิตดำาเนินไปได้
อย่างมีแบบแผนจังหวะ ชีวิตคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ โกลาหล ฉุกละหุก 
แปรปรวน วันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนำาความหวาดหวั่นมาสู่เด็ก การ
เปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน การไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร มีอะไรรออยู่เบื้องหน้า 
เป็นเรื่องที่น่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งสำาหรับเด็ก เด็กจะเกิดความไว้วางใจในโลกได้ ก็ต่อเมื่อ
สามารถคาดหมายได้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป ตนจะได้พบกับอะไรบ้าง ควรทำาอะไร 
อย่างไร เวลาใด
 ความสม่ำาเสมอของชีวิตที่ดำาเนินไปตามแบบแผนจังหวะ ไม่เพียงนำา 
ความมั่นคงอุ่นใจมาสู่เด็ก หากยังเป็นกุญแจสำาคัญ ในการฝึกนิสัยสร้างวินัยแก่เด็ก 
และช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการโต้แย้ง ไม่ร่วมมือของเด็กอีกด้วย แต่การจะทำาเช่นนั้น
ได้ ต้องอาศัยการฝึกนิสัยสร้างวินัยขึ้นในตัวผู้ใหญ่เสียก่อน ด้วยการจัดชีวิตของลูก
และคุณให้มีแบบแผนจังหวะ รักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ แบบแผนภายนอกไม่ว่า 
จะเป็น เวลาอาหาร เวลานอน เวลาตื่น เวลาทำากิจกรรม ที่แน่นอนสม่ำาเสมอ  
จะช่วยให้แบบแผนภายในตัวเด็กสม่ำาเสมอไปด้วย เด็กจะงอแง โวยวาย หงุดหงิด  
น้อยกว่าเด็กที่ขาดจังหวะแบบแผน เพราะรับรู้ถึงขอบเขตที่ผู้ใหญ่กำาหนดให้ 
อย่างชัดเจนด้วยความรักแล้ว
 การสร้างแบบแผนจังหวะให้คงที่ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกำาหนดทุกสิ่ง
ทุกอย่างไว้ตายตัว ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แบบแผนจังหวะของธรรมชาติ ไม่เคย
ตายตัว หรือเหมือนกันหมดทุกครั้งดังเช่นเครื่องจักรกลสักหน่อย อันที่จริงจังหวะ
แบบแผน จะช่วยรักษาสมดุลระหว่าง ความตายตัวกับความไร้ระเบียบ การจัดจังหวะ
ชีวิตในครอบครัว อาจจะไม่ยากอย่างที่คิดก็ได้ เดินทีละก้าว เริ่มจากอย่างเดียวก่อน
ก็แล้วกัน ลองดูว่าช่วงเวลาใด ที่มีโอกาสเป็นจริงได้มากที่สุด หรือดูว่าช่วงเวลาใด  
ที่ขาดความราบรื่นมากที่สุด อาจจะเป็นเวลาเข้านอน เวลาอาหาร หรือเวลาเตรียมตัว
ออกจากบ้านในตอนเช้า ทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างช่วงนั้น และจะทำาให้ราบรื่น
ขึ้นได้อย่างไร การหลีกเลี่ยงเสียจากการมีตัวเลือกมากเกินไป หรือการให้เด็กตัดสินใจ
เอง โดยที่ตัวเขายังขาดความพร้อม จะช่วยตัดปัญหาได้มาก จนนึกไม่ถึงทีเดียว



“เริ่มวันใหม่อย่างสดใส”

 ครอบครัวยุคนี้ส่วนใหญ่ มีจุดอ่อนเรื่องการจัดจังหวะชีวิตให้ลูก พ่อแม่หลาย
รายสามารถจัดจังหวะชีวิตให้ลูกได้อย่างเป็นจังหวะจะโคนโดยอัตโนมัติ ขณะที่หลาย
บ้านไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และทำาให้จังหวะแบบแผนในชีวิตของลูกสับสนไปหมด 
ยังผลให้การดูแลลูกเป็นไปอย่างยากลำาบากกว่าที่ควรโดยไม่จำาเป็น
 การจัดเวลาทำากิจวัตรต่างๆ ในแต่ละวันอย่างสม่ำาเสมอเป็นเวลา จะช่วยให้
เกิดความมั่นคง และสร้างวินัยขึ้นในตัวลูกได้ การเริ่มต้นวันใหม่เป็นหนึ่งในช่วงเวลา
สำาคัญที่สุดของวัน การเปลี่ยนจากห้วงนิทรามาสู่การตื่นขึ้น เพื่อดำาเนินชีวิตประจำา
วันตามปกติ เป็นเรื่องที่เราควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากยามเช้ามักเป็น 
ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ เราจึงไม่ค่อยให้ความสนใจต่อคุณภาพของช่วง
เวลานี้นัก ยามเช้ามักเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำาหรับหลายๆ ครอบครัว โดยเฉพาะ 
ถ้ามีเด็ก กว่าจะปลุกลูกตื่น กว่าจะอาบน้ำาแต่งตัว กว่าจะรับประทานอาหาร กว่าจะ
เตรียมสัมภาระเสร็จ เล่นเอาพ่อ (และโดยเฉพาะ) แม่ เหน็ดเหนื่อยอารมณ์เสียไปเลย 
อันที่จริงการช่วยให้ลูกและเรา ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปด้วยดี จะส่งผลต่อสุขภาพ
กายและใจของทั้งครอบครัวไปตลอดทั้งวันทีเดียว
    ทำาอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกเริ่มวันใหม่ได้อย่างสดใส การเข้านอนเป็นเวลา 
แต่หัวค่ำา ได้พักผ่อนพอเพียง ย่อมช่วยให้ลูกตื่นได้ง่ายขึ้นในตอนเช้า การปลุกลูกด้วย
นาฬิกา เป็นการปลุกที่เย็นชา กระด้าง ดุดัน เหมือนกระชากเขาออกจากภาวะหลับใหล 
ไม่ชวนให้ตื่นขึ้นอย่างเบิกบานใจเลยสักนิด วิธีที่นุ่มนวลกว่านั้น คือร้องเพลงที่ชวนให้
ลูกอยากก้าวเข้าสู่โลกที่มีสิ่งต่างๆ ให้เรียนรู้มากมาย คุณอาจช่วยให้ลูกตระหนักถึง
เวลาที่เปลี่ยนจากค่ำาคืนอันมืดมิด เป็นเช้าอันสว่างไสว โดยอุ้มหรือโอบเขาไว้ แล้วพา
ไปที่หน้าต่าง มองออกไปข้างนอก ดูโลกที่เริ่มเคลื่อนต่อไปอีกวันหนึ่ง

 น้ำา เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างดีในการปลุกให้
เกิดความตื่นตัว สำาหรับเด็กที่ยังสะลึมสะลือ
อยู่ อาจใช้น้ำาลูบหน้าให้ตื่น เด็กที่แต่งตัวช้า
หรือไม่ยอมแต่งตัว การใช้อารมณ์ขันเข้าช่วย 
เช่น แกล้งใส่ผิด สามารถพลิกผันสถานการณ์
ได้ เด็กหญิงที่ผมยาวต้องใช้เวลาหวี หรือทำา
ผมนาน คุณอาจร้องเพลง หรือ เล่านิทาน 
เช่น เรื่องของพ่อแม่ตอนเป็นเด็ก ให้ลูกฟัง  



ไปด้วยระหว่างที่จัดผมให้เรียบร้อย เสร็จแล้วหอมแก้มลูกสักหน่อย ปิดท้ายด้วยคำาพูด
ที่ช่วยให้เด็กรู้สึกว่า ตนเองพร้อมแล้วสำาหรับรับวันใหม่ เป็นต้นว่า “อรุณสวัสดิ์”

 การรับประทานอาหารเช้าพร้อมกันช่วยสร้างความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว
ได้อย่างดี บรรยากาศการรับประทาน ควรเป็นไปอย่างผ่อนคลาย แต่ส่วนใหญ่ไม่
อาจทำาเช่นนั้นได้ เพราะพ่อแม่มักรู้สึกหนักอึ้งไปด้วยภารกิจต่างๆ ที่จะต้องทำาใน
วันนั้น จึงมีแต่ความเร่งรีบ คุณอาจสร้างบรรยากาศให้แช่มชื่นผ่อนคลาย ด้วยการ
จัดโต๊ะอาหารให้สวยงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ รูปภาพสวยๆ จัดเรียงช้อนส้อม
เป็นรูปต่างๆ ซึ่งอาจเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนก็ได้ หากไม่ค่อยมีเวลาในตอนเช้า  
การเข้านอนเร็วขึ้น ตื่นเร็วขึ้น จะช่วยให้ทุกคนเร่งรีบน้อยลง มีเวลาปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีเวลารับประทานอาหารเช้าด้วยกันอย่างเหมาะสม
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