การสอนแบบวอลดอร์ ฟจะพัฒนาเด็กได้ อย่างไร
การสอนแบบวอลดอร์ ฟ
ผูร้ ิ เริ่ มแนวการสอนที่รู้จกั ชื่อแพร่ หลายแบบวอลดอร์ ฟ (Waldort) คือ รู ดอร์ ฟ สไตเนอร์
(Rudolf Steiner) วิธีการสอนของสไตเนอร์ หรื อวอลดอร์ ฟ นั้นจัดเป็ นการเรี ยนการสอนแบบเน้น
กิ จกรรมการเล่ น คือ ดนตรี จังหวะ บทเพลง นิ ทาน เพราะกิ จกรรมเหล่านี้ ช่วยส่ งเสริ มความคิด
จินตนาการของเด็ก และช่วยพัฒนาการการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
วอลดอร์ ฟ จะพัฒนาเด็กได้ อย่ างไร
1. เด็กเรี ยนรู ้ จากการเลี ยนแบบเน้นที่ครู หรื อผูใ้ หญ่จะต้องมีพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างที่ดี
ของเด็กในการพูดและการกระทํา โดยเฉพาะเด็กในวัย 0-7 ปี
2. เด็กในวัยวัย 3-7 ปี ซึ่ งเป็ นวัยอยูใ่ นสถานศึกษาปฐมวัยนี้ เน้นการเล่นของเด็ก “การเล่น
ของเด็ก เป็ นการเลี ย นแบบชี วิ ต เช่ น เด็ก จะเล่ นกวาดบ้า น ถู พ้ืน ทํา อาหาร การเล่ นเหล่ า นี้ เป็ น
ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ของเด็กเพราะเด็กได้ใช้อวัยวะส่ วนต่างๆของร่ างกายเคลื่อนไหว ได้ฝึกทาง
มิติ การได้เล่นเช่ นนี้ ช่วยสร้ างนิ สัยในการรักการทํางานทําให้เด็กเป็ นคนขยัน และการเล่นนี้จะฝึ ก
สมาธิ ดว้ ย” (Steiners อ้างถึงใน Trostli, 1988)
3. การจัดอุปกรณ์เครื่ องเขียน เช่น ชอล์ก สี เทียน ให้เด็กได้เขียนตั้งแต่เล็กๆ เพราะในวัยนี้
เด็กจะชอบแสดงออกทางการวาดซึ่ งเป็ นการสื่ อสารความรู ้สึกภายในออกมา และวัยนี้ เป็ นวัยที่เรี ยน
ภาษาได้ดีที่สุด (Carlgren,1981) แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติดว้ ย
4. การเรี ยนรู ้ของเด็กทั้งในบ้านและในชั้นเรี ยนไม่ควรมีของเล่นมากเกินไปโดยเฉพาะของ
เล่นสําเร็ จรู ป เพราะของเล่นสําเร็ จรู ปอาจทําลายความคิดจินตนาการของเด็ก ของเล่นของเด็กควร
จะเป็ นของธรรมชาติและให้เด็กคิดวิธีแล่นของตนเอง เช่น เด็กใช้ลงั เก่าๆ เป็ นร้านขายของ ใบไม้
เปลือกหอย ก้อนอิฐ เป็ นของขาย “Lack of toys stimulate children”s gift of intervention” (Steiners
อ้างถึงใน Carlgren, 1988)
5. พ่อแม่สามารถทําของเล่นง่ายๆให้ลูกได้ เช่ น ทําตุ๊กตาจากเศษผ้า ทํารถลากจากเศษไม้
การทําของเล่นให้ลูกจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กบั ลูกสนิทชิดเชื้อกันด้วย (Freya, 1988)
6. ของเล่นในห้องเรี ยนสามารถเป็ นของใช้ภายในบ้าน เช่น หม้อข้าว หม้อแกง จาน ช้อน
ไม้กวาด ตุ๊กตา ผ้านุ่ มๆ เศษวัสดุ ตามธรรมชาติ เช่น เศษไม้ เปลือกหอย ก้อนอิฐ กล่าวคือ เป็ นของ
เล่นที่จบั ต้องคิดสร้างสรรค์
7. พ่อแม่ ไม่ค วรให้ลูก ดูทีวีมากเกิ นไป เพราะที วีจะทําลายความคิดจิ นตนาการของเด็ก
พ่อแม่เองจะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี โดยไม่ดูทีวมี ากเกินไปด้วย (Carlgren, 1981 , 34)

8. กิจกรรมประจําวันในโรงเรี ยนจะเป็ นดังนี้ คือ ทุกเช้าก่อนเข้าเรี ยนจะมี “morning verse”
หรื อ “คํากลอนยามเช้า” ตามด้วยบทเพลง และการฝึ กสมาธิ (a concentration excercises to focus
the child on the tasks ahead) เพื่อให้เด็กมีจิตสงบและมัน่ คงที่จะเรี ยนหรื อทํางานขั้นต่อไป
เมื่อเข้าห้องเรี ยนจะมีลาํ ดับการเรี ยนแต่ละวัน ดังนี้
ช่วงที่ 1
เล่นเสรี
ช่วงที่ 2
กิจกรรมวงกลม มีการเล่าเรื่ องสนทนา ร้องเพลง ดนตรี
ช่วงที่ 3
เล่นกลางแจ้ง
ช่วงที่ 4
นิทาน
ช่วงที่ 5
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ช่วงที่ 6
กิจกรรมปฏิบตั ิ เช่น วันจันทร์ มีทาํ อาหาร วังอังคารมีวาดภาพ วันพุธมีงาน
ประดิ ษฐ์ วันพฤหัสบดีมีงานฝี มือ วันศุกร์ มีทาํ อาหาร และมีการทําสวน
(gardening)
ระยะเวลาแต่ละช่วงให้ครู เป็ นผูก้ าํ หนดให้ยดื หยุน่ ได้
เนื้ อหาในการสอนจะเป็ น “หน่ วยบู รณาการ” โดยมี พ้ื นฐานจากฤดู ก าลประเพณี ใ น
ชีวติ ประจําวัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กคุน้ เคยกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมในบ้าน ในชุมชน (Trosli, 1988)
9. การสอนแบบวอลดอร์ ฟไม่เน้นการสอนทางวิชาการ เน้นการเล่นเป็ นสําคัญสําหรับชีวิต
เด็ก การเล่นนอกจากเด็กไม่พฒั นาการเคลื่อนไหว การคิด และสมาธิ หรื อความจดจ่อในงานหรื อสิ่ ง
ที่กระทํา การเล่นยังจะเป็ นการสร้ างเจตคติที่จะมีต่อชี วิตภายหน้าของเด็ก “Children” attitude to
play shows later at their attitude to life” (Freya, 1988)
10. วอลดอร์ ฟให้ความสําคัญกับการจัดสิ่ งแวดล้อมที่สวยงามเป็ นธรรมชาติ มีอุปกรณ์ที่ให้
เด็กมีกิจกรรม (activity) ที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอีกด้วย
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