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คํ า นิ มย

	 หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยลีลาที่นุ่มนวล แต่สามารถที่จะเร้า 

ให้เกิดความคิดที่จะปฏิวัติและพัฒนาอันยิ่งใหญ่

	 เราลองมาวาดมโนภาพของการปฏิวัตินี้ดู การปฏิวัตินี้ 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเลอเลิศ แต่เป็นการปฏิวัติที่ไม่มี 

การนองเลือด ไม่มีการทรมาน ไม่มีการบาดเจ็บ ไม่มีความ 

โกรธแค้น ไม่มีความอดอยาก ไม่มีความตาย และไม่มีการ 

ทำลาย แต่เป็นการปฏิวัติเพื่อสันติสุข และสันติภาพของโลก 

อย่างแท้จริง

	 การปฏิวัติที่นุ่มนวลและราบรื่นนี้ดูเหมือนจะมีคู่อริอยู่เพียง  

สองฝ่ายเท่านั้น ฝ่ายแรก คือความเชื่อและประเพณีที่เรายึดถือ 

ปฏิบัติมาแต่โบราณกาล  ฝ่ายที่สอง  การยึดถือและรักษา 

สถานภาพให้คงเดิม แต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายคู่อริ 

ทัง้สองใหห้มดสิน้ไป เพยีงแตเ่ราสามารถทำสิง่ทีถ่อืเปน็กจิปฏบิตัิ 

ตามประเพณีที่ไม่เหมาะสมให้เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา และ 

เราไม่จำเป็นที่จะต้องขจัดกิจปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามให้หมด 

สิ้นไป เราเพียงแต่ปล่อยให้กิจปฏิบัติในปัจจุบันที่ไม่ดีและไม่ 

เหมาะสมให้ผุสลายไปช้า ๆ และหมดสิ้นไปในที่สุด

	 ความคิดที่อิบุกะเขียนถึงนั้น เป็นการขจัดสิ่งที่เกี่ยวพัน 

กับชีวิตต่าง  ๆ เช่น ความไม่รู้ ความเขลา การไม่รู้หนังสือ  

ความไม่มั่นใจ และสิ่งต่าง  ๆ  ที่ใช้ไม่ได้ให้หมดสิ้นไป แล้วใคร 

สามารถจะกล่าวได้ว่า การขจัดสิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้ให้หมดไปหรือ 



ให้น้อยลงไปแล้วจะไม่ทำให้ความยากจน ความโกรธแค้น และ 

การฆ่าฟันของสังคมลดน้อยลงไปด้วย

	 แม้ว่าหนังสือของอิบุกะจะไม่ได้ให้สัญญาหรือความหวัง 

ในทำนองทีไ่ดก้ลา่วถงึ แตส่ำหรบัผูอ้า่นทีช่า่งคดิชา่งฝนั ยอ่มจะ 

มีมโนภาพตามความคิดของเขาเอง

	 แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลง 

อันพึงปรารถนานี้เกิดขึ้นมาได้ ล้มระบบการศึกษาหรือล้มล้าง 

สถาบัน ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้มิได้เอ่ยถึงการคุกคามดังกล่าว 

เลย ไม่มีแม้แต่การให้สัญญาหรือความหวังใด  ๆ  ดังที่ผมได้ 

เสนอแนะมาแล้ว แต่ผมไม่สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงได้ 

โดยไม่มีความฝันและจินตนาการดังกล่าวเลย

	 หนังสือของอิบุกะไม่ได้กล่าวถึงอะไรที่จะทำให้สังคม 

สั่นสะเทือน เขาเพียงเสนอแนะว่า เด็กตัวเล็ก ๆ ที่เกิดมาในโลก 

มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูเ้กอืบทกุสิง่ทกุอยา่งในวยัทีเ่ขายงัเลก็อยู่

	 เขาเสนอแนะว่า สิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างง่ายและไม่รู้ตัวในวัย  

2 - 3 ปีแรกของชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่ถ้าเรียนในระยะวัยเติบโตแล้ว 

จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และบางสิ่งบางอย่างอาจจะ 

ไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยในวัยเติบโต เขาเสนอแนะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ 

เรียนรู้ด้วยความลำบากยากเย็น แต่เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งนั้น 

ได้ด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน เขาเสนอแนะว่าสิ่งที่ 

ผูใ้หญเ่รยีนรูอ้ยา่งเชือ่งชา้เหมอืนเตา่คลาน แตเ่ดก็สามารถเรยีนรู ้

ได้ด้วยความรวดเร็วเหมือนกระต่ายวิ่งพร้อมกันนั้น เขากล่าวว่า 

บางทีสิ่งที่ผู้ใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะเรียนรู้ แต่เด็ก 

ตัวเล็ก ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าที่เขาอยากจะกินอาหาร

	 เขาเขียนถึงเรื่องราวต่าง  ๆ  เหล่านี้ด้วยลีลาที่น่ารักและ 



น่าอ่านที่สุด เขาเขียนหนังสือด้วยความตรงไปตรงมา ด้วย 

ความชดัเจน อา่นเขา้ใจไดง้า่ย ทุก ๆ หนา้ทีเ่ขาเขยีนเปน็เรือ่งจรงิ 

และดึงตัวอย่างมาจากประสบการณ์

	 เขาเสนอแนะวา่ สิง่ตา่ง ๆ ทีผู่ใ้หญม่องเหน็และคดิวา่ทำได ้

ยากทีส่ดุ เชน่ การเรยีนพดูภาษาตา่งประเทศ การเรยีนอา่นและ 

เขียนหนังสือ การเล่นไวโอลินหรือเปียโน เป็นสิ่งที่เด็กทำได้ 

โดยไม่มีความลำบากยากเย็น แม้ตัวผมเองก็มีประสบการณ์ 

ในเรือ่งทำนองนี ้ ผมสามารถพดูภาษาตา่งประเทศไดห้ลายภาษา  

ทั้งนี้เพราะผมทำงานศึกษาวิจัยเรื่องเด็กในหลาย ๆ ประเทศ และ 

ในสภาพของสังคมที่หรูหราฟุ่มเฟือยจนกระทั่งสังคมที่ยากจน 

ไมม่อีะไรทีจ่ะกนิและทีจ่ะอยู ่ แตภ่าษาทีผ่มพดูไดด้แีละคลอ่งทีส่ดุ 

คือภาษาถิ่นกำเนิดของผมเอง แม้ว่าผมรักและชอบที่จะฟังเพลง  

แต่ผมไม่สามารถจะเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดใดได้เลย และไม่สามารถ 

ร้องเพลงตามทำนองที่ถูกต้องได้ ในขณะที่สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้เป็น 

สิ่งที่ผู้ใหญ่เรียนรู้และทำได้ยากมาก แต่เด็กตัวเล็ก  ๆ  สามารถ 

เรียนรู้ได้และทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดเลย

	 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เด็กตัวเล็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้และทำได้ 

อย่างง่ายดายและด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานอีกด้วย สิ่งที่ 

เด็กน่าจะเรียนรู้ได้และทำได้ในการเจริญเติบโตและการพัฒนา 

ของเขาคอื เดก็นา่จะสามารถพดูภาษาตา่งประเทศหลาย  ๆภาษา 

ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่ายน้ำ และขี่ม้าได้ วาดภาพได้ เล่น 

เครือ่งดนตรไีด ้ รูจ้กัอา่นภาษาตา่งประเทศได้ และรูจ้กัคดิเลขได ้ 

และทำสิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เราจำต้องให้ความรัก 

และการเลี้ยงดูเอาใจใส่ในตัวลูกของเรา (ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่ 

ตามปกติแล้ว) เราจำต้องยอมรับความคิดและความต้องการ 



ของลูก (ซึ่งเราไม่เคยจะยอมทำ) และเปิดโอกาสให้ลูกรับรู้และ 

เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เราปรารถนาที่จะให้ลูกของเรารู้

	 แล้วเราคิดว่าในการที่จะสร้างจินตนาการว่า โลกของเรา 

จะมีชีวิตชีวามากขึ้น มีสันติสุขและสันติภาพมากขึ้น รวมทั้ง 

มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อไหม หากว่าเด็ก 

ทุกคนสามารถสื่อความหมายภาษาต่างประเทศได้ รู้เรื่องงาน 

ศิลปะและวิทยาศาสตร์มูลฐานต่าง  ๆ  ก่อนที่เขาจะเจริญเติบโต 

เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีความพร้อมที่จะใช้ความ 

สามารถในการศึกษาและเรียนรู้หลักภาษา ปรัชญา จริยธรรม  

ศาสนา  ศิลปะ วิทยาศาสตร์  หรือวิชาอะไรก็ตามที่เขาพึง 

ปรารถนาที่จะเรียนรู้อย่างมีอิสระ

	 แล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินไปไหมที่ เราจะสร้าง 

จนิตนาการวา่ โลกของเราจะเปน็อยา่งไร หากวา่เดก็เลก็ ๆ สนใจ 

ที่จะเรียนรู้วิชาและทักษะต่าง ๆ  ไปพร้อม  ๆ  กับการละเล่นต่าง ๆ  

ของเขา แลว้สงัคมของเราจะไมเ่ปน็สงัคมทีน่า่รกันา่อยูอ่าศยัหรอื  

เด็กวัย  3 ขวบอยากจะเห็นภาพวาดต่าง  ๆ  ที่เขาอยากจะเห็น  

ไม่ว่าภาพวาดนั้นจะเป็นภาพที่จิตรกรผู้มีชื่อเสียงได้วาดไว้  

หรือแม้แต่ภาพการ์ตูน ในความเป็นจริงแล้วเด็กเล็กมีความ 

หิวกระหายที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้อย่างไม่มี 

วันสิ้นสุด แม้ว่าเขาจะไม่รู้ และไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่ 

เขาเรียนรู้นั้นอะไรดีอะไรไม่ดี

	 แล้วเราจะยังสงสัยอีกหรือไม่ว่า สังคมของเราจะมีความ 

บ้าบอน้อยลงและน่าอยู่อาศัยมากขึ้น หากว่าเด็กตัวเล็ก  ๆ  มี 

โอกาสที่จะฟังเสียงทุกอย่างที่เขาฟังได้ไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียง 

คลาสสิกหรือร็อคหรือแจ๊ส รวมทั้งนิทานต่าง  ๆ ทั้งนี้เพราะเด็ก 



สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเช่นกัน

	 โลกของเราจะมีแต่ความสันติสุขและความเข้าใจ หากว่า 

เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะพูดภาษาต่างประเทศไปพร้อม ๆ กับภาษา 

กำเนิดของเขา เพราะในความเป็นจริงแล้ว เด็กอายุ 3 ขวบ 

สามารถเรยีนพดูภาษาญีปุ่น่และภาษาตา่งประเทศไปพรอ้ม ๆ กนั 

ได้โดยไม่ยาก และจะเรียนพูดได้ด้วยการใช้สำเนียงพูดที่ชัดและ 

ถูกต้องด้วย

	 แล้วมาซารุ อิบุกะ เป็นใครจึงสามารถรู้และบอกเราได้ว่า 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เขามีความรู้อะไรที่จะพูดเช่นนั้น  

มาซารุ อิบุกะ เป็นผู้ที่รู้จริง ดังจะเห็นได้จากประวัติชีวิตของเขา 

ต่อไปนี้

 1. เขาไม่มีความรู้ในเรื่องการศึกษามาก่อนเลย ดังนั้น  

เขาจึงไม่รู้ว่า การศึกษาสามารถทำอะไรได้บ้าง และไม่สามารถ 

ทำอะไรได้ (เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เขาจะต้องต่อสู้และเรียนรู ้

สาขาที่รู้กันอยู่แล้ว)

 2. เขาเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งที่เราเถียงไม่ได้ ตั้งแต่ปี  ค.ศ.  

1947 ประเทศของเขาอยู่ในสภาพการถูกทำลายจากสงคราม  

เขาและผู้ช่วยชายหนุ่มอีกสามคนได้จัดตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า  “โซนี่”  

ขึ้นมาด้วยทุนเพียง 700 ดอลลาร์ เขาเป็นเพียงกลุ่มพลังริเริ่ม 

กลุ่มเล็ก  ๆ  กลุ่มหนึ่งที่ช่วยนำพาญี่ปุ่นจากสภาพบ้านเมืองที่ 

ปรักหักพังและไร้ความหวังมาสู่ความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ 

ของโลก

 3. เขาทำในสิง่ทีเ่ขาแนะนำวา่ควรจะทำ เขาเปน็คนพดูจรงิ 

ทำจรงิ ในฐานะประธานบรหิารของสมาคมพฒันาปฐมวยั (Early  

Development Association)  ในกรุงโตเกียว และในฐานะ 



ผู้อำนวยการของการศึกษาเพื่อความสามารถพิเศษ  (Talent  

Education) ในมัตสุโมโต ้ เขาให้โอกาสแก่เด็กญี่ปุ่นนับพัน ๆ คน  

ที่จะเรียนรู้และทำในสิ่งที่เขาเชื่อและเขาแนะนำ

	 อิบุกะเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการที่จะ 

เรียนรู้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

วิถีทางของการศึกษานั่นเอง

	 จากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ ข้อเสนอแรกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ 

ทำให้เกิดข้ึนได้ในขอบเขตท่ีมองเห็นได้ชัด แต่ข้อเสนอแนะหลังเป็น 

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

	 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้หรือ หรือว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน 

ทีห่วานฉำ่ คำตอบของผมคอื เปน็สิง่ทีเ่ปน็ไปได ้ เพราะเปน็สิง่ที ่

ผมเห็นเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในโลก

	 ผมเคยเห็นเด็กตัวเล็ก  ๆ  สามารถว่ายน้ำได้ในประเทศ 

ออสเตรเลีย ผมเคยเห็นเด็กอายุ 4 ขวบพูดภาษาอังกฤษอย่าง 

คล่องแคล่วกับครูของเขาในญี่ปุ่น  ผมเคยเห็นเด็กตัวเล็ก  ๆ  

เล่นกายกรรมในสหรัฐอเมริกา ผมเคยเห็นเด็กอายุเพียง 3 ขวบ 

เล่นไวโอลินและเล่นเปียโนในโรงเรียนของ  ดร.ซูซูกิ ผมเคยเห็น 

เด็กอายุ 3 ขวบอ่านหนังสือได้ถึง 3 ภาษาในประเทศบราซิล  

ผมเคยเห็นเด็กอินเดียนแดงอายุ  2 ขวบขี่ม้าตัวโตได้ในรัฐ 

นอร์ทดาโคตา ผมเคยเห็นเด็กอายุ 3 ขวบอ่านคันจิ (อักษรจีน)  

อันเป็นภาษาวิชาการของญี่ปุ่น  ผมได้รับจดหมายจากแม่  

ทั่วทุกมุมโลกนับเป็นพัน  ๆ คนเขียนมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 

กับเด็กวัย 2 - 3 ขวบ หลังจากที่แม่สอนให้ลูกอ่านหนังสือโดยใช้ 

หนังสือของผม

	 ผมคิดว่าหนังสือที่เขียนด้วยลีลาอันนุ่มนวลนี้เป็นหนังสือ 



ที่สำคัญที่สุดที่ได้เคยเขียนขึ้นมา และผมเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคน 

ควรจะได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้

	 ผมไม่น่าที่จะแนะนำหนังสือเล่มนี้ด้วยความชื่นชมอย่าง 

สงูสดุเชน่นี ้ ผมควรจะเกลยีดอบิกุะในการเขยีนหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มา 

มากกว่า ในชีวิตของผม ผมได้เตรียมตัวที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ 

เป็นเป้าหมายในชีวิตของผม หนังสือเล่มแรกที่ผมเตรียมตัว 

ที่จะเขียนคือ ความสามารถที่ไม่น่าเชื่อของเด็กที่จะเรียนรู้เรื่อง 

อะไรก็ได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน หนังสือเล่มที่ 2 ที่ผม 

จะเขียนเป็นเรื่องของวิธีการที่จะทำอย่างไรจึงทำให้เด็กทุกคนเก่ง 

ทั้งทางกาย ทางสติปัญญา รวมทั้งทางอารมณ์และจิตใจ

	 ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่จำเป็นจะต้องเขียนหนังสือเล่มแรก  

เพราะว่าอิบุกะได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นคือหนังสือที่ผู้อ่าน 

กำลังนั่งอ่านอยู่นี้

	 ผมควรจะยตุกิารแนะนำหนงัสอืเลม่นีแ้ลว้ เพือ่ผูอ้า่นจะได ้

เริ่มอ่านหนังสือสำคัญที่น่าอ่านเล่มนี้ ผมจะเริ่มเขียนหนังสือ 

เล่มที่ 2 ของผมก่อนที่อิบุกะจะเริ่มเขียนเรื่องเด็กเรียนรู้อย่างไร  

และเขียนเสร็จก่อนผม

Glenn Doman

Director
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 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ฉบับปรับปรุง นี้ แปลจาก 

ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2514 และ 

ปรับปรุงใหม่เมื่อ  พ.ศ.  2542 นับเนื่องถึงวันนี้เกือบ 50 ปีแล้ว  

แต่แนวคิดของผู้เขียนยังคงเป็นจริงและไม่ล้าสมัย พิสูจน์ได้ 

จากการตีพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน และได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือ 

เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรอ่าน  

ฉบับภาษาไทยก็มีการตีพิมพ์มาแล้วกว่า 30 ปีเช่นกัน โดย 

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ในการพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์แพรว 

เพื่อนเด็กได้มีการตรวจทานต้นฉบับใหม่ ให้สอดรับกับยุคสมัย 

และถูกต้องตามต้นฉบับเอดิชันล่าสุดของญี่ปุ่น

	 ทกุวนันีอ้งคค์วามรูท้ัง้หลายลว้นเปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั 

วา่ ชว่งปฐมวยั คอื 0 - 3 ขวบ เปน็ชว่งเวลาทองทีเ่ดก็พรอ้มพรัง่ 

ในการเรยีนรู ้ รบัขอ้มลู และเสรมิสรา้งพฒันาการอนัเปน็รากฐาน 

ชีวิต เป็นช่วงเวลาที่เด็กยังอยู่ในมือของแม่ ของครอบครัว  

ซึง่เปน็เวลาทีม่คีา่มคีวามหมายทกุนาท ี ผูเ้ขยีนจงึไดต้ัง้ชือ่หนงัสอื 

เล่มนี้อย่างเรียกร้องและเร่งเร้าโดยตรงต่อคุณแม่และครอบครัว 

เช่นนี้ว่า รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ 

ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะไม่ปล่อยเวลาทองให้ผ่านเลยไปอย่าง 

น่าเสียดาย

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พ์มพิกนัาคํ า นํ สํา



 ผมสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยมานานกว่า  
25 ปีแล้ว จริงอยู่ที่ว่า ผมเป็นเพียงมือสมัครเล่นในด้านการ 
ศึกษา แต่ความที่เป็นมือสมัครเล่นนี่แหละ ทำให้ผมอาจจะ 
มองเห็นในจุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาจมิได้รู้สึกสะกิดใจ  
ผมจึงทำการศึกษาวิจัยตามแนวทางของผมเรื่อยมา
	 ผมสนใจในความเปน็ไปไดไ้มจ่ำกดัของเดก็เลก็ จงึรวบรวม 
ความคดิเกีย่วกบัการศกึษาปฐมวยัและตพีมิพเ์ปน็หนงัสอืเลม่แรก 
ชื่อ รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เมื่อปี ค.ศ. 1971 หลังจากนั้น 
ความรูท้างการแพทยด์า้นสรรีวทิยาของสมองกก็า้วหนา้ขึน้ ทำให ้ 
“ศักยภาพ” อันน่าทึ่งของเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อนเป็นที่ประจักษ์ 
ชัดขึ้นเรื่อย ๆ แนวคิดด้านการศึกษาปฐมวัยของผมก็เปลี่ยนไป 
อย่างรวดเร็ว หากจะกล่าวอย่างสุดโต่ง มาบัดนี้ผมคิดว่าการ 
ศึกษาปฐมวัยควรเน้นความสำคัญมากที่สุดที ่“ทารกในครรภ์”
	 ที่ผ่านมาผมได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ  “ยุทธวิธีที่ 
คุณแม่ใช้กับลูกตั้งแต่อายุ 0 ขวบ” ระหว่างนี้ ความคิดของผม 
เกีย่วกบัการศกึษาปฐมวยั ทัง้ดา้นระยะเวลาและเนือ้หากด็เูหมอืน 
จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
	 แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังเน้นย้ำและมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า  
“บุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู”
	 ผมจะดีใจมาก หากท่านผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกและความ 
ปรารถนาของผมโดยผ่านหนังสือเล่มนี้

มาซาร ุ อิบุกะ

นยขีเคํ า นํ ผู้า

ฉบับปรับปรุง

“เส้นทางด้านการศึกษาปฐมวัยของผม”



 ตั้งแต่โบราณมาเราเชื่อกันว่าเรื่องของ  “อัจฉริยบุคคล”  
เป็นเรื่องของพรสวรรค์และสายเลือด โมซาร์ทแสดงเปียโนตั้งแต่ 
อาย ุ 3 ขวบ เจ.เอส. มลิล ์ อา่นภาษาละตนิไดต้ัง้แตอ่าย ุ 3 ขวบ 
เหมือนกัน พอได้ยินเรื่องแบบนี้คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า “พวก 
อัจฉริยะน่ะเขาเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้ว”
	 แต่ถ้าหากเราลองสำรวจชีวิตในวัยเด็กของท่านเหล่านั้นด ู
กจ็ะพบวา่ ไมว่า่โมซารท์หรอืมลิลม์พีอ่ทีส่นใจเรือ่งการศกึษามาก  
อบรมสัง่สอนลกูอยา่งจรงิจงัและมแีบบแผน เพราะฉะนัน้โมซารท์ 
และมิลล์ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด แต่เกิดมาในสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษาที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ความสามารถของท่านพัฒนาขึ้นมา
	 ตัวอย่างในทางตรงข้าม เด็กที่เกิดมาแล้วตกอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมการศึกษาที่ไม่ดีผลจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ 
เรื่องของอมราและกมลา ลูกหมาป่า
	 ตุลาคม ค.ศ. 1920 นักบวชสามีภรรยาชื่อซิงก ์ จับสัตว์ได้  
สองตัวในถ้ำใกล้หมู่บ้านเล็ก ๆ ห่างจากเมืองกัลกัตตาในประเทศ 
อินเดียไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 110 กิโลเมตร แต่ 
ปรากฏวา่สตัวส์องตวันัน้กลบักลายเปน็เดก็ผูห้ญงิสองคนทีห่มาปา่ 
เลี้ยงดูจนเติบโตขึ้นมา สองสามีภรรยาตั้งชื่อให้ว่าอมราและ 
กมลา และพยายามสอนทุกวิถีทางเพื่อให้กลับเป็นเหมือนลูกคน 
ตามเดิม แต่ไม่มีผลคืบหน้าเลย
	 พวกเรามักคิดกันว่า ลูกคนก็ต้องเป็นคน ลูกหมาป่า 
ก็ต้องเป็นหมาป่า แต่ว่าสภาพแวดล้อมและการศึกษาของเด็ก 

แรกเกิดนั้นสามารถทำให้ลูกคนกลายเป็นหมาป่าไปได้จริง ๆ

นยขีเคํ า นํ ผู้า

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก



	 ผมได้ยิน ได้ฟัง และได้พบเห็นเรื่องทำนองนี้มามากมาย  

ทำให้ตระหนักว่า สภาพแวดล้อมและการศึกษาของเด็ก 

แรกเกิดนั้นสำคัญมากเพียงไร ดังนั้นเพื่อประเทศในอนาคต  

หรือยิ่งใหญ่กว่านั้น เพื่อสันติสุขของโลกในอนาคต ผมคิดว่าเรา 

จำเปน็ตอ้งสนใจเรือ่ง “การศกึษาในวยัเดก็เลก็” อยา่งจรงิจงัเสยีท ี 

จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้ง “สมาคมเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก”  

ขึ้นเมื่อปี  ค.ศ.  1969 รวบรวมนักการศึกษา นักวิจัยทั้งในและ 

นอกประเทศเพื่อค้นคว้าในเรื่องนี้ รวมทั้งเปิดชั้นเรียนสำหรับ 

เด็กเล็กเพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย  “การศึกษาแบบซูซูกิ” (Suzuki  

Method) ซึง่กำลงัเลือ่งชือ่ในตา่งประเทศ เพือ่นำมาเผยแพรแ่ละ 

ใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าไร เรายิ่งรู้ว่าความคิดของเราเกี่ยวกับ 

เรื่องของเด็กเล็กนั้นผิดพลาดมากแค่ไหน เราเคยคิดว่าเรารู้เรื่อง 

เกี่ยวกับเด็กเล็กดีทุกอย่าง แต่ปรากฏว่าที่จริงเราเกือบไม่รู้อะไร 

เลย ดังนั้นการศึกษาของเด็กเล็กจึงเริ่มเอาเมื่อหลังอายุ 3 ขวบ  

ตอนที่เซลล์สมองก่อร่างสร้างตัวเรียบร้อยแล้ว

	 รายงานการศึกษาทางชีววิทยาล่าสุดเกี่ยวกับสมองบอกว่า  

“70 - 80% ของเซลล์สมองของมนุษย์จะเติบโตเต็มที่ภายในอายุ  

3 ขวบ”

	 “การศกึษาในวยัเดก็เลก็” ฟงัดเูหมอืนเปน็เรือ่งใหญโ่ต เมือ่ 

พูดถึงเรื่อง “การศึกษา” เรามักจะคิดว่าเป็นเรื่องการเรียนการสอน  

แต่ “การศกึษาในวยัเดก็เลก็” คอืบนัไดขัน้ตน้ของการศกึษาเทา่นัน้  

จุดสำคัญของ  “การศึกษาในวัยเด็กเล็ก”  คือ  “เวลาที่เหมาะสม”  

(Timing) ผูท้ีม่หีนา้ทีส่งัเกต “เวลาทีเ่หมาะสม” คอืคณุแมข่องเดก็ 

นั่นเอง แน่นอนคุณแม่ทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของลูก 



ย่อมคิดถึงอนาคตของลูกและพยายามสุดความสามารถของตน 

เพือ่ลกู ผมเขยีนหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มาเพือ่สนบัสนนุคณุแมท่ัง้หลาย 

เหล่านั้น และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กทั้งหลายเติบโต 

เป็นคนดีเลิศมากขึ้น แม้แต่คนเดียวก็ยังดี

มาซาร ุ อิบุกะ

20 พฤษภาคม ค.ศ. 1971



	 เมื่อดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็บังเกิดความอยากแปล 

เป็นอันมาก เพราะหันไปดูรอบตัว ไม่ว่าญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 

หรือเพื่อนบ้าน หาคนที่เลี้ยงลูกด้วยตนเองยากเหลือเกิน ถ้า 

ไม่ปล่อยให้ญาติผู้ใหญ่เลี้ยงก็ให้คนใช้เลี้ยงหรือเอาไปฝากตาม 

สถานเลี้ยงเด็ก

	 จริงอยู่ ความจำเป็นในทางเศรษฐกิจบีบบังคับให้หลาย 

ครอบครัวต้องช่วยกันทำงานทั้งพ่อและแม่จึงจะอยู่รอดได้ใน 

สงัคมปจัจบุนั แตก่ม็หีลายครอบครวัซึง่ใหค้วามสำคญักบั “งาน”  

หรือ “รายได้” มากกว่า “ลูก”

	 มีแม่บ้านจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าหน้าที่ดูแลลูกเป็นหน้าที่ 

ของ  “พี่เลี้ยง” และคิดว่าพ่อแม่ดูแลลูกเฉพาะเวลาหลังจาก 

เลิกงานก็เพียงพอแล้ว

	 เรามีค่านิยมที่สนับสนุนให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านซึ่งดิฉัน 

คดิวา่กเ็ปน็สิง่ทีด่ ี เพราะชว่ยสง่เสรมิฐานะทางสงัคมของหญงิไทย 

ไมใ่หต้ำ่ตอ้ยกวา่ผูช้าย แตใ่นอกีดา้นหนึง่ เราไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่  

การทีพ่อ่แมท่ำงานนอกบา้นทัง้คูแ่ละปลอ่ยใหห้นา้ทีเ่ลีย้งลกูตัง้แต่ 

แรกเกิดเป็นของผู้อื่นนั้น น่าจะส่งผลเสียต่อเด็กไม่มากก็น้อย

	 ถา้เราตระหนกัถงึความสำคญัของการเลีย้งลกูตัง้แตแ่รกเกดิ 

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เด็กไทยคงจะต้องได้รับการดูแล 

ดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า แม่ทุกคนจะต้องออกจากงาน 

ลปแผู้กาจ



เพื่อมาเลี้ยงลูก เราอาจเรียกร้องให้มีสถานเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน  

ให้แม่หรือพ่อมีสิทธิ์ลางานระยะยาวเพื่อเลี้ยงลูกในระยะที่ลูก 

ยังเล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่อาจ 

กลา่วไดเ้ลยวา่เดก็ไทยของเราไดร้บัการดแูลอยา่ง “หวัใจของชาต”ิ

พรอนงค ์ นิยมค้า โฮริคาวา



“ยิ่งเราศึกษามากขึ้นเท่าไร

เรายิ่งรู้ว่าความคิดของเรา

เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กนั้น

ผิดพลาดมากแค่ไหน

เราเคยคิดว่าเรารู้เรื่อง

เกี่ยวกับเด็กเล็กดีทุกอย่าง

แต่ปรากฏว่า

ที่จริงเราเกือบไม่รู้อะไรเลย”



ตอนที่

1
ศักยภาพของเด็กเล็ก

ถูกกำหนดภายใน 3 ขวบ



รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว2

1 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว

	 ก่อนที่ผมจะเริ่มเรื่อง ผมอยากให้คุณนึกถึงสมัยที่คุณ 

ยังเป็นนักเรียนสักหน่อย ในชั้นเรียนของคุณคงมีทั้งคนที่หัวดี 

มากและคนที่หัวทื่อไม่เอาไหนใช่ไหมครับ คนที่หัวดีนั้น ทั้ง ๆ ที่ 

ไม่ได้คร่ำเคร่งเรียนเท่าไร แต่ได้คะแนนเยี่ยมทุกที ส่วนคน 

หัวทื่อไม่เอาไหนนั้นต่อให้ขยันดูหนังสืออย่างไร ผลลัพธ์ก็คง 

เหมือนเดิม ทุกคนคงเคยมีเพื่อนแบบนี้มาแล้ว ทางฝ่ายคุณครู 

มักจะปลอบใจว่า “คนเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนโง่หรือคนฉลาด  

มันขึ้นอยู่กับความพยายามนะนักเรียน”

	 แต่ตามความรู้สึกของพวกเรา เรามักคิดว่าความโง่หรือ 

ความฉลาดถกูกำหนดมาตัง้แตก่ำเนดิแลว้ ความจรงิแลว้มนัเปน็ 

อย่างไรกันนะ คุณครูบอกว่า “โง่หรือฉลาดไม่ใช่เรื่องของกำเนิด  

มันขึ้นอยู่กับความพยายาม” กับความรู้สึกของพวกเราที่ว่า “โง่ 

หรือฉลาดมันถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว” ฝ่ายไหนถูก 

ฝ่ายไหนผิดกันแน่

	 ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสิน ผมก็จะบอกว่าถูกทั้งคู่และผิดทั้งคู่  

คณุอาจจะหาวา่ผมพดูแบบกำปัน้ทบุดนิกไ็ด ้ แตไ่มใ่ชอ่ยา่งนัน้แน่

	 ถา้เริม่จากบทสรปุกก็ลา่วไดว้า่ ความสามารถและอปุนสิยั 

ของคนเราไม่ได้เป็นสิ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่จะถูกกำหนดขึ้น 

ภายในช่วงเวลาหนึ่ง เราถกเถียงกันมานานแล้วว่า คนเรานั้น 

ถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์ ประเภท “เชื้อไม่ทิ้งแถว” “ลูกไม้หล่น 

ไม่ไกลต้น” หรือว่าถูกกำหนดด้วยการศึกษาและสภาพแวดล้อม 

กันแน่ เรื่องนี้หาบทสรุปไม่ได้มาเป็นเวลานาน
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2 ไม่ว่าเด็กคนไหนก็เลี้ยงให้ดีได้

	 คงมคีนไมน่อ้ยทีส่งสยัวา่ผมซึง่เปน็ชา่งเทคนคิและนกัธรุกจิ 

ทำไมถงึไดข้า้มฟากมาสนใจเรือ่ง “การศกึษาในวยัเดก็เลก็” ทีจ่รงิ 

การที่ผมสนใจเรื่องสำคัญแบบนี้เป็นของธรรมดาที่สุด และเมื่อ 

รูส้กึวา่คณุพอ่คณุแมท่ัง้หลายนัน่แหละทีล่ะเลยปญัหานี ้ ทำใหผ้ม 

ยิ่งอยู่เฉยไม่ได้

	 แต่เมื่อไม่นานมานี้ การศึกษาทางชีววิทยาเกี่ยวกับสมอง 

และกรรมพันธุ์ก้าวหน้าขึ้น จนกระทั่งพบว่า ความสามารถและ 

อุปนิสัยของคนเรานั้น ส่วนใหญ่จะก่อรูปเรียบร้อยระหว่างอายุ  

0 -  3 ขวบ กล่าวคือ คนเรานั้นตอนแรกเกิดเหมือนกันหมด  

ไม่มีคนที่เกิดมาเป็น  “อัจฉริยบุคคล” หรือเกิดมาเป็น “ไอ้งั่ง” แต่ 

การศกึษาตัง้แตแ่รกเกดินัน่แหละ สามารถทำคนใหเ้ปน็ “อจัฉรยิ- 

บุคคล” ก็ได ้ หรือให้เป็น “ไอ้งั่ง” ก็ได้ถ้าอยากจะทำ

	 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถทำให้ 

คนเป็นอัจฉริยะเมื่อไรก็ได้ เช่น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  

เพราะความสามารถและอุปนิสัยส่วนใหญ่ของคนเราจะถูก 

กำหนดภายในช่วงอายุ 0 - 3 ขวบ เพราะฉะนั้น เมื่อเด็กเริ่มไป 

โรงเรียนแล้ว ความแตกต่างระหว่างเด็กหัวดีที่อะไร  ๆ  ก็ง่าย 

ไปหมด กับเด็กหัวทึบซึ่งไม่ว่าอะไรก็ยากไปหมด จึงเกิดขึ้น

	 จุดสำคัญก็คือ การเลี้ยงดูเด็กระหว่างอายุ  0 -  3 ขวบ  

ถ้ารอให้เข้าโรงเรียนอนุบาลก่อน ก็สายเสียแล้ว
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	 แนน่อน ไมใ่ชว่า่ผมจะไมม่แีรงกระตุน้อะไรโดยตรงเสยีเลย 

ที่ทำให้สนใจปัญหานี้ แรงกระตุ้นอย่างหนึ่งก็คือความวุ่นวาย 

ในมหาวิทยาลัยในช่วง  พ.ศ.  2508 - 2513 เป็นช่วงที่เกิดความ 

วุ่นวายมากในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่น  เพราะบรรดา 

นักศึกษาก่อการประท้วงกันอย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้ผมเกิด 

ความสงสัยในระบบการศึกษาปัจจุบันของเรา และอีกอย่างหนึ่ง 

ก็คือผมเองเป็นพ่อคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องลูก

	 ความจริงผมมีลูกปัญญาอ่อนอยู่คนหนึ่ง ในช่วงที่ลูกผม 

คนนี้ยังอยู่ในวัยเด็กเล็ก ผมไม่รู้เลยว่าเด็กที่มีชะตากรรมแบบนี้ 

ก็มีโอกาสพัฒนาความสามารถขึ้นมาได้ระดับหนึ่งหากเริ่มทำ 

ตั้งแต่แรกเกิด สิ่งที่ทำให้ผมตาสว่างในเรื่องนี้ก็คือคำพูดของ 

อาจารย์ชินอิจ ิ ซูซูกิ ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกในเรื่องการสอนไวโอลิน 

แก่เด็กเล็ก ท่านกล่าวว่า “ไม่ว่าเด็กคนไหนก็ดีได้ ขึ้นอยู่กับวิธี 

เลี้ยง” เมื่อผมได้ยินเรื่องนี้และได้เห็นผลงานที่น่าทึ่งสมกับคำพูด 

ของทา่น ทำใหผ้มรูส้กึเสยีดายทีส่ดุทีใ่นฐานะผูเ้ปน็พอ่ ผมไมไ่ด้ 

ทำอะไรให้แก่ลูกของผมเลย

	 เรื่องความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ทำให้ผม 

คิดถึงปัญหาการศึกษาว่าการศึกษาคืออะไร ควรจะเป็นอย่างไร  

ตอนแรกผมคิดถึงเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัย ปัญหาต่าง  ๆ  

ในระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่พอผมคิดถึงเรื่องนี้ 

อย่างจริงจัง ก็ทำให้ผมพบว่าปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชั้น 

มัธยมปลายแล้ว และสาวไปถึงระดับมัธยมต้น ระดับประถม  

จนกระทั่งได้บทสรุปว่า แม้แต่ระดับอนุบาลก็สายไปเสียแล้ว 

กระมัง ความคิดอย่างนี้เกิดไปตรงกับความคิดของอาจารย์ซูซูกิ  

ซึ่งทดลองเรื่องการศึกษาของเด็กเล็กมานานแล้ว
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	 อาจารย์ซูซูกิท่านเริ่ม  “การศึกษาแบบซูซูกิ”  (Suzuki  

method) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาในวัยเด็กเล็กตามแบบฉบับ 

ของท่านเองมาตั้ง  30 ปีเศษแล้ว  ก่อนหน้านั้นท่านก็สอน 

ตามแบบทั่ว  ๆ  ไป คือเริ่มตั้งแต่ระดับประถม มัธยมขึ้นไป แต่ 

ปรากฏว่าในหมู่เด็กที่เริ่มเรียนในระดับนี้ จะเกิดความแตกต่าง 

อย่างมากระหว่างเด็กที่เก่งไปเร็วกับเด็กที่เรียนไปได้ช้าอย่าง 

แก้ไม่ตก อาจารย์จึงทดลองให้เด็กเริ่มเรียนเร็วขึ้น เพื่อดูผลว่า 

จะเป็นอย่างไร ในที่สุดก็ลดอายุของเด็กลงเรื่อย  ๆ ปรากฏว่า 

เรื่องที่ผมคิดได้จากปัญหาความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยนั้น 

อาจารย์ซูซูกิท่านเริ่มทดลองมาตั้งแต่ 30 ปีก่อนแล้ว อาจารย์ 

ซูซูกิท่านสอนไวโอลิน เรื่องนี้เพราะบังเอิญท่านเป็นนักไวโอลิน 

เทา่นัน้เอง แตว่ธิกีารของทา่นสามารถใชไ้ดใ้นการศกึษาทกุแขนง  

เพราะผมคิดแบบนี้ ถึงได้เหยียบเข้ามาในเรื่องการศึกษาในวัย 

เด็กเล็ก

3 การศึกษาในวัยเด็กเล็ก
ไม่ใช่การผลิตอัจฉริยบุคคล

	 ก่อนหน้านี้ผมเคยกล่าวว่า “การศึกษาในช่วงอายุ 0 - 3  

ขวบ สามารถทำคนให้เป็น ‘อัจฉริยะ’ ถ้าอยากจะทำ”

	 พอผมพูดอย่างนี้ คุณแม่หลายคนคงจะวิจารณ์ว่า “ถ้า 

อย่างนั้นการศึกษาในวัยเด็กเล็ก คือการศึกษาเพื่อสร้างอัจฉริย- 

บุคคลอย่างนั้นหรือ”

	 คำตอบของผมก็คือ “ไม่ใช่” จุดประสงค์ประการเดียวของ 
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การศกึษาในวยัเดก็เลก็คอื “เพือ่สรา้งเดก็ใหเ้ปน็คนทีม่ไีหวพรบิด ี 

ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงและอ่อนโยน”

	 ถ้าหากไม่มีข้อบกพร่องทางร่างกายแล้ว คนเราทุกคน 

เหมือนกันหมดตอนแรกเกิด เรื่องที่เด็กกลายเป็นเด็กฉลาด  

เด็กโง่ เด็กที่มีนิสัยอ่อนโยนหรือดื้อรั้นหยาบกระด้างนั้น ทั้งหมด 

เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ หากได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับ 

ในเวลาทีเ่หมาะสม ไมว่า่เดก็คนไหนกจ็ะกลายเปน็คนทีม่ปีญัญา 

และมีอุปนิสัยดีเลิศในอนาคต

	 คณุอาจรูส้กึตะขดิตะขวงอยูบ่า้ง ถา้ผมจะเปรยีบคนกบัหมา  

แต่ไม่ว่าจะเป็นหมาพันธุ์ดีแค่ไหนก็ตาม ถ้าหากปล่อยให้ไป 

เข้ากลุ่มกับหมากลางถนน มันจะค่อย  ๆ  ติดนิสัยป่าเถื่อน และ 

ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นหมากลางถนนไปด้วย เด็กแรกเกิดนั้น 

มีสมองซึ่งพัฒนาน้อยกว่าสมองของหมาเสียอีก เพราะฉะนั้น 

การเลี้ยงดูที่ผิดพลาดจะทำให้เด็กกลายเป็นหมากลางถนนไปได้ 

อย่างง่ายดาย

	 หลายปีก่อน เกิดคดีสยองขวัญขึ้นในญี่ปุ่น โดยเด็กหนุ่ม 

คนหนึ่งก่อฆาตกรรมผู้เคราะห์ร้ายหลายคนด้วยอาวุธปืน โดย 

ไม่มีเหตุผลใด  ๆ  ทั้งสิ้น ต่อมาเด็กหนุ่มคนนั้นเขียนบันทึกจาก 

ในคุกออกเผยแพร ่ ตอนหนึ่งในบันทึกเขาเขียนว่า “นิสัยสันดาน 

ของคนนั้น เขาว่าถูกสร้างขึ้นภายในอายุ 5 ขวบ ชั่วชีวิตคนเรา 

นั้นระยะเวลา 5 ปีมันน้อยนิด ถ้าหากมันสร้างสันดานที่กำหนด 

ชวีติของคนไดล้ะก ็ มนัชา่งเปน็ชว่งเวลาทีส่ำคญัเหลอืเกนิ แตว่า่ 

ทำไมพ่อแม่ทั้งหลายถึงได้ละเลยมันเสียนักนะ!” (จาก  น้ำตา 

ของความโง่) บันทึกของเขาเขียนวิจารณ์ชีวิตในวัยเยาว์เอาไว้ 

อย่างเจ็บปวด อ่านข้อความอย่างนี้แล้ว มีพ่อแม่คนไหนบ้าง 
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ที่ไม่สะเทือนใจ

	 ผมคิดว่าอุดมคติพื้นฐานของการศึกษาในวัยเด็กเล็ก คือ 

เพื่อไม่ให้เกิดเด็กโชคร้ายแบบเด็กหนุ่มคนนี้ เพื่อไม่ให้หมาดี 

กลายเปน็หมากลางถนน ซึง่จดุสำคญัทีส่ดุขึน้อยูก่บัการเลีย้งเดก็ 

ตั้งแต่แรกเกิดทีเดียว

	 การให้เด็กฟังดนตรีดี ๆ ให้เด็กเรียนไวโอลินนั้น ไม่ใช่เพื่อ 

สร้างอัจฉริยบุคคลทางดนตรี การสอนภาษาอังกฤษ สอนให้ 

อ่านหนังสือ ไม่ใช่เพื่อสร้างอัจฉริยบุคคลทางภาษา รวมทั้ง 

ไม่ใช่การเตรียมเด็กเพื่อให้เข้าโรงเรียนอนุบาลดี  ๆ  หรือโรงเรียน 

ประถมดี  ๆ  แต่อย่างใด การเรียนไวโอลิน ภาษาอังกฤษ และ 

การอ่านตัวอักษรนั้นเป็นเพียงมาตรการอย่างหนึ่งในการค้นหา 

ความสามารถอันมหาศาลของเด็กเท่านั้น

4 เด็กแรกเกิดนั้นอ่อนแอ
แต่มี “ศักยภาพ” มหาศาล

	 ความคดิเรือ่งการศกึษาในวยัเดก็เลก็ของผมนัน้เริม่ตน้ดว้ย 

เรื่อง  “ศักยภาพ” อันมหาศาลของเด็กแรกเกิด พูดอย่างนี้อาจมี 

ข้อสงสัยว่าเด็กแรกเกิดซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยนั้น ทำไมถึงคิดว่า 

จะมีศักยภาพอย่างมหาศาลเล่า

	 ผมอยากจะตอบขอ้สงสยันีว้า่ “กเ็พราะเดก็แรกเกดิทำอะไร 

ไม่ได้เลยน่ะซี ถึงได้มีศักยภาพมหาศาล” เป็นความจริงที่ว่า  

มนุษย์แรกเกิดนั้นเมื่อเปรียบกับบรรดาสัตว์แรกเกิดอื่น  ๆ  แล้ว  

มนุษย์เกิดมาในสภาพที่อ่อนแอกว่ามาก
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	 ระยะแรกเกิด คนเรามีความสามารถแค่ร้องไห้กับดูดนม 

เปน็เทา่นัน้ ในขณะทีส่ตัวอ์ืน่  ๆไมว่า่หมา มา้ ลงิ พอเกดิออกมา 

ก็ยืนได้ เดินได้ทันที นักสัตววิทยาคำนวณความแตกต่างนี้ 

ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 - 11 เดือน

	 เพราะเหตุนี้ สัตว์อื่นจึงมีความสามารถหลายอย่าง เช่น  

ความสามารถในการเดิน ติดตัวมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ส่วน 

มนุษย์ต้องเกิดมาในสภาพที่ยังทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลย  

ซึ่งหมายความว่าความสามารถของเด็กแรกเกิดนั้นขึ้นอยู่กับ 

การศึกษาหลังจากที่ลืมตาดูโลกแล้ว

	 หรือกล่าวได้ว่า สัตว์อื่น ๆ ตอนเกิดมาหัวแข็งเสียแล้ว แต่ 

มนุษย์เกิดมาในสภาพที่ในสมองยังเกือบเหมือนกระดาษขาวอยู่

	 เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้เด็กแรกเกิดมีความสามารถอะไร 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในกระดาษขาวนั้น

	 ถ้าอยากให้เด็กมีความสามารถและอุปนิสัยที่ดีเลิศ ความ 

เป็นไปได้มีมหาศาล

	 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากในระยะแรกเกดินีเ้ราปลอ่ยปละ 

ละเลยไม่สนใจ เด็กก็อาจจะหยุดอยู่ในสภาพสมองว่างเปล่า 

เช่นนั้น

5 เส้นสายของเซลล์สมอง
ก่อรูปภายใน 3 ขวบ

	 กลา่วกนัวา่ สมองของคนเรามเีซลลถ์งึ 140,000 ลา้นเซลล ์ 

แตส่มองของเดก็แรกเกดิอยูใ่นสภาพกระดาษขาว และเซลลส์มอง 
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ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำงาน รายงานการวิจัยล่าสุดพบว่า การทำงาน 

ของเซลล์สมองเหล่านี้จะถูกกำหนดภายในอาย ุ 3 ขวบ

	 เซลล์สมองไม่สามารถทำงานได้ถ้าแต่ละเซลล์แยกกันอยู่ 

อย่างโดดเดี่ยว ถ้าเราดูภาพสมองที่ขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

จะเหน็วา่ หลงัจากเกดิมาแลว้ เมือ่เวลาผา่นไปเดก็เรยีนรูม้ากขึน้  

จะมีสายโยงเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างเซลล์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ  

ต่อเมื่อเซลล์สมองจำนวนมากต่างก็ยื่นมือมาจับกัน สัมพันธ์กัน  

จงึจะสามารถยอ่ยขา่วสารขอ้มลูจากภายนอกได ้ ลกัษณะแบบนี ้

เปรียบได้กับการทำงานของทรานซิสเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร ์ 

ทรานซิสเตอร์เดี่ยว ๆ แต่ละตัวทำงานอะไรไม่ได้ แต่เมื่อต่อสาย 

เชื่อมเข้าด้วยกันจึงจะทำงานได้ในฐานะเครื่องคอมพิวเตอร์

	 เส้นสายสัมพันธ์ของเซลล์สมองซึ่งเปรียบเสมือนสายเชื่อม 

ระหวา่งทรานซสิเตอรใ์นเครือ่งคำนวณนี ้ จะเพิม่อยา่งรวดเรว็มาก 

ระหวา่งอาย ุ 0 - 3 ขวบ จนกระทัง่ 70 - 80% ของสายโยงทัง้หมด 

จะก่อรูปภายในอายุ 3 ขวบ ความเจริญเติบโตของเส้นสายใน 

สมองนี ้ ทำใหน้ำ้หนกัสมองเพิม่ขึน้ และนำ้หนกัสมองนีจ้ะเพิม่ขึน้ 

ถงึ 2 เทา่ตวัภายในอาย ุ 6 เดอืน และเมือ่ถงึอาย ุ 3 ขวบกห็นกัถงึ  

80% ของสมองผู้ใหญ่

	 แน่นอน ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อายุเกิน 3 ขวบ สมอง 

ไม่เติบโตอีกเลย แต่หลังจากอายุ 4 ขวบขึ้นไปเส้นสายสมอง 

ในส่วนอื่นจะเติบโตขึ้น เส้นสายสมองส่วนที่ก่อรูปหลังจากอายุ  

4 ขวบคือสมองส่วนหน้า ก่อนอายุ 3 ขวบคือสมองส่วนหลัง  

ข้อแตกต่างระหว่างก่อนและหลังอายุ 3 ขวบคือ ถ้าจะเปรียบ- 

เทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก่อน 3 ขวบเปรียบได้กับส่วน  

“ฮาร์ดแวร์”  ของเครื่อง คือเปรียบเสมือน  “ตัวเครื่อง” ส่วนหลัง  
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3 ขวบเปรียบได้กับ  “ซอฟต์แวร์”  ของเครื่อง  คือส่วนที่ เป็น  

“การใช้เครื่อง” นั่นเอง

	 สมองเด็กได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอก นำมาย่อยเป็น 

ตัวแบบแล้วจดจำ ระบบย่อยข่าวสารขั้นพื้นฐานซึ่งสำคัญมากนี ้

จะถูกสร้างภายในอายุ 3 ขวบ ส่วนในเรื่องความนึกคิด ความ 

มุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจ อารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่อง 

ระดบัสูง จะถกูสรา้งหลงัจากอาย ุ 3 ขวบ กลา่วคอื เปน็สว่นทีว่า่ 

จะเอาส่วนที่ถูกสร้างมาก่อนอาย ุ 3 ขวบไปใช้อย่างไร

	 เพราะฉะนัน้ ถา้หากสว่นทีเ่ปน็ “ฮารด์แวร”์ คอื “ตวัเครือ่ง”  

ทีถ่กูสรา้งภายในอาย ุ 3 ขวบนัน้ไมด่เีสยีแลว้ เมือ่อายเุกนิ 3 ขวบ  

ถึงแม้เราจะพยายามสร้างส่วนที่เป็น  “ซอฟต์แวร์” คือ  “การ 

ใชเ้ครือ่ง” ใหด้อียา่งไรกไ็มม่คีวามหมาย เพราะเครือ่งคอมพวิเตอร ์

ที่คุณภาพไม่ดี ต่อให้คุณพยายามใช้อย่างดีแค่ไหน มันก็ให้ 

ผลลัพธ์ที่ดีออกมาไม่ได้แน่

6 การศึกษาในปัจจุบัน “เข้มงวด” 
และ “ปล่อยอิสระ” อย่างผิดเวลา

	 แมแ้ตส่มยันีก้ย็งัมนีกัจติวทิยาและนกัศกึษาจำนวนไมน่อ้ย 

ที่คิดว่าการจงใจให้การศึกษาแก่เด็กแรกเกิดเป็นการกระทำที่ผิด  

โดยเฉพาะในบรรดาพวกหวักา้วหนา้มมีากทีค่ดิเชน่นี ้ เขากลา่ววา่ 

การปลูกฝังสิ่งต่าง  ๆ  ลงในหัวน้อย  ๆ  ของเด็ก  จะทำให้เด็ก 

กลายเป็นคนจุกจิกจู้จี้ เด็กในวัยทารกและเด็กเล็กควรปล่อยให้ 

เตบิโตขึน้เองตามธรรมชาต ิ บางคนถงึขนาดปลอ่ยใหเ้ดก็ทำอะไร 
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ตามอำเภอใจโดยถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ

	 มีคุณแม่จำนวนมากที่เชื่อถือทฤษฎีนี้นิยมชมชื่นกับ  “ลัทธิ 

อิสรเสรี” พอใจท่ีตนเองเป็นคุณแม่หัวก้าวหน้า ใจดี และเข้าใจลูก

	 แต่ทว่าพอลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถม  

คณุแมก่เ็ปลีย่นลทัธทินัท ี เมือ่กอ่นเคยปลอ่ยใหล้กูทำอะไรตามใจ  

เพราะคิดว่าลูกเป็นเด็กทารก เมื่อลูกเข้าโรงเรียน คุณแม่จะเริ่ม 

อบรมสั่งสอนอย่างเข้มงวดโดยอ้างว่า “หนูโตแล้ว เข้าโรงเรียน 

แล้ว” คุณแม่ที่เคย “ใจดี ตามใจสารพัด” กลับกลายเป็นคุณแม่  

“ยอดด ุ บังคับทุกเรื่อง” 

	 ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่คุณแม่นึกเอาเองว่าถูกต้อง  

แต่ที่จริงขัดกับลักษณะการเจริญเติบโตของสมองมนุษย์ ดังที่ 

กล่าวไว้ในบทก่อน  ผมคิดว่าการเลี้ยงเด็กปฐมวัยนี่แหละ  

ที่คุณแม่ควรเป็นคุณแม่แก่วิชา มุ่งมั่นในการศึกษาอบรมลูก  

และคุณแม่จะหวังผลนั้นได้ในอนาคตด้วย

	 คุณแม่ที่เลี้ยงลูกอย่าง “เข้มงวด” และ “ปล่อยอิสระ” อย่าง 

ผิดเวลา คือในวัยที่ควรจะเข้มงวดกลับปล่อย แต่ในวัยที่ควร 

จะปล่อยกลับเข้มงวด นี่แหละที่สร้างปัญหา จนใคร  ๆ  พากัน 

ตั้งฉายาว่า “คุณแม่จอมจุ้น”

	 ช่วงปฐมวัย (วัยเด็กอ่อนและวัยก่อนอนุบาล) ควรเป็นวัย 

ที่คุณแม่ต้องฝึกลูกอย่างเข้มงวดและอ่อนโยน และหลังจากเด็ก 

อายุเกิน 3 ขวบขึ้นไป เด็กเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง เราต้อง 

เริ่มเคารพความรู้สึกนึกคิดของเด็กเช่นกัน ถ้าจะพูดอย่างสุดขั้ว  

ก็อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของพ่อแม่ที่เข้าไปวุ่นวายกับลูกควร 

จะสิ้นสุดลงตั้งแต่วัยก่อนอนุบาล แต่บางคนกลับไม่เป็นเช่นนั้น  

ตอนแรกปล่อยให้ลูกโตอย่างอิสรเสรี พอลูกเข้าโรงเรียนจึงเริ่ม 
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7 “ความยาก - ความง่าย” 
ในความคิดของผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ได้

	 พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ชอบพูดกันว่า  “หนังสือเล่มนี้ยากเกิน 

ไปสำหรับเด็ก” หรือว่า  “เด็กแดง  ๆ  จะเข้าใจเพลงคลาสสิกได้ 

อย่างไรกัน” อันที่จริงเด็กทารกยังไม่มีอคติว่า ไอ้นี่ยาก ไอ้นี่ 

ไม่ชอบ ดังนั้นไม่ว่าภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือจะเป็นเพลง 

คลาสสิก เพลงเด็ก เพลงพื้นบ้าน เด็กเพิ่งรู้จักทุกอย่างเป็น 

ครั้งแรกจึงน่าจะเหมือนกัน

	 โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนั้น เราเกือบไม่ต้อง 

อาศัยความรู้อะไรในการตัดสิน และบางครั้ง “ความรู้” กลับเป็น 

ตัวขัดขวางการตัดสินด้วย “ความรู้สึก” เสียอีก

	 ผูอ้า่นบางทา่นคงเคยมปีระสบการณท์ีว่า่ทา่นไปดภูาพเขยีน 

และไม่รู้สึกติดใจเท่าไรนัก แต่พอเห็นชื่อจิตรกรและราคาที่ติด 

อยู่ข้าง ๆ แล้วหันมาดูอีกทีกลับนึกว่า “อ้อ! สมกับเป็นภาพเขียน 

ชั้นเยี่ยมจริง ๆ ด้วย”

	 เมื่อเปรียบกับผู้ใหญ่แล้ว เด็กอ่อนนั้นเถรตรงมาก สิ่งไหน 

ที่เด็กรู้สึกชอบ เด็กจะสนใจจนกระทั่งลืมตัวทีเดียว

วุน่วายกบัลกู แบบนีจ้ะกลายเปน็การทำลายความสามารถของลกู  

และปลูกฝังจิตใจต่อต้าน ซึ่งให้ผลแต่ในด้านลบเท่านั้น


