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	 ถา้เดก็ทัง้หมดเปน็คนด ี เดก็ทกุคนมศีกัยภาพทีจ่ะเปน็คนดเีพราะ

เขาเกดิมาพรอ้มกบัสิง่ทีม่คีา่ทีส่ดุและวจิติรทีส่ดุในจกัรวาล คอืเซลลส์มอง 

๑๐๐,๐๐๐ ลา้นตวั ทีส่ามารถถกัทอกนัเปน็โปรแกรมแหง่ความด ี 

 โปรแกรมในสมองของเด็กก็มีส่วนคล้ายโปรแกรมในเครื่อง

คอมพวิเตอร์ โปรแกรมของเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ขยีนขึน้อยา่งละเอยีด โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญเขียนโปรแกรมเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อยา่ง

เหลอืเชือ่ 

 โปรแกรมในสมองของมนษุยเ์กดิขึน้จาก ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเดก็

กบัคนรอบขา้ง		

 ถา้เป็น ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ ที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็ก เครือข่าย

ใยประสาทก็จะเบ้ผิดรูปผิดร่าง เกิดเป็นโปรแกรมพฤติกรรมทางลบ กอ่

ความทกุขใ์หต้นเองและผูอ้ืน่ 

 ถา้เปน็ ปฏสิมัพนัธเ์ชงิเปน็เหตเุปน็ผล ทีผู่ใ้หญม่กีบัเดก็ เครอืขา่ย

ใยประสาทกจ็ะถกัทอกนัเปน็โปรแกรมแหง่ความเปน็เหตเุปน็ผล กอ่ใหเ้กดิ

ปญัญา ความดแีละความสขุ ความดเีกดิจากความเปน็เหตเุปน็ผล ความเปน็

เหตผุลนีบ้างททีางพทุธเรยีกวา่ธรรมะ 

คำนิยม
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 การใชอ้ำนาจคอืการขาดเหตผุล 

 ฉะนัน้ การเลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นโดยพ่อแม่ พีน่อ้ง 

ครพูีเ่ลี้ยง หรือใครก็ตาม คือปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

เด็กเรยีนรูจ้ากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก เมื่อเป็นการเรียนรู้ก็ไมใ่ชก่าร

ใชอ้ำนาจ อำนาจทำใหเ้กดิการบบีคัน้ทัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ การบบีคัน้คอื

ความทกุข ์ เมือ่การเลีย้งเดก็เปน็ปฏสิมัพนัธท์ีไ่มใ่ชอ้ำนาจ แตเ่ปน็การเรยีนรู ้

การเรยีนรูจ้งึเปน็ความสขุ เพราะการเรยีนรูใ้หอ้สิรภาพทีจ่ะเตบิโต  

 การเลีย้งดเูดก็ทีด่จีงึเปน็เครือ่งมอืการพฒันาผูใ้หญอ่ยา่งดยีิง่ และ

มแีรงจงูใจสูง เพราะเด็กเป็นที่รักของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้ใหญ่

โดยทัว่ไป ถา้การเลีย้งดเูดก็ทีด่ีเป็นเครื่องทำให้ผู้เลี้ยงกลายเปน็คนดแีละ

มคีวามสุข นอกเหนือไปจากทำให้เด็กเป็นคนดี ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็น่าจะ

สามารถทำใหก้ารเลีย้งดเูดก็เปน็เครือ่งเรยีนรูข้องคนทัง้สงัคม 

 เมือ่คนทั้งสังคมเห็นว่าเด็กๆ ไม่ว่าเป็นลูกของใคร ล้วนเป็นลูก

ของเรา แลว้พากนัชว่ยใหเ้ดก็ๆ ทกุคนไดร้บัการเลีย้งดทูีด่ ีการทีเ่ดก็ทัง้หมด

จะเปน็คนดกีเ็ปน็เรือ่งทีเ่ปน็ไปได้ 

 หนงัสือเลม่นี ้ “สอนเดก็ใหเ้ปน็คนด”ี เกดิจากจติใจอนัประเสรฐิ

ของคน ๒ คน หนึง่คอืคร ู Annie Fox ทีใ่ชค้วามรูแ้ละประสบการณเ์รยีบ

เรยีงหนงัสอืชือ่ Teaching Kids to Be Good People : Progressive 

Parenting for the 21st Century ซึง่มตีวัอยา่งปฏสิมัพนัธเ์ชงิเหตผุล

ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กอย่างเป็นรูปธรรม อย่างหลากหลาย หนึ่งคือ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่

แห่งยุค ซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ก็มีความประทับใจ และความที่เป็น 

blogger ผู้ขยัน ผู้ซึ่งเมื่อเรียนรู้เรื่องอะไรดีๆ ก็ blog แทบทุกวัน เพือ่

แบง่ปันขยายการรับรู้สิ่งดีๆ ออกไป จึงถ่ายทอดหลักการสำคัญๆ ของ
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หนงัสือเลม่นีอ้อกเป็นภาษาไทยผ่านบล็อกเปน็ตอนๆ แลว้รวบรวมมาเปน็

หนงัสอืเลม่นี ้ซึง่จดัพมิพเ์ผยแพรโ่ดยมลูนธิสิยามกมัมาจล ซึง่มคีณุปยิาภรณ ์

มณัฑะจิตร เป็นผู้จัดการ โดยตั้งใจจะเผยแพร่ให้กว้างขวางที่สุด เพราะ

มลูนธิสิยามกัมมาจลได้กลายเป็นสถาบันที่เอาจริงเอาจังในเรื่องส่งเสริม

การเรยีนรู้ 

 โดยทีก่ารเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งเปน็เครือ่งปลดปลอ่ยมนษุยไ์ปสูอ่สิรภาพ 

ความสุข ความดี และความงาม หวังว่าความปรารถนาดีของผูเ้รยีบเรยีง 

ผูแ้ปล และผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืเลม่นี ้ จะกอ่ใหเ้กดิความบนัดาลใจแกม่หาชน

โดยกวา้งขวาง ว่าการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนษุย ์ และ

เปน็หน้าที่ของเราทุกคนที่จะแสวงหา และช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบการ

เรยีนรูท้ีด่อีนัประเสรฐินี้ 

 

               

ประเวศ วะสี 
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คำนิยม

 สอนเด็กให้เป็นคนดี เป็นหนังสือที่หนูจะหยิบมาอ่านใหม่ใน

อีกปี ๑๐ ปีข้างหน้า เมื่อหนูมีลูกเป็นของตัวเองก็จะกลับมาอ่านอีก 

หนังสือเล่มนี้เป็นคล้ายกับภาพสะท้อนปัญหาของเด็กวัยรุ่น (หรือกำลัง

จะเข้าวัยรุ่น) ในหลายๆ ด้านของสังคมอเมริกา และท่าทีของพ่อแม่

ในการรับมือกับลูกวัยรุ่น 

 หนูอ่านแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับปัญหาของเด็กไทยอยู่มาก 

ท้ังทีเ่ปน็ปญัหาทีเ่กดิกบัเดก็แตล่ะคน และปญัหาทีเ่กดิจากความคาดหวงั

ของพ่อแม ่ ซึ่งหนูโชคดีที่ไม่ค่อยมีปัญหานี้ แต่ก็ได้รับรู้และบางครั้งก็

สะเทือนใจกับปัญหาของเพื่อนที่แบกรับความคาดหวังจากคนที่เรา

รักมากที่สุด (ซึ่งบางครั้งกไ็ม่ตรงกับเราเลย) หนังสือบอกว่า ปัญหา

เหล่านี้จะส่งผลกับเด็กในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้อง 

“พูดคุย” กัน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ทำให้เกิดความสขุ 

หนงัสอืพยายามบอกพ่อแม่แทนเรา ปัญหาหลายๆ อย่าง พ่อแม่อาจ

ไม่เคยรู้ว่ายุคนี้สมัยนี้  มันมีแบบนี้ด้วยหรือ ถ้าพ่อแม่เข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมก็น่าจะเข้าใจ และช่วยเหลือลูกๆ ได้ตรงจุด

มากขึ้น  
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 ไม่ใช่แต่พ่อแม่ หนูก็ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน อย่าง

เช่นคณุสมบัติของคนดีทั้ง 8 หมวด ในหนังสือเล่มนี้ เป็นอีกเรื่องที่

กระตุกให้หนูต้องสำรวจตัวเองเหมือนกันว่าฉันเองเป็นอย่างไร? หรือ 

The	 Point	 of	 Teen’s	 View	 “การบน่เปน็การแสดงทา่ทีเ่ชงิลบ” 

เป็นประโยคจากในหนังสือที่ทำให้รู้สึก สะกิดใจอย่างจัง ไม่เพียงแต่

ตัวหนู แต่กับเพื่อนๆ แทบทุกคน เราจะต้องมีเสียงบ่นก่อนลงมือทำงาน

อยู่บ่อยๆ หนูก็ได้บทเรียนว่าเวลาจะทำอะไรก็ลงมือทำเลย อย่าบ่น 

เพราะจะทำให้เสียบรรยากาศ 

 หนังสือเล่มนี้บอกว่า “ทักษะที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่และ

ครูคือการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ	ฟังให้เข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึก

ของเด็กไม่ใช่สวนกลับหรือสั่งสอน” หนูเห็นด้วยล้านเปอร์เซนต์ 

เพราะเมื่อไรที่ถูกพ่อแม่อบรม เราก็จะอึดอัดมีท่าที่แข็งกร้าวขึ้นมา หรือ

ไม่ก็เมินเฉย หนังสือเล่มนี้ช่วยพูดแทนลูกเป็นอย่างดี 

        

ไอริณ มัณฑะจิตร 
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คำนำมูลนิธิฯ

เมื่อลูก	(ศิษย์)	มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	เราจะทำอย่างไรดี	

จะอบรมลูก	(ศิษย์)	อย่างไรให้เป็นคนดี	

เมื่อลูก	(ศิษย์)	มีแฟนเราควรทำอย่างไร	

จะรับมือกับอารมณ์ปั่นป่วน	ของวัยรุ่นได้อย่างไร 

 

 เป็นคำถามทีพ่อ่แม ่คร ูอาจารยม์กัจะเผชญิกบัสถานการณเ์ชน่นี้

เสมอในการดูแลลูก (ศิษย์) วัยรุ่น สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว เราหวัง

ว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ดี เพราะหมายถึงความสามารถ

ในการบ่มเพาะบตุรหลาน ใหเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีด่ ีมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 

แต่ความจริงแล้วพ่อแม่หลายคนก็แอบยอมรับกับตัวเองว่าเป็นมือใหม่

หัดเลี้ยงลูกวัยรุ่นเช่นกัน การที่ต้องประคับประคองให้ลูก (ศิษย์) วัยรุ่น

ผ่านชว่งเวลาที ่“ปัน่ปว่น” ในชวีติใหเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีส่มบรูณน์ัน้ เป็น

เรื่องที่ยากลำบากไม่แพ้วัยรุ่นเลย เพราะต้องทำความเข้าใจและรู้เท่าทัน

สถานการณ์ทางอารมณ์ ของลูก (ศิษย์) และต้องให้คำแนะนำโดยมีท่าที

ที่ “วัยรุ่น” รับได้ การทำหน้าที่ “โค้ช” มือใหม่ เช่นนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่

หลายคนกังวลว่าจะทำได้ดีแค่ไหน 

 หนังสอืสอนเดก็ใหเ้ปน็คนด ี ทีอ่ยูใ่นมอืทา่นเลม่นีเ้ปน็ผลงานเขียน

บล็อก ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ใน Gotoknow 

จำนวน 19 ตอน จากการตีความสาระในหนังสือ Teaching Kids to 
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Be Good People: Progressive Parenting for the 21th Century 

เขยีนโดย Annie Fox อาจใหก้ญุแจสำคญัทีพ่อ่แมแ่ละครอูาจารยแ์สวงหา 

นั่นคอืความเขา้ใจในสภาวะทางอารมณข์องวยัรุน่และบทบาทของ	 “โคช้” 

ที่ดี ทา่นจะพบวา่หลายคำตอบในหนงัสอืเลม่นีเ้ปน็เหมอืนกระจกสะทอ้น

ภาพของท่านเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา และคงประเมินได้แล้ว

ว่าเรารับมือกบัสถานการณเ์หลา่นีไ้ดด้เีพยีงใด ความสำคญัคือเราจะรับมือ

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าได้อย่างไร?  

 หนงัสอืเหลา่นีไ้มเ่พยีงแตจ่ะมคีณุคา่ตอ่ผูใ้หญท่ี ่อยากเปน็ “โค้ช”	

ที่ดี แต่วัยรุ่นก็ได้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อทำความเข้าใจตนเอง 

 มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา และแง่คิด

ของหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุ สำหรบัพอ่-แม-่ผูป้กครอง-

คร-ูอาจารย ์และเยาวชน ในการมองเหน็แนวทางนำไปแกไ้ขปญัหาตา่งๆ 

จนสัมฤทธิ์ผล จนท้ายสุดจะสามารถนำไปปรับพฤติกรรมของลูก (ศิษย์) 

หรือของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในครอบครัว 

และส่งผลที่ดีต่อเนื่องต่อไปในสังคม  

 และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น “คู่มือ” และเป็น “เพื่อน” 

ในยามทีเ่กดิความ “ปัน่ปว่น” ขึน้มา และมสีว่นชว่ยใหล้มพายนุัน้สงบลง

ได้ด้วยดี 

 

  

มูลนิธิสยามกัมมาจล 
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คำนำผู้เขียน

 หนงัสอื สอนเดก็ใหเ้ปน็คนด	ีเลม่นี ้รวบรวมจากบนัทกึในบล็อก 

GotoKnow จำนวน ๑๙ ตอน ทีเ่ผยแพรร่ะหวา่งวนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๖ 

ถงึวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และเมื่อคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการ

มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้อ่าน ก็แสดงความจำนงว่ามูลนิธิฯ ต้องการ

จดัพมิพร์วมเลม่ออกเผยแพรใ่หก้วา้งขวางขึน้ เพราะสาระในหนงัสอืตรงกับ

เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน เน้นที่การพัฒนา

บคุลกิ นสิยัใจคอ หรอืความเปน็คนด ีทีเ่รียกว่า Character Building  

 บนัทึกทั้งหมดนั้น ได้จากการอ่านและตีความสาระในหนงัสือ 

Teaching Kids to Be Good People : Progressive Parenting for 

the 21st Century เขียนโดย Annie Fox ย้ำว่าเป็นการเขียนแบบ

ตีความ ไม่ได้ถอดความหรือแปล ดังนั้น ผู้รับผิดชอบความถูกต้องของ

สาระในบันทึก และในหนังสือ	 สอนเด็กให้เป็นคนดี	 เล่มนี้ คือตัวผม 

ไม่ใช่ Annie Fox แต่จริงๆ แล้ว สาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มาจาก

หนังสือที่ Annie Fox เขียน 

 เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนแบบตีความ ท่านผู้อ่านพึงอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ   
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 ผมได้เขียนไว้หลายที่ในต้นฉบับ ว่าคำแนะนำของ Annie Fox 

ในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น เขียนตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม

อเมริกัน คำแนะนำในบางเรื่องจึงอาจไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมไทย ในขั้นตอนของการรวบรวมและปรับปรุงข้อความในบันทึก

ที่ลงบล็อก ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความบ้าง เพื่อให้สอดคล้อง

กับสังคมไทย แต่ก็ปรับปรงุเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ ผมขอขอบคุณทีมงาน

ของมูลนิธิสยามกมัมาจล ที่ช่วยตรวจทานและให้คำแนะนำ 

 หนงัสอืเลม่นี ้ เขยีนเพือ่สือ่สารกบัพอ่แม ่ ในการทำหนา้ที่เป็น 

“ครฝูกึ” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชวีติ 

วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความ

เป็นคนด ีทีจ่ะตอ้งเขา้ใจขัน้ตอนของพฒันาการเดก็ จากชวีติทีต่อ้งพึง่พา

ผู้อ่ืนโดยสิน้เชงิ (Dependent) ไปสูช่วีติทีพ่ึง่ตนเองได ้ (Independent) 

และเปน็ทีพ่ึง่ของผูอ้ืน่ได ้คอืสูช่วีติของผูใ้หญท่ีเ่ปน็คนด ีโดยมคีณุลักษณะ

สำคัญ ๘ ประการ ตามที่ระบุในหนังสือ 

 ทักษะการเป็น “ครูฝึก” พัฒนาการเด็กนี้ มีความสำคัญยิ่ง

ต่อครูด้วย หนังสือเล่มนี้จึงควรได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อ
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ให้พอ่แมแ่ละครมูทีกัษะในการชว่ยประคบัประคอง หรอืเปน็พีเ่ลีย้ง ของ

พัฒนาการ ชีวิตของลูกหรือของศิษย์ จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ วางพื้นฐาน

ชีวิตที่เป็นคนดี มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น นอกจาก

หาอ่านในรูปเล่มที่พิมพ์ในกระดาษ ท่านผู้สนใจยังสามารถดาวน์โหลด

หนงัสอืไดฟ้รทีีเ่วบ็ไซตข์องมลูนธิสิยามกมัมาจล ที ่www.scbfoundation.com 

หรอือ่านจากต้นฉบับในบล็อกโดยตรงได้ที่ http://gotoknow.org/

posts?tag=fox  

 ผมขอขอบคุณคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ที่มีดำริจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และขอบคุณคุณนาถชิดา 

อนิทรส์อาด เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรของมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่เป็น

ผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือและตรวจทานความถูกต้องของต้นฉบับเดิม 

ขอท่านผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือเล่มนี้จงได้รับผลบุญกุศล

จากการทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทย ผ่านการเผยแพร่แนวทาง

สอนเด็กให้เป็นคนดี   

 

วิจารณ์ พานิช 
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เรื่อง        หน้า 

คำนิยม   

คำนำมูลนิธิฯ 

คำนำผู้เขียน  

บทที่  

๑. ผู้ทำนุบำรุง       ๑๕ 

๒.  ฝึกจัดการอารมณ์  ๑      ๒๑ 

๓.  ฝึกจัดการอารมณ์ ๒      ๒๙ 

๔. จริยธรรม : เคารพ และซื่อสัตย์     ๓๕ 

๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง ๔๑ 

๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น  ๔๗ 

๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง  ๕๕ 

๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ ๖๓ 

๙. การให้อภัย :  เข้าใจ ให้อภัย และให้โอกาสแก้ตัว   ๖๙ 

๑๐. ความเห็นใจ : เข้าใจระดับพัฒนาการของเด็ก   ๗๕ 

สารบัญ
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บทที่        หน้า  

๑๑. ความเห็นใจ : การจัดการเด็กที่ไม่เชื่อฟัง /    ๘๕ 

      การจัดการความสัมพันธ์  

๑๒. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : ต่อต้านวัฒนธรรม   ๙๑ 

      แห่งความโหดร้ายรุนแรง 

๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร  ๙๙ 

๑๔. การยอมรับ :  จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง   ๑๐๕ 

๑๕. การยอมรับ : เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และภาพใหญ่ของชีวิต ๑๑๓ 

๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ   ๑๒๑ 

๑๗. ความกล้าหาญทางสังคม : สู่โลกกว้าง    ๑๒๙ 

๑๘. บทส่งท้าย       ๑๓๗ 

๑๙. AAR       ๑๓๙ 
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ผู้ทำนุบำรุง

๑.บทที่        หน้า  

๑๑. ความเห็นใจ : การจัดการเด็กที่ไม่เชื่อฟัง /    ๘๕ 

      การจัดการความสัมพันธ์  

๑๒. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : ต่อต้านวัฒนธรรม   ๙๑ 

      แห่งความโหดร้ายรุนแรง 

๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร  ๙๙ 

๑๔. การยอมรับ :  จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง   ๑๐๕ 

๑๕. การยอมรับ : เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และภาพใหญ่ของชีวิต ๑๑๓ 

๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ   ๑๒๑ 

๑๗. ความกล้าหาญทางสังคม : สู่โลกกว้าง    ๑๒๙ 

๑๘. บทส่งท้าย       ๑๓๗ 

๑๙. AAR       ๑๓๙ 

 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑. ผู้ทำนุบำรุง 15
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 “นิสัยหรือบุคลิกที่ดี เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 

และเคารพผู้อื่น เป็นสิ่งที่สอน (ฝึก) ได้ ทั้งที่บ้านและ

ทีโ่รงเรยีน ครูและพอ่แมท่ีฝึ่กเดก็ใหเ้ปน็คนด ีเปน็ผู้ชว่ยให้

สงัคมและโลกเป็นที่ปลอดภัย ร่มเย็น และเปน็ธรรม 

สำหรับทุกคน ผมอยากให้คนเราทุกคนมีสำนึกเช่นนี ้… 

สำนึกพลเมอืง” 

16 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑. ผู้ทำนุบำรุง
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 บนัทกึ ๑๙ ตอนนี ้มาจากการตคีวามหนงัสอื Teaching Kids 

to Be Good People 

: Progressive Parenting for the 21st 

Century เขียนโดย Annie Fox, M.Ed.   

Teaching Kids to Be Good People 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑. ผู้ทำนุบำรุง

 ตอนที่ ๑ นี้ ตีความจากบท Introduction : Obviously not 

all teachers are parents, but all parents are teachers. อ่าน

แล้วผมนึกถึง “บ้านผู้หว่าน” ที่สามพราน นครปฐม ที่หมายถึงการ

หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความด ีแต่คิดดูอีกที หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการสอน 

(ฝึก) เด็กให้เป็นคนดี โดยที่เด็กแต่ละคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

อยู่ในตัวอยู่แล้ว ผมจึงตั้งชื่อตอนนี้ว่า “ผู้ทำนุบำรุง” (เมล็ดพันธุ์แห่ง

ความดีที่มีอยู่ในตัวเด็ก)  
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 แต่พ่อแม่และครูที่มีความมุ่งมั่น 

ทำนุบำรุง “พันธุ์ เทพ”  

ในตัวเด็กในยุคปัจจุบัน  

ต้องเผชิญความท้าทาย 

อย่างหนักจากสภาพแวดล้อม 

รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ค่านิยมที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน  

มักให้ความบันเทิงเจือกิเลส ในขณะที่ 

ครูและพ่อแม่พยายามสร้างนิสัยดี ที่เขาใช้ 

คำว่า Character Bui ld ing แต่สื่ อมวลชนทำ Character 

Assassination คือทำฆาตกรรมนิสัยดี เท่ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว

เป็นมลพิษต่อสุขภาวะของพวกเรา ! 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑. ผู้ทำนุบำรุง

 

 ผู้เขียนบอกว่า นิสัยหรือบุคลิกที่ดี	 เช่น	 ความเห็นอกเห็นใจ	

และเคารพผู้อื่น	 เป็นสิ่งที่สอน	 (ฝึก)	 ได้	 ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน	

ครแูละพ่อแม่ที่ฝึกเด็กให้เป็นคนดี	 เป็นผู้ช่วยให้สังคมและโลก

เป็นที่ปลอดภัย	 รม่เยน็	 และเป็นธรรม	 สำหรับทุกคน	 ผมอยาก

ให้คนเราทุกคนมีสำนึกเช่นนี้...สำนึกพลเมือง	
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 ไม่ว่าในวัฒนธรรม Online หรือ Offline ทารุณกรรมมักถูก

ละเลยหรอืยกยอ่ง พอ่แมแ่ละครจูงึตอ้งทำนบุำรงุความดงีามในทา่มกลาง

กระแสสังคมที่ไหลบ่าไปในทางตรงกันข้าม  

 

 ผู้เขียนบอกว่า วัยรุ่นในสมัยนี้ถูกบีบคั้นจากเพื่อนๆ และตกอยู่

ในสภาพทีว่ติกกงัวลกบัสภาพของตนเองยิง่กวา่สมยัใดๆ เขาใชค้ำวา่ Status 

  Anxiety ผมไตรต่รองวา่ นัน่เปน็สภาพสงัคมอเมรกัินทีไ่มเ่หมอืน 

              สงัคมไทยหรือเปล่า ไตร่ตรองแล้ว ก็คิดว่าวัยรุ่นไทยกต็กอยูใ่น 

               สภาพคลา้ยคลงึกนั และทำใหว้ยัรุน่ตอ้งประพฤตตินตามเพ่ือน 

     และบอ่ยครัง้นำไปสูค่วามเสือ่ม เปน็การเพาะ “พนัธุม์าร” ในตน  

                    (มผีูเ้ขยีนเลา่การสมัภาษณแ์มว่ยัรุน่ในประเทศไทย วา่ทีต่น 

         ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็เพื่อให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ได้) 

 

 

 แต่ผู้เขียนก็บอกว่า เราสามารถทำนุบำรุงเยาวชนของเราให้

เปน็คนดทีีม่ใีจชว่ยเหลอืผู้อื่น และมีความกล้าหาญทางสังคมทีจ่ะลงมือ

ทำตามเจตนาดี 

 

 พวกเราเปน็เสมือนชาวสวนที่ทำหน้าที่ “ผู้หว่าน” เมล็ดพนัธุ์

แหง่ความดี และหมั่นรดน้ำพรวนดนิ ทำนบุำรงุ ให้ส่วน “พันธุ์เทพ” 

งอกงาม แม้จะมีกระแสสังคมที่กระตุ้น “พันธุ์มาร” ก็ตามที 
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 ผูเ้ขยีนฉลาดมาก หาวธินียิามคำวา่ความด ีจากการ “ถามปวงชน” 

(Crowdsourcing) และได้คำตอบที่นำมาจัดหมวดหมู่ได้ ๘ คุณสมบัติ 

คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence), จริยธรรม 

(Ethics), ชว่ยเหลอืผู้อื่น (Help), ให้อภัย (Forgiveness), ความเหน็ใจ 

(Compassion), เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy), การยอมรับ 

(Acceptance), และ ความกล้าหาญทางสังคม (Social Courage) 

ผู้เขียนบอกว่า	คุณสมบัติทั้ง	๘	ประการนี้	ฝึกได้	

  

วิจารณ์ พานิช 

       ๑๐ มี.ค. ๕๖ 

          บนเครื่องบินไปโตเกียว  

http://www.gotoknow.org/posts/547284 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑. ผู้ทำนุบำรุง
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๒.

21

ฝึกจัดการอารมณ์ ๑

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 “ทักษะที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่และครูคือการฟัง 

หรือรับฟัง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังให้เข้าใจความรู้สึก

ของเด็ก ไม่ ใช่คอยสวนกลับ หรือสั่งสอน”  

 

 “ทักษะทางอารมณ์ต้องคู่กับทักษะในการเข้าใจ 

เห็นใจคนอื่น เมื่อเราเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของเขา 

เรากจ็ะมสีติในการหาวธิตีอบสนองเชงิบวก เชงิเหน็อกเหน็ใจ 

แสดงความรักความห่วงใย”  

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 ตอนที่ ๒ นี้ ตีความจากบทที่ ๑ How Do You Feel? No, 

Really. Learning to Manage Emotions โดยที่ในบทที่ ๑ มี ๔ 

ตอน ในบนัทึกที่ ๒ นี้ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ ส่วนตอนที่ ๓ 

และ ๔ จะอยู่ในบันทึกที่ ๓   

 ผู้เขียนขึ้นต้นบทนี้ด้วยการยกคำของ Daniel Goleman 

ผู้เขยีนหนงัสือ Emotional Intelligence อันลือลั่นว่า อนาคต

ของคนเราแต่ละคนจะไปได้ไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความมีสติรู้เท่าทัน

อารมณ์ของตนเอง รู้วิธีจัดการอารมณ์ที่บีบคั้น มีความเห็นอกเห็นใจ

คนอื่นด้านอารมณ์ และมีปฏิสัมพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั  

 ทักษะอย่างหนึ่งที่ฝึกยากมาก คือการขับรถถอยหลั ง เข้า

จอดชิดขอบทาง แต่ทักษะที่ยากกว่า คือการควบคุมอารมณ์ให้

สงบนิ่ง ยามเผชิญอารมณ์รุนแรงทำลายล้าง ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็น

ของตนเองหรือของผู้อื่น คนเราทุกคนต้องได้ฝึกทักษะนี้ พ่อแม่และ

ครูต้องช่วยฝึกทักษะน้ี แก่เด็ก 

 

Emotional Intelligence 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 ตอนที่ ๑ ของบทที่ ๑ ผู้เขียนเล่าเรื่องความเข้าใจผิด และ

จัดการอารมณ์ผิดๆ ของตนเอง จนอายุ ๔๐ ปี จึงเข้าใจ   

 ความเข้าใจผิดนั้นคือ คิดว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเก็บงำหรือ

ซ่อนอารมณ์ของตน ซึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดของตัวผมเอง จนได้

อ่านหนังสือ Emotional Intelligence ของ Daniel Goleman เมื่อ 

๒๐ ปีที่แล้ว จึงเข้าใจว่า การมีอารมณ์หรือเกิดอารมณ์เป็นธรรมชาติ

ของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องชั่วหรือน่าอับอาย แต่ถ้าจัดการอารมณ์ไม่เป็น 

ปล่อยให้มันพลุ่งขึ้นมาทำร้ายคนอื่นหรือตนเองก็เกิดความเสียหาย  

 อารมณ์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าเรารู้จักจัดการให้

เกิดผลเชิงบวกก็เป็นผลดี และที่จริงแล้ว ผมคิดว่า นี่คือส่วนหนึ่งของ

การเรียนรูต้ลอดชีวิต หลายครั้งเราผิดพลาด หากเรารู้จักเรียนรู้จาก

ความผิดพลาด เราก็จะไม่ทำผิดซ้ำ และเราก็จะมีทักษะในการจัดการ

อารมณเ์ขม้แขง็ขึน้เรือ่ยๆ เราจะมทีกัษะในความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคนใน

ครอบครัวและคนรอบข้าง โดยผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ 

 ในหนังสือให้บทเรียนในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

และระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างดียิ่ง นี่คือบทเรียนจากชีวิตจริง ย่ิงตอนลูก

เข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวนัที่อารมณ์ผันผวนเพราะสาเหตุทางฮอร์โมน และ

ทางสังคมที่เข้าสู่วัยฝึกรับผิดชอบตนเอง ยิ่งเป็นบทเรียนของการจดัการ

อารมณเ์พือ่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

  

 ทักษะท่ีสำคัญที่สุดของพ่อแม่และครู	

คือการฟงั	หรอืรบัฟงั	ฟงัอยา่งเหน็อกเห็นใจ		

ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก	ไม่ใช่คอย	

สวนกลับ	หรือสั่งสอน 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 ผู้เขียนถงึกบัแนะนำพ่อแม่ให้ถามลูก ว่าพ่อแม่ควรจะปรับปรงุ

ตัวเองอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นที่พึ่งของลูกได้ดีกว่านี้ ยามลูกมีความทุกข์ใจ  

 อ่านตอนที่ ๑ ทั้งหมดแล้ว ผมสรุปกับตนเองว่า ทักษะทาง

อารมณ์ต้องคู่กับทักษะในการเข้าใจ	 เห็นใจคนอื่น	 เมื่อเราเข้าใจ

ความรู้สึกและอารมณ์ของเขา	เราก็จะมีสติในการหาวิธีตอบสนอง

เชิงบวก	 เชงิเห็นอกเห็นใจ	 แสดงความรักความห่วงใย เรามีบทเรยีน

ในชวีติจรงิใหฝ้กึหดัเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

 คำถามก็คือ คนเป็นพ่อแม่ หรือเป็นครู จะช่วยให้เด็กพัฒนา

ทักษะเชิงการจัดการอารมณ์ได้อย่างไร 

 ถามเชน่นีแ้ลว้ ผมก็นึกถึงตอนไปเยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศ
พฒันา (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/
465409) และเข้าไปสังเกตการณ์ในชั้นอนุบาล ว่าครูมีวิธีพูดคุยกับ
เดก็อยา่งไร ทางโรงเรยีนมกีตกิาใหค้รปูฏบิตัติอ่เดก็อยา่งไร ผมตคีวามว่า
นั่นคือการฝกึทกัษะเชงิอารมณใ์หแ้กน่กัเรยีน รวมทัง้กตกิาและวิธีปฏิบัติ
ต่อนกัเรยีนอกีหลายอยา่ง นา่จะเปน็การฝกึทกัษะเชงิอารมณใ์หแ้กน่กัเรียน 
 ผมจงึคดิวา่ จริงๆ แล้ว ทุกขณะจิตของการเรียนรู้ในโรงเรียน 

(และทีบ่า้น) เปน็การฝกึทกัษะเชงิอารมณ ์บรูณาการอยูก่บัการฝกึทักษะ

อื่นๆ ในชุดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

 ในหนงัสอืไมไ่ดก้ลา่วไว ้ แตผ่มเชือ่วา่ การฝกึทกัษะทางอารมณ์

ต้องบูรณาการอยู่กับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ			

 

 ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๑ เป็นเรื่องการสวมหน้ากากเข้าหากัน 

เพราะไมก่ลา้เผชญิความจรงิ นีค่อืขัน้ตอนหนึง่ของพฒันาการทางอารมณ์

ของคน คนที่พัฒนาการทางอารมณ์ยังอยู่ครึ่งๆ กลางๆ จะยังไม่กล้า

แสดงตัวตนทีแ่ทจ้รงิออกมา  ตอ้งแสดงตวัหลอกๆ  ไมต่รงกบัความเปน็จรงิ  

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 ผูเ้ขยีนสอบถามนักเรียนวัยรุ่นว่า ในการที่ตนเองปกปิดความ

รู้สึกท่ีแท้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตนเองรู้สึกอย่างไร คำตอบที่ได้

คือรู้ สึกผิด รู้สึกโกรธตัวเอง ตนต้องการสร้างความประทบัใจให้เพื่อน 

และเมื่อทำเช่นนั้นกร็ูส้กึไมด่ ีรูส้กึวา่ตนเปน็คนหลอกลวง เปน็ตน้ เทา่กบั

เดก็วัยรุ่นมีชีวิตอยู่กับความปั่นป่วนทางอารมณ์ เพราะเสพติดการ

ยอมรบัจากเพือ่น (Peer Approval Addict) 

และพฤติกรรมของเพื่อนๆ หลายอย่างไม่ใช่

สิ่งที่ควรทำ  

 ผูเ้ขียนถามนักเรียนวัยรุ่นคนเดิม ได้

รบัคำถามใหม ่ภายหลงัคำถามแรก ๑ สัปดาห์ 

ว่า ชวีติจะเปลีย่นไปอยา่งไร หากตนเองไม่ต้อง

กังวลว่าคนอื่นจะคิดต่อเราอย่างไร คำตอบ

ที่ได้คือ ความวิตกกังวลจะหมดไป รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบาย เป็นอิสระ     

 แล้วเราจะช่วยเด็กให้หลุดจากโซ่ตรวนทางอารมณ์ได้อย่างไร			

 ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว โดยบางครั้งก็ต้องฝืนใจ เช่น เมื่อเพื่อน

มาหาที่บ้านในช่วงที่เราไม่สะดวก เราก็ต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส การ

ฟังนักพูดทางจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น การอ่านเรื่องราวของคนมีชื่อเสียงที่

คิดบวก การชวนเด็กคุยว่า หากตกไปอยู่ในบางสถานการณ์ตนจะทำ

อย่างไร การเสนอต่อเด็กว่า เมื่อไรที่เผชิญสถานการณ์ที่ไม่กล้าแสดงตัว

ตนที่แท้จริงออกไปให้มาหา การได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาไว้วางใจอาจ

ช่วยได้  

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 คำถามของหนุ่ม	๑๓ ตนจะทำอยา่งไรด ีทีเ่พือ่นสนทิทีเ่ปน็ผูห้ญงิ 

บอกว่าตนคงจะลองสูบกัญชา เพราะใครๆ เขาก็สูบกันทั้งนั้น ตนได้

ห้ามปรามอยู่บ้าง โดยบอกว่าจะไม่ยอมมีประวัติสูบกัญชาเป็นอันขาด 

เพราะต้องการไปสมัครเป็นนักเรียนนายทหาร ถามว่าตนจะทำอย่างไร

กับเพื่อนผู้หญิงดี  

 

 คำตอบของผู้เขียน ชื่นชมที่ผู้ถามห่วงใยอนาคตของเพื่อน นี่

คือการทำความดี แนะนำให้แสดงความห่วงใยอนาคตของเพื่อน แสดง

ความรักและหวงัดใีนฐานะเพือ่น แตอ่ย่าตั้งความหวังว่าตนจะห้ามปราม

เพือ่นได้สำเร็จ เพราะเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัว และต้องเข้าใจว่า 

คำว่า “ใครๆ ก็สูบกันทั้งนั้น” ไม่จริง เป็นเพียงคำแก้ตัว โอกาสที่

เพื่อนคนนี้จะเข้าไปมั่วสุมกับวงกัญชาจะมีสูง   

 อ่านหนังสือมาถึงตอนนี้ ผมนึกถึง Maslow’s Hierarchy of 

Needs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morality, 
creativity, 

spontaneity, 
problem solving, 
lack of prejudice, 

acceptance of facts 

self-esteem, 
confidence, achievement, 

respect of others, respect by others 

friendship, family, sexual intimacy 

security of body, of employment, of resources, 
of morality, of the family, of health, of property 

breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion 

Self-actualization 

Esteem 

Love/Belonging 

Safety 

Physiological 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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 ที่เด็กจะต้องพัฒนาอารมณ์ของตน	 จากระดับที่สาม	 ที่

ตอ้งการ	 ความรัก	 ผ่านระดับที่สี่	 ที่ต้องการแสดงความเก่ง	 ไปสู่

ความมั่นใจสภาพความเป็นจริงของตน	 ครูและพ่อแม่ต้องเรียนรู้

เทคนิคช่วยให้เด็ก	 พัฒนาอารมณ์ของตนขึ้นสู่ยอดพีระมิดของ	

Maslow	 ให้ได้ โดยที่ยอดพีระมิดของแต่ละคนมีลักษณะจำเพาะ 

ไม่มีเหมือนกันเลย 

  

     วิจารณ์ พานิช 

     ๑๐ มี.ค. ๕๖ 

       บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี 

http://www.gotoknow.org/posts/547841 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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๓.

29

ฝึกจัดการอารมณ์ ๒

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๓. ฝึกจัดการอารมณ์ ๒
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 “เด็กต้องได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารเชิงอารมณ์

สื่อสารจากใจถึงใจ ให้รู้ว่าเมื่อไรตนต้องการความช่วยเหลือ

เชิงอารมณ์ และจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรจากใคร” 

 

 “ทักษะในการทำความเขา้ใจอารมณข์องตนเอง และรู้จัก

จัดการใหเ้กดิผลทางบวก และทกัษะทำความเขา้ใจ และเคารพ

อารมณข์องคนอืน่ และใหค้วามเหน็ใจ ความชว่ยเหลอื ถึงตอนนี้

ผมนึกถึงคำวา่ “มติรแท”้  
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 ตอนที ่๓ ของบทที ่๑ เปน็เรือ่งของคนเจา้ทกุข	์ผูเ้ขยีนเลา่เรื่อง

เพื่อนบ้านที่มีที่ดินติดกัน เป็นคนก้าวร้าวอารมณ์ร้าย มีผลให้ผู้เขยีน

กพ็ลอยมีความทุกข์ไปด้วย แต่เมื่อผู้เขียนให้คนมาสร้างรั้วกั้นให้เป็น

สัดสว่นเสยี ทำใหไ้มต่อ้งมกีารเผชญิหนา้ ปญัหาความรำคาญใจของผูเ้ขยีน

กห็มดไป โดยต้องทำใจ ว่าคนที่มีนิสัยไม่ดีเช่นนั้นมีอยู่จริงในโลก เราตอ้ง

รูว้ิธีอยู่ร่วมกับเขาโดยไม่โดนพ่นความทุกข์ใส่  

 ในชีวิตจริง คนเราต้องอยู่กับคนทุกประเภท วิธีฝึกเด็กให้รู้จัก

จัดการสถานการณ์ที่ถูกรุกรานทางอารมณ์ คือคุยกัน คุยเรื่องที่ถูกข่มขู่ 

เพื่อค่อยๆ ฝึกความมั่นใจตนเองที่จะไม่รับการข่มขู่นั้น โดยผู้เขียน

แนะนำให้พ่อหรือแม่กับลูกนัดคุยกันและเติมคำในช่องว่างของข้อความ 

“วันนี้ฉันรู้สึกถูกข่มขู่ เมื่อ .......................................... วันนี้ฉันรู้สึก

เคารพตนเอง เมื่อ .................................................” เปน็วธิฝีกึงา่ยๆ ทีจ่ะ

อยูใ่นโลกทีม่คีนเจา้ทุกข์   โดยเราไม่โดนพิษร้าย 

 

	 คำถามของสาว	 ๑๓ ตนพึงใจเพื่อนนักเรียนชายคนหนึ่ง และ

คดิวา่เขากช็อบตน ตนกับเพื่อนๆ วางแผนกันว่า ในวันสุดท้ายของปี

การศึกษา กอ่นระฆงัเขา้เรยีน ตนจะวิง่เขา้ไปกอดหนุม่คนนัน้และจบูปาก

เหมอืนในหนงั คดิเรือ่งนีท้ไีรรูส้กึเปน็สขุทกุครัง้ ขอปรกึษาวา่ควรทำหรอืไม่ 
 

 คำตอบ ไมค่วรทำ แมว้า่การ

จนิตนาการเหตุการณ์กอดจูบหนุม่

ทีต่นพงึใจเหมอืนในหนงัโรมานซ ์ จะให้

ความตื่นเต้น แต่ในความเป็นจรงิ

ไมค่วรทำ เพราะเป็นการวางแผน

กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ ที่เขาก็มี
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ความรู้สึกของเขา ที่เธอและเพื่อนวางแผนนั้น คิดแต่ความรู้สึกของ

ตนเอง ไมไ่ดค้ดิถงึความรูส้กึของเขา เมือ่โดนกอดและจบูตอ่หนา้เพือ่นๆ 

จำนวนมาก คดิวา่เขาจะชอบหรอื ลองคดิวา่หากตนเองเปน็ผูถ้กูกระทำ 

มีเพือ่นผูช้ายเขา้มากอดและจบูปากตอ่หนา้คนจำนวนมาก ตนเองจะชอบไหม  

 ตัวอยา่งสาว ๑๓ นี ้ บอกเราวา่ วยัรุน่ทีย่งัเปน็ผูเ้ยาวต์อ้งการ

ผู้ใหญ่ที่เขาไว้วางใจ ที่จะถามคำถามหัวใจแบบนี้ได้  

  

 ตอนที่ ๔ เมื่อต้องการความรัก	ก็จงร้องขอ	 

 ผู้เขียนสอบถามนักเรียนชั้น ป. ๖ - ม. ๒ ด้วยคำถาม ๒ ข้อ 

คือ (๑) เป็นการยากไหมที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ (๒) ให้ตอบ

คำถามว่า ใช่หรอืไม ่ทีฉ่นัทำเปน็วา่สิง่ตา่งๆ ดำเนนิไปอยา่งราบรืน่ ทัง้ๆ ที่

ในความเป็นจริง มันไม่ได้ราบรื่น  

 จากคำถามขอ้แรก รอ้ยละ ๒๕ ของเด็ก บอกว่าการเอย่ปากขอ

ความชว่ยเหลอืเปน็เรือ่งไมเ่คยงา่ยเลย อกีรอ้ยละ ๒๕ บอกวา่บางครัง้กย็าก 

แตค่ำตอบขอ้ ๒ นา่ตกใจ รอ้ยละ ๘๓ บอกวา่ตนแกลง้ทำเปน็วา่สิง่ตา่งๆ 

ราบรื่น ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ ข้อมูลนี้บอกเราว่าเด็กขาดทักษะในการสื่อสารเชิง
อารมณ์ เพราะไม่ได้รับการฝึก 

 ผู้เขียนบอกว่า อาจเป็นเพราะเด็กได้

รับการฝกึใหร้อ้งขอเฉพาะสิง่ทีเ่ปน็วตัถจุบัตอ้งได ้

พอ่แม่และครูจึงหลงคิดว่าเพียงพอแล้ว แตใ่น

ความเปน็จรงิแลว้ ไมเ่พยีงพอ เดก็ตอ้งไดร้บั

การฝึกทักษะการสื่อสารเชิงอารมณ	์ สือ่สาร

จากใจถึงใจ	 ให้รู้ว่าเมื่อไรตนต้องการความ

ชว่ยเหลอืเชงิอารมณ	์ และจะรอ้งขอความชว่ยเหลอื

อยา่งไร	จากใคร		
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 ผูเ้ขยีนแนะนำใหพ้อ่แมห่รอืครคูยุกบัเดก็ โดยขอใหเ้ดก็ตอบคำถาม

วา่ “เปน็การงา่ยสำหรบัฉนั ทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื” โดยตอบเปน็การให้

คะแนน ๑ ถงึ ๕  ในความหมายวา่ ๑ = งา่ยเสมอ ๒ = งา่ยเกอืบทกุครัง้ 

๓ = งา่ยเปน็บางครัง้ ๔ = เกอืบไมม่คีรัง้ใดงา่ย ๕ =  ไมเ่คยงา่ยเลย แลว้จงึ

คยุกนัเรือ่งการเอย่ปากขอความชว่ยเหลอื คยุกนัวา่อะไรเปน็ตวัปดิกัน้การ

เปดิเผยความรูส้กึตอ่กนั  

 ผูเ้ขยีนแนะนำ เมือ่พบวา่เดก็กำลงัเสยีใจ ใหเ้ขา้ไปถามวา่ตนจะ

ชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งไร โดยตอ้งมวีธิพีดูใหเ้กดิความสมัพนัธ ์ เชน่ “ครสูงัเกต

วา่ หมูน่ีเ้ธอไมร่า่เรงิเหมอืนแตก่อ่น มอีะไรใหค้รชูว่ยเหลอืบา้งไหม”   

 

 

 คำถามของสาว	 ๑๗ ทุกครั้งที่เพื่อนชายกับหนูอยู่ต่อหน้า

คนมากๆ เขาจะแสดงอารมณ์เสียกับหนู และพูดว่า “ดีแล้ว ต่อไปนี้

ผมจะอยู่คนเดียว” ทำให้หนูเสียใจและไม่รู้ว่าจะพูดกับเขาอย่างไร 

 

 

 คำตอบ คำแนะนำคือ เมื่อไรที่ใครก็ตาม (พ่อ แม่ พี่ น้อง 

เพือ่น เพือ่นชาย เพือ่นสาว ฯลฯ) พดูขดัหตูน ตอ้งหาทางพดูทำความเขา้ใจ 

ซึ่งบางครัง้กย็าก โดยเฉพาะตอ่คนทีอ่ารมณร์อ้น หลกัการคอื ตอ้งหาทาง

ใหผู้้อื่นเข้าใจความรู้สึกหรืออารมณ์ของเรา แนะนำให้หาโอกาสอยูกั่บ

เพื่อนชายสองต่อสอง และบอกว่า “ฉันอยากให้เราคุยกันได้อย่างตรงไป

ตรงมา เมือ่เธอพดูคำกา้วร้าวต่อฉัน ฉันรู้สึกเสียใจ  ยิ่งต่อหน้าคนอื่น ฉัน

ยิ่งเสียใจ” ดูว่าเขาจะตอบอย่างไร หากเธอทั้งสองไม่สามารถสื่อสาร

กันได้อย่างเคารพต่อกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเธอจะมีปัญหา  
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 จุดสำคัญคือ ทักษะในการทำความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง	

และรู้จักจัดการให้เกิดผลทางบวก	 และทักษะทำความเข้าใจ	 และ

เคารพอารมณข์องคนอืน่	และใหค้วามเหน็ใจ	ความชว่ยเหลอื	ถงึตอนนี้

ผมนึกถึงคำว่า	“มิตรแท้”	        

 

     วิจารณ์ พานิช 

     ๑๐ มี.ค. ๕๖ 

      บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี 

http://www.gotoknow.org/posts/548503 
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จริยธรรม : 
เคารพ และซื่อสัตย์
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 “พ่อแมแ่ละครูตอ้งพูดคยุเรือ่งราวและคณุคา่ของความ

ซือ่สตัย ์โดยหยิบยกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาแลกเปลีย่น

ความเหน็กนั ผู้ใหญผ่า่นโลกมามากกวา่ สามารถเลอืกหยบิยก

กรณตีวัอยา่งคณุคา่ทีเ่กดิจากความซือ่สตัยม์ัน่คงในคณุธรรม 

มาเล่าใหลู้กหรอืศษิยฟ์งั เพือ่ปลูกฝงัอดุมคต ิ “ซือ่กนิไมห่มด 

คดกินไม่นาน” 
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 ตอนที่ ๔ นี้ ตีความจากบทที่ ๒ How Should I Know What 

to Do? Doing the Right Thing is Good Karma โดยที่ในบทที่ ๒ มี 

๔ ตอน ในบันทึกที่ ๔ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ ในบันทึกที่ ๕ จะ

เป็นการตีความตอนที่ ๓ และ ๔   

 

 ตอนที่ ๑ ของบทที่ ๒ เป็นเรื่อง ความเคารพให้เกียรติคนอื่น

เพือ่ทำให้โลกสดใสงดงาม โดยที่คนเราทุกคนมีโอกาสทำได้ ผู้เขียน

เล่าเรือ่งตนกับสามีชว่ยกนัเกบ็ขวดและขยะบนเนนิเขาทีเ่ปน็ทีส่าธารณะ

หลงับา้น ทีต่อนแรกรกรุงรังมาก แต่เมื่ออดทนเก็บขยะไปได้ 

ระยะหนึ่ง คนที่มาเที่ยวก็เลิกทิ้งขยะ  

ทำให้ทัศนียภาพบริเวณนั้นสวยงาม  

และหลังจากผู้เขียนไม่ได้ขึ้นเขาไปนาน  

และขึ้นไปใหม่ก็พบว่าสถานที่ยังสะอาด 

ไม่มีขยะ นี่คือตัวอย่างของการมองโลกแง่ดี  

ว่าการทำความดชีว่ยโลกไดจ้รงิในทา่มกลาง 

กระแสสังคมที่สอนให้คนเราเห็นแก่ตัว 

และเอาเปรียบกัน 

  

 ขยะทางกายภาพยังไม่ร้ายเท่า ขยะสังคม พ่อแม่และครู

ต้องไม่ปล่อยให้ลูกหรือศิษย์กลายเป็นขยะสังคม โดยเฉพาะเมื่อเด็กโต

เข้าวยัรุน่ ทีแ่รงกดดนัชกัจงูจากเพือ่นและจากกระแสสงัคมรนุแรงมาก พอ่

แมแ่ละครูต้องช่วยให้เด็กพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของตนเอง   

เพื่อเติบโตเป็นคนดใีนอนาคต และในการชว่ยเหลอืเดก็นัน้เอง  

พ่อแม่และครูก็ได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องเดียวกันด้วย   
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 วิธีช่วยเด็ก	ทำโดยให้ความเคารพ	หรือให้เกียรติแก่เด็ก    

 ผูเ้ขียนแนะนำให้ฝึกการพูดคุยสนทนากันในครอบครัว โดยมี

แบบสอบถามบรรยากาศในครอบครวั ใหส้มาชกิทกุคนกรอก แลว้นำมา

เสวนากนั โดยสรา้งบรรยากาศไมม่ถีกูไมม่ผีดิ มแีตค่วามปรารถนาจะให้

ในบา้นมบีรรยากาศของความรกัความอบอุน่ และการฝกึใหท้กุคนเปน็คนด ี

ไมเ่ปน็ขยะสงัคม  

 

 

 คำถามของสาว	 ๑๔ ตนรักชายหนุ่มที่โหดร้ายต่อตน แต่ก็ไม่

กล้าแสดงความไม่พอใจ เพราะเกรงว่าจะสูญเสียเขาไป ในที่สุดเขา

ก็ Delete ตนออกจากเพือ่นในเฟซบุก๊ ตนไดพ้ยายามเขยีนไปงอ้ และเฝา้

รอคำตอบ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ ตนคิดว่าเขาโหดร้าย แต่ก็ทำใจไม่

ได้ในเมื่อพบกันทุกวันในวันเปิดเรียน จะทำอย่างไรดี 

 

 

	 คำตอบของผู้เขียน ตามที่เล่า แสดงว่าชายหนุ่มผู้นั้นไม่ได้

มีความนับถือสาว ๑๔ เลย แล้วสาว ๑๔ จะสูญเสียอะไร 

เกี่ยวกับเขา คำแนะนำคือให้หันมานับถือตัวเอง  

สร้างคุณค่าของตัวเอง เลิกสนใจ 

คนที่ไม่ให้เกียรติให้คุณค่าต่อตัวเรา 
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 ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๒ เป็นเรื่อง ความซื่อสัตย ์ ทำอย่างไรจึง

จะชว่ยใหล้กูหรอืศษิยพ์ัฒนานิสัยสัตย์ซื่อในตน ในขณะทีส่ภาพแวดล้อม

รอบตวัเดก็เตม็ไปดว้ยความฉอ้ฉล และทีน่า่เศรา้ใจกค็อืครบูางคนเปน็คน

ไม่ซื่อสัตย์   

 

 พอ่แมแ่ละครตูอ้งพดูคยุเรือ่งราวและคณุคา่ของความซือ่สตัย์	   

โดยหยิบยกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน				

ผูใ้หญผ่า่นโลกมามากกว่า	 สามารถเลือกหยิบยกกรณีตัวอยา่งคณุคา่

ทีเ่กิดจากความซื่อสัตย์มั่นคงในคุณธรรม	 มาเล่าให้ลูกหรอืศิษย์ฟัง	

เพื่อปลูกฝงัอดุมคต	ิ“ซือ่กนิไมห่มด	คดกนิไมน่าน” 

 

 

 คำถามของแม่	 ลูกสาวอายุ ๑๖ จัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนเรยีนด ี

และเป็นนักกฬีาประจำโรงเรียน แล้ววันหนึ่งเธอก็โกหก เธอให้เพื่อน

ชายลอกการบา้นแลว้โกหกครวูา่เธอวางสมดุการบา้นไว ้ เพือ่นหยบิไปลอก

เอง เธอโกหกแม่ว่าไปนอนบ้านเพื่อนผู้หญิง แต่จริงๆ แล้วไปนอนบ้าน

เพื่อนชายที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ตำรวจมาที่บ้านนั้นและพบสุราและยาเสพ

ติด แม่เป็นห่วงว่าลูกจะเสียคน 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๔. จริยธรรม : เคารพ และซื่อสัตย์
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 คำตอบของผู้เขียน แนะนำว่า การตำหนิว่าโดนเพ่ือนชักนำ

ไปในทางเสื่อมไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะลูกสาวเป็นคนฉลาด ไม่น่าจะ

ถูกชักจูงได้ง่าย และจริงๆ แล้วการตัดสินใจเป็นของลูกสาวเอง แนะนำ

ให้หานักจิตวิทยา หรือนักครอบครัวบำบัด (Family Therapist) ที่

ลูกสาวร่วมเลือก  และให้การยอมรับ เข้ามาช่วยพูดคุย เพื่อให้ลูกสาว

ได้ถอนตัวออกมาจากทางเสื่อม      

 เรื่องคำแนะนำในการแก้ปัญหาวัยรุ่นน้ี แตกต่างกันในสังคม

ต่างวัฒนธรรม ในสังคมไทยน่าจะได้มีคนทำงานวิจัยและพัฒนา เพื่อ

สรา้งความรู ้ทกัษะ และบรกิาร ในการชว่ยเหลอืพอ่แมแ่ละครใูห้มีทักษะ

แนะนำ ชี้ทางดีให้แก่ลูกหรือศิษย์อย่างได้ผล  

 ในความเหน็ของผม ยทุธศาสตรค์อื ชว่ยให	้“ฝา่ยเทพ”	ในตัวเด็ก	

ฉายแสงสรา้งความมัน่ใจ	 และเคารพตวัเอง	 แลว้มพีฤตกิรรมดา้นบวก	

จนติดเป็นนิสัย		

 

วิจารณ์ พานิช 

๑๐ มี.ค. ๕๖ 

บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี 

http://www.gotoknow.org/posts/549135 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๔. จริยธรรม : เคารพ และซื่อสัตย์
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๕.

41

จริยธรรม : 
ความเห็นอกเห็นใจ 

และความเป็นตัวของตัวเอง

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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 “การหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีนั้น เกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก ในหลายกรณีพ่อแม่หลงทำรา้ยลูก

ดว้ยความรกัและความปรารถนาดีต่อลูก โดยการตั้งความหวัง

ใหลู้กเป็นอย่างที่ตนต้องการ ไม่ ได้เน้นส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ขา

เตบิโตเปน็คนดตีามแบบทีต่วัเขาเองอยากเป็น” 

42 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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 ตอนที ่ ๓ ของบทที ่ ๒ เปน็เรือ่งการทำสิง่ทีถ่กูตอ้งโดยไมห่วงัผล

ตอบแทน อา่นชือ่หวัขอ้แลว้ ผมนกึถงึคนระดบั ๖ (อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

http://www.gotoknow.org/posts/191595) และระดับความต้องการ

ตามแนวคดิของ Maslow แตข่อ้ความในหนงัสอืไมต่รงกนักบัทีผ่มตีความ

หวัขอ้ คอืเปน็เรือ่งเกีย่วกบัสภาพสงัคมในกลุม่เดก็วยัรุน่ ทีต่กอยูใ่ตแ้รงกดดนั

และการรงัแกจากเพือ่น เพราะวยัรุน่มคีวามตอ้งการการยอมรบัจากเพือ่นสงู

อยา่งไรเ้หตผุล 

 ผมอา่นสาระในตอนนีแ้ลว้ตคีวามวา่ เปน็เรือ่งของการเคารพตนเอง 

และเคารพคนอืน่ (เพือ่น) เดก็และเยาวชนตอ้งไดร้บัการฝกึฝนใหม้คีวาม

เคารพตนเอง (มัน่ใจตนเอง) และเคารพคนอืน่ (เพือ่นๆ) ในเวลาเดยีวกัน 

ให้พืน้ฐานจติใจสว่นนีแ้ขง็แรงมัน่คง เพือ่ใหบ้งัคบัใจตนเองใหม้กีารตดัสนิใจ

อย่างยดึมัน่ในคณุธรรม (Ethical Decision-Making) ได ้ แมย้ามมอีารมณ์

ช่ัววบูไมป่ลอ่ยใหอ้ารมณช์ัว่วบูนัน้เขา้ครอบครองตวัตน จนแสดงพฤตกิรรม

ที่เป็นการทำร้ายหรือรังแกผู้อื่น ผู้เขียนใช้คำว่า  

Thoughtful Reflective Behavior 

 

 

 

 

 คำถามจากครูของลูกผู้เขียน ตนพบว่าลูกชายวัยรุ่นของตนมี

นิสัยเอาแต่ใจตัว ชอบบังคับเพื่อนหญิงให้ทำตามที่ตนต้องการ เมื่อ

เพื่อนไม่ทำตามก็ทิ้งเพื่อน ตนเองเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวจึงเสียใจ

มาก ที่ลูกมีนิสัยเช่นนี้ ตนจะคุยกับลูกอย่างไรดี 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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 คำตอบของผู้เขียน หลักการพูดกับลูกวัยรุ่นคือ ให้หลีกเลี่ยง

การเทศนา หรือสั่งสอนลูก แต่ให้ตั้งคำถามให้ลูกคิด และให้เป็นฝ่าย

รับฟังลูกมากกว่าเปน็ผูพ้ดู ผูเ้ขยีนแนะนำใหห้าโอกาสคยุกบัลกูชายเรือ่ง

ความสัมพันธ์กับเพื่อน	 ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ 

ใครก็ตามที่อยากได้เพื่อนที่ดี	 ตนต้องเป็นเพื่อนที่ดีก่อน	 เพราะ

ความสมัพนัธเ์ปน็ถนนสองทาง เราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรา

ต้องการให้เขาดีต่อเราอย่างไร เราต้องดีต่อเขาอย่างนั้น ผู้เขียนแนะ

ให้แม่ถามลูกชายว่า รู้ไหมว่าเพื่อนชายที่ดีเป็นอยา่งไร แลว้ใหป้ดิปาก

ไมพ่ดูอะไรอกี 

 

 ถา้ลกูชายตอบวา่ ผมไมท่ราบ ก็ให้บอกว่า ถ้าอย่างนั้นแม่จะ

บอกให้ในฐานะที่แม่เป็นผู้หญิงคนหนึง่ ไมม่ผีูห้ญงิคนไหนทีช่อบใหม้คีน

มากดดันให้ทำในสิ่งที่ตนไม่พร้อมที่จะทำ ผู้ชายที่กดดันผู้หญิงเพื่อ

ความต้องการของตนเองฝ่ายเดียวเป็นคนที่ไม่เคารพอีกฝ่ายหนึ่ง 

ผู้หญิงที่ดีเป็นคนที่เคารพตนเอง และจะไม่ยอมทำตามแรงกดดันใดๆ 

และจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเลิกกดดัน ลูกเองมีสิทธิที่จะบอกอีกฝ่ายหนึ่ง

ให้เลิกกดดันใหล้กูทำสิง่ทีล่กูไมช่อบ และตอ้งเคารพในสทิธขิองเพือ่นหญิง

ที่จะบอกให้ลูกเลิกกดดันในเรื่องนั้น 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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 ตอนที่  ๔ ของบทที่  ๒ เป็นเรื่อง 

ความเปน็ตวัของตวัเอง ไมต่กเปน็เหยือ่ของ 

แรงกดดนัจากเพือ่น (Peer Pressure) ผูเ้ขยีน 

แนะนำใหพ้อ่แม/่คร ูชวนเดก็ทำแบบสอบถาม 

ตรวจสอบความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเขามี 

คำเฉพาะวา่ Sheeple Quiz (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

สะท้อนการเรียนรู้	 หรือเรียกว่า	

After	Action	Review	ผมมกัจะ

เรยีกยอ่ๆ	 วา่	 Reflection/AAR	

การเรยีนแบบนีจ้ะคอ่ย 	ๆ หลอ่หลอม

ทกัษะการเปน็ตวัของตวัเองและ

เคารพความแตกต่างของคนอืน่

ขึน้เองโดยอตัโนมตั	ิ เปน็ทกัษะทีเ่กดิขึน้จากการลงมอืปฏบิตัแิละเกดิขึน้เอง

โดยไมรู้่ตัว หากคอ่ยๆ หลอ่หลอมตัง้แตเ่ปน็เดก็เลก็ๆ เมือ่เขา้วยัรุน่ สภาพ

ตกเปน็เหยือ่ของแรงกดดนัจากเพือ่นกจ็ะไมเ่กดิหรอืเกดิไดย้าก การเรยีนรู้

ท่ีถกูตอ้งในวยัเดก็จงึเปน็การปอ้งกนัปญัหาพฤตกิรรมวยัรุน่ไปโดยปรยิาย 

หรือกลา่วในมมุกลบัวา่ สภาพปญัหาการขม่เหงรงัแก และพฤตกิรรมถกูกดดนั

จากเพือ่น เปน็อาการของความผดิพลาดของระบบการศกึษา 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง

ไดท้ี ่ http://blog.anniefox.com/2009/02/19/how-much-of-a-

sheeple-are-you/) แลว้นำผลมาคยุกนั เพือ่ใหเ้ดก็เขา้ใจวา่ ตนตอ้งฝกึฝน

ตนเองใหเ้ปน็ตวัของตวัเอง ไมต่กเปน็เหมอืนแกะในฝงูทีท่ำตามๆ กนัไป 

 

 ผมเองมองตา่งจากขอ้เขยีนในตอนนี ้ วา่การเรยีนแบบโครงการ

หรอืโครงงาน	(Project	Based	Learning)	และเรยีนเปน็ทมี	ทีม่ชีว่งเวลา
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 คำถามจากครูของลูกผู้เขียน พ่อแม่ส่วนใหญ่กลุ้มใจที่ลูก

ทำตามกระแส แต่ตนกลุ้มใจจากพฤติกรรมตรงกันข้ามของลูกสาว คือ

เธอชอบนุ่งกางเกงขาสั้นและเสื้อเชิ้ตของผู้ชาย ข้อดีคือเธอไม่บ้าผู้ชาย 

แต่ก็ไม่แต่งผมแบบผู้หญิง ตนอยากให้ลูกสาวเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็

กังวลวา่ลกูสาวจะเปน็พวกตอ่ต้านประเพณีนิยม และเป็นห่วงวา่ลกูสาว

ไม่มีเพื่อน เพราะทำตวัแตกตา่งมาก ตนควรตกัเตอืนลกู หรอืปลอ่ยใหล้กู

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของตนเอง 

 

 คำตอบของผู้เขียน จงมองลูกในแง่ดี และมองหาแง่ดีของลูก

ให้พบ และเลกิวติกกงัวลกบัลกูสาว เพราะลกูเปน็คนเขม้แขง็ กลา้แตกตา่ง 

สิง่ทีแ่มค่วรทำคอืเนน้แงม่มุดีๆ  ของลกูใหเ้ดน่ขึน้ และใหล้กูเหน็มมุเดน่นี้

ชดัขึ้น (Positive Reinforcement) เพื่อให้ลูกค่อยๆ ค้นพบตัวเอง จง

ส่งเสรมิใหล้กูเปน็ตวัของตวัเอง	ไมใ่ชใ่หล้กูเปน็อยา่งทีแ่มอ่ยากใหเ้ปน็	

 จะเห็นว่า การหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีนั้น	 เกิด

จากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก	ในหลายกรณีพ่อแม่หลงทำร้ายลูกด้วย

ความรัก	 และความปรารถนาดีต่อลูก	 โดยการตั้งความหวังให้ลูก

เป็นอย่างที่ตนต้องการ	 ไม่ได้เน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเติบโต

เป็นคนดีตามแบบที่ตัวเขาเองอยากเป็น	

  

    วิจารณ์ พานิช    

     ๒๑ มี.ค. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/549967 

  

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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๖.
ช่วยเหลือผู้อื่น : 

ความมีน้ำใจ 
เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น 47
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 “ในการสอนเด็กให้เป็นคนดีคือ ช่วยให้เด็กพัฒนา

ความมีน้ำใจ ควบคู่กับความมีวิจารณญาณ ว่าความช่วยเหล ือ

ที่ต้องการอยา่งแทจ้รงิคอือะไร” 

 

 “หากพ่อแม่/ครู ทำให้ตามที่เด็กร้องขอ จะเป็นการ

ทำลายหรือทำร้ายเด็ก เพราะจะทำให้เด็กเติบโตเป็นคนที่

ช่วยตัวเองไม่เป็น เป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้และไม่มีจิตใจ

ช่วยเหลือผู้อื่น” 

48 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น
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 ตอนที ่๖ นี ้ตคีวามจากบทที ่๓ How Can I Help? Figuring 

Out What’s Needed and Providing Some of It  โดยทีใ่นบทที ่๓ ม ี

๔ ตอน ในบนัทกึที ่ ๖ จะตคีวามตอนที ่ ๑ และ ๒ ในบนัทกึที ่ ๗ จะ

เปน็การตคีวามตอนที ่๓ และ ๔   

 คำแนะนำสำหรบัพอ่แม/่คร ู ในการสอนเดก็ใหเ้ปน็คนดคีอื	 ชว่ย

ใหเ้ด็กพัฒนาความมีน้ำใจ	 ควบคู่กับความมีวิจารณญาณ	 ว่าความ

ช่วยเหลอืทีต่อ้งการอยา่งแทจ้รงิคอือะไร 

 ผมขอเพิม่เตมิความเหน็ของตนเองวา่ ขอ้ความในยอ่หนา้ขา้งบน

นัน่แหละ คอืหลกัการทีผู่เ้ขยีนบอกเรา วา่พอ่แม/่คร ูตอ้งใชห้ลกัการท้ังสอง

ควบคูก่นั ในการชว่ยเหลอืเดก็ใหพ้ฒันาความเปน็คนด ี คอืครตูอ้งมทีัง้

นำ้ใจใฝช่ว่ยเหลอื	และมวีจิารณญาณ	ควบคูก่นั  

 ในภาพรวมทั้งหมดของบทที่ ๓ นี้ ความช่วยเหลือให้เด็กเปน็

คนดทีำ ๒ ทางควบคู่กัน คือช่วยปลูกฝังนิสัยดี	 และช่วยให้เด็กขจัด

นิสัยชัว่ออกไป	     

 ตอนที ่ ๑ ของบทที ่ ๓ เปน็เรือ่ง “ชว่ยใหช้ว่ยตวัเองเปน็” ซึง่

หมายความวา่ ไมใ่ชช่ว่ยอยูเ่รือ่ยไป จนลกู/ศษิย ์ กลายเปน็คนออ่นแอ 

หรอืเสยีนิสยั คอืตอ้งเตรยีมใหเ้ดก็พฒันาความเปน็ตวัของตวัเอง หรอืพฒันา

ความเปน็ผูใ้หญ ่รบัผดิชอบตวัเองได ้รูจ้กัมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ตีอ่ผูอ้ืน่ 

 หลกัการคอื ตอนเดก็อายนุอ้ย พอ่แม/่คร ู ชว่ยเหลอืมากหนอ่ย 

แลว้ค่อยๆ ผ่อนให้เด็กทำเอง และให้เด็กได้เข้าใจกระบวนการช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ รวมทัง้เขา้ใจความรูส้กึของผูไ้ดร้บัความชว่ยเหลอื จากประสบการณ์

ของตนเอง     

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น
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 เดก็บางคนมแีนวโนม้ทีจ่ะขอใหพ้อ่แม/่คร ูทำใหอ้ยูเ่รือ่ยไป หาก

พอ่แม/่คร	ู ทำใหต้ามที่เด็กร้องขอ	 จะเป็นการทำลายหรือทำร้ายเดก็	

เพราะจะทำใหเ้ดก็เตบิโตเปน็คนทีช่ว่ยตวัเองไมเ่ปน็	 เปน็คนหนกัไมเ่อา

เบาไมสู่	้และไมม่จีติใจชว่ยเหลอืผูอ้ืน่	 

 เม่ือพ่อแม/่คร ู ชว่ยเหลือเด็ก ก็ใช้เป็นโอกาสให้เด็กไดเ้รยีนรู ้

คณุคา่ของการชว่ยเหลือผู้อื่นไปด้วย โดยพ่อแม่/คร ู ตอ้งรูจ้กัวธิจีบัเสน้

สญัชาตญาณความเมตตากรณุาของมนษุย ์ โดยการบอกเด็กวา่การทีเ่ดก็

ชว่ยเหลือพ่อแม่/ครู น้อง/พี่/เพื่อน นั้น เป็นสิ่งน่าชื่นชมยกย่อง และ

พอ่แม/่คร ูรูส้กึภมูใิจในตวัเดก็มาก  

 เมือ่เดก็พยายามชว่ยเหลอืตวัเองหรอื 

ชว่ยเหลือผู้อื่น แต่ประสบความยากลำบาก  

พอ่แม/่คร ูตอ้งยบัยัง้ตวัเองไมใ่หเ้ขา้ไปชว่ยเหลอื 

จงเปดิโอกาสใหเ้ดก็ไดฟ้นัฝา่เอง  แลว้แสดงความชืน่ชม 

ในทนัททีีเ่ดก็ทำไดส้ำเรจ็ เปน็จติวทิยาสง่เสรมิใหเ้ดก็ 

อยากใชค้วามพยายามในโอกาสตอ่ไป เปน็การสรา้งนสิยั 

สูส้ิง่ยากและจะช่วยให้เด็กค่อยๆ พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่ช่วยเหลอื

ตนเองไดแ้ละชว่ยเหลอืผูอ้ืน่เปน็ และเรยีนรูว้า่ความมเีมตตากรณุานำไปสู่

การชว่ยเหลอื และการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัคอืชวีติ 

 เมือ่ลกู/ศษิย ์โตขึน้ เดก็จะตอ้งการความมอีสิระ พอ่แม/่คร ูควร

คยุกบัเดก็ วา่อยากไดอ้สิระเรือ่งใดบา้ง และทำความเขา้ใจวา่ ความมอีสิระ 

(Independence) ตอ้งคูก่บัความรบัผดิชอบ (Responsibility) และทำ

ตามขอ้ตกลง (Accountability) โดยเดก็ตอ้งทำตามขอ้ตกลงทีต่นสญัญาไว ้

และพอ่แม/่คร ูกต็อ้งทำตามขอ้ตกลงตามทีส่ญัญาไว ้ 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น
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 เมือ่ลกู/ศษิย	์วยัรุน่	มาขอความชว่ยเหลอืหรอืขอคำปรกึษา	พอ่

แม/่คร	ูตอ้งอยา่รบีบอกความเหน็ของตน	ใหถ้ามกลบัวา่นอกจากเลา่ปญัหา	

(Problem)	 แลว้	 ขอใหเ้ลา่แนวทางแกป้ญัหา	 (Solution)	 ทีเ่ดก็คดิไว	้

แลว้จงึแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กนั	 จะแปรสภาพทีพ่อ่แม/่คร	ู “สอน”	 เดก็	

(ซึง่เดก็วยัรุน่ไมช่อบถกูสัง่สอน)	 ใหก้ลายเปน็การปรกึษากนัอยา่งเพ่ือน	

หรอืคนทีเ่ทา่เทยีมกนัมากขึน้ เปน็การปรบัความสมัพนัธต์อ่กนั แบบผูใ้หญ่

ตอ่ผูใ้หญ ่(แตก่ต็อ้งตระหนกัวา่ ลกู/ศษิย ์ยงัไมใ่ชผู่ใ้หญเ่ตม็ที)่    

 ทีส่ำคญัยิง่ หากพบวา่วธิคีดิ/วธิปีฏบิตั ิของลกู/ศษิย ์เหมาะสม จง

ใหค้ำชมเชย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

 คำขอความชว่ยเหลอืของหนุม่	๑๖ พอ่แมใ่หเ้งนิไมพ่อใช ้ เพราะ

ตอ้งพาสาวไปเทีย่ว แถมยงัตอ้งจา่ยคา่นำ้มนัรถมอเตอรไ์ซคเ์พิม่ขึน้ ขอเงนิ

จากพอ่แมเ่พิม่พอ่เขา้ใจ แตแ่มย่นืกรานไมใ่ห ้ ตนพยายามหาเงนิเองโดยไป

รบัจา้งเพือ่นบา้นตดัหญา้แตไ่มพ่อ จนแตม้เขา้ตนจงึไปขโมยของจากรา้นและ

โดนจบัได ้ พอ่แมก่ย็งัไมย่อมใหเ้งนิเพิม่และตอนนีแ้มไ่มย่อมพดูดว้ย ตน

เศรา้ใจมาก 

 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน ขอ้เขยีนนีค้ลา้ยๆ จะโทษพอ่แม ่ วา่เปน็ตน้

เหตใุหต้นตอ้งขโมย ซึง่จริงๆ แล้วไม่เกี่ยวกันเลย การขโมยมาจากการ

ตดัสนิใจผดิของตนเอง เปน็ความรบัผดิชอบของตนเองทีจ่ะตอ้งเลกิพฤตกิรรม

แบบนีเ้สยี  
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 ผูเ้ขยีนแนะนำให้หนุ่ม ๑๖ เริ่มต้นความสัมพันธใ์หมก่บัพอ่แม ่  

โดยเข้าไปขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ และบอกพ่อแม่ว่าตนจะถอื

ความผดิพลาดในอดตีเปน็ครทูีจ่ะไมท่ำสิง่ผดิซำ้อกี หากตอ้งการเงนิเพิม่กจ็ะ

ขวนขวายหาเอง บาดแผลทางใจระหวา่งหนุม่ ๑๖ กบัพอ่แมก่จ็ะคอ่ยๆ หาย    

 ตอนที ่๒ ของบทที ่๓ เปน็เรือ่งการฝกึเดก็ใหเ้ปน็คนเหน็อกเหน็ใจ

ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ โดยผูเ้ขยีนเลา่เรือ่ง Dear Abby (อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://en.wikipedia.org/wiki/Dear_Abby) ตอบคำปรึกษาของแมส่งูอายุ

คนหนึง่ ใชส้มญานามวา่ Alone in the Kitchen ทีล่กูสาวทีเ่ปน็ผูใ้หญแ่ลว้ 

๒ คน แยกครอบครวัไปแลว้ และกลบัมาบา้นแมใ่นงานเลีย้งประจำป ีทำตวั

เปน็แขกเหมอืนแขกคนอืน่ๆ ๒๐ คน ใหแ้มเ่ปน็เจา้ภาพทำครวั ลา้งจาน ฯลฯ 

โดยไมช่ว่ยแมเ่ลย จนแมห่มดแรงเปน็ลมกช็ว่ยนดิๆ หนอ่ยๆ แลว้กท็ำตวัอยา่ง

เดมิอกี เปน็อยา่งนีท้กุป ี 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

 ผูเ้ขยีนแนะนำวา่ ในงานเลีย้งปตีอ่ไปจงเริม่ดว้ย

การขอโทษลกูสาว ท่ีแม่ไม่ได้ฝึกความมีน้ำใจให้แก่ลูก 

เปน็คำตอบทีส่ะใจแท้ๆ     

 ถงึตอนนี ้ ผมกน็กึออกวา่ การทีพ่อ่แม่

มอบหมายงานบา้นใหล้กูชว่ยเหลอืและรบัผดิชอบ 

เปน็การฝกึเดก็ใหรู้จ้กัชว่ยเหลอืผูอ้ืน่โดยทางออ้ม 

และนกึขอบคณุแมท่ีเ่ขม้งวดมอบหมายสารพดังาน

ใหผ้มทำตัง้แตเ่ดก็ๆ   

 

 

 ผูเ้ขยีนบอกวา่ ตนใหค้ะแนนคำตอบของ Dear Abby เพยีง C+ 

เทา่นัน้ เพราะไมไ่ดใ้หค้ำแนะนำวธิแีกป้ญัหาอยา่งแทจ้รงิ แลว้ผูเ้ขยีนกเ็ขยีน

คำตอบใหใ้หม ่ ว่าพฤติกรรมของลูกสาวเป็นกระจกสะท้อนวิธีเลี้ยงและ

ฝกึสอนลกูของคณุ Alone in the Kitchen ทีไ่มไ่ดส้อนใหล้กูเหน็อกเหน็ใจ

คนอืน่ และรูจ้กัเขา้ไปชว่ยเหลอื 
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 คำปรกึษาของสาว	 ๑๖ ทีค่รอบครวักำลงัเผชญิความยากลำบาก 

แมต่อ้งทำงานตัง้แต ่ ๔.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. พอ่ปว่ยเปน็มะเรง็และตอ้งการ

คนพยาบาล พีส่าวมคีรอบครวัและอยูไ่กล ตนจงึตอ้งทำงานบา้นทกุอยา่ง 

รวมทัง้ตอ้งไปเรยีนและทำการบา้น ซึง่ครขูยนัใหก้ารบา้นมาก ขอคำแนะนำ

วธิจีดัระบบงานใหท้ำไดเ้รว็ 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน เริม่ดว้ยการชมสาว ๑๖ วา่ชืน่ชมความมี

นำ้ใจชว่ยเหลอืพอ่แมข่องสาว ๑๖ เปน็อยา่งยิง่ และเชือ่วา่พอ่แมก่ภ็มูใิจ

ในตวัลูกคนนี้มากที่มีน้ำใจช่วยเหลือ แนะนำให้บอกครูเรื่องความยาก

ลำบากทีบ่า้น เพือ่ใหค้รชูว่ยลดภาระการบา้นและชว่ยเหลอืการเรยีนทาง

อืน่ดว้ย ควรไปคยุกบัครแูนะแนว (School Counselor) ซึง่จะชว่ยพดู

ทำความเขา้ใจกบัครผููส้อนอกีทางหนึง่ดว้ย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

 คำแนะนำใหท้ำงานเปน็ระบบและเรว็ขึน้

คอื ใหท้ำรายการของสิง่ทีต่อ้งทำทีบ่า้น แยกแยะ

ระหวา่งสิง่ทีต่อ้งทำทกุวนั กบัสิง่ทีท่ำ ๒ - ๓ ครัง้

ตอ่สปัดาห ์ จะช่วยให้จัดระบบการทำงานไดด้ขีึน้ 

ขอใหย้อมรบัวา่สภาพทีเ่ปน็อยูเ่ปน็เรือ่งทีต่อ้งเผชญิ แตช่วีติจะไมเ่ปน็เชน่

นีต้ลอดไป 
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 คำแนะนำคอื จงทำหนา้ทีเ่พือ่ครอบครวัและเพือ่การเรยีนใหด้ี

ทีส่ดุ และจดัเวลาวนัละอยา่งนอ้ย ๓๐ - ๖๐ นาท ีทกุวนั สำหรบัอยูก่บั

ตวัเอง เปน็เวลาของตวัเอง  

  

วจิารณ ์พานชิ 

๒๔ ม.ีค. ๕๖ 

โรงแรมเรอืรษัฎา  จงัหวดัตรงั 

http://www.gotoknow.org/posts/550466 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น



55

๗.
ช่วยเหลือผู้อื่น : 
ความเคารพผู้อื่น และ

เคารพตนเอง

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง 55
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4 คำถาม ฝึกความอดทน อดกลัน้ ของพอ่แมแ่ละครู  

 • กำลงัรู้สึกอยา่งไร 

 • ทำไมพฤตกิรรมนีท้ำใหเ้ราไมพ่อใจมากถึงเพยีงนี้ 

 • เม่ือเกดิเหตกุารณน์ีแ้ลว้ ตามปกตติวัเรามปีฏกิริยิาอยา่งไร  

   ปฏกิริยิาของเราชว่ยลดหรอืเพิม่ปญัหา 

 • จรงิๆ แลว้ ลูก/ศษิย ์ของเราตอ้งการอะไร 

56 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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 ตอนที่ ๗ นี้ ตีความจากบทที่ ๓ How Can I Help? Figuring 

Out What’s Needed and Providing Some of It โดยที่ในบทที่ ๓ 

มี ๔ ตอน ในบนัทกึที ่๖ ไดต้คีวามตอนที ่๑ และ ๒ ไปแลว้ ในบนัทกึที ่๗ 

นีจ้ะเป็นการตีความตอนที่ ๓  และ  ๔   

 

 ตอนที่ ๓ ในบทนี้เป็นเรื่อง ปัญหาที่แก้ไม่ตก ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นปัญหามิตรภาพของวัย Tween คำว่า Tween เป็นคำที่ผมเพิ่งพบ

ในหนังสือนี้เป็นครั้งแรก หมายถึงวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง ๑๓ (ยังไม่ถึง

วัยทีน) เป็นตัวอย่างของโอกาสที่พ่อแม่/ครู จะช่วยเหลือให้เด็กเรียนรู้

ฝึกฝนความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น 

(Empathy) และความเมตตากรุณา (Compassion) 

 พอ่แมม่กัเอาใจใสส่อนลกูในวยัเดก็เลก็ใหม้คีณุลกัษณะความเปน็

คนดเีหลา่นี ้ แตม่กัเผลอไมไ่ด้เอาใจใส่เรื่องนี้ในวัยที่ลูกสบัสนทีส่ดุ คอืวยั 

Tween ทีล่กูมกัมปีญัหากบัเรือ่งไมเ่ปน็เรือ่งเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพือ่น 

เชน่ เพือ่นรกักนัมาหลายป ีเอาใจออกหา่งไปสนทิกบัคนอืน่และทำตวัหา่งเหนิ 

กร็ูส้ึกสะเทือนใจน้อยใจ เนื่องจากเด็กยังพัฒนาความเคารพตนเอง	

มั่นใจในตนเองไม่เต็มที ่

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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 นี่คือการจัดการกรณี “เพื่อนทรยศ” ที่เด็กจะต้องรู้ว่ามีวิธี

จัดการได้หลายวิธี เช่น ทำเฉยๆ เสีย ทำไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้ หรือจะแก้แค้น

ก็ได้ โดยที่วิธีหลังไม่ใช่วิธีที่ดี แต่ก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยมีเพื่อนสนิท พ่อ

แม่มีโอกาสสอนลูกเกี่ยวกับการคบเพื่อน ว่ามิตรภาพเป็นเสมือนถนน

สองทาง คือต้องมีไมตรีจิตต่อกันทั้งสองฝ่าย มีพื้นฐานที่ความเชื่อมั่นต่อ

กันและกัน ความรัก เคารพ ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเชื่อใน

คุณค่าเดียวกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย และรับฟังซึ่งกันและกันหาก

มิตรภาพมีปัญหา 

 เมือ่เดก็วยั Tween/Teen มปีญัหามติรภาพระหวา่งเพือ่นสนิท   

หลายครัง้คูก่รณไีมท่ราบวา่จะแกป้ญัหาอยา่งไร ผูใ้หญท่ีเ่ขาไวว้างใจจะ

ช่วยแนะนำได ้สิง่ทีค่วรแนะนำคอื ใหย้นืหยดัมัน่คงในตนเอง (Assertive) 

แตไ่มใ่ชแ่สดงความกา้วรา้ว (Aggressive) ตอ่เพือ่น เดก็ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะ

แยกแยะระหวา่งพฤตกิรรมสองแบบนี ้ 

 ผู้เขียนแนะนำใหพ้อ่แม/่คร ูฝกึวธิคีลายความขดัแยง้ระหวา่งเพื่อน 

ให้แก่ลูก/ศิษย์ ด้วยยุทธศาสตร์ ๙ ขั้นตอน คือ (๑) บอกความจริง 

(๒) หยุด  (๓) สงบสติอารมณ์ (๔) กำหนดเป้าหมาย (๕) คิดไตร่ตรอง 

(๖) ตรวจสอบทางเลือก (๗) เลือกแนวทางที่ดีที่สุด (๘) ดำเนินการ (๙) 

ให้คำชมเมื่อเด็กคลายอารมณ์วู่วาม คิดรอบคอบ และลงมือทำในสิ่งที่

ถูกต้อง 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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 คำตอบของผู้เขียน เธอมีปัญหาอย่าง 

แน่นอน ทุกคนที่รู้จักเธอเป็นห่วง ทั้งแม่ ครู  

เพื่อนๆ และครูหัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน และ 

การท่ีเธอเขียนมาขอความช่วยเหลือ ก็แสดงว่า  

เธอเป็นห่วงตัวเองด้วย 

 ใครๆ ก็มีปัญหาไม่อยากกินอาหารได้  

ฟังคล้ายกับว่าเธอไม่อยากกินเพราะกลัวถูกล้อว่าอ้วน จนกลายเป็น

นิสัยไม่อยากกินอาหาร   

 ฉนัขอเพิม่ตนเองเปน็อกีคนหนึง่ทีเ่ปน็หว่งเธอ และขอจบัประเดน็

ทีเ่ธอบอกวา่ “ไมรู่ว้า่จะทำอยา่งไรด”ี เพือ่แนะนำดงัตอ่ไปนี้ 

 ใหค้ยุกบัแม ่ บอกความจรงิหรอืความรูส้กึของเธอทัง้หมด ตาม

ทีเ่ขยีนมาปรกึษาฉัน คือเรื่องไม่อยากกิน เรื่องรู้สึกหดหู่ บอกแมว่า่เธอ

ไมอ่ยากรูส้กึเชน่นีอ้กีตอ่ไป บอกแมว่า่เธออยากคยุกบัครหูวัหนา้ฝา่ยดแูล

นกัเรยีน และ/หรอืทีป่รกึษาประจำโรงเรยีน   

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง

 

 ปัญหาของหนุม่	 ๑๕  ทีเ่บือ่อาหาร  ตอนเชา้กนิ Energy Bar 

ครึง่ชิน้กอ่นไปโรงเรยีน ตอนเทีย่งไมก่นิอะไรเลย ตอนเยน็กนิ Energy Bar 

ครึ่งชิ้นที่เหลือกับผลไม้เล็กน้อย เมื่อไรที่กินอาหารจะรู้สึกว่าตนทำผิด 

ตนรู้สึกไม่ดีเมื่อมีคนมาว่าตนอ้วน หรือชี้จุดอ่อนของตน แม่บอกว่าตน

กินอาหารไมพ่อแตต่นทำเปน็ไมไ่ดย้นิ เพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีนชวนให้กินอาหาร

ของเขา ตนปฏิเสธ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเพื่อนๆ เป็นห่วง ตนไม่รู้สึกว่าได้รับการ

ต้อนรบัทีด่ไีมว่า่ทีไ่หน ครหูวัหนา้ฝา่ยดแูลนกัเรยีนถามวา่อยากคยุกบัครไูหม 

ตนตอบว่าตนเองสบายด ีตนรูว้า่ครเูปน็หว่ง ตนไมรู่ว้า่จะทำอยา่งไรด ีมี

ปญัหาทีแ่กไ้มต่ก 
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 ตอนที่ ๔ เป็นคำแนะนำต่อพ่อแม่/ครู เรื่องฝึกเป็นคนอดทน 

อดกลัน้ ไมแ่สดงความโกรธโมโหวูว่าม เมือ่ลกู/ศษิย ์มพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์

อย่ายอมให้เด็กที่ทำตัวไม่ถูกต้องมีอำนาจทำลายบรรยากาศ และโอกาส

ฝึกฝนให้ลูก/ศิษย์ เป็นคนดี โดยเมื่อเด็กทำตัวไม่ดีและเราเกิดอารมณ์	

ก็หาทางระงับด้วยการถามตนเองว่า	 “กำลังรู้สึกอย่างไร” หลังจาก

ถามคำถามแรกไปแล้ว ก็ตามด้วยคำถามที่สอง “ทำไมพฤติกรรมนี้

ทำให้เราไม่พอใจมากถึงเพียงนี้” และตามด้วยคำถามที่สาม “เมื่อเกิด

เหตุการณ์นี้แล้ว	 ตามปกติตัวเรามีปฏิกิริยาอย่างไร	 ปฏิกิริยาของเรา

ช่วยลดหรือเพิ่มปัญหา”			

 การหยุด และตั้งสติ ด้วยสามคำถามข้างต้น จะช่วยให้เราได้สติ

ที่จะถามคำถามที่สี่ ซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญที่สุด “จริงๆ	แล้ว	 ลูก/ศิษย์	

ของเราต้องการอะไร” เท่ากับว่า เราได้สติว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ของ ลกู/ศษิย ์เปน็สญัญาณบอกวา่ เขากำลงัตอ้งการความสนใจ ต้องการ

มีคนมาฟังความต้องการของเขา     

 ในสถานการณ์นี้พ่อแม่/ครู จึงควรหาโอกาสคุยกับลูก/ศิษย์ ว่า

เขาอยากบอกอะไร ความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไร พ่อแม่/ครู 

พร้อมที่จะฟัง    

 พฤติกรรมเช่นนี้ของพ่อแม่/ครู จะช่วยให้สติเด็ก ว่าตัวเขาเอง

ต้องพรอ้มใหโ้อกาสคนอืน่บอกความตอ้งการของเขาด้วย   

 ผมคิดว่า สาระที่แท้จริงของตอนที่ ๔ 

นี้คือ จาคะ	หรอืการให	้		การใหท้ีท่รงคณุคา่ทีส่ดุ	

คอืใหค้วามเอาใจใส	่แครต์อ่ความรูส้กึของคนอืน่			

 

 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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 คำถามของครูของลูกผู้เขียน ลกูชายอาย ุ๑๔ มอีาการโวยวาย

และกล่าววาจาผรุสวาท เมื่อไม่ได้ดังใจ ต่อมาทะเลาะและมีการลงมือลง

ไม้กับพ่อ ซึ่งหย่าขาดจากผู้ถามไปแล้ว จึงหนีมาอยู่กับแม่และสามีใหม่

ของแม่ แล้วก็เกิดเหตุอย่างเดิม โดยมีความรุนแรงกับแม่ แล้วในที่สุด

ก็ขอโทษแม ่ขอปรกึษาวา่ควรใหไ้ปคยุกบัหลวงพอ่ทีว่ดัทีท่ำหนา้ทีแ่นะนำ

เยาวชน หรือควรนำเรื่องไปขอคำแนะนำจากศาลเยาวชน 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน นี่คือปัญหาทักษะในการจัดการความโกรธ 

และไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์ของตน เป็นเรื่องที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ 

 แตก่ม็สีญัญาณทีด่ ีทีใ่นเหตกุารณส์ดุทา้ยเขาขอโทษแม ่แสดงว่า

เขารูต้วัวา่ทำผดิ คำแนะนำคอืควรใหไ้ปคยุกบัหลวงพอ่ (ในศาสนาครสิต)์ 

ทีใ่หค้ำแนะนำเยาวชน และควรปรึกษานักครอบครัวบำบัด (Family 

Therapist) ด้วย   

 แนะนำให้คุยกับลูก บอกลูกว่าแม่รักลูกและเชื่อว่าลูกเป็นคนดี   

แต่บางครั้งลูกก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และทำสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งไม่ดี และ

แมไ่มอ่ยากใหเ้กดิขึน้ แตแ่มก่เ็ขา้ใจว่าในสภาพเช่นนั้นสถานการณม์นัคมุ

ไมอ่ยู ่ แมต่อ้งการใหล้กูเตบิโตเปน็คนดมีคีวามสำเรจ็ มพีลงัภายในจติใจที่

จะควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์เช่นนั้นได้ และเป็นคนที่รู้จักเคารพให้

เกียรติคนอื่น 

 บอกลูกว่า คนที่จะช่วยฝึกการควบคุมอารมณ์ได้คือหลวงพ่อ

ที่ให้คำแนะนำเยาวชน  และนักครอบครัวบำบัด 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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 ผูเ้ขยีนแนะนำว่า สภาพที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาครอบครวั ดงันัน้

ทัง้สามเีกา่ สามใีหม ่และครผููถ้าม ตอ้งรว่มมอืกนัดว้ย โดยการชว่ยเหลือ

ของนกัครอบครวับำบดั ซึง่คำแนะนำนี้น่าจะไม่สอดคล้องกับบริบทไทย

ในสังคมไทย น่าจะหาทางขอคำแนะนำจากนักจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห์ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ 

      

     วิจารณ์ พานิช 

     ๒๔ มี.ค. ๕๖ 

    โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง 

http://www.gotoknow.org/posts/550969 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง
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๘.
การให้อภัย : 

ความเคารพให้เกียรติ       
และความเชื่อถือไว้วางใจ

63สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ
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สี่คำถาม 

  • เกิดอะไรขึ้น ตอบด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่มีการตีความ 

  • การตอบสนองของเราก่อผลอะไรต่อสถานการณ์นั้น 

  • ฉันจะพูดหรือเขียน เพื่อสื่อสารกับบุคคลผู้นั้น  

    ว่าอย่างไร (ที่สะท้อนวุฒิภาวะและจริยธรรม) 

  • หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก ฉันจะประพฤติตน 

    แตกต่างจากที่เกิดขึ้นแล้วอย่างไรบ้าง 

64 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ



65

 ตอนที่ ๘ นี้ ตีความจากบทที่ ๔ How About Letting It Go 

Already? Releasing Shame, Regret and Contempt โดยทีใ่นบทที ่๔ 

ม ี๔ ตอน ในบนัทกึที ่๘  จะตคีวามตอนที ่๑  และ ๒  ในบนัทกึที ่๙ จะ

เปน็การตคีวามตอนที ่๓ และ ๔   

 ทัง้บทที ่๔ ของหนงัสอื เปน็เรือ่งการฝกึลกู/ศษิย ์ใหรู้จ้กัใหอ้ภยั 

ทั้งใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ้ืน่ ไมถ่อืเอาความผดิพลาดมาเปน็อารมณ์

ที่กัดกร่อนจิตใจ แต่ถือเป็นการเรียนรู้  

 

 ตอนที ่๑ เปน็เรือ่งฉนัทำผดิเสยีแลว้ เลา่เรือ่ง 

ของตวัผูเ้ขยีนเอง ในสมัยเป็นนักเรียนได้ทำโครงงาน 

ร่วมกับเพื่อนคนหนึ่ง เป็นเวลา ๑ ปี ผลงานออกมาด ี 

แตผ่ลดา้นมติรภาพยอ่ยยบั คอืตนไมพ่ดูกับเพื่อนคนนั้นอีกเลย  

 และจรงิๆ  แลว้ผูเ้ขยีนไมใ่ชท่ำผดิเรือ่งนีเ้รือ่งเดยีว แตใ่นชว่ง ๑ ปี

นั้น และอีก ๒ ปีต่อมา ผู้เขียนได้ระเบิดอารมณ์ในที่ต่างๆ และต่อบุคคล

ต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่ได้ตามหลอกหลอนผู้เขียน ที่ได้ทำความยุ่งยาก

ให้แก่ผู้คนจำนวนมากมาย จนถึงจุดหนึ่ง ผู้เขียนก็เข้าใจ …. ที่จะให้

อภัยตนเอง ลืมเรื่องร้ายเหล่านั้นเสีย เหลือไว้เฉพาะบทเรียนสำหรับ

สอนตน และสอนลูก/ศิษย์ 

 ว่าเมือ่เกดิความรู้สึกคับข้องใจ ที่มีคนสร้างความไม่พอใจแก่ตน   

ใหห้ายใจลึกๆ หลายๆ ครั้ง  แล้วถามตัวเองด้วยสี่คำถาม 

 •	เกดิอะไรขึน้	ตอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิเทา่นัน้	ไมม่กีารตคีวาม	

	 •	การตอบสนองของเรากอ่ผลอะไรตอ่สถานการณน์ัน้	

	 •	 ฉนัจะพดูหรือเขียน	 เพื่อสื่อสารกับบุคคลผู้นั้นว่าอย่างไร	

(ทีส่ะทอ้นวฒุภิาวะและจรยิธรรม)	

	 •	หากเกดิเหตกุารณท์ำนองเดยีวกนัอกี	ฉนัจะประพฤตตินแตก

ตา่งจากทีเ่กดิขึน้แลว้อยา่งไรบา้ง	 
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          ข้อความในย่อหน้าบน ทำให้ผมนึกถึงกระบวนการ	AAR	หรอื	

Self-Reflection	 และไดต้ระหนกัวา่	 AAR	 ชว่ยเปลีย่นเรือ่งรา้ย	 (ความ

รูส้ึกผดิ	ทีเ่กาะกนิใจ)	ใหก้ลายเปน็ด	ี(การเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ)	ได้	

  

 คำถามของหนุ่ม	 ๑๑ “เพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของผมเอาใจออก

หา่งไปมีเพื่อนใหม่ และไม่ยอมไปเที่ยวกับผมอีก ไม่ยอมนั่งใกล้ผม

ตอนกนิอาหารเทีย่ง และทำทา่ไมอ่ยากพดูกบัผม เขาแสดงทา่ทวีา่เขาทิง้

ผมแลว้ ผมกลับบ้านด้วยความช้ำใจทุกวัน” 

 

 คำตอบของผู้เขียน “เขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดในโลก  

เขาอาจจะเปน็ในอดตี แตไ่มใ่ชใ่นเวลานี ้เพือ่นทีด่ไีมป่ฏิบัติ 

ต่อเพื่อนอย่างที่เธอเล่า เธอเคยบอกความรู้สึกของเธอ 

กับเขาหรือยัง ถ้ายังก็น่าหาโอกาสบอก แต่ก็อย่าหวังมาก  

ว่าเขาจะกลบัมาเปน็อยา่งเดมิ สิง่ทีเ่ธอตอ้งทำในเวลานีค้อื บอกตวัเองวา่ 

‘ฉนัเปน็คนมเีกยีรต ิและควรไดร้บัการใหเ้กยีรตจิากคนอืน่ แต่เพื่อนคนนี้

ไม่ใหเ้กยีรตแิก่ฉันอย่างที่เพื่อนควรให้เกียรติแก่กัน ฉันจะไมย่อมใหเ้ขา

หรือใครกต็ามมาทำใหฉ้นัรูส้กึตำ่ตอ้ย ฉนัจะไมรู่ส้กึเสยีใจอกีตอ่ไป ฉนัจะ

ปลอ่ยเขาไป เขามสีทิธทิีจ่ะมเีพือ่นใหม ่และฉนักม็สีทิธเิหมอืนกนั’”   

 

 ตอนที่ ๒ เป็นเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจ	 (Trust) ที่คนเราทุก

คนตอ้งการจากคนอืน่ และลกู/ศษิย ์ กต็อ้งการจากเรา และจากเพือ่น

ของเขา คนที่ไม่ได้รับความไว้วางใจ หรือเคยได้รับ แล้วเกิดเหตกุารณ์

ทีผู่อ้ืน่หมดความเชือ่ถอืไวว้างใจ จะรูส้กึเปน็ทกุข ์ เดก็วยัรุน่จะมปีญัหานี้

มากเปน็พเิศษ เดก็มกัจะครำ่ครวญวา่ ตนไมไ่ดร้บัความเชือ่ถอืไวว้างใจ

จากพอ่แม ่หรอืจากเพือ่นเสยีแลว้ 
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 เด็กควรได้รับคำแนะนำให้ตระหนักว่า ความเชื่อถือไว้วางใจ

เป็นสิ่งมีค่ายิ่ง แต่มีความเปราะบาง แตกหักหรือฉีกขาดได้ง่าย และเมื่อ

เสียหายไปแล้วทำให้กลับมาคืนดีได้ยาก ทุกคนควรระมัดระวังไม่ทำลาย

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของตน คนเราต้องรู้จักวิธีปกปักรักษาสิ่งนี้      

 เด็กต้องการเพื่อน เอาไว้ปรับทุกข์ระบายความรู้สึกบางอย่าง 

และในกระบวนการนั้น บางครั้งก็บอกความลับแก่เพื่อน ด้วยความหวัง

ว่าเพื่อนจะรักษาความลับได้ แต่เพื่อนบางคนปากโป้ง อดเอาไปขยาย

ต่อไม่ได้ ก็จะเกิดกรณีขัดใจกัน และหมดความเชื่อถือไว้วางใจ 

          พอ่แม/่คร	ูตอ้งฝกึความนา่เชือ่ถอืไวว้างใจใหแ้กล่กู/ศษิย	์ทัง้โดย

การสนทนาทำความเขา้ใจจากเหตกุารณใ์นชวีติจรงิของเดก็	 และโดยการ

ประพฤตตินเปน็ตวัอยา่ง	 เชน่	 การตรงเวลานดั	 การปฏบิตัติามสญัญา	

เปน็ตน้ 

 

 คำถามของครูของลูก “ภรรยาของผมค้นห้องของลูก (ลกูชาย

อาย ุ ๑๗ ลกูสาวอาย ุ ๑๕) พบยานอนหลบัทีซ่ือ้ไดต้ามรา้นในหอ้งลกูสาว 

ลกูชายฝกึมวยปลำ้ และพบไนอาซนิ แคปซลู และยาระบายทอ้ง ลกูชาย

เคยมปีญัหาสบูกญัชาทีบ่า้นหลายครัง้ จะทำอยา่งไรด ี ตนคดิวา่ตอ้งเผชญิหนา้

กบัลกูทัง้สอง ซึง่กห็มายความวา่ตอ้งบอกเขาวา่ เราคน้หอ้งเขาและทำใหเ้ขา

หาทีซ่อ่นใหม”่ 
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 คำตอบของผูเ้ขยีน “นีค่อืเรือ่งการ

ทำหนา้ทีพ่อ่แมอ่ยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่มี

จดุสำคญั ๒ ประเดน็ คอื (๑) ความปลอดภยั

ของลกู (๒) เพือ่สอนลกูเปน็คนด ี เรือ่งการ

เสพหรือใช้ยาเป็นสิ่งอันตรายยิ่งของวัยรุ่น 

พอ่แมไ่มต่อ้งขอโทษลกูเลย ในการทำหน้าที่
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เพือ่ความปลอดภยัในชวีติของลกู ในสหรฐัอเมรกิา การใชย้าทีซ่ือ้ไดจ้ากรา้น 

โดยใชอ้ยา่งผดิ  ๆ เปน็เรือ่งดาษดืน่มาก และมอีนัตรายมากกวา่ทีค่ดิ ยาไนอาซนิ 

(วติามนิ บ ี๓) เปน็ยาทีว่ยัรุน่เชือ่กนัวา่ เมือ่กนิแลว้จะทำใหต้รวจจบัยาเสพตดิ

ไมพ่บ (ซึง่ไมจ่รงิ) และยานีก้นิมากๆ เปน็อนัตราย การเสพยาเสพตดิเปน็เรือ่ง

ทำลายอนาคตของเดก็ พอ่แมต่อ้งรว่มมอืกนัปอ้งกนั และเดก็มกัเสพเปน็แกง๊ 

โดยชว่ยเหลอืกนัแนะนำชกัชวนหรอืหายามาใหแ้กกั่น คณุควรสอบหาวา่มี

เพือ่นคนไหนบา้งของลกูทีเ่กีย่วขอ้ง และโทรศพัทไ์ปแจง้เรือ่งนีแ้กพ่อ่แมข่องเขา 

โดยถอืหลกัวา่พอ่แมต่อ้งชว่ยเหลอืกนั ในการปกปอ้งคุม้ครองลกูจากความชัว่รา้ย

ตา่งๆ รวมทัง้จากความประพฤตไิมด่ขีองตวัลกูเอง 

          บอกลกูตรงๆ วา่ การใชย้าเปน็สิง่ทีย่อมรบัไมไ่ด ้เพราะเปน็อนัตราย

ตอ่อนาคตของตวัลกูเอง ควรรว่มกบัลกู คน้อนิเทอรเ์นต็ ศกึษาวา่ยาแตล่ะชนดิ

ทีล่กูใชม้อีนัตรายอยา่งไร บอกลกูวา่ เหตกุารณน์ีท้ำใหพ้อ่แมห่มดความเชือ่

ถอืลกูอยา่งไร และลกูตอ้งทำอยา่งไรเพือ่ฟืน้ความนา่เชือ่ถอืของตน โดยใหเ้วลา

ระยะเวลาหนึง่ สำหรบัใหล้กูพสิจูนค์วามนา่เชือ่ถอืของตน”      

 ขอ้คดิเพิม่เตมิของผมคอื พอ่แมต่อ้งแสดงใหล้กูเขา้ใจวา่ ทัง้หมดที่

พอ่แมท่ำนัน้ ไมใ่ชท่ำเพราะอารมณว์ูว่าม ไมไ่ดท้ำเพือ่ตนเอง แตท่ำเพือ่อนาคต

ของตวัลกูเอง และเปน็การทำหนา้ทีพ่อ่แมท่ีร่กัลกู และหว่งใยอนาคตของลกู 

 

     วิจารณ์ พานิช 

     ๒๗ มี.ค. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/551493 
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๙.
การให้อภัย : 

เข้าใจ ให้อภัย 
และให้โอกาสแก้ตัว
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 “สงัคมวัตถุนิยม ทุนนิยม กำลังทำทารุณกรรมต่อ

วัยรุ่น เพือ่สรา้งผลกำไรทางธุรกิจอย่างบ้าคลั่ง พ่อแม่/ครู 

และสังคม ตอ้งชว่ยกนัสรา้งภูมคิุม้กนัทางอารมณ ์และทางสติ

ปญัญา เพือ่ไม่ ใหว้ยัรุน่ตกไปอยู่ใตอ้ทิธพิลของการโฆษณาชวนเชื่อ

การสอนลูก/ศษิย์ให ้ เปน็คนด ีหมายรวมถึงการพฒันาภูมคิุม้กนันี้

ดว้ย” 
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 ทัง้บทที ่๔ ของหนงัสอื เปน็เรือ่งการฝกึลกู/ศษิย ์ใหรู้จ้กัใหอ้ภยั 

ทัง้ใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ้ืน่ ไมถ่อืเอาความผดิพลาดมาเปน็อารมณ์

ทีก่ดักรอ่นจติใจ แตถ่อืเปน็การเรยีนรู ้ 

 

 ตอนที ่๓ ของบทนีเ้ปน็เรือ่ง ผดิไปแลว้	ขอโอกาสแกต้วั เลา่เรือ่ง

ของตวัผูเ้ขยีนเอง ทีท่ำหนา้ทีใ่หค้ำแนะนำวยัรุน่ทีถ่ามปญัหาทางอนิเทอรเ์นต็

ในชือ่ Hey!Terra (อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.anniefox.com/
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teens/ask.html) โดยมเีดก็ผูห้ญงิถามวา่ ตนไดท้ำ Masturbation ให้

เพือ่นผู้ชายระหว่างนั่งเรียนในชั้น แต่อยากเลิก จึงเขียนมาขอคำแนะนำ 

ผูเ้ขยีนทำผดิทีต่อบดเุดก็ไปวา่ ทำไมจงึทำพฤตกิรรมนา่บดัสเีชน่นัน้   

 เดก็ตอบกลบัมาวา่ ตนเขยีนมาขอคำแนะนำ เพราะตอ้งการทีพ่ึง่ 

ไมน่กึวา่จะไดร้บัคำตอบเชน่นี ้ ผูเ้ขยีนจงึเขยีนขอโทษกลบัไป และแนะนำให้

บอกเพือ่นผูช้ายตรงๆ วา่ตนตอ้งการเลกิทำสิง่นัน้แลว้ และไมเ่อามอืไปใกลต้วั

เพือ่น ถา้เพือ่นถามเหตผุล กใ็หต้อบเพยีงวา่ไมต่อ้งการทำสิง่นัน้อกีแลว้ 

 เดก็ตอบกลบัมาขอบคณุ ๒ วนัใหห้ลงั และบอกขา่วดวีา่ ปญัหาได้

จบสิน้ไปแลว้  

 เรือ่งนีส้อนเราและเดก็วา่ คนเราทำผดิพลาดได้ 

แตต่อ้งรูต้วัวา่ผดิ และดำเนนิการแกไ้ข หนา้ทีข่องพอ่แม/่คร ู 

คอืชว่ยเหลอืเดก็ใหอ้อกมาจากพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม 

หรือ ให้โอกาสแก้ตัว 

 พอ่แม/่คร	ูควรคยุกบัเดก็	เรือ่งความเอือ้เฟือ้	เหน็อกเหน็ใจตอ่

กนั	ในการใหโ้อกาสแกต้วั	วา่เปน็คณุสมบตัอิยา่งหนึง่ของการเปน็คนด ี

โดยยกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเด็กขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา 
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 ตอนที่ ๔ ของบทที่ ๔ เป็นเรื่อง ฟังให้ได้ความหมายที่แท้จริง    

ยกตัวอย่างลูกชายของผู้เขียนเอง เมื่อเข้าวัยรุ่น (อายุ ๑๓) พ่อแม่ชวน

ไปเทีย่วดว้ยกนั ลกูปฏเิสธ โดยใหเ้หตผุลวา่ ไปกบัแมแ่ลว้อดึอดั เพราะ

แม่ชอบจุกจิกจู้จี้    

          พ่อแม่คาดหวังให้ลูกมีวุฒิภาวะ  เคารพให้เกียรติผู้อื่น  และมี

ความรับผิดชอบ แต่เมื่อลูกทำผิดหรือไม่ได้ดังใจพ่อแม่ ตัวพ่อแม่เอง

กลับแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่คาดหวังจากลูก นี่คือจุดอ่อนของ

พ่อแม่เอง คือแสดงอารมณ์เสียเอากับลูกแบบยั้งไม่อยู่ หรือไม่ยั้ง  

          เมื่อเล็ก ลูกจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ มีพ่อแม่เป็นฮีโร่ แต่เมื่อเข้า

วัยรุ่น ก็จะฝึกทักษะการเปน็ผูใ้หญ ่ หรอืการมอีสิระ ดว้ยการตำหนหิรอื

หาจุดอ่อน ของพ่อแม่ หรือใช้คำพูดที่กวนอารมณ์ของพ่อแม่ 

 กลับไปที่ลูกชายอายุ ๑๓ ปี ของผู้เขียนหนังสือ  

ที่ปฏิเสธการไปเที่ยวกับพ่อแม่ ด้วยถ้อยคำไม่น่าฟัง คือ 

โยนความผิดไปให้แม่ ทั้งๆ ที่เหตุผลเบื้องลึกที่พ่อแม่ 

ต้องเข้าใจคือ กลัวว่าไปเที่ยวกับพ่อแม่แล้วไปพบเพื่อน  

เพื่อนจะนำมาลอ้ทีโ่รงเรยีนวา่เปน็หนุม่แลว้ยงัไมห่ยา่นม    

ยงัไปเทีย่วกบัพอ่แมอ่ยู ่ ความกลวันีจ้ะหายไปเมือ่เดก็พฒันาความเคารพ

มั่นใจในตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กหลุดออกจากอิทธิพลหรือแรงกดดัน

ของเพื่อนๆ	(Peer	Pressure)		 

          ในกรณีของลูกชายของผู้เขียน โชคดีที่พ่อแม่ไม่ถือสาถ้อยคำ

ไม่รืน่หขูองลกูวยัรุน่ ยังแสดงความรัก ความเคารพตอ่ความคดิเหน็ของลกู 

และชวนทำโน่นทำนี่ด้วยกัน ในที่สุดเด็กก็จะค่อยๆ พัฒนาความเคารพ

มัน่ใจตวัเองขึน้มา รวมทัง้พฒันาความเคารพใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่เปน็ ซึง่บทเรียน

แรกคือต่อพ่อแม่ 
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     					คำถามของหนุ่ม	๑๕	 “ผมกับน้องชายอายุ ๑๓ ทะเลาะกันใน

รา้นอาหารฟาสตฟ์ูด้ นอ้งเปน็ฝา่ยเริม่ เราปาซอสมะเขือเทศใส่กัน และ

ไปโดนเสือ้ผูห้ญงิคนหนึง่ แมต่อ้งจา่ยคา่เสยีหายไป ๔๕ เหรยีญ แมเ่รยีก

พวกเราว่าทารกที่ไม่รู้จักโต ต่อไปนี้จะเลี้ยงแบบทารก น้องชายยอมทำ

ตามแม่ แต่ตนกำลังจะเรียนขับรถยนต์ แต่แม่ไม่อนุญาต อ้างว่า ทารก

ทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้ แม่มีสิทธิห้ามผมไหม ผมมีสิทธิฟ้องแม่ที่ทารุณ

ลูกไหม มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้แม่เป็นแม่ที่ดีกว่านี้” 

 

 คำตอบของผู้เขียน “ฟังแล้วสรุปได้ว่าเธอและน้องชายหมด

ความนา่เชือ่ถอืทีร่า้นอาหาร และนอ้งชายเปน็ฝา่ยเริม่ แตใ่นฐานะทีเ่ธอกำลงั

จะโตเปน็ผูใ้หญ ่เธอจะตอ้งฝกึควบคมุตวัเอง ไมท่ะเลาะกบันอ้งแบบเดก็ๆ   

 ในเรือ่งการขอใบขบัขี ่ แมพ่ดูถกู คนทีจ่ะขบัขีย่านพาหนะไดต้อ้ง

มวีฒุภิาวะ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่วู่วาม 

ตอ้งควบคมุไดไ้มเ่ฉพาะรถยนต ์แตต่อ้งควบคมุตนเองไดด้ว้ย    

 เธอรูส้กึอดึอดักบัแม ่ แมก่ร็ูส้กึอดึอดักบัความประพฤตขิองลกูชาย

ทัง้สองคนเหมอืนกนั ในเรือ่งฟอ้งแมต่อ่ศาลนัน้ เธอปรกึษาวา่จะฟอ้งแมไ่ดไ้หม 

เธอจะฟอ้งศาลวา่แมเ่ปน็ตวัการทีท่ำใหต้วัเธอไมพ่ฒันาวฒุภิาวะเชน่นัน้หรอื   

 คำแนะนำคอื ใหส้งบสตอิารมณต์นเอง  และใหเ้วลาแม่ 

อารมณด์ขีึน้ ในชว่งเวลานี ้หากนอ้งชายกอ่ความขดัแยง้อกี 

จงแสดงใหค้นเหน็วา่เธอมคีวามอดทนอดกลัน้ แบบคนที่ 

เปน็ผูใ้หญ ่พรุง่นีห้รอืมะรนืนีค้อ่ยไปคยุกับแม่ กล่าว 

ขอโทษแม่ และเสนอขอจ่ายค่าเสียหาย ๔๕ เหรียญเอง เพื่อแสดงว่า

ตนยอมรับผิดที่เป็นผู้ก่อเรื่อง และคุยกับแม่เรื่องการหัดขับรถและขอ

ใบขับขี่ ดูว่าแม่จะต่อรองอย่างไร”  
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 ผมสรปุกบัตนเองวา่ ทกัษะของพอ่แม/่คร ู ในการชว่ยเหลอืและ

ฝึกทักษะของลูก/ศิษย์ วัยรุ่น ให้พัฒนาทักษะด้านอารมณ์และความ

สมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ ในฐานะคนทีม่วีฒุภิาวะ เปน็เรือ่งทา้ทายยิง่ สำหรับสังคม

ยุคปัจจุบนั ทีม่ ีPeer Pressure และ Social Pressure ที่ไม่เหมาะสม

ต่อวัยรุ่น มากมาย     

 สงัคมวตัถนุยิม	 ทนุนิยม	 กำลังทำทารุณกรรมต่อวัยรุน่	 เพือ่

สร้างผลกำไรทางธรุกจิอยา่งบา้คลัง่	พอ่แม/่คร	ูและสงัคม	ตอ้งช่วยกัน

สร้างภมูคิุม้กนัทางอารมณ	์ และทางสตปิญัญา	 เพือ่ไมใ่หว้ยัรุน่ตกไปอยู่

ใตอ้ทิธพิลของการโฆษณาชวนเชือ่			 

 การสอนลกู/ศษิย ์ใหเ้ปน็คนด ีหมายรวมถงึการพฒันาภูมิคุ้มกัน

นี้ด้วย        

 

     วิจารณ์ พานิช 

     ๒๘ มี.ค. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/551905 
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๑๐.
ความเห็นใจ : 

เข้าใจระดับพัฒนาการของเด็ก

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๐. ความเห็นใจ : เข้าใจระดับพัฒนาการของเด็ก 75
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 พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กสะท้อนความทุกข์

ของเขา ผู้ ใหญพึ่งเข้าใจ เห็นใจ และให้ความเมตตากรณุา 

ชว่ยใหเ้ขาคลายทกุข ์ที่ ไม่ ใชค่ลายทกุขป์จัจบุนัชัว่ครัง้ชัว่คราว 

แตช่ว่ยพฒันาจติใจใหเ้ขม้แข็ง คลายทุกข์ได้ ในระยะยาวหรือ

ถาวร 

76 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๐. ความเห็นใจ : เข้าใจระดับพัฒนาการของเด็ก



77

  ตอนที ่๑๐ นี ้ตคีวามจากบทที ่๕ How Can I Make It Better? 

Modeling Compassion to Teach Kindness โดยทีใ่นบทที ่๕ ม ี๔ ตอน 

ในบนัทกึที ่ ๑๐ จะตคีวามตอนที ่ ๑ และ ๒ ในบนัทกึที ่ ๑๑ จะเปน็การ

ตคีวามตอนที ่๓  และ  ๔   

 

          ทั้งบทที ่๕ ของหนงัสอื เปน็เรือ่งการฝกึลกู/ศษิย ์ใหรู้จ้กัใหอ้ภยั 

ทัง้ใหอ้ภยัตนเอง และใหอ้ภยัผูอ้ืน่ ไมถ่อืเอาความผดิพลาดมาเปน็อารมณ์

ทีก่ดักรอ่นจติใจ   แตถ่อืเปน็การเรยีนรู้  

          ผู้เขียนอ้างท่านดาไลลามะว่า ความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องศาสนา แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ซึ่งผมเห็นด้วย

อย่างยิ่ง (แต่ใครจะลากเข้าศาสนาก็ไม่น่าจะผิด) ไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดาร 

แต่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยของคุณภาพชีวิต หรือ

สุขภาวะทีด่ ี ทัง้ของตนเอง และเปน็การเอือ้เฟือ้เผือ่แผแ่กผู่อ้ืน่ไปพรอ้มกนั 

หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์  

 มองจากมมุหนึง่ ชวีติเปน็ทกุข ์ เพราะมสีิง่มาทำใหเ้กดิทกุข ์ ใน

หนังสือเขาเอย่ถงึความวติกกงัวล ความโกรธ ความเศรา้ ความกลวั ในคติ

พทุธของเรา ความทกุขม์าจากกเิลส ไดแ้ก ่โลภะ โทสะ โมหะ ซึง่แตกลกู

รายละเอยีดไดม้ากมาย และทกัษะในการมเีมตตากรณุาเหน็อกเหน็ใจ ตอ่

ผูอ้ืน่และตอ่ตนเอง คอืหนทางหนึ่งสู่ความพ้นทุกข์ ทั้งส่วนบุคคล และ

สว่นรวมคอืสงัคม 

 การฝึกเด็กให้มีเมตตากรุณา เห็นใจผู้อื่น (และตนเอง) จึง

เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคม แต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายนัก เพราะ

สังคมเองมักจะชักจูงไปในทางตรงกันข้าม 
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 ตอนที ่๑ เปน็เรือ่ง เรากำลงัทำสิง่ตรงกนัขา้มกบัทีค่วรทำ	 เพราะ

เดก็จะเรยีนไดง้า่ยและดทีีส่ดุจากตวัอยา่ง เวลานีเ้รามพีฤตกิรรมปากวา่ตาขยบิ 

สอนอยา่งแตท่ำอกีอยา่ง คอืเราบอกวา่ คนเราตอ้งมเีมตตากรณุาเหน็อก

เหน็ใจกนั แตพ่ฤตกิรรมตา่งๆ ในสงัคม ดำเนนิไปในทางทำรา้ยผูอ้ืน่ แทนที่

จะมเีมตตากรณุา เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ เชน่ พฤตกิรรมกลา่วรา้ย  

ตฉินินนิทา เอาข้อด้อยของคนอื่นมาล้อเลียน สร้างความ 

ขบขัน ในเด็กมีการข่มเหงรังแกกัน 

 สังคมปัจจุบันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   

กลายเปน็วฒันธรรมแหง่ความโหดรา้ย สือ่สารมวลชน 

นิยมแพรข่า่วรา้ย มคีำพดูวา่ “ขา่วรา้ยลงฟร ีขา่วดเีสยีเงนิ”  

ข่าวสรา้งสรรคม์นีอ้ย และเมือ่มโีซเชยีลมเีดยีกก็ลายเปน็เครือ่งมือ 

ของความรุนแรงอยู่บ่อยๆ เพราะโลกในปัจจุบันกำลังเดินไปใน 

ทางเพิ่มความรุนแรงในจิตใจคน  

 การปลูกฝังจิตใจเด็กให้มีพื้นฐานเมตตากรุณาเห็นใจคนอื่น

และตนเองจงึจำเปน็ยิง่สำหรบัยคุนี	้ เพือ่ใหเ้ดก็เตบิโตไปเปน็ผูใ้หญท่ีม่	ี

Transformative	 Learning	 สามารถเปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลงสงัคม	

จากสงัคมโหดรา้ย	ไปสู่สังคมที่ดีงามได้				

          นอกจากผู้ใหญ่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว ผู้เขียนแนะนำให้พ่อ

แม่/ครู คุยกับเด็กเรื่อง “สื่อสับสน” (Mixed Message) (หรือพูดอย่าง

ทำอีกอย่างนั่นเอง) ที่พบในความสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจำวัน 

โดยตา่งกย็กกรณทีีต่นสบัสนขึน้มาคยุกนัอยา่งเปดิเผย ไมก่ลา่วหา ตำหน ิ

หรอืมคีวามรูส้กึไมด่ตีอ่กนั การคยุกนัเชน่นีจ้ะเปน็การใหส้ตติอ่กนัและกนั 

โดยทีผู่ใ้หญค่งจะตอ้งละทฐิมิานะลงไปมากในบรบิทสงัคมวฒันธรรมไทย 

คือผมคิดว่า คำแนะนำนี้อาจทำในฝรั่งง่ายกว่าในคนไทย แต่ก็น่าลอง 
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ท่านผู้อ่านที่นำวิธีการนี้ไปทดลองใช้น่าจะนำมาเขียนเล่าแลกเปลี่ยน

ประสบการณก์นั ทีจ่รงิวธิกีารคยุกนัเรือ่ง “สือ่สบัสน” นี ้ นา่จะนำไปทำ

เป็นโจทย์วิจัยด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

 

          คำถามของเด็ก	๑๐	ขวบ  “เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเกเร ก่อกวน

ทำร้ายเพือ่น หนตูอ้งประพฤตตินเกเรตามไปดว้ย ตอนนีห้นไูมอ่ยากเขา้

กลุม่นี้ แต่เมื่อหนูไปคบกับเพื่อนที่เรียบร้อย เพื่อนกลุ่มเดิมก็ตามมา

ล้อเลียน หนูจะทำอย่างไรดี” 
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	 คำตอบของผู้เขียน “เมื่ออ่านเรื่องของเธอจบ ฉันรู้ทันทีว่าเธอ

เป็นคนมีจิตใจดี เธอมี ‘เสียงภายใน’ คอยเตือนสติ ช่วยให้เธอประพฤติ

ตนเป็นคนมีเมตตากรุณา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อชีวิต คำแนะนำคือ ทำใจ

ให้เข้มแข็ง และเลือกทางที่คิดว่าดีต่ออนาคตของตนเอง และตรงกับ

ความต้องการของตนเอง แม้หนทางที่เลือกจะมีอุปสรรค เช่น ถ้าเลือก

ไม่เข้ากลุ่มเพื่อนเกเร เพื่อนบางคนอาจตามมารังควาน แต่อาจไม่มี

ใครทำจรงิจงักไ็ด ้ ในทางตรงกนัขา้ม หากเธอไปเขา้กลุม่เพือ่นเกเร และ

รว่มรงัควานเพือ่นคนอืน่ กเ็ท่ากับเธอเข้าไปช่วยกันทำให้โรงเรียนเตม็ไป
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ดว้ยการรงัแกขม่เหงเอาเปรยีบกนั และทีร่า้ยคอื การไปเข้ากลุ่มเพื่อน

กลุ่มนั้น เท่ากับเธอไม่เคารพตนเอง ไม่เคารพความรู้สึกของตนเอง 

และถ้าเธอแยกออกจากกลุ่มเพื่อนเกเร เท่ากับเธอช่วยทำให้บรรยากาศ

ในโรงเรียนดีขึ้น และจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง ขอให้เธอเลือกเองว่าจะ

เลือกทางไหน และขอให้โชคดี” 

  

 ตอนที ่ ๒ ของบทที ่ ๕ เปน็เรือ่ง หนอูจิฉานอ้ง เลา่เรือ่งคำ

ปรกึษาของพอ่ลกูสอง ทีเ่อม็มา่ ลกูสาวคนโตอาย ุ ๕ ขวบ มพีฤตกิรรม

เปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจเมื่อมีทารกน้องชาย โดยที่เอ็มม่าไม่ได้แสดง

พฤติกรรมต่อต้านน้อง แต่แสดงพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่  

 เรื่องนี้ตรงกับประสบการณ์ของผู้เขียนหนังสือไม่ผิดเพี้ยน 

จึงรีบตอบแนะนำ สรุปสาระได้ว่า 

 “ปฏกิิริยาของเอ็มม่าเป็นเรื่องคลาสสิก และฉันก็ประสบมา

ด้วยตนเอง  ลูกสาวอายุ ๕ ขวบของฉันก็มีปฏิกิริยาเช่นนี้  

ให้ลองนึกดูว่า ลูกสาวเป็นราชินีของบ้านและคนที่มา 

เกี่ยวข้องดว้ยมา ๕ ป ีอยู่ๆ  กม็เีบอร ์๒ มาอยูด่ว้ย และ 

เปน็เบอร์สองที่ใครๆ ก็ให้ความสนใจเอาใจใส ่มันเป็น 

การสั่นคลอนตัวตนของเอ็มม่าอย่างแรง ให้ลองนึกถึง 

ผู้หญิงที่เป็นภรรยา อยู่กินกับสามีมา ๕ ปี อยู่ๆ สามีก็พา 

หญิงสาวอีกคนหนึ่งมาแนะนำและให้อยู่ในบ้าน บอกว่าเป็น 

ภรรยาคนที่ ๒ และต่อไปนี้ก็จะต้องมีการปรับความเป็นอยู่ของเบอร์

หนึ่งใหม่ด้วย ภรรยาเบอร์หนึ่งรู้สึกอย่างไร เอ็มม่าก็รู้สึกอย่างนั้น แต่

เด็กอายุ ๕ ขวบ ยังอธิบายความรู้สึกไม่ได้ ก็แสดงปฏิกิริยาต่อพ่อแม่

อย่างที่เห็น” 
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ให้บอกเอ็มม่าว่า ความรู้สึกของเธอไม่มีอะไรผิด อย่าไป

บอกหรือกล่าวหาว่าความรู้สึกของเธอเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่

พฤติกรรมที่เธอแสดงออกเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสม และ

ยอมรับไม่ได้ การแสดงความรุนแรงต่อน้องหรือต่อพ่อ

แม่ยอมรับไม่ได้ ให้บอกเอ็มม่าว่า เอ็มม่าก็มาอยู่กับพ่อ

แม่เหมือนน้องนี่แหละ และพ่อแม่ก็รักและจะเอาใจใส่

เอ็มม่าไม่ต่างจากเดิม แต่พ่อแม่ก็ต้องดูแลน้องที่เป็น

ทารก เหมือนกับดูแลเอ็มม่าตอนเป็นทารก   

พ่อพาเอ็มมา่ออกไปทำกจิกรรมสองคนนอกบา้น อยา่งน้อย

สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ ๒ - ๓ ชั่วโมง เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเอ็มม่า และให้ภรรยาพาเอ็มม่า

ออกไปทำกจิกรรมนอกบา้นสองคนอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้

เช่นเดียวกัน โดยพ่อทำหน้าที่เลี้ยงลูกชายแทนแม่   

มอบหน้าที่ “พี่สาว” เลี้ยงน้อง ให้แก่เอ็มม่า เน้นหน้าที่

สร้างความสนกุสนาน เชน่ รอ้งเพลงใหน้อ้งฟงั อา่นหนงัสอื

นทิานใหน้อ้งฟงั ใหว้าดรูปติดฝาผนังห้องและอธิบายภาพ

ให้น้องฟัง สอนน้องให้เล่นของเล่น บอกเอ็มม่าว่า น้อง

ยังพูดไม่ได้ แต่เขาสนใจและไดเ้รยีนรูจ้ากการเลีย้งนอ้งของ

พีส่าว นอ้งต้องการความช่วยเหลือของพี่ และจะรักพี่ 

และเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของพี่สาว” 

• 

 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

• 

 “คำแนะนำให้ทดลองปฏิบัติคือ 
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 ผมตคีวามวา่ เรือ่งของเอม็มา่ คนไทยเราตคีวามจากพฤติกรรม

วา่ พีอ่จิฉานอ้ง แตผ่มคดิตา่ง คดิวา่เปน็เรือ่งของการยงัไมบ่รรลวุฒุภิาวะ

ทางอารมณ ์ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึน้ จงึ

แสดงปฏิกริยิากา้วรา้วไมพ่อใจ สถานการณเ์ชน่นีไ้มใ่ชส่ิง่เลวรา้ย แต่เป็น

โอกาสดีที่เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้ฝึกสร้างความ

สัมพันธ์ด้านบวกกับผู้อื่น ซึ่งในที่นี้คือน้องของตนเอง โดยผู้ใหญ่ต้องรู้วิธี

ช่วยเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  ตาม ๓ ข้อ ที่ผู้เขียนแนะนำ 

 ผมชอบมาก ทีผู่เ้ขยีนบอกวา่ “An angry child is suffering” 

และขอเสรมิวา่ ทัง้โลภ โกรธ หลง เปน็ความทกุข ์พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม

ของเดก็	 สะท้อนความทุกข์ของเขา	 ผู้ใหญ่พึงเข้าใจ	 เหน็ใจ	 และให้

ความเมตตากรุณาช่วยให้เขาคลายทุกข์	 ที่ไม่ใช่คลายทุกข์ปัจจบุนั

ชัว่ครัง้ชัว่คราว	 แต่ช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง	 คลายทุกข์ได้ในระยะ

ยาวหรอืถาวร 

          เมื่อวินิจฉัยว่าเด็กมีทุกข์  ผู้ใหญ่พึงแสดงท่าทีเห็นใจ และชวน

คุยความรู้สึกในขณะนั้น อย่างท่ีเด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความรู้สึก

ของตนออกมา การที่ผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กพูดความรู้สึกไม่ชอบ กลัว 

ไม่พอใจ ออกมาได ้ จะชว่ยใหผู้ใ้หญเ่ขา้ใจมมุมองหรอืมมุความรูส้กึของ

เดก็ และเมือ่เดก็ (และผูใ้หญก่เ็ชน่กนั) รูส้กึวา่ตนไดร้บัความเขา้ใจ ความ

เหน็ใจ ความรูส้กึขุน่เคอืงกจ็ะคลายลง และไดป้ระสบการณค์วามรกั การ

เกดิอารมณไ์มพ่งึใจ และการคลายอารมณน์ัน้ นีค่อืการเรยีนรู ้ 

 เมือ่เรารบัรูค้วามรูส้กึของคนอืน่ดว้ยความเมตตาเหน็อกเหน็ใจ	

เราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจากมุมของเขา	ความเข้าใจนี้เอง

ชว่ยใหเ้ราช่วยเหลือและให้ความรักได้ดียิ่งขึ้น		 
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 ผูเ้ขยีนแนะนำวา่ เมือ่คนในครอบครวั	(เชน่	ลกู)	๒	คน	ทะเลาะ

กัน	ให้ใช้	๕	คำถามต่อไปนี้ ช่วยให้แต่ละคนได้สติว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มี

ส่วนก่อความขัดแย้งนั้น โดยต้องคุยกับคู่ขัดแย้งทีละคน 

 • เธอทำอะไรบ้าง	ที่อาจเพิ่มข้อขัดแย้ง	

	 •	มีสิ่งที่เธอลืมทำอะไรบ้าง	ที่อาจมีส่วนช่วยเพิ่มข้อขัดแย้ง	

	 •	ถ้าย้อนเหตุการณ์มาเริ่มต้นใหม่ได้	เธอจะพูดหรือทำต่าง

จากที่ได้ทำไปแล้วอย่างไรบ้าง	

	 •	คราวหน้าหากเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้	 เธอจะทำหรือพูด

แตกต่างไปอย่างไร	

	 •	 ให้เธอลองนึกเรื่องนี้จากมุมของคู่ขัดแย้ง	 (เช่น	น้อง)	 เธอ

จะพูดหรือทำอะไรหากเธอเป็นน้อง				                       

 ตามปกตเิมือ่คุยกันด้วย ๕ คำถาม อารมณ์ของเดก็จะเยน็ลง 

และมสีตมิากขึน้ ใหบ้อกเดก็วา่ เธออาจไมอ่ยากพดูเรือ่งทีเ่ราคยุกนักบัน้อง 

แต่ถ้าเธอจะบอกก็ได้ 

          อ่าน ๕ คำถามนี้แล้ว ผมนึกถึง AAR (After Action Review) 

และเหน็วา่ การจดัการความรูช้ว่ยฝกึสต ิและฝกึความเหน็อกเหน็ใจคนอืน่ได้ 

 

	 คำถามของหนุ่ม	๑๔ “ผมเบื่อแม่ของผม  

สองนาทีที่แล้วผมขออนุญาตออกไปขี่จักรยาน 

เที่ยวกับเพื่อน แม่ไม่อนุญาต  ผมขอเหตุผล  

เพราะตอนนั้นยังสว่างอยู่และผมจะกลับบ้าน 

ก่อนมดื แมต่อบวา่ ไมอ่ยากใหล้กูออกไปขา้งนอก   

แม่มีปัญหาอะไรครับ” 
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	 คำตอบของผูเ้ขยีน “เธอคงคดิวา่ แมเ่ขม้งวดกบัเธอมากเกนิไป   

และเธอไมพ่อใจ เธอไม่เข้าใจว่าแม่คิดอย่างไร ไม่พอใจที่แมไ่มอ่ธบิาย

เหตุผล เธออาจไม่ชอบใจที่แม่ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอิสระ ฉนัไมรู่ว้า่ 

ปญัหาของแมเ่ธอคอือะไร เดาวา่แมค่งเปน็หว่งเมือ่เธอไมอ่ยูบ่า้น ตอ่ไปนี้

คอืคำแนะนำ 

 หาโอกาสคุยกับแม่ยามที่แม่อารมณ์ดี บอกแมว่า่มเีรือ่งสำคญั

อยากคยุกบัแม ่ พดูดว้ยทา่ทเีคารพ วา่พฤตกิรรม .... ของแม ่ ทำใหเ้ธอ

รูส้กึ .... บอกแม่ว่าเธอรู้ว่าแม่รักเธอมาก บอกว่าเธอก็ต้องการพสิจูน์

ตนเองวา่จะระมัดระวังตัว เพื่อไม่ให้แม่ห่วงมากเกินไป แมม่ทีางทีจ่ะ

ปลอ่ยให้เธอเป็นอิสระในการคบเพื่อนมากกวา่เดมิไดไ้หม พดูกบัแมด่ีๆ  

ดว้ยความเขา้ใจความรกัความเปน็หว่งลกูของแม ่ แมอ่าจเขา้ใจความตอ้งการ

ของเธอไดด้ขีึน้” 

 อ่านตอนนีแ้ลว้ ผมคดิวา่ คนทีม่ลีกูเริม่เขา้วยัรุน่ตอ้งการทกัษะ

ในการแสดงความรักความเข้าใจลูกในทำนองนี้มาก	 เป็นวิธีสอนลูก

ให้เป็นคนดีที่คนเราละเลย	หรือทำไม่เป็น 

 

     วิจารณ์ พานิช 

     ๘ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/552558 
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๑๑.
ความเห็นใจ : 
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 “การแกป้ญัหาโดยใชค้วามรกัความเขา้ใจทำโดยคอ่ยๆ 

แสดงมมุมองของตน สังเกต ตั้งคำถาม ฟัง ทำความ

เขา้ใจ และแสดงออกดว้ยความเมตตาเหน็อกเหน็ใจ”  
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 ยามลูก/ศิษย์	 แสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	

ใหต้ัง้คำถามวา่	“เมือ่เธอมคีวามรูส้กึเชน่นี	้เธอตอ้งการใหผู้อ้ืน่ชว่ยเหลือ

เธออย่างไร” แล้วฟังอย่างตั้งใจ เพื่อทำความเข้าใจ 

 ทัง้บทที ่๕ ของหนงัสอื เปน็เรือ่งการฝกึลกู/ศษิย ์ ใหรู้จ้กัใหอ้ภยั 

ทั้งให้อภัยตนเอง และให้อภัยผู้อื่น ไม่ถือเอาความผิดพลาดมาเป็น

อารมณ์ที่กัดกร่อนจิตใจ แต่ถือเป็นการเรียนรู้  

 

 ตอนที ่๓ เปน็เรือ่ง ถา้ไมท่ำตามสัง่จะถกูสเปรยพ์รกิไทย  

นี่เปน็เรือ่งจรงิในสหรฐัอเมรกิาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ ป. ๒ และเปน็  

“เดก็พเิศษ” ทีอ่าละวาดในโรงเรยีน ครเูอาไมอ่ยู ่จงึเรยีกตำรวจ  

ซึง่มาพร้อมอาวธุ คอื สเปรยพ์รกิไทย และขูว่า่หากไมห่ยุด 

อาละวาดจะโดนสเปรย์พริกไทย เมื่อเด็กไม่หยุด ตำรวจ 

ก็สเปรย์จริงๆ พ่อจึงไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย และเป็นข่าว 

 นั่นเปน็วิธีนำเรื่องของผู้เขียน เข้าสู่ประเด็นที่ลูก/ลูกศิษย์ 

ไม่เชื่อฟัง จะทำอย่างไร   

 คำตอบคอื การเลีย้งลกู หรอืดแูลลกูศษิย ์ เปน็เรือ่งละเอยีดออ่น   

ต้องใช้ความรักความเข้าใจเป็นหลัก ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงเป็นหลัก 

(อย่างสเปรย์พริกไทย) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรักความเข้าใจทำ

โดยคอ่ยๆ	แสดงมมุมองของตน	สงัเกต	ตัง้คำถาม	ฟงั	ทำความเขา้ใจ	

และแสดงออกด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจ   

 ยามที่มีคนในบ้าน/โรงเรียน มีอารมณ์เศร้าหรือก้าวร้าวรุนแรง    

ให้ถือโอกาสถามลูก/ศิษย์ ว่าเราควรช่วยเหลือเขาอย่างไร 

 จะเห็นวา่ เราสามารถใชช้วีติจรงิของการมอีารมณร์นุแรง ควบคุม

ตัวเองไม่ได้ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น เป็นบทเรียน ฝึกฝนเรียนรู้ 

“ความเป็นคนดี” ของเรา (และของลูก/ศิษย์ ของเรา) ได้เสมอ   

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๑. ความเห็นใจ : การจัดการเด็กที่ ไม่เชื่อฟัง / การจัดการความสัมพันธ์
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          ในบ้าน ควรทำความตกลงกันระหว่างพ่อแม่ลูก ว่ายามที่มีคนมี

อารมณห์รอืแสดงความกา้วรา้ว คนอืน่ๆ จะชว่ยตัง้คำถามวา่ ตนจะชว่ยเหลอื

อย่างไรได้บ้าง 

  

 คำถามของครขูองลกูผูเ้ขยีน “ลกูสาวอาย ุ๑๕ ขออนญุาตออกเดท 

กบัชายหนุม่อาย ุ๑๘ ตนไมอ่นญุาต โดยอธบิายวา่ ระดบัความเปน็ผูใ้หญต่า่ง

กนัมากเกนิไป เธอไมเ่หน็ดว้ย แตก่ไ็มเ่ถยีง ตอ่มาจบัไดว้า่ยงัคบเพือ่นชายคน

นัน้อยู ่ จงึรบิโทรศพัทม์อืถอื และหา้มออกนอกบา้น และบอกวา่ เมือ่เลกิคบ

ชายคนนี ้กจ็ะไดร้บัความเชือ่ถอืกลบัมาใหม ่และจะไดร้บัสิง่ตา่งๆ คนื เราทำ

เกนิไปหรอืเปลา่ เราจะชว่ยใหล้กูสาวเขา้ใจเรา และชว่ยแนะนำเธอไดอ้ยา่งไร” 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน “ตอบยากวา่พอ่แมท่ำเกนิไปหรือไม่ เพราะ

ไม่ได้ฟังคำปรึกษาหารือ และน้ำเสียงที่พูดกับลูก แต่เห็นด้วยว่าลูกสาว

ยังเด็กเกินไปที่จะคบเพื่อนชายอายุ ๑๘ และคุณได้อธิบายแก่ลูกอย่าง

ชัดเจนแล้ว เมื่อเธอโกหก การลงโทษที่ทำไปน่าจะเหมาะสมแล้ว 

 

 สำหรับคำถามว่า ทำอย่างไรให้ลูกสาวเข้าใจคุณนั้น   

ขอบอกว่าเปน็เรือ่งยากมากทีจ่ะใหเ้ดก็อาย ุ๑๕ เขา้ใจความคดิของคนอืน่ 

ทีแ่ตกตา่งจากความคดิของตน จงึแนะนำใหท้ัง้ครอบครวัไปขอคำแนะนำ 

ช่วยเหลือจากนักครอบครัวบำบัด (Family Therapist) ที่มีความรู้ 

ความชำนาญ ในบรรยากาศที่เป็นกลาง ด้วยความชว่ยเหลอื 

ของนกัวชิาชพี การสือ่สารกนัในครอบครัวน่าจะดีขึ้น” 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๑. ความเห็นใจ : การจัดการเด็กที่ ไม่เชื่อฟัง / การจัดการความสัมพันธ์
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	 คำถามรอบ	 ๒	 จากพ่อ “ได้ติดต่อนัดไปขอคำแนะนำจาก

นกัครอบครัวบำบัดแล้ว แต่เมื่อบอกลูกสาว เธอก็โวยวาย ว่าพ่อแม่

ไมไ่ว้ใจถงึกับพาไปหาคำปรึกษาเชียวหรอื ตนเกรงวา่เรื่องจะไปกันใหญ่ 

เกรงว่ายิ่งห้ามจะเหมือนยิ่งยุ” 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน “คณุทำถกูตอ้งแลว้ ขอใหบ้อกความคาดหวงั

ตอ่พฤตกิรรมของลกูสาวใหช้ดัเจน เมือ่ไรกต็ามทีส่งัเกตเหน็พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง

ของลกูสาว ใหร้บีกลา่วยกยอ่ง แสดงความพอใจวา่เปน็การแสดงวฒุภิาวะ และ

เม่ือเธอทำไมถ่กูตอ้งกใ็หเ้ขม้งวดวนิยั อยา่ไปสนใจคำโวย ใหบ้อกเสมอวา่ พอ่แม่

รกัลกู และเรารูว้า่เราทัง้ครอบครวัตอ้งการความชว่ยเหลอื ไมใ่ชเ่ฉพาะลกูที่

ตอ้งการความชว่ยเหลอื เราทัง้ครอบครวัจะไปรบัความชว่ยเหลอืดว้ยกนั 

 ขอให้โชคดีกับนักครอบครัวบำบัด และอย่าคิดว่าไปครั้งเดียว

จะเห็นผลเด็ดขาด ขอให้ไปตามนัดครั้งต่อไป แต่ถ้านักครอบครัวบำบัด

คนแรกไม่ดี ขอให้หาคนใหม่ แล้วไปรับบริการสม่ำเสมอ ช่วงวัยทีนเป็น

ช่วงที่ยากทั้งต่อเด็กและต่อพ่อแม่ นักครอบครัวบำบัดที่ดีจะช่วยให้ชีวิต

งา่ยขึน้ แตพ่อ่แมต่อ้งอดทน ชว่ยกนัสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวั” 

 

 ตอนที่ ๔  เป็นเรื่อง อย่าด่วนสรุป เล่าเรื่องตัวผู้เขียนเองทีห่มัน่

ทำดี เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ แต่แล้ว

วันหนึ่งก็เกือบพลาด ที่เมื่อเดินผ่านยายแก่เพื่อนบ้านที่สติคุ้มดีคุ้มร้าย 

ในฤดูหนาวเดือนธันวาคม ยายแก่พูดพึมพำอะไรกับตน แต่ไม่ได้ยินชดั 

และกำลังจะเดินจากไป เพราะยายแก่พูดอะไรเลอะๆ เป็นประจำ แต่

ลางสังหรณท์ำใหผู้เ้ขยีนเดนิขา้มถนนไปหายายแก่ เพื่อถามว่าต้องการให้

ช่วยอะไร แลว้จงึไดโ้อกาสทำความด ีนำบตัรอวยพรครสิตม์าสไปสง่ไปรษณีย์ 

 เป็นการแสดงตวัอยา่งวา่ คนเราไมค่วรดว่นสรปุในเรือ่งใดๆ ควร

ฟังหรือหาข้อมูลให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่ “ก้าวพลาด”   

 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๑. ความเห็นใจ : การจัดการเด็กที่ ไม่เชื่อฟัง / การจัดการความสัมพันธ์
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	 คำถามของหนุ่ม	 ๑๖ “ผมชอบเสื้อผ้าสีดำ แต่แม่บอกว่า นั่น

มนัชดุนกัเลง และเปน็พวกตดิยา ผมพยายามบอกวา่นีม่นัเปน็เรือ่งแฟชั่น 

แม่ไม่ฟัง และขู่ว่าจะไม่ให้ผมออกนอกบ้าน ผมพยายามทำความเข้าใจ

จากมุมของแม่ ว่าผมกำลังจะเสียคน ทำอย่างไรจะให้แม่เข้าใจว่า การ

แต่งชุดดำจะไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของผมไปในทางชั่วร้าย” 

 

 คำตอบของผู้เขียน “ฉันชื่นชมที่เธอเข้าใจความคิด 

ของแม่ และอคติต่อการแต่งชุดดำของแม่ เพราะแม่มีอคตินี้  

และเพราะแม่รักเธอมาก แมจ่งึกลวัเธอเสยีคนเมือ่เธอชอบแตง่ 

ชดุดำ วธิทีำใหแ้มส่บายใจ ว่าการแต่งชุดดำไม่ได้ทำให้เธอชั่วร้าย 

ก็คือพิสูจน์ความประพฤติของเธอให้แม่เห็น ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง 

          ขอให้เข้าใจแม่ ว่าแม่ใส่ใจต่อมุมมองของคนอื่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมุมมองของคนในเครือญาติต่อลูกของตน ดังนั้นขอให้คุยกับแม่ 

ว่าเธอรูแ้ละเขา้ใจความรกัและความหว่งใยของแม ่ ทีต่อ้งการใหล้กูเตบิโต

เป็นคนดี  และเธอจะไม่ทำให้แม่ผิดหวัง”    

          อ่านบทนี้แล้ว ผมคิดว่าชีวิตของคนแต่ละคนเปรียบเสมือน

แขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย ทางแพร่งระหวา่งทางสูค่วามดกีบัทางสูก่ารเสยีคนดู

ไมต่า่งกันมาก และมีมายาความหลอกลวงซ่อนอยู่  พ่อแม่/ครู เป็นคนที่

มีคุณค่ายิ่งที่จะช่วยเด็กให้แยกแยะทางทั้งสองได้ 

 

     วิจารณ์ พานิช   

      ๘ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/553226 
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๑๒.
เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : 
ต่อต้านวัฒนธรรม
แห่งความ
โหดร้ายรุนแรง
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 “พ่อแม่/คร ู มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ

ฝึกฝนกล่อมเกลานิสัยเด็ก ให้เป็นคนที่เคารพให้เกียรติ

คนอื่น และในขณะเดียวกัน ก็มั่นใจในเกียรติและความ

รับผิดชอบของตน” 
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 ตอนที่ ๑๒ นี้ ตีความจากบทที่ ๖ How Do You Think That 

Makes Him/Her Feel? Stretching Young Minds and Hearts to 

Empathize โดยที่ในบทที่ ๖ มี ๔ ตอน ในบันทึกที่ ๑๒ จะตีความตอน

ที่ ๑ และ ๒  ในบันทึกที่ ๑๓ จะเป็นการตีความตอนที่ ๓  และ ๔   

 

 ท้ังบทที ่ ๖ ของหนงัสอื เปน็เรือ่งการฝกึลกู/ศษิย ์ ใหรู้จ้กัเหน็อก

เหน็ใจคนอืน่ (Empathize) ไมด่ำเนนิตามวฒันธรรมโหดรา้ยทารณุทีก่ำลงั

ครองโลกอยูใ่นปจัจบุนั ใหค้นรุน่ใหมก่ลา้ออกมาตอ่ตา้นวฒันธรรมชัว่ร้ายนี้ 

โดยฝึกลูก/ศษิย์ ให้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน 

          ในตอนที่ ๑ เด็กที่หัวใจแตกสลาย  ผู้เขียน 

เอ่ยถึงกรณีวัยรุ่นถูกระรานทางอนิเทอรเ์นต็จนฆา่ตัวตาย  

โดยทีผู่ท้ำไมค่ดิอะไรมาก   ระรานเพือ่ความสนกุของตนเอง  

ไม่สนใจว่าจะทำให้เหยื่อเกิดความเครียดหนัก ถึงกับฆ่าตัวตาย  

คนเหล่านี้เอาสนุกของตนโดยไม่เห็นใจคนอื่นที่ตกเป็นเหยื่อ 

 จงึมขีบวนการตอ่ตา้นวฒันธรรมแหง่ความโหดรา้ยนีใ้นสหรฐัอเมรกิา 

เชน่ ที ่http://www.youtube.com/watch?v=wktlwCPDd94  

 พอ่แม/่คร ู ควรถามเดก็ วา่เดก็นยิามพฤตกิรรมโหดรา้ยเหน็แกต่วั 

อยา่งไร ชวนเด็กทบทวนว่า ตนเคยแสดงความโหดร้ายต่อคนอื่นเมือ่ไร 

อย่างไร และตนเคยโดนคนอื่นแสดงความโหดร้ายอย่างไร ชวนคุยเรื่อง

การระรานกนัทางอนิเทอรเ์นต็ วา่ทำไมคนเราจงึระรานกนัทางอนิเทอรเ์นต็

ไดง้า่ยกวา่เมือ่เผชญิหนา้กนั ชวนคยุวา่ เมือ่มคีนระรานตน เธอจะทำอยา่งไร 

และเด็กมีวิธีแยกแยะระหว่างการหยอกล้อกับการระรานอยา่งไร และ

ต้องทำความเขา้ใจกบัลกู/ศษิย ์วา่ความโหดรา้ยรนุแรง ไมว่า่ในรปูแบบใด 

เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้   
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	 คำถามของหนุม่	๑๕ “ผมเปน็คนออ่นไหว คนเขาวา่ผมหนา้ตวัเมยี   

เขามกับอกผมวา่ อยา่พดูอยา่งนัน้ อยา่นัง่อยา่งนัน้ ผูค้นไมส่นใจผมตัง้แตผ่ม

อาย ุ๑๐ ขวบ ตอนนีน้อ้งสาวอาย ุ๘ ขวบ และพอ่แมห่ยาบคายกบัเธอมาก 

ผมรูส้กึไดจ้ากแววตาของเธอวา่เธอวา้เหว ่ ไมม่เีพือ่นเลน่ดว้ย ผมรูส้กึวา่เปน็

เรือ่งโงเ่งา่ ทีผ่มรูส้กึเจบ็ปวดไปกบัเธอ และไมอ่ยากใหเ้ธอตอ้งเผชญิชะตา

กรรมเหมอืนผมอกี” 

 

 

	 คำตอบของผู้เขียน “ไม่เป็นเรื่องโง่เง่าเลย ที่เธอรู้สึกเห็นอก

เห็นใจคนอื่น แตก่ลบัเปน็สญัญาณของความมเีมตตากรณุาเหน็อกเหน็ใจ

คนอืน่ เธอเปน็คนมเีมตตากรณุา นอ้งสาวของเธอโชคดมีากทีม่พีีช่ายอยา่งเธอ 

เธอบอกวา่เธอทนไมไ่หวทีเ่หน็นอ้งสาวเศรา้สรอ้ย จงอยา่แคเ่หน็ใจ จงทำ

อะไรบางอยา่งเพือ่ชว่ยนอ้งสาว พดูกับพ่อแม่อย่างสงบและอยา่งเคารพ 

ว่าเธอสงัเกตเหน็อะไร เมือ่เหน็นอ้งสาวเหงา หรอืเมือ่นอ้งสาวโดนพอ่แม่

แสดงความโหดร้าย ก็ขอให้เข้าไปพูดคุยกับน้อง เพื่อให้น้องรู้สึกว่าตน

ยังมพีีเ่ปน็เพือ่น ทีเ่ห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือทางใจ การทำหน้าที่

พี่ที่น้องมองเป็นฮีโร่จะเป็นคุณแก่ตัวเธอเอง ชว่ยใหเ้ธอมคีวามเขม้แขง็

มัน่ใจตนเอง และเกดิความเขา้ใจ มีความพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นตัวของ

ตัวเอง” 
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 ตอนที่ ๒ พอ่ชัน้เลว เป็นเรื่องของ 

พฤติกรรมของพ่อลูกที่ร้านอาหารสะดวกซื้อ  

ที่ผู้เขียนไปประสบ สะท้อนภาพของพ่อแม่ที่ 

เลี้ยงลูกไม่เป็น หรือร้ายกว่านั้น การที่พ่อแม่ 

ส่งสญัญาณผดิๆ ตอ่ลกู ทำใหล้กูเพาะพฤตกิรรม 

ไมด่ ี คือมพีฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรงโดยทีไ่มไ่ดม้อีารมณโ์กรธแตอ่ย่างใด	

ติดตัวเป็นนิสัย	?    

 ผูเ้ขยีนแนะนำพ่อแม่/ครู ให้ไม่เอาใจใส่พฤติกรรมไม่ดี แต่ให้

เอาใจใส่พฤติกรรมดีและยกย่องทุกครั้งที่พบเห็น  

 และแนะนำให้ผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์เมื่อพบเห็นพฤติกรรมไม่ดี

ของเด็ก เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไร และการ

ควบคุมอารมณโ์กรธเกรีย้วนี้จะเป็นแบบอย่างแกเ่ดก็ วา่คนทีเ่ปน็ผูใ้หญ่

เขาสามารถดำรงความมีเหตุผลและความเห็นอกเห็นใจ	 แม้จะมีคน

มากวนโมโห แต่ก็ต้องส่งสัญญาณต่อเด็กเป็น ว่าพฤติกรรมแบบไหน

ไมพ่งึประสงค ์ และเดก็ตอ้งหยดุ ไมใ่ชเ่มือ่เดก็เริม่แสดงพฤตกิรรมกา้วรา้ว

รนุแรง พอ่กลบัยิม้ใหแ้ละแสดงท่าทเีอน็ด ู อยา่งทีพ่อ่ชัน้เลวทำ จนลกูชกั

แรงขึน้เรือ่ยๆ พอ่ก็แสดงความโมโหและทำท่าจะลงมอืลงไม ้ แตก่ไ็มก่ลา้

ทำในทีส่าธารณะทีม่คีนจอ้งมองอยูม่ากมาย 

 ที่จรงิพฤตกิรรมทกุแบบของเดก็เปน็การทดลองและเรยีนรูข้องเดก็

ทั้งสิ้น และเป็นโอกาสที่พ่อแม่/ครู จะสอนเด็ก ให้ได้เรียนรู้วิธีเป็นคนดี  

ดังนั้นเมื่อเด็กทำผิด ครู/พ่อแม่ ก็ต้องบอกว่าผิด ไม่ควรทำอีก รวมทั้ง

หาวิธีให้เด็กได้เข้าใจเองว่าทำไมสิ่งนั้นจึงผิด และผมขอเพิ่มเติมว่า เมื่อ

ปีครึ่งมาแล้ว ผมไปเยี่ยมชมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผมประทับใจ

มากที่ทางโรงเรียนฝึกครู ๑ ปี ให้ไม่ขึ้นเสียงหรือดุเด็ก แต่ฝึกตั้ง

คำถามแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้คิด และรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เมื่อเด็กทำผิด 
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ครูก็ไม่ดุ แต่จะชวนเด็กคุยโดยครูตั้งคำถาม จนเด็กรู้ไปเองว่าที่ตนทำ

นั้นผิด ทีหลังต้องไม่ทำอีก อ่านความประทับใจของผมได้ ที่ http://

www.gotoknow.org/posts/463231 

  วิธีต่อต้านวัฒนธรรมแห่งความโหดร้ายได้ดีที่สุดคือการสร้าง

วัฒนธรรมแหง่ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกนั โดยทีเ่ดก็ตอ้งไดร้บั

เกยีรตเิชน่เดยีวกนั   นัน่คอืลูท่างทีเ่ดก็จะเรยีนรูก้ารใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั  

 ผู้เขียนแนะนำให้ทุกคนในครอบครัวมานั่งประชุมตกลงกัน 

ยกร่างกติกาของการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในบ้าน โดยคุยกัน

ให้ชัดว่า กติกาเดียวใช้กับทุกคนในบ้านหรือไม่ โดยต้องไม่ลืมว่า บ้าน

ไม่ใช่ที่บังคับใช้ประชาธิปไตยแบบที่ทุกคนเท่าเทียมกันหมด เพราะพ่อ

แม่ยังต้องเป็นผู้นำในบ้าน และลูกก็ยังอยู่ระหว่างการฝึกฝนความเป็น

ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองได้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

	 คำถามของครูของลูก “ลูกสาวอายุ ๑๔ เป็นที่ชื่นชมใน

โรงเรียนว่าเป็นเด็กดี แต่ที่บ้านกลับเป็นคนละคน เธอต่อต้านพ่อแม่ ว่า

สิ่งที่พอ่แมพ่ดูเปน็เรือ่งไรส้าระ หรอืโงเ่งา่ จนบางครัง้แมไ่มอ่ยากพูดด้วย 

พ่อแม่ตักเตือนก็ดีขึ้นช่วงสั้นๆ แล้วก็กลับไปใช้คำพูดเสียดสีอย่างเดิม 

เหมือนกับว่า เธอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เราอยากให้ลูกพูดกับ

พ่อแม่อย่างเคารพ จะทำอย่างไรดี” 
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 คำตอบของผู้เขียน	 “คุณพูดว่า ลูกสาวดูเหมือนไม่สามารถ

ควบคมุตนเองได้ นั่นเป็นความจริงสำหรับเด็กอายุ ๑๔ ที่ควบคุมตัวเอง

ได้ยากมาก   เพราะเธอกำลังต่อสู้กับตัวเอง เพื่อสร้างความเป็นตัวตน

ของตนขึน้มา และเพือ่เปา้หมายนัน้ เธอจงึตอ้งสรา้งระยะหา่งจากพอ่แม ่

โดยการไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่พ่อแม่ว่า เมื่อคุณบอกให้ทำอะไรก็ตาม 

เธอจะรู้สึกว่าการต้องทำตามที่พ่อแม่สั่งทำให้เธอเป็นเหมือนเด็กเล็ก 

พ่อแม่ควรเข้าใจว่า ความหยาบคายของเด็กวัยทีนเป็นตัวบอกความ

อ่อนเยาว์วุฒิภาวะของตัวเธอ 

 สภาพเชน่นี้จะค่อยๆ หายไปเอง พ่อแม่ช่วยได้โดยการสงบ

สติอารมณ ์ (แม้จะทำได้ไม่ง่าย) แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องยอมให้

ลูกสาวแสดงความไม่เคารพพ่อแม่ 

 แนะนำให้คุยกับลูกดีๆ ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เริ่มด้วยการ

ขอโทษลูก ว่าที่แม่ปล่อยให้ลูกพูดจาเสียดสีพ่อแม่นั้นเป็นการทำผิด

ในฐานะแม ่ซึง่มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืใหล้กูเตบิโตเปน็คนด ีการทีพ่อ่แมป่ลอ่ยให้

ลกูแสดงพฤตกิรรมไมด่นีัน้ ถอืเปน็ความผดิของพอ่แม ่ เปน็การทำรา้ยลกู 

ดงันัน้ตอ่ไปนีเ้รามาตกลงกนัวา่ ลกูจะตอ้งไมแ่สดงพฤตกิรรมไมด่อีะไรบา้ง 

ถา้แสดงออกมาจะไดร้บัผลอยา่งไร เชน่ ถกูรบิโทรศพัทม์อืถอื ๑ วัน หรือ

อย่างอื่นที่แม่รู้ว่ามีความหมายต่อลูก แล้วแม่ก็คอยเฝ้าดู หากลูกทำผิด

สิ่งใด ก็ได้รับผลตามที่ตกลงกัน เมื่อลูกเผลอตัวกล่าวคำรุนแรงอีก ให้

เตือนด้วยน้ำเสียงราบเรียบ วา่ถา้ไมห่ยดุ จะได้รับผลตามข้อตกลง หาก

ลูกหยดุ ใหก้ลา่วคำขอบคณุ อยา่ดดุา่วา่กลา่ว อยา่ขึน้เสยีงหรอืแสดงอารมณ ์

การแสดงอารมณ์ออกมาจะเป็นสัญญาณไปยังลูก ว่าเขาชนะแล้ว เมื่อ

ลงโทษลูกตามข้อตกลง และลูกกระฟัดกระเฟียด อย่าสนใจ ให้นิ่งไว้ 

ลูกสาวคุณเป็นเด็กฉลาด เขาจะเรียนรู้ได้ในที่สุด” 
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 จะเห็นว่า พ่อแม่/ครู	 มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ

ฝึกฝนกล่อมเกลานิสัยเด็ก	 ให้เป็นคนที่เคารพให้เกียรติคนอื่น	 และ

ในขณะเดียวกัน	ก็มั่นใจในเกียรติและความรับผิดชอบของตน 

 พ่อแม่และครูมีโอกาสรับใช้สังคม โดยการเอาใจใส่ฝึกเด็กให้

เป็นคนดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น 

  

     วิจารณ์ พานิช 

     ๘ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/553957 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๒. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : ต่อต้านวัฒนธรรมแห่งความโหดร้ายรุนแรง
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๑๓.
เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : 

เบื้องลึกของการสื่อสาร
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 “การสือ่สารทีด่เีปน็สว่นหน่ึงของการเปน็คนด ี มคีวาม

เคารพเหน็อกเหน็ใจคนอืน่ การสือ่สารทีด่ทีีส่ดุนัน้ เปน็การสมัผสั

กนัระหวา่งมนษุยต์อ่มนษุย ์ สมัผสัเขา้ไปถึงเบือ้งลึกของจติใจ 

พอ่แม/่ครู ตอ้งฝึกลูก/ศษิย ์ใหม้ทีกัษะนี”้ 
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 ในตอนที่ ๓ ของบทที่ 6 กล่าวถึง เบื้องลึกของการสื่อสาร  

ผู้เขียนบอกว่าในถ้อยคำที่คนสื่อสารออกมา มีส่วนที่อยู่เบื้องลึกหรือ

เบื้องหลัง (Meta-Message) ด้วยเสมอ แม้แต่คนกับสุนัขเลี้ยงก็มี

การสือ่สารเบือ้งลกึ (Meta-Conversation) ตอ่กนั โดยทีต่า่งกไ็มรู่้ภาษา

ของกันและกัน    

 ผู้เขียนอ้างถึงคำคมของปราชญ์ท่านหนึ่งว่า “คนจะลืมส่ิงที่

คุณพูด	 คนจะลืมสิ่งที่คุณทำ	 แต่คนจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึก” 

ดังน้ัน การสื่อสารที่ได้ผลคือ ต้องกระทบใจผู้ที่เราสื่อสารด้วย นี่คือ

ข้อเตือนใจเรื่องวิธีสอนลูก/ศิษย์ ให้เป็นคนดี   

 เด็กที่จะเติบโตเป็นคนดีต้องได้รับการฝึกฝนทักษะในการ

ดำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนอื่น 

 

 คำถามของเด็กอายุ	 ๑๑	 ขวบ “ผมจะทำอย่างไรดี ผมถูก

เพื่อนแกล้ง แต่ก็ไม่อยากทำให้เพื่อนเสียใจ” 

 

 คำตอบของผู้เขียน “เธอโดนเพื่อนแกล้ง และรู้สึกเดือดร้อน   

แต่ก็ไม่อยากลุกขึ้นมาแสดงว่าไม่ชอบถูกกลั่นแกล้ง เป็นการส่งสัญญาณ

ท่ีผดิไปยงัเพือ่นวา่ ทีเ่พือ่นทำนัน้เธอชอบ และใหเ้พือ่นทำตอ่ไป คำแนะนำ

คอื เธอต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเธอเอง  

ดังนั้นเธอต้องส่งสัญญาณไปยังเพื่อนว่า  

‘ฉนัเปน็คนทีค่วรไดร้บัความเคารพหรอืเกรงใจ’ 

สัญญาณนี้อาจได้ผล หรืออาจไม่ได้ผล  

แต่มันก็ช่วยบอกว่า เมื่อเขาทำไม่ดีต่อเธอ  

เธอไม่พอใจ   

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร
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 เธอบอกว่าเธอรู้สึกเดือดร้อน แต่ก็ไม่อยากทำให้เพื่อนเดือด

ร้อนโดยการบอกให้เขาหยุดกลั่นแกล้ง ฉันเข้าใจ เพราะเขาอาจหาว่า

เธอเป็นเหตใุห้ความเป็นเพื่อนสั่นคลอน หรือการบอกอาจได้ผลก็ได้ 

แต่ถ้าเฉยก็แน่นอนว่าเขาจะแกล้งอีกต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ หากเรา

กลา้ทีจ่ะลกุขึน้มา	 บอก ทั้งเรื่องที่ตัวเราเองไม่พอใจ หรือช่วยบอกแทน

เพื่อน เรากำลังหาทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”  

 ผมคิดว่า เรื่องแบบนี้ หากพ่อแม่/ครู	 เป็นที่ปรึกษาให้เด็กได้				

และมโีอกาสพดูคยุกนัโดยตรง	 การสือ่สารสองทางจะชว่ยให	้ คร/ูพอ่แม่	

ทำหนา้ทีโ่คช้	 ฝกึการสือ่สารทีม่คีวามหมายเบือ้งลกึ	 (Meta-Message)	

ถูกต้องไปยังเพื่อนได้	

 

 ในตอนที่ ๔	 สื่อสารอย่างตั้งใจ	 ๑๐๐%	 แนะนำพ่อแม่ให้หา

เวลาพดูคยุกบัลกูอยา่งตัง้ใจจรงิๆ อยา่งสมำ่เสมอ มกีารสบตา ปดิเครือ่งมือ

สื่อสารทัง้หลาย เพราะจะเปน็การฝกึลกูใหม้ทีกัษะ “ฟงัอยา่งลกึ” (Deep 

Listening) และทกัษะการสือ่สารอยา่งแสดงความเคารพ หรอืใหค้วามสำคญั

อกีฝา่ยหนึง่ เปน็เครื่องมือสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แนน่แฟ้น

กับคนอื่น   

 ผู้เขียนแนะนำให้ในครอบครัว 

ชวนกันประเมินคุณภาพของการสื่อสาร 

พูดคุยกันภายในครอบครวั และแนะนำวา่  

ไม่ว่าพ่อแม่จะมีงานยุ่งเพียงใดก็ตาม  

ต้องจัดเวลาสำหรับการพูดคุยอย่างมี 

คุณภาพกับลูก เพราะนี่คือการเรียนรู้ 

ปลูกฝังความเป็นคนดีของลูก 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร
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 คำถามของสาว	๑๖ “เพือ่นชายของหนบูอกเลกิมาทางอนิเทอรเ์นต็  

หนปูวดใจมาก ทีเ่ขาไมแ่ครค์วามรูส้กึของหนเูลย เขาบอกวา่เราไมม่เีวลาอยู่

ดว้ยกนัอยา่งเพยีงพอ และไม่เคยเชือ่มใจกนัอยา่งจรงิจงั เรามกิีจกรรมยุง่ทัง้

สองคน เขาไมย่อมตอ่รองเลย หนพูยายามเจรจา แตเ่ขาไมค่ยุดว้ยและหนัไป

เลน่เกมกบัเพือ่น สว่นทีย่ากทีส่ดุคอืหนยูงัอยากเปน็แฟนของเขา หนคูวรทำ

อยา่งไร การทีห่นพูยายามงอ้เขาเปน็สิง่ทีม่คีา่ควรทำหรอืไม”่ 

 

 

 คำตอบของผู้เขียน “ฉันเข้าใจความยากลำบากในการสื่อสาร

ของเธอ คนเราเมื่อมีเรื่องสำคัญ เราจะคุยกันแบบพบหน้า มจีกัษสุมัผัส 

สังเกตน้ำเสียง ภาษาท่าทาง และอ่านสีหน้าซึ่งกันและกัน ในการสื่อสาร

ผ่านระบบไซเบอร์ เราไม่มีการสื่อสารแบบ Non-Verbal เลย การที่

เพื่อนชายบอกเรื่องนี้ผา่นอนิเทอรเ์นต็ ไมห่าทางคยุกนัสองคน แสดงความ

ไมเ่คารพให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจเธอ การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ต้องเลือกคนที่มีค่านิยมตรงกัน เนื่องจากการสื่อสารกันอย่างเคารพ

เห็นอกเห็นใจและให้เกียรติกันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอ ต่อไปเมื่อ

เธอมีเพื่อนชายคนใหม่ (เชื่อขนมกนิไดเ้ลยวา่เธอตอ้งมแีน่ๆ ) จงเลือก

คนที่คิดแบบเดียวกัน 
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          เพื่อนคนนี้ไม่เหมาะกับเธอ  จงลืมเขาเสีย ทำใจให้ได้ เดินต่อไป

ในอนาคตที่ดีกว่านี้”    

          ผม AAR กับตนเองว่า	การสื่อสารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการ

เป็นคนดี	 มีความเคารพเห็นอกเห็นใจคนอื่น	 การสื่อสารที่ดีที่สุดนั้น	

เป็นการสัมผัสกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ สัมผัสเข้าไปถึงเบื้องลึก

ของจิตใจ	พ่อแม่/ครู	ต้องฝึกลูก/ศิษย์	ให้มีทักษะนี้	

 

     วิจารณ์ พานิช 

     ๘ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/554600 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร
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๑๔.
การยอมรับ :

จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๔. การยอมรับ : จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง 105
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 “การมีนิสัยลงมือทำโดยไมบ่น่ ทำใหส้ิง่ตา่งๆ 

รอบตวัดข้ึีน เปน็คณุสมบตัสิำคญัของการเปน็คนด ีคนมี

ประโยชนต์อ่สงัคม” 

106 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๔. การยอมรับ : จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง
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 ตอนที่ ๑๔ นี้ ตีความจากบทที่ ๗ How About Me?! Seeing 

Beyond Likes and Dislikes to the Bigger Picture โดยที่ในบท

ท่ี ๗ มี ๔ ตอน ในบันทึกที่ ๑๔ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ และใน

บันทึกที่ ๑๕ จะเป็นการตีความตอนที่ ๓ และ ๔   

 

          บทที่ ๗ ทั้งบท ของหนังสือ เป็นเรื่องการสอนเด็กให้เป็นคนดี

โดยขยายความสนใจจากตวัเองและเรือ่งใกลต้วั ไปสูโ่ลกกวา้ง ใหเ้ขา้ใจว่า

ในโลกนี้ยังมีคนอื่น สิ่งอื่นอีกมากมาย ที่เด็กจะต้องทำความรู้จักและมี

ความสัมพันธ์ที่ด ี ผู้คนเหล่านี้ต่างก็มีชีวิตเลือดเนื้อและความต้องการ

ของเขา การเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนัอยา่งเอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนัเปน็การปพูืน้ฐาน

ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่ดี  หรือเป็นคนดี 

          ตอนแรก อย่าบ่น	จงทำให้ดีขึ้น	เป็นการฝึกเด็กให้เป็นคนมอง

โลกแง่บวกนั่นเอง การบ่นเป็นการอยู่กับท่าทีเชิงลบ แต่เมื่อเราพบสิ่งที่

ยังไม่พอใจ เราเข้าไปลงมือทำให้ดีขึ้น เท่ากับเป็นการใช้ท่าทีเชิงบวก   

หากพ่อแม่/ครู ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เด็กก็จะได้เรียนรู้ และได้นิสัยดี

ติดตัวไป การมีนิสัยลงมือทำโดยไม่บ่น	 ทำให้สิ่งต่างๆ	 รอบตัวดีขึ้น	

เป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นคนดี	คนมีประโยชน์ต่อสังคม   

          นั่นคือ เมื่อไม่พอใจพฤติกรรมใดๆ ของเด็ก จงอย่าบ่นว่า แต่ให้

ชวนทำสิ่งที่จะแก้ไขพฤติกรรมไม่ดีนั้น และเมื่อการลงมือทำนั้นก่อผลดี 

จงชม ชมโดยอธิบายว่าสิ่งนั้นดีอย่างไร จะเป็นคุณต่อชีวิตในอนาคต

ของเด็กอยา่งไร  หากรูเ้ปา้หมายในชวีติหรอืความใฝฝ่นัของเดก็ จงเชือ่มโยง

วา่การทำสิง่ดนีัน้จะนำไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายทีเ่ดก็ใฝฝ่นัอยา่งไร  

         ผมมองวา่ การดดุา่วา่กลา่วเดก็เปน็การสง่สญัญาณความเหน็แกต่วั

ของผูใ้หญ ่แตแ่ทนทีจ่ะดดุา่วา่กลา่ว เราใชว้ธิชีวนเดก็ลงมอืทำ (เดก็ชอบทำ

อยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ) และบรรลุความสำเร็จที่เด็กภูมิใจ แล้วผู้ใหญ่ชวน

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๔. การยอมรับ : จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง
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เด็กไตรต่รองทบทวนวา่การฝกึทำสิง่นัน้มคีณุคา่ตอ่เดก็ในปจัจบุนัและใน

อนาคตอยา่งไร กจิกรรมทัง้หมดนัน้เปน็การสง่สญัญาณวา่ผูใ้หญม่คีวามรกั

และใหค้วามสำคญัตอ่ตวัเดก็ ในกระบวนการนี ้ ผูใ้หญส่ามารถชีช้วนใหเ้ดก็

ลองเปรยีบเทยีบระหวา่งพฤตกิรรมเดมิ (ทีไ่มด่ ี แตผู่ใ้หญไ่มบ่น่วา่ หรอืดดุา่

วา่กลา่ว) กบักจิกรรมใหม ่ วา่แตกตา่งกนัอยา่งไร อนัไหนมคีณุตอ่ตวัเดก็

มากกว่า 

 ผู้ใหญ่ยกตัวอย่างวิธีฝึกเด็กด้วยการลงมือทำ ไม่บ่นว่า ว่าเมื่อ

ลูกวัยรุ่นมาขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือราคา ๑,๐๐๐ เหรียญ (ซึ่งเป็น

ของแพงที่เด็กที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองไม่ควรซื้อใช้) พ่อแม่บอก

ว่าการซือ้ของราคาแพงเชน่นีพ้อ่แมร่บัไมไ่ด ้ ลกูตอ้งจา่ยเอง จบ ไมม่กีาร

ดุด่าว่ากล่าว มีแต่การกระทำ คือไม่จ่าย เด็กต้องจ่ายเอง 

 ข้อความในบทนี้ทำให้ผมนึกถึง Transformative Learning 

ซึ่งหมายถึง (๑) การเรียนรู้แบบเปลี่ยนแปลงจากภายในตน (๒) การ

เรยีนรูฝ้กึฝนเปน็คนทีม่ภีาวะผูน้ำ คอืเปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลง (Change 

Agent) ซึง่กค็อืผูล้งมอืทำเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง ไมใ่ชผู่เ้ฝา้แตพ่รำ่บน่ 

ในคติยิว เขาสอนว่า คนทุกคนต้องออกไปทำสิ่งที่ไม่ใช่งานประจำ 

“เพื่อซ่อมแซมโลกให้ดีขึ้น” 

 คนดีคือคนที่ลงมือทำ	เพื่อช่วยให้โลกดีขึ้น 

 ผู้เขียนแนะนำให้พ่อแม่คุยกับลูก และร่วมกัน 

ประเมนิบรรยากาศภายในบา้น (อยา่ระบวุา่ใครทำ) มกีารบน่วา่  

กับการลงมือทำใหด้ขีึน้มากน้อยแค่ไหน สถานการณ์ดีขึ้น 

หรือเลวลงอย่างไร บอกลกูให ้“เปดิเทป” เสยีงบน่ของพอ่แม ่ 

และชว่ยกนัหาวธิทีำใหเ้สยีงบน่ลดลง และติดตามผลเป็นรายสัปดาห์  

แทนที่ด้วยการช่วยกันลงมือทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งผม 

คิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ในโรงเรียนได้ด้วย        
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	 คำถามจากครูของลูกผู้เขียน “ลูกชายอายุ ๑๒  ไปอยู่กับยาย

และตาสองสามวันพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องหลายคน ลกูชายครำ่ครวญวา่

ยายรกัหลานคนอืน่มากกวา่ ยายบอกวา่ลกูพีล่กูนอ้งขออา่นหนงัสอืของ

ลกูชาย และยายบอกใหล้กูชายใหพ้ี่ๆ  นอ้งๆ อา่น วา่ไมใ่ชเ่รือ่งใหญโ่ต

อะไร ลกูชายขอใหไ้ปรบักลบักอ่นกำหนด แตต่นคดิวา่ควรใหโ้อกาสลกู

ไดแ้กป้ญัหา และเปน็โอกาสของการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาความเปน็ผูใ้หญ ่

ตนเปน็หว่งวา่ ลกูชายมกัคดิวา่ตวัเองตกเปน็เหยือ่” 

 

 

 คำตอบของผู้เขียน  “ที่จริงเรื่องแบบนี้ 

เป็นของธรรมดาสำหรบัเดก็ แตท่ีส่ะกดิใจคอื คณุบอกว่า  

ลูกชายชอบคิดว่าตนตกเปน็เหยื่อ คำถามคือ ที่บ้านและ 

ที่โรงเรียน ลูกชายทำตัวเป็นเหยื่อหรือเปล่า” 

 

 

 คำถามรอบสองจากแม ่ “เห็นพฤติกรรมเป็นเหยื่อทั้งที่บ้าน

และทีโ่รงเรยีน ทีบ่า้นเขาโทษแม ่วา่ทำใหต้นไมม่กีางเกงขาสัน้ทีซ่กัแลว้ใช ้

ท้ังๆ ทีเ่ขารบัผดิชอบการซกัผา้ของตนเองทัง้หมด ทีโ่รงเรยีนเขาโทษครู 

ว่าทำใหก้ารบ้านของเขาหาย ฉันได้พยายามอธิบายให้เขารับผิดชอบ 

กิจกรรม/พฤติกรรมของตัวเอง” 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน	 “เดก็มกัเลยีนแบบผูใ้หญท่ีม่อีทิธิพลที่บ้าน    

หากเหน็วา่พฤตกิรรมของผูใ้หญช่ว่ยขจดัอปุสรรคในชีวิตไปได้ ถ้าพ่อแม่

โทษกันไปโทษกันมา  นั่นคือที่มาของพฤติกรรมของลูก” 
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 รอบสามจากแม	่“สามทีีห่ยา่กนัไปแลว้ชอบโทษ วา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้

ในชวีติ วา่เกดิจากปจัจยัภายนอก แทนทีจ่ะสำรวจและปรบัปรงุตนเอง ตอน

ลกูชายยงัเลก็ ครัง้หนึง่ลกูหวัไปโขกประต ู พอ่ของเขาปลอบลกู และกลา่ววา่ 

ประตเูลวมาก เรว็ๆ นีล้กูทะเลาะกบัเพือ่นผูห้ญงิ และพอ่ของเขาเขา้ไปวา่

เดก็ผูห้ญงิวา่พอ่แมไ่มส่ัง่สอน แตเ่มือ่ตนเองคยุกบัลกูชาย เขากย็อมรบัวา่เขามี

สว่นผดิในการววิาทนัน้ ไมท่ราบวา่ลกูยงัเชือ่พอ่แคไ่หน ลกูเขาเทดิทนูพ่อมาก” 

 

 คำตอบของผู้เขียน “ส่วนหนึ่งของการบรรลุวุฒิภาวะ คือการ

รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบต่อผลของการ

กระทำนั้น ลูกชายยังอายุเพียง ๑๒ ยังต้องเรียนรู้อีกมาก และเขาโชคดี

ทีไ่ดค้ำแนะนำปอ้นกลบัดว้ยความรกัความเอาใจใสจ่ากแมแ่ละจากคนอืน่

ทีร่กัและหว่งใยเขา การทีค่นทีม่คีวามสำคญัทีส่ดุตอ่เขาสองคนเหน็ไมต่รงกนั

ในเรือ่งนี ้ ยอ่มเปน็ความทา้ทาย แตเ่มือ่ลกูชายเตบิโตขึน้ไปเรยีนชัน้มธัยมตน้

และมัธยมปลาย เขาก็จะมีผู้ใหค้ำแนะนำเพิม่ขึน้ และนสิยัโทษผูอ้ืน่กจ็ะ

ไดร้บัคำแนะนำปอ้นกลบั หวังว่าเขาจะได้เรียนรู้และปรับตัว จนสามารถ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้” 

  

         ตอนที ่๒ การให	้เปน็เรือ่งพฒันาการของชวีติคนเราทกุคน ทีต่อ้ง

เปลีย่นจาก “ชวีติผูร้บั” ในตอนเปน็ทารกและเดก็เลก็ แลว้คอ่ยๆ เปลีย่น

โลกทศันแ์ละทกัษะ สูก่ารเปน็ “ผูใ้ห”้ มากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่โตขึน้ พอ่แม/่

คร ู ตอ้งชว่ยเหลอืหรอืฝกึเดก็ใหม้พีฒันาการนีอ้ยา่งเหมาะสม เดก็ทีย่งัยดึตดิ

ใน “ชวีติผูร้บั” อยา่งเหนยีวแนน่ แมอ้ายเุขา้ ๕ ขวบแลว้ เปน็เดก็โชครา้ย ที่

พอ่แม/่คร ู เลีย้งผดิ กลายเปน็เดก็ทีม่พีฒันาการบกพรอ่งทางจติใจ ทัง้หมด

ในยอ่หนา้นีผ้มตคีวามและตอ่เตมิเอง ไมไ่ดเ้ขียนจากสาระในหนังสือตรง

ตามตัวอักษร    
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          ความอยู่รอดในชีวิตของทารกและเด็กเล็กอยู่ที่การเรียกร้องเอา

จากพ่อแม่/คนเลี้ยง แต่สภาพนี้จะค่อยๆ เปลี่ยน จนกลับตรงกันข้าม

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ คือความอยู่รอด/อยู่ดี อยู่ที่การเอื้อเฟื้อหรือการให้ 

ที่จะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และสามารถทำงานใหญ่ได้ 

 พัฒนาการในชีวิตคนเราเริ่มจากเห็นแก่ตัว	 ไปสู่เห็นแก่ผู้อื่น 

เหน็แกส่ว่นรวม	ใครทีก่ระบวนการพฒันาการนีบ้กพรอ่ง	ชวีติกบ็กพรอ่ง 

          ชีวิตคือการเดินทาง จากโลกแคบ (ตัวตนคนเดียว)  สู่โลกกว้าง

และสังคม คนเราต้องเรียนรู้เพื่อการเดินทางนี้   

 

	 คำถามของสาว	 ๑๓	 “แมช่อบดหุน ู และเอาใจแตน่อ้งสาว หนู

พยายามจะไมโ่วยวาย แตแ่มก่ท็ำใหห้นพูลุง่ขึน้มาทกุท ี หนหูนเีขา้ไปรอ้งไห้

ในหอ้ง แมก่ว็า่หนแูกลง้ทำ หนรููว้า่แมร่กัหน ูแตแ่มร่กันอ้งมากกวา่ และแมม่ี

วธิแีสดงความรกัหนแูบบแปลกๆ หนรููส้กึดกีบัพอ่ เพราะพอ่รกัลกูเทา่กนั แต่

กบัแมห่นรููส้กึคลา้ยเปน็การแยง่ความรกัจากแม ่และนอ้งชนะทกุท ีแมห้นจูะ

เขา้วยัทนีแลว้ กไ็มไ่ดห้มายความว่าหนูไม่ต้องการให้แม่กอดยามรู้สึกไม่ดี 

ไม่ใช่แค่บอกว่าดีแล้ว” 

 

 

 คำตอบของผู้เขียน (Annie Fox) “ฉันเข้าใจว่า 

เธอต้องการให้แม่เขา้ใจเธอ สนใจเอาใจใส่เธอในฐานะ 

คนพิเศษ เธอรู้สึกว่าน้องสาวได้รับความเอาใจใส่แบบนั้น  

แตเ่ธอไมไ่ดร้บัจากแม ่ไมว่า่จะทำดอียา่งไรกไ็มไ่ดร้บัคำชม 

จากแม ่ กรณนีีเ้ปน็สถานการณท์ีย่าก ไมท่ราบวา่แมข่องเธอตระหนกัใน

ความรูส้กึนีข้องเธอหรอืไม ่หากหาทางใหแ้มต่ระหนกัไดก้จ็ะเปน็การดี 
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 น่าดีใจทีเ่ธอเข้ากับพ่อได้ดี เป็นไปได้ไหมที่จะอาศยัพอ่ช่วยพูด

กบัแม่ ให้แม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเธอ ซึ่งจะช่วยให้แม่ได้ปรับตัวใน

การแสดงออกกับเธอ” 

 

 

	 สาว	 ๑๓	 รอบสอง “ขอบคุณมาก คำแนะนำช่วยได้มาก   

แต่ไม่สะดวกใจที่จะพูดเรื่องนี้กับพ่อ จะพยายามด้วยตัวเอง” 

 

 

	 คำตอบของผู้เขียนรอบสอง “วิธีไหนก็ได้ ฉันเดาว่าแม่ไม่รู้ว่า

เธอรู้สึกอย่างไร ฉันสังเกตว่าเธอเขียนหนังสือเก่ง ทำไมไม่ลองเขียน

จดหมายถึงแม่และนำไปยื่นให้ด้วยตนเอง เขียนแบบเดียวกับที่เขียนถึง

ฉันนี่แหละ” 

         

     วิจารณ์ พานิช  

      ๙ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/555218 
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๑๕.
การยอมรับ :

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
และภาพใหญ่ของชีวิต
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 “ผู้ ใหญ่ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ 

จากเป็นผู้กำกับพฤติกรรม มาทำหน้าที่โค้ชของการพัฒนา

ชีวิตอสิระของลูก/ศษิย”์  

  

 “พอ่แม/่ครู ตอ้งชว่ยกนัโคช้เดก็ ใหเ้รยีนรู้การพฒันา

ตนเองไปใหถู้กทาง ในชว่งของการพฒันาชวีติอสิระนี ้ ทกัษะนี้

ของพอ่แม/่ครู มคีวามสำคญัอยา่งยิง่...” 
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 ตอนที ่๓ ของบทที ่๗ ในหนงัสอืกลา่ว... ถงึเวลาเปลีย่น	 เปน็การ

ทำความเข้าใจว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง พ่อแม่/ครู ต้องเข้าใจการ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับลูก/ศิษย์ เป็นช่วงๆ จากชีวิตที่มีศูนยก์ลางอยูท่ี่

ตวัเอง ไปสู่ชีวิตที่มีหลายศูนย์กลาง และมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เพื่อให้

เดก็คอ่ยๆ เรยีนรู ้“ภาพใหญ”่ ของชวีติ  

 ปญัหาทีเ่ดก็เผชญิในชว่งตา่งๆ ของชวีติ เปน็ “เรือ่งเดก็ๆ” หรอื

เรือ่งเลก็สำหรบัผูใ้หญ ่ แตเ่ปน็เรือ่งใหญแ่ละจรงิจงัสำหรบัเดก็ ขอ้เตอืนใจ

สำหรบัพอ่แม/่ครู ก็คือ ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะ

ชว่งวยัรุน่	 ผูใ้หญต่อ้งพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ	์ จากเปน็ผูก้ำกับ

พฤตกิรรม	มาทำหนา้ทีโ่คช้ของการพฒันาชวีติอสิระของลกู/ศษิย	์		

 ในชว่งทีเ่ปน็ทารกและเดก็เลก็ ชวีติเกอืบทัง้หมดอยูก่บัพ่อแม ่ เมือ่

โตขึน้ แวดวงของเดก็กก็วา้งขึน้ และกลายเปน็โลกของปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นใน

ชว่งวยัรุน่ พอ่แม/่คร	ูตอ้งชว่ยกนัโคช้เดก็	ใหเ้รยีนรูก้ารพฒันาตนเองไปให้

ถกูทาง	 ในชว่งของการพฒันาชีวิตอิสระนี้	 ทักษะนี้ของพ่อแม/่คร	ู มี

ความสำคญัอยา่งยิง่ และเปน็ประเดน็สำคญัของบทนี ้ 

 ผูใ้หญพ่งึตระหนกัวา่ ในชว่งวยัรุน่ คนเราตอ้งการอสิระ แตอ่สิระ

แบบไรข้อบเขตเปน็อนัตรายตอ่เดก็มากกวา่เปน็ผลด ี การดแูลเดก็วยัรุน่อยา่ง

พอเหมาะพอดรีะหวา่งการใหค้วามเปน็อสิระ 

และการมกีรอบกตกิา จงึเปน็ความทา้ทายยิง่  

และเปน็การเรยีนรูท้ีไ่มม่วีนัจบ รวมทัง้เปน็ 

โจทยว์จิยัทีท่า้ทาย เพราะบรบิทสงัคมเปลีย่น 

อยูต่ลอดเวลา    
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 คำถามของครขูองลกู	“ลกูสาว (สมมตวิา่ชือ่ แอนน)์ เรยีน ป. ๖ 

เริม่แตง่หนา้ทาปาก และแตง่ตวัเปน็สาวเรดิ ในขณะทีเ่ดก็ผูห้ญงิในชัน้เกอืบ

ทัง้หมดไมแ่ตง่หนา้ พอ่แมข่องเพือ่นลกูบอกวา่ เขามองแอนนเ์ปน็ตวัอยา่งไม่

ดขีองลกูเขา ฉนัอยากใหเ้ขาแตง่ตวัเรยีบรอ้ย และไมแ่ตง่หนา้ทาปาก พอ่แม่

คนอืน่ๆ บอกวา่เปน็สงครามทีไ่มม่ทีางชนะ สามแีละลกูชายวยั ๑๘ บอกวา่

แมก่งัวลเกนิไป  ฉนัวติกเกนิไปหรอืเปลา่” 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน “ฟงัดแูล้วคล้ายกับว่าคุณคิดว่าคุณไมม่ทีาง

กำกบัพฤตกิรรมของลกูอาย ุ๑๒ จรงิๆ แลว้คณุมอียา่งเหลอืเฟอื ฟงัดคูลา้ยๆ 

มอีะไรขาดไป เด็กเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสือ้ผา้  

และเครือ่งสำอาง คณุไปกบัลกูหรอืเปลา่ตอนเธอซือ้ 

เสือ้ผา้และเครือ่งสำอาง หากคณุยอมตามทีล่กูซือ้  

กเ็ทา่กบัคณุสง่สญัญาณวา่คณุเหน็ดว้ยกบัทีล่กูจะ 

แตง่หนา้และแตง่ตวัอยา่งนัน้ ถา้คณุไมเ่หน็ดว้ย 

กบัการแตง่ตวัอยา่งนัน้ คณุกไ็มค่วรจา่ยเงนิซือ้ให”้ 

 

 

	 คำถามรอบสอง “สามเีปน็คนซือ้เปน็สว่นใหญ ่ ตอนทีแ่มไ่ปดว้ย 

ลกูกไ็ปลองเสือ้เอง โดยแมไ่มค่ดิวา่จะเปน็เสือ้ทีเ่ปดิเผยรา่งกายอยา่งนัน้ ทัง้

พอ่และพีบ่อกวา่แมค่ดิมากไป แตก่ม็พีอ่แมข่องเพือ่นลกูสาวคนหนึง่บอกวา่

อยา่เอาอยา่งลกูสาวของตน ตนไดห้าทางพดูกบัลกูสาว วา่ผูค้นเขาจะตดัสนิ

วา่เธอเปน็คนอยา่งไรจากการแตง่กาย สามเีริม่เขา้ใจวา่ การแตง่กายแบบ

ยัว่ยวนและแตง่หนา้จะมผีลอยา่งไรตอ่ลกูสาว” 
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 คำตอบของผูเ้ขียน “ลูกสาวต้องการคุณเป็นที่พึ่ง เพราะเธอยงั

ไมเ่ขา้ใจผลของการแตง่กายแบบยัว่ยวน ซึง่เทา่กบัเปน็การสง่สญัญาณไปยงั
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เดก็หนุ่มในโรงเรียน คุณต้องคุยกับสามี และเปน็

นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัในการสอนลกูสาววา่การแตง่กาย

เชน่นัน้ ไมเ่หมาะสม เปน็อนัตรายตอ่ตวัลกูเอง และ

นีค่อืกตกิาของบา้น รวมทัง้บอกลกูชายอาย ุ ๑๘ วา่ 

อยา่เขา้มายุง่” 

 

 ตอนที ่ ๔ ภาพใหญข่องชวีติ เปน็ธรรมดาทีเ่ดก็วยัรุน่จะเผชญิ

วกิฤตขิองชวีติหรอืความผดิหวงัเปน็ครัง้คราว เปน็วกิฤตสิัน้ๆ และสว่นใหญ่

เปน็ “เรือ่งเดก็ๆ” เปน็หนา้ทีข่องผูใ้หญท่ีจ่ะชว่ยประคบัประคอง ชว่ยเหลอื 

เตอืนสต ิ ใหฟ้นัฝา่วกิฤตนิัน้ไปได ้ พรอ้มกบัเรยีนรูเ้ปน็ประสบการณช์วีติทีม่ี

คณุคา่ คอยเตอืนสตเิดก็วา่ วกิฤตนิัน้เปน็เพยีงสว่นหนึง่ของภาพใหญใ่นชวีติ 

ซึง่ยงัอกียาวไกล   

 ยามเดก็มทีกุข ์ ใหโ้คช้ เตอืนความจำถงึทกุขใ์นอดตีทีเ่ดก็เคยผา่น

มาแล้ว และชี้ให้เห็นว่า เด็กเคยเอาชนะหรือทนความทุกข์เช่นนั้นได้ 

ความทกุขค์ราวนี ้เดก็กจ็ะเอาชนะหรอืฟนัฝา่ไปไดเ้ชน่เดยีวกนั    

 ชวีติคอืการเดนิทางและเรยีนรูจ้ากเรือ่งจรงิทีป่ระสบกบัตนเอง				

หรอืตนเองเปน็ผูแ้สดง ในหนงัสอืเลม่นี ้ กลา่วถงึการเดนิทางของอารมณ์

ความรูส้กึมากเปน็พเิศษ เปน็การเปลีย่นแปลงทีร่นุแรงและรวดเรว็ เมือ่เดก็

โตขึน้ และผูใ้หญม่กัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืทกัษะในการชว่ยเหลอืเดก็ 

โดยหลกัการคอืใหใ้ชค้วามรกัความเมตตาเหน็อกเหน็ใจเปน็ยาขนานหลกั 

เจอืดว้ยความเขา้ใจการเปลีย่นแปลง/พฒันาการของเดก็ ตามทีร่ะบใุนหนงัสือ 



118

 เมือ่พอ่แม/่คร ูชว่ยโคช้เดก็ดว้ยความรกัความเมตตา  

สิง่ทีไ่ด้รบัคอื การปลกูฝงัความรกัความเมตตาในตวัเดก็  

ใหเ้ขาเตบิโตเปน็คนด ีซึง่เทา่กบัพอ่แม/่คร ูไดช้ว่ยกนัทำให้ 

โลกนีน้า่อยูข่ึน้  

 

 สิง่หนึง่ทีเ่ดก็ควรไดเ้รยีนรู ้ คอืการแสดงอารมณค์วามรู้สกึ (อยา่ง

สภุาพ สรา้งสรรค)์ เปน็เรือ่งปกตขิองมนษุย ์ แตก่ารอาละวาดตโีพยตพีาย

ไมใ่ชส่ิง่ควรทำ ตอนเปน็ทารกคนเราตอ้งรอ้ง ตอ้งโวยวาย เพราะทำไดแ้คน่ัน้

เพือ่เรยีกรอ้งความสนใจ แตเ่มือ่เตบิโตขึน้ คนเราสามารถพดูได ้แสดงออกได้

หลายทาง เราตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะแสดงออกอยา่งสรา้งสรรค์ 

 

 การแสดงออกดว้ยการโวยวาย ครำ่ครวญ บน่ โทษคนอืน่ เปน็การ

แสดงออกซึง่ทศันคติและพฤตกิรรมดา้นลบของตน ซึง่ไมเ่ปน็ผลดตีอ่ตนเอง 

คนเราตอ้งฝกึทศันคตแิละพฤตกิรรมดา้นบวก คอืการลงมอืทำอยา่งสรา้งสรรค ์

อยา่งรบัผดิชอบ และอยา่งเคารพและเหน็อกเหน็ใจหรอืมเีมตตากรณุาตอ่ผูอ้ืน่ 
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	 คำถามของสาว	๑๓	“หนมูผีลการเรยีนเปน็เยีย่ม ตลอดชว่ง ม. ตน้ 

หนเูหน็เพือ่นๆ มเีพือ่นชาย แตห่นไูมม่ ีคนหนา้ตาดรีะดบั ๙.๕ จากคะแนน

เตม็ ๑๐ เปน็นกับาสเกตบอล และวอลเลยบ์อล และไดร้บัรางวลัศลิปนิเยีย่ม

ของโรงเรยีน ทำไมจงึไมม่แีฟน หนสูงูเกนิไปหรอืเปลา่ หรอืวา่หนเูปน็คน

มัน่ใจตวัเองเกนิไป หนไูมใ่ชค่นป๊อบปูลาร์ แต่ก็ไม่มีคนตัง้ขอ้รงัเกยีจหน ู

หนไูมค่ดิวา่ควรจะประเมนิคนดว้ยความสมัพนัธก์บัเพือ่นตา่งเพศ แตห่นกูส็งสยั

วา่มอีะไรผิดปกติในตัวหนู หนูรู้สึกว่าตัวเองอาจต้องอยู่คนเดยีวตลอดไป 

หนอูยากรูว้า่ตนเองทำอะไรผดิ เพือ่วา่เมือ่ขึน้ ม. ปลาย จะไดแ้กไ้ขตนเอง” 

 

 

	 คำตอบของผูเ้ขยีน “เหน็ใจทีเ่พือ่นๆ มเีพือ่นชาย แตเ่ธอไมม่ ีการ

ทีค่นเราจะตอ้งตาตอ้งใจกนันัน้เปน็เรือ่งบงัเอญิหรอืโชคชะตา  

ในขณะทีเ่ธอทำอะไรไมไ่ดก้บัโชคชะตา แตเ่ธอกป็รบัปรงุ 

ตวัเองได ้โดยการฝกึตนเองใหค้ดิดา้นบวก ไมค่ดิวา่ 

ตนเองจะตอ้งอยูค่นเดยีวไปตลอดชวีติ  ซึง่เปน็ 

ความคดิดา้นลบ เธอคดิถกูแลว้ทีบ่อกวา่ เราไม่ 

ประเมนิคนจากการมเีพือ่นตา่งเพศ คำแนะนำ 

คอืใหเ้ชือ่ความคดิวา่ การไมม่แีฟนไมใ่ชป่ญัหา  

และลองคดิใหมว่า่ การยงัไมม่เีพือ่นชายเปน็สิง่ด ี 

แลว้ดวูา่เกดิอะไรขึน้กบัชวีติ”  
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          ผมไมค่อ่ยถกูใจนกั ตอ่คำตอบของผูเ้ขยีนขา้งบน ถา้เปน็ผม ผมจะ

ตอบวา่ ชวีติขา้งหนา้ยงัอกียาวนกั โอกาสพบเพือ่นชายทีถ่กูใจยงัมอีกีมาก 

และวธิทีำใหต้วัเองมเีสนห่ด์งึดดูใจเพิม่จากความสามารถทีเ่ธอมอียูล่น้เหลอื

คอืความรา่เรงิเบกิบาน ทีจ่ะเกดิจากการมองโลกแงบ่วก ตามทีผู่เ้ขยีนแนะนำ 

          ผมใครข่อยำ้ไว ้ณ ทีน่ีว้า่ คำแนะนำของผูเ้ขยีนตอ่คำถามทีย่กมานัน้ 

เปน็การตอบตามบรบิทของสงัคมอเมรกินั หากจะนำมาใชใ้นบรบิทสงัคมไทย 

ตอ้งปรบัใหเ้หมาะสม    

  

     วจิารณ ์พานชิ 

     ๙ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/556017 
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๑๖.
ความกล้าหาญทางสังคม : 

ทักษะดำรงมิตรภาพ

121สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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 “นอกจากช่วยให้ตัวเด็กเองไม่ตกเป็นเหยื่อแล้ว 

ผู้ ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าหาญพอที่จะช่วยเพื่อน

ที่ตกเป็นเหยื่อ ให้หลดุพน้จากแรงกดดนันี ้ ซ่ึงเปน็การฝึกฝน

ความมน้ีำใจเห็นอกเห็นใจคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่

อ่อนแอกว่า” 

122 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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 ทัง้บทที ่๘ ของหนงัสอื เปน็เรือ่ง	มติรภาพ	และความกลา้หาญใน

การเปน็ตวัของตวัเอง และสือ่สารทำความเขา้ใจเพือ่ธำรงมติรภาพ   

 

         ตอนที ่๑ ของหนงัสอืกลา่วถงึมติรภาพเปน็ถนนสองทาง วา่ดว้ยการ

โคช้เดก็ใหม้คีวามกลา้หาญ แสดงความเปน็ตวัของตวัเอง และรูจ้กัสือ่สาร

กบัเพือ่น เพือ่สรา้งมติรภาพจากความเขา้ใจซึง่กนัและกนั โดยตอ้งตระหนกัวา่ 

โลกในวัยรุ่นในปัจจุบันมีความซับซ้อนและยุ่งเหยิงกว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่น

มากมายหลายเทา่ จงึเปน็ความทา้ทายตอ่วยัรุน่ในปจัจบุนั  

 การฝกึทกัษะมติรภาพเบือ้งตน้เริม่ทีค่รอบครวั  หากพอ่แมใ่กลช้ดิ

ลกูและเหน็อกเห็นใจ เอาใจใสฝ่กึลกู และเหน็ชดัวา่มติรภาพระหวา่งลกูกบั

พอ่แมด่ ี มคีวามรกัใครแ่ละไวว้างใจซึง่กนัและกนั กเ็ปน็สญัญาณวา่ลกูจะมี

ทกัษะมติรภาพตอ่เพือ่นดดีว้ย    

 ทกัษะมติรภาพเริม่ตน้ทีค่รอบครวั 

 หากพบวา่ ลกู/ศษิย ์ประพฤตตินเปน็ผูร้ะราน หรอื 

เปน็เหยือ่ของการระราน และเกดิขึน้ซำ้ๆ นัน่คอืสญัญาณ 

บอกวา่ ลกู/ศษิย ์ตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดสงัเกตวา่  

การตกเปน็เหยือ่ของการระรานไมไ่ดแ้ปลวา่เดก็คนระราน 

เปน็ตวัปญัหาเทา่นัน้ แตเ่ดก็ทีถ่กูระรานกเ็ปน็ตวัปญัหาดว้ย  

ทีจ่ะตอ้งหาทางแกไ้ขทนัที 

 โดยการนั่งคุยกับเด็กอย่างสงบ ไม่ดุด่าว่ากล่าวหรือโวยวาย 

ทำความเข้าใจเรือ่งการเปน็เพือ่นกนั วา่ทัง้สองฝ่ายจะต้องมีไมตรีจิตต่อกัน   

คือการเปน็เพือ่นกนัเปน็ถนนสองทาง คือต้องเข้าใจซึ่งกันและกนั บอกว่า

เราชอบอะไร ไมช่อบอะไร และรูว้า่เพือ่นชอบอะไร ไมช่อบอะไร หากเพือ่น

ปฏิบตัติอ่เราในแบบทีเ่ราไมช่อบ เราตอ้งรูจ้กับอกเพือ่นดีๆ  วา่ ทำอยา่งนั้น

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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เราไมช่อบ ไมต่อ้งการใหเ้พือ่นทำอยา่งนัน้ตอ่เราอกี อยา่กลวัวา่บอกแลว้

เพือ่นจะโกรธหรอืเสยีเพือ่น แตเ่ราตอ้งบอกเขาดีๆ  อยา่ใชอ้ารมณ ์  

 เพือ่รกัษาความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หรือเพื่อมิตรภาพยาวนาน    

เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนกับเพื่อน   

ตอ้งการใหป้ฏบิตัติอ่กนัอยา่งไร อยา่ละไวใ้นฐานเขา้ใจ อยา่อำ้อึง้ทีจ่ะบอก   

และในทางกลบักนั เมือ่เพือ่นบอกความตอ้งการของเขาตอ่เรา เรากต็อ้งฟงั

อยา่งสงบและตัง้ใจ เพือ่ใหเ้ราเขา้ใจเพือ่นอยา่งแทจ้รงิ   

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ

 นัน่คอืหลกัการ หรอืทฤษฎ ี ในชวีติจรงิมนัยุง่ยากกวา่นัน้ เพราะ

เดก็ๆ มกัมเีรือ่งกระทบกระทัง่เลก็ๆ นอ้ยๆ กนัเสมอ โดยผูใ้หญม่องเปน็

เรือ่งเลก็ แตเ่ปน็เรือ่งใหญส่ำหรบัเดก็ วธิหีรอืหลกัการทีผู่ใ้หญจ่ะชว่ยไดค้อื 

(๑) ชว่ยเตอืนสตเิดก็ วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งมองไดห้ลายมมุเสมอ เดก็อาจมอง

มมุหนึง่ แตเ่พือ่นอาจมองตา่งมมุ การทำความเขา้ใจมมุมองของเพือ่นเปน็

สว่นหนึง่ของการเรยีนรู ้และการเขา้สูว่ฒุภิาวะ (๒) ทกุปญัหามทีางออกเสมอ 

เดก็ตอ้งเรยีนรูแ้ละหาทางทำใหส้ถานการณด์ขีึน้ โดยแนะนำเดก็วา่ ความ

กลา้หาญทีจ่ะลงมอืทำเพือ่แกป้ญัหา หรอืเพือ่สรา้งมติรภาพ เปน็สิง่ทีด่ ีเมือ่มี

การลงมอืทำ กจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง และเกดิการเรยีนรูด้ว้ย 
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	 คำถามของหนุม่	 ๑๒	 “เพือ่นของผม ๒ คน บน่วา่ไมค่อ่ยมเีพือ่น 

โดยที่เขาเป็นคนชอบตัดสินคนอื่น ผมมีเพื่อนผู้หญิงที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

เรือ่ยๆ แตเ่พือ่น ๒ คนนีเ้รยีกชือ่เธอแบบลอ้เลยีน เพือ่น ๒ คนนีไ้มพ่อใจเมือ่

ผมไปเที่ยวกับเธอหรือไปกับเพื่อนคนอื่นๆ ผมจนใจไม่รู้จะทำอย่างไร ได้

พยายามแนะนำใหเ้ขาเปน็เพือ่นกบัคนนัน้คนนี ้ เขากบ็อกวา่ไมช่อบและอา้ง

เหตผุลตา่งๆ นานา เขาทัง้สองไมท่ราบวา่คนอืน่ๆ กเ็ริม่ไมช่อบเขา เพราะเขา

ดว่นตดัสนิเกนิไป” 

 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน “เธอทำถกูแลว้ 

ทีไ่มอ่ยากหมกมุ่นอยู่กับความคิดเชิงลบ  

และการคบเพือ่นนกัตดัสนิคนอืน่ทำใหเ้ธอ 

ไมส่บายใจและอยากแกไ้ข และแนน่อนวา่ 

เธอมสีทิธทิีจ่ะเลอืกเพือ่น แตเ่ธอกไ็มอ่ยาก 

ใหเ้พือ่นเสยีใจ ชวีติจรงิกย็ุง่ยากเชน่นีเ้อง 

    

 คนทีช่อบตดัสนิคนอืน่นัน้ แสดงวา่เขาเองไมค่อ่ยมัน่ใจตนเอง จงึ

ไมอ่ยากมเีพื่อนจำนวนมาก ตั้งหน้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันสองคน และ

อา้งวา่คนอืน่ๆ ไมด่ ี และคนอืน่ๆ กไ็มอ่ยากเปน็เพือ่นกบัเขา เพราะไมม่ใีคร

อยากถกูวพิากษว์จิารณ ์  

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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 เธอบอกวา่จนใจไมรู่จ้ะทำอยา่งไร แตจ่รงิๆ แลว้มทีางเลอืกตัง้หลาย

ทาง ไดแ้ก่ 

 ๑. บอกเพือ่นทัง้สองคนตรงๆ วา่เธอเบือ่ทีจ่ะคบเพือ่นขีบ้น่ เพราะ

เธอรูส้กึสบายใจมากกวา่เมือ่เพือ่นไมบ่น่ 

 ๒. ถา้เพื่อนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมขี้บ่น ให้ลองแยกตัวออกมาคบ

เพือ่นคนอืน่ๆ 

 ๓. การเปน็เพือ่นทีด่นีัน้ เราตอ้งเปน็เพือ่นทีด่กีบัตวัเองกอ่น ถา้เพือ่น

ทำใหเ้ธอไมส่บายใจ และเธอยงัทน เทา่กบัเธอไมเ่ปน็เพือ่นทีด่ตีอ่ตวัเธอเอง”  

 

 ตอนที ่๒  ของบทนีว้า่ดว้ยเรือ่ง อาสาสมคัรพฒันาเดก็ ผูเ้ขยีนเลา่

เรือ่งของตนเองทีช่อบเขา้ไปชว่ยเหลอืเดก็ทีป่ระสบปญัหา โดยถอืวา่เปน็การ

ทำหนา้ทีข่องผูใ้หญ ่ เพราะเดก็เปน็ผูเ้ยาว ์ ตอ้งการคำแนะนำชว่ยเหลอืจาก 

Parenting/Mentoring ถอ้ยคำเหลา่นีท้ำใหผ้มนกึถงึสมยัเดก็ๆ อยูบ่า้นนอก 

คนทีน่ัน่เรยีกเดก็เปน็ลกูทกุคน และถา้เดก็เกเรขม่เหงกนักถ็กูผูใ้หญด่หุรอื

หา้มปรามไดท้กุคน 

 ผูเ้ขยีนบอกวา่ ตนไมใ่ชแ่คเ่ขา้ไปชว่ยเหลอืหรอืแกป้ญัหาใหเ้ดก็เทา่นัน้ 

แตจ่ะชมเดก็ดว้ย ไปทีไ่หนหากเหน็เดก็ทำดกีจ็ะหาโอกาสชม “หนชูว่ยแม่

ถอืของ นา่รกัจงั” “หนชูว่ยปลอบเพือ่นทีร่อ้งไห ้เกง่จงั” ฯลฯ โดยถอืวา่การ

ชว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็เตบิโตเปน็คนดนีัน้ เปน็หนา้ทีข่องทกุคน ไมใ่ชแ่คเ่ปน็หนา้ที่

ของพอ่แม/่คร ูเทา่นัน้   

 ปญัหาทีพ่บประจำในเดก็วยัรุน่ คอืการเสพตดิการยอมรบัจากกลุม่

เพือ่น (Peer Approval Addiction) หรอือาจเรยีกวา่ตกอยูใ่ตแ้รงกดดนัจาก

กลุม่เพือ่น (Peer Pressure) และในขัน้รนุแรงถงึกบัเปน็ความบบีคัน้จนเกดิ

ความเครยีดอยา่งรนุแรง 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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 คนทีต่กเปน็เหยือ่ คอืคนทีไ่มม่ัน่ใจตนเอง ไมก่ลา้แสดงออกวา่ตนมี

จดุยนือยา่งไร ตนตอ้งการอะไร สว่นคนทีม่คีวามมัน่ใจตนเองกจ็ะไมถ่กูบบีคัน้

มาก และผา่นพน้มรสมุชวีติวยัรุน่นีไ้ปได ้ ผูใ้หญต่อ้งหาวธิชีว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจ

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ

เรือ่งการเสพตดิการยอมรบัจากเพือ่น ซึง่คนเราเปน็

กนัทกุคน แตส่ว่นใหญเ่ปน็แบบนดิๆ หนอ่ยๆ ไม่

รนุแรง การชว่ยใหเ้ขา้ใจเรือ่งนี ้ และฝกึใหก้ลา้ทีจ่ะ

แสดงทา่ท/ีจดุยนืของตน ชวีติวยัรุน่กจ็ะราบรืน่ขึน้   

          นอกจากชว่ยใหต้วัเดก็เองไมต่กเปน็เหยือ่แลว้	ผูใ้หญค่วรสง่เสรมิ

ใหเ้ดก็มคีวามกลา้หาญพอทีจ่ะชว่ยเพือ่นทีต่กเปน็เหยือ่	 ใหห้ลดุพน้จาก

แรงกดดนันี	้ซึง่เปน็การฝกึฝนความมนีำ้ใจเหน็อกเหน็ใจคนอืน่	โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่คนทีอ่อ่นแอกวา่	

 

 

 คำถามของหนุ่ม	 ๑๒ “เพื่อนคนหนึ่งถูกรังแกที่โรงเรียนทุกวนั   

เขาเลา่ใหผ้มฟงั ผมแนะนำใหบ้อกครเูพือ่ขอความชว่ยเหลอื แตเ่ขาไมเ่อาดว้ย 

เพราะเกรงวา่จะโดนคนทีร่งัแกทบุตอีกี เขาไมต่อ้งการใหผ้มชว่ยดว้ยเหตผุล

เดยีวกนั ผมไมรู่ว้า่จะชว่ยเขาอยา่งไร ขอคำแนะนำดว้ย” 

 
 

	 คำตอบของผูเ้ขยีน “ฉนัรูส้กึสงสารเพือ่นของเธอมาก เปน็เรือ่ง
ไมย่ตุธิรรมทีผู่ร้งัแกไมถ่กูลงโทษ ฉนัไม่ทราบว่าเพ่ือน

ของเธอไปโรงเรยีนแบบไหน  แตห่วงัวา่จะเปน็โรงเรยีน

ทีค่ร ู ผูช้ว่ยครใูหญ ่ และครทูีป่รกึษา จะเอาใจใสเ่รือ่งนี ้

เพือ่นของเธอควรบอกผูใ้หญ่ 
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 ไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเพื่อนเธอทราบเรื่องไหม เขาควรเล่าให้

พ่อแม่ฟงั   

 แมเ้ขาบอกวา่ไมต่อ้งการใหเ้ธอชว่ย แตเ่ขากย็อ่มตอ้งการใหต้นเอง

ไมถ่กูรงัแกอกีตอ่ไป การทีเ่ขาบอกเธอคอืหลกัฐานสนบัสนนุ ขอใหเ้ธอบอก

เขาใหพ้ดูออกมา  เพือ่เรือ่งนีจ้ะไดย้ตุ ิหากเขาไมก่ลา้ เธอควรเสนอวา่เธอจะ

ไปเปน็เพือ่นเพือ่แจง้ครทูีป่รกึษาหรอืครใูหญ ่ถา้เขาปฏเิสธ ใหบ้อกเขาวา่เธอ

เปน็เพือ่น และจะชว่ยปกปอ้งเขา ถา้เขาไมไ่ป เธอจะไปเอง” 

  

     วจิารณ ์พานชิ 

     ๙ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/556657 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๖. ความกล้าหาญทางสังคม : ทักษะดำรงมิตรภาพ
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๑๗.
ความกล้าหาญทางสังคม : 

สู่โลกกว้าง

129สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๗. ความกล้าหาญทางสังคม : สู่โลกกว้าง
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 “...กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผมคิดว่า การศึกษาแบบ

เน้นการถา่ยทอดความรู้ เนน้วชิา ไม่ ไดเ้รยีนจากการปฏบิตัิ

บนฐานชวีติจรงิ ทำใหเ้ดก็ขาดทกัษะชวีติ ขาดความแขง็แกรง่

ทีจ่ะเอาชนะแรงกดดนัจากกลุม่เพือ่นได”้ 

130 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๗. ความกล้าหาญทางสังคม : สู่โลกกว้าง
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 ตอนที่ ๓ ของบทกล่าวถึงเรื่อง	 เสพติดการยอมรับจาก

กลุ่มเพื่อน	 (Peer Approval Addiction) เป็นอาการรุนแรงในวัยรุ่น 

ทีย่อมทำทกุอยา่งพือ่ ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากกลุม่เพือ่น แมก้ารกระทำ

นั้นจะขัดความรู้สึกของตน บางทีใช้คำว่า Peer Pressure คือตกอยู่

ใต้แรงกดดันของกลุ่มเพื่อน ให้ต้องมีพฤติกรรมสอดคล้องกับกลุ่ม 

ไม่กลา้แหกคอกออกมา มีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งมีความทุกข์จากแรงกดดัน

ทางสังคมแบบนี ้หรือมิฉะนั้นก็ตกกระไดพลอยกระโจน ทำตามเพื่อน

จนเสียคน 

 ดังตัวอย่างเคยมีหมอเล่าให้ผมฟังว่า ได้คุยกับเด็กสาวที่เปน็แม่

วยัทนี วา่ทีม่ีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก็เพื่อให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ เข้าใจ

ว่าแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนก็รุนแรงมากในกลุ่มวัยรุ่นไทย 

 เพือ่เอาชนะแรงกดดนันี ้ วยัรุน่ตอ้งไดร้บัการฝกึใหม้คีวามกลา้หาญ

ทางสังคม (Social Courage) ให้กล้าลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ถูกต้องตามสำนึก

ผิดชอบดีชั่วของตน   

 ผมคดิเองวา่ คนทีต่กเปน็เหยือ่ของการเสพตดิการยอมรบัของสงัคม 

คือคนท่ีมบุีคลิกภาพอ่อนแอ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ขาดการโค้ชของผู้ใหญ่ ที่ฝึกให้รู้จักผิดชอบดีชั่ว มี EF ที่ http://

www.gotoknow.org/posts/463212 คอืมทีกัษะชวีติ ไวใ้ชฝ้า่อปุสรรค

ของชีวิต ผมเชื่อว่า การศึกษาแบบ Active Learning ที่เดก็ไดฝ้กึ

ปฏบิตัเิพือ่การเรยีนรูข้องตนเอง เนน้เรยีนรู ้21st Century Skills และตาม

ด้วยการไตร่ตรองทบทวน อย่างถูกต้อง จะช่วยสร้างความเป็นตัวของ

ตัวเองและสตริูด้ชีัว่ใหแ้กเ่ดก็ ทำใหเ้ดก็เอาชนะแรงกดดนัจากกลุม่เพือ่นได้ 
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          กล่าวอกีนยัหนึง่	ผมคดิวา่	การศกึษาแบบเนน้การถา่ยทอด

ความรู้	 เน้นวชิา	 ไมไ่ดเ้รยีนจากการปฏบิตับินฐานชวีติจรงิ	 ทำใหเ้ดก็

ขาดทกัษะชีวิต	 ขาดความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะแรงกดดันจาก

กลุ่มเพื่อนได้      

 

 

 คำถามของครขูองลกู “เพื่อนมาบอกว่าลูกสาวของฉนัขม่เหง

ลกูสาวของเขา โดยการกีดกันลูกสาวของเขาออกจากกลุ่มเพือ่น และ

นนิทาวา่รา้ยลกูสาวของเขา ฉนัเองตอ้งการสอนลกูใหด้ตีอ่คนอืน่ แมค้น

นัน้จะไมใ่ชเ่พือ่น ลกูสาวมคีวามลำบากในชวีติเพราะการหยา่ของฉนั และ

ลกูสาวโกรธพ่อที่โกหกหลอกลวง ฉันไม่คิดว่าการหย่าร้างจะเป็นสาเหตุ

ของพฤตกิรรมไมด่ขีองลกูสาว แตม่นัอาจเปน็สาเหตก็ุได้” 
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 คำตอบของผูเ้ขยีน	“ครอบครวัของคณุกำลงัอยูใ่นระยะเปลีย่นผ่าน

ครั้งสำคญั และเปน็ความยากลำบากสำหรบัทกุคน และความยากลำบากนี้

จะดำเนนิไประยะหนึง่ เวลานีค้ณุเปน็ผูน้ำของครอบครวั และเปน็พีเ่ลีย้ง 

(Mentor) แกล่กูสาวอาย ุ๑๓ ของคณุ ใหเ้รยีนรูก้ารเอาชนะความยากลำบาก

ในชวีติ โดยเฉพาะเมื่อคนที่คุณเชื่อถือทำให้คุณเจ็บปวด คุณไมแ่นใ่จวา่

พฤตกิรรมของลกูสาวเกดิจากการหยา่รา้งหรอืไม ่ สงัเกตไดจ้ากวา่พฤตกิรรมนี้

มหีรอืไมก่อ่นการหยา่ ถา้ไมม่กีส็นันษิฐานไดว้า่ เกีย่วขอ้งกบัการหยา่รา้ง 

ซึง่มผีลกอ่ความตึงเครียดแก่ทุกคนในครอบครวั คณุตอ้งเปน็ตวัอยา่งแก่

ลูกในการครองสติอารมณ์ในท่ามกลางความตึงเครียดนี้ 

 ขอแนะนำให้หาโอกาสที่คุณบังคับใจได้ และลูกก็พร้อม ปิด

สิ่งรบกวน (เชน่ โทรศพัท ์โทรทศัน)์ คยุกนัเรือ่งการรว่มกนัฟนัฝา่มรสุมชีวติ

รว่มกนั โดยคณุบอกเหตกุารณท์ีค่ณุไดร้บัแกล่กู  

ดว้ยนำ้เสยีงราบเรียบ และดว้ยถอ้ยคำที่ 

แสดงเหตุการณ์เท่านั้น ไม่มีการตีความ  

ไมม่กีารกล่าวหา เช่น ‘แม่ของแมรี่โทรศัพท์ 

มาบอกแม่ว่า ....’ แม่อยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร แล้วปิดปาก

แน่น ฟังอยา่งเดยีว และบอกลกูวา่ แมเ่ชือ่วา่ลกูเปน็คนด ีแตเ่วลานีเ้ราตก

อยูภ่ายใต้สถานการณบ์บีคัน้ เราอาจพลาดไปบา้ง กเ็ปน็เรือ่งธรรมดา แต่

เราตอ้งช่วยกันตั้งสติ และไม่ทำพลาดซ้ำซาก คนเราอาจโกรธได้ 

อาจพลาดทำเพราะความโกรธได้ แต่ต้องหัดระงับความโกรธ (ด้วย

การหายใจเข้าออกยาวๆ ช้าๆ) และไม่ทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่น 

ที่ต้องไม่ทำเลยคือแสดงความโหดร้ายต่อเพื่อน” 
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 ตอนที่ ๔ สู่โลกกว้าง	 อย่างมั่นใจ หนังสือเล่มนี้จบลงด้วย

ภาพของลูก/ศิษย์ ที่เติบโต/พัฒนา เป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ได้ดี มีความ

รับผิดชอบ มีเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความมั่นใจตนเอง และ

ไม่กลัวอุปสรรคความยากลำบากในชีวิต  คือเป็นคนดีของสังคม     

 หรือโดยสรุป มี ๘ คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ความฉลาดทาง

อารมณ์ (Emotional Intelligence), จริยธรรม (Ethics), ช่วยเหลือ

ผู้อื่น (Help), ให้อภัย (Forgiveness), ความเห็นใจ (Compassion), 

เขา้ใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy), การยอมรับ (Acceptance), 

และความกล้าหาญทางสังคม (Social Courage) สู่การเป็นพลเมืองดี

ของโลก   

          แต่แม่และพ่อมักจะมองลูกเป็นเด็กอยู่เสมอ (แม่อายุ ๙๔ ของ

ผมยังเปน็ห่วงลูกชายอายุ ๗๑ อยู่) และอดเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการชีวิต

ของลูก (ที่โตแล้ว) ไม่ได้    

 หน้าที่ของพ่อแม่	 คือกล่อมเกลา	 ฟูมฟัก	 ให้ลูกเติบโตเปน็

ผูใ้หญท่ีม่วีฒุภิาวะ	 มีความมั่นใจในตนเอง	 และเป็นคนดี	 แล้วปล่อย

ใหล้กูเปน็อสิระในชวีติ	แตผ่กูพนักนัดว้ยความรกัความหว่งใย		   

          การเลีย้งดลูกู/ศษิย ์เปน็การชว่ยใหเ้ดก็เตบิโต/พฒันา ผา่นขัน้ตอน

ตา่งๆ ในชีวิต หรือให้เผชิญความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างราบรื่น 

หรือเมื่อมีช่วงคับขันบ้าง ก็ช่วยแนะนำ หรือโค้ช ให้เรียนรู้อุปสรรคใน

ชีวติเหลา่นัน้ และหาทางผา่นพน้ไปไดโ้ดยไมเ่กดิผลรา้ยตอ่ชวีติ ครัง้แล้ว

ครั้งเล่า โดยค่อยๆ ผ่อนให้เด็กเป็นตัวของตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็

บรรลวุฒุภิาวะ สามารถดำรงชวีติไดโ้ดยอสิระ และเปน็ทีพ่ึง่ใหแ้กค่นอื่นได้ 

เป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม และมีความสามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือ

วิกฤติในชีวิตในอนาคตได้  
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 คำถามของหนุ่ม	 ๑๒ “ผมเพิ่งย้ายโรงเรียน จากโรงเรียนที่ผม

เรียนมาตัง้แต่ชั้นอนุบาล ย้ายมาเรียนชั้น ม. ๑ ที่โรงเรียนใหม่ ที่

โรงเรยีนเดมิผมมีเพื่อนสนิทมากมาย แต่ตอนนี้เด็กผู้หญิงจากโรงเรียน

เดิมของผมกลายเป็นคนป๊อบปูลาร์แทนผมไปแล้ว ผมคิดว่าเพื่อนๆ 

ไม่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น” 

 

 

 คำตอบของผูเ้ขยีน	“การยา้ยโรงเรยีน 

เปน็ความทา้ทายอย่างหนึ่ง ชีวิตคนเราก็มีการ 

เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เอง เมื่อมาโรงเรียนใหม่ เพื่อนๆ  

จากโรงเรียนเดิมอาจยังตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ จึงยังไม่ได้ทักทายเธอ แต่

เธอสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ยาก 

 เริม่ตน้ด้วยการนั่งตัวตรง เอามือออกจากแป้นพิมพ์วางบนขา   

หลบัตา แลว้หายใจเขา้ยาวๆ ชา้ๆ ผา่นรจูมกู จนสดุแลว้อา้ปาก หายใจ

ออกชา้ๆ แลว้ทำซำ้หลายๆ ครัง้ สงัเกตลมหายใจเขา้และออก วธิกีารนี้

เรยีกว่า Re-Centering breath (อานาปานสติ) ซึ่งจะช่วยให้จิตใจ

ผอ่นคลาย และรูส้กึดขีึน้    

 ต่อไปนีเ้ป็นคำแนะนำ พรุ่งนี้ เมื่อไปถึงโรงเรียน ให้แสดง

ความยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี ทักทายเพื่อน เข้าไปคุย เล่น กับเพื่อน 

อาจคุยเรื่องความสนุกสนานกับการไปเที่ยวช่วงปิดเทอม  

อาจเริม่จากเพื่อนที่รู้จักกันแล้วที่โรงเรียนเก่า  และต่อมา 

ทำความรูจ้กัและพดูคยุกบัเพือ่นใหมด่ว้ยความยิม้แยม้แจม่ใส  

เชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผล” 
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          ผมมองว่า คำแนะนำนี้คือ ให้หนุ่ม ๑๒ มีความมั่นใจตนเองที่

จะเปน็ฝา่ยรกุ มคีวามกลา้หาญทางสงัคม ทีจ่ะเขา้ไปผกูมติรกบัเพือ่นร่วมช้ัน 

ร่วมโรงเรียนก่อน ด้วยท่าทีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส   

  

     วิจารณ์ พานิช 

      ๙ เม.ย. ๕๖  

http://www.gotoknow.org/posts/557218 
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๑๘.
บทส่งท้าย

137สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๘. บทส่งท้าย



138

 ตอนที ่ ๑๘ นี ้ ตคีวามจากบทสง่ทา้ยซ่ึงสัน้นดิเดยีว 

ความว่า ในขั้นตอนการเลี้ยงลูก หรือทำหน้าที่พ่อแม่นี้ เรา

ค่อยๆ ถอยออกมาทีละนิดๆ ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้ลูก

ค่อยๆ จดัการชวีติของตนเองมากข้ึนเรือ่ยๆ   

 หนา้ทีข่องพอ่แมค่อื ทำใหต้นเองเปน็ทีต่อ้งการลดลง

เรือ่ยๆ จนในที่สุดหมดหน้าที่ แต่รากฐานคุณสมบัติ ๘ ข ้อ

ที่พ่อแม่ช่วยให้ลูกสร้างขึ้นในตน จะให้คุณต่อชีวิตของลกู

ไปตลอดชวีติ   

  

  

      

วิจารณ์ พานิช 

  ๙ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/557971  
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 “ผมขอยำ้วา่ คณุสมบตัพิืน้ฐาน ๘ หมวด สำหรบัการ

เปน็คนด ีมอีทิธพิล หรอืสง่ผลตอ่ชวีติทีด่ขีองลูกหลานของเรา 

มากกวา่ความรู้เชงิวชิาเสยีอกี และยังส่งผลดีต่อสังคมมากกว่า

ความรูเ้ชงิวชิาดว้ย”  
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 ตอนที ่ ๑๙ นี ้ เปน็การ AAR ของผม หลงัจากอา่นหนงัสอืเลม่นี้

หลายเทีย่ว และตคีวามนำมาเขยีนบนัทกึรวม ๑๘ ตอนไปแลว้ ผมคดิวา่

หนงัสอืเลม่นีพ้อ่แมท่กุคนควรไดอ้า่น และการอา่นบนัทกึ ๑๙ ตอนของผม 

จะไมท่ดแทนการอา่นหนงัสอืตวัจรงิ เพราะหนงัสอืตวัจรงิเขยีนแบบเนน้ผมรู้

จากการปฏบิตัจิรงิ (Tacit Knowledge) ในขณะทีผ่มเขยีนบนัทกึแบบเนน้ 

เขยีนแบบสรปุหลกัการ (Explicit knowledge)   

 Annie Fox เขียนหนังสือเล่มนี้อย่างคนมีประสบการณ์สูงมาก    

เขา้ใจจติวทิยาเดก็ จติวทิยาพฒันาการในระดบัประยกุตก์บัของจรงิ เขา้ใจลกึ

ไปถงึเบือ้งหลงัของพฤตกิรรมของเดก็ 

 ผมตคีวามวา่ ความมัน่คงทางอารมณเ์ปน็เรือ่งสำคญัยิง่ในชวีติมนษุย ์

การชว่ยใหเ้ดก็คอ่ยๆ พฒันาความมัน่คงทางอารมณท์ลีะขัน้ตอน เปน็การ

วางรากฐานชวีติทีส่ำคญัยิง่ ความเปน็คนดมีรีากฐานมาจากคณุสมบตัขิอ้นี้

เปน็สำคญั  หนงัสอืเลม่นีท้ัง้เลม่วา่ดว้ยเรือ่งนี ้     

 ระหวา่งอ่านหนังสือเล่มนี้ และจับความเอามาเขียนบนัทกึ ผม

ถามตวัเองวา่ หากผมมคีวามรูเ้รือ่งนีเ้มือ่ ๔๐ กวา่ปมีาแลว้ ผมจะเลีย้งลกู

ตา่งจากเดมิอยา่งไร และลกูๆ ของผมจะมพีืน้ฐานทางอารมณแ์ละสงัคมแตก

ตา่งไปอยา่งไร ผมเชือ่วา่ลกู ๔ คนของผมจะไดป้ระโยชนจ์ากพอ่แมม่ากกวา่

อยา่งมากมาย 

 แตช่วีติมนัเปน็ถนนทีเ่ราถอยหลงักลบัไปทีเ่ดมิเวลาเดมิไมไ่ด ้ ผมจงึ

เขยีนบันทึกชุดสอนเด็กให้เป็นคนดีนี้	 เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้	 และ

พจิารณานำไปใชก้บัการเลีย้งลกูของตน	โดยขอยำ้วา่	ตอ้งเอาไปปรบับา้ง	

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทย  
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 ตลอดเวลาทีผ่มชว่ยภรรยาเลีย้งลกู ทัง้ตอนลกูยงัเลก็ ตอนโต  และ

รวมทัง้ปฏสิมัพนัธป์จัจบุนักบัลกูๆ ทีเ่ปน็ผูใ้หญห่มดแลว้ ผมรูส้กึตลอดเวลา

วา่ “ลกูคอืคร”ู คอืลกูชว่ยใหผ้มไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  มากมาย โดยหลายอยา่ง

มากบัปญัหาหรอืความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ 

 ผมบอกตวัเองวา่ หากเมือ่ ๔๕ ปกีอ่น ผมไดอ้า่นหนงัสอืเลม่นี ้ ผม

จะไดส้งัเกตพฤตกิรรมและพฒันาการของลกูไดล้ะเอยีดขึน้ และไดเ้รยีนรูจ้าก

ลกูมากกวา่เดมิอยา่งมากมาย   

 ทัง้หมดนีเ้ปน็ If …. Were … สำหรบัผม    แตเ่ปน็ If …. Is สำหรบั

ทา่นผูอ้า่นทีล่กูยงัเลก็ ทา่นผูอ้า่นทีม่ลีกูเลก็และลกูวยั T(w)een จะสามารถ

นำไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากมาย      

 หนังสอืเลม่นีบ้อกวา่ การเลีย้งเดก็ใหเ้ปน็คนดเีปน็กระบวนการที่

ซบัซอ้นยิง่ แตส่ามารถสรปุคณุสมบตัขิองคนดอีอกไดเ้ปน็ ๘ หมวด คอื   

 ๑ ความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence) 

 ๒. จรยิธรรม (Ethics)  

 ๓. ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ (Help)  

 ๔. ใหอ้ภยั (Forgiveness) 

 ๕.  ความเหน็ใจ (Compassion)  

 ๖. เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ (Empathy) 

 ๗. การยอมรบั (Acceptance) 

 ๘. ความกลา้หาญทางสงัคม (Social Courage) 
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 โดยทีใ่นชวีติจรงิ การพฒันาคณุสมบตั ิ ๘ หมวดนี ้ มนัไมแ่ยกกนั    

แตเ่ปน็กระบวนการทีบ่รูณาการเชือ่มโยงกนัเปน็ Holistic 

 ผมขอยำ้วา่	คณุสมบตัพิืน้ฐาน	๘	หมวด	สำหรบัการเปน็คนด	ีมี

อทิธพิล	หรอืสง่ผลตอ่ชวีติทีด่ขีองลกูหลานของเรามากกวา่ความรูเ้ชงิวชิา	

เสยีอกี		และยงัสง่ผลดตีอ่สงัคมมากกวา่ความรูเ้ชงิวชิาดว้ย 

 ตน้ฉบบัของหนงัสอืคอ่นขา้งเขยีนบอกพ่อแม ่ แตผ่มคดิวา่ครกูต็อ้ง

ใชค้วามรูแ้ละทกัษะชดุทีเ่ขยีนไวใ้นหนงัสอืเลม่นี ้ ผมคดิวา่การศกึษาของไทย

เราเดนิมาผดิพลาด ทีห่นัไปใหค้วามสำคญัตอ่ผลการเรยีนวชิาเทา่นัน้ เอาใจ

ใสก่ารฝกึเดก็ใหเ้ปน็คนดนีอ้ยมาก หรอืแทบไมไ่ดเ้อาใจใสเ่ลย    

 

     วจิารณ ์พานชิ 

      ๙ เม.ย. ๕๖ 

http://www.gotoknow.org/posts/558683 
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