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คำนิยม
ถ้าเด็กทัง้ หมดเป็นคนดี เด็กทุกคนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นคนดีเพราะ
เขาเกิดมาพร้อมกับสิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ และวิจติ รทีส่ ดุ ในจักรวาล คือเซลล์สมอง
๑๐๐,๐๐๐ ล้านตัว ทีส่ ามารถถักทอกันเป็นโปรแกรมแห่งความดี
โปรแกรมในสมองของเด็กก็มีส่วนคล้ า ยโปรแกรมในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมของเครือ่ งคอมพิวเตอร์เขียนขึน้ อย่างละเอียด โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเขียนโปรแกรมเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ อย่าง
เหลือเชือ่
โปรแกรมในสมองของมนุษย์เกิดขึน้ จาก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็ก
กับคนรอบข้าง 
ถ้าเป็น ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ ที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็ก เครือข่าย
ใยประสาทก็จะเบ้ผิดรูปผิดร่าง เกิดเป็นโปรแกรมพฤติกรรมทางลบ ก่อ
ความทุกข์ให้ตนเองและผูอ้ นื่
ถ้าเป็น ปฏิสมั พันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล ทีผ่ ใู้ หญ่มกี บั เด็ก เครือข่าย
ใยประสาทก็จะถักทอกันเป็นโปรแกรมแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ก่อให้เกิด
ปัญญา ความดีและความสุข ความดีเกิดจากความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็น
เหตุผลนีบ้ างทีทางพุทธเรียกว่าธรรมะ
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การใช้อำนาจคือการขาดเหตุผล
ฉะนัน้ การเลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นโดยพ่อแม่ พีน่ อ้ ง
ครูพเี่ ลี้ยง หรือใครก็ตาม คือปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือการเรียนรู้ระหว่างกัน
เด็กเรียนรูจ้ ากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก เมื่อเป็นการเรียนรู้ก็ไม่ใช่การ
ใช้อำนาจ อำนาจทำให้เกิดการบีบคัน้ ทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่ การบีบคัน้ คือ
ความทุกข์ เมือ่ การเลีย้ งเด็กเป็นปฏิสมั พันธ์ทไี่ ม่ใช้อำนาจ แต่เป็นการเรียนรู้
การเรียนรูจ้ งึ เป็นความสุข เพราะการเรียนรูใ้ ห้อสิ รภาพทีจ่ ะเติบโต
การเลีย้ งดูเด็กทีด่ จี งึ เป็นเครือ่ งมือการพัฒนาผูใ้ หญ่อย่างดียงิ่ และ
มีแรงจูงใจสูง เพราะเด็กเป็นที่รักของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้ใหญ่
โดยทัว่ ไป ถ้าการเลีย้ งดูเด็กทีด่ ีเป็นเครื่องทำให้ผู้เลี้ยงกลายเป็นคนดีและ
มีความสุข นอกเหนือไปจากทำให้เด็กเป็นคนดี ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็น่าจะ
สามารถทำให้การเลีย้ งดูเด็กเป็นเครือ่ งเรียนรูข้ องคนทัง้ สังคม
เมือ่ คนทั้งสังคมเห็นว่าเด็กๆ ไม่ว่าเป็นลูกของใคร ล้วนเป็นลูก
ของเรา แล้วพากันช่วยให้เด็กๆ ทุกคนได้รบั การเลีย้ งดูทดี่ ี การทีเ่ ด็กทัง้ หมด
จะเป็นคนดีกเ็ ป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้
หนังสือเล่มนี้ “สอนเด็กให้เป็นคนดี” เกิดจากจิตใจอันประเสริฐ
ของคน ๒ คน หนึง่ คือครู Annie Fox ทีใ่ ช้ความรูแ้ ละประสบการณ์เรียบ
เรียงหนังสือชือ่ Teaching Kids to Be Good People : Progressive
Parenting for the 21st Century ซึง่ มีตวั อย่างปฏิสมั พันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่ า งผู้ ใ หญ่ กั บเด็กอย่างเป็นรูปธรรม อย่างหลากหลาย หนึ่ ง คื อ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่
แห่งยุค ซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ก็มีความประทับใจ และความที่เป็น
blogger ผู้ขยัน ผู้ซึ่งเมื่อเรียนรู้เรื่องอะไรดีๆ ก็ blog แทบทุกวัน เพือ่
แบ่งปันขยายการรับรู้สิ่งดีๆ ออกไป จึงถ่ายทอดหลักการสำคัญๆ ของ
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หนังสือเล่มนีอ้ อกเป็นภาษาไทยผ่านบล็อกเป็นตอนๆ แล้วรวบรวมมาเป็น
หนังสือเล่มนี้ ซึง่ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ซึง่ มีคณ
ุ ปิยาภรณ์
มัณฑะจิตร เป็นผู้จัดการ โดยตั้งใจจะเผยแพร่ให้กว้างขวางที่สุด เพราะ
มูลนิธสิ ยามกัมมาจลได้กลายเป็นสถาบันที่เอาจริงเอาจังในเรื่องส่งเสริม
การเรียนรู้
โดยทีก่ ารเรียนรูท้ ถี่ กู ต้องเป็นเครือ่ งปลดปล่อยมนุษย์ไปสูอ่ สิ รภาพ
ความสุข ความดี และความงาม หวังว่าความปรารถนาดีของผูเ้ รียบเรียง
ผูแ้ ปล และผูจ้ ดั พิมพ์หนังสือเล่มนี้ จะก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่มหาชน
โดยกว้างขวาง ว่าการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ และ
เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะแสวงหา และช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบการ
เรียนรูท้ ดี่ อี นั ประเสริฐนี้
									

ประเวศ วะสี
				

5

คำนิยม
สอนเด็กให้เป็นคนดี เป็นหนังสือที่หนูจะหยิบมาอ่านใหม่ใน
อีกปี ๑๐ ปีข้างหน้า เมื่อหนูมีลูกเป็นของตัวเองก็จะกลับมาอ่านอีก
หนังสือเล่มนี้เป็นคล้ายกับภาพสะท้อนปัญหาของเด็กวัยรุ่น (หรือกำลัง
จะเข้าวัยรุ่น) ในหลายๆ ด้านของสังคมอเมริกา และท่ า ที ข องพ่ อ แม่
ในการรับมือกับลูกวัยรุ่น
หนูอ่านแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับปัญหาของเด็กไทยอยู่มาก
ทัง้ ทีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ กิดกับเด็กแต่ละคน และปัญหาทีเ่ กิดจากความคาดหวัง
ของพ่อแม่ ซึ่งหนูโชคดีที่ไม่ค่อยมีปัญหานี้ แต่ก็ได้รับรู้และบางครั้งก็
สะเทือนใจกับปัญหาของเพื่ อ นที่ แ บกรั บ ความคาดหวั ง จากคนที่เรา
รักมากที่สุด (ซึ่งบางครั้งก็ไม่ตรงกับเราเลย) หนังสือบอกว่า ปัญหา
เหล่านี้จะส่งผลกับเด็กในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้อง
“พูดคุ ย ” กั น เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกั น ทำให้ เ กิ ด ความสุข
หนังสือพยายามบอกพ่อแม่แทนเรา ปัญหาหลายๆ อย่าง พ่อแม่อาจ
ไม่เคยรู้ ว่ า ยุ ค นี้ ส มั ย นี้ มั น มี แ บบนี้ ด้ ว ยหรื อ ถ้ า พ่ อ แม่ เข้ า ใจความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมก็น่าจะเข้าใจ และช่วยเหลือลูกๆ ได้ตรงจุด
มากขึ้น
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ไม่ใช่แต่พ่อแม่ หนูก็ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน อย่าง
เช่นคุณสมบัติของคนดีทั้ง 8 หมวด ในหนังสือเล่มนี้ เป็นอีกเรื่องที่
กระตุกให้หนูต้องสำรวจตัวเองเหมือนกันว่าฉันเองเป็นอย่างไร? หรือ
The Point of Teen’s View “การบ่นเป็นการแสดงท่าทีเ่ ชิงลบ”
เป็ น ประโยคจากในหนังสือที่ทำให้รู้สึก สะกิดใจอย่างจัง ไม่เพียงแต่
ตัวหนู แต่กับเพื่อนๆ แทบทุกคน เราจะต้องมีเสียงบ่นก่อนลงมือทำงาน
อยู่บ่อยๆ หนูก็ได้บทเรียนว่าเวลาจะทำอะไรก็ลงมือทำเลย อย่าบ่น
เพราะจะทำให้เสียบรรยากาศ
หนังสือเล่มนี้บอกว่า “ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ของพ่ อ แม่ แ ละ
ครูคือการรั บ ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังให้ เข้ า ใจรั บ รู้ ถึ ง ความรู้สึก
ของเด็ ก ไม่ ใช่ ส วนกลั บ หรื อ สั่ ง สอน” หนู เ ห็ น ด้ ว ยล้ า นเปอร์ เซนต์
เพราะเมื่อไรที่ถูกพ่อแม่อบรม เราก็จะอึดอัดมีท่าที่แข็งกร้าวขึ้นมา หรือ
ไม่ก็เมินเฉย หนังสือเล่มนี้ช่วยพูดแทนลูกเป็นอย่างดี
								
ไอริณ มัณฑะจิตร
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คำนำมูลนิธิฯ
เมื่อลูก (ศิษย์) มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เราจะทำอย่างไรดี
จะอบรมลูก (ศิษย์) อย่างไรให้เป็นคนดี
เมื่อลูก (ศิษย์) มีแฟนเราควรทำอย่างไร
จะรับมือกับอารมณ์ปั่นป่วน ของวัยรุ่นได้อย่างไร
เป็นคำถามทีพ่ อ่ แม่ ครู อาจารย์มกั จะเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้
เสมอในการดูแลลูก (ศิษย์) วัยรุ่น สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว เราหวัง
ว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ดี เพราะหมายถึงความสามารถ
ในการบ่มเพาะบุตรหลาน ให้เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ี มีความมัน่ คงทางอารมณ์
แต่ความจริงแล้วพ่อแม่หลายคนก็แอบยอมรับกับตัวเองว่าเป็นมือใหม่
หัดเลี้ยงลูกวัยรุ่นเช่นกัน การที่ต้องประคับประคองให้ลูก (ศิษย์) วัยรุ่น
ผ่านช่วงเวลาที่ “ปัน่ ป่วน” ในชีวติ ให้เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทสี่ มบูรณ์นนั้ เป็น
เรื่องที่ยากลำบากไม่แพ้วัยรุ่นเลย เพราะต้องทำความเข้าใจและรู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางอารมณ์ ของลูก (ศิษย์) และต้องให้คำแนะนำโดยมีท่าที
ที่ “วัยรุ่น” รับได้ การทำหน้าที่ “โค้ช” มือใหม่ เช่นนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่
หลายคนกังวลว่าจะทำได้ดีแค่ไหน
หนังสือสอนเด็กให้เป็นคนดี ทีอ่ ยูใ่ นมือท่านเล่มนีเ้ ป็นผลงานเขียน
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
เขียนโดย Annie Fox อาจให้กญุ แจสำคัญทีพ่ อ่ แม่และครูอาจารย์แสวงหา
นั่นคือความเข้าใจในสภาวะทางอารมณ์ของวัยรุน่ และบทบาทของ “โค้ช”
ที่ดี ท่านจะพบว่าหลายคำตอบในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเหมือนกระจกสะท้อน
ภาพของท่านเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา และคงประเมินได้แล้ว
ว่าเรารับมือกับสถานการณ์เหล่านีไ้ ด้ดเี พียงใด ความสำคัญคือเราจะรับมือ
กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าได้อย่างไร?
หนังสือเหล่านีไ้ ม่เพียงแต่จะมีคณ
ุ ค่าต่อผูใ้ หญ่ที่ อยากเป็น “โค้ช”
ที่ดี แต่วัยรุ่นก็ได้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อทำความเข้าใจตนเอง
มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา และแง่คิด
ของหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับพ่อ-แม่-ผูป้ กครองครู-อาจารย์ และเยาวชน ในการมองเห็นแนวทางนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ
จนสัมฤทธิ์ผล จนท้ายสุดจะสามารถนำไปปรับพฤติกรรมของลูก (ศิษย์)
หรือของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นภายในครอบครัว
และส่งผลที่ดีต่อเนื่องต่อไปในสังคม
และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น “คู่มือ” และเป็น “เพื่อน”
ในยามทีเ่ กิดความ “ปัน่ ป่วน” ขึน้ มา และมีสว่ นช่วยให้ลมพายุนนั้ สงบลง
ได้ด้วยดี
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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คำนำผู้เขียน
หนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี เล่มนี้ รวบรวมจากบันทึกในบล็อก
GotoKnow จำนวน ๑๙ ตอน ทีเ่ ผยแพร่ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และเมื่อคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้อ่าน ก็แสดงความจำนงว่ามูลนิธิฯ ต้องการ
จัดพิมพ์รวมเล่มออกเผยแพร่ให้กว้างขวางขึน้ เพราะสาระในหนังสือตรงกั บ
เป้ าหมายของมูลนิธิฯ คือส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน เน้นที่การพัฒนา
บุคลิก นิสยั ใจคอ หรือความเป็นคนดี ทีเ่ รียกว่า Character Building
บันทึกทั้งหมดนั้น ได้จากการอ่านและตีความสาระในหนังสือ
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 ท่ า นผู้ อ่ า นพึ ง อ่ า น
อย่างมีวิจารณญาณ
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ผมได้เขียนไว้หลายที่ในต้นฉบับ ว่าคำแนะนำของ Annie Fox
ในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น เขียนตามบริ บ ทของสั ง คมและวัฒนธรรม
อเมริกัน คำแนะนำในบางเรื่องจึงอาจไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย ในขั้นตอนของการรวบรวมและปรับปรุงข้อความในบันทึก
ที่ลงบล็อก ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความบ้ า ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ สั ง คมไทย แต่ก็ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ผมขอขอบคุณทีมงาน
ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ช่วยตรวจทานและให้คำแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ เขียนเพือ่ สือ่ สารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น
“ครูฝกึ ” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวติ
วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความ
เป็นคนดี ทีจ่ ะต้องเข้าใจขัน้ ตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวติ ทีต่ อ้ งพึง่ พา
ผู้อนื่ โดยสิน้ เชิง (Dependent) ไปสูช่ วี ติ ทีพ่ งึ่ ตนเองได้ (Independent)
และเป็นทีพ่ งึ่ ของผูอ้ นื่ ได้ คือสูช่ วี ติ ของผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นคนดี โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
สำคัญ ๘ ประการ ตามที่ระบุในหนังสือ
ทักษะการเป็น “ครูฝึก” พัฒนาการเด็กนี้ มีความสำคัญยิ่ง
ต่อครูด้วย หนังสือเล่มนี้จึงควรได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อ
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ให้พอ่ แม่และครูมที กั ษะในการช่วยประคับประคอง หรือเป็นพีเ่ ลีย้ ง ของ
พัฒนาการ ชีวิตของลูกหรือของศิษย์ จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ วางพื้นฐาน
ชีวิตที่เป็นคนดี มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น นอกจาก
หาอ่านในรูปเล่มที่พิมพ์ในกระดาษ ท่านผู้สนใจยังสามารถดาวน์โหลด
หนังสือได้ฟรีทเี่ ว็บไซต์ของมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ที่ www.scbfoundation.com
หรืออ่านจากต้นฉบับในบล็อกโดยตรงได้ที่ http://gotoknow.org/
posts?tag=fox
ผมขอขอบคุ ณ คุ ณ ปิ ย าภรณ์ มั ณ ฑะจิ ต ร ผู้ จั ด การมู ล นิ ธิ
สยามกัมมาจล ที่มีดำริจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และขอบคุณคุณนาถชิดา
อินทร์สอาด เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ ก รของมู ล นิ ธิ ส ยามกั มมาจล ที่เป็น
ผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือและตรวจทานความถู ก ต้ อ งของต้ น ฉบั บ เดิ ม
ขอท่ า นผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทำหนังสือ เล่ ม นี้ จ งได้ รั บ ผลบุ ญ กุ ศล
จากการทำคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมไทย ผ่ า นการเผยแพร่ แ นวทาง
สอนเด็กให้เป็นคนดี
วิจารณ์ พานิช
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“นิสัยหรือบุคลิกที่ดี เช่น ความเห็นอกเห็นใจ
และเคารพผู้อื่น เป็นสิ่งที่สอน (ฝึก) ได้ ทั้งที่บ้านและ
ทีโ่ รงเรียน ครูและพ่อแม่ทฝี่ กึ เด็กให้เป็นคนดี เป็นผูช้ ว่ ยให้
สังคมและโลกเป็นที่ปลอดภัย ร่มเย็น และเป็นธรรม
สำหรับทุกคน ผมอยากให้คนเราทุกคนมีสำนึกเช่นนี้ …
สำนึกพลเมือง”
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บันทึก ๑๙ ตอนนี้ มาจากการตีความหนังสือ Teaching Kids
to Be Good People

Teaching Kids to Be Good People
: Progressive Parenting for the 21st
Century เขียนโดย Annie Fox, M.Ed.  
ตอนที่ ๑ นี้ ตีความจากบท Introduction : Obviously not
all teachers are parents, but all parents are teachers. อ่าน
แล้วผมนึกถึง “บ้านผู้หว่าน” ที่สามพราน นครปฐม ที่หมายถึงการ
หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี แต่คิดดูอีกที หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการสอน
(ฝึก) เด็กให้ เ ป็ น คนดี โดยที่ เ ด็ ก แต่ ล ะคนมี เ มล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง ความดี
อยู่ ใ นตัวอยู่แล้ว ผมจึงตั้งชื่อตอนนี้ว่า “ผู้ทำนุบำรุง” (เมล็ดพันธุ์แห่ง
ความดีที่มีอยู่ในตัวเด็ก) 
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ผู้เขียนบอกว่า นิสัยหรือบุคลิกที่ดี เช่น ความเห็นอกเห็นใจ
และเคารพผู้อื่น เป็นสิ่งที่สอน (ฝึก) ได้ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ครูแ ละพ่ อ แม่ ที่ ฝึ ก เด็ ก ให้ เ ป็ น คนดี เป็ น ผู้ ช่ ว ยให้ สั ง คมและโลก
เป็ น ที่ ป ลอดภั ย ร่มเย็น และเป็นธรรม สำหรั บ ทุ ก คน ผมอยาก
ให้ ค นเราทุ กคนมีสำนึกเช่นนี้...สำนึกพลเมือง
แต่พ่อแม่และครูที่มีความมุ่งมั่น
ทำนุ บ ำรุ ง “พั น ธุ์ เ ทพ” 
ในตั ว เด็ ก ในยุ ค ปัจจุบัน
ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทาย
อย่างหนักจากสภาพแวดล้อม
รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่านิยมที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน
มักให้ความบันเทิงเจือกิเลส ในขณะที่
ครูและพ่อแม่พยายามสร้างนิสัยดี ที่เขาใช้
คำว่ า Character Building แต่ สื่ อ มวลชนทำ Character
Assassination คือทำฆาตกรรมนิสัยดี เท่ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว
เป็นมลพิษต่อสุขภาวะของพวกเรา !
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ไม่ว่าในวัฒนธรรม Online หรือ Offline ทารุณกรรมมักถูก
ละเลยหรือยกย่อง พ่อแม่และครูจงึ ต้องทำนุบำรุงความดีงามในท่ามกลาง
กระแสสังคมที่ไหลบ่าไปในทางตรงกันข้าม 
ผู้เขียนบอกว่า วัยรุ่นในสมัยนี้ถูกบีบคั้นจากเพื่อนๆ และตกอยู่
ในสภาพทีว่ ติ กกังวลกับสภาพของตนเองยิง่ กว่าสมัยใดๆ เขาใช้คำว่า Status
Anxiety ผมไตร่ตรองว่า นัน่ เป็นสภาพสังคมอเมริกนั ทีไ่ ม่เหมือน
สังคมไทยหรือเปล่า ไตร่ตรองแล้ว ก็คิดว่าวัยรุ่นไทยก็ตกอยูใ่ น
สภาพคล้ายคลึงกัน และทำให้วยั รุน่ ต้องประพฤติตนตามเพือ่ น
และบ่อยครัง้ นำไปสูค่ วามเสือ่ ม เป็นการเพาะ “พันธุม์ าร” ในตน
(มีผเู้ ขียนเล่าการสัมภาษณ์แม่วยั รุน่ ในประเทศไทย ว่าทีต่ น
		
ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็เพื่อให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ได้)
แต่ผู้เขียนก็บอกว่า เราสามารถทำนุบำรุงเยาวชนของเราให้
เป็นคนดีทมี่ ใี จช่วยเหลือผู้อื่น และมีความกล้าหาญทางสังคมทีจ่ ะลงมือ
ทำตามเจตนาดี
พวกเราเป็นเสมือนชาวสวนที่ทำหน้าที่ “ผู้หว่าน” เมล็ดพันธุ์
แห่งความดี และหมั่นรดน้ำพรวนดิน ทำนุบำรุง ให้ส่วน “พันธุ์เทพ”
งอกงาม แม้ จะมีกระแสสังคมที่กระตุ้น “พันธุ์มาร” ก็ตามที
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ผูเ้ ขียนฉลาดมาก หาวิธนี ยิ ามคำว่าความดี จากการ “ถามปวงชน”
(Crowdsourcing) และได้คำตอบที่นำมาจัดหมวดหมู่ได้ ๘ คุณสมบัติ
คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence), จริยธรรม
(Ethics), ช่วยเหลือผู้อื่น (Help), ให้อภัย (Forgiveness), ความเห็นใจ
(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
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“ทั กษะที่ ส ำคั ญที่ สุ ดของพ่อแม่แ ละครู คื อ การฟั ง
หรือรับฟัง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังให้เข้าใจความรู้สึก
ของเด็ก ไม่ ใช่คอยสวนกลับ หรือสั่งสอน”
“ทั ก ษะทางอารมณ์ ต้ อ งคู่ กั บ ทั ก ษะในการเข้ า ใจ
เห็นใจคนอื่น เมื่อเราเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของเขา
เราก็จะมีสติ ในการหาวิธตี อบสนองเชิงบวก เชิงเห็นอกเห็นใจ
แสดงความรักความห่วงใย”
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ตอนที่ ๒ นี้ ตีความจากบทที่ ๑ How Do You Feel? No,
Really. Learning to Manage Emotions โดยที่ในบทที่ ๑ มี ๔
ตอน ในบันทึกที่ ๒ นี้ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ ส่วนตอนที่ ๓
และ ๔ จะอยู่ในบันทึกที่ ๓  
ผู้เขี ยนขึ้นต้นบทนี้ด้วยการยกคำของ Daniel Goleman
ผู้เขียนหนัง สื อ Emotional Intelligence อั น ลื อ ลั่ น ว่ า อนาคต

Emotional Intelligence
ของคนเราแต่ละคนจะไปได้ไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความมีสติรู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง รู้วิธีจัดการอารมณ์ที่บีบคั้น มีความเห็นอกเห็นใจ
คนอื่นด้านอารมณ์ และมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างกัน
ทักษะอย่ า งหนึ่งที่ฝึกยากมาก คื อ การขั บ รถถอยหลั ง เข้า
จอดชิ ด ขอบทาง แต่ ทั ก ษะที่ ย ากกว่ า คื อ การควบคุ ม อารมณ์ ใ ห้
สงบนิ่ ง ยามเผชิญอารมณ์รุนแรงทำลายล้าง ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็น
ของตนเองหรือของผู้อื่น คนเราทุกคนต้องได้ ฝึ ก ทั ก ษะนี้ พ่ อ แม่ แ ละ
ครู ต้ อ งช่ ว ยฝึ กทักษะนี้ แก่เด็ก
สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๒. ฝึกจัดการอารมณ์ ๑
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ตอนที่ ๑ ของบทที่ ๑ ผู้เขียนเล่าเรื่องความเข้าใจผิด และ
จัดการอารมณ์ผิดๆ ของตนเอง จนอายุ ๔๐ ปี จึงเข้าใจ  
ความเข้ าใจผิดนั้นคือ คิดว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเก็บงำหรือ
ซ่อนอารมณ์ ข องตน ซึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดของตั ว ผมเอง จนได้
อ่านหนังสือ Emotional Intelligence ของ Daniel Goleman เมื่อ
๒๐ ปีที่แล้ว จึงเข้าใจว่า การมีอารมณ์หรือเกิดอารมณ์เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องชั่วหรือน่าอับอาย แต่ถ้าจัดการอารมณ์ไม่เป็น
ปล่อยให้มันพลุ่งขึ้นมาทำร้ายคนอื่นหรือตนเองก็เกิดความเสียหาย 
อารมณ์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าเรารู้จักจัดการให้
เกิดผลเชิงบวกก็เป็นผลดี และที่จริงแล้ว ผมคิดว่า นี่คือส่วนหนึ่งของ
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต หลายครั้งเราผิดพลาด หากเรารู้จักเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด เราก็จะไม่ทำผิดซ้ำ และเราก็จะมีทักษะในการจัดการ
อารมณ์เข้มแข็งขึน้ เรือ่ ยๆ เราจะมีทกั ษะในความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง โดยผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์
ในหนั ง สื อ ให้ บ ทเรี ย นในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสามี ภ รรยา
และระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างดียิ่ง นี่คือบทเรียนจากชีวิตจริง ยิ่งตอนลูก
เข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวันที่อารมณ์ผันผวนเพราะสาเหตุทางฮอร์โมน และ
ทางสังคมที่เข้าสู่วัยฝึกรับผิดชอบตนเอง ยิ่งเป็นบทเรียนของการจัดการ
อารมณ์เพือ่ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
	
ทักษะที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่และครู
คือการฟัง หรือรับฟัง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ 
ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก ไม่ใช่คอย
สวนกลับ หรือสั่งสอน
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ผู้เขียนถึงกับแนะนำพ่อแม่ให้ถามลูก ว่าพ่อแม่ควรจะปรับปรุง
ตัวเองอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นที่พึ่งของลูกได้ดีกว่านี้ ยามลูกมีความทุกข์ใจ  
อ่านตอนที่ ๑ ทั้งหมดแล้ว ผมสรุปกับตนเองว่า ทักษะทาง
อารมณ์ ต้ อ งคู่กับทักษะในการเข้าใจ เห็น ใจคนอื่ น เมื่ อ เราเข้ า ใจ
ความรู้สึกและอารมณ์ของเขา เราก็จะมีสติในการหาวิธีตอบสนอง
เชิงบวก เชิงเห็นอกเห็นใจ แสดงความรักความห่วงใย เรามีบทเรียน
ในชีวติ จริงให้ฝกึ หัดเรียนรูต้ ลอดชีวติ  
คำถามก็คือ คนเป็นพ่อแม่ หรือเป็นครู จะช่วยให้เด็กพัฒนา
ทักษะเชิงการจัดการอารมณ์ได้อย่างไร
ถามเช่นนีแ้ ล้ว ผมก็นึกถึงตอนไปเยี่ ย มโรงเรี ยนลำปลายมาศ
พัฒนา (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/
465409) และเข้าไปสังเกตการณ์ในชั้นอนุบาล ว่าครูมีวิธีพู ด คุ ย กั บ
เด็กอย่างไร ทางโรงเรียนมีกติกาให้ครูปฏิบตั ติ อ่ เด็กอย่างไร ผมตีความว่ า
นั่ น คือการฝึกทักษะเชิงอารมณ์ให้แก่นกั เรียน รวมทัง้ กติกาและวิธีปฏิบัติ
ต่อนักเรียนอีกหลายอย่าง น่าจะเป็นการฝึกทักษะเชิงอารมณ์ให้แก่นกั เรียน
ผมจึงคิดว่า จริงๆ แล้ว ทุกขณะจิตของการเรียนรู้ในโรงเรียน
(และทีบ่ า้ น) เป็นการฝึกทักษะเชิงอารมณ์ บูรณาการอยูก่ บั การฝึกทักษะ
อื่นๆ ในชุดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ในหนังสือไม่ได้กล่าวไว้ แต่ผมเชือ่ ว่า การฝึกทักษะทางอารมณ์
ต้องบูรณาการอยู่กับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ  
ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๑ เป็นเรื่องการสวมหน้ากากเข้าหากัน
เพราะไม่กล้าเผชิญความจริง นีค่ อื ขัน้ ตอนหนึง่ ของพัฒนาการทางอารมณ์
ของคน คนที่พัฒนาการทางอารมณ์ยังอยู่ครึ่งๆ กลางๆ จะยังไม่กล้า
แสดงตัวตนทีแ่ ท้จริงออกมา ต้องแสดงตัวหลอกๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง  
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ผูเ้ ขียนสอบถามนักเรียนวัยรุ่นว่า ในการที่ตนเองปกปิดความ
รู้สึกที่ แ ท้ จ ริ ง ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ตนเองรู้ สึ ก อย่ า งไร คำตอบที่ ไ ด้
คื อ รู้ สึกผิด รู้สึกโกรธตัวเอง ตนต้องการสร้างความประทับใจให้เพื่อน
และเมื่อทำเช่นนั้นก็รสู้ กึ ไม่ดี รูส้ กึ ว่าตนเป็นคนหลอกลวง เป็นต้น เท่ากับ
เด็กวัย รุ่ น มี ชี วิ ต อยู่กับความปั่นป่วนทางอารมณ์ เพราะเสพติ ด การ
ยอมรับจากเพือ่ น (Peer Approval Addict)
และพฤติกรรมของเพื่อนๆ หลายอย่างไม่ใช่
สิ่งที่ควรทำ
ผูเ้ ขียนถามนักเรียนวัยรุ่นคนเดิม ได้
รับคำถามใหม่ ภายหลังคำถามแรก ๑ สัปดาห์
ว่า ชีวติ จะเปลีย่ นไปอย่างไร 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 
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คำถามของหนุ่ม ๑๓ ตนจะทำอย่างไรดี ทีเ่ พือ่ นสนิททีเ่ ป็นผูห้ ญิง
บอกว่าตนคงจะลองสูบกัญชา เพราะใครๆ เขาก็สูบกันทั้งนั้น ตนได้
ห้ามปรามอยู่บ้าง โดยบอกว่าจะไม่ยอมมีประวัติสูบกัญชาเป็นอันขาด
เพราะต้องการไปสมัครเป็นนักเรียนนายทหาร ถามว่าตนจะทำอย่างไร
กับเพื่อนผู้หญิงดี 
คำตอบของผู้เขียน ชื่นชมที่ผู้ถามห่วงใยอนาคตของเพื่อน นี่
คือการทำความดี แนะนำให้แสดงความห่วงใยอนาคตของเพื่อน แสดง
ความรักและหวังดีในฐานะเพือ่ น แต่อย่าตั้งความหวังว่าตนจะห้ามปราม
เพือ่ นได้สำเร็จ เพราะเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัว และต้องเข้าใจว่า
คำว่า “ใครๆ ก็สูบกันทั้งนั้น” ไม่จริง เป็นเพียงคำแก้ตัว โอกาสที่
เพื่อนคนนี้จะเข้าไปมั่วสุมกับวงกัญชาจะมีสูง  
อ่านหนังสือมาถึงตอนนี้ ผมนึกถึง Maslow’s Hierarchy of
Needs 

Self-actualization

morality,
creativity,
spontaneity,
problem solving,
lack of prejudice,
acceptance of facts
self-esteem,
confidence, achievement,
respect of others, respect by others

Esteem
friendship, family, sexual intimacy
Love/Belonging
security of body, of employment, of resources,
of morality, of the family, of health, of property
Safety
Physiological breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion
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ที่ เ ด็ ก จะต้องพัฒนาอารมณ์ของตน จากระดั บ ที่ ส าม ที่
ต้องการ ความรัก ผ่านระดับที่สี่ ที่ต้องการแสดงความเก่ง ไปสู่
ความมั่ น ใจสภาพความเป็นจริงของตน ครูและพ่ อ แม่ ต้ อ งเรี ย นรู้
เทคนิ ค ช่ วยให้เด็ก พัฒนาอารมณ์ ข องตนขึ้ น สู่ ย อดพี ร ะมิ ด ของ
Maslow ให้ ไ ด้ โดยที่ยอดพีระมิดของแต่ละคนมี ลั ก ษณะจำเพาะ
ไม่มีเหมือนกันเลย
 
					
วิจารณ์ พานิช
					
๑๐ มี.ค. ๕๖
				
บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี
http://www.gotoknow.org/posts/547841
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๓.

ฝึกจัดการอารมณ์ ๒
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“เด็กต้องได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารเชิงอารมณ์
สื่อสารจากใจถึงใจ ให้รู้ว่าเมื่อไรตนต้องการความช่วยเหลือ
เชิงอารมณ์ และจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรจากใคร”
“ทักษะในการทำความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และรู้จัก
จัดการให้เกิดผลทางบวก และทักษะทำความเข้าใจ และเคารพ
อารมณ์ของคนอืน่ และให้ความเห็นใจ ความช่วยเหลือ ถึงตอนนี้
ผมนึกถึงคำว่า “มิตรแท้”

30

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๓. ฝึกจัดการอารมณ์ ๒

ตอนที่ ๓ ของบทที่ ๑ เป็นเรือ่ งของคนเจ้าทุกข์ ผูเ้ ขียนเล่าเรื่อง
เพื่อนบ้านที่มีที่ดินติดกัน เป็นคนก้าวร้าวอารมณ์ร้าย มีผลให้ผู้เขียน
ก็พลอยมีความทุกข์ไปด้วย แต่เมื่อผู้เขียนให้ ค นมาสร้ างรั้วกั้นให้เป็น
สัดส่วนเสีย ทำให้ไม่ตอ้ งมีการเผชิญหน้า ปัญหาความรำคาญใจของผูเ้ ขียน
ก็หมดไป โดยต้องทำใจ ว่าคนที่มีนิสัยไม่ดีเช่นนั้นมีอยู่จริงในโลก เราต้อง
รูว้ ิธีอยู่ร่วมกับเขาโดยไม่โดนพ่นความทุกข์ใส่ 
ในชี วิตจริง คนเราต้องอยู่กับคนทุกประเภท วิธีฝึกเด็กให้รู้จัก
จัดการสถานการณ์ที่ถูกรุกรานทางอารมณ์ คือคุยกัน คุยเรื่องที่ถูกข่มขู่
เพื่อค่อยๆ ฝึกความมั่นใจตนเองที่จะไม่รับ การข่ ม ขู่ นั้ น โดยผู้เขียน
แนะนำให้พ่อหรือแม่กับลูกนัดคุยกันและเติมคำในช่องว่างของข้อความ
“วันนี้ฉันรู้สึกถูกข่มขู่ เมื่อ .......................................... วันนี้ฉันรู้สึก
เคารพตนเอง เมื่อ .................................................” เป็นวิธฝี กึ ง่ายๆ ทีจ่ ะ
อยูใ่ นโลกทีม่ คี นเจ้าทุกข์   โดยเราไม่โดนพิษร้าย
คำถามของสาว ๑๓ ตนพึงใจเพื่อนนักเรียนชายคนหนึ่ง และ
คิดว่าเขาก็ชอบตน ตนกับเพื่อนๆ วางแผนกันว่า ในวันสุดท้ายของปี
การศึกษา ก่อนระฆังเข้าเรียน ตนจะวิง่ เข้าไปกอดหนุม่ คนนัน้ และจูบปาก
เหมือนในหนัง คิดเรือ่ งนีท้ ไี รรูส้ กึ เป็นสุขทุกครัง้ ขอปรึกษาว่าควรทำหรือไม่
คำตอบ ไม่ควรทำ แม้วา่ การ
จินตนาการเหตุการณ์กอดจูบหนุม่
ทีต่ นพึงใจเหมือนในหนังโรมานซ์ จะให้
ความตื่นเต้น แต่ในความเป็นจริง
ไม่ควรทำ เพราะเป็นการวางแผน
กระทำต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ที่ เขาก็มี
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ความรู้ สึ ก ของเขา ที่เธอและเพื่อนวางแผนนั้น คิ ด แต่ ค วามรู้ สึ ก ของ
ตนเอง ไม่ได้คดิ ถึงความรูส้ กึ ของเขา เมือ่ โดนกอดและจูบต่อหน้าเพือ่ นๆ
จำนวนมาก คิดว่าเขาจะชอบหรือ ลองคิดว่าหากตนเองเป็นผูถ้ กู กระทำ
มีเพือ่ นผูช้ ายเข้ามากอดและจูบปากต่อหน้าคนจำนวนมาก ตนเองจะชอบไหม  
ตัวอย่างสาว ๑๓ นี้ บอกเราว่า วัยรุน่ ทีย่ งั เป็นผูเ้ ยาว์ตอ้ งการ
ผู้ใหญ่ที่เขาไว้วางใจ ที่จะถามคำถามหัวใจแบบนี้ได้ 
 
ตอนที่ ๔ เมื่อต้องการความรัก ก็จงร้องขอ
ผู้เขียนสอบถามนักเรียนชั้น ป. ๖ - ม. ๒ ด้วยคำถาม ๒ ข้อ
คือ (๑) เป็นการยากไหมที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ (๒) ให้ตอบ
คำถามว่า ใช่หรือไม่ ทีฉ่ นั ทำเป็นว่าสิง่ ต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรืน่ ทัง้ ๆ ที่
ในความเป็นจริง มันไม่ได้ราบรื่น 
จากคำถามข้อแรก ร้อยละ ๒๕ ของเด็ก บอกว่าการเอ่ยปากขอ
ความช่วยเหลือเป็นเรือ่ งไม่เคยง่ายเลย อีกร้อยละ ๒๕ บอกว่าบางครัง้ ก็ยาก
แต่คำตอบข้อ ๒ น่าตกใจ ร้อยละ ๘๓ บอกว่าตนแกล้งทำเป็นว่าสิง่ ต่างๆ
ราบรื่น ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ ข้อมูลนี้บอกเราว่าเด็กขาดทักษะในการสื่อสารเชิง
อารมณ์ เพราะไม่ได้รับการฝึก
ผู้เขียนบอกว่า อาจเป็นเพราะเด็กได้
รับการฝึกให้รอ้ งขอเฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็นวัตถุจบั ต้องได้
พ่อแม่และครูจึงหลงคิดว่าเพียงพอแล้ว แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ไม่เพียงพอ เด็กต้องได้รบั
การฝึกทักษะการสื่อสารเชิงอารมณ์ สือ่ สาร
จากใจถึงใจ ให้รู้ว่าเมื่อไรตนต้องการความ
ช่วยเหลือเชิงอารมณ์ และจะร้องขอความช่วยเหลือ
อย่างไร จากใคร 
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ผูเ้ ขียนแนะนำให้พอ่ แม่หรือครูคยุ กับเด็ก โดยขอให้เด็กตอบคำถาม
ว่า “เป็นการง่ายสำหรับฉัน ทีจ่ ะขอความช่วยเหลือ” โดยตอบเป็นการให้
คะแนน ๑ ถึง ๕ ในความหมายว่า ๑ = ง่ายเสมอ ๒ = ง่ายเกือบทุกครัง้
๓ = ง่ายเป็นบางครัง้ ๔ = เกือบไม่มคี รัง้ ใดง่าย ๕ =  ไม่เคยง่ายเลย แล้วจึง
คุยกันเรือ่ งการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ คุยกันว่าอะไรเป็นตัวปิดกัน้ การ
เปิดเผยความรูส้ กึ ต่อกัน 
ผูเ้ ขียนแนะนำ เมือ่ พบว่าเด็กกำลังเสียใจ ให้เข้าไปถามว่าตนจะ
ช่วยเหลือได้อย่างไร โดยต้องมีวธิ พี ดู ให้เกิดความสัมพันธ์ เช่น “ครูสงั เกต
ว่า หมูน่ เี้ ธอไม่รา่ เริงเหมือนแต่กอ่ น มีอะไรให้ครูชว่ ยเหลือบ้างไหม”  
คำถามของสาว ๑๗ ทุกครั้งที่เพื่อนชายกับหนูอยู่ต่อหน้า
คนมากๆ เขาจะแสดงอารมณ์เสียกับหนู และพูดว่า “ดีแล้ว ต่อไปนี้
ผมจะอยู่คนเดียว” ทำให้หนูเสียใจและไม่รู้ว่าจะพูดกับเขาอย่างไร
คำตอบ คำแนะนำคือ เมื่อไรที่ใครก็ตาม (พ่อ แม่ พี่ น้อง
เพือ่ น เพือ่ นชาย เพือ่ นสาว ฯลฯ) พูดขัดหูตน ต้องหาทางพูดทำความเข้าใจ
ซึ่งบางครัง้ ก็ยาก โดยเฉพาะต่อคนทีอ่ ารมณ์รอ้ น หลักการคือ ต้องหาทาง
ให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกหรืออารมณ์ของเรา แนะนำให้หาโอกาสอยูก่ ับ
เพื่อนชายสองต่อสอง และบอกว่า “ฉันอยากให้เราคุยกันได้อย่างตรงไป
ตรงมา เมือ่ เธอพูดคำก้าวร้าวต่อฉัน ฉันรู้สึกเสียใจ ยิ่งต่อหน้าคนอื่น ฉัน
ยิ่งเสียใจ” ดูว่าเขาจะตอบอย่างไร หากเธอทั้งสองไม่สามารถสื่อสาร
กันได้อย่างเคารพต่อกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเธอจะมีปัญหา 
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จุดสำคัญคือ ทักษะในการทำความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง
และรู้จักจัดการให้เกิดผลทางบวก และทักษะทำความเข้าใจ และ
เคารพอารมณ์ของคนอืน่ และให้ความเห็นใจ ความช่วยเหลือ ถึงตอนนี้
ผมนึกถึงคำว่า “มิตรแท้”        
					
วิจารณ์ พานิช
					
๑๐ มี.ค. ๕๖
				
บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี
http://www.gotoknow.org/posts/548503
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๔.

จริยธรรม :

เคารพ และซื่อสัตย์
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“พ่อแม่และครูตอ้ งพูดคุยเรือ่ งราวและคุณค่าของความ
ซือ่ สัตย์ โดยหยิบยกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาแลกเปลีย่ น
ความเห็นกัน ผู้ ใหญ่ผา่ นโลกมามากกว่า สามารถเลือกหยิบยก
กรณีตวั อย่างคุณค่าทีเ่ กิดจากความซือ่ สัตย์มนั่ คงในคุณธรรม
มาเล่าให้ลกู หรือศิษย์ฟงั เพือ่ ปลูกฝังอุดมคติ “ซือ่ กินไม่หมด
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
เพือ่ ทำให้โลกสดใสงดงาม โดยที่คนเราทุกคนมีโอกาสทำได้ ผู้เขียน
เล่าเรือ่ งตนกับสามีชว่ ยกันเก็บขวดและขยะบนเนินเขาทีเ่ ป็นทีส่ าธารณะ
หลังบ้าน ทีต่ อนแรกรกรุงรังมาก แต่เมื่ออดทนเก็บขยะไปได้
ระยะหนึ่ง คนที่มาเที่ยวก็เลิกทิ้งขยะ
ทำให้ทัศ นี ย ภาพบริ เวณนั้ น สวยงาม 
และหลังจากผู้เขียนไม่ได้ขึ้นเขาไปนาน
และขึ้ น ไปใหม่ก็พบว่าสถานที่ยังสะอาด
ไม่มีขยะ นี่คือตัวอย่างของการมองโลกแง่ดี
ว่ า การทำความดีชว่ ยโลกได้จริงในท่ามกลาง
กระแสสังคมที่สอนให้คนเราเห็นแก่ตัว
และเอาเปรียบกัน
	
ขยะทางกายภาพยังไม่ร้ายเท่า ขยะสั ง คม พ่ อ แม่ แ ละครู
ต้องไม่ปล่อยให้ลูกหรือศิษย์กลายเป็นขยะสังคม โดยเฉพาะเมื่อเด็กโต
เข้าวัยรุน่ ทีแ่ รงกดดันชักจูงจากเพือ่ นและจากกระแสสังคมรุนแรงมาก พ่อ
แม่และครูต้องช่วยให้เด็กพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของตนเอง  
เพื่อเติบโตเป็นคนดีในอนาคต และในการช่วยเหลือเด็กนัน้ เอง
พ่อแม่และครูก็ได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องเดียวกันด้วย  
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วิธีช่วยเด็ก ทำโดยให้ความเคารพ หรือให้เกียรติแก่เด็ก   
ผูเ้ ขียนแนะนำให้ฝึกการพูดคุยสนทนากันในครอบครัว โดยมี
แบบสอบถามบรรยากาศในครอบครัว ให้สมาชิกทุกคนกรอก แล้วนำมา
เสวนากัน โดยสร้างบรรยากาศไม่มถี กู ไม่มผี ดิ มีแต่ความปรารถนาจะให้
ในบ้านมีบรรยากาศของความรักความอบอุน่ และการฝึกให้ทกุ คนเป็นคนดี
ไม่เป็นขยะสังคม 
คำถามของสาว ๑๔ ตนรักชายหนุ่มที่โหดร้ายต่อตน แต่ก็ไม่
กล้ า แสดงความไม่พอใจ เพราะเกรงว่าจะสูญเสี ย เขาไป ในที่สุดเขา
ก็ Delete ตนออกจากเพือ่ นในเฟซบุก๊ ตนได้พยายามเขียนไปง้อ และเฝ้า
รอคำตอบ แต่ ก็ ไม่ได้รับคำตอบ ตนคิดว่าเขาโหดร้ า ย แต่ ก็ ท ำใจไม่
ได้ในเมื่อพบกันทุกวันในวันเปิดเรียน จะทำอย่างไรดี
คำตอบของผู้เขียน ตามที่เล่า แสดงว่ า ชายหนุ่ ม ผู้ นั้ นไม่ได้
มีความนับถือสาว ๑๔ เลย แล้วสาว ๑๔ จะสูญเสียอะไร
เกี่ยวกับเขา คำแนะนำคือให้หันมานับถือตัวเอง
สร้างคุณค่าของตัวเอง เลิกสนใจ
คนที่ไม่ให้เกียรติให้คุณค่าต่อตัวเรา
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ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๒ เป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์ ทำอย่างไรจึง
จะช่วยให้ลกู หรือศิษย์พัฒนานิสัยสัตย์ซื่อในตน ในขณะทีส่ ภาพแวดล้ อ ม
รอบตัวเด็กเต็มไปด้วยความฉ้อฉล และทีน่ า่ เศร้าใจก็คอื ครูบางคนเป็นคน
ไม่ซื่อสัตย์  
พ่อแม่และครูตอ้ งพูดคุยเรือ่ งราวและคุณค่าของความซือ่ สัตย์    
โดยหยิบยกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน    
ผูใ้ หญ่ผา่ นโลกมามากกว่า สามารถเลือกหยิบยกกรณีตัวอย่างคุณค่า
ทีเ่ กิดจากความซื่อสัตย์มั่นคงในคุณธรรม มาเล่าให้ลูกหรือศิษย์ฟัง
เพื่อปลูกฝังอุดมคติ “ซือ่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน”

คำถามของแม่ ลูกสาวอายุ ๑๖ จัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนเรียนดี
และเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียน แล้ววันหนึ่งเธอก็โกหก เธอให้เพื่อน
ชายลอกการบ้านแล้วโกหกครูวา่ เธอวางสมุดการบ้านไว้ เพือ่ นหยิบไปลอก
เอง เธอโกหกแม่ว่าไปนอนบ้านเพื่อนผู้หญิง แต่จริงๆ แล้วไปนอนบ้าน
เพื่อนชายที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ตำรวจมาที่บ้านนั้นและพบสุราและยาเสพ
ติด แม่เป็นห่วงว่าลูกจะเสียคน

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๔. จริยธรรม : เคารพ และซื่อสัตย์
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คำตอบของผู้เขียน แนะนำว่า การตำหนิว่าโดนเพื่อนชักนำ
ไปในทางเสื่อมไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะลูกสาวเป็นคนฉลาด ไม่น่าจะ
ถูกชักจูงได้ง่าย และจริงๆ แล้วการตัดสินใจเป็นของลูกสาวเอง แนะนำ
ให้หานักจิตวิทยา หรือนักครอบครัวบำบัด (Family Therapist) ที่
ลูกสาวร่วมเลือก  และให้การยอมรับ เข้ามาช่วยพูดคุย เพื่อให้ลูกสาว
ได้ถอนตัวออกมาจากทางเสื่อม     
เรื่องคำแนะนำในการแก้ปัญหาวัยรุ่นนี้ แตกต่างกันในสังคม
ต่างวัฒนธรรม ในสังคมไทยน่าจะได้มีคนทำงานวิจัยและพัฒนา เพื่ อ
สร้างความรู้ ทักษะ และบริการ ในการช่วยเหลือพ่อแม่และครูให้มีทักษะ
แนะนำ ชี้ทางดีให้แก่ลูกหรือศิษย์อย่างได้ผล 
ในความเห็นของผม ยุทธศาสตร์คอื ช่วยให้ “ฝ่ายเทพ” ในตัวเด็ก
ฉายแสงสร้างความมัน่ ใจ และเคารพตัวเอง แล้วมีพฤติกรรมด้านบวก
จนติดเป็นนิสัย 
วิจารณ์ พานิช
๑๐ มี.ค. ๕๖
บนเครื่องบินไปวอชิงตัน ดีซี
http://www.gotoknow.org/posts/549135
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๕.

จริยธรรม :

ความเห็นอกเห็นใจ
และความเป็นตัวของตัวเอง
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41

“การหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีนั้น เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก ในหลายกรณีพ่อแม่หลงทำร้ายลูก
ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อลูก โดยการตั้งความหวัง
ให้ลกู เป็นอย่างที่ตนต้องการ ไม่ ได้เน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เขา
เติบโตเป็นคนดีตามแบบทีต่ วั เขาเองอยากเป็น”
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ตอนที่ ๓ ของบทที่ ๒ เป็นเรือ่ งการทำสิง่ ทีถ่ กู ต้องโดยไม่หวังผล
ตอบแทน อ่านชือ่ หัวข้อแล้ว ผมนึกถึงคนระดับ ๖ (อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
http://www.gotoknow.org/posts/191595) และระดับความต้องการ
ตามแนวคิดของ Maslow แต่ขอ้ ความในหนังสือไม่ตรงกันกับทีผ่ มตีความ
หัวข้อ คือเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับสภาพสังคมในกลุม่ เด็กวัยรุน่ ทีต่ กอยูใ่ ต้แรงกดดัน
และการรังแกจากเพือ่ น เพราะวัยรุน่ มีความต้องการการยอมรับจากเพือ่ นสูง
อย่างไร้เหตุผล
ผมอ่านสาระในตอนนีแ้ ล้วตีความว่า เป็นเรือ่ งของการเคารพตนเอง
และเคารพคนอืน่ (เพือ่ น) เด็กและเยาวชนต้องได้รบั การฝึกฝนให้มคี วาม
เคารพตนเอง (มัน่ ใจตนเอง) และเคารพคนอืน่ (เพือ่ นๆ) ในเวลาเดียวกัน
ให้พนื้ ฐานจิตใจส่วนนีแ้ ข็งแรงมัน่ คง เพือ่ ให้บงั คับใจตนเองให้มกี ารตัดสินใจ
อย่างยึดมัน่ ในคุณธรรม (Ethical Decision-Making) ได้ แม้ยามมีอารมณ์
ชัว่ วูบไม่ปล่อยให้อารมณ์ชวั่ วูบนัน้ เข้าครอบครองตัวตน จนแสดงพฤติกรรม
ที่เป็นการทำร้ายหรือรังแกผู้อื่น ผู้เขียนใช้คำว่า 
Thoughtful Reflective Behavior

คำถามจากครูของลูกผู้เขียน ตนพบว่าลูกชายวัยรุ่นของตนมี
นิสัยเอาแต่ใจตัว ชอบบังคับเพื่อนหญิงให้ท ำตามที่ ต นต้ อ งการ เมื่อ
เพื่อนไม่ทำตามก็ทิ้งเพื่อน ตนเองเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวจึงเสียใจ
มาก ที่ลูกมีนิสัยเช่นนี้ ตนจะคุยกับลูกอย่างไรดี

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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คำตอบของผู้เขียน หลักการพูดกับลูกวัยรุ่นคือ ให้หลีกเลี่ยง
การเทศนา หรือสั่งสอนลูก แต่ให้ตั้งคำถามให้ลูกคิด และให้เป็นฝ่าย
รับฟังลูกมากกว่าเป็นผูพ้ ดู ผูเ้ ขียนแนะนำให้หาโอกาสคุยกับลูกชายเรือ่ ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดี ย วกั น และเพื่ อ นต่ า งเพศ
ใครก็ตามที่ อ ยากได้ เ พื่ อ นที่ ดี ตนต้ อ งเป็ น เพื่ อ นที่ ดี ก่ อ น เพราะ
ความสัมพันธ์เป็นถนนสองทาง เราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรา
ต้องการให้เขาดีต่อเราอย่างไร เราต้องดีต่อเขาอย่างนั้น ผู้เขียนแนะ
ให้แม่ถามลูกชายว่า รู้ไหมว่าเพื่อนชายที่ดีเป็นอย่างไร แล้วให้ปดิ ปาก
ไม่พดู อะไรอีก
ถ้าลูกชายตอบว่า ผมไม่ทราบ ก็ให้บอกว่า ถ้าอย่างนั้นแม่จะ
บอกให้ในฐานะที่แม่เป็นผู้หญิงคนหนึง่ ไม่มผี หู้ ญิงคนไหนทีช่ อบให้มคี น
มากดดันให้ทำในสิ่ ง ที่ ต นไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะทำ ผู้ ช ายที่ ก ดดั น ผู้ ห ญิ ง เพื่ อ
ความต้ อ งการของตนเองฝ่ า ยเดี ย วเป็ น คนที่ ไ ม่ เ คารพอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
ผู้ห ญิงที่ดีเป็นคนที่เคารพตนเอง และจะไม่ยอมทำตามแรงกดดันใดๆ
และจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเลิกกดดัน ลูกเองมีสิทธิที่จะบอกอีกฝ่ายหนึ่ง
ให้เลิกกดดันให้ลกู ทำสิง่ ทีล่ กู ไม่ชอบ และต้องเคารพในสิทธิของเพือ่ นหญิ ง
ที่ จ ะบอกให้ ลู ก เลิกกดดันในเรื่องนั้น
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ตอนที่ ๔ ของบทที่ ๒ เป็ น เรื่ อ ง
ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตกเป็นเหยือ่ ของ
แรงกดดันจากเพือ่ น (Peer Pressure) ผูเ้ ขียน
แนะนำให้พอ่ แม่/ครู ชวนเด็กทำแบบสอบถาม
ตรวจสอบความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเขามี
คำเฉพาะว่า Sheeple Quiz (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ http://blog.anniefox.com/2009/02/19/how-much-of-asheeple-are-you/) แล้วนำผลมาคุยกัน เพือ่ ให้เด็กเข้าใจว่า ตนต้องฝึกฝน
ตนเองให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตกเป็นเหมือนแกะในฝูงทีท่ ำตามๆ กันไป
ผมเองมองต่างจากข้อเขียนในตอนนี้ ว่าการเรียนแบบโครงการ
หรือโครงงาน (Project Based Learning) และเรียนเป็นทีม ทีม่ ชี ว่ งเวลา
สะท้อนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า
After Action Review ผมมักจะ
เรียกย่อๆ ว่า Reflection/AAR
การเรียนแบบนีจ้ ะค่อยๆ หล่อหลอม
ทักษะการเป็นตัวของตัวเองและ
เคารพความแตกต่างของคนอืน่
ขึน้ เองโดยอัตโนมัติ เป็นทักษะทีเ่ กิดขึน้ จากการลงมือปฏิบตั แิ ละเกิดขึน้ เอง
โดยไม่รู้ตัว หากค่อยๆ หล่อหลอมตัง้ แต่เป็นเด็กเล็กๆ เมือ่ เข้าวัยรุน่ สภาพ
ตกเป็นเหยือ่ ของแรงกดดันจากเพือ่ นก็จะไม่เกิดหรือเกิดได้ยาก การเรียนรู้
ทีถ่ กู ต้องในวัยเด็กจึงเป็นการป้องกันปัญหาพฤติกรรมวัยรุน่ ไปโดยปริยาย
หรือกล่าวในมุมกลับว่า สภาพปัญหาการข่มเหงรังแก และพฤติกรรมถูกกดดัน
จากเพือ่ น เป็นอาการของความผิดพลาดของระบบการศึกษา
สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๕. จริยธรรม : ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง
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คำถามจากครู ข องลู ก ผู้ เขี ย น พ่ อ แม่ ส่ ว นใหญ่ ก ลุ้ ม ใจที่ ลู ก
ทำตามกระแส แต่ตนกลุ้มใจจากพฤติกรรมตรงกันข้ามของลูกสาว คือ
เธอชอบนุ่งกางเกงขาสั้นและเสื้อเชิ้ตของผู้ชาย ข้อดีคือเธอไม่บ้าผู้ชาย
แต่ก็ไม่แต่งผมแบบผู้หญิง ตนอยากให้ลูกสาวเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็
กังวลว่าลูกสาวจะเป็นพวกต่อต้านประเพณีนิยม และเป็นห่วงว่าลูกสาว
ไม่มีเพื่อน เพราะทำตัวแตกต่างมาก ตนควรตักเตือนลูก หรือปล่อยให้ลกู
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเอง
คำตอบของผู้เขียน จงมองลูกในแง่ดี และมองหาแง่ดีของลูก
ให้พบ และเลิกวิตกกังวลกับลูกสาว เพราะลูกเป็นคนเข้มแข็ง กล้าแตกต่าง
สิง่ ทีแ่ ม่ควรทำคือเน้นแง่มมุ ดีๆ ของลูกให้เด่นขึน้ และให้ลกู เห็นมุมเด่นนี้
ชัดขึ้น (Positive Reinforcement) เพื่อให้ลูกค่อยๆ ค้นพบตัวเอง จง
ส่งเสริมให้ลกู เป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่ให้ลกู เป็นอย่างทีแ่ ม่อยากให้เป็น
จะเห็ น ว่ า การหล่อหลอมให้เด็กเติบ โตเป็ น คนดี นั้ น เกิด
จากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก ในหลายกรณีพ่อแม่หลงทำร้ายลูกด้วย
ความรัก และความปรารถนาดีต่อลูก โดยการตั้ ง ความหวั ง ให้ ลู ก
เป็ น อย่างที่ตนต้องการ ไม่ ไ ด้ เ น้ น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เขาเติ บ โต
เป็ น คนดี ต ามแบบที่ตัวเขาเองอยากเป็น
	
				
วิจารณ์ พานิช
					
๒๑ มี.ค. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/549967
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๖.

ช่วยเหลือผู้อื่น :

ความมีน้ำใจ
เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น 47

“ในการสอนเด็กให้เป็นคนดีคือ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก พั ฒ นา
ความมีน้ำใจ ควบคู่กับความมีวิจารณญาณ ว่าความช่วยเหลือ
ที่ต้องการอย่างแท้จริงคืออะไร”
“หากพ่อแม่/ครู ทำให้ตามที่เด็กร้องขอ จะเป็นการ
ทำลายหรื อ ทำร้ายเด็ก เพราะจะทำให้เด็ก เติ บ โตเป็ น คนที่
ช่วยตัวเองไม่เป็น เป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้และไม่มีจิตใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น”

48 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๖. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

ตอนที่ ๖ นี้ ตีความจากบทที่ ๓ How Can I Help? Figuring
Out What’s Needed and Providing Some of It โดยทีใ่ นบทที่ ๓ มี
๔ ตอน ในบันทึกที่ ๖ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ ในบันทึกที่ ๗ จะ
เป็นการตีความตอนที่ ๓ และ ๔  
คำแนะนำสำหรับพ่อแม่/ครู ในการสอนเด็กให้เป็นคนดีคอื ช่วย
ให้เด็กพัฒนาความมีน้ำใจ ควบคู่กับความมีวิจารณญาณ ว่าความ
ช่วยเหลือทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริงคืออะไร
ผมขอเพิม่ เติมความเห็นของตนเองว่า ข้อความในย่อหน้าข้างบน
นัน่ แหละ คือหลักการทีผ่ เู้ ขียนบอกเรา ว่าพ่อแม่/ครู ต้องใช้หลักการทัง้ สอง
ควบคูก่ นั ในการช่วยเหลือเด็กให้พฒ
ั นาความเป็นคนดี คือครูตอ้ งมีทงั้
น้ำใจใฝ่ชว่ ยเหลือ และมีวจิ ารณญาณ ควบคูก่ นั
ในภาพรวมทั้งหมดของบทที่ ๓ นี้ ความช่วยเหลือให้เด็กเป็น
คนดีทำ ๒ ทางควบคู่กัน คือช่วยปลูกฝังนิสัยดี และช่วยให้เด็กขจัด
นิสัยชัว่ ออกไป     
ตอนที่ ๑ ของบทที่ ๓ เป็นเรือ่ ง “ช่วยให้ชว่ ยตัวเองเป็น” ซึง่
หมายความว่า ไม่ใช่ชว่ ยอยูเ่ รือ่ ยไป จนลูก/ศิษย์ กลายเป็นคนอ่อนแอ
หรือเสียนิสยั คือต้องเตรียมให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง หรือพัฒนา
ความเป็นผูใ้ หญ่ รับผิดชอบตัวเองได้ รูจ้ กั มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูอ้ นื่
หลักการคือ ตอนเด็กอายุนอ้ ย พ่อแม่/ครู ช่วยเหลือมากหน่อย
แล้วค่อยๆ ผ่อนให้เด็กทำเอง และให้เด็กได้เข้าใจกระบวนการช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ รวมทัง้ เข้าใจความรูส้ กึ ของผูไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือ จากประสบการณ์
ของตนเอง    
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เด็กบางคนมีแนวโน้มทีจ่ ะขอให้พอ่ แม่/ครู ทำให้อยูเ่ รือ่ ยไป หาก
พ่อแม่/ครู ทำให้ตามที่เด็กร้องขอ จะเป็นการทำลายหรือทำร้ายเด็ก
เพราะจะทำให้เด็กเติบโตเป็นคนทีช่ ว่ ยตัวเองไม่เป็น เป็นคนหนักไม่เอา
เบาไม่สู้ และไม่มจี ติ ใจช่วยเหลือผูอ้ นื่
เมื่อพ่อแม่/ครู ช่วยเหลือเด็ก ก็ใช้เป็นโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วย โดยพ่อแม่/ครู ต้องรูจ้ กั วิธจี บั เส้น
สัญชาตญาณความเมตตากรุณาของมนุษย์ โดยการบอกเด็กว่าการทีเ่ ด็ก
ช่วยเหลือพ่อแม่/ครู น้อง/พี่/เพื่อน นั้น เป็นสิ่งน่าชื่นชมยกย่อง และ
พ่อแม่/ครู รูส้ กึ ภูมใิ จในตัวเด็กมาก 
เมือ่ เด็กพยายามช่วยเหลือตัวเองหรือ
ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ประสบความยากลำบาก 
พ่อแม่/ครู ต้องยับยัง้ ตัวเองไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือ
จงเปิดโอกาสให้เด็กได้ฟนั ฝ่าเอง แล้วแสดงความชืน่ ชม
ในทันทีทเี่ ด็กทำได้สำเร็จ เป็นจิตวิทยาส่งเสริมให้เด็ก
อยากใช้ความพยายามในโอกาสต่อไป เป็นการสร้างนิสยั
สูส้ งิ่ ยากและจะช่วยให้เด็กค่อยๆ พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้และช่วยเหลือผูอ้ นื่ เป็น และเรียนรูว้ า่ ความมีเมตตากรุณานำไปสู่
การช่วยเหลือ และการช่วยเหลือซึง่ กันและกันคือชีวติ
เมือ่ ลูก/ศิษย์ โตขึน้ เด็กจะต้องการความมีอสิ ระ พ่อแม่/ครู ควร
คุยกับเด็ก ว่าอยากได้อสิ ระเรือ่ งใดบ้าง และทำความเข้าใจว่า ความมีอสิ ระ
(Independence) ต้องคูก่ บั ความรับผิดชอบ (Responsibility) และทำ
ตามข้อตกลง (Accountability) โดยเด็กต้องทำตามข้อตกลงทีต่ นสัญญาไว้
และพ่อแม่/ครู ก็ตอ้ งทำตามข้อตกลงตามทีส่ ญ
ั ญาไว้ 
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เมือ่ ลูก/ศิษย์ วัยรุน่ มาขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษา พ่อ
แม่/ครู ต้องอย่ารีบบอกความเห็นของตน ให้ถามกลับว่านอกจากเล่าปัญหา
(Problem) แล้ว ขอให้เล่าแนวทางแก้ปญ
ั หา (Solution) ทีเ่ ด็กคิดไว้
แล้วจึงแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกัน จะแปรสภาพทีพ่ อ่ แม่/ครู “สอน” เด็ก
(ซึง่ เด็กวัยรุน่ ไม่ชอบถูกสัง่ สอน) ให้กลายเป็นการปรึกษากันอย่างเพือ่ น
หรือคนทีเ่ ท่าเทียมกันมากขึน้ เป็นการปรับความสัมพันธ์ตอ่ กัน แบบผูใ้ หญ่
ต่อผูใ้ หญ่ (แต่กต็ อ้ งตระหนักว่า ลูก/ศิษย์ ยังไม่ใช่ผใู้ หญ่เต็มที)่   
ทีส่ ำคัญยิง่ หากพบว่าวิธคี ดิ /วิธปี ฏิบตั ิ ของลูก/ศิษย์ เหมาะสม จง
ให้คำชมเชย

คำขอความช่วยเหลือของหนุม่ ๑๖ พ่อแม่ให้เงินไม่พอใช้ เพราะ
ต้องพาสาวไปเทีย่ ว แถมยังต้องจ่ายค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เพิม่ ขึน้ ขอเงิน
จากพ่อแม่เพิม่ พ่อเข้าใจ แต่แม่ยนื กรานไม่ให้ ตนพยายามหาเงินเองโดยไป
รับจ้างเพือ่ นบ้านตัดหญ้าแต่ไม่พอ จนแต้มเข้าตนจึงไปขโมยของจากร้านและ
โดนจับได้ พ่อแม่กย็ งั ไม่ยอมให้เงินเพิม่ และตอนนีแ้ ม่ไม่ยอมพูดด้วย ตน
เศร้าใจมาก
คำตอบของผูเ้ ขียน ข้อเขียนนีค้ ล้ายๆ จะโทษพ่อแม่ ว่าเป็นต้น
เหตุให้ตนต้องขโมย ซึง่ จริงๆ แล้วไม่เกี่ยวกันเลย การขโมยมาจากการ
ตัดสินใจผิดของตนเอง เป็นความรับผิดชอบของตนเองทีจ่ ะต้องเลิกพฤติกรรม
แบบนีเ้ สีย 
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ผูเ้ ขียนแนะนำให้หนุ่ม ๑๖ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กบั พ่อแม่  
โดยเข้าไปขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ และบอกพ่อแม่ว่าตนจะถือ
ความผิดพลาดในอดีตเป็นครูทจี่ ะไม่ทำสิง่ ผิดซ้ำอีก หากต้องการเงินเพิม่ ก็จะ
ขวนขวายหาเอง บาดแผลทางใจระหว่างหนุม่ ๑๖ กับพ่อแม่กจ็ ะค่อยๆ หาย    
ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๓ เป็นเรือ่ งการฝึกเด็กให้เป็นคนเห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ โดยผูเ้ ขียนเล่าเรือ่ ง Dear Abby (อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
http://en.wikipedia.org/wiki/Dear_Abby) ตอบคำปรึกษาของแม่สงู อายุ
คนหนึง่ ใช้สมญานามว่า Alone in the Kitchen ทีล่ กู สาวทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่แล้ว
๒ คน แยกครอบครัวไปแล้ว และกลับมาบ้านแม่ในงานเลีย้ งประจำปี ทำตัว
เป็นแขกเหมือนแขกคนอืน่ ๆ ๒๐ คน ให้แม่เป็นเจ้าภาพทำครัว ล้างจาน ฯลฯ
โดยไม่ชว่ ยแม่เลย จนแม่หมดแรงเป็นลมก็ชว่ ยนิดๆ หน่อยๆ แล้วก็ทำตัวอย่าง
เดิมอีก เป็นอย่างนีท้ กุ ปี 
ผูเ้ ขียนบอกว่า ตนให้คะแนนคำตอบของ Dear Abby เพียง C+
เท่านัน้ เพราะไม่ได้ให้คำแนะนำวิธแี ก้ปญั หาอย่างแท้จริง แล้วผูเ้ ขียนก็เขียน
คำตอบให้ใหม่ ว่าพฤติกรรมของลูกสาวเป็นกระจกสะท้อนวิธีเลี้ยงและ
ฝึกสอนลูกของคุณ Alone in the Kitchen ทีไ่ ม่ได้สอนให้ลกู เห็นอกเห็นใจ
คนอืน่ และรูจ้ กั เข้าไปช่วยเหลือ
ผูเ้ ขียนแนะนำว่า ในงานเลีย้ งปีตอ่ ไปจงเริม่ ด้วย
การขอโทษลูกสาว ที่แม่ไม่ได้ฝึกความมีน้ำใจให้แก่ลกู
เป็นคำตอบทีส่ ะใจแท้ๆ   
ถึงตอนนี้ ผมก็นกึ ออกว่า การทีพ่ อ่ แม่
มอบหมายงานบ้านให้ลกู ช่วยเหลือและรับผิดชอบ
เป็นการฝึกเด็กให้รจู้ กั ช่วยเหลือผูอ้ นื่ โดยทางอ้อม
และนึกขอบคุณแม่ทเี่ ข้มงวดมอบหมายสารพัดงาน
ให้ผมทำตัง้ แต่เด็กๆ  
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คำปรึกษาของสาว ๑๖ ทีค่ รอบครัวกำลังเผชิญความยากลำบาก
แม่ตอ้ งทำงานตัง้ แต่ ๔.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. พ่อป่วยเป็นมะเร็งและต้องการ
คนพยาบาล พีส่ าวมีครอบครัวและอยูไ่ กล ตนจึงต้องทำงานบ้านทุกอย่าง
รวมทัง้ ต้องไปเรียนและทำการบ้าน ซึง่ ครูขยันให้การบ้านมาก ขอคำแนะนำ
วิธจี ดั ระบบงานให้ทำได้เร็ว
คำตอบของผูเ้ ขียน เริม่ ด้วยการชมสาว ๑๖ ว่าชืน่ ชมความมี
น้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ของสาว ๑๖ เป็นอย่างยิง่ และเชือ่ ว่าพ่อแม่กภ็ มู ใิ จ
ในตัวลูกคนนี้ มากที่มีน้ำใจช่วยเหลือ แนะนำให้บอกครูเรื่องความยาก
ลำบากทีบ่ า้ น เพือ่ ให้ครูชว่ ยลดภาระการบ้านและช่วยเหลือการเรียนทาง
อืน่ ด้วย ควรไปคุยกับครูแนะแนว (School Counselor) ซึง่ จะช่วยพูด
ทำความเข้าใจกับครูผสู้ อนอีกทางหนึง่ ด้วย
คำแนะนำให้ทำงานเป็นระบบและเร็วขึน้
คือ ให้ทำรายการของสิง่ ทีต่ อ้ งทำทีบ่ า้ น แยกแยะ
ระหว่างสิง่ ทีต่ อ้ งทำทุกวัน กับสิง่ ทีท่ ำ ๒ - ๓ ครัง้
ต่อสัปดาห์ จะช่วยให้จัดระบบการทำงานได้ดขี นึ้
ขอให้ยอมรับว่าสภาพทีเ่ ป็นอยูเ่ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเผชิญ แต่ชวี ติ จะไม่เป็นเช่น
นีต้ ลอดไป
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คำแนะนำคือ จงทำหน้าทีเ่ พือ่ ครอบครัวและเพือ่ การเรียนให้ดี
ทีส่ ดุ และจัดเวลาวันละอย่างน้อย ๓๐ - ๖๐ นาที ทุกวัน สำหรับอยูก่ บั
ตัวเอง เป็นเวลาของตัวเอง 
 
วิจารณ์ พานิช
๒๔ มี.ค. ๕๖
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
http://www.gotoknow.org/posts/550466
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๗.

ช่วยเหลือผู้อื่น :
ความเคารพผู้อื่น และ
เคารพตนเอง

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๗. ช่วยเหลือผู้อื่น : ความเคารพผู้อื่น และเคารพตนเอง 55

4 คำถาม ฝึกความอดทน อดกลัน้ ของพ่อแม่และครู
• กำลังรูส้ กึ อย่างไร
• ทำไมพฤติกรรมนีท้ ำให้เราไม่พอใจมากถึงเพียงนี้
• เมือ่ เกิดเหตุการณ์นแี้ ล้ว ตามปกติตวั เรามีปฏิกริ ยิ าอย่างไร
ปฏิกริ ยิ าของเราช่วยลดหรือเพิม่ ปัญหา
• จริงๆ แล้ว ลูก/ศิษย์ ของเราต้องการอะไร
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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 ในบันทึกที่ ๖ ได้ตคี วามตอนที่ ๑ และ ๒ ไปแล้ว ในบันทึกที่ ๗
นีจ้ ะเป็นการตีความตอนที่ 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)
พ่อแม่มกั เอาใจใส่สอนลูกในวัยเด็กเล็กให้มคี ณ
ุ ลักษณะความเป็น
คนดีเหล่านี้ แต่มกั เผลอไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้ในวัยที่ลูกสับสนทีส่ ดุ คือวัย
Tween ทีล่ กู มักมีปญั หากับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
เช่น เพือ่ นรักกันมาหลายปี เอาใจออกห่างไปสนิทกับคนอืน่ และทำตัวห่างเหิน
ก็รสู้ ึกสะเทือนใจน้อยใจ เนื่องจากเด็กยังพัฒนาความเคารพตนเอง
มั่นใจในตนเองไม่เต็มที่
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นี่คือการจัดการกรณี “เพื่อนทรยศ” ที่ เ ด็ ก จะต้องรู้ว่ามีวิธี
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
เมือ่ เด็กวัย Tween/Teen มีปญ
ั หามิตรภาพระหว่างเพือ่ นสนิท  
หลายครัง้ คูก่ รณีไม่ทราบว่าจะแก้ปญ
ั หาอย่างไร ผูใ้ หญ่ทเี่ ขาไว้วางใจจะ
ช่วยแนะนำได้ สิง่ ทีค่ วรแนะนำคือ ให้ยนื หยัดมัน่ คงในตนเอง (Assertive)
แต่ไม่ใช่แสดงความก้าวร้าว (Aggressive) ต่อเพือ่ น เด็กต้องเรียนรูท้ จี่ ะ
แยกแยะระหว่างพฤติกรรมสองแบบนี 
้
ผู้เขียนแนะนำให้พอ่ แม่/ครู ฝึกวิธคี ลายความขัดแย้งระหว่างเพื่อน
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
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ปัญหาของหนุม่ ๑๕   ทีเ่ บือ่ อาหาร   ตอนเช้ากิน Energy Bar
ครึง่ ชิน้ ก่อนไปโรงเรียน ตอนเทีย่ งไม่กนิ อะไรเลย ตอนเย็นกิน Energy Bar
ครึ่งชิ้นที่เหลือกับผลไม้เล็กน้อย เมื่อไรที่กินอาหารจะรู้สึกว่าตนทำผิด
ตนรู้สึกไม่ดีเมื่อมีคนมาว่าตนอ้วน หรือชี้จุดอ่อนของตน แม่บอกว่าตน
กินอาหารไม่พอแต่ตนทำเป็นไม่ได้ยนิ เพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียนชวนให้กินอาหาร
ของเขา ตนปฏิเสธ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเพื่อนๆ เป็นห่วง ตนไม่รู้สึกว่าได้รับการ
ต้อนรับทีด่ ไี ม่วา่ ทีไ่ หน ครูหวั หน้าฝ่ายดูแลนักเรียนถามว่าอยากคุยกับครูไหม
ตนตอบว่าตนเองสบายดี ตนรูว้ า่ ครูเป็นห่วง ตนไม่รวู้ า่ จะทำอย่างไรดี มี
ปัญหาทีแ่ ก้ไม่ตก
คำตอบของผู้เขียน เธอมีปัญหาอย่าง
แน่ น อน ทุ ก คนที่ รู้ จั ก เธอเป็ น ห่ ว ง ทั้ ง แม่ ครู
เพื่อ นๆ และครูหัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน และ
การที่เธอเขียนมาขอความช่วยเหลือ ก็แสดงว่า
เธอเป็นห่วงตัวเองด้วย
ใครๆ ก็ มี ปั ญ หาไม่ อ ยากกิ น อาหารได้
ฟั ง คล้ายกับว่าเธอไม่อยากกินเพราะกลัวถูกล้อว่าอ้วน จนกลายเป็น
นิสัยไม่อยากกินอาหาร  
ฉันขอเพิม่ ตนเองเป็นอีกคนหนึง่ ทีเ่ ป็นห่วงเธอ และขอจับประเด็น
ทีเ่ ธอบอกว่า “ไม่รวู้ า่ จะทำอย่างไรดี” เพือ่ แนะนำดังต่อไปนี้
ให้คยุ กับแม่ บอกความจริงหรือความรูส้ กึ ของเธอทัง้ หมด ตาม
ทีเ่ ขียนมาปรึกษาฉัน คือเรื่องไม่อยากกิน เรื่องรู้สึกหดหู่ บอกแม่วา่ เธอ
ไม่อยากรูส้ กึ เช่นนีอ้ กี ต่อไป บอกแม่วา่ เธออยากคุยกับครูหวั หน้าฝ่ายดูแล
นักเรียน และ/หรือทีป่ รึกษาประจำโรงเรียน  
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ตอนที่ ๔ เป็นคำแนะนำต่อพ่อแม่/ครู เรื่องฝึกเป็นคนอดทน
อดกลัน้ ไม่แสดงความโกรธโมโหวูว่ าม เมือ่ ลูก/ศิษย์ มีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
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 ลูก/ศิษย์ เป็นสัญญาณบอกว่า เขากำลังต้องการความสนใจ ต้องการ
มีคนมาฟังความต้องการของเขา    
ในสถานการณ์นี้พ่อแม่/ครู จึงควรหาโอกาสคุยกับลูก/ศิษย์ ว่า
เขาอยากบอกอะไร ความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไร พ่อแม่/ครู
พร้อมที่จะฟัง   
พฤติกรรมเช่นนี้ของพ่อแม่/ครู จะช่วยให้สติเด็ก ว่าตัวเขาเอง
ต้องพร้อมให้โอกาสคนอืน่ บอกความต้องการของเขาด้วย  
ผมคิ ด ว่ า สาระที่แท้จริงของตอนที่ ๔
นี้คือ จาคะ หรือการให้   การให้ทที่ รงคุณค่าทีส่ ดุ
คือให้ความเอาใจใส่ แคร์ตอ่ ความรูส้ กึ ของคนอืน่   
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คำถามของครูของลูกผู้เขียน ลูกชายอายุ ๑๔ มีอาการโวยวาย
และกล่าววาจาผรุสวาท เมื่อไม่ได้ดังใจ ต่อมาทะเลาะและมีการลงมือลง
ไม้กับพ่อ ซึ่งหย่าขาดจากผู้ถามไปแล้ว จึงหนีมาอยู่กับแม่และสามีใหม่
ของแม่ แล้วก็เกิดเหตุอย่างเดิม โดยมีความรุนแรงกับแม่ แล้วในที่สุด
ก็ขอโทษแม่ ขอปรึกษาว่าควรให้ไปคุยกับหลวงพ่อทีว่ ดั ทีท่ ำหน้าทีแ่ นะนำ
เยาวชน หรือควรนำเรื่องไปขอคำแนะนำจากศาลเยาวชน
คำตอบของผูเ้ ขียน นี่คือปัญหาทักษะในการจัดการความโกรธ
และไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์ของตน เป็นเรื่องที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้
แต่กม็ สี ญ
ั ญาณทีด่ ี ทีใ่ นเหตุการณ์สดุ ท้ายเขาขอโทษแม่ แสดงว่า
เขารูต้ วั ว่าทำผิด คำแนะนำคือควรให้ไปคุยกับหลวงพ่อ (ในศาสนาคริสต์)
ทีใ่ ห้คำแนะนำเยาวชน และควรปรึกษานักครอบครัวบำบัด (Family
Therapist) ด้วย  
แนะนำให้คุยกับลูก บอกลูกว่าแม่รักลูกและเชื่อว่าลูกเป็นคนดี  
แต่บางครั้งลูกก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และทำสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งไม่ดี และ
แม่ไม่อยากให้เกิดขึน้ แต่แม่กเ็ ข้าใจว่าในสภาพเช่นนั้นสถานการณ์มนั คุม
ไม่อยู่ แม่ตอ้ งการให้ลกู เติบโตเป็นคนดีมคี วามสำเร็จ มีพลังภายในจิตใจที่
จะควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์เช่นนั้นได้ และเป็นคนที่รู้จักเคารพให้
เกียรติคนอื่น
บอกลูกว่า คนที่จะช่วยฝึกการควบคุมอารมณ์ได้คือหลวงพ่อ
ที่ให้คำแนะนำเยาวชน และนักครอบครัวบำบัด
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ผูเ้ ขียนแนะนำว่า สภาพที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาครอบครัว ดังนัน้
ทัง้ สามีเก่า สามีใหม่ และครูผถู้ าม ต้องร่วมมือกันด้วย โดยการช่วยเหลือ
ของนักครอบครัวบำบัด ซึง่ คำแนะนำนี้น่าจะไม่สอดคล้องกับบริบทไทย
ในสั ง คมไทย น่ า จะหาทางขอคำแนะนำจากนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก
สั ง คมสงเคราะห์ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถช่ ว ยเหลื อ ได้ ห รื อ ไม่
					
					
วิจารณ์ พานิช
					
๒๔ มี.ค. ๕๖
				
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
http://www.gotoknow.org/posts/550969
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๘.

การให้อภัย :

ความเคารพให้เกียรติ
และความเชื่อถือไว้วางใจ

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ

63

สี่คำถาม
• เกิดอะไรขึ้น ตอบด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่มีการตีความ
• การตอบสนองของเราก่อผลอะไรต่อสถานการณ์นั้น
• ฉันจะพูดหรือเขียน เพื่อสื่อสารกับบุคคลผู้นั้น
ว่าอย่างไร (ที่สะท้อนวุฒิภาวะและจริยธรรม)
• หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก ฉันจะประพฤติตน
แตกต่างจากที่เกิดขึ้นแล้วอย่างไรบ้าง

64 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ

ตอนที่ ๘ นี้ ตีความจากบทที่ ๔ How About Letting It Go
Already? Releasing Shame, Regret and Contempt โดยทีใ่ นบทที่ ๔
มี ๔ ตอน ในบันทึกที่ ๘ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒  ในบันทึกที่ ๙ จะ
เป็นการตีความตอนที่ ๓ และ ๔  
ทัง้ บทที่ ๔ ของหนังสือ เป็นเรือ่ งการฝึกลูก/ศิษย์ ให้รจู้ กั ให้อภัย
ทั้งให้อภัยตนเอง และให้อภัยผูอ้ นื่ ไม่ถอื เอาความผิดพลาดมาเป็นอารมณ์
ที่กัดกร่อนจิตใจ แต่ถือเป็นการเรียนรู้ 
ตอนที่ ๑ เป็นเรือ่ งฉันทำผิดเสียแล้ว เล่าเรือ่ ง
ของตัวผูเ้ ขียนเอง ในสมัยเป็นนักเรียนได้ทำโครงงาน
ร่วมกับเพื่อนคนหนึ่ง เป็นเวลา ๑ ปี ผลงานออกมาดี
แต่ผลด้านมิตรภาพย่อยยับ คือตนไม่พดู กับเพื่อนคนนั้นอีกเลย 
และจริงๆ แล้วผูเ้ ขียนไม่ใช่ทำผิดเรือ่ งนีเ้ รือ่ งเดียว แต่ในช่วง ๑ ปี
นั้น และอีก ๒ ปีต่อมา ผู้เขียนได้ระเบิดอารมณ์ในที่ต่างๆ และต่อบุคคล
ต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่ได้ตามหลอกหลอนผู้เขียน ที่ได้ทำความยุ่งยาก
ให้แก่ผู้คนจำนวนมากมาย จนถึงจุดหนึ่ง ผู้เขียนก็เข้าใจ …. ที่จะให้
อภัยตนเอง ลืมเรื่องร้ายเหล่านั้นเสีย เหลือไว้เฉพาะบทเรียนสำหรับ
สอนตน และสอนลูก/ศิษย์
ว่าเมือ่ เกิดความรู้สึกคับข้องใจ ที่มีคนสร้างความไม่พอใจแก่ตน  
ให้หายใจลึกๆ หลายๆ ครั้ง แล้วถามตัวเองด้วยสี่คำถาม
• เกิดอะไรขึน้ ตอบด้วยข้อเท็จจริงเท่านัน้ ไม่มกี ารตีความ
• การตอบสนองของเราก่อผลอะไรต่อสถานการณ์นนั้
• ฉันจะพูดหรือเขียน เพื่อสื่อสารกั บ บุ ค คลผู้ นั้ น ว่าอย่างไร
(ทีส่ ะท้อนวุฒภิ าวะและจริยธรรม)
• หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก ฉันจะประพฤติตนแตก
ต่างจากทีเ่ กิดขึน้ แล้วอย่างไรบ้าง
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ข้อความในย่อหน้าบน ทำให้ผมนึกถึงกระบวนการ AAR หรือ
Self-Reflection และได้ตระหนักว่า AAR ช่วยเปลีย่ นเรือ่ งร้าย (ความ
รูส้ ึกผิด ทีเ่ กาะกินใจ) ให้กลายเป็นดี (การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง) ได้
	
คำถามของหนุ่ม ๑๑ “เพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของผมเอาใจออก
ห่า งไปมี เ พื่ อ นใหม่ และไม่ยอมไปเที่ยวกับผมอี ก ไม่ ย อมนั่ ง ใกล้ผม
ตอนกินอาหารเทีย่ ง และทำท่าไม่อยากพูดกับผม เขาแสดงท่าทีวา่ เขาทิง้
ผมแล้ว ผมกลับบ้านด้วยความช้ำใจทุกวัน”
คำตอบของผู้เขียน “เขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดในโลก 
เขาอาจจะเป็นในอดีต แต่ไม่ใช่ในเวลานี้ เพือ่ นทีด่ ไี ม่ปฏิบัติ
ต่อเพื่อนอย่างที่เธอเล่า เธอเคยบอกความรู้สึกของเธอ
กับเขาหรือยัง ถ้ายังก็น่าหาโอกาสบอก แต่ก็อย่าหวังมาก
ว่าเขาจะกลับมาเป็นอย่างเดิม สิง่ ทีเ่ ธอต้องทำในเวลานีค้ อื บอกตัวเองว่า
‘ฉันเป็นคนมีเกียรติ และควรได้รบั การให้เกียรติจากคนอืน่ แต่เพื่อนคนนี้
ไม่ให้เกียรติแก่ฉันอย่างที่เพื่อนควรให้เกียรติแก่กัน ฉันจะไม่ยอมให้เขา
หรือใครก็ตามมาทำให้ฉนั รูส้ กึ ต่ำต้อย ฉันจะไม่รสู้ กึ เสียใจอีกต่อไป ฉันจะ
ปล่อยเขาไป เขามีสทิ ธิทจี่ ะมีเพือ่ นใหม่ และฉันก็มสี ทิ ธิเหมือนกัน’”  
ตอนที่ ๒ เป็นเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ที่คนเราทุก
คนต้องการจากคนอืน่ และลูก/ศิษย์ ก็ตอ้ งการจากเรา และจากเพือ่ น
ของเขา คนที่ไม่ได้รับความไว้วางใจ หรือเคยได้รับ แล้วเกิดเหตุการณ์
ทีผ่ อู้ นื่ หมดความเชือ่ ถือไว้วางใจ จะรูส้ กึ เป็นทุกข์ เด็กวัยรุน่ จะมีปญ
ั หานี้
มากเป็นพิเศษ เด็กมักจะคร่ำครวญว่า ตนไม่ได้รบั ความเชือ่ ถือไว้วางใจ
จากพ่อแม่ หรือจากเพือ่ นเสียแล้ว
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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
พ่อแม่/ครู ต้องฝึกความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจให้แก่ลกู /ศิษย์ ทัง้ โดย
การสนทนาทำความเข้าใจจากเหตุการณ์ในชีวติ จริงของเด็ก และโดยการ
ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เช่น การตรงเวลานัด การปฏิบตั ติ ามสัญญา
เป็นต้น
คำถามของครูของลูก “ภรรยาของผมค้นห้องของลูก (ลูกชาย
อายุ ๑๗ ลูกสาวอายุ ๑๕) พบยานอนหลับทีซ่ อื้ ได้ตามร้านในห้องลูกสาว
ลูกชายฝึกมวยปล้ำ และพบไนอาซิน แคปซูล และยาระบายท้อง ลูกชาย
เคยมีปญั หาสูบกัญชาทีบ่ า้ นหลายครัง้ จะทำอย่างไรดี ตนคิดว่าต้องเผชิญหน้า
กับลูกทัง้ สอง ซึง่ ก็หมายความว่าต้องบอกเขาว่า เราค้นห้องเขาและทำให้เขา
หาทีซ่ อ่ นใหม่”
คำตอบของผูเ้ ขียน “นีค่ อื เรือ่ งการ
ทำหน้าทีพ่ อ่ แม่อย่างมีความรับผิดชอบ ซึง่ มี
จุดสำคัญ ๒ ประเด็น คือ (๑) ความปลอดภัย
ของลูก (๒) เพือ่ สอนลูกเป็นคนดี เรือ่ งการ
เสพหรือใช้ยาเป็นสิ่งอันตรายยิ่งของวัยรุ่น
พ่อแม่ไม่ตอ้ งขอโทษลูกเลย ในการทำหน้าที่
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เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ ของลูก ในสหรัฐอเมริกา การใช้ยาทีซ่ อื้ ได้จากร้าน
โดยใช้อย่างผิดๆ เป็นเรือ่ งดาษดืน่ มาก และมีอนั ตรายมากกว่าทีค่ ดิ ยาไนอาซิน
(วิตามิน บี ๓) เป็นยาทีว่ ยั รุน่ เชือ่ กันว่า เมือ่ กินแล้วจะทำให้ตรวจจับยาเสพติด
ไม่พบ (ซึง่ ไม่จริง) และยานีก้ นิ มากๆ เป็นอันตราย การเสพยาเสพติดเป็นเรือ่ ง
ทำลายอนาคตของเด็ก พ่อแม่ตอ้ งร่วมมือกันป้องกัน และเด็กมักเสพเป็นแก๊ง
โดยช่วยเหลือกันแนะนำชักชวนหรือหายามาให้แก่กนั คุณควรสอบหาว่ามี
เพือ่ นคนไหนบ้างของลูกทีเ่ กีย่ วข้อง และโทรศัพท์ไปแจ้งเรือ่ งนีแ้ ก่พอ่ แม่ของเขา
โดยถือหลักว่าพ่อแม่ตอ้ งช่วยเหลือกัน ในการปกป้องคุม้ ครองลูกจากความชัว่ ร้าย
ต่างๆ รวมทัง้ จากความประพฤติไม่ดขี องตัวลูกเอง
บอกลูกตรงๆ ว่า การใช้ยาเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ เพราะเป็นอันตราย
ต่ออนาคตของตัวลูกเอง ควรร่วมกับลูก ค้นอินเทอร์เน็ต ศึกษาว่ายาแต่ละชนิด
ทีล่ กู ใช้มอี นั ตรายอย่างไร บอกลูกว่า เหตุการณ์นที้ ำให้พอ่ แม่หมดความเชือ่
ถือลูกอย่างไร และลูกต้องทำอย่างไรเพือ่ ฟืน้ ความน่าเชือ่ ถือของตน โดยให้เวลา
ระยะเวลาหนึง่ สำหรับให้ลกู พิสจู น์ความน่าเชือ่ ถือของตน”     
ข้อคิดเพิม่ เติมของผมคือ พ่อแม่ตอ้ งแสดงให้ลกู เข้าใจว่า ทัง้ หมดที่
พ่อแม่ทำนัน้ ไม่ใช่ทำเพราะอารมณ์ววู่ าม ไม่ได้ทำเพือ่ ตนเอง แต่ทำเพือ่ อนาคต
ของตัวลูกเอง และเป็นการทำหน้าทีพ่ อ่ แม่ทรี่ กั ลูก และห่วงใยอนาคตของลูก
					
วิจารณ์ พานิช
					
๒๗ มี.ค. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/551493

68 สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๘. การให้อภัย : ความเคารพให้เกียรติ และความเชื่อถือไว้วางใจ

๙.

การให้อภัย :

เข้าใจ ให้อภัย
และให้โอกาสแก้ตัว
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“สังคมวัตถุนิยม ทุนนิยม กำลังทำทารุณกรรมต่อ
วัยรุ่น เพือ่ สร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างบ้าคลั่ง พ่อแม่/ครู
และสังคม ต้องช่วยกันสร้างภูมคิ มุ้ กันทางอารมณ์ และทางสติ
ปัญญา เพือ่ ไม่ ให้วยั รุน่ ตกไปอยู่ ใต้อทิ ธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อ
การสอนลูก/ศิษย์ ให้ เป็นคนดี หมายรวมถึงการพัฒนาภูมคิ มุ้ กันนี้
ด้วย”
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ทัง้ บทที่ ๔ ของหนังสือ เป็นเรือ่ งการฝึกลูก/ศิษย์ ให้รจู้ กั ให้อภัย
ทัง้ ให้อภัยตนเอง และให้อภัยผูอ้ นื่ ไม่ถอื เอาความผิดพลาดมาเป็นอารมณ์
ทีก่ ดั กร่อนจิตใจ แต่ถอื เป็นการเรียนรู้
ตอนที่ ๓ ของบทนีเ้ ป็นเรือ่ ง ผิดไปแล้ว ขอโอกาสแก้ตวั เล่าเรือ่ ง
ของตัวผูเ้ ขียนเอง ทีท่ ำหน้าทีใ่ ห้คำแนะนำวัยรุน่ ทีถ่ ามปัญหาทางอินเทอร์เน็ต
ในชือ่ Hey!Terra (อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.anniefox.com/
teens/ask.html) โดยมีเด็กผูห้ ญิงถามว่า ตนได้ทำ Masturbation ให้
เพือ่ นผู้ชายระหว่างนั่งเรียนในชั้น แต่อยากเลิก จึงเขียนมาขอคำแนะนำ
ผูเ้ ขียนทำผิดทีต่ อบดุเด็กไปว่า ทำไมจึงทำพฤติกรรมน่าบัดสีเช่นนัน้   
เด็กตอบกลับมาว่า ตนเขียนมาขอคำแนะนำ เพราะต้องการทีพ่ งึ่
ไม่นกึ ว่าจะได้รบั คำตอบเช่นนี้ ผูเ้ ขียนจึงเขียนขอโทษกลับไป และแนะนำให้
บอกเพือ่ นผูช้ ายตรงๆ ว่าตนต้องการเลิกทำสิง่ นัน้ แล้ว และไม่เอามือไปใกล้ตวั
เพือ่ น ถ้าเพือ่ นถามเหตุผล ก็ให้ตอบเพียงว่าไม่ตอ้ งการทำสิง่ นัน้ อีกแล้ว
เด็กตอบกลับมาขอบคุณ ๒ วันให้หลัง และบอกข่าวดีวา่ ปัญหาได้
จบสิน้ ไปแล้ว 
เรือ่ งนีส้ อนเราและเด็กว่า คนเราทำผิดพลาดได้
แต่ตอ้ งรูต้ วั ว่าผิด และดำเนินการแก้ไข หน้าทีข่ องพ่อแม่/ครู
คือช่วยเหลือเด็กให้ออกมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือ ให้โอกาสแก้ตัว
พ่อแม่/ครู ควรคุยกับเด็ก เรือ่ งความเอือ้ เฟือ้ เห็นอกเห็นใจต่อ
กัน ในการให้โอกาสแก้ตวั ว่าเป็นคุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ของการเป็นคนดี
โดยยกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเด็กขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา
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ตอนที่ ๔ ของบทที่ ๔ เป็นเรื่อง ฟังให้ได้ความหมายที่แท้จริง    
ยกตัวอย่างลูกชายของผู้เขียนเอง เมื่อเข้าวัยรุ่น (อายุ ๑๓) พ่อแม่ชวน
ไปเทีย่ วด้วยกัน ลูกปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า ไปกับแม่แล้วอึดอัด เพราะ
แม่ชอบจุกจิกจู้จี้   
พ่อแม่คาดหวังให้ลูกมีวุฒิภาวะ เคารพให้เกียรติผู้อื่น และมี
ความรับผิดชอบ แต่เมื่อลูกทำผิดหรือไม่ได้ดังใจพ่อแม่ ตัวพ่อแม่เอง
กลับแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่คาดหวังจากลูก นี่คือจุดอ่อนของ
พ่อแม่เอง คือแสดงอารมณ์เสียเอากับลูกแบบยั้งไม่อยู่ หรือไม่ยั้ง 
เมื่อเล็ก ลูกจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ มีพ่อแม่เป็นฮีโร่ แต่เมื่อเข้า
วัยรุ่น ก็จะฝึกทักษะการเป็นผูใ้ หญ่ หรือการมีอสิ ระ ด้วยการตำหนิหรือ
หาจุดอ่อน ของพ่อแม่ หรือใช้คำพูดที่กวนอารมณ์ของพ่อแม่
กลับไปที่ลูกชายอายุ ๑๓ ปี ของผู้เขียนหนังสือ 
ที่ปฏิเสธการไปเที่ยวกับพ่อแม่ ด้วยถ้อยคำไม่น่าฟัง คือ
โยนความผิดไปให้แม่ ทั้งๆ ที่เหตุผลเบื้องลึกที่พ่อแม่
ต้องเข้าใจคือ กลัวว่าไปเที่ยวกับพ่อแม่แล้วไปพบเพื่อน 
เพื่ อ นจะนำมาล้อทีโ่ รงเรียนว่าเป็นหนุม่ แล้วยังไม่หย่านม  
ยังไปเทีย่ วกับพ่อแม่อยู่ ความกลัวนีจ้ ะหายไปเมือ่ เด็กพัฒนาความเคารพ
มั่นใจในตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กหลุดออกจากอิ ท ธิ พ ลหรือแรงกดดัน
ของเพื่อนๆ (Peer Pressure)  
ในกรณีของลูกชายของผู้เขียน โชคดีที่พ่อแม่ไม่ถือสาถ้อยคำ
ไม่รนื่ หูของลูกวัยรุน่ ยังแสดงความรัก ความเคารพต่อความคิดเห็นของลูก
และชวนทำโน่นทำนี่ด้วยกัน ในที่สุดเด็กก็จะค่อยๆ พัฒนาความเคารพ
มัน่ ใจตัวเองขึน้ มา รวมทัง้ พัฒนาความเคารพให้เกียรติผอู้ นื่ เป็น ซึง่ บทเรียน
แรกคือต่อพ่อแม่
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     คำถามของหนุ่ม ๑๕ “ผมกับน้องชายอายุ ๑๓ ทะเลาะกันใน
ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ น้องเป็นฝ่ายเริม่ เราปาซอสมะเขือเทศใส่กัน และ
ไปโดนเสือ้ ผูห้ ญิงคนหนึง่ แม่ตอ้ งจ่ายค่าเสียหายไป ๔๕ เหรียญ แม่เรียก
พวกเราว่าทารกที่ไม่รู้จักโต ต่อไปนี้จะเลี้ยงแบบทารก น้องชายยอมทำ
ตามแม่ แต่ตนกำลังจะเรียนขับรถยนต์ แต่แม่ไม่อนุญาต อ้างว่า ทารก
ทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้ แม่มีสิทธิห้ามผมไหม ผมมีสิทธิฟ้องแม่ที่ทารุณ
ลูกไหม มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้แม่เป็นแม่ที่ดีกว่านี้”
คำตอบของผู้เขียน “ฟังแล้วสรุปได้ว่าเธอและน้องชายหมด
ความน่าเชือ่ ถือทีร่ า้ นอาหาร และน้องชายเป็นฝ่ายเริม่ แต่ในฐานะทีเ่ ธอกำลัง
จะโตเป็นผูใ้ หญ่ เธอจะต้องฝึกควบคุมตัวเอง ไม่ทะเลาะกับน้องแบบเด็กๆ   
ในเรือ่ งการขอใบขับขี่ แม่พดู ถูก คนทีจ่ ะขับขีย่ านพาหนะได้ตอ้ ง
มีวฒ
ุ ภิ าวะ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่วู่วาม
ต้องควบคุมได้ไม่เฉพาะรถยนต์ แต่ตอ้ งควบคุมตนเองได้ดว้ ย   
เธอรูส้ กึ อึดอัดกับแม่ แม่กร็ สู้ กึ อึดอัดกับความประพฤติของลูกชาย
ทัง้ สองคนเหมือนกัน ในเรือ่ งฟ้องแม่ตอ่ ศาลนัน้ เธอปรึกษาว่าจะฟ้องแม่ได้ไหม
เธอจะฟ้องศาลว่าแม่เป็นตัวการทีท่ ำให้ตวั เธอไม่พฒ
ั นาวุฒภิ าวะเช่นนัน้ หรือ  
คำแนะนำคือ ให้สงบสติอารมณ์ตนเอง  และให้เวลาแม่
อารมณ์ดขี นึ้ ในช่วงเวลานี้ หากน้องชายก่อความขัดแย้งอีก
จงแสดงให้คนเห็นว่าเธอมีความอดทนอดกลัน้ แบบคนที่
เป็นผูใ้ หญ่ พรุง่ นีห้ รือมะรืนนีค้ อ่ ยไปคุยกับแม่ กล่าว
ขอโทษแม่ และเสนอขอจ่ายค่าเสียหาย ๔๕ เหรียญเอง เพื่อแสดงว่า
ตนยอมรับผิดที่เป็นผู้ก่อเรื่อง และคุยกับแม่เรื่องการหัดขับรถและขอ
ใบขับขี่ ดูว่าแม่จะต่อรองอย่างไร” 
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ผมสรุปกับตนเองว่า ทักษะของพ่อแม่/ครู ในการช่วยเหลือและ
ฝึกทักษะของลูก/ศิษย์ วัยรุ่น ให้พัฒนาทักษะด้านอารมณ์และความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ในฐานะคนทีม่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ เป็นเรือ่ งท้าทายยิง่ สำหรับสังคม
ยุคปัจจุบนั ทีม่ ี Peer Pressure และ Social Pressure ที่ไม่เหมาะสม
ต่อวัยรุ่น มากมาย    
สังคมวัตถุนยิ ม ทุนนิยม กำลังทำทารุณกรรมต่อวัยรุน่ เพือ่
สร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างบ้าคลัง่ พ่อแม่/ครู และสังคม ต้องช่วยกัน
สร้างภูมคิ มุ้ กันทางอารมณ์ และทางสติปญ
ั ญา เพือ่ ไม่ให้วยั รุน่ ตกไปอยู่
ใต้อทิ ธิพลของการโฆษณาชวนเชือ่    
การสอนลูก/ศิษย์ ให้เป็นคนดี หมายรวมถึงการพัฒนาภูมิคุ้มกัน
นี้ด้วย       
					
วิจารณ์ พานิช
					
๒๘ มี.ค. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/551905
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๑๐.

ความเห็นใจ :

เข้าใจระดับพัฒนาการของเด็ก
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กสะท้อนความทุกข์
ของเขา ผู้ ใหญ่พงึ เข้าใจ เห็นใจ และให้ความเมตตากรุณา
ช่วยให้เขาคลายทุกข์ ที่ ไม่ ใช่คลายทุกข์ปจั จุบนั ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
แต่ชว่ ยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง คลายทุกข์ ได้ ในระยะยาวหรือ
ถาวร
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ตอนที่ ๑๐ นี้ ตีความจากบทที่ ๕ How Can I Make It Better?
Modeling Compassion to Teach Kindness โดยทีใ่ นบทที่ ๕ มี ๔ ตอน
ในบันทึกที่ ๑๐ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ ในบันทึกที่ ๑๑ จะเป็นการ
ตีความตอนที่ ๓ และ ๔  
ทั้งบทที่ ๕ ของหนังสือ เป็นเรือ่ งการฝึกลูก/ศิษย์ ให้รจู้ กั ให้อภัย
ทัง้ ให้อภัยตนเอง และให้อภัยผูอ้ นื่ ไม่ถอื เอาความผิดพลาดมาเป็นอารมณ์
ทีก่ ดั กร่อนจิตใจ   แต่ถอื เป็นการเรียนรู้ 
ผู้เขียนอ้างท่านดาไลลามะว่า ความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นไม่ใช่เรื่องศาสนา แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ซึ่งผมเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (แต่ใครจะลากเข้าศาสนาก็ไม่น่าจะผิด) ไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดาร
แต่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยของคุณภาพชีวิต หรือ
สุขภาวะทีด่ ี ทัง้ ของตนเอง และเป็นการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่แก่ผอู้ นื่ ไปพร้อมกัน
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ 
มองจากมุมหนึง่ ชีวติ เป็นทุกข์ เพราะมีสงิ่ มาทำให้เกิดทุกข์ ใน
หนังสือเขาเอ่ยถึงความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า ความกลัว ในคติ
พุทธของเรา ความทุกข์มาจากกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ซึง่ แตกลูก
รายละเอียดได้มากมาย และทักษะในการมีเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ ต่อ
ผูอ้ นื่ และต่อตนเอง คือหนทางหนึ่งสู่ความพ้นทุกข์ ทั้งส่วนบุคคล และ
ส่วนรวมคือสังคม
การฝึกเด็กให้มีเมตตากรุณา เห็นใจผู้ อื่ น (และตนเอง) จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคม แต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายนัก เพราะ
สังคมเองมักจะชักจูงไปในทางตรงกันข้าม
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ตอนที่ ๑ เป็นเรือ่ ง เรากำลังทำสิง่ ตรงกันข้ามกับทีค่ วรทำ เพราะ
เด็กจะเรียนได้งา่ ยและดีทสี่ ดุ จากตัวอย่าง เวลานีเ้ รามีพฤติกรรมปากว่าตาขยิบ
สอนอย่างแต่ทำอีกอย่าง คือเราบอกว่า คนเราต้องมีเมตตากรุณาเห็นอก
เห็นใจกัน แต่พฤติกรรมต่างๆ ในสังคม ดำเนินไปในทางทำร้ายผูอ้ นื่ แทนที่
จะมีเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ เช่น พฤติกรรมกล่าวร้าย 
ติฉนิ นินทา เอาข้อด้อยของคนอื่นมาล้อเลียน สร้างความ
ขบขัน ในเด็กมีการข่มเหงรังแกกัน
สังคมปัจจุบันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความโหดร้าย สือ่ สารมวลชน
นิยมแพร่ขา่ วร้าย มีคำพูดว่า “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียเงิน” 
ข่าวสร้างสรรค์มนี อ้ ย และเมือ่ มีโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นเครือ่ งมือ
ของความรุนแรงอยู่บ่อยๆ เพราะโลกในปัจจุบันกำลังเดินไปใน
ทางเพิ่มความรุนแรงในจิตใจคน 
การปลูกฝังจิตใจเด็กให้มีพื้นฐานเมตตากรุณาเห็นใจคนอื่น
และตนเองจึงจำเป็นยิง่ สำหรับยุคนี้ เพือ่ ให้เด็กเติบโตไปเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ ี
Transformative Learning สามารถเป็นผูน้ ำการเปลีย่ นแปลงสังคม
จากสังคมโหดร้าย ไปสู่สังคมที่ดีงามได้   
นอกจากผู้ใหญ่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว ผู้เขียนแนะนำให้พ่อ
แม่/ครู คุยกับเด็กเรื่อง “สื่อสับสน” (Mixed Message) (หรือพูดอย่าง
ทำอีกอย่างนั่นเอง) ที่พบในความสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจำวัน
โดยต่างก็ยกกรณีทตี่ นสับสนขึน้ มาคุยกันอย่างเปิดเผย ไม่กล่าวหา ตำหนิ
หรือมีความรูส้ กึ ไม่ดตี อ่ กัน การคุยกันเช่นนีจ้ ะเป็นการให้สติตอ่ กันและกัน
โดยทีผ่ ใู้ หญ่คงจะต้องละทิฐมิ านะลงไปมากในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย
คือผมคิดว่า คำแนะนำนี้อาจทำในฝรั่งง่ายกว่าในคนไทย แต่ก็น่าลอง
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ท่านผู้อ่านที่นำวิธีการนี้ไปทดลองใช้น่าจะนำมาเขียนเล่าแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กนั ทีจ่ ริงวิธกี ารคุยกันเรือ่ ง “สือ่ สับสน” นี้ น่าจะนำไปทำ
เป็นโจทย์วิจัยด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
คำถามของเด็ก ๑๐ ขวบ “เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเกเร ก่อกวน
ทำร้ายเพือ่ น หนูตอ้ งประพฤติตนเกเรตามไปด้วย ตอนนีห้ นูไม่อยากเข้า
กลุม่ นี้ แต่เมื่อหนูไปคบกับเพื่อนที่เรียบร้อย เพื่อนกลุ่มเดิมก็ตามมา
ล้อเลียน หนูจะทำอย่างไรดี”

คำตอบของผู้เขียน “เมื่ออ่านเรื่องของเธอจบ ฉันรู้ทันทีว่าเธอ
เป็นคนมีจิตใจดี เธอมี ‘เสียงภายใน’ คอยเตือนสติ ช่วยให้เธอประพฤติ
ตนเป็นคนมีเมตตากรุณา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อชีวิต คำแนะนำคือ ทำใจ
ให้เข้มแข็ง และเลือกทางที่คิดว่าดีต่ออนาคตของตนเอง และตรงกับ
ความต้องการของตนเอง แม้หนทางที่เลือกจะมีอุปสรรค เช่น ถ้าเลือก
ไม่เข้ากลุ่มเพื่อนเกเร เพื่อนบางคนอาจตามมารั ง ควาน แต่ อ าจไม่ มี
ใครทำจริงจังก็ได้ ในทางตรงกันข้าม หากเธอไปเข้ากลุม่ เพือ่ นเกเร และ
ร่วมรังควานเพือ่ นคนอืน่ ก็เท่ากับเธอเข้าไปช่วยกันทำให้โรงเรียนเต็มไป
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ด้วยการรังแกข่มเหงเอาเปรียบกัน และทีร่ า้ ยคือ การไปเข้ า กลุ่ ม เพื่ อ น
กลุ่ ม นั้ น เท่ า กั บ เธอไม่เคารพตนเอง ไม่เคารพความรู้สึกของตนเอง
และถ้าเธอแยกออกจากกลุ่มเพื่อนเกเร เท่ากับเธอช่วยทำให้บรรยากาศ
ในโรงเรียนดีขึ้น และจะรู้ สึ ก ภู มิ ใจในตนเอง ขอให้เธอเลือกเองว่าจะ
เลือกทางไหน และขอให้โชคดี”
	
ตอนที่ ๒ ของบทที่ ๕ เป็นเรือ่ ง หนูอจิ ฉาน้อง เล่าเรือ่ งคำ
ปรึกษาของพ่อลูกสอง ทีเ่ อ็มม่า ลูกสาวคนโตอายุ ๕ ขวบ มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจเมื่อมีทารกน้องชาย โดยที่เอ็มม่าไม่ได้แสดง
พฤติกรรมต่อต้านน้อง แต่แสดงพฤติกรรมต่อต้านพ่อแม่ 
เรื่องนี้ ต รงกั บ ประสบการณ์ ข องผู้ เขี ย นหนั ง สื อ ไม่ ผิ ด เพี้ ย น
จึงรีบตอบแนะนำ สรุปสาระได้ว่า
“ปฏิกิริยาของเอ็มม่าเป็นเรื่องคลาสสิก และฉันก็ประสบมา
ด้วยตนเอง  ลูกสาวอายุ ๕ ขวบของฉันก็มีปฏิกิริยาเช่นนี้ 
ให้ลองนึกดูว่า ลูกสาวเป็นราชินีของบ้านและคนที่มา
เกี่ยวข้องด้วยมา ๕ ปี อยูๆ่ ก็มเี บอร์ ๒ มาอยูด่ ว้ ย และ
เป็นเบอร์สองที่ใครๆ ก็ให้ความสนใจเอาใจใส่ มันเป็น
การสั่นคลอนตัวตนของเอ็มม่าอย่างแรง ให้ลองนึกถึง
ผู้หญิงที่เป็นภรรยา อยู่กินกับสามีมา ๕ ปี อยู่ๆ สามีก็พา
หญิงสาวอีกคนหนึ่งมาแนะนำและให้อยู่ในบ้าน บอกว่าเป็น
ภรรยาคนที่ ๒ และต่อไปนี้ก็จะต้องมีการปรับความเป็นอยู่ของเบอร์
หนึ่งใหม่ด้วย ภรรยาเบอร์หนึ่งรู้สึกอย่างไร เอ็มม่ า ก็ รู้ สึ ก อย่ า งนั้ น แต่
เด็ ก อายุ ๕ ขวบ ยังอธิบายความรู้สึกไม่ได้ ก็แสดงปฏิกิริยาต่อพ่อแม่
อย่างที่เห็น”
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“คำแนะนำให้ทดลองปฏิบัติคือ
• ให้บอกเอ็มม่าว่า ความรู้สึกของเธอไม่มีอะไรผิด อย่าไป
บอกหรือกล่าวหาว่าความรู้สึกของเธอเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่
พฤติกรรมที่เธอแสดงออกเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสม และ
ยอมรั บ ไม่ ไ ด้ การแสดงความรุ น แรงต่ อ น้ อ งหรื อ ต่ อ พ่ อ
แม่ยอมรับไม่ได้ ให้บอกเอ็มม่าว่า เอ็มม่าก็มาอยู่กับพ่อ
แม่เหมือนน้องนี่แหละ และพ่ อ แม่ ก็ รั ก และจะเอาใจใส่
เอ็ ม ม่ า ไม่ ต่ า งจากเดิ ม แต่ พ่ อ แม่ ก็ ต้ อ งดู แ ลน้ อ งที่ เ ป็ น
ทารก เหมื อ นกั บ ดู แ ลเอ็ ม ม่ า ตอนเป็นทารก  
• พ่อพาเอ็มม่าออกไปทำกิจกรรมสองคนนอกบ้าน อย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ ๒ - ๓ ชั่วโมง เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่แน่ น แฟ้ น กั บ เอ็ ม ม่ า และให้ ภ รรยาพาเอ็ ม ม่ า
ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านสองคนอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้
เช่นเดียวกัน โดยพ่อทำหน้าที่เลี้ยงลูกชายแทนแม่  
• มอบหน้าที่ “พี่สาว” เลี้ยงน้อง ให้แก่เอ็มม่า เน้นหน้าที่
สร้างความสนุกสนาน เช่น ร้องเพลงให้นอ้ งฟัง อ่านหนังสือ
นิทานให้นอ้ งฟัง ให้วาดรูปติดฝาผนังห้องและอธิบายภาพ
ให้น้องฟัง สอนน้องให้เล่นของเล่ น บอกเอ็ ม ม่ า ว่า น้อง
ยังพูดไม่ได้ แต่เขาสนใจและได้เรียนรูจ้ ากการเลีย้ งน้องของ
พีส่ าว น้องต้องการความช่วยเหลือของพี่ และจะรักพี่
และเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของพี่สาว”
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ผมตีความว่า เรือ่ งของเอ็มม่า คนไทยเราตีความจากพฤติกรรม
ว่า พีอ่ จิ ฉาน้อง แต่ผมคิดต่าง คิดว่าเป็นเรือ่ งของการยังไม่บรรลุวฒ
ุ ภิ าวะ
ทางอารมณ์ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จึง
แสดงปฏิกริ ยิ าก้าวร้าวไม่พอใจ สถานการณ์เช่นนีไ้ ม่ใช่สงิ่ เลวร้าย แต่เป็น
โอกาสดีที่เด็ก จะได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต จริ ง ได้ฝึกสร้างความ
สัมพันธ์ด้านบวกกับผู้อื่น ซึ่งในที่นี้คือน้องของตนเอง โดยผู้ใหญ่ต้องรู้วิธี
ช่วยเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ตาม ๓ ข้อ ที่ผู้เขียนแนะนำ
ผมชอบมาก ทีผ่ เู้ ขียนบอกว่า “An angry child is suffering”
และขอเสริมว่า ทัง้ โลภ โกรธ หลง เป็นความทุกข์ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
ของเด็ก สะท้อนความทุกข์ของเขา ผู้ใหญ่พึงเข้าใจ เห็นใจ และให้
ความเมตตากรุณาช่วยให้เขาคลายทุกข์ ที่ไม่ใช่คลายทุกข์ปัจจุบนั
ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว แต่ช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง คลายทุกข์ได้ในระยะ
ยาวหรือถาวร
เมื่อวินิจฉัยว่าเด็กมีทุกข์ ผู้ใหญ่พึงแสดงท่าทีเห็นใจ และชวน
คุยความรู้สึกในขณะนั้น อย่างที่เด็กรู้สึกปลอดภั ย ที่ จ ะเผยความรู้สึก
ของตนออกมา การที่ ผู้ ใ หญ่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก พู ด ความรู้ สึ ก ไม่ ช อบ กลัว
ไม่พอใจ ออกมาได้ จะช่วยให้ผใู้ หญ่เข้าใจมุมมองหรือมุมความรูส้ กึ ของ
เด็ก และเมือ่ เด็ก (และผูใ้ หญ่กเ็ ช่นกัน) รูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความเข้าใจ ความ
เห็นใจ ความรูส้ กึ ขุน่ เคืองก็จะคลายลง และได้ประสบการณ์ความรัก การ
เกิดอารมณ์ไม่พงึ ใจ และการคลายอารมณ์นนั้ นีค่ อื การเรียนรู 
้
เมือ่ เรารับรูค้ วามรูส้ กึ ของคนอืน่ ด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจ
เราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจากมุมของเขา ความเข้าใจนี้เอง
ช่วยให้เราช่วยเหลือและให้ความรักได้ดียิ่งขึ้น  
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ผูเ้ ขียนแนะนำว่า เมือ่ คนในครอบครัว (เช่น ลูก) ๒ คน ทะเลาะ
กัน ให้ใช้ ๕ คำถามต่อไปนี้ ช่วยให้แต่ละคนได้สติว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มี
ส่วนก่อความขัดแย้งนั้น โดยต้องคุยกับคู่ขัดแย้งทีละคน
• เธอทำอะไรบ้าง ที่อาจเพิ่มข้อขัดแย้ง
• มีสิ่งที่เธอลืมทำอะไรบ้าง ที่อาจมีส่วนช่วยเพิ่มข้อขัดแย้ง
• ถ้ า ย้อนเหตุการณ์มาเริ่มต้นใหม่ ไ ด้ เธอจะพูดหรือทำต่าง
จากที่ได้ทำไปแล้วอย่างไรบ้าง
• คราวหน้าหากเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ เธอจะทำหรือพูด
แตกต่างไปอย่างไร
• ให้เธอลองนึกเรื่องนี้จากมุมของคู่ขัดแย้ง (เช่น น้อง) เธอ
จะพูดหรือทำอะไรหากเธอเป็นน้อง    
ตามปกติเมือ่ คุยกันด้วย ๕ คำถาม อารมณ์ของเด็กจะเย็นลง
และมีสติมากขึน้ ให้บอกเด็กว่า เธออาจไม่อยากพูดเรือ่ งทีเ่ ราคุยกันกับน้อง
แต่ถ้าเธอจะบอกก็ได้
อ่าน ๕ คำถามนี้แล้ว ผมนึกถึง AAR (After Action Review)
และเห็นว่า การจัดการความรูช้ ว่ ยฝึกสติ และฝึกความเห็นอกเห็นใจคนอืน่ ได้
คำถามของหนุ่ม ๑๔ “ผมเบื่อแม่ของผม
สองนาทีที่แล้วผมขออนุญาตออกไปขี่จักรยาน
เที่ยวกั บ เพื่ อ น แม่ ไ ม่ อ นุ ญ าต  ผมขอเหตุ ผ ล
เพราะตอนนั้นยังสว่างอยู่และผมจะกลับบ้าน
ก่อนมืด แม่ตอบว่า ไม่อยากให้ลกู ออกไปข้างนอก  
แม่มีปัญหาอะไรครับ”
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คำตอบของผูเ้ ขียน “เธอคงคิดว่า แม่เข้มงวดกับเธอมากเกินไป  
และเธอไม่พอใจ เธอไม่เข้าใจว่าแม่คิดอย่างไร ไม่พอใจที่แม่ไม่อธิบาย
เหตุผล เธออาจไม่ชอบใจที่แม่ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอิสระ ฉันไม่รวู้ า่
ปัญหาของแม่เธอคืออะไร เดาว่าแม่คงเป็นห่วงเมือ่ เธอไม่อยูบ่ า้ น ต่อไปนี้
คือคำแนะนำ
หาโอกาสคุยกับแม่ยามที่แม่อารมณ์ดี บอกแม่วา่ มีเรือ่ งสำคัญ
อยากคุยกับแม่ พูดด้วยท่าทีเคารพ ว่าพฤติกรรม .... ของแม่ ทำให้เธอ
รูส้ กึ .... บอกแม่ว่าเธอรู้ว่าแม่รักเธอมาก บอกว่าเธอก็ต้องการพิสจู น์
ตนเองว่าจะระมัดระวังตัว เพื่อไม่ให้แม่ห่วงมากเกินไป แม่มที างทีจ่ ะ
ปล่อยให้เธอเป็นอิสระในการคบเพื่อนมากกว่าเดิมได้ไหม พูดกับแม่ดๆี
ด้วยความเข้าใจความรักความเป็นห่วงลูกของแม่ แม่อาจเข้าใจความต้องการ
ของเธอได้ดขี นึ้ ”
อ่ า นตอนนีแ้ ล้ว ผมคิดว่า คนทีม่ ลี กู เริม่ เข้าวัยรุน่ ต้องการทักษะ
ในการแสดงความรักความเข้าใจลูกในทำนองนี้มาก เป็นวิธีสอนลูก
ให้เป็นคนดีที่คนเราละเลย หรือทำไม่เป็น
					
วิจารณ์ พานิช
					
๘ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/552558
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“การแก้ปญั หาโดยใช้ความรักความเข้าใจทำโดยค่อยๆ
แสดงมุมมองของตน สั ง เกต ตั้ ง คำถาม ฟั ง ทำความ
เข้าใจ และแสดงออกด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจ” 
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ยามลูก/ศิษย์ แสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
ให้ตงั้ คำถามว่า “เมือ่ เธอมีความรูส้ กึ เช่นนี้ เธอต้องการให้ผอู้ นื่ ช่วยเหลือ
เธออย่างไร” แล้วฟังอย่างตั้งใจ เพื่อทำความเข้าใจ
ทัง้ บทที่ ๕ ของหนังสือ เป็นเรือ่ งการฝึกลูก/ศิษย์ ให้รจู้ กั ให้อภัย
ทั้งให้อภั ย ตนเอง และให้อภัยผู้อื่น ไม่ ถื อ เอาความผิ ด พลาดมาเป็ น
อารมณ์ที่กัดกร่อนจิตใจ แต่ถือเป็นการเรียนรู้ 
ตอนที่ ๓ เป็นเรือ่ ง ถ้าไม่ทำตามสัง่ จะถูกสเปรย์พริกไทย 
นี่เป็นเรือ่ งจริงในสหรัฐอเมริกาทีเ่ กิดขึน้ กับเด็ก ป. ๒ และเป็น
“เด็กพิเศษ” ทีอ่ าละวาดในโรงเรียน ครูเอาไม่อยู่ จึงเรียกตำรวจ
ซึง่ มาพร้อมอาวุธ คือ สเปรย์พริกไทย และขูว่ า่ หากไม่หยุด
อาละวาดจะโดนสเปรย์พริกไทย เมื่อเด็กไม่หยุด ตำรวจ
ก็สเปรย์จริงๆ พ่อจึงไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย และเป็นข่าว
นั่ น เป็น วิ ธี น ำเรื่ อ งของผู้ เขี ย น เข้ า สู่ ป ระเด็ น ที่ ลู ก /ลู ก ศิ ษ ย์
ไม่เชื่อฟัง จะทำอย่างไร  
คำตอบคือ การเลีย้ งลูก หรือดูแลลูกศิษย์ เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน
ต้องใช้ ค วามรั ก ความเข้าใจเป็น หลั ก ไม่ใช่ใช้ ค วามรุ น แรงเป็ น หลั ก
(อย่ า งสเปรย์พริกไทย) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรักความเข้าใจทำ
โดยค่อยๆ แสดงมุมมองของตน สังเกต ตัง้ คำถาม ฟัง ทำความเข้าใจ
และแสดงออกด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจ  
ยามที่มีคนในบ้าน/โรงเรียน มีอารมณ์เศร้าหรือก้าวร้ า วรุ นแรง   
ให้ถือโอกาสถามลูก/ศิษย์ ว่าเราควรช่วยเหลือเขาอย่างไร
จะเห็นว่า เราสามารถใช้ชวี ติ จริงของการมีอารมณ์รนุ แรง ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น เป็นบทเรียน ฝึกฝนเรียนรู้
“ความเป็นคนดี” ของเรา (และของลูก/ศิษย์ ของเรา) ได้เสมอ  
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ในบ้าน ควรทำความตกลงกันระหว่างพ่อแม่ลูก ว่ายามที่มีคนมี
อารมณ์หรือแสดงความก้าวร้าว คนอืน่ ๆ จะช่วยตัง้ คำถามว่า ตนจะช่วยเหลือ
อย่างไรได้บ้าง
	
คำถามของครูของลูกผูเ้ ขียน “ลูกสาวอายุ ๑๕ ขออนุญาตออกเดท
กับชายหนุม่ อายุ ๑๘ ตนไม่อนุญาต โดยอธิบายว่า ระดับความเป็นผูใ้ หญ่ตา่ ง
กันมากเกินไป เธอไม่เห็นด้วย แต่กไ็ ม่เถียง ต่อมาจับได้วา่ ยังคบเพือ่ นชายคน
นัน้ อยู่ จึงริบโทรศัพท์มอื ถือ และห้ามออกนอกบ้าน และบอกว่า เมือ่ เลิกคบ
ชายคนนี้ ก็จะได้รบั ความเชือ่ ถือกลับมาใหม่ และจะได้รบั สิง่ ต่างๆ คืน เราทำ
เกินไปหรือเปล่า เราจะช่วยให้ลกู สาวเข้าใจเรา และช่วยแนะนำเธอได้อย่างไร”
คำตอบของผูเ้ ขียน “ตอบยากว่าพ่อแม่ทำเกินไปหรื อ ไม่ เพราะ
ไม่ได้ฟังคำปรึกษาหารือ และน้ำเสียงที่พูดกับลูก แต่เห็นด้วยว่าลูกสาว
ยังเด็กเกินไปที่จะคบเพื่อนชายอายุ ๑๘ และคุณได้อธิบายแก่ลูกอย่าง
ชัดเจนแล้ว เมื่อเธอโกหก การลงโทษที่ทำไปน่าจะเหมาะสมแล้ว
สำหรับคำถามว่า ทำอย่างไรให้ลูกสาวเข้าใจคุณนั้น
ขอบอกว่าเป็นเรือ่ งยากมากทีจ่ ะให้เด็กอายุ ๑๕ เข้าใจความคิดของคนอืน่
ทีแ่ ตกต่างจากความคิดของตน จึงแนะนำให้ทงั้ ครอบครัวไปขอคำแนะนำ
ช่วยเหลือจากนักครอบครัวบำบัด (Family Therapist) ที่มีความรู้
ความชำนาญ ในบรรยากาศที่เป็นกลาง ด้วยความช่วยเหลือ
ของนักวิชาชีพ การสือ่ สารกันในครอบครัวน่าจะดีขึ้น”
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คำถามรอบ ๒ จากพ่อ “ได้ติดต่อนัดไปขอคำแนะนำจาก
นักครอบครัวบำบัดแล้ว แต่เมื่อบอกลูกสาว เธอก็ โวยวาย ว่ าพ่อแม่
ไม่ไว้ใจถึงกับพาไปหาคำปรึกษาเชียวหรือ ตนเกรงว่าเรื่องจะไปกันใหญ่
เกรงว่ายิ่งห้ามจะเหมือนยิ่งยุ”
คำตอบของผูเ้ ขียน “คุณทำถูกต้องแล้ว ขอให้บอกความคาดหวัง
ต่อพฤติกรรมของลูกสาวให้ชดั เจน เมือ่ ไรก็ตามทีส่ งั เกตเห็นพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง
ของลูกสาว ให้รบี กล่าวยกย่อง แสดงความพอใจว่าเป็นการแสดงวุฒภิ าวะ และ
เมือ่ เธอทำไม่ถกู ต้องก็ให้เข้มงวดวินยั อย่าไปสนใจคำโวย ให้บอกเสมอว่า พ่อแม่
รักลูก และเรารูว้ า่ เราทัง้ ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือ ไม่ใช่เฉพาะลูกที่
ต้องการความช่วยเหลือ เราทัง้ ครอบครัวจะไปรับความช่วยเหลือด้วยกัน
ขอให้โชคดีกับนักครอบครัวบำบัด และอย่าคิดว่าไปครั้งเดียว
จะเห็นผลเด็ดขาด ขอให้ไปตามนัดครั้งต่อไป แต่ถ้านักครอบครัวบำบัด
คนแรกไม่ดี ขอให้หาคนใหม่ แล้วไปรับบริการสม่ำเสมอ ช่วงวัยทีนเป็น
ช่วงที่ยากทั้งต่อเด็กและต่อพ่อแม่ นักครอบครัวบำบัดที่ดีจะช่วยให้ชีวิต
ง่ายขึน้ แต่พอ่ แม่ตอ้ งอดทน ช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัว”
ตอนที่ ๔ เป็นเรื่อง อย่าด่วนสรุป เล่าเรื่องตัวผู้เขียนเองทีห่ มัน่
ทำดี เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆ แต่แล้ว
วันหนึ่งก็เกือบพลาด ที่เมื่อเดินผ่านยายแก่เพื่อนบ้านที่สติคุ้มดีคุ้มร้าย
ในฤดูหนาวเดือนธันวาคม ยายแก่พูดพึมพำอะไรกับตน แต่ไม่ได้ยินชัด
และกำลังจะเดินจากไป เพราะยายแก่พูดอะไรเลอะๆ เป็นประจำ แต่
ลางสังหรณ์ทำให้ผเู้ ขียนเดินข้ามถนนไปหายายแก่ เพื่อถามว่าต้องการให้
ช่วยอะไร แล้วจึงได้โอกาสทำความดี นำบัตรอวยพรคริสต์มาสไปส่งไปรษณีย์
เป็นการแสดงตัวอย่างว่า คนเราไม่ควรด่วนสรุปในเรือ่ งใดๆ ควร
ฟังหรือหาข้อมูลให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่ “ก้าวพลาด”  
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คำถามของหนุ่ม ๑๖ “ผมชอบเสื้อผ้าสีดำ แต่แม่บอกว่า นั่น
มันชุดนักเลง และเป็นพวกติดยา ผมพยายามบอกว่านีม่ นั เป็นเรือ่ งแฟชั่น
แม่ไม่ฟัง และขู่ว่าจะไม่ให้ผมออกนอกบ้าน ผมพยายามทำความเข้าใจ
จากมุมของแม่ ว่าผมกำลังจะเสียคน ทำอย่างไรจะให้แม่เข้าใจว่า การ
แต่งชุดดำจะไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของผมไปในทางชั่วร้าย”
คำตอบของผู้เขียน “ฉันชื่นชมที่เธอเข้า ใจความคิ ด
ของแม่ และอคติต่อการแต่งชุดดำของแม่ เพราะแม่มีอคตินี้
และเพราะแม่รักเธอมาก แม่จงึ กลัวเธอเสียคนเมือ่ เธอชอบแต่ง
ชุดดำ วิธที ำให้แม่สบายใจ ว่าการแต่งชุดดำไม่ได้ทำให้เธอชั่วร้าย
ก็คือพิสูจน์ความประพฤติของเธอให้แม่เห็น ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ขอให้เข้าใจแม่ ว่าแม่ใส่ใจต่อมุมมองของคนอื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมุมมองของคนในเครือญาติต่อลูกของตน ดังนั้นขอให้คุยกับแม่
ว่าเธอรูแ้ ละเข้าใจความรักและความห่วงใยของแม่ ทีต่ อ้ งการให้ลกู เติบโต
เป็นคนดี  และเธอจะไม่ทำให้แม่ผิดหวัง”   
อ่านบทนี้แล้ว ผมคิดว่าชีวิตของคนแต่ละคนเปรียบเสมือน
แขวนอยูบ่ นเส้นด้าย ทางแพร่งระหว่างทางสูค่ วามดีกบั ทางสูก่ ารเสียคนดู
ไม่ตา่ งกันมาก 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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“พ่ อ แม่ / ครู มี บ ทบาทสำคั ญ ในการช่ ว ยเหลื อ
ฝึ ก ฝนกล่ อ มเกลานิสัยเด็ก ให้เป็นคนที่เ คารพให้ เ กียรติ
คนอื่น และในขณะเดียวกัน ก็มั่นใจในเกียรติและความ
รับผิดชอบของตน”

92
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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  
ทัง้ บทที่ ๖ ของหนังสือ เป็นเรือ่ งการฝึกลูก/ศิษย์ ให้รจู้ กั เห็นอก
เห็นใจคนอืน่ (Empathize) ไม่ดำเนินตามวัฒนธรรมโหดร้ายทารุณทีก่ ำลัง
ครองโลกอยูใ่ นปัจจุบนั ให้คนรุน่ ใหม่กล้าออกมาต่อต้านวัฒนธรรมชัว่ ร้ายนี้
โดยฝึกลูก/ศิษย์ ให้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน
ในตอนที่ ๑ เด็กที่หัวใจแตกสลาย  ผู้เขียน
เอ่ยถึงกรณีวัยรุ่นถูกระรานทางอินเทอร์เน็ตจนฆ่าตัวตาย
โดยทีผ่ ทู้ ำไม่คดิ อะไรมาก   ระรานเพือ่ ความสนุกของตนเอง 
ไม่สนใจว่าจะทำให้เหยื่อเกิดความเครียดหนัก ถึงกั บ ฆ่ า ตั ว ตาย
คนเหล่านี้เอาสนุกของตนโดยไม่เห็นใจคนอื่ น ที่ ตกเป็นเหยื่อ
จึงมีขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมแห่งความโหดร้ายนีใ้ นสหรัฐอเมริกา
เช่น ที่ http://www.youtube.com/watch?v=wktlwCPDd94
พ่อแม่/ครู ควรถามเด็ก ว่าเด็กนิยามพฤติกรรมโหดร้ายเห็นแก่ตวั
อย่างไร ชวนเด็กทบทวนว่า ตนเคยแสดงความโหดร้ายต่อคนอื่นเมือ่ ไร
อย่างไร และตนเคยโดนคนอื่นแสดงความโหดร้ายอย่างไร ชวนคุยเรื่อง
การระรานกันทางอินเทอร์เน็ต ว่าทำไมคนเราจึงระรานกันทางอินเทอร์เน็ต
ได้งา่ ยกว่าเมือ่ เผชิญหน้ากัน ชวนคุยว่า เมือ่ มีคนระรานตน เธอจะทำอย่างไร
และเด็กมีวิธีแยกแยะระหว่างการหยอกล้อกับการระรานอย่างไร และ
ต้องทำความเข้าใจกับลูก/ศิษย์ ว่าความโหดร้ายรุนแรง ไม่วา่ ในรูปแบบใด
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้  
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คำถามของหนุม่ ๑๕ “ผมเป็นคนอ่อนไหว คนเขาว่าผมหน้าตัวเมีย  
เขามักบอกผมว่า อย่าพูดอย่างนัน้ อย่านัง่ อย่างนัน้ ผูค้ นไม่สนใจผมตัง้ แต่ผม
อายุ ๑๐ ขวบ ตอนนีน้ อ้ งสาวอายุ ๘ ขวบ และพ่อแม่หยาบคายกับเธอมาก
ผมรูส้ กึ ได้จากแววตาของเธอว่าเธอว้าเหว่ ไม่มเี พือ่ นเล่นด้วย ผมรูส้ กึ ว่าเป็น
เรือ่ งโง่เง่า ทีผ่ มรูส้ กึ เจ็บปวดไปกับเธอ และไม่อยากให้เธอต้องเผชิญชะตา
กรรมเหมือนผมอีก”
คำตอบของผู้เขียน “ไม่เป็นเรื่องโง่เง่าเลย ที่เธอรู้สึกเห็นอก
เห็นใจคนอื่น แต่กลับเป็นสัญญาณของความมีเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ
คนอืน่ เธอเป็นคนมีเมตตากรุณา น้องสาวของเธอโชคดีมากทีม่ พี ชี่ ายอย่างเธอ
เธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวทีเ่ ห็นน้องสาวเศร้าสร้อย จงอย่าแค่เห็นใจ จงทำ
อะไรบางอย่างเพือ่ ช่วยน้องสาว พูดกับพ่อแม่อย่างสงบและอย่างเคารพ
ว่าเธอสังเกตเห็นอะไร เมือ่ เห็นน้องสาวเหงา หรือเมือ่ น้องสาวโดนพ่อแม่
แสดงความโหดร้าย ก็ขอให้เข้าไปพูดคุยกับน้อง เพื่อให้น้องรู้สึกว่าตน
ยังมีพเี่ ป็นเพือ่ น ทีเ่ ห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือทางใจ การทำหน้าที่
พี่ที่น้องมองเป็นฮีโร่จะเป็นคุณแก่ตัวเธอเอง ช่วยให้เธอมีความเข้มแข็ง
มัน่ ใจตนเอง และเกิดความเข้าใจ มีความพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นตัวของ
ตัวเอง”
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ตอนที่ ๒ พ่อชัน้ เลว เป็นเรื่องของ
พฤติกรรมของพ่อลูกที่ร้านอาหารสะดวกซื้อ
ที่ผู้เขียนไปประสบ สะท้อนภาพของพ่อแม่ที่
เลี้ยงลูกไม่เป็น หรือร้ายกว่านั้น การที่พ่อแม่
ส่งสัญญาณผิดๆ ต่อลูก ทำให้ลกู เพาะพฤติกรรม
ไม่ดี คือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงโดยทีไ่ ม่ได้มอี ารมณ์โกรธแต่อย่างใด
ติดตัวเป็นนิสัย ?  
ผูเ้ ขียนแนะนำพ่อแม่/ครู ให้ไม่เอาใจใส่พฤติกรรมไม่ดี แต่ให้
เอาใจใส่พฤติกรรมดีและยกย่องทุกครั้งที่พบเห็น 
และแนะนำให้ผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์เมื่อพบเห็นพฤติกรรมไม่ดี
ของเด็ก เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไร และการ
ควบคุมอารมณ์โกรธเกรีย้ วนี้จะเป็นแบบอย่างแก่เด็ก ว่าคนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
เขาสามารถดำรงความมีเหตุผลและความเห็นอกเห็นใจ แม้จะมีคน
มากวนโมโห แต่ก็ต้องส่งสัญญาณต่อเด็กเป็น ว่าพฤติกรรมแบบไหน
ไม่พงึ ประสงค์ และเด็กต้องหยุด ไม่ใช่เมือ่ เด็กเริม่ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง พ่อกลับยิม้ ให้และแสดงท่าทีเอ็นดู อย่างทีพ่ อ่ ชัน้ เลวทำ จนลูกชัก
แรงขึน้ เรือ่ ยๆ พ่อก็แสดงความโมโหและทำท่าจะลงมือลงไม้ แต่กไ็ ม่กล้า
ทำในทีส่ าธารณะทีม่ คี นจ้องมองอยูม่ ากมาย
ที่จริงพฤติกรรมทุกแบบของเด็กเป็นการทดลองและเรียนรูข้ องเด็ก
ทั้งสิ้น และเป็นโอกาสที่พ่อแม่/ครู จะสอนเด็ก ให้ได้เรียนรู้วิธีเป็นคนดี  
ดังนั้นเมื่อเด็กทำผิด ครู/พ่อแม่ ก็ต้องบอกว่าผิด ไม่ควรทำอีก รวมทั้ง
หาวิธีให้เด็กได้เข้าใจเองว่าทำไมสิ่งนั้นจึงผิด และผมขอเพิ่มเติมว่า เมื่อ
ปีครึ่งมาแล้ว ผมไปเยี่ยมชมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผมประทับใจ
มากที่ทางโรงเรียนฝึกครู ๑ ปี ให้ไม่ขึ้นเสี ย งหรื อ ดุเด็ก แต่ฝึกตั้ง
คำถามแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้คิด และรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เมื่อเด็กทำผิด
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ครูก็ไม่ดุ แต่จะชวนเด็กคุยโดยครูตั้งคำถาม จนเด็กรู้ไปเองว่าที่ตนทำ
นั้นผิด ทีหลังต้องไม่ทำอีก อ่านความประทับใจของผมได้ ที่ http://
www.gotoknow.org/posts/463231
 	
วิธีต่อต้านวัฒนธรรมแห่งความโหดร้ายได้ดีที่สุดคือการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยทีเ่ ด็กต้องได้รบั
เกียรติเช่นเดียวกัน   นัน่ คือลูท่ างทีเ่ ด็กจะเรียนรูก้ ารให้เกียรติซงึ่ กันและกัน  
ผู้ เขี ย นแนะนำให้ ทุ ก คนในครอบครั ว มานั่ ง ประชุ ม ตกลงกั น
ยกร่างกติกาของการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในบ้าน โดยคุยกัน
ให้ชัดว่า กติกาเดียวใช้กับทุกคนในบ้านหรือไม่ โดยต้องไม่ลืมว่า บ้าน
ไม่ใช่ที่บังคับใช้ประชาธิปไตยแบบที่ทุกคนเท่าเทียมกันหมด เพราะพ่อ
แม่ยังต้องเป็นผู้นำในบ้าน และลูกก็ยังอยู่ระหว่างการฝึกฝนความเป็น
ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองได้ทั้งหมด

คำถามของครูของลูก “ลูกสาวอายุ ๑๔ เป็ น ที่ชื่นชมใน
โรงเรียนว่าเป็นเด็กดี แต่ที่บ้านกลับเป็นคนละคน เธอต่อต้านพ่อแม่ ว่า
สิ่งที่พอ่ แม่พดู เป็นเรือ่ งไร้สาระ หรือโง่เง่า จนบางครัง้ แม่ไม่อยากพูดด้วย
พ่อแม่ตักเตือนก็ดีขึ้นช่วงสั้นๆ แล้วก็กลับไปใช้คำพูดเสียดสีอย่างเดิม
เหมือนกับว่า เธอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เราอยากให้ลูกพูดกับ
พ่อแม่อย่างเคารพ จะทำอย่างไรดี”
96
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คำตอบของผู้เขียน “คุณพูดว่า ลูกสาวดูเหมือนไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ นั่นเป็นความจริงสำหรับเด็กอายุ ๑๔ ที่ควบคุมตัวเอง
ได้ยากมาก   เพราะเธอกำลังต่อสู้กับตัวเอง เพื่อสร้างความเป็นตัวตน
ของตนขึน้ มา และเพือ่ เป้าหมายนัน้ เธอจึงต้องสร้างระยะห่างจากพ่อแม่
โดยการไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่พ่อแม่ว่า เมื่อคุณบอกให้ทำอะไรก็ตาม
เธอจะรู้ สึกว่าการต้องทำตามที่พ่อแม่สั่งทำให้เธอเป็นเหมือนเด็กเล็ก
พ่อแม่ควรเข้าใจว่า ความหยาบคายของเด็กวัยทีนเป็นตัวบอกความ
อ่อนเยาว์วุฒภิ าวะของตัวเธอ
สภาพเช่นนี้จะค่อยๆ หายไปเอง พ่อแม่ช่วยได้โดยการสงบ
สติอารมณ์ (แม้จะทำได้ไม่ง่าย) แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องยอมให้
ลูกสาวแสดงความไม่เคารพพ่อแม่
แนะนำให้คุยกับลูกดีๆ ด้วยน้ำเสีย งราบเรี ย บ เริ่ ม ด้ ว ยการ
ขอโทษลูก ว่าที่แม่ปล่อยให้ลูกพูดจาเสียดสี พ่ อ แม่ นั้ น เป็ น การทำผิด
ในฐานะแม่ ซึง่ มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือให้ลกู เติบโตเป็นคนดี การทีพ่ อ่ แม่ปล่อยให้
ลูกแสดงพฤติกรรมไม่ดนี นั้ ถือเป็นความผิดของพ่อแม่ เป็นการทำร้ายลูก
ดังนัน้ ต่อไปนีเ้ รามาตกลงกันว่า ลูกจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมไม่ดอี ะไรบ้าง
ถ้าแสดงออกมาจะได้รบั ผลอย่างไร เช่น ถูกริบโทรศัพท์มอื ถือ ๑ วัน หรือ
อย่างอื่นที่แม่รู้ว่ามีความหมายต่อลูก แล้วแม่ก็คอยเฝ้าดู หากลูกทำผิด
สิ่งใด ก็ได้รับผลตามที่ตกลงกัน เมื่อลูกเผลอตัวกล่าวคำรุนแรงอีก ให้
เตือนด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ว่าถ้าไม่หยุด จะได้รับผลตามข้อตกลง หาก
ลูกหยุด ให้กล่าวคำขอบคุณ อย่าดุดา่ ว่ากล่าว อย่าขึน้ เสียงหรือแสดงอารมณ์
การแสดงอารมณ์ออกมาจะเป็นสัญญาณไปยังลูก ว่าเขาชนะแล้ว เมื่อ
ลงโทษลูกตามข้อตกลง และลูกกระฟัดกระเฟียด อย่าสนใจ ให้นิ่งไว้
ลูกสาวคุณเป็นเด็กฉลาด เขาจะเรียนรู้ได้ในที่สุด”
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จะเห็นว่า พ่อแม่/ครู มี บ ทบาทสำคั ญ ในการช่ ว ยเหลือ
ฝึกฝนกล่อมเกลานิสัยเด็ก ให้เป็นคนที่เคารพให้เกียรติคนอื่น และ
ในขณะเดียวกัน ก็มั่นใจในเกียรติและความรับผิดชอบของตน
พ่อแม่และครูมีโอกาสรับใช้สังคม โดยการเอาใจใส่ฝึกเด็กให้
เป็นคนดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น
 
					
วิจารณ์ พานิช
					
๘ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/553957
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๑๓.

เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น :
เบื้องลึกของการสื่อสาร

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๓. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น : เบื้องลึกของการสื่อสาร 99

“การสือ่ สารทีด่ เี ป็นส่วนหนึง่ ของการเป็นคนดี มีความ
เคารพเห็นอกเห็นใจคนอืน่ การสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ นัน้ เป็นการสัมผัส
กันระหว่างมนุษย์ตอ่ มนุษย์ สัมผัสเข้าไปถึงเบือ้ งลึกของจิตใจ
พ่อแม่/ครู ต้องฝึกลูก/ศิษย์ ให้มที กั ษะนี”้
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ในตอนที่ ๓ ของบทที่ 6 กล่าวถึง เบื้องลึกของการสื่อสาร
ผู้เขียนบอกว่าในถ้อยคำที่คนสื่อสารออกมา มีส่วนที่อยู่เบื้องลึกหรือ
เบื้องหลัง (Meta-Message) ด้ ว ยเสมอ แม้ แ ต่ ค นกั บ สุ นัขเลี้ยงก็มี
การสือ่ สารเบือ้ งลึก (Meta-Conversation) ต่อกัน โดยทีต่ า่ งก็ไม่รู้ ภ าษา
ของกันและกัน   
ผู้เขียนอ้างถึงคำคมของปราชญ์ ท่ า นหนึ่งว่า “คนจะลืมสิ่งที่
คุณพูด คนจะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่คนจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึก”
ดังนั้น การสื่อสารที่ได้ผลคือ ต้องกระทบใจผู้ ที่ เราสื่ อ สารด้วย นี่คือ
ข้อเตือนใจเรื่องวิธีสอนลูก/ศิษย์ ให้เป็นคนดี  
เด็ก ที่ จ ะเติ บ โตเป็ น คนดี ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนทั ก ษะในการ
ดำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนอื่น
คำถามของเด็กอายุ ๑๑ ขวบ “ผมจะทำอย่างไรดี ผมถูก
เพื่อนแกล้ง แต่ก็ไม่อยากทำให้เพื่อนเสียใจ”
คำตอบของผู้เขียน “เธอโดนเพื่อนแกล้ง และรู้สึกเดือดร้อน  
แต่ก็ไม่อยากลุกขึ้นมาแสดงว่าไม่ชอบถูกกลั่นแกล้ง เป็นการส่งสัญญาณ
ทีผ่ ดิ ไปยังเพือ่ นว่า ทีเ่ พือ่ นทำนัน้ เธอชอบ และให้เพือ่ นทำต่อไป คำแนะนำ
คือ เธอต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเธอเอง 
ดังนั้น เธอต้ อ งส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง เพื่ อ นว่ า  
‘ฉันเป็นคนทีค่ วรได้รบั ความเคารพหรือเกรงใจ’
สั ญ ญาณนี้ อ าจได้ ผ ล หรื อ อาจไม่ ไ ด้ ผ ล
แต่มันก็ช่วยบอกว่า เมื่อเขาทำไม่ดีต่อเธอ
เธอไม่พอใจ  
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เธอบอกว่าเธอรู้สึกเดือดร้อน แต่ก็ไม่อยากทำให้เพื่อนเดือด
ร้อนโดยการบอกให้เขาหยุดกลั่นแกล้ง ฉันเข้าใจ เพราะเขาอาจหาว่า
เธอเป็นเหตุใ ห้ ค วามเป็นเพื่อนสั่นคลอน หรือการบอกอาจได้ผลก็ได้
แต่ถ้าเฉยก็แน่นอนว่าเขาจะแกล้งอีกต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ หากเรา
กล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มา บอก ทั้งเรื่องที่ตัวเราเองไม่พอใจ หรือช่วยบอกแทน
เพื่อน เรากำลังหาทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” 
ผมคิดว่า เรื่องแบบนี้ หากพ่อแม่/ครู เป็นที่ปรึกษาให้เด็กได้    
และมีโอกาสพูดคุยกันโดยตรง การสือ่ สารสองทางจะช่วยให้ ครู/พ่อแม่
ทำหน้าทีโ่ ค้ช ฝึกการสือ่ สารทีม่ คี วามหมายเบือ้ งลึก (Meta-Message)
ถูกต้องไปยังเพื่อนได้
ในตอนที่ ๔ สื่อสารอย่างตั้งใจ ๑๐๐% แนะนำพ่อแม่ให้หา
เวลาพูดคุยกับลูกอย่างตัง้ ใจจริงๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการสบตา ปิดเครือ่ งมื อ
สื่อสารทัง้ หลาย เพราะจะเป็นการฝึกลูกให้มที กั ษะ “ฟังอย่างลึก” (Deep
Listening) และทักษะการสือ่ สารอย่างแสดงความเคารพ หรือให้ความสำคัญ
อีกฝ่ายหนึง่ เป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
กับคนอื่น  
ผู้ เขี ย นแนะนำให้ ใ นครอบครั ว
ชวนกันประเมินคุณภาพของการสื่อสาร
พูดคุยกันภายในครอบครัว และแนะนำว่า
ไม่ ว่ า พ่ อ แม่ จ ะมี งานยุ่งเพียงใดก็ตาม 
ต้องจัดเวลาสำหรับการพูดคุยอย่างมี
คุณภาพกับลูก เพราะนี่คือการเรียนรู้
ปลูกฝังความเป็นคนดีของลูก
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คำถามของสาว ๑๖ “เพือ่ นชายของหนูบอกเลิกมาทางอินเทอร์เน็ต  
หนูปวดใจมาก ทีเ่ ขาไม่แคร์ความรูส้ กึ ของหนูเลย เขาบอกว่าเราไม่มเี วลาอยู่
ด้วยกันอย่างเพียงพอ และไม่เคยเชือ่ มใจกันอย่างจริงจัง เรามีกจิ กรรมยุง่ ทัง้
สองคน เขาไม่ยอมต่อรองเลย หนูพยายามเจรจา แต่เขาไม่คยุ ด้วยและหันไป
เล่นเกมกับเพือ่ น ส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ คือหนูยงั อยากเป็นแฟนของเขา หนูควรทำ
อย่างไร การทีห่ นูพยายามง้อเขาเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ควรทำหรือไม่”
คำตอบของผู้เขียน “ฉันเข้าใจความยากลำบากในการสื่ อ สาร
ของเธอ คนเราเมื่อมีเรื่องสำคัญ เราจะคุยกันแบบพบหน้า มีจกั ษุสมั ผัส
สังเกตน้ำเสียง ภาษาท่าทาง และอ่านสีหน้าซึ่งกันและกัน ในการสื่อสาร
ผ่านระบบไซเบอร์ เราไม่มีการสื่อสารแบบ Non-Verbal เลย การที่
เพื่อนชายบอกเรื่องนี้ผา่ นอินเทอร์เน็ต ไม่หาทางคุยกันสองคน แสดงความ
ไม่เคารพให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจเธอ การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ต้องเลือกคนที่มีค่านิยมตรงกัน เนื่องจากการสื่ อ สารกั น อย่ างเคารพ
เห็นอกเห็ น ใจและให้เกียรติกันเป็นเรื่องสำคัญสำหรั บเธอ ต่อไปเมื่อ
เธอมีเพื่อนชายคนใหม่ (เชื่อขนมกินได้เลยว่าเธอต้องมีแน่ๆ) 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
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๑๔.

การยอมรับ :

จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง
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“การมีนิสัยลงมือทำโดยไม่บน่ ทำให้สงิ่ ต่างๆ
รอบตัวดีขนึ้ เป็นคุณสมบัตสิ ำคัญของการเป็นคนดี คนมี
ประโยชน์ตอ่ สังคม”
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ตอนที่ ๑๔ นี้ ตีความจากบทที่ ๗ How About Me?! Seeing
Beyond Likes and Dislikes to the Bigger Picture โดยที่ ใ นบท
ที่ ๗ มี ๔ ตอน ในบันทึกที่ ๑๔ จะตีความตอนที่ ๑ และ ๒ และใน
บันทึกที่ ๑๕ จะเป็นการตีความตอนที่ ๓ และ ๔  
บทที่ ๗ ทั้งบท ของหนังสือ เป็นเรื่องการสอนเด็กให้เป็นคนดี
โดยขยายความสนใจจากตัวเองและเรือ่ งใกล้ตวั ไปสูโ่ ลกกว้าง ให้เข้าใจว่า
ในโลกนี้ยังมีคนอื่น สิ่งอื่นอีกมากมาย ที่เด็กจะต้องทำความรู้จักและมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ผู้คนเหล่านี้ต่างก็มีชีวิตเลือดเนื้อและความต้องการ
ของเขา การเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลกันเป็นการปูพนื้ ฐาน
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 จะเป็ น คุ ณ ต่ อ ชี วิ ต ในอนาคต
ของเด็กอย่างไร   หากรูเ้ ป้าหมายในชีวติ หรือความใฝ่ฝนั ของเด็ก จงเชือ่ มโยง
ว่าการทำสิง่ ดีนนั้ จะนำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีเ่ ด็กใฝ่ฝนั อย่างไร 
ผมมองว่า การดุดา่ ว่ากล่าวเด็กเป็นการส่งสัญญาณความเห็นแก่ตวั
ของผูใ้ หญ่ แต่แทนทีจ่ ะดุดา่ ว่ากล่าว เราใช้วธิ ชี วนเด็กลงมือทำ (เด็กชอบทำ
อยูแ่ ล้วโดยธรรมชาติ) และบรรลุความสำเร็จที่เด็กภูมิใจ แล้วผู้ใหญ่ชวน
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เด็กไตร่ตรองทบทวนว่าการฝึกทำสิง่ นัน้ มีคณ
ุ ค่าต่อเด็กในปัจจุบนั และใน
อนาคตอย่างไร กิจกรรมทัง้ หมดนัน้ เป็นการส่งสัญญาณว่าผูใ้ หญ่มคี วามรัก
และให้ความสำคัญต่อตัวเด็ก ในกระบวนการนี้ ผูใ้ หญ่สามารถชีช้ วนให้เด็ก
ลองเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมเดิม (ทีไ่ ม่ดี แต่ผใู้ หญ่ไม่บน่ ว่า หรือดุดา่
ว่ากล่าว) กับกิจกรรมใหม่ ว่าแตกต่างกันอย่างไร อันไหนมีคณ
ุ ต่อตัวเด็ก
มากกว่า
ผู้ใหญ่ยกตัวอย่างวิธีฝึกเด็กด้วยการลงมือทำ ไม่บ่นว่า ว่าเมื่อ
ลูกวัยรุ่นมาขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือราคา ๑,๐๐๐ เหรียญ (ซึ่งเป็น
ของแพงที่เด็กที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองไม่ควรซื้อใช้) พ่อแม่บอก
ว่าการซือ้ ของราคาแพงเช่นนีพ้ อ่ แม่รบั ไม่ได้ ลูกต้องจ่ายเอง จบ ไม่มกี าร
ดุด่าว่ากล่าว มีแต่การกระทำ คือไม่จ่าย เด็กต้องจ่ายเอง
ข้อความในบทนี้ทำให้ผมนึกถึง Transformative Learning
ซึ่งหมายถึง (๑) การเรียนรู้แบบเปลี่ยนแปลงจากภายในตน (๒) การ
เรียนรูฝ้ กึ ฝนเป็นคนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ คือเป็นผูน้ ำการเปลีย่ นแปลง (Change
Agent) ซึง่ ก็คอื ผูล้ งมือทำเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่ผเู้ ฝ้าแต่พร่ำบ่น
ในคติยิว เขาสอนว่า คนทุกคนต้องออกไปทำสิ่งที่ไม่ใช่งานประจำ
“เพื่อซ่อมแซมโลกให้ดีขึ้น”
คนดีคือคนที่ลงมือทำ เพื่อช่วยให้โลกดีขึ้น
ผู้เขียนแนะนำให้พ่อแม่คุยกับลูก และร่วมกัน
ประเมินบรรยากาศภายในบ้าน (อย่าระบุวา่ ใครทำ) มีการบ่นว่า
กับการลงมือทำให้ดขี นึ้ มากน้ อ ยแค่ ไ หน สถานการณ์ ดี ขึ้ น
หรื อ เลวลงอย่ า งไร บอกลูกให้ “เปิดเทป” เสียงบ่นของพ่อแม่ 
และช่วยกันหาวิธที ำให้เสียงบ่นลดลง และติดตามผลเป็นรายสัปดาห์ 
แทนที่ด้ว ยการช่ วยกันลงมือทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ งผม
คิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ในโรงเรียนได้ด้วย       
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คำถามจากครูของลูกผู้เขียน “ลูกชายอายุ ๑๒ ไปอยู่กับยาย
และตาสองสามวันพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องหลายคน ลูกชายคร่ำครวญว่า
ยายรักหลานคนอืน่ มากกว่า ยายบอกว่าลูกพีล่ กู น้องขออ่านหนังสือของ
ลูกชาย และยายบอกให้ลกู ชายให้พๆี่ น้องๆ อ่าน ว่าไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โต
อะไร ลูกชายขอให้ไปรับกลับก่อนกำหนด แต่ตนคิดว่าควรให้โอกาสลูก
ได้แก้ปญั หา และเป็นโอกาสของการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาความเป็นผูใ้ หญ่
ตนเป็นห่วงว่า ลูกชายมักคิดว่าตัวเองตกเป็นเหยือ่ ”
คำตอบของผู้เขียน “ที่จริงเรื่องแบบนี้
เป็นของธรรมดาสำหรับเด็ก แต่ทสี่ ะกิดใจคือ คุณบอกว่า
ลูกชายชอบคิดว่าตนตกเป็นเหยื่ อ คำถามคือ ที่บ้านและ
ที่โรงเรียน ลูกชายทำตัวเป็นเหยื่อหรือเปล่า”
คำถามรอบสองจากแม่ “เห็นพฤติกรรมเป็นเหยื่อทั้งที่บ้าน
และทีโ่ รงเรียน ทีบ่ า้ นเขาโทษแม่ ว่าทำให้ตนไม่มกี างเกงขาสัน้ ทีซ่ กั แล้วใช้
ทัง้ ๆ ทีเ่ ขารับผิดชอบการซักผ้าของตนเองทัง้ หมด ทีโ่ รงเรียนเขาโทษครู
ว่าทำให้การบ้านของเขาหาย ฉันได้พยายามอธิบายให้เขารับผิดชอบ
กิ จกรรม/พฤติกรรมของตัวเอง”
คำตอบของผูเ้ ขียน “เด็กมักเลียนแบบผูใ้ หญ่ทมี่ อี ทิ ธิ พ ลที่ บ้ าน   
หากเห็นว่าพฤติกรรมของผูใ้ หญ่ชว่ ยขจัดอุปสรรคในชีวิตไปได้ ถ้าพ่อแม่
โทษกันไปโทษกันมา นั่นคือที่มาของพฤติกรรมของลูก”
สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๔. การยอมรับ : จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง 109

รอบสามจากแม่ “สามีทหี่ ย่ากันไปแล้วชอบโทษ ว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก แทนทีจ่ ะสำรวจและปรับปรุงตนเอง ตอน
ลูกชายยังเล็ก ครัง้ หนึง่ ลูกหัวไปโขกประตู พ่อของเขาปลอบลูก และกล่าวว่า
ประตูเลวมาก เร็วๆ นีล้ กู ทะเลาะกับเพือ่ นผูห้ ญิง และพ่อของเขาเข้าไปว่า
เด็กผูห้ ญิงว่าพ่อแม่ไม่สงั่ สอน แต่เมือ่ ตนเองคุยกับลูกชาย เขาก็ยอมรับว่าเขามี
ส่วนผิดในการวิวาทนัน้ ไม่ทราบว่าลูกยังเชือ่ พ่อแค่ไหน ลูกเขาเทิดทูนพ่อมาก”
คำตอบของผู้เขียน “ส่วนหนึ่งของการบรรลุวุฒิภาวะ คือการ
รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบต่อผลของการ
กระทำนั้น ลูกชายยังอายุเพียง ๑๒ ยังต้องเรียนรู้อีกมาก และเขาโชคดี
ทีไ่ ด้คำแนะนำป้อนกลับด้วยความรักความเอาใจใส่จากแม่และจากคนอืน่
ทีร่ กั และห่วงใยเขา การทีค่ นทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ ต่อเขาสองคนเห็นไม่ตรงกัน
ในเรือ่ งนี้ ย่อมเป็นความท้าทาย แต่เมือ่ ลูกชายเติบโตขึน้ ไปเรียนชัน้ มัธยมต้น
และมัธยมปลาย เขาก็จะมีผู้ให้คำแนะนำเพิม่ ขึน้ และนิสยั โทษผูอ้ นื่ ก็จะ
ได้รบั คำแนะนำป้อนกลับ หวังว่าเขาจะได้เรียนรู้และปรับตัว จนสามารถ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้”
 
ตอนที่ ๒ การให้ เป็นเรือ่ งพัฒนาการของชีวติ คนเราทุกคน ทีต่ อ้ ง
เปลีย่ นจาก “ชีวติ ผูร้ บั ” ในตอนเป็นทารกและเด็กเล็ก แล้วค่อยๆ เปลีย่ น
โลกทัศน์และทักษะ สูก่ ารเป็น “ผูใ้ ห้” มากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ โตขึน้ พ่อแม่/
ครู ต้องช่วยเหลือหรือฝึกเด็กให้มพี ฒ
ั นาการนีอ้ ย่างเหมาะสม เด็กทีย่ งั ยึดติด
ใน “ชีวติ ผูร้ บั ” อย่างเหนียวแน่น แม้อายุเข้า ๕ ขวบแล้ว เป็นเด็กโชคร้าย ที่
พ่อแม่/ครู เลีย้ งผิด กลายเป็นเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการบกพร่องทางจิตใจ ทัง้ หมด
ในย่อหน้านีผ้ มตีความและต่อเติมเอง ไม่ได้เขียนจากสาระในหนังสือตรง
ตามตัวอักษร   
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ความอยู่รอดในชีวิตของทารกและเด็กเล็กอยู่ที่การเรียกร้องเอา
จากพ่อแม่/คนเลี้ยง แต่สภาพนี้จะค่อยๆ เปลี่ยน จนกลับตรงกันข้าม
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ คือความอยู่รอด/อยู่ดี อยู่ที่การเอื้อเฟื้อหรือการให้
ที่จะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และสามารถทำงานใหญ่ได้
พัฒนาการในชีวิตคนเราเริ่มจากเห็นแก่ตัว ไปสู่เห็นแก่ผู้อื่น
เห็นแก่สว่ นรวม ใครทีก่ ระบวนการพัฒนาการนีบ้ กพร่อง ชีวติ ก็บกพร่อง
ชีวิตคือการเดินทาง จากโลกแคบ (ตัวตนคนเดียว) สู่โลกกว้าง
และสังคม คนเราต้องเรียนรู้เพื่อการเดินทางนี้  
คำถามของสาว ๑๓ “แม่ชอบดุหนู และเอาใจแต่นอ้ งสาว หนู
พยายามจะไม่โวยวาย แต่แม่กท็ ำให้หนูพลุง่ ขึน้ มาทุกที หนูหนีเข้าไปร้องไห้
ในห้อง แม่กว็ า่ หนูแกล้งทำ หนูรวู้ า่ แม่รกั หนู แต่แม่รกั น้องมากกว่า และแม่มี
วิธแี สดงความรักหนูแบบแปลกๆ หนูรสู้ กึ ดีกบั พ่อ เพราะพ่อรักลูกเท่ากัน แต่
กับแม่หนูรสู้ กึ คล้ายเป็นการแย่งความรักจากแม่ และน้องชนะทุกที แม้หนูจะ
เข้าวัยทีนแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ต้องการให้แม่กอดยามรู้สึกไม่ดี
ไม่ใช่แค่บอกว่าดีแล้ว”
คำตอบของผู้เขียน (Annie Fox) “ฉันเข้าใจว่า
เธอต้องการให้แม่เข้าใจเธอ สนใจเอาใจใส่เธอในฐานะ
คนพิเศษ เธอรู้สึกว่าน้องสาวได้รับความเอาใจใส่แบบนั้น 
แต่เธอไม่ได้รบั จากแม่ ไม่วา่ จะทำดีอย่างไรก็ไม่ได้รบั คำชม
จากแม่ กรณีนเี้ ป็นสถานการณ์ทยี่ าก ไม่ทราบว่าแม่ของเธอตระหนักใน
ความรูส้ กึ นีข้ องเธอหรือไม่ หากหาทางให้แม่ตระหนักได้กจ็ ะเป็นการดี
สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๔. การยอมรับ : จากตัวกูของกู สู่โลกกว้าง 111

น่าดีใจทีเ่ ธอเข้ากับพ่อได้ดี เป็นไปได้ไหมที่จะอาศัยพ่อช่วยพูด
กับ แม่ ให้ แ ม่ ไ ด้ รับรู้ความรู้สึกของเธอ ซึ่งจะช่ ว ยให้ แ ม่ได้ปรับตัวใน
การแสดงออกกับเธอ”
สาว ๑๓ รอบสอง “ขอบคุณมาก คำแนะนำช่ ว ยได้ ม าก  
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 ใ หญ่ ต้ อ งพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงความสั ม พั น ธ์
จากเป็นผู้กำกับพฤติกรรม มาทำหน้าที่โค้ ช ของการพั ฒนา
ชีวิตอิสระของลูก/ศิษย์”
	
“พ่อแม่/ครู ต้องช่วยกันโค้ชเด็ก ให้เรียนรูก้ ารพัฒนา
ตนเองไปให้ถกู ทาง ในช่วงของการพัฒนาชีวติ อิสระนี้ ทักษะนี้
ของพ่อแม่/ครู มีความสำคัญอย่างยิง่ ...”
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ตอนที่ ๓ ของบทที่ ๗ ในหนังสือกล่าว... ถึงเวลาเปลีย่ น เป็นการ
ทำความเข้าใจว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง พ่อแม่/ครู ต้องเข้าใจการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นกับลูก/ศิษย์ เป็นช่วงๆ จากชีวิตที่มีศูนย์กลางอยูท่ ี่
ตัวเอง ไปสู่ชีวิตที่มีหลายศูนย์กลาง และมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เพื่อให้
เด็กค่อยๆ เรียนรู้ “ภาพใหญ่” ของชีวติ  
ปัญหาทีเ่ ด็กเผชิญในช่วงต่างๆ ของชีวติ เป็น “เรือ่ งเด็กๆ” หรือ
เรือ่ งเล็กสำหรับผูใ้ หญ่ แต่เป็นเรือ่ งใหญ่และจริงจังสำหรับเด็ก ข้อเตือนใจ
สำหรับพ่อแม่/ครู ก็คือ ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ช่วงวัยรุน่ ผูใ้ หญ่ตอ้ งพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ จากเป็นผูก้ ำกับ
พฤติกรรม มาทำหน้าทีโ่ ค้ชของการพัฒนาชีวติ อิสระของลูก/ศิษย์  
ในช่วงทีเ่ ป็นทารกและเด็กเล็ก ชีวติ เกือบทัง้ หมดอยูก่ บั พ่อแม่ เมือ่
โตขึน้ แวดวงของเด็กก็กว้างขึน้ และกลายเป็นโลกของปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นใน
ช่วงวัยรุน่ พ่อแม่/ครู ต้องช่วยกันโค้ชเด็ก ให้เรียนรูก้ ารพัฒนาตนเองไปให้
ถูกทาง ในช่วงของการพัฒนาชีวิตอิสระนี้ ทักษะนี้ของพ่อแม่/ครู มี
ความสำคัญอย่างยิง่ และเป็นประเด็นสำคัญของบทนี 
้
ผูใ้ หญ่พงึ ตระหนักว่า ในช่วงวัยรุน่ คนเราต้องการอิสระ แต่อสิ ระ
แบบไร้ขอบเขตเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าเป็นผลดี การดูแลเด็กวัยรุน่ อย่าง
พอเหมาะพอดีระหว่างการให้ความเป็นอิสระ
และการมีกรอบกติกา จึงเป็นความท้าทายยิง่  
และเป็นการเรียนรูท้ ไี่ ม่มวี นั จบ รวมทัง้ เป็น
โจทย์วจิ ยั ทีท่ า้ ทาย เพราะบริบทสังคมเปลีย่ น
อยูต่ ลอดเวลา  
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คำถามของครูของลูก “ลูกสาว (สมมติวา่ ชือ่ แอนน์) เรียน ป. ๖
เริม่ แต่งหน้าทาปาก และแต่งตัวเป็นสาวเริด ในขณะทีเ่ ด็กผูห้ ญิงในชัน้ เกือบ
ทัง้ หมดไม่แต่งหน้า พ่อแม่ของเพือ่ นลูกบอกว่า เขามองแอนน์เป็นตัวอย่างไม่
ดีของลูกเขา ฉันอยากให้เขาแต่งตัวเรียบร้อย และไม่แต่งหน้าทาปาก พ่อแม่
คนอืน่ ๆ บอกว่าเป็นสงครามทีไ่ ม่มที างชนะ สามีและลูกชายวัย ๑๘ บอกว่า
แม่กงั วลเกินไป  ฉันวิตกเกินไปหรือเปล่า”
คำตอบของผูเ้ ขียน “ฟังดูแล้วคล้ายกับว่าคุณคิดว่าคุณไม่มที าง
กำกับพฤติกรรมของลูกอายุ ๑๒ จริงๆ แล้วคุณมีอย่างเหลือเฟือ ฟังดูคล้ายๆ
มีอะไรขาดไป เด็กเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสือ้ ผ้า
และเครือ่ งสำอาง คุณไปกับลูกหรือเปล่าตอนเธอซือ้
เสือ้ ผ้าและเครือ่ งสำอาง หากคุณยอมตามทีล่ กู ซือ้
ก็เท่ากับคุณส่งสัญญาณว่าคุณเห็นด้วยกับทีล่ กู จะ
แต่งหน้าและแต่งตัวอย่างนัน้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วย
กับการแต่งตัวอย่างนัน้ คุณก็ไม่ควรจ่ายเงินซือ้ ให้”
คำถามรอบสอง “สามีเป็นคนซือ้ เป็นส่วนใหญ่ ตอนทีแ่ ม่ไปด้วย
ลูกก็ไปลองเสือ้ เอง โดยแม่ไม่คดิ ว่าจะเป็นเสือ้ ทีเ่ ปิดเผยร่างกายอย่างนัน้ ทัง้
พ่อและพีบ่ อกว่าแม่คดิ มากไป แต่กม็ พี อ่ แม่ของเพือ่ นลูกสาวคนหนึง่ บอกว่า
อย่าเอาอย่างลูกสาวของตน ตนได้หาทางพูดกับลูกสาว ว่าผูค้ นเขาจะตัดสิน
ว่าเธอเป็นคนอย่างไรจากการแต่งกาย สามีเริม่ เข้าใจว่า การแต่งกายแบบ
ยัว่ ยวนและแต่งหน้าจะมีผลอย่างไรต่อลูกสาว”
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คำตอบของผูเ้ ขียน “ลูกสาวต้องการคุณเป็นที่พึ่ง เพราะเธอยัง
ไม่เข้าใจผลของการแต่งกายแบบยัว่ ยวน ซึง่ เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปยัง
เด็กหนุ่มในโรงเรียน คุณต้องคุยกับสามี และเป็น
น้ำหนึง่ ใจเดียวกันในการสอนลูกสาวว่าการแต่งกาย
เช่นนัน้ ไม่เหมาะสม เป็นอันตรายต่อตัวลูกเอง และ
นีค่ อื กติกาของบ้าน รวมทัง้ บอกลูกชายอายุ ๑๘ ว่า
อย่าเข้ามายุง่ ”
ตอนที่ ๔ ภาพใหญ่ของชีวติ เป็นธรรมดาทีเ่ ด็กวัยรุน่ จะเผชิญ
วิกฤติของชีวติ หรือความผิดหวังเป็นครัง้ คราว เป็นวิกฤติสนั้ ๆ และส่วนใหญ่
เป็น “เรือ่ งเด็กๆ” เป็นหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่ทจี่ ะช่วยประคับประคอง ช่วยเหลือ
เตือนสติ ให้ฟนั ฝ่าวิกฤตินนั้ ไปได้ พร้อมกับเรียนรูเ้ ป็นประสบการณ์ชวี ติ ทีม่ ี
คุณค่า คอยเตือนสติเด็กว่า วิกฤตินนั้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของภาพใหญ่ในชีวติ
ซึง่ ยังอีกยาวไกล  
ยามเด็กมีทกุ ข์ ให้โค้ช เตือนความจำถึงทุกข์ในอดีตทีเ่ ด็กเคยผ่าน
มาแล้ว และชี้ให้เห็นว่า เด็กเคยเอาชนะหรือทนความทุกข์เช่นนั้นได้
ความทุกข์คราวนี้ เด็กก็จะเอาชนะหรือฟันฝ่าไปได้เช่นเดียวกัน   
ชีวติ คือการเดินทางและเรียนรูจ้ ากเรือ่ งจริงทีป่ ระสบกับตนเอง    
หรือตนเองเป็นผูแ้ สดง ในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการเดินทางของอารมณ์
ความรูส้ กึ มากเป็นพิเศษ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงและรวดเร็ว เมือ่ เด็ก
โตขึน้ และผูใ้ หญ่มกั ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจหรือทักษะในการช่วยเหลือเด็ก
โดยหลักการคือให้ใช้ความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจเป็นยาขนานหลัก
เจือด้วยความเข้าใจการเปลีย่ นแปลง/พัฒนาการของเด็ก ตามทีร่ ะบุในหนังสือ
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เมือ่ พ่อแม่/ครู ช่วยโค้ชเด็กด้วยความรักความเมตตา
สิง่ ทีไ่ ด้รบั คือ การปลูกฝังความรักความเมตตาในตัวเด็ก 
ให้เขาเติบโตเป็นคนดี ซึง่ เท่ากับพ่อแม่/ครู ได้ชว่ ยกันทำให้
โลกนีน้ า่ อยูข่ นึ้  
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ด็กควรได้เรียนรู้ คือการแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ (อย่าง
สุภาพ สร้างสรรค์) เป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์ แต่การอาละวาดตีโพยตีพาย
ไม่ใช่สงิ่ ควรทำ ตอนเป็นทารกคนเราต้องร้อง ต้องโวยวาย เพราะทำได้แค่นนั้
เพือ่ เรียกร้องความสนใจ แต่เมือ่ เติบโตขึน้ คนเราสามารถพูดได้ แสดงออกได้
หลายทาง เราต้องเรียนรูท้ จี่ ะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
การแสดงออกด้วยการโวยวาย คร่ำครวญ บ่น โทษคนอืน่ เป็นการ
แสดงออกซึง่ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านลบของตน ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ ตนเอง
คนเราต้องฝึกทัศนคติและพฤติกรรมด้านบวก คือการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์
อย่างรับผิดชอบ และอย่างเคารพและเห็นอกเห็นใจหรือมีเมตตากรุณาต่อผูอ้ นื่
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คำถามของสาว ๑๓ “หนูมผี ลการเรียนเป็นเยีย่ ม ตลอดช่วง ม. ต้น
หนูเห็นเพือ่ นๆ มีเพือ่ นชาย แต่หนูไม่มี คนหน้าตาดีระดับ ๙.๕ จากคะแนน
เต็ม ๑๐ เป็นนักบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล และได้รบั รางวัลศิลปินเยีย่ ม
ของโรงเรียน ทำไมจึงไม่มแี ฟน หนูสงู เกินไปหรือเปล่า หรือว่าหนูเป็นคน
มัน่ ใจตัวเองเกินไป หนูไม่ใช่คนป๊อบปูลาร์ แต่ก็ไม่มีคนตัง้ ข้อรังเกียจหนู
หนูไม่คดิ ว่าควรจะประเมินคนด้วยความสัมพันธ์กบั เพือ่ นต่างเพศ แต่หนูกส็ งสัย
ว่ามีอะไรผิดปกติในตัวหนู หนูรู้สึกว่าตัวเองอาจต้องอยู่คนเดียวตลอดไป
หนูอยากรูว้ า่ ตนเองทำอะไรผิด เพือ่ ว่าเมือ่ ขึน้ ม. ปลาย จะได้แก้ไขตนเอง”
คำตอบของผูเ้ ขียน “เห็นใจทีเ่ พือ่ นๆ มีเพือ่ นชาย แต่เธอไม่มี การ
ทีค่ นเราจะต้องตาต้องใจกันนัน้ เป็นเรือ่ งบังเอิญหรือโชคชะตา 
ในขณะทีเ่ ธอทำอะไรไม่ได้กบั โชคชะตา แต่เธอก็ปรับปรุง
ตัวเองได้ โดยการฝึกตนเองให้คดิ ด้านบวก ไม่คดิ ว่า
ตนเองจะต้องอยูค่ นเดียวไปตลอดชีวติ ซึง่ เป็น
ความคิดด้านลบ เธอคิดถูกแล้วทีบ่ อกว่า เราไม่
ประเมินคนจากการมีเพือ่ นต่างเพศ คำแนะนำ
คือให้เชือ่ ความคิดว่า การไม่มแี ฟนไม่ใช่ปญั หา
และลองคิดใหม่วา่ การยังไม่มเี พือ่ นชายเป็นสิง่ ดี 
แล้วดูวา่ เกิดอะไรขึน้ กับชีวติ ” 
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ผมไม่คอ่ ยถูกใจนัก ต่อคำตอบของผูเ้ ขียนข้างบน ถ้าเป็นผม ผมจะ
ตอบว่า ชีวติ ข้างหน้ายังอีกยาวนัก โอกาสพบเพือ่ นชายทีถ่ กู ใจยังมีอกี มาก
และวิธที ำให้ตวั เองมีเสน่หด์ งึ ดูดใจเพิม่ จากความสามารถทีเ่ ธอมีอยูล่ น้ เหลือ
คือความร่าเริงเบิกบาน ทีจ่ ะเกิดจากการมองโลกแง่บวก ตามทีผ่ เู้ ขียนแนะนำ
ผมใคร่ขอย้ำไว้ ณ ทีน่ วี้ า่ คำแนะนำของผูเ้ ขียนต่อคำถามทีย่ กมานัน้
เป็นการตอบตามบริบทของสังคมอเมริกนั หากจะนำมาใช้ในบริบทสังคมไทย
ต้องปรับให้เหมาะสม   
 
					
วิจารณ์ พานิช
					
๙ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/556017
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๑๖.

ความกล้าหาญทางสังคม :
ทักษะดำรงมิตรภาพ
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“นอกจากช่วยให้ตัวเด็กเองไม่ตกเป็นเหยื่อแล้ว
ผู้ ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าหาญพอที่จะช่วยเพื่อน
ที่ตกเป็นเหยื่อ ให้หลุดพ้นจากแรงกดดันนี้ ซึง่ เป็นการฝึกฝน
ความมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
อ่อนแอกว่า”
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ทัง้ บทที่ ๘ ของหนังสือ เป็นเรือ่ ง มิตรภาพ และความกล้าหาญใน
การเป็นตัวของตัวเอง และสือ่ สารทำความเข้าใจเพือ่ ธำรงมิตรภาพ  
ตอนที่ ๑ ของหนังสือกล่าวถึงมิตรภาพเป็นถนนสองทาง ว่าด้วยการ
โค้ชเด็กให้มคี วามกล้าหาญ แสดงความเป็นตัวของตัวเอง และรูจ้ กั สือ่ สาร
กับเพือ่ น เพือ่ สร้างมิตรภาพจากความเข้าใจซึง่ กันและกัน โดยต้องตระหนักว่า
โลกในวัยรุ่นในปัจจุบันมีความซับซ้อนและยุ่งเหยิงกว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่น
มากมายหลายเท่า จึงเป็นความท้าทายต่อวัยรุน่ ในปัจจุบนั  
การฝึกทักษะมิตรภาพเบือ้ งต้นเริม่ ทีค่ รอบครัว หากพ่อแม่ใกล้ชดิ
ลูกและเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ฝกึ ลูก และเห็นชัดว่ามิตรภาพระหว่างลูกกับ
พ่อแม่ดี มีความรักใคร่และไว้วางใจซึง่ กันและกัน ก็เป็นสัญญาณว่าลูกจะมี
ทักษะมิตรภาพต่อเพือ่ นดีดว้ ย   
ทักษะมิตรภาพเริม่ ต้นทีค่ รอบครัว
หากพบว่า ลูก/ศิษย์ ประพฤติตนเป็นผูร้ ะราน หรือ
เป็นเหยือ่ ของการระราน และเกิดขึน้ ซ้ำๆ นัน่ คือสัญญาณ
บอกว่า ลูก/ศิษย์ ต้องการความช่วยเหลือ โปรดสังเกตว่า
การตกเป็นเหยือ่ ของการระรานไม่ได้แปลว่าเด็กคนระราน
เป็นตัวปัญหาเท่านัน้ แต่เด็กทีถ่ กู ระรานก็เป็นตัวปัญหาด้วย 
ทีจ่ ะต้องหาทางแก้ไขทันที
โดยการนั่งคุยกับเด็กอย่างสงบ ไม่ดุด่าว่ากล่าวหรือโวยวาย
ทำความเข้าใจเรือ่ งการเป็นเพือ่ นกัน ว่าทัง้ สองฝ่ายจะต้องมีไมตรีจิตต่อกัน  
คือการเป็นเพือ่ นกันเป็นถนนสองทาง คือต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน บอกว่า
เราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และรูว้ า่ เพือ่ นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร หากเพือ่ น
ปฏิบตั ติ อ่ เราในแบบทีเ่ ราไม่ชอบ เราต้องรูจ้ กั บอกเพือ่ นดีๆ ว่า ทำอย่างนั้น
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เราไม่ชอบ ไม่ตอ้ งการให้เพือ่ นทำอย่างนัน้ ต่อเราอีก อย่ากลัวว่าบอกแล้ว
เพือ่ นจะโกรธหรือเสียเพือ่ น แต่เราต้องบอกเขาดีๆ อย่าใช้อารมณ์  
เพือ่ รักษาความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หรือเพื่อมิตรภาพยาวนาน   
เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนกับเพื่อน  
ต้องการให้ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างไร อย่าละไว้ในฐานเข้าใจ อย่าอ้ำอึง้ ทีจ่ ะบอก  
และในทางกลับกัน เมือ่ เพือ่ นบอกความต้องการของเขาต่อเรา เราก็ตอ้ งฟัง
อย่างสงบและตัง้ ใจ เพือ่ ให้เราเข้าใจเพือ่ นอย่างแท้จริง  

นัน่ คือหลักการ หรือทฤษฎี ในชีวติ จริงมันยุง่ ยากกว่านัน้ เพราะ
เด็กๆ มักมีเรือ่ งกระทบกระทัง่ เล็กๆ น้อยๆ กันเสมอ โดยผูใ้ หญ่มองเป็น
เรือ่ งเล็ก แต่เป็นเรือ่ งใหญ่สำหรับเด็ก วิธหี รือหลักการทีผ่ ใู้ หญ่จะช่วยได้คอื
(๑) ช่วยเตือนสติเด็ก ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมองได้หลายมุมเสมอ เด็กอาจมอง
มุมหนึง่ แต่เพือ่ นอาจมองต่างมุม การทำความเข้าใจมุมมองของเพือ่ นเป็น
ส่วนหนึง่ ของการเรียนรู้ และการเข้าสูว่ ฒ
ุ ภิ าวะ (๒) ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
เด็กต้องเรียนรูแ้ ละหาทางทำให้สถานการณ์ดขี นึ้ โดยแนะนำเด็กว่า ความ
กล้าหาญทีจ่ ะลงมือทำเพือ่ แก้ปญั หา หรือเพือ่ สร้างมิตรภาพ เป็นสิง่ ทีด่ ี เมือ่ มี
การลงมือทำ ก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลง และเกิดการเรียนรูด้ ว้ ย
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คำถามของหนุม่ ๑๒ “เพือ่ นของผม ๒ คน บ่นว่าไม่คอ่ ยมีเพือ่ น
โดยที่เขาเป็นคนชอบตัดสินคนอื่น ผมมีเพื่อนผู้หญิงที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
เรือ่ ยๆ แต่เพือ่ น ๒ คนนีเ้ รียกชือ่ เธอแบบล้อเลียน เพือ่ น ๒ คนนีไ้ ม่พอใจเมือ่
ผมไปเที่ยวกับเธอหรือไปกับเพื่อนคนอื่นๆ ผมจนใจไม่รู้จะทำอย่างไร ได้
พยายามแนะนำให้เขาเป็นเพือ่ นกับคนนัน้ คนนี้ เขาก็บอกว่าไม่ชอบและอ้าง
เหตุผลต่างๆ นานา เขาทัง้ สองไม่ทราบว่าคนอืน่ ๆ ก็เริม่ ไม่ชอบเขา เพราะเขา
ด่วนตัดสินเกินไป”
คำตอบของผูเ้ ขียน “เธอทำถูกแล้ว
ทีไ่ ม่อยากหมกมุ่นอยู่กับความคิดเชิงลบ 
และการคบเพือ่ นนักตัดสินคนอืน่ ทำให้เธอ
ไม่สบายใจและอยากแก้ไข และแน่นอนว่า
เธอมีสทิ ธิทจี่ ะเลือกเพือ่ น แต่เธอก็ไม่อยาก
ให้เพือ่ นเสียใจ ชีวติ จริงก็ยงุ่ ยากเช่นนีเ้ อง
   
คนทีช่ อบตัดสินคนอืน่ นัน้ แสดงว่าเขาเองไม่คอ่ ยมัน่ ใจตนเอง จึง
ไม่อยากมีเพื่อนจำนวนมาก ตั้งหน้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันสองคน และ
อ้างว่าคนอืน่ ๆ ไม่ดี และคนอืน่ ๆ ก็ไม่อยากเป็นเพือ่ นกับเขา เพราะไม่มใี คร
อยากถูกวิพากษ์วจิ ารณ์  
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เธอบอกว่าจนใจไม่รจู้ ะทำอย่างไร แต่จริงๆ แล้วมีทางเลือกตัง้ หลาย
ทาง ได้แก่
๑. บอกเพือ่ นทัง้ สองคนตรงๆ ว่าเธอเบือ่ ทีจ่ ะคบเพือ่ นขีบ้ น่ เพราะ
เธอรูส้ กึ สบายใจมากกว่าเมือ่ เพือ่ นไม่บน่
๒. ถ้าเพื่อนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมขี้บ่น ให้ลองแยกตัวออกมาคบ
เพือ่ นคนอืน่ ๆ
๓. การเป็นเพือ่ นทีด่ นี นั้ เราต้องเป็นเพือ่ นทีด่ กี บั ตัวเองก่อน ถ้าเพือ่ น
ทำให้เธอไม่สบายใจ และเธอยังทน เท่ากับเธอไม่เป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ ตัวเธอเอง” 
ตอนที่ ๒  ของบทนีว้ า่ ด้วยเรือ่ ง อาสาสมัครพัฒนาเด็ก ผูเ้ ขียนเล่า
เรือ่ งของตนเองทีช่ อบเข้าไปช่วยเหลือเด็กทีป่ ระสบปัญหา โดยถือว่าเป็นการ
ทำหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่ เพราะเด็กเป็นผูเ้ ยาว์ ต้องการคำแนะนำช่วยเหลือจาก
Parenting/Mentoring ถ้อยคำเหล่านีท้ ำให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆ อยูบ่ า้ นนอก
คนทีน่ นั่ เรียกเด็กเป็นลูกทุกคน และถ้าเด็กเกเรข่มเหงกันก็ถกู ผูใ้ หญ่ดหุ รือ
ห้ามปรามได้ทกุ คน
ผูเ้ ขียนบอกว่า ตนไม่ใช่แค่เข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ปญั หาให้เด็กเท่านัน้
แต่จะชมเด็กด้วย ไปทีไ่ หนหากเห็นเด็กทำดีกจ็ ะหาโอกาสชม “หนูชว่ ยแม่
ถือของ น่ารักจัง” “หนูชว่ ยปลอบเพือ่ นทีร่ อ้ งไห้ เก่งจัง” ฯลฯ โดยถือว่าการ
ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเติบโตเป็นคนดีนนั้ เป็นหน้าทีข่ องทุกคน ไม่ใช่แค่เป็นหน้าที่
ของพ่อแม่/ครู เท่านัน้   
ปัญหาทีพ่ บประจำในเด็กวัยรุน่ คือการเสพติดการยอมรับจากกลุม่
เพือ่ น (Peer Approval Addiction) หรืออาจเรียกว่าตกอยูใ่ ต้แรงกดดันจาก
กลุม่ เพือ่ น (Peer Pressure) และในขัน้ รุนแรงถึงกับเป็นความบีบคัน้ จนเกิด
ความเครียดอย่างรุนแรง
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คนทีต่ กเป็นเหยือ่ คือคนทีไ่ ม่มนั่ ใจตนเอง ไม่กล้าแสดงออกว่าตนมี
จุดยืนอย่างไร ตนต้องการอะไร ส่วนคนทีม่ คี วามมัน่ ใจตนเองก็จะไม่ถกู บีบคัน้
มาก และผ่านพ้นมรสุมชีวติ วัยรุน่ นีไ้ ปได้ ผูใ้ หญ่ตอ้ งหาวิธชี ว่ ยให้เด็กเข้าใจ
เรือ่ งการเสพติดการยอมรับจากเพือ่ น ซึง่ คนเราเป็น
กันทุกคน แต่สว่ นใหญ่เป็นแบบนิดๆ หน่อยๆ ไม่
รุนแรง การช่วยให้เข้าใจเรือ่ งนี้ และฝึกให้กล้าทีจ่ ะ
แสดงท่าที/จุดยืนของตน ชีวติ วัยรุน่ ก็จะราบรืน่ ขึน้   
นอกจากช่วยให้ตวั เด็กเองไม่ตกเป็นเหยือ่ แล้ว ผูใ้ หญ่ควรส่งเสริม
ให้เด็กมีความกล้าหาญพอทีจ่ ะช่วยเพือ่ นทีต่ กเป็นเหยือ่ ให้หลุดพ้นจาก
แรงกดดันนี้ ซึง่ เป็นการฝึกฝนความมีนำ้ ใจเห็นอกเห็นใจคนอืน่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คนทีอ่ อ่ นแอกว่า
คำถามของหนุ่ม ๑๒ “เพื่อนคนหนึ่งถูกรังแกที่โรงเรียนทุกวัน  
เขาเล่าให้ผมฟัง ผมแนะนำให้บอกครูเพือ่ ขอความช่วยเหลือ แต่เขาไม่เอาด้วย
เพราะเกรงว่าจะโดนคนทีร่ งั แกทุบตีอกี เขาไม่ตอ้ งการให้ผมช่วยด้วยเหตุผล
เดียวกัน ผมไม่รวู้ า่ จะช่วยเขาอย่างไร ขอคำแนะนำด้วย”
คำตอบของผูเ้ ขียน “ฉันรูส้ กึ สงสารเพือ่ นของเธอมาก เป็นเรือ่ ง
ไม่ยตุ ธิ รรมทีผ่ รู้ งั แกไม่ถกู ลงโทษ ฉันไม่ทราบว่าเพือ่ น
ของเธอไปโรงเรียนแบบไหน  แต่หวังว่าจะเป็นโรงเรียน
ทีค่ รู ผูช้ ว่ ยครูใหญ่ และครูทปี่ รึกษา จะเอาใจใส่เรือ่ งนี้
เพือ่ นของเธอควรบอกผูใ้ หญ่
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ไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเพื่อนเธอทราบเรื่องไหม เขาควรเล่าให้
พ่อแม่ฟงั   
แม้เขาบอกว่าไม่ตอ้ งการให้เธอช่วย แต่เขาก็ยอ่ มต้องการให้ตนเอง
ไม่ถกู รังแกอีกต่อไป การทีเ่ ขาบอกเธอคือหลักฐานสนับสนุน ขอให้เธอบอก
เขาให้พดู ออกมา  เพือ่ เรือ่ งนีจ้ ะได้ยตุ ิ หากเขาไม่กล้า เธอควรเสนอว่าเธอจะ
ไปเป็นเพือ่ นเพือ่ แจ้งครูทปี่ รึกษาหรือครูใหญ่ ถ้าเขาปฏิเสธ ให้บอกเขาว่าเธอ
เป็นเพือ่ น และจะช่วยปกป้องเขา ถ้าเขาไม่ไป เธอจะไปเอง”
 
					
วิจารณ์ พานิช
					
๙ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/556657
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๑๗.

ความกล้าหาญทางสังคม :
สู่โลกกว้าง
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“...กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผมคิดว่า การศึกษาแบบ
เน้นการถ่ายทอดความรู้ เน้นวิชา ไม่ ได้เรียนจากการปฏิบตั ิ
บนฐานชีวติ จริง ทำให้เด็กขาดทักษะชีวติ ขาดความแข็งแกร่ง
ทีจ่ ะเอาชนะแรงกดดันจากกลุม่ เพือ่ นได้”
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ตอนที่ ๓ ของบทกล่ า วถึ ง เรื่ อ ง เสพติ ด การยอมรั บ จาก
กลุ่มเพื่อน (Peer Approval Addiction) เป็นอาการรุนแรงในวัยรุ่น
ทีย่ อมทำทุกอย่างพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับจากกลุม่ เพือ่ น แม้การกระทำ
นั้นจะขัดความรู้สึกของตน บางทีใช้คำว่า Peer Pressure คือตกอยู่
ใต้แรงกดดั นของกลุ่ ม เพื่อน ให้ ต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมสอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม
ไม่กล้าแหกคอกออกมา มีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งมีความทุกข์จากแรงกดดัน
ทางสังคมแบบนี้ หรือมิฉะนั้นก็ตกกระไดพลอยกระโจน ทำตามเพื่อน
จนเสียคน
ดังตัวอย่างเคยมีหมอเล่าให้ผมฟังว่า ได้คุยกับเด็กสาวที่เป็นแม่
วัยทีน ว่าทีม่ ีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก็เพื่อให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ เข้าใจ
ว่าแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนก็รุนแรงมากในกลุ่มวัยรุ่นไทย
เพือ่ เอาชนะแรงกดดันนี้ วัยรุน่ ต้องได้รบั การฝึกให้มคี วามกล้าหาญ
ทางสังคม (Social Courage) ให้กล้าลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ถูกต้องตามสำนึก
ผิดชอบดีชั่วของตน  
ผมคิดเองว่า คนทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการเสพติดการยอมรับของสังคม
คือคนทีม่ บี ุคลิกภาพอ่อนแอ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ขาดการโค้ ช ของผู้ใหญ่ ที่ฝึกให้รู้จักผิดชอบดี ชั่ ว มี EF ที่ http://
www.gotoknow.org/posts/463212 คือมีทกั ษะชีวติ ไว้ใช้ฝา่ อุปสรรค
ของชี วิ ต ผมเชื่อว่า การศึกษาแบบ Active Learning ที่เด็กได้ฝกึ
ปฏิบตั เิ พือ่ การเรียนรูข้ องตนเอง เน้นเรียนรู้ 21st Century Skills และตาม
ด้วยการไตร่ตรองทบทวน อย่างถูกต้อง จะช่วยสร้างความเป็นตัวของ
ตัวเองและสติรดู้ ชี วั่ ให้แก่เด็ก ทำให้เด็กเอาชนะแรงกดดันจากกลุม่ เพือ่ นได้
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กล่าวอีกนัยหนึง่ ผมคิดว่า การศึกษาแบบเน้นการถ่ายทอด
ความรู้ เน้นวิชา ไม่ได้เรียนจากการปฏิบตั บิ นฐานชีวติ จริง ทำให้เด็ก
ขาดทักษะชีวิต ขาดความแข็ ง แกร่ ง ที่ จ ะเอาชนะแรงกดดันจาก
กลุ่มเพื่อนได้    
คำถามของครูของลูก “เพื่อนมาบอกว่าลูกสาวของฉันข่มเหง
ลูกสาวของเขา โดยการกีดกันลูกสาวของเขาออกจากกลุ่มเพือ่ น และ
นินทาว่าร้ายลูกสาวของเขา ฉันเองต้องการสอนลูกให้ดตี อ่ คนอืน่ แม้คน
นัน้ จะไม่ใช่เพือ่ น ลูกสาวมีความลำบากในชีวติ เพราะการหย่าของฉัน และ
ลูกสาวโกรธพ่อที่โกหกหลอกลวง ฉันไม่คิดว่าการหย่าร้างจะเป็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมไม่ดขี องลูกสาว แต่มนั อาจเป็นสาเหตุก็ได้”
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คำตอบของผูเ้ ขียน “ครอบครัวของคุณกำลังอยูใ่ นระยะเปลีย่ นผ่าน
ครั้งสำคัญ และเป็นความยากลำบากสำหรับทุกคน และความยากลำบากนี้
จะดำเนินไประยะหนึง่ เวลานีค้ ณ
ุ เป็นผูน้ ำของครอบครัว และเป็นพีเ่ ลีย้ ง
(Mentor) แก่ลกู สาวอายุ ๑๓ ของคุณ ให้เรียนรูก้ ารเอาชนะความยากลำบาก
ในชีวติ โดยเฉพาะเมื่อคนที่คุณเชื่อถือทำให้คุณเจ็บปวด คุณไม่แน่ใจว่า
พฤติกรรมของลูกสาวเกิดจากการหย่าร้างหรือไม่ สังเกตได้จากว่าพฤติกรรมนี้
มีหรือไม่กอ่ นการหย่า ถ้าไม่มกี ส็ นั นิษฐานได้วา่ เกีย่ วข้องกับการหย่าร้าง
ซึง่ มีผลก่อความตึงเครียดแก่ทุกคนในครอบครัว คุณต้องเป็นตัวอย่างแก่
ลูกในการครองสติอารมณ์ในท่ามกลางความตึงเครียดนี้
ขอแนะนำให้หาโอกาสที่คุณบังคับใจได้ และลูกก็พร้อม ปิด
สิ่งรบกวน (เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์) คุยกันเรือ่ งการร่วมกันฟันฝ่ามรสุมชีวติ
ร่วมกัน โดยคุณบอกเหตุการณ์ทคี่ ณ
ุ ได้รบั แก่ลกู
ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ และด้วยถ้อยคำที่
แสดงเหตุการณ์เท่านั้น ไม่มีการตีความ
ไม่มกี ารกล่าวหา เช่น ‘แม่ของแมรี่โทรศัพท์
มาบอกแม่ว่า ....’ แม่อยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร แล้วปิดปาก
แน่น ฟังอย่างเดียว และบอกลูกว่า แม่เชือ่ ว่าลูกเป็นคนดี แต่เวลานีเ้ ราตก
อยูภ่ ายใต้สถานการณ์บบี คัน้ เราอาจพลาดไปบ้าง ก็เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่
เราต้องช่ ว ยกั น ตั้ ง สติ และไม่ ท ำพลาดซ้ ำ ซาก คนเราอาจโกรธได้
อาจพลาดทำเพราะความโกรธได้ แต่ต้องหัดระงับความโกรธ (ด้วย
การหายใจเข้าออกยาวๆ ช้าๆ) และไม่ทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่น
ที่ต้องไม่ทำเลยคือแสดงความโหดร้ายต่อเพื่อน”
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ตอนที่ ๔ สู่โลกกว้าง อย่างมั่นใจ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ บลงด้วย
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),
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy), การยอมรับ (Acceptance),
และความกล้าหาญทางสังคม (Social Courage) สู่การเป็นพลเมืองดี
ของโลก  
แต่แม่และพ่อมักจะมองลูกเป็นเด็กอยู่เสมอ (แม่อายุ ๙๔ ของ
ผมยังเป็นห่วงลูกชายอายุ ๗๑ อยู่) และอดเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการชีวิต
ของลูก (ที่โตแล้ว) ไม่ได้  
หน้าที่ของพ่อแม่ คือกล่อมเกลา ฟูมฟัก ให้ลูกเติบโตเป็น
ผูใ้ หญ่ทมี่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ มีความมั่นใจในตนเอง และเป็นคนดี แล้วปล่อย
ให้ลกู เป็นอิสระในชีวติ แต่ผกู พันกันด้วยความรักความห่วงใย    
การเลีย้ งดูลกู /ศิษย์ เป็นการช่วยให้เด็กเติบโต/พัฒนา ผ่านขัน้ ตอน
ต่างๆ ในชีวิต หรือให้เผชิญความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างราบรื่น
หรือเมื่อมีช่วงคับขันบ้าง ก็ช่วยแนะนำ หรือโค้ช ให้เรียนรู้อุปสรรคใน
ชี วติ เหล่านัน้ และหาทางผ่านพ้นไปได้โดยไม่เกิดผลร้ายต่อชีวติ ครัง้ แล้ ว
ครั้งเล่า โดยค่ อ ยๆ ผ่อนให้เด็กเป็นตัวของตัวเองขึ้ น เรื่อยๆ ในที่สุดก็
บรรลุวฒ
ุ ภิ าวะ สามารถดำรงชีวติ ได้โดยอิสระ และเป็นทีพ่ งึ่ ให้แก่คนอื่นได้
เป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม และมีความสามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือ
วิกฤติในชีวิตในอนาคตได้ 
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คำถามของหนุ่ม ๑๒ “ผมเพิ่งย้ายโรงเรียน จากโรงเรียนที่ผม
เรียนมาตัง้ แต่ ชั้ น อนุ บ าล ย้ า ยมาเรี ย นชั้ น ม. ๑ ที่ โรงเรี ย นใหม่ ที่
โรงเรียนเดิมผมมีเพื่อนสนิทมากมาย แต่ตอนนี้เด็กผู้หญิงจากโรงเรียน
เดิมของผมกลายเป็นคนป๊อบปูลาร์แทนผมไปแล้ว ผมคิดว่าเพื่อนๆ
ไม่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น”
คำตอบของผูเ้ ขียน “การย้ายโรงเรียน
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ชีวิตคนเราก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เอง เมื่อมาโรงเรียนใหม่ เพื่อนๆ
จากโรงเรียนเดิมอาจยังตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ จึงยังไม่ได้ทักทายเธอ แต่
เธอสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ยาก
เริม่ ต้นด้วยการนั่งตัวตรง เอามือออกจากแป้นพิมพ์วางบนขา  
หลับตา แล้วหายใจเข้ายาวๆ ช้าๆ ผ่านรูจมูก จนสุดแล้วอ้าปาก หายใจ
ออกช้าๆ แล้วทำซ้ำหลายๆ ครัง้ สังเกตลมหายใจเข้าและออก วิธกี ารนี้
เรียกว่า Re-Centering breath (อานาปานสติ) ซึ่งจะช่วยให้จิตใจ
ผ่อนคลาย และรูส้ กึ ดีขนึ้   
ต่อไปนีเ้ ป็ น คำแนะนำ พรุ่ ง นี้ เ มื่ อ ไปถึ ง โรงเรี ย น ให้ แ สดง
ความยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี ทักทายเพื่อน เข้าไปคุย เล่น กับเพื่อน
อาจคุยเรื่องความสนุกสนานกับการไปเที่ยวช่วงปิดเทอม 
อาจเริม่ จากเพื่อนที่รู้จักกันแล้วที่โรงเรียนเก่า  และต่อมา
ทำความรูจ้ กั และพูดคุยกับเพือ่ นใหม่ดว้ ยความยิม้ แย้มแจ่มใส
เชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผล”
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ผมมองว่า คำแนะนำนี้คือ ให้หนุ่ม ๑๒ มีความมั่นใจตนเองที่
จะเป็นฝ่ายรุก มีความกล้าหาญทางสังคม ทีจ่ ะเข้าไปผูกมิตรกับเพือ่ นร่ ว มชั้น
ร่วมโรงเรียนก่อน ด้วยท่าทีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส  
 
					
วิจารณ์ พานิช
					
๙ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/557218
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๑๘.

บทส่งท้าย
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ตอนที่ ๑๘ นี้ ตีความจากบทส่งท้ายซึง่ สัน้ นิดเดียว
ความว่า ในขั้นตอนการเลี้ยงลูก หรือทำหน้าที่พ่อแม่นี้ เรา
ค่อยๆ ถอยออกมาทีละนิดๆ ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้ลูก
ค่อยๆ จัดการชีวติ ของตนเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ  
หน้าทีข่ องพ่อแม่คอื ทำให้ตนเองเป็นทีต่ อ้ งการลดลง
เรือ่ ยๆ จนในที่สุดหมดหน้าที่ แต่รากฐานคุณสมบัติ ๘ ข้อ
ที่พ่อแม่ช่วยให้ลูกสร้างขึ้นในตน จะให้คุณต่อชีวิตของลูก
ไปตลอดชีวติ   
 
วิจารณ์ พานิช
 
		
๙ เม.ย. ๕๖
					
http://www.gotoknow.org/posts/557971
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“ผมขอย้ำว่า คุณสมบัตพิ นื้ ฐาน ๘ หมวด สำหรับการ
เป็นคนดี มีอทิ ธิพล หรือส่งผลต่อชีวติ ทีด่ ขี องลูกหลานของเรา
มากกว่าความรูเ้ ชิงวิชาเสียอีก และยังส่งผลดีต่อสังคมมากกว่า
ความรูเ้ ชิงวิชาด้วย” 
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ตอนที่ ๑๙ นี้ เป็นการ AAR ของผม หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้
หลายเทีย่ ว และตีความนำมาเขียนบันทึกรวม ๑๘ ตอนไปแล้ว ผมคิดว่า
หนังสือเล่มนีพ้ อ่ แม่ทกุ คนควรได้อา่ น และการอ่านบันทึก ๑๙ ตอนของผม
จะไม่ทดแทนการอ่านหนังสือตัวจริง เพราะหนังสือตัวจริงเขียนแบบเน้นผมรู้
จากการปฏิบตั จิ ริง (Tacit Knowledge) ในขณะทีผ่ มเขียนบันทึกแบบเน้น
เขียนแบบสรุปหลักการ (Explicit knowledge)  
Annie Fox เขียนหนังสือเล่มนี้อย่างคนมีประสบการณ์สูงมาก   
เข้าใจจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการในระดับประยุกต์กบั ของจริง เข้าใจลึก
ไปถึงเบือ้ งหลังของพฤติกรรมของเด็ก
ผมตีความว่า ความมัน่ คงทางอารมณ์เป็นเรือ่ งสำคัญยิง่ ในชีวติ มนุษย์
การช่วยให้เด็กค่อยๆ พัฒนาความมัน่ คงทางอารมณ์ทลี ะขัน้ ตอน เป็นการ
วางรากฐานชีวติ ทีส่ ำคัญยิง่ ความเป็นคนดีมรี ากฐานมาจากคุณสมบัตขิ อ้ นี้
เป็นสำคัญ หนังสือเล่มนีท้ งั้ เล่มว่าด้วยเรือ่ งนี้    
ระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี้ และจับความเอามาเขียนบันทึก ผม
ถามตัวเองว่า หากผมมีความรูเ้ รือ่ งนีเ้ มือ่ ๔๐ กว่าปีมาแล้ว ผมจะเลีย้ งลูก
ต่างจากเดิมอย่างไร และลูกๆ ของผมจะมีพนื้ ฐานทางอารมณ์และสังคมแตก
ต่างไปอย่างไร ผมเชือ่ ว่าลูก ๔ คนของผมจะได้ประโยชน์จากพ่อแม่มากกว่า
อย่างมากมาย
แต่ชวี ติ มันเป็นถนนทีเ่ ราถอยหลังกลับไปทีเ่ ดิมเวลาเดิมไม่ได้ ผมจึง
เขียนบันทึกชุดสอนเด็กให้เป็นคนดีนี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ และ
พิจารณานำไปใช้กบั การเลีย้ งลูกของตน โดยขอย้ำว่า ต้องเอาไปปรับบ้าง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี : ๑๙. AAR 141

ตลอดเวลาทีผ่ มช่วยภรรยาเลีย้ งลูก ทัง้ ตอนลูกยังเล็ก ตอนโต และ
รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ปจั จุบนั กับลูกๆ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่หมดแล้ว ผมรูส้ กึ ตลอดเวลา
ว่า “ลูกคือครู” คือลูกช่วยให้ผมได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ มากมาย โดยหลายอย่าง
มากับปัญหาหรือความท้าทายทีเ่ กิดขึน้
ผมบอกตัวเองว่า หากเมือ่ ๔๕ ปีกอ่ น ผมได้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ผม
จะได้สงั เกตพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกได้ละเอียดขึน้ และได้เรียนรูจ้ าก
ลูกมากกว่าเดิมอย่างมากมาย  
ทัง้ หมดนีเ้ ป็น If …. Were … สำหรับผม    แต่เป็น If …. Is สำหรับ
ท่านผูอ้ า่ นทีล่ กู ยังเล็ก ท่านผูอ้ า่ นทีม่ ลี กู เล็กและลูกวัย T(w)een จะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย     
หนังสือเล่มนีบ้ อกว่า การเลีย้ งเด็กให้เป็นคนดีเป็นกระบวนการที่
ซับซ้อนยิง่ แต่สามารถสรุปคุณสมบัตขิ องคนดีออกได้เป็น ๘ หมวด คือ  
๑ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
๒. จริยธรรม (Ethics) 
๓. ช่วยเหลือผูอ้ นื่ (Help) 
๔. ให้อภัย (Forgiveness)
๕. ความเห็นใจ (Compassion) 
๖. เข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ (Empathy)
๗. การยอมรับ (Acceptance)
๘. ความกล้าหาญทางสังคม (Social Courage)
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โดยทีใ่ นชีวติ จริง การพัฒนาคุณสมบัติ ๘ หมวดนี้ มันไม่แยกกัน   
แต่เป็นกระบวนการทีบ่ รู ณาการเชือ่ มโยงกันเป็น Holistic
ผมขอย้ำว่า คุณสมบัตพิ นื้ ฐาน ๘ หมวด สำหรับการเป็นคนดี มี
อิทธิพล หรือส่งผลต่อชีวติ ทีด่ ขี องลูกหลานของเรามากกว่าความรูเ้ ชิงวิชา
เสียอีก  และยังส่งผลดีตอ่ สังคมมากกว่าความรูเ้ ชิงวิชาด้วย
ต้นฉบับของหนังสือค่อนข้างเขียนบอกพ่อแม่ แต่ผมคิดว่าครูกต็ อ้ ง
ใช้ความรูแ้ ละทักษะชุดทีเ่ ขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ ผมคิดว่าการศึกษาของไทย
เราเดินมาผิดพลาด ทีห่ นั ไปให้ความสำคัญต่อผลการเรียนวิชาเท่านัน้ เอาใจ
ใส่การฝึกเด็กให้เป็นคนดีนอ้ ยมาก หรือแทบไม่ได้เอาใจใส่เลย   
					
วิจารณ์ พานิช
					
๙ เม.ย. ๕๖
http://www.gotoknow.org/posts/558683
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