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เป็นพ่อแม่ที่ “ใจดีมีเมตตา”
ปลอบม้านั่ง

การเล้ียงลูกไม่ใช่เร่ืองยาก 

แค่ทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง 
ตั้งแต่แรกเกิดพอลืมตาขึ้นมา
เด็กก็เร่ิมเลียนแบบส่ิงรอบข้าง 
โดยเฉพาะการกระทำาของพ่อแม่ 
พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูก

1

2

3

4

5
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เวลาเดก็เล่นหรือเดนิมกัเผลอกระแทกอะไรบางอย่างแล้วเจบ็จนร้องไห้

ลั่น พ่อแม่มักจะปลอบลูกให้หยุดร้องพร้อมกับตีของที่เกะกะแล้ว “ต่อว่า” 

หรือ “ลงโทษ” ของทีท่�าให้ลกูเจบ็ พดูกบัลกูว่า “แม่ตใีห้แล้ว วนัหลังมนัไม่กล้า

มารังแกหนูแน่” นี่เป็นวิธีการที่แย่มาก เท่ากับสอนเด็กว่าเมื่อเจอเร่ืองไม่

สบายใจให้โทษคนอ่ืน สอนให้เดก็เป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้น ไม่รู้จกัให้อภยั ไม่เป็น

ผลดีต่อพัฒนาการด้านจิตใจของเด็ก

ผู้ใหญ่อาจคิดว่า โต๊ะท�าให้เด็กเจ็บ แค่ตีโต๊ะ โต๊ะไม่เจ็บไม่เป็นไรหรอก 

ไม่ได้สอนให้ลูกตีคน ความจริงแล้วในสายตาของเด็ก ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน

กันหมด การพูดกับต้นไม้ก็เหมือนพูดกับคน การกระท�ากับโต๊ะก็ไม่ต่างจาก

กระท�ากับคน บางคร้ังความรักที่เด็กผู้หญิงมีต่อตุ๊กตาก็ไม่ต่างจากความรัก

ที่มีต่อพี่สาว เด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนกระดาษขาว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน

เป็นเรื่องใหม่ ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้

ชอง-ชาก รโูซ (Jean-Jacques Rousseau)  นกัปรัชญาและนกัประพนัธ์  

ชาวฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงการสร้างคุณธรรมในหนังสือเรื่อง “On Education” ว่า 

เดก็ทกุคนบริสทุธิไ์ร้เดยีงสา สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ในเวลาต่อมาจะส่งผลต่อเดก็ไปตลอด

ชวีติไม่อาจลบล้างได้ เมือ่ยังเล็กรายละเอียดทกุอย่างในชวีติประจ�าวนัอาจเป็น

เร่ืองส�าคัญส�าหรับเด็ก  การอบรมเด็กไม่มีอะไรเป็นเร่ืองเล็ก ทุกสิ่งทุกอย่าง

ล้วนเป็น “เร่ืองใหญ่” ทีส่่งผลต่อพฒันาการของเดก็ อาจท�าให้เขาเป็นคนดหีรือ

เลวกไ็ด้ พ่อแม่ควรใส่ใจท�าให้ “เร่ืองเล็ก” ทีเ่กดิข้ึนในแต่ละวนัเป็นการปพูืน้ฐาน 

ที่ดีงามในจิตใจของเด็ก
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ฝึกให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา

เมื่อลูกยังเล็กมักจะชนโน่นชนนี่บ่อยๆ หยวนหยวนลูกสาวของฉัน 

กเ็ช่นกนั ฉนักบัสามคีอยดแูลความปลอดภยัของลูก แต่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ข้ึน

ก็ไม่โวยวายจนเกินเหต ุพยายามท�าสีหน้าร่าเริงให้ลูกรู้สึกว่าเป็นเร่ืองธรรมดา

หรือเร่ืองสนกุ ถ้าผู้ใหญ่ท�าท่าตกอกตกใจท�าอะไรไม่ถกู เดก็จะตกใจ นอกจาก

เจ็บตัวแล้ว จิตใจยังหวาดกลัวด้วย

ขณะเดียวกันฉันก็ต้องสอนให้ลูกดูแล “อีกฝ่ายหนึ่ง” ตัวอย่างเช่น เมื่อ

ลกูเดนิไปชนม้านัง่ ฉนัจะไม่ตม้ีานัง่เดด็ขาด แต่จะจบูบริเวณทีล่กูเจบ็ (ว่ากนัว่า

จบูของแม่รักษาอาการเจบ็ได้ชะงดัทีส่ดุ) ปลอบลูกว่า “เดีย๋วกห็าย ไม่ร้องนะ” 

พอลูกรู้สึกดีข้ึนจึงพาลูกไปลูบม้านั่ง เหมือนกับที่ฉันท�ากับลูก บอกม้านั่งว่า 

“เดี๋ยวก็หายเจ็บ” 

การท�าอย่างนี้เท่ากับไม่ได้ท�าให้ม้านั่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับลูกซ่ึงจะท�าให้

ลูก “เสียนิสัย” แต่ท�าให้ม้านั่งกลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับลูกด้วย ท�าให้ลูก 

รู้ว่าการ “ชนกัน” เป็นเร่ืองของทั้ง 2 ฝ่าย ต้องให้อภัยซ่ึงกันและกัน เวลาที่

หยวนหยวนลูบม้านั่งให้หายเจ็บ เธอก็ลืมความเจ็บของตัวเอง ท�าให้อารมณ์

ดขีึน้อย่างรวดเร็ว

ฉันท�าอย่างนี้กับลูกเป็นประจ�า คร้ังหนึ่งขณะที่ฉันพาหยวนหยวนออก

ไปเที่ยวนอกบ้าน เธอวิ่งเล่นไปทั่วแล้วสะดุดพื้นหกล้ม มือน้อยๆ ทั้ง 2 ข้าง 

มเีลอืดออกซิบๆ เจบ็จนร้องไห้จ้า ฉนัรีบจบูมอืลูก เป่าเบาๆ แล้วเชด็น�า้ตาให้ 

ลกูจงึหยุดร้อง ขณะทีก่�าลงัจะเดนิออกไป ลูกกลับนัง่ลงลูบพืน้พร้อมกบัปลอบ

ว่า “เดี๋ยวก็หายเจ็บนะ”

เวลาลูกเล่นตุ๊กตากับเพื่อนแล้วแย่งกัน ฉันจะไม่เรียกร้องให้ลูกเป็น

ฝ่ายยอม แต่กไ็ม่สนบัสนนุให้ลกูเป็นฝ่ายแย่ง แต่จะรีบเอาของอีกอย่างหนึง่มา

หันเหความสนใจของเด็กๆ ท�าให้พวกเขารู้ว่ามีอะไรน่าเล่นอีกตั้งหลายอย่าง 
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หรือแนะน�าวธีิการเล่นด้วยกนั ให้เดก็สนกุกบัการได้ร่วมมอืกนั เช่น บอกว่ามา

แต่งตวัให้ตุก๊ตากนัเถอะ ตุก๊ตาผมยุ่งหมดแล้ว ให้เสีย่วเจ๋อหวผีม ถงิถงิเชด็หน้า

ให้ตุ๊กตา ส่วนหยวนหยวนเอากิ๊บมาติดผม...ดูสิ เห็นไหม หนู 3 คนช่วยกัน

แต่งตัวให้ตุ๊กตา ตุ๊กตาสวยแล้ว เมื่อผู้ใหญ่สอนเด็กอย่างนี้เป็นประจ�าและ

ในชวีติประจ�าวนัพ่อแม่กเ็ป็นเพือ่นกบัลกู คอยหาทางแก้ปัญหาให้ลูก ไม่ทะเลาะ

กับลูก ลูกก็จะเข้าใจคนอ่ืน รู้จักแก้ไขความขัดแย้งด้วยความอ่อนโยน และ

รู้จักการ “ยอม”

หยวนหยวนรู้จักการ “ยอม” ตั้งแต่เล็ก เวลาแย่งของเล่นกันเธอมัก

เป็นฝ่ายยอม การยอมนีไ้ม่ใช่เกดิจากความกลวั แต่เป็นการแสดงความมนี�า้ใจ 

แสดงถึงการรู้จักยืดหยุ่นและแก้ปัญหา

เวลาเล่นกันหยวนหยวนไม่เคยทะเลาะกับเพื่อน แต่มักจะหาวิธี

แก้ปัญหา จ�าได้ว่าคร้ังหนึ่งตอนหยวนหยวนเรียนชั้นอนุบาล เธอกับเพื่อน

เข้าแถวต่อควิเล่นกระดานล่ืน เดก็ทียื่นหัวแถวมักจะได้เล่นเป็นคนแรกสดุเสมอ 

แล้ววิง่ไปต่อแถวใหม่รอให้คนอ่ืนท่ีเล่นทีหลังมาต่อหลังอีก เดก็อาจรู้สกึว่าการ

เป็น “คนแรก” เป็นเร่ืองดีจึงเร่ิมแย่งกัน เด็กที่เล่นทีหลังจะรีบวิ่งไปตั้งแถวใหม่

แต่ก็ไม่ทัน จึงเกิดการผลักกัน ตะโกนใส่กัน และโต้เถียงกัน หยวนหยวน

กอ็ยากเป็นคนแรก แต่เธอไม่ตะโกนหรือผลักคนอ่ืน เธอยอมอดเล่น 1 รอบแล้ว

รออยู่ที่หัวแถว พอเพื่อนคนแรกเล่นเสร็จก็จะวิ่งมายืนต่อหลังเธอ วิธีนี้ท�าให้

เธอไม่ต้องทะเลาะกับใครก็เป็นคนแรกได้

หยวนหยวนน�าทกัษะการแก้ปัญหาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตัง้แต่เลก็

เธอมีน�้าใจกับทุกสิ่ง ฉันกับสามีเคยล้อเล่นด้วยการตีก้นตุ๊กตาแต่เธอไม่ยอม 

ตอนเรียนชั้นประถมหยวนหยวนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง ทุกคร้ัง

ทีม่กีารโหวตนกัเรียนตวัอย่างเธอมกัได้รับเลอืกเสมอ ตอนอายุ 7 ขวบลูกของ

พีช่ายฉนัซ่ึงเวลานัน้อายุ 4 ขวบได้มาอยู่กบัเราหลายเดอืน หยวนหยวนมกัจะ

ดูแลน้องชายอย่างดี ไม่เคยทะเลาะกับน้องแม้แต่ครั้งเดียว
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มอียู่หนหนึง่ฉนัพาหยวนหยวนออกไปซ้ือเค้กทีเ่ธอกบัน้องชายชอบมาก 

ในร้านมีเค้กเพียงเล็กน้อยพอให้เด็ก 2 คนกินเท่านั้น ฉันถามเธอว่าเอาไปให้

ย่ากับน้องชายได้ไหม คร้ังนี้หยวนหยวนยังไม่กินได้ไหม เธอตกลงทันที แม้จะ

อยากกนิมากกต็าม พอกลบัถงึบ้านเธอกยื็นยันว่าจะเอาเค้กให้ย่ากบัน้องชาย 

ส่วนตัวเองไม่กินเด็ดขาด ย่าซาบซ้ึงมากบอกว่าหยวนหยวนเป็นเด็กน่ารัก

รู้จักเหตุผล 

ตอนอายุ 10 ขวบหยวนหยวนเรียนโรงเรียนประจ�า ทางโรงเรียนมผีลไม้

แจกนักเรียนวันละ 1 ผลทุกวัน ตอนกลับบ้านหยวนหยวนเล่าให้ฉันฟังว่า

ตอนแรกเวลาได้ผลไม้ที่ไม่ค่อยดีเธอจะไม่พอใจ แต่พอนึกได้ว่าถ้าไม่ให้ผลไม้

นี้กับเธอก็ต้องให้ใครสักคน พอคิดได้อย่างนี้เธอจึงสบายใจข้ึน วันหลังไม่ว่า

จะได้ผลไม้อย่างไรเธอก็ไม่ถือ

หยวนหยวนคิดได้เช่นนี้ท�าให้ฉันกับสามีดีใจมาก  ความมีน�้าใจกับ

ใจกว้างเป็นเรื่องเดียวกันเสมอ เด็กท่ีลูบปลอบม้านั่งได้ ย่อมเข้าใจและรัก

คนอื่นได้ เมื่อมีปัญหาจึงไม่ดึงดันความเห็นของตัวเองหรือนึกถึงแต่ประโยชน์

ส่วนตน  ความคิดเช่นนี้ท�าให้เธอมีความสุข และเป็นหลักประกันว่าชีวิต

ของเธอจะราบรื่น

  

ฝึกให้เด็กมีน�้าใจ

หยวนหยวนไม่ใช่คนที่ใครเห็นก็อยากใกล้ชิด เธออาจทักทายตาม 

มารยาทแต่ไม่รู้จักถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ และไม่รู้จักพูดเอาใจสร้างความ 

สนทิสนม อาจท�าให้คนท่ีพบเธอคร้ังแรกรู้สกึกดดนัหรือวางตวัไม่ถกูและคดิว่า

เธอเป็นคนเย็นชาไม่กระตือรือร้น แต่พออยู่ด้วยกันนานเข้าจะรู้ว่าเธอเป็นคน 
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มนี�า้ใจไม่มอีะไรแอบแฝง มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัคนรอบข้าง ช่วงทีเ่รียนอยู่ชัน้

มัธยมปลาย ทางโรงเรียนให้เสนอชื่อนักเรียนตัวอย่างระดับเมืองแล้วให้ทุกคน

ลงคะแนน หยวนหยวนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคนช่วยหาเสียง

ให้โดยที่เธอไม่รู้ตัว

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของหยวนหยวนคือไม่ใช้เทคนิค 

การกระท�าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เธอมีน�้าใจกับคนอ่ืน นานเข้าคนอ่ืน

ย่อมเห็นและเข้าใจ

ตอนมัธยมปลายเธอเรียนห้องพิเศษของโรงเรียน นักเรียนทั้งห้อง

เป็นเด็กเก่งที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ละคนต่างเป็นคู่แข่งในการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2 เดือน หยวนหยวนทบทวน

บทเรียนแล้วเรียบเรียงค�าศพัท์ภาษาอังกฤษทีต้่องท่องมา 2-3 หน้า เธอคดิว่า

เป็นประโยชน์จึงลองเอาไปให้เพื่อนๆ ดู ทุกคนก็บอกว่าดี จึงให้ฉันช่วยน�าไป

ถ่ายเอกสารให้แล้วน�าไปแจกเพื่อนคนละชุด แม้เป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่ก็ท�าให้

เห็นถึงความจริงใจและความใจกว้างของเธอ

เอรชิ ฟรอมม์ (Erich Fromm) นกัการศกึษาชาวเยอรมนัได้แนวคดิจาก 

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ 

พัฒนาการของคนในโครงสร้างทางสังคมที่กล่าวว่า “ความเห็นแก่ตัวกับความ

เหงามีความหมายเดียวกัน คนเราจะบรรลุจุดหมายโดยปราศจากการสัมพันธ์

กับโลกภายนอกไม่ได้ มีแต่ร่วมมือร่วมใจกับคนรอบข้างจึงจะได้รับความพอใจ

และความสุข ความรักไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือขอบเขตความเป็นคน แต่

มีอยู่ในจิตใจและแผ่ซ่านออกมาเป็นพลังท่ีท�าให้คนเราสัมพันธ์กับโลก และ

ท�าให้โลกกลายเป็นโลกของตนอย่างแท้จริง” อาจารย์หวังเสวี่ยนนักประดิษฐ์

ของจีนเคยกล่าวว่า “คนที่นึกถึงตัวเองและคนอ่ืนเท่าๆ กันคือคนดี” ฉันเอง

ก็เชื่อมั่นว่า เทคนิคส�าคัญส�าหรับพ่อแม่ในการสอนลูกก็คือการเป็นคนดี

ศาสตราจารย์หลี่ไคฟู่ผู้ทุ่มเทให้กับการอบรมเยาวชนก็ให้ความส�าคัญ
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เรื่อง “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” ซึ่งก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ควร

ท�าความเข้าใจอารมณ์และความคดิของผู้อืน่ เข้าใจมมุมองและความรูส้กึของ

ผูอ้ืน่ และจดัการปัญหาด้วยมมุมองของผู้อืน่ ซึง่ตรงกบัทีจ่อห์น ดวิอย์ี (John 

Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกันได้กล่าวถึง “การเห็นใจผู ้ อ่ืน” โดย 

เสนอว่าการเห็นใจผู้อ่ืนเป็นคุณธรรม ไม่ใช่เพียงอารมณ์ความรู้สึก ยังเป็น

จินตนาการท่ีผ่านการฝึกฝน ซึ่งก็คือ “เมื่อคนคนหนึ่งรู้จักเห็นใจผู้อื่นหรือ

เอาใจเขามาใส่ใจเราจนกลายเป็นธรรมชาติของเขา ท�าให้เขาไม่ดึงดัน

ความเห็นของตนเอง ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่มีอคติต่อผู้อื่น ท�าให้เขาเป็นคน

มีเหตุผล มีน�้าใจ และใจกว้าง”

  

พ่อแม่ควรมีแนวคิดตรงกัน

การอบรมหมายถงึการฝึกนสิยั การสอนให้ลูก “ปลอบม้านัง่” ไม่ได้เป็น

เพยีงวธิกีาร แต่ยังเป็นแนวคดิหรือปรัชญาด้วย ผู้ปกครองควรระวงัค�าพดูและ

การกระท�าของตนให้สอดคล้องกับแนวคิดจึงจะถ่ายทอดให้ลูกและพัฒนาเป็น

นิสัยของเด็ก

ในยามปกติถ้าเด็กเผลอชนอะไร พ่อแม่ก็ใช้วิธี “ปลอบม้านั่ง” ได้อย่าง

สบายใจ แต่พอวนัใดเดก็เผลอท�าแจกนัใบโปรดแตก คณุคงอดโวยวายไม่ได้ ใน

ยามปกตคิณุพดูกบัเดก็ว่าต้องเข้าใจคนอ่ืน แต่พอเดก็คิดต่างจากคุณ คณุกบ็อก

ว่าเด็ก “ดือ้” และไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกของเดก็ เมือ่เป็นอย่างนีก้ารสอน

ก็ไม่สอดคล้องกับการกระท�า คุณกลายเป็นผู้ปกครองที่ไม่มีน�้าใจ ใจแคบ รัก

สิ่งของมากกว่ารักลูก ค�าพูดกับการกระท�าไม่สอดคล้องกับแนวคิด ชั่วขณะนั้น

เองอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะแสดงออกมาอย่างชัดเจน เป็นภาพประทับอยู่
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ในความคิดของเด็ก ท�าให้เด็กสับสนและไม่อาจสร้างนิสัยที่ดีได้

ฉนัเคยเห็นเดก็ท่ีแววตาเตม็ไปด้วยความโกรธแค้นฉนุเฉยีวชกต่อยคนอ่ืน 

เคยเห็นแม่ทีบ่่นว่าลกูชายชกต่อยคนอ่ืน และบอกเดก็ว่า “อย่าตคีนอ่ืน” แต่กลบั

ด่าโต๊ะที่ลูกชายเอาหัวไปกระแทก พอเห็นลูกชายชกต่อยเด็กอ่ืนก็ท�าทีใส่ใจ

แต่ไม่จริงจงั กลวัแต่ว่าลูกจะเสยีเปรียบ ยามปกตมิกัสนบัสนนุให้ลูกเล่นตพ่ีอ

และพอใจทีล่กูท�าได้ พอลกูชายเข้าอนบุาลกเ็ข้ากบัเพือ่นไม่ได้ มักชกต่อยเพือ่น

จนครูและผู้ปกครองคนอ่ืนไม่พอใจ เด็กคนนี้คงอยากเล่นกับเพื่อน แต่เวลา

เล่นจะคอยระวัง กลัวถูกเอาเปรียบ และเกือบทุกคร้ังมักจบลงด้วยการทะเลาะ

กนั เขาจงึโดดเดีย่วมาก ทกุคร้ังทีพ่บเขาจะเห็นแววตาโดดเดีย่วและโกรธแค้น 

อนาคตของเขาน่าเป็นห่วงจริงๆ

ฉันรู้จักผู้ใหญ่หลายคนท่ียัง “ไม่โต” ความคิดของพวกเขาเป็นแบบ 

“ถือตัวเองเป็นใหญ่” ตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ ไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะเป็นอย่างไร 

รู้สึกอย่างไร เรื่องของตนความรู้สึกของตนส�าคัญที่สุด ความคิดของตนถูกต้อง

ที่สุด เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ท�าให้คนอ่ืนทุกข์ใจ ตัวเขาเองก็ทุกข์ใจ

เช่นกัน คนที่กลัวเสียผลประโยชน์ ย่อมสูญเสียคุณค่าที่แท้จริงในชีวิต

คนมนี�า้ใจจะไม่ค่อยทะเลาะกบัใครจงึหาความสขุได้ง่าย เดก็ทีไ่ม่ถอืสา

หาความใครเมื่อโตขึ้นจะจัดการปัญหาได้ง่าย สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด ี

ได้รับความช่วยเหลือและโอกาสมากกว่า  เมื่อเด็กรู้จัก “ปลอบม้านั่ง” จน

กลายเป็นนิสัย เขาจะเข้าใจคนอื่น มีน�้าใจ ให้ความส�าคัญกับทุกอย่าง และ

ได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกัน

  


