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“ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2” เล่มนี้คือส่วนขยายเติมเต็มจากหนังสือ

เล่มแรกทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ คุณครู และผูป้ กครองเข้าใจการอบรมเลีย้ งดูลกู
แนวใหม่อย่างลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียนไม่ถึงปีแต่ผู้เขียนกลับใช้เวลา
รวบรวมข้อมูลหลายสิบปี โดย หยิ่นเจี้ยนลี่ (Yin Jianli) ยอดคุณแม่ชาวจีน
และครูผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเด็กที่ได้รับการยอมรับ
อย่างมากทั้งในจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และไทย
เนื้ อ หาในเล่ ม บอกเล่ า วิ ธี ก ารอบรมเด็ ก แบบต่ า งๆ เหมาะส� ำ หรั บ
ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เรียกว่าเป็น
คู่มือช่วยให้คุณเข้าใจทุกความคิดและจังหวะชีวิตของลูก เป็นองค์ความรู้ที่ใช้
ได้จริงซึ่งกลั่นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง
“บาดแผลในใจเด็กไม่อาจหายชัว่ ข้ามคืน จ�ำเป็นต้องใช้เวลา และแน่นอน
ว่าย่อมมีแผลเป็นหลงเหลืออยู่”  
ข้อความข้างต้นไม่ใช่สง่ิ ทีก่ ล่าวเกินจริง หากเราหันมาส�ำรวจและสังเกต
วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูก คุณอาจพบว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของแผลเป็นเหล่านั้น
“ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2” จะช่วยให้คุณได้ทบทวนวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูก
ว่าที่ผ่านมาท�ำถูกต้องหรือไม่ สิ่งที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้ช่วยปกป้องและปูทางให้ลูก
รับมือกับอุปสรรคต่างๆ บนโลกใบนี้หรือผลักไสให้ลูกเดินลงหลุมกันแน่
ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเลี้ยงดูลูกอย่างไร โปรดอย่าลืมว่าครอบครัว
อบอุ่นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูก

ส�ำนักพิมพ์อินสปายร์

สารบัญ
บทที่ 1
ทุกเรื่องล้วน
เป็นเรื่องใหญ่

011

037

ช่วยให้ลูกหายกลัวสัตว์
เล็ก เป็นพ่อแม่ที่ “ช่วย
ลูกขจัดความกลัว”

041

โตขึ้นหนูจะแต่งงานกับ
หม่ า เฉี ย วเฟย เป็ น
พ่ อ แม่ ที่ “เป็ น ตั ว ของ
ตัวเอง”

แม่ที่ “ใจดีมีเมตตา”

019

แม่ที่ “ท�ำให้ลกู ตืน่ เต้น”

027

ค�ำพูดมีค่ายิ่งกว่าทอง

เป็ น พ่ อ แม่ ที่ “เคารพ
ความจริง”

บั น ทึ ก แต่ ค วามดี ไ ม่
บันทึกความผิด เป็น

พ่ อ แม่ ที่ “รู ้ จั ก ชมเชย
ลูก”

059

เหมือนนิวตัน เป็นพ่อ
แม่ที่ “ยอมให้ลกู ท�ำผิด”

067

เข้ า ใจการ “ประชุ ม ผู ้
ปกครอง” เป็นพ่อแม่

ปลอบม้านั่ง เป็นพ่อ

ซานตาคลอส เป็นพ่อ

051

บทที่ 2
การอบรม
จริยธรรม
ส่งผลต่อเด็ก
ตลอดชีวิต

ที่ “สือ่ สารกับครู”

077

บ้ า นที่ มี ค วามสุ ข เป็ น
เหมือนโรงแรมห้าดาว
เป็ น พ่ อ แม่ ที่ “ท� ำ ให้
ครอบครั ว เต็ ม ไปด้ ว ย
ความรัก”

085

เด็ ก เกิ ด มาจากไหน

เป็นพ่อแม่ที่ “มีทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ เรือ่ งเพศ”

093

ไม่ ก ลั ว เสี ย งดั ง เป็ น
พ่อแม่ที่ “ฝึกให้ลกู ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม”

111

วิธีขจัดความกังวลของ
เด็กเมื่อเข้าเรียน เป็น

พ่อแม่ที่ “ช่วยให้ลกู หาย
กังวล”

116

ให้ ลู ก เข้ า เรี ย นอย่ า ง
สบายใจ เป็นพ่อแม่

ที่ “ให้กำ� ลังใจลูก”

123

บทที่ 3
ให้เด็ก
เรียนอนุบาล
อย่างมี
ความสุข

105

การเตรี ย มตั ว ก่ อ นเข้ า
เรี ย น เป็ น พ่ อ แม่ ที่

“ช่วยให้ลกู รูจ้ กั โรงเรียน”

ท� ำ ไมลู ก ไม่ อ ยากไป
โรงเรียน เป็นพ่อแม่
ที่ “เข้าใจความคิดของ
ลูก”

132

ครู อ นุ บ าลที่ ดี ค วรเป็ น
อย่ า งไร เป็ น พ่ อ แม่
ที่ “ให้ค�ำแนะน�ำที่ดี”

136

วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
ที่ เ หมาะสม เป็ น พ่ อ

แม่ที่ “ใส่ใจการอบรม”

144

ไม่เรียนอนุบาลได้หรือไม่

เป็นพ่อแม่ที่ “กระตุ้น
เด็ก”

บทที่ 4
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
ของเด็ก

149

สอนหนั ง สื อ เด็ ก ไม่ ใ ช่
เรื่องยาก เป็นพ่อแม่

ที่ “รูจ้ กั สอนลูก”

156

สอนเด็ ก ด้ ว ยบทกวี

เป็นพ่อแม่ที่ “ท�ำให้ลูก
ชอบบทกวี”

166

การเรี ย นไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
ล� ำ บาก เป็ น พ่ อ แม่
ที่ “ท�ำให้ลูกชอบเรียน”

175

อย่าคาดหวังให้เด็กสอบ
ได้ ค ะแนนเต็ ม เป็ น

พ่อแม่ที่ “ท�ำให้ลกู อยาก
เรียน”

185

เด็ ก สอบได้ ดี ไ ม่ ต ้ อ งให้
รางวัล เป็นพ่อแม่ที่

“ไม่ ตื่ น เต้ น กั บ คะแนน
สอบ”

193

หัดคิดเลขด้วยการเล่น
ขายของ เป็นพ่อแม่

ที่ “ท�ำให้การเรียนเป็น
เรือ่ งสนุก”

205

เรียนภาษาไม่ใช่แค่อ่าน
แต่ต�ำรา เป็นพ่อแม่

ที่ “ใส่ใจการเรียนภาษา”

240

บทที่ 5
ให้เด็ก
มีอิสระ

211

“อิสระ” ส�ำคัญที่สุด

เป็นพ่อแม่ที่ “ให้อิสระ
แก่ลกู ”

220

อิ ส ระหมายถึ ง ให้ สิ ท ธิ์
ในการเลือก เป็นพ่อแม่

ที่ “ให้อสิ ระแก่ลกู ”

231

ให้อิสระแก่เด็ก เป็น

พ่อแม่ที่ “รูจ้ กั วางใจ”

อิสระหมายถึงผิดพลาด
ได้ เป็นพ่อแม่ที่ “รู้จัก

ให้อภัย”

248

มีอิสระจึงจะเป็นตัวของ
ตัวเอง เป็ น พ่ อ แม่ ที่
“รู ้ จั ก ให้ ค วามรั ก และ
อิสระแก่ลกู ”

1
บทที่

ทุกเรื่อง
ล้วนเป็น

เรื่องใหญ่

เป็นพ่อแม่ที่ “ใจดีมีเมตตา”

1
2

ปลอบม้านั่ง

3
4
5

การเลี้ยงลูกไม่ ใช่เรื่องยาก

แค่ทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง
ตั้งแต่แรกเกิดพอลืมตาขึ้นมา
เด็กก็เริ่มเลียนแบบสิ่งรอบข้าง
โดยเฉพาะการกระทำ�ของพ่อแม่

พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีท่ีสุดของลูก

ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2

11

เวลาเด็กเล่นหรือเดินมักเผลอกระแทกอะไรบางอย่างแล้วเจ็บจนร้องไห้
ลั่น พ่อแม่มักจะปลอบลูกให้หยุดร้องพร้อมกับตีของที่เกะกะแล้ว “ต่อว่า”
หรือ “ลงโทษ” ของทีท่ ำ� ให้ลกู เจ็บ พูดกับลูกว่า “แม่ตใี ห้แล้ว วันหลังมันไม่กล้า
มารังแกหนูแน่” นี่เป็นวิธีการที่แย่มาก เท่ากับสอนเด็กว่าเมื่อเจอเรื่องไม่
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ที่มีต่อพี่สาว เด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนกระดาษขาว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน
เป็นเรื่องใหม่ ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้
ชอง-ชาก รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) นักปรัชญาและนักประพันธ์
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เด็กทุกคนบริสทุ ธิไ์ ร้เดียงสา สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเวลาต่อมาจะส่งผลต่อเด็กไปตลอด
ชีวติ ไม่อาจลบล้างได้ เมือ่ ยังเล็กรายละเอียดทุกอย่างในชีวติ ประจ�ำวันอาจเป็น
เรื่องส�ำคัญส�ำหรับเด็ก การอบรมเด็กไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็ก ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนเป็น “เรือ่ งใหญ่” ทีส่ ง่ ผลต่อพัฒนาการของเด็ก อาจท�ำให้เขาเป็นคนดีหรือ
เลวก็ได้ พ่อแม่ควรใส่ใจท�ำให้ “เรือ่ งเล็ก” ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวันเป็นการปูพนื้ ฐาน
ที่ดีงามในจิตใจของเด็ก
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ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2

ฝึกให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา

1
2

เมื่ อ ลู ก ยั ง เล็ ก มั ก จะชนโน่ น ชนนี่ บ ่ อ ยๆ หยวนหยวนลู ก สาวของฉั น
ก็เช่นกัน ฉันกับสามีคอยดูแลความปลอดภัยของลูก แต่เมือ่ เกิดเหตุการณ์ขนึ้
ก็ไม่โวยวายจนเกินเหตุ พยายามท�ำสีหน้าร่าเริงให้ลูกรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
หรือเรือ่ งสนุก ถ้าผูใ้ หญ่ทำ� ท่าตกอกตกใจท�ำอะไรไม่ถกู เด็กจะตกใจ นอกจาก
เจ็บตัวแล้ว จิตใจยังหวาดกลัวด้วย
ขณะเดียวกันฉันก็ต้องสอนให้ลูกดูแล “อีกฝ่ายหนึ่ง” ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ลูกเดินไปชนม้านัง่ ฉันจะไม่ตมี า้ นัง่ เด็ดขาด แต่จะจูบบริเวณทีล่ กู เจ็บ (ว่ากันว่า
จูบของแม่รกั ษาอาการเจ็บได้ชะงัดทีส่ ดุ ) ปลอบลูกว่า “เดีย๋ วก็หาย ไม่รอ้ งนะ”
พอลูกรู้สึกดีขึ้นจึงพาลูกไปลูบม้านั่ง เหมือนกับที่ฉันท�ำกับลูก บอกม้านั่งว่า
“เดี๋ยวก็หายเจ็บ”
การท�ำอย่างนี้เท่ากับไม่ได้ท�ำให้ม้านั่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับลูกซึ่งจะท�ำให้
ลูก “เสียนิสัย” แต่ท�ำให้ม้านั่งกลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับลูกด้วย ท�ำให้ลูก
รู้ว่าการ “ชนกัน” เป็นเรื่องของทั้ง 2 ฝ่าย ต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน เวลาที่
หยวนหยวนลูบม้านั่งให้หายเจ็บ เธอก็ลืมความเจ็บของตัวเอง ท�ำให้อารมณ์
ดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว
ฉันท�ำอย่างนี้กับลูกเป็นประจ�ำ ครั้งหนึ่งขณะที่ฉันพาหยวนหยวนออก
ไปเที่ยวนอกบ้าน เธอวิ่งเล่นไปทั่วแล้วสะดุดพื้นหกล้ม มือน้อยๆ ทั้ง 2 ข้าง
มีเลือดออกซิบๆ เจ็บจนร้องไห้จา้ ฉันรีบจูบมือลูก เป่าเบาๆ แล้วเช็ดน�ำ้ ตาให้
ลูกจึงหยุดร้อง ขณะทีก่ ำ� ลังจะเดินออกไป ลูกกลับนัง่ ลงลูบพืน้ พร้อมกับปลอบ
ว่า “เดี๋ยวก็หายเจ็บนะ”
เวลาลูกเล่นตุ๊กตากับเพื่อนแล้วแย่งกัน ฉันจะไม่เรียกร้องให้ลูกเป็น
ฝ่ายยอม แต่กไ็ ม่สนับสนุนให้ลกู เป็นฝ่ายแย่ง แต่จะรีบเอาของอีกอย่างหนึง่ มา
หันเหความสนใจของเด็กๆ ท�ำให้พวกเขารู้ว่ามีอะไรน่าเล่นอีกตั้งหลายอย่าง
ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2
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หรือแนะน�ำวิธกี ารเล่นด้วยกัน ให้เด็กสนุกกับการได้รว่ มมือกัน เช่น บอกว่ามา
แต่งตัวให้ตกุ๊ ตากันเถอะ ตุก๊ ตาผมยุง่ หมดแล้ว ให้เสีย่ วเจ๋อหวีผม ถิงถิงเช็ดหน้า
ให้ตุ๊กตา ส่วนหยวนหยวนเอากิ๊บมาติดผม...ดูสิ เห็นไหม หนู 3 คนช่วยกัน
แต่งตัวให้ตุ๊กตา ตุ๊กตาสวยแล้ว เมื่อผู้ใหญ่สอนเด็กอย่างนี้เป็นประจ�ำและ
ในชีวติ ประจ�ำวันพ่อแม่กเ็ ป็นเพือ่ นกับลูก คอยหาทางแก้ปญ
ั หาให้ลกู ไม่ทะเลาะ
กับลูก ลูกก็จะเข้าใจคนอื่น รู้จักแก้ไขความขัดแย้งด้วยความอ่อนโยน และ
รู้จักการ “ยอม”
หยวนหยวนรู้จักการ “ยอม” ตั้งแต่เล็ก เวลาแย่งของเล่นกันเธอมัก
เป็นฝ่ายยอม การยอมนีไ้ ม่ใช่เกิดจากความกลัว แต่เป็นการแสดงความมีนำ�้ ใจ
แสดงถึงการรู้จักยืดหยุ่นและแก้ปัญหา
เวลาเล่ น กั น หยวนหยวนไม่ เ คยทะเลาะกั บ เพื่ อ น แต่ มั ก จะหาวิ ธี
แก้ปัญหา จ�ำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนหยวนหยวนเรียนชั้นอนุบาล เธอกับเพื่อน
เข้าแถวต่อคิวเล่นกระดานลืน่ เด็กทีย่ นื หัวแถวมักจะได้เล่นเป็นคนแรกสุดเสมอ
แล้ววิง่ ไปต่อแถวใหม่รอให้คนอืน่ ทีเ่ ล่นทีหลังมาต่อหลังอีก เด็กอาจรูส้ กึ ว่าการ
เป็น “คนแรก” เป็นเรื่องดีจึงเริ่มแย่งกัน เด็กที่เล่นทีหลังจะรีบวิ่งไปตั้งแถวใหม่
แต่ก็ไม่ทัน จึงเกิดการผลักกัน ตะโกนใส่กัน และโต้เถียงกัน หยวนหยวน
ก็อยากเป็นคนแรก แต่เธอไม่ตะโกนหรือผลักคนอืน่ เธอยอมอดเล่น 1 รอบแล้ว
รออยู่ที่หัวแถว พอเพื่อนคนแรกเล่นเสร็จก็จะวิ่งมายืนต่อหลังเธอ วิธีนี้ท�ำให้
เธอไม่ต้องทะเลาะกับใครก็เป็นคนแรกได้
หยวนหยวนน�ำทักษะการแก้ปญ
ั หาไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ตัง้ แต่เล็ก
เธอมีน�้ำใจกับทุกสิ่ง ฉันกับสามีเคยล้อเล่นด้วยการตีก้นตุ๊กตาแต่เธอไม่ยอม
ตอนเรียนชั้นประถมหยวนหยวนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง ทุกครั้ง
ทีม่ กี ารโหวตนักเรียนตัวอย่างเธอมักได้รบั เลือกเสมอ ตอนอายุ 7 ขวบลูกของ
พีช่ ายฉันซึง่ เวลานัน้ อายุ 4 ขวบได้มาอยูก่ บั เราหลายเดือน หยวนหยวนมักจะ
ดูแลน้องชายอย่างดี ไม่เคยทะเลาะกับน้องแม้แต่ครั้งเดียว
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มีอยูห่ นหนึง่ ฉันพาหยวนหยวนออกไปซือ้ เค้กทีเ่ ธอกับน้องชายชอบมาก
ในร้านมีเค้กเพียงเล็กน้อยพอให้เด็ก 2 คนกินเท่านั้น ฉันถามเธอว่าเอาไปให้
ย่ากับน้องชายได้ไหม ครั้งนี้หยวนหยวนยังไม่กินได้ไหม เธอตกลงทันที แม้จะ
อยากกินมากก็ตาม พอกลับถึงบ้านเธอก็ยนื ยันว่าจะเอาเค้กให้ยา่ กับน้องชาย
ส่วนตัวเองไม่กินเด็ดขาด ย่าซาบซึ้งมากบอกว่าหยวนหยวนเป็นเด็กน่ารัก
รู้จักเหตุผล
ตอนอายุ 10 ขวบหยวนหยวนเรียนโรงเรียนประจ�ำ ทางโรงเรียนมีผลไม้
แจกนักเรียนวันละ 1 ผลทุกวัน ตอนกลับบ้านหยวนหยวนเล่าให้ฉันฟังว่า
ตอนแรกเวลาได้ผลไม้ท่ีไม่ค่อยดีเธอจะไม่พอใจ แต่พอนึกได้ว่าถ้าไม่ให้ผลไม้
นี้กับเธอก็ต้องให้ใครสักคน พอคิดได้อย่างนี้เธอจึงสบายใจขึ้น วันหลังไม่ว่า
จะได้ผลไม้อย่างไรเธอก็ไม่ถือ

หยวนหยวนคิดได้เช่นนี้ท�ำให้ฉันกับสามีดีใจมาก ความมีน�้ำใจกับ
ใจกว้างเป็นเรื่องเดียวกันเสมอ เด็กที่ลูบปลอบม้านั่งได้ ย่อมเข้าใจและรัก
คนอื่นได้ เมื่อมีปัญหาจึงไม่ดึงดันความเห็นของตัวเองหรือนึกถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตน ความคิดเช่นนี้ท�ำให้เธอมีความสุข และเป็นหลักประกันว่าชีวิต
ของเธอจะราบรื่น

ฝึกให้เด็กมีน�้ำใจ
หยวนหยวนไม่ใช่คนที่ใครเห็นก็อยากใกล้ชิด เธออาจทักทายตาม
มารยาทแต่ไม่รู้จักถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ และไม่รู้จักพูดเอาใจสร้างความ
สนิทสนม อาจท�ำให้คนทีพ
่ บเธอครัง้ แรกรูส้ กึ กดดันหรือวางตัวไม่ถกู และคิดว่า
เธอเป็นคนเย็นชาไม่กระตือรือร้น แต่พออยู่ด้วยกันนานเข้าจะรู้ว่าเธอเป็นคน
ยอดคุณแม่แน่กว่าครู 2
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มีนำ�้ ใจไม่มอี ะไรแอบแฝง มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนรอบข้าง ช่วงทีเ่ รียนอยูช่ นั้
มัธยมปลาย ทางโรงเรียนให้เสนอชื่อนักเรียนตัวอย่างระดับเมืองแล้วให้ทุกคน
ลงคะแนน หยวนหยวนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคนช่วยหาเสียง
ให้โดยที่เธอไม่รู้ตัว
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของหยวนหยวนคือไม่ใช้เทคนิค
การกระท�ำทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เธอมีน�้ำใจกับคนอื่น นานเข้าคนอื่น
ย่อมเห็นและเข้าใจ
ตอนมั ธ ยมปลายเธอเรี ย นห้ อ งพิ เ ศษของโรงเรี ย น นั ก เรี ย นทั้ ง ห้ อ ง
เป็นเด็กเก่งที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ละคนต่างเป็นคู่แข่งในการสอบเข้า
มหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย 2 เดื อ น หยวนหยวนทบทวน
บทเรียนแล้วเรียบเรียงค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษทีต่ อ้ งท่องมา 2-3 หน้า เธอคิดว่า
เป็นประโยชน์จึงลองเอาไปให้เพื่อนๆ ดู ทุกคนก็บอกว่าดี จึงให้ฉันช่วยน�ำไป
ถ่ายเอกสารให้แล้วน�ำไปแจกเพื่อนคนละชุด แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ท�ำให้
เห็นถึงความจริงใจและความใจกว้างของเธอ
เอริช ฟรอมม์ (Erich Fromm) นักการศึกษาชาวเยอรมันได้แนวคิดจาก
ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
พัฒนาการของคนในโครงสร้างทางสังคมที่กล่าวว่า “ความเห็นแก่ตัวกับความ
เหงามีความหมายเดียวกัน คนเราจะบรรลุจุดหมายโดยปราศจากการสัมพันธ์
กับโลกภายนอกไม่ได้ มีแต่ร่วมมือร่วมใจกับคนรอบข้างจึงจะได้รับความพอใจ
และความสุข ความรักไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือขอบเขตความเป็นคน แต่
มีอยู่ในจิตใจและแผ่ซ่านออกมาเป็นพลังที่ท�ำให้คนเราสัมพันธ์กับโลก และ
ท�ำให้โลกกลายเป็นโลกของตนอย่างแท้จริง” อาจารย์หวังเสวี่ยนนักประดิษฐ์
ของจีนเคยกล่าวว่า “คนที่นึกถึงตัวเองและคนอื่นเท่าๆ กันคือคนดี” ฉันเอง
ก็เชื่อมั่นว่า เทคนิคส�ำคัญส�ำหรับพ่อแม่ในการสอนลูกก็คือการเป็นคนดี

ศาสตราจารย์หลี่ไคฟู่ผู้ทุ่มเทให้กับการอบรมเยาวชนก็ให้ความส�ำคัญ
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เรื่อง “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” ซึ่งก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ควร
ท�ำความเข้าใจอารมณ์และความคิดของผูอ้ นื่ เข้าใจมุมมองและความรูส้ กึ ของ
ผูอ้ นื่ และจัดการปัญหาด้วยมุมมองของผูอ้ นื่ ซึง่ ตรงกับทีจ่ อห์น ดิวอีย์ (John
Dewey) นั ก การศึ ก ษาชาวอเมริ กั น ได้ ก ล่ า วถึ ง “การเห็ น ใจผู ้ อื่ น ” โดย
เสนอว่าการเห็นใจผู้อื่นเป็นคุณธรรม ไม่ใช่เพียงอารมณ์ความรู้สึก ยังเป็น
จินตนาการที่ผ่านการฝึกฝน ซึ่งก็คือ “เมื่อคนคนหนึ่งรู้จักเห็นใจผู้อื่นหรือ
เอาใจเขามาใส่ ใ จเราจนกลายเป็ น ธรรมชาติ ข องเขา ท� ำ ให้ เ ขาไม่ ดึ ง ดั น
ความเห็นของตนเอง ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่มีอคติต่อผู้อื่น ท�ำให้เขาเป็นคน
มีเหตุผล มีน�้ำใจ และใจกว้าง”

พ่อแม่ควรมีแนวคิดตรงกัน
การอบรมหมายถึงการฝึกนิสยั การสอนให้ลกู “ปลอบม้านัง่ ” ไม่ได้เป็น
เพียงวิธกี าร แต่ยงั เป็นแนวคิดหรือปรัชญาด้วย ผูป้ กครองควรระวังค�ำพูดและ
การกระท�ำของตนให้สอดคล้องกับแนวคิดจึงจะถ่ายทอดให้ลูกและพัฒนาเป็น
นิสัยของเด็ก
ในยามปกติถ้าเด็กเผลอชนอะไร พ่อแม่ก็ใช้วิธี “ปลอบม้านั่ง” ได้อย่าง
สบายใจ แต่พอวันใดเด็กเผลอท�ำแจกันใบโปรดแตก คุณคงอดโวยวายไม่ได้ ใน
ยามปกติคณ
ุ พูดกับเด็กว่าต้องเข้าใจคนอืน่ แต่พอเด็กคิดต่างจากคุณ คุณก็บอก
ว่าเด็ก “ดือ้ ” และไม่พยายามเข้าใจความรูส้ กึ ของเด็ก เมือ่ เป็นอย่างนีก้ ารสอน
ก็ไม่สอดคล้องกับการกระท�ำ คุณกลายเป็นผู้ปกครองที่ไม่มีน�้ำใจ ใจแคบ รัก
สิ่งของมากกว่ารักลูก ค�ำพูดกับการกระท�ำไม่สอดคล้องกับแนวคิด ชั่วขณะนั้น
เองอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะแสดงออกมาอย่างชัดเจน เป็นภาพประทับอยู่
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ในความคิดของเด็ก ท�ำให้เด็กสับสนและไม่อาจสร้างนิสัยที่ดีได้
ฉันเคยเห็นเด็กทีแ่ ววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นฉุนเฉียวชกต่อยคนอืน่
เคยเห็นแม่ทบี่ น่ ว่าลูกชายชกต่อยคนอืน่ และบอกเด็กว่า “อย่าตีคนอืน่ ” แต่กลับ
ด่าโต๊ะที่ลูกชายเอาหัวไปกระแทก พอเห็นลูกชายชกต่อยเด็กอื่นก็ท�ำทีใส่ใจ
แต่ไม่จริงจัง กลัวแต่วา่ ลูกจะเสียเปรียบ ยามปกติมกั สนับสนุนให้ลกู เล่นตีพอ่
และพอใจทีล่ กู ท�ำได้ พอลูกชายเข้าอนุบาลก็เข้ากับเพือ่ นไม่ได้ มักชกต่อยเพือ่ น
จนครูและผู้ปกครองคนอื่นไม่พอใจ เด็กคนนี้คงอยากเล่นกับเพื่อน แต่เวลา
เล่นจะคอยระวัง กลัวถูกเอาเปรียบ และเกือบทุกครั้งมักจบลงด้วยการทะเลาะ
กัน เขาจึงโดดเดีย่ วมาก ทุกครัง้ ทีพ
่ บเขาจะเห็นแววตาโดดเดีย่ วและโกรธแค้น
อนาคตของเขาน่าเป็นห่วงจริงๆ
ฉันรู้จักผู้ใหญ่หลายคนที่ยัง “ไม่โต” ความคิดของพวกเขาเป็นแบบ
“ถือตัวเองเป็นใหญ่” ตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร
รู้สึกอย่างไร เรื่องของตนความรู้สึกของตนส�ำคัญที่สุด ความคิดของตนถูกต้อง
ที่สุด เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ท�ำให้คนอื่นทุกข์ใจ ตัวเขาเองก็ทุกข์ใจ
เช่นกัน คนที่กลัวเสียผลประโยชน์ ย่อมสูญเสียคุณค่าที่แท้จริงในชีวิต

คนมีนำ�้ ใจจะไม่คอ่ ยทะเลาะกับใครจึงหาความสุขได้งา่ ย เด็กทีไ่ ม่ถอื สา
หาความใครเมื่อโตขึ้นจะจัดการปัญหาได้ง่าย สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
ได้รับความช่วยเหลือและโอกาสมากกว่า เมื่อเด็กรู้จัก “ปลอบม้านั่ง” จน
กลายเป็นนิสัย เขาจะเข้าใจคนอื่น มีน�้ำใจ ให้ความส�ำคัญกับทุกอย่าง และ
ได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกัน
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