ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์ วงศ์
รองผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฝ่ ายวิชาการ

เมื่อมีสมองฉลาดลูกจะเป็ นคนดีได้ ไหม
ทุกวันนี ้เราเลี ้ยงลูกให้ ลกู เติบโตเป็ นคนเก่งและคนดี แต่จริ งๆ แล้ วเราทําเช่นนันหรื
้ อไม่ แม้ จะศึกษาพัฒนาสมอง
และปั จจัยต่างๆ ในการพัฒนาเด็กคนหนึง่ แต่ก็ยงั มีหลายๆ สิง่ ที่ยงั มัน่ ใจไม่ได้ วา่ ความฉลาดอาจจะไม่ได้ ทําให้ ลกู เป็ นคนดี
เสมอไป
ชีวิตเดือดร้ อนเพราะเหตุผล
“ปั จจุบนั สังคมเราพูดจายกเหตุผล แต่คนในสังคมก็เดือดร้ อนเพราะเหตุผล การจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนัน้
ยากเพราะเหตุผลเราอาจจะไม่ตรงกับคนอื่น หรื อเหตุผลนันอาจจะไม่
้
ใช่เหตุผลจริ งๆ ในใจ แต่ยกเหตุผลมาเพื่อบําบัด
ความต้ องการของตนเอง ซึง่ เป็ นเรื่ องอันตราย “ดังนันหลั
้ กเหตุผลอย่างเดียวไม่พอในการดําเนินชีวิต มีงานวิจยั ตรงกันทัว่
โลกว่า อัจฉริ ยบุคคลของโลกในศาสนาใดก็ ตามแม้ วัยเด็กต้ องเผชิ ญปั ญหา เมื่อโตขึน้ คนเหล่านัน้ เป็ นทัง้ คนดีและมี
ความสามารถสูง แต่ก็พบว่าคนเหล่านี ้พ่อแม่หรื อบางคนก็เป็ นปู่ ย่าตายายที่พาไปวัดไปโบสถ์ หรื อประกอบศาสนกิจตังแต่
้
เล็กๆ เขาไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าเป็ นเรื่ องน่าเบื่อ เป็ นเรื่ องของผู้ใหญ่ หรื อต้ องรอให้ สงู วัยก่อน
สมองไม่ ฉลาดพอที่แยกแยะดีช่ วั
ทัว่ โลกพิสูจน์ ตรงกันหมดสิ ้นแล้ วว่า วัยรากฐานของชี วิตคือช่วงก่อน 3 ขวบ ซึ่งเรปทิเลียนเบรน (Reptilian
Brain) เป็ นสมองสําหรับการอยู่รอด ควบคุมระบบเกี่ยวกับการมีชีวิตรอดของมนุษย์ เช่น ระบบหายใจ ระบบหัวใจ และ

เด็กจะเป็ นคนดี เก่ง หรื อเป็ นอย่างไร สมองส่วนนี ้มีอิทธิพลมากที่สดุ การทํางานของสมองส่วนนี ้จะเรี ยนรู้ โดยดูดซับอย่าง
ละเอียดมาก แต่มนั ก็ไม่ฉลาดพอที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดี สมองดูดซับไว้ หมดทําตามทุกอย่างที่เห็นจึงเป็ นเหตุให้
เราได้ ข้อสรุปว่า เด็กเรี ยนรู้ หรื อฝึ กฝนด้ วยการเห็นต้ นแบบ “การปฏิบตั ิตวั ของพ่อแม่หรื อผู้ใหญ่จึงส่งผลให้ เด็กมีหรื อไม่มี
ศีลธรรมและอื่นๆ อีกหลายอย่าง”

เสียความยับยัง้ เพราะวัตถุ
สังคมไทยตอนนี ้ถูกอิทธิพลของวัตถุนิยมรุนแรงมาก เป็ นปั ญหาค่อนข้ างหนัง ความสะดวกสบายทุกอย่างวิ่งเข้ า
มาหาได้ ง่ายๆ ร้ อนเปิ ดแอร์ อยากไปไหน อยากทําอะไรก็ง่ายหมด วัตถุทําให้ คนเสียความยังคิ
้ ด ทุกวันนี ้อย่าว่าแต่เด็กเป็ น
เหยื่อของระบบการตลาด (มาร์ เก็ตติ ้ง) ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ถกู กระตุ้นให้ ทําอะไรต้ องพึ่งวัตถุ ให้ คิดว่าเราต้ องต้ องมีวตั ถุ
ทันคนอื่นถึงจะอยูบ่ นโลกนี ้ได้ ถ้ าไม่มีจะรู้สกึ ไม่ปลอดภัยไม่มนั่ คง เด็กจะต้ านกระแสนี ้อย่างไรถ้ าเขาไม่มีหลักทางจิตใจให้
ยึดช่วยหยุดให้ เขาคิดได้
เราทําอะไรให้ เด็กเห็น
เราสอนลูกว่าต้ องเป็ นคนดี แต่ในทางปฏิบตั ิคนในสังคมมากมายกลับทําสิง่ ตรงกันข้ าม ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เวลา
ขับรถแซงซ้ าย แซงขวา เวลาลูกถามว่า ทําไมป๊ าแซง เพราะครูบอกว่าไม่ให้ แซง พ่อก็บอกว่า อ้ าว! ใครๆ เขาก็แซงกันไว้ ให้
คนอื่นไม่แซงก่อนสิป๊าถึงจะไม่แซง หรื อในละคร ในหนังยังมีให้ ดกู นั อย่างฟุ่ มเฟื อย ฉันโกรธฉันตบนะเขาถือว่าเป็ นธรรมดา
กันแล้ ว และบางทีพ่อแม่ยงั ทําให้ ดมุ นั สะท้ อนว่าคนไทยเริ่ มเห็นว่าการขาดสติเป็ นเรื่ องปกติเด็กจะเลียนแบบการมีสติดีๆ
มาจากไหน ทังที
้ ่ปากบอกลูกว่าต้ องเป็ นคนดีนะ แต่พอ่ แม่ยงั ไม่มีธรรมะให้ ลกู เห็นอย่างนี ้โตขึ ้นไปเด็กก็คงดีได้ ยาก
ให้ ธรรมะคือให้ หลักยึดในชีวิต
ดังนันสํ
้ าหรับคนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ การให้ ลกุ มีธรรมะคือการให้ เขาเป็ นคนดีจะทําให้ ลกู มีหลักยึด
ในชีวิตลูกจะสามารถแก้ ปัญหาในชีวิตได้ การสอนลูกเป็ นคนดีนอกจากเรื่ องพิธีปฏิบตั ิในฐานะผู้นบั ถือศาสนานันๆ
้ แล้ ว สิ่ง
สําคัญคือ ต้ องปลูกฝั งหลักคําสอนของศาสนานันด้
้ วยการปฏิบตั ิให้ เห็น การบอกว่า ไหว้ พระสิ ลูกต้ องเป็ นคนดีนะ เด็กจะ
ไม่ร้ ูวา่ ต้ องทําอย่างไร อยากให้ ลกู เป็ นคนดีพอ่ แม่ต้องทําให้ เขาเห็นเป็ นธรรมชาติ อย่างดิฉนั เห็นคุณพ่อสวดมนต์ทกุ วันเราก็
คุ้นเคยและทําไปโดยธรรมชาติ สิง่ เหล่านี ้เป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปที่เด็กๆ เรี ยนรู้ ได้ อย่างไม่ลาํ บาก คําสอนของศาสนาเพื่อให้ เกิด
ปั ญญาจะได้ ร้ ูวา่ เดินไปทางไหนถึงจะถูกทาง เพราะการเดินทางผิดรังแต่จะสร้ างความเดือดร้ อนให้ ตนเอง ถ้ าสามารถทํา
ได้ ปั ญญาจะเกิด ประคองตัวเองไม่ให้ ตกไปในสิง่ เย้ ายวน
สอนสีสันอารมณ์ = สอนธรรมะ
การมีสติหมายความว่า รู้ ตวั ว่าทําอะไร รู สกึ อย่างไร ควรทําหรื อไม่ควรทําสิ่งใด เด็กเดี๋ยวนี ้ขาดสติมากๆ เพราะ
วิธีการสอน แต่ก่อนเด็กร้ องผู้ใหญ่จะเข้ าไปอุ้มกอดและปลอบ เป็ นไงบ้ างลูก เจ็บเหรอ ปวดท้ องเหรอ ทําให้ เด็กรู้ อารมณ์
เหล่านี ้เรี ยกว่าเสียใจ เจ็บ ปวด โกรธ การรู้จกั สีสนั ของอารมณ์ตนเองเป็ นสิง่ สําคัญในการฝึ กสติให้ เด็ก แต่เดี๋ยวนี ้ลูกร้ องจ้ า
พ่อแม่บอกว่าจะเอาอะไรก็ได้ ขอให้ เงียบก็พอ นอกจากนี ้ลูกต้ องรู้ ว่าทําอย่างไรถึงจะมีสติ อย่างเวลาพี่น้องทะเลาะกันแม่
บอกหยุดนะ ลูกไม่ฟังหรอก เราต้ องหย่าศึกก่อนชี ้ถูกชี ้ผิดตอนสงบ แล้ วคุยว่า ต่อไปนี ้เวลาโกรธให้ นบั 1-10 ก่อนจะไปตี
ใครลองสังเกตว่าลูกทําได้ ไหมถ้ าเขาทําได้ ก็ให้ รางวัลให้ คําชม
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