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อยู่กับลูก
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พ่อแม่ทม่ี ลี ูกเล็กมักอ่อนลา้ นอนไม่พอ เวลานอนไม่พอ เราก็จะมีพลังงานไม่พอ
ทาให้เรามักอ่อนข้อง่าย ๆ ในกรณีทไ่ี ม่ควร หรือไม่ก็อารมณ์หงุดหงิดขุ่นเคือง เราจึงไม่มี
สติ ยามทีข่ าดสติเราก็จะจัดการกับลูกไม่ได้ แลว้ เราก็จะเกลียดตัวเอง มีส่งิ สาคัญอยู่ 3
ข้อทีค่ วรคานึงถึง เพือ่ ช่วยให้สามารถจัดการกับลูก ๆ ในการใช้ชวี ติ ประจาวันได้งา่ ยขึ้น คือ
۰ ยืดหยุ่น
۰ มีขอบเขต
۰ รักษาความสมา่ เสมอของแบบแผนทีป่ ฏิบตั ไิ ว้ทกุ วัน
การยืดหยุ่นเป็ นผลจากการสังเกตข้างในตามที่เป็ นจริง เราสามารถฝึ กฝนความ
ยืดหยุ่นได้โดยทางานด้านใน เรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเอง ในส่วนของขอบเขต เราต้องค้นหาด้วย

ตัวเอง ต้องตัดสินใจว่าขอบเขตสาหรับลูกในบ้านจะอยู่ตรงไหน เวลาเข้านอน เวลากิน สิง่ ที่
ให้กิน ภาษาที่ใช้ในครอบครัว ฯลฯ เราต้องกาหนดขอบเขตไว้ล่วงหน้า และเพียงแต่ไม่
ปล่อยให้เด็กทาเกินขอบเขต แทนทีจ่ ะมาห้ามว่า “ไม่ได้ ๆ .....” แลว้ โมโห แต่เรารูว้ ่านี่คือ
สิง่ ทีเ่ รากาหนดไว้ ไม่จาเป็ นต้องโกรธ ถ้าเราไวและเห็นสถานการณ์บางอย่างกาลังจะเกิดขึ้น
เราอาจหลบหลีกจากสถานการณ์นนั้ ได้ดว้ ยอารมณ์ขนั ท่าทีและคาพูดที่เหมาะสม ซึ่งจะ
เป็ นไปได้ถา้ เราฝึ กฝนความยืดหยุ่น การรูจ้ กั ตัวเองให้ดขี ้ นึ จะช่วยให้มคี วามเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
ก้าวไปล่วงหน้าตัวเอง เมือ่ เรายึดเครื่องมือนี้ไว้ได้ ก็จะสามารถดูแลลูกได้ในแบบทีอ่ ิสระ
มากขึ้น เพราะกาหนดขอบเขตไว้แล ้ว
ข้อเสนอแนะข้อที่ 3 คือจัดจังหวะแบบแผนให้เด็ก เพือ่ ให้มกี ิจวัตรเหมือนเดิมทุก
วัน ครอบครัววอลดอร์ฟทัง้ หลายคงทราบอยู่แลว้ ว่าชีวติ ประจาวันในอนุ บาลเป็ นอย่างไร
เด็ก ๆ ใช้เวลาแต่ละวันผ่านช่วงระยะที่ตอ้ งรวบรวมความสนใจเข้ามาและช่วงระยะที่ผ่อ น
ออกไป สลับกัน ดุจเดียวกับจังหวะการหายใจซึง่ มีทงั้ หายใจเข้าและหายใจออก
ในช่วงของการหายใจเข้า เด็กจะพุ่งความสนใจไปที่กิจกรรมซึง่ โดยพื้นฐานแลว้
เป็ นการโยงเขาเข้ากับตัวเอง สาหรับเด็กเล็ก การหายใจเข้า (วาดรูป ระบายสีนา้ นิตติ้ง กิน
อาหาร....) แต่ละครัง้ เป็ นช่วงสัน้ ๆ เพราะเด็กเล็ก ๆ สามารถรวมความสนใจได้เพียงชัว่
ระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนช่ วงหายใจออกเด็กจะโยงเข้ากับโลกรอบตัว (เล่นอิสระ วิ่งเล่น
ฯลฯ) ทุกจังหวะของการหายใจเข้า เด็กจะต้องมีจงั หวะหายใจออก แบบแผนจึงเกิดขึ้นมา
จังหวะแบบแผนนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถนามาใช้ในบ้านได้ ต้องพยายามสังเกตดูว่าเด็กหายใจ
เข้าเมือ่ ไร หายใจออกเมือ่ ไร เวลาทีล่ ูกอยู่ในจังหวะหายใจเข้า คุณต้องแน่ใจว่าคุณอยู่ตรง
นัน้ ลูกจะได้รูส้ กึ ว่า “อา ฉันรูส้ กึ ได้ถงึ พ่อแม่ พ่อแม่อยู่กบั ฉัน” หลังจากนัน้ คุณค่อยไปทา
สิง่ ทีต่ อ้ งทาทีบ่ า้ นเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึง่ คุณสามารถบอกลูกได้ว่า “ลูกต้องรอนะ เพราะแม่
ต้องทานี่” แบบนี้ก็จะไม่เป็ นไร เพราะคุณรูว้ า่ คุณอยู่กบั ลูกไปแลว้ ยกตัวอย่างเช่น ลองดู

เหตุ ก ารณ์ ข ณะพ่ อ แม่ ไ ปรับ ลู ก ที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าล ขณะที่ คุ ณ ก าลัง รับ ลู ก อยู่ น ั้ น
โทรศัพท์มอื ถือดังขึ้น คุณรับหรือเปล่า? คุณทักทายเพือ่ น ๆ พูดคุยกันติดพันหรือเปล่า ?
ถ้าใช่ แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กบั ลูก ครัง้ สุดท้ายทีด่ ฉิ นั ไปเยือนเม็กซิโก ดิฉนั เห็นพ่อแม่นอ้ ย
คนเหลือเกินที่ทกั ทายลูกจริง ๆ ส่วนใหญ่พูดคุยกับผู ป้ กครองคนอื่น ๆ หรือยุ่งอยู่กบั
เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน หรือไม่ก็คุยโทรศัพท์ หรือมาช้า หรือรีบร้อน
แต่สาหรับลูกซึง่ อยู่ทโ่ี รงเรียนมานาน 5 ชัว่ โมงแลว้ และต้องการคุณจริง ๆ นัน้ ...
คุณไม่ได้อยู่กบั เขา ลูกจึงร้องลัน่ “จะกินไอติม! จะเอานัน่ จะเอานี่!” หรือไม่ก็วง่ิ พล่าน
หรือหกล ้ม หรือมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะเขาสับสน เพราะเขายังไม่ได้เจอกับคุณจริง ๆ
ตรงข้าม ถ้าคุณใช้เวลา (อาจจะเพียง 5 วินาที) ก้มลง กอดเขา หอมเขา (น่ารักจัง!) คุณก็จะ
อยู่กบั เขาจริง ๆ นัยน์ตาของเขาจะบอกคุณได้มากกว่าคาพูดว่าวันนัน้ เป็ นอย่างไร เขาไม่
สามารถเล่าให้คุณฟังเป็ นคาพูดได้ เพราะเขาจาไม่ได้ แต่นยั น์ตาเขาจะบอกให้คุณรูท้ ุกอย่าง
คุณจับมือเขาเดินไปด้วยกัน (ด้วยความเร็วทีเ่ ขาจะตามทัน) นี่จะเป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักอย่างแท้จริง
เพราะคุ ณกาลังสร้างสถานการณ์ดี ๆ ขึ้นใหม่ “สถานการณ์แม่ลูก ” ทีน้ ีถา้ คุ ณจะต้อ ง
ทักทายผูค้ น คุณก็สามารถทาได้สนั้ ๆ แต่ตอ้ งให้ลูกมีสว่ นร่วมด้วย ลูกจะได้รูส้ กึ ว่า ฉัน
อยู่ในทีข่ องฉัน กับแม่/พ่อ นี่เป็ นสถานการณ์ทเ่ี ป็ นการหายใจเข้า ณ ที่ ๆ คุณอยู่
จากนัน้ คุณก็ไปทีร่ ถ ขับกลับบ้าน (หายใจออก) อาจจะถึงเวลารับประทานอาหาร
ซึง่ เป็ นการหายใจเข้าอีกครัง้ หนึ่ง คุณกินอย่างไร? คุณนัง่ ที่โต๊ะอาหารกับลูกหรือเปล่า ?
หรือให้ลูกนัง่ กินคนเดียว แลว้ คุณเดินไปเดินมาคุยโทรศัพท์? ถ้าคุณให้เวลาตัวเองนัง่ ลง
กับลูก คุณจะได้สอนลูกเรื่องมารยาทที่โต๊ะอาหารด้วยการแสดงตัวอย่างให้เห็น ทุกวันนี้
เด็กจานวนมากไม่ได้นงั ่ กินกับพ่อแม่ และไม่ได้เรียนรูว้ ธิ ีจบั ช้อนส้อมอย่างถูกต้อง อย่างไร
ก็ตาม นี่เป็ นเรื่องสาคัญ มิฉะนัน้ เมือ่ อายุ 7 ขวบเขาจะไม่สามารกถจับดินสอได้ และการ
หัดในวัยนัน้ เรี่องยากเทียบกับเมือ่ อายุ 1-2 ขวบ

นอกจากนัน้ การนัง่ ที่โต๊ะ มีจุดเริ่มต้น มีกระบวนการ มีจุดจบ นับเป็ นสิ่งสาคัญ
เพราะนี่คือวิธีท่เี ราควรใช้ชีวติ ทัง้ ชีวติ ทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้น มีกระบวนการ มีจุดจบ
คุณอาจใช้เวลาเพียง 15 นาทีในการนัง่ กินให้เป็ นเรื่องเป็ นราว ดูวา่ ลูกจับถ้วยและดื่มอย่างไร
(เด็กเกิน 1 ขวบไม่ตอ้ งใช้ถว้ ยหัดดื่มแลว้ ) เคี้ยวอาหารโดยที่ปากปิ ดอยู่ กินทุ กอย่างที่
ได้รบั เป็ นต้น เพือ่ เป็ นตัวอย่างให้ลูกทาตาม แต่ทส่ี าคัญยิ่งกว่านัน้ ก็คือคุณได้ใช้เวลาช่วง
สัน้ ๆ นี้สร้าง “สถานการณ์แม่ลูก” ขึ้นมาอีก พร้อมกันนัน้ คุณยังช่วยลู กหารู ปแบบทาง
สังคมทีแ่ สดงว่าเราเป็ นอย่างไรเวลากินอาหารด้วยกันอีกด้วย
เมือ่ คุณกินอาหารเสร็จ เตือนลูกให้ช่วยเก็บโต๊ะ เขาจะได้เรียนรูว้ ่าเมือ่ เป็ นส่วน
หนึ่งของสภาพแวดล ้อมทางสังคม ก็จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดเก็บด้วย โดยวิธีน้ ีคุณก็ได้
สร้างสถานการณ์ทค่ี ุณอยู่ดว้ ยกันกับลูกขึ้นมา ทีน้ คี ุณก็สามารถบอกให้ลูกไปเล่นได้ (หายใจ
ออก) เพราะคุณอยู่กบั เขาไปแลว้ คุณสามารถทาสิ่งที่ตอ้ งทาได้ แต่ตอ้ งอยู่ในสายตาลูก
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ เพราะเด็กเล็ก ๆ ไม่สามารถเล่นเองได้ถา้ ศู นย์กลางไม่อยู่ดว้ ย และคุณคือ
บุคคลสาคัญที่สุดสาหรับลูก คุณเป็ นศู นย์กลางของเขา ถ้าคุณออกจากห้องไป ลูกก็จะ
ตามไปด้วย
เวลาคุณทาธุระของคุณ ลูกอาจบ่นว่า “หนู เบือ่ ” ในกรณีน้ ีคุณไม่ตอ้ งเปิ ดทีวหี รือ
เพลง เวลาคุณยุ่งอยู่กบั อย่างอืน่ บอกลูกว่า “ตอนนี้หนู ไปเล่นเองก่อนนะ” ถ้าคุณรูว้ ่าคุณ
เพิง่ อยู่กบั เขาไป คุณก็สามารถคาดหวังให้เขาหาอะไรทาเองได้ สิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิ่งก็คือคุณ
จะต้องไม่กลัวว่าลูกไม่รูจ้ ะทาอะไรหรือจะเบือ่ สิง่ สาคัญคือการทีค่ ุณรูส้ กึ ว่าถูกแลว้ คุณอยู่
กับลูกมาแล ้ว คราวนี้ลูกอยู่เองได้
ทุกวันนี้ พ่อแม่มกั ใช้ส่อื หรือกิจกรรมสาหรับผูใ้ หญ่กบั ลูก เพราะกลัวลูกจะเบื่อ
และคิดเอาเองว่าลูกคงไม่สามารถทาอะไรเองได้ นี่เป็ นสถานการณ์ทล่ี อ่ แหลม ถ้าคุณคิดว่า
จะต้อ งสร้า งความบัน เทิ ง ให้ลู ก ที่ อ ายุ ต า่ กว่ า 7 ขวบอยู่ ต ลอดเวลา ด้ว ยสื่ อ ต่ า ง ๆ

(ภาพยนตร์ ทีวี วีดโี อเกม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) เรียนพิเศษ และ/หรือกิจกรรมสาหรับผูใ้ หญ่
อื่น ๆ เขาก็จะไม่รูจ้ กั เล่นด้วยตัวเอง เขาจะไม่มีหว้ งที่อยู่ในภาวะไม่รูจ้ ะทาอะไร แลว้
จากนัน้ จึงก้าวไปสู ่ภาวะแห่งการค้นหาภาพในใจ นามาใช้สร้างสิ่งต่าง ๆ จากข้างในออกมา
ข้างนอก การปล่อยให้เขาเบื่อเป็ นการช่วยเขา เพราะการเบื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กต้องผ่าน
กระบวนการสร้า งสรรค์ภ ายในตัว เอง การที่เ ด็ก สามารถอยู่ ด ว้ ยตัวเองได้ สามารถ
สร้างสรรค์การเล่นของตัวเองขึ้นมาโดยไม่มผี ูใ้ หญ่คอยกากับ นับว่ามีความสาคัญอย่างใหญ่
หลวง เพราะในช่ วง 7 ปี แรกของเด็กนี้ ทุกสิ่งทุกอย่า งลว้ นเกี่ยวกับการสามารถที่จะ
สร้างสรรค์ได้
ถ้ากิจกรรมทัง้ หมดล้วนมาจากภายนอก (จออิเล็คโทรนิก วีดโี อเกม การกากับของ
ผูใ้ หญ่ ฯลฯ) ก็จะไม่มอี ะไรเกิดขึ้นมากนักในปริมณฑลของการสร้างสรรค์ภายใน ด้วยเหตุ
นี้เอง ในโรงเรียนอนุ บาลวอลดอร์ฟ ครู จึงไม่นงั ่ เล่นกับเด็ก แต่จะทางานทีเ่ ป็ นงานจริง ๆ
ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไปใช้ในการเล่นของตนเองได้ ตามโรงเรียนอนุ บาลวอลดอร์ฟเราจึงเห็นครู กวาดพื้น ทาอาหาร เย็บผ้า ดู แลแปลงผัก เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ตัดไม้
รวมทัง้ งานใดก็ตามซึง่ สถานทีข่ องโรงเรียนแต่ละแห่งอานวยให้ทาได้ ในทานองเดียวกันช่วง
หายใจออกในฐานะพ่อแม่ คุณก็อาจจะทางานของตัวเองไป โดยทีล่ ูกซึง่ อยู่ขา้ ง ๆ ควรจะ
สามารถทางานของตน (คือ การเล่นของตนเอง) ไปด้วยได้ ซึง่ จะเป็ นไปได้ก็ต่อเมือ่ ลูกรูส้ กึ
ว่าตนได้อยู่กบั คุณแล ้วในช่วงหายใจเข้าครัง้ ก่อน
เวลาลูกเข้านอนในตอนคา่ ก็เช่นกัน สิง่ ทีเ่ ขาอยากฟังคือเรื่องราวจากชีวติ ของคุณ
ไม่มหี นังสือ วิทยุ เพลง ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนใด ๆ สามารถส่งผลต่อลูกได้เท่ากับตัว คุณ
การหาเรื่องของตัวคุณเองมาเล่า เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามหมายอย่างลึกลา้ ทัง้ ยังเป็ นเครื่องมือทีค่ ุณ
สามารถใช้เปลีย่ นแปลงสถานการณ์ทล่ี ูกติดแจได้อกี ด้วย ลูกจะเกาะไม่ยอมปล่อยถ้าไม่ได้
รูส้ กึ ว่าคุณอยู่กบั เขา แต่ถา้ คุณกอดลูก เป่ าหูเขาเบา ๆ เล่านิทานจากใจให้เขาฟัง คุณก็อยู่

กับเขาอย่างแท้จริงแลว้ จากนัน้ คุณก็จะหอมแก้มพาลูกไปนอนได้โดยทีร่ ูส้ กึ ว่า “ฉันออกไป
ได้ เพราะว่าฉันอยู่กบั ลูกแล ้ว” คุณสามารถคาดหวังได้ว่าลูกจะสามารถนอนเองได้ ซึง่ เป็ น
สิง่ ทีด่ สี าหรับลูก
ทีเ่ ดนมาร์กซึง่ เป็ นประเทศทีด่ ฉิ นั อยู่ พ่อแม่จานวนมากอยู่ในภาวการณ์ทต่ี อ้ งนอน
จับมือลูก อ่านนิทานให้ฟงั 20 เรื่อง ร้องเพลงให้ฟงั 50 เพลง โดยทีท่ งั้ หมดนี้ใช้เวลา 1
ชัว่ โมง ชัว่ โมงครึ่ง หรือ 2 ชัว่ โมง ท้ายที่สุดเมื่อย่องออกไปเงียบ ๆ ก็ได้ยินเสียงลูกร้องว่า
“แม่ หิวนา้ แม่!” จนรูส้ กึ หงุดหงิด คุณสามารถหลีกเลีย่ งภาวะนี้ได้ดว้ ยการกาหนดขอบเขต
และวิธีออกไปได้อย่างสบายใจ เพราะว่าคุณอยู่กบั เขาในภาวการณ์ต่าง ๆ ระหว่างวันมาแลว้
ไม่เช่นนัน้ ลูกก็จะเติมความรักจากคุณได้ไม่พอ และถ้านอกจากนัน้ เขายังไม่ได้รบั โอกาสเล่น
ตามแบบของเขาเอง ไม่ ได้ส ร้า งจากข้า งในออกไปข้า งนอกอีก ด้วย คุ ณก็ไ ม่สามารถ
คาดหมายให้เขานอนเองได้
อีกประเด็นหนึ่งทีด่ ฉิ นั อยากดึงความสนใจของคุณไป สาหรับช่วงเวลาทีค่ ุณใช้กบั
ลูกหลังกลับจากโรงเรียน หากคุณพาลูกไปเรียนนัน่ เรียนนี่ หรือฝากไว้กบั สือ่ รูปแบบต่าง ๆ
คุณก็มเี วลาอยู่กบั เขาน้อยลง เด็ก ๆ น่ ะตัวเล็กอยู่ไม่นานหรอก ขณะนี้คุณอาจจะคิดว่ายัง
อีกนาน แต่ไม่ทนั ไรคุณก็จะเห็นว่าเวลาผ่านไปราวกับติดปี ก จากการปล่อยให้ลูกเล่นของ
เขาเองขณะทีค่ ุณทางานบ้านอยู่ใกล ้ ๆ และการอยู่กบั เขาอย่างแท้จริงในช่วงหายใจเข้า ก็
นับว่าคุณได้สร้างความไว้วางใจระหว่างคุณกับลู กขึ้นมาแลว้ ความไว้วางใจนี้จะเป็ นสิ่ง
สาคัญเมือ่ ลูกโตขึ้น ใกลเ้ ข้าวัยรุ่น และช่วงวัยรุ่น เพราะความไว้วางใจจะทาให้เขามาหาคุณ
เมือ่ เขามีปญั หา ฟังคุณเมื่อคุณบอกให้ทาอะไรไม่ทาอะไร แต่เขาจะทาเช่นนัน้ ก็ต่อเมื่อเขา
ไว้วางใจคุณ ถ้าหากคุณอยู่กบั เขายามทีเ่ ขาต้องการ ด้วยเหตุน้ ีเอง ช่วง 7 ปี แรกของเด็กจึง
สาคัญนัก เพราะความไว้วางใจทัง้ หมดของเขา ความเชื่อว่าโลกนี้ดี คือพื้นฐานของชีวติ เขา
ในอนาคต

หลังจาก 7 ปี แรก เพือ่ นจะเป็ นศู นย์กลางของเขา การเลือกเพือ่ นของเขาเกี่ยวพัน
กับจริยธรรมที่คุณแสดงให้เขาเห็นและสร้างสมมาระหว่าง 7 ปี แรก นอกจากนัน้ ถ้าเด็ก
ได้รบั โอกาสให้สร้างจากภายใน เขาก็จะรูจ้ กั ตัวเอง จะสามารถปฏิเสธได้เมือ่ เผชิญสิง่ ทีไ่ ม่
เหมาะ และสามารถตอบรับต่อสิง่ ทีต่ อ้ งการ คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ถา้ คุณรูจ้ กั ตัวเอง
มนุษย์ทส่ี ามารถตัดสินใจได้นบั ว่ามีความเคารพตนเองทีด่ ี
โรงเรียนและบ้านสัมพันธ์กนั อย่างไรจึงเป็ นสิ่งสาคัญในบริบทนี้ ต้องมีสะพาน
เชื่อมจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่ง ในแง่หนึ่งครอบครัวที่เลือกการศึกษาวอลดอร์ฟให้ลูกก็
ประสบความลาบากอยู่บา้ ง เพราะแตกต่างจากวิถที วั ่ ๆ ไป แต่น่ีคือสิง่ ทีค่ ุณเลือก คุณไม่
อาจทาทัง้ สองอย่างได้ เมือ่ คุณมีความตระหนัก คุณก็เกิดความกังวลเรื่องอาหาร การเลี้ยง
ดู ทุกเรื่อ ง การสร้า งสะพานเชื่อ มระหว่า งที่บา้ นกับการให้ลูกเข้า โรงเรียนวอลดอร์ฟมี
ความสาคัญอย่า งแน่ น อน เด็กจะได้เ ห็น ว่าทุกอย่า งเข้า กัน ด้วยเหตุน้ ี การสร้า งความ
ไว้วางใจระหว่างโรงเรียนอนุบาลกับครอบครัวจึงมีความสาคัญอย่างเอนกอนันต์ ครูอนุ บาล
จะได้สามารถรองรับในสิง่ ทีค่ รอบครัวเลือกได้ พร้อมทัง้ ครอบครัวก็สามารถเคารพต่อสิง่ ที่
ครู ทาในอนุ บาลได้เช่นกัน ไม่อาจมีสง่ิ หนึ่งโดยขาดอีกสิง่ หนึ่งได้ คุณจึงต้องหาหนทางไป
ด้วยกัน
ดิฉนั มีลูก 3 คน อายุ 29, 26 และ 23 เวลานี้ดิฉนั สามารถเก็บเกี่ยว 25 ปี แห่ง
งานหนักทีท่ มุ่ เทให้กบั ลูกได้ ซึง่ เป็ นเรื่องทีว่ เิ ศษมาก เพราะดิฉนั เห็นได้ว่าเขาก้าวไปในชีวติ
ด้ว ยเสรี ภ าพ ขณะที่ดิ ฉัน ก็ ส ามารถไปไหนมาไหนในโลกได้ด ว้ ยเสรี ภ าพและปัญ ญา
เพราะว่าเขาไม่ตอ้ งการดิฉนั อีกแลว้ แต่เขายังรักดิฉนั อยากอยู่กบั ดิฉนั แต่ก็อยากอยู่กบั
เพื่อนฝูงด้วย ดิฉนั คิดว่านี่คือสิ่งสู งสุดทีพ่ ่อแม่ปรารถนา ว่าเมื่อลูก เติบโตเป็ นผู ใ้ หญ่แลว้
เขาเลือกอยู่กบั เราในบางเวลาด้วยความสมัครใจของเขาเอง เราสามารถหาวิธีใหม่ในการ

สร้างสัมพันธ์ทางสังคมกับลูกได้ เพราะเรามีสภาวะสานึกอีกอย่างหนึ่ง ซึง่ สามารถช่วยให้
พบกับลูกได้ดขี ้นึ

(จากบัน ทึกการบรรยายที ่เ ม็กซิโ ก ตีพิม พ์ในนิ ตยสารของโรงเรี ยน Waldorf
Cuernavaca เมือ่ ปี 2011 แปลเป็ นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ใน Kindling วารสารการศึกษา
และการดูแลเด็กปฐมวัยตามแนวสไตเนอร์วอลดอร์ฟ (อังกฤษ) ฉบับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว
2011 ซึง่ อนุญาตให้แปลเป็ นภาษาไทยตีพมิ พ์ใน “สะพานสายรุง้ ” ฉบับนี้)
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