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 พ่อแม่ทีม่ลูีกเลก็มกัอ่อนลา้ นอนไม่พอ  เวลานอนไม่พอ เราก็จะมพีลงังานไม่พอ  

ท าใหเ้รามกัอ่อนขอ้งา่ย ๆ ในกรณีทีไ่ม่ควร   หรือไม่ก็อารมณ์หงดุหงดิขุ่นเคือง  เราจงึไม่มี

สติ  ยามทีข่าดสติเราก็จะจดัการกบัลูกไม่ได ้ แลว้เราก็จะเกลยีดตวัเอง  มสีิ่งส  าคญัอยู่ 3 

ขอ้ทีค่วรค านึงถงึ  เพือ่ช่วยใหส้ามารถจดัการกบัลูก ๆ ในการใชช้วีติประจ าวนัไดง้า่ยขึ้น  คือ  

۰ ยดืหยุ่น 

۰ มขีอบเขต 

۰ รกัษาความสม า่เสมอของแบบแผนทีป่ฏบิตัไิวท้กุวนั 

 การยืดหยุ่นเป็นผลจากการสงัเกตขา้งในตามที่เป็นจริง  เราสามารถฝึกฝนความ

ยดืหยุ่นไดโ้ดยท างานดา้นใน เรียนรูเ้กี่ยวกบัตวัเอง  ในส่วนของขอบเขต เราตอ้งคน้หาดว้ย



ตวัเอง  ตอ้งตดัสนิใจวา่ขอบเขตส าหรบัลูกในบา้นจะอยู่ตรงไหน  เวลาเขา้นอน เวลากิน สิง่ที่

ใหก้ิน ภาษาที่ใชใ้นครอบครวั ฯลฯ  เราตอ้งก าหนดขอบเขตไวล้่วงหนา้  และเพยีงแต่ไม่

ปลอ่ยใหเ้ดก็ท าเกนิขอบเขต  แทนทีจ่ะมาหา้มว่า “ไม่ได ้ๆ .....”  แลว้โมโห  แต่เรารูว้่านี่คือ

สิง่ทีเ่ราก าหนดไว ้ ไมจ่  าเป็นตอ้งโกรธ  ถา้เราไวและเหน็สถานการณบ์างอย่างก าลงัจะเกิดขึ้น  

เราอาจหลบหลกีจากสถานการณ์นัน้ไดด้ว้ยอารมณ์ขนั ท่าทแีละค าพูดที่เหมาะสม  ซึ่งจะ

เป็นไปไดถ้า้เราฝึกฝนความยดืหยุ่น  การรูจ้กัตวัเองใหด้ขีึ้นจะช่วยใหม้คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะ

กา้วไปล่วงหนา้ตวัเอง  เมือ่เรายึดเครื่องมอืนี้ ไวไ้ด ้ ก็จะสามารถดูแลลูกไดใ้นแบบทีอ่ิสระ

มากขึ้น  เพราะก าหนดขอบเขตไวแ้ลว้ 

 ขอ้เสนอแนะขอ้ที ่3 คือจดัจงัหวะแบบแผนใหเ้ดก็  เพือ่ใหม้กีิจวตัรเหมอืนเดมิทุก

วนั  ครอบครวัวอลดอรฟ์ท ัง้หลายคงทราบอยู่แลว้ว่าชีวติประจ าวนัในอนุบาลเป็นอย่างไร  

เด็ก ๆ ใชเ้วลาแต่ละวนัผ่านช่วงระยะที่ตอ้งรวบรวมความสนใจเขา้มาและช่วงระยะที่ผ่อน

ออกไป สลบักนั  ดุจเดยีวกบัจงัหวะการหายใจซึง่มที ัง้หายใจเขา้และหายใจออก 

 ในช่วงของการหายใจเขา้  เด็กจะพุ่งความสนใจไปที่กิจกรรมซึง่โดยพื้นฐานแลว้

เป็นการโยงเขาเขา้กบัตวัเอง   ส  าหรบัเดก็เลก็ การหายใจเขา้ (วาดรูป ระบายสนี า้ นิตติ้ง กิน

อาหาร....)  แต่ละครัง้เป็นช่วงส ัน้ ๆ   เพราะเด็กเลก็ ๆ สามารถรวมความสนใจไดเ้พยีงช ัว่

ระยะส ัน้ ๆ เท่านัน้  ส่วนช่วงหายใจออกเด็กจะโยงเขา้กบัโลกรอบตวั (เล่นอิสระ วิ่งเล่น 

ฯลฯ)  ทกุจงัหวะของการหายใจเขา้  เด็กจะตอ้งมจีงัหวะหายใจออก  แบบแผนจงึเกิดขึ้นมา  

จงัหวะแบบแผนนี้เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถน ามาใชใ้นบา้นได ้ ตอ้งพยายามสงัเกตดูว่าเด็กหายใจ

เขา้เมือ่ไร  หายใจออกเมือ่ไร  เวลาทีลู่กอยู่ในจงัหวะหายใจเขา้  คุณตอ้งแน่ใจว่าคุณอยู่ตรง

นัน้  ลูกจะไดรู้ส้กึวา่ “อา ฉนัรูส้กึไดถ้งึพอ่แม่  พ่อแม่อยู่กบัฉนั”  หลงัจากนัน้คุณค่อยไปท า

สิง่ทีต่อ้งท าทีบ่า้นเป็นช่วงเวลาส ัน้ ๆ  ซึง่คุณสามารถบอกลูกไดว้่า “ลูกตอ้งรอนะ  เพราะแม่

ตอ้งท านี่”  แบบนี้ก็จะไมเ่ป็นไร  เพราะคุณรูว้า่คุณอยู่กบัลูกไปแลว้  ยกตวัอย่างเช่น  ลองดู



เหตุการณ์ขณะพ่อแม่ไปร ับ ลูกที่ โ รง เรียนอนุบาล  ขณะที่คุณก าล ังร ับ ลูกอยู่นั้น  

โทรศพัทม์อืถอืดงัขึ้น  คุณรบัหรอืเปลา่?  คุณทกัทายเพือ่น ๆ   พูดคุยกนัติดพนัหรือเปลา่?  

ถา้ใช่ แสดงวา่คุณไม่ไดอ้ยู่กบัลูก  คร ัง้สุดทา้ยทีด่ฉินัไปเยอืนเมก็ซโิก  ดฉินัเหน็พ่อแม่นอ้ย

คนเหลอืเกินที่ทกัทายลูกจริง ๆ   ส่วนใหญ่พูดคุยกบัผูป้กครองคนอื่น ๆ  หรือยุ่งอยู่กบั

เรื่องเกี่ยวกบัโรงเรยีน  หรอืไมก่็คุยโทรศพัท ์ หรอืมาชา้  หรอืรีบรอ้น 

 แต่ส าหรบัลูกซึง่อยู่ทีโ่รงเรยีนมานาน 5 ช ัว่โมงแลว้  และตอ้งการคุณจริง ๆ นัน้... 

คุณไม่ไดอ้ยู่กบัเขา  ลูกจึงรอ้งล ัน่  “จะกินไอติม!  จะเอานัน่ จะเอานี่!”  หรือไม่ก็วิง่พล่าน  

หรอืหกลม้ หรอืมเีรื่องเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  เพราะเขาสบัสน  เพราะเขายงัไม่ไดเ้จอกบัคุณจริง ๆ   

ตรงขา้ม ถา้คุณใชเ้วลา (อาจจะเพยีง 5 วนิาท)ี กม้ลง กอดเขา หอมเขา (น่ารกัจงั!)  คุณก็จะ

อยู่กบัเขาจริง ๆ   นยันต์าของเขาจะบอกคุณไดม้ากกว่าค าพูดว่าวนันัน้เป็นอย่างไร  เขาไม่

สามารถเลา่ใหคุ้ณฟงัเป็นค าพูดได ้ เพราะเขาจ าไมไ่ด ้ แต่นยันต์าเขาจะบอกใหคุ้ณรูทุ้กอย่าง  

คุณจบัมอืเขาเดนิไปดว้ยกนั (ดว้ยความเร็วทีเ่ขาจะตามทนั)  นี่จะเป็นสิง่ทีน่่ารกัอย่างแทจ้ริง  

เพราะคุณก าลงัสรา้งสถานการณ์ดี ๆ ขึ้นใหม่  “สถานการณ์แม่ลูก”   ทีนี้ถา้คุณจะตอ้ง

ทกัทายผูค้น  คุณก็สามารถท าไดส้ ัน้ ๆ   แต่ตอ้งใหลู้กมสีว่นร่วมดว้ย  ลูกจะไดรู้ส้กึว่า  ฉนั

อยู่ในทีข่องฉนั  กบัแม/่พ่อ  นี่เป็นสถานการณท์ีเ่ป็นการหายใจเขา้  ณ ที ่ๆ คุณอยู่ 

 จากนัน้คุณก็ไปทีร่ถ ขบักลบับา้น (หายใจออก)  อาจจะถงึเวลารบัประทานอาหาร 

ซึง่เป็นการหายใจเขา้อีกคร ัง้หนึ่ง  คุณกินอย่างไร?  คุณนัง่ที่โตะ๊อาหารกบัลูกหรือเปลา่?  

หรือใหลู้กนัง่กินคนเดียว  แลว้คุณเดนิไปเดินมาคุยโทรศพัท์?  ถา้คุณใหเ้วลาตวัเองนัง่ลง

กบัลูก  คุณจะไดส้อนลูกเรื่องมารยาทที่โตะ๊อาหารดว้ยการแสดงตวัอย่างใหเ้ห็น  ทุกวนันี้

เดก็จ านวนมากไมไ่ดน้ ัง่กนิกบัพอ่แม ่ และไมไ่ดเ้รียนรูว้ธิีจบัชอ้นสอ้มอย่างถูกตอ้ง  อย่างไร

ก็ตาม นี่เป็นเรื่องส าคญั  มฉิะนัน้ เมือ่อายุ 7 ขวบเขาจะไม่สามารกถจบัดนิสอได ้ และการ

หดัในวยันัน้เรี่องยากเทยีบกบัเมือ่อายุ 1-2 ขวบ 



 นอกจากนัน้ การนัง่ที่โต๊ะ มจีุดเริ่มตน้ มกีระบวนการ มจีุดจบ นบัเป็นสิ่งส  าคญั  

เพราะนี่คือวธิีที่เราควรใชช้ีวติท ัง้ชีวติ  ทุกสิ่งทุกอย่างมจีุดเริ่มตน้ มกีระบวนการ มจีุดจบ  

คุณอาจใชเ้วลาเพยีง 15 นาทใีนการนัง่กนิใหเ้ป็นเรื่องเป็นราว  ดูวา่ลูกจบัถว้ยและดื่มอย่างไร  

(เด็กเกิน 1 ขวบไม่ตอ้งใชถ้ว้ยหดัดื่มแลว้)  เคี้ยวอาหารโดยที่ปากปิดอยู่  กินทุ กอย่างที่

ไดร้บั เป็นตน้  เพือ่เป็นตวัอย่างใหลู้กท าตาม  แต่ทีส่  าคญัยิ่งกว่านัน้ก็คือคุณไดใ้ชเ้วลาช่วง

ส ัน้ ๆ นี้สรา้ง “สถานการณ์แม่ลูก” ขึ้นมาอีก  พรอ้มกนันัน้ คุณยงัช่วยลูกหารูปแบบทาง

สงัคมทีแ่สดงวา่เราเป็นอย่างไรเวลากนิอาหารดว้ยกนัอกีดว้ย 

 เมือ่คุณกินอาหารเสร็จ   เตือนลูกใหช่้วยเก็บโตะ๊  เขาจะไดเ้รียนรูว้่าเมือ่เป็นส่วน

หนึ่งของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  ก็จะตอ้งมสี่วนร่วมในการจดัเก็บดว้ย  โดยวธิีนี้คุณก็ได ้

สรา้งสถานการณท์ีคุ่ณอยู่ดว้ยกนักบัลูกขึ้นมา  ทนีี้คุณก็สามารถบอกใหลู้กไปเลน่ได ้(หายใจ

ออก)  เพราะคุณอยู่กบัเขาไปแลว้  คุณสามารถท าสิ่งที่ตอ้งท าได ้ แต่ตอ้งอยู่ในสายตาลูก  

ทีเ่ป็นเช่นนี้   เพราะเด็กเลก็ ๆ ไม่สามารถเล่นเองไดถ้า้ศูนยก์ลางไม่อยู่ดว้ย   และคุณคือ

บุคคลส าคญัที่สุดส าหรบัลูก  คุณเป็นศูนยก์ลางของเขา  ถา้คุณออกจากหอ้งไป  ลูกก็จะ

ตามไปดว้ย 

 เวลาคุณท าธุระของคุณ  ลูกอาจบ่นว่า “หนูเบือ่”  ในกรณีนี้คุณไม่ตอ้งเปิดทวีหีรือ

เพลง  เวลาคุณยุ่งอยู่กบัอย่างอืน่  บอกลูกวา่ “ตอนนี้หนูไปเลน่เองก่อนนะ”   ถา้คุณรูว้่าคุณ

เพิง่อยู่กบัเขาไป   คุณก็สามารถคาดหวงัใหเ้ขาหาอะไรท าเองได ้ สิง่ทีส่  าคญัอย่างยิ่งก็คือคุณ

จะตอ้งไมก่ลวัวา่ลูกไมรู่จ้ะท าอะไรหรอืจะเบือ่  สิง่ส  าคญัคือการทีคุ่ณรูส้กึว่าถูกแลว้  คุณอยู่

กบัลูกมาแลว้  คราวนี้ลูกอยู่เองได ้

 ทุกวนันี้   พ่อแม่มกัใชส้ื่อหรือกิจกรรมส าหรบัผูใ้หญ่กบัลูก  เพราะกลวัลูกจะเบื่อ

และคิดเอาเองวา่ลูกคงไมส่ามารถท าอะไรเองได ้ นี่เป็นสถานการณ์ทีล่อ่แหลม  ถา้คุณคิดว่า

จะตอ้งสรา้งความบนัเทิงใหลู้กที่อายุต า่กว่า 7 ขวบอยู่ตลอดเวลา  ดว้ยสื่อต่าง ๆ 



(ภาพยนตร ์ทวี ีวดีโีอเกม คอมพวิเตอร ์ฯลฯ) เรียนพเิศษ และ/หรือกิจกรรมส าหรบัผูใ้หญ่

อื่น ๆ  เขาก็จะไม่รูจ้กัเล่นดว้ยตวัเอง  เขาจะไม่มีหว้งที่อยู่ในภาวะไม่รูจ้ะท าอะไร  แลว้

จากนัน้จึงกา้วไปสู่ภาวะแห่งการคน้หาภาพในใจ  น ามาใชส้รา้งสิ่งต่าง ๆ จากขา้งในออกมา

ขา้งนอก  การปล่อยใหเ้ขาเบื่อเป็นการช่วยเขา  เพราะการเบื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กตอ้งผ่าน

กระบวนการสรา้งสรรค์ภายในตวัเอง   การที่เด็กสามารถอยู่ดว้ยตวัเองได ้ สามารถ

สรา้งสรรคก์ารเลน่ของตวัเองขึ้นมาโดยไมม่ผูีใ้หญ่คอยก ากบั  นบัว่ามคีวามส าคญัอย่างใหญ่

หลวง  เพราะในช่วง 7 ปีแรกของเด็กนี้   ทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเกี่ยวกบัการสามารถที่จะ

สรา้งสรรคไ์ด ้

 ถา้กจิกรรมท ัง้หมดลว้นมาจากภายนอก (จออเิลค็โทรนิก วดีโีอเกม การก ากบัของ

ผูใ้หญ่ ฯลฯ)  ก็จะไมม่อีะไรเกดิขึ้นมากนกัในปรมิณฑลของการสรา้งสรรคภ์ายใน  ดว้ยเหตุ

นี้ เอง ในโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟ์ ครูจึงไม่นัง่เล่นกบัเด็ก  แต่จะท างานทีเ่ป็นงานจริง  ๆ  

ซึ่งจะสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กไปใชใ้นการเล่นของตนเองได ้ ตามโรงเรียนอนุบาลวอล-

ดอรฟ์เราจึงเห็นครูกวาดพื้น ท าอาหาร เย็บผา้ ดูแลแปลงผกั เลี้ยงสตัวใ์นฟารม์ ตดัไม ้  

รวมท ัง้งานใดก็ตามซึง่สถานทีข่องโรงเรยีนแต่ละแห่งอ านวยใหท้  าได ้ ในท านองเดยีวกนัช่วง

หายใจออกในฐานะพ่อแม่  คุณก็อาจจะท างานของตวัเองไป  โดยทีลู่กซึง่อยู่ขา้ง  ๆ ควรจะ

สามารถท างานของตน (คือ การเลน่ของตนเอง) ไปดว้ยได ้  ซึง่จะเป็นไปไดก้็ต่อเมือ่ลูกรูส้กึ

วา่ตนไดอ้ยู่กบัคุณแลว้ในช่วงหายใจเขา้คร ัง้ก่อน 

 เวลาลูกเขา้นอนในตอนค า่ก็เช่นกนั  สิง่ทีเ่ขาอยากฟงัคือเรื่องราวจากชีวติของคุณ  

ไมม่หีนงัสอื วทิยุ เพลง ภาพยนตร ์หรือการตู์นใด ๆ  สามารถส่งผลต่อลูกไดเ้ท่ากบัตวัคณุ  

การหาเรื่องของตวัคุณเองมาเลา่  เป็นสิง่ทีม่คีวามหมายอย่างลกึล  า้  ท ัง้ยงัเป็นเครื่องมอืทีคุ่ณ

สามารถใชเ้ปลีย่นแปลงสถานการณท์ีลู่กติดแจไดอ้กีดว้ย   ลูกจะเกาะไม่ยอมปลอ่ยถา้ไม่ได ้

รูส้กึวา่คุณอยู่กบัเขา  แต่ถา้คุณกอดลูก เป่าหูเขาเบา ๆ  เลา่นิทานจากใจใหเ้ขาฟงั  คุณก็อยู่



กบัเขาอย่างแทจ้ริงแลว้  จากนัน้คุณก็จะหอมแกม้พาลูกไปนอนไดโ้ดยทีรู่ส้กึว่า “ฉนัออกไป

ได ้เพราะวา่ฉนัอยู่กบัลูกแลว้”   คุณสามารถคาดหวงัไดว้่าลูกจะสามารถนอนเองได ้ ซึง่เป็น

สิง่ทีด่สี  าหรบัลูก 

 ทีเ่ดนมารก์ซึง่เป็นประเทศทีด่ฉินัอยู่  พอ่แมจ่ านวนมากอยู่ในภาวการณ์ทีต่อ้งนอน

จบัมอืลูก  อ่านนิทานใหฟ้งั 20 เรื่อง  รอ้งเพลงใหฟ้งั 50 เพลง  โดยทีท่ ัง้หมดนี้ ใชเ้วลา 1 

ช ัว่โมง ช ัว่โมงครึ่ง หรือ 2 ช ัว่โมง  ทา้ยที่สุดเมื่อย่องออกไปเงยีบ ๆ ก็ไดย้ินเสยีงลูกรอ้งว่า 

“แม ่หวิน า้ แม!่” จนรูส้กึหงดุหงดิ   คุณสามารถหลกีเลีย่งภาวะนี้ไดด้ว้ยการก าหนดขอบเขต

และวธิีออกไปไดอ้ย่างสบายใจ  เพราะวา่คุณอยู่กบัเขาในภาวการณ์ต่าง ๆ ระหว่างวนัมาแลว้  

ไมเ่ช่นนัน้ลูกก็จะเตมิความรกัจากคุณไดไ้มพ่อ  และถา้นอกจากนัน้เขายงัไม่ไดร้บัโอกาสเลน่

ตามแบบของเขาเอง  ไม่ไดส้รา้งจากขา้งในออกไปขา้งนอกอีกดว้ย  คุณก็ไม่สามารถ

คาดหมายใหเ้ขานอนเองได ้

 อกีประเด็นหนึ่งทีด่ฉินัอยากดงึความสนใจของคุณไป ส าหรบัช่วงเวลาทีคุ่ณใชก้บั

ลูกหลงักลบัจากโรงเรยีน  หากคุณพาลูกไปเรยีนนัน่เรยีนนี่  หรอืฝากไวก้บัสือ่รูปแบบต่าง ๆ  

คุณก็มเีวลาอยู่กบัเขานอ้ยลง  เด็ก ๆ น่ะตวัเลก็อยู่ไม่นานหรอก  ขณะนี้คุณอาจจะคิดว่ายงั

อกีนาน  แต่ไม่ทนัไรคุณก็จะเหน็ว่าเวลาผ่านไปราวกบัติดปีก  จากการปลอ่ยใหลู้กเลน่ของ

เขาเองขณะทีคุ่ณท างานบา้นอยู่ใกล ้ๆ  และการอยู่กบัเขาอย่างแทจ้ริงในช่วงหายใจเขา้  ก็

นบัว่าคุณไดส้รา้งความไวว้างใจระหว่างคุณกบัลูกขึ้นมาแลว้  ความไวว้างใจนี้จะเป็นสิ่ง

ส  าคญัเมือ่ลูกโตขึ้น ใกลเ้ขา้วยัรุ่น และช่วงวยัรุ่น  เพราะความไวว้างใจจะท าใหเ้ขามาหาคุณ

เมือ่เขามปีญัหา  ฟงัคุณเมื่อคุณบอกใหท้  าอะไรไม่ท  าอะไร  แต่เขาจะท าเช่นนัน้ก็ต่อเมื่อเขา

ไวว้างใจคุณ ถา้หากคุณอยู่กบัเขายามทีเ่ขาตอ้งการ  ดว้ยเหตุนี้ เอง ช่วง 7 ปีแรกของเด็กจงึ

ส  าคญันกั  เพราะความไวว้างใจท ัง้หมดของเขา ความเชื่อว่าโลกนี้ดี คือพื้นฐานของชีวติเขา

ในอนาคต 



 หลงัจาก 7 ปีแรก เพือ่นจะเป็นศูนยก์ลางของเขา  การเลอืกเพือ่นของเขาเกี่ยวพนั

กบัจริยธรรมที่คุณแสดงใหเ้ขาเห็นและสรา้งสมมาระหว่าง 7 ปีแรก  นอกจากนัน้ ถา้เด็ก

ไดร้บัโอกาสใหส้รา้งจากภายใน  เขาก็จะรูจ้กัตวัเอง  จะสามารถปฏเิสธไดเ้มือ่เผชิญสิง่ทีไ่ม่

เหมาะ  และสามารถตอบรบัต่อสิง่ทีต่อ้งการ  คุณสามารถตดัสนิใจเลอืกไดถ้า้คุณรูจ้กัตวัเอง  

มนุษยท์ีส่ามารถตดัสนิใจไดน้บัวา่มคีวามเคารพตนเองทีด่ ี

 โรงเรียนและบา้นสมัพนัธ์กนัอย่างไรจึงเป็นสิ่งส  าคญัในบริบทนี้   ตอ้งมสีะพาน

เชื่อมจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่ง   ในแง่หนึ่งครอบครวัที่เลอืกการศึกษาวอลดอรฟ์ใหลู้กก็

ประสบความล าบากอยู่บา้ง  เพราะแตกต่างจากวถิที ัว่ ๆ ไป  แต่นี่คือสิง่ทีคุ่ณเลอืก  คุณไม่

อาจท าท ัง้สองอย่างได ้ เมือ่คุณมคีวามตระหนกั  คุณก็เกิดความกงัวลเรื่องอาหาร การเลี้ยง

ดู ทุกเรื่อง  การสรา้งสะพานเชื่อมระหว่างที่บา้นกบัการใหลู้กเขา้โรงเรียนวอลดอร์ฟมี

ความส าคญัอย่างแน่นอน  เด็กจะไดเ้ห็นว่าทุกอย่างเขา้กนั  ดว้ยเหตุนี้ การสรา้งความ

ไวว้างใจระหวา่งโรงเรยีนอนุบาลกบัครอบครวัจงึมคีวามส าคญัอย่างเอนกอนนัต ์ ครูอนุบาล

จะไดส้ามารถรองรบัในสิง่ทีค่รอบครวัเลอืกได ้ พรอ้มท ัง้ครอบครวัก็สามารถเคารพต่อสิง่ที่

ครูท  าในอนุบาลไดเ้ช่นกนั  ไม่อาจมสีิง่หนึ่งโดยขาดอีกสิง่หนึ่งได ้ คุณจึงตอ้งหาหนทางไป

ดว้ยกนั 

 ดฉินัมลูีก 3 คน อายุ 29, 26 และ 23  เวลานี้ดิฉนัสามารถเก็บเกี่ยว 25 ปีแห่ง

งานหนกัทีทุ่ม่เทใหก้บัลูกได ้ ซึง่เป็นเรื่องทีว่เิศษมาก  เพราะดฉินัเหน็ไดว้่าเขากา้วไปในชีวติ

ดว้ยเสรีภาพ  ขณะที่ดิฉันก็สามารถไปไหนมาไหนในโลกไดด้ว้ยเสรีภาพและปัญญา  

เพราะว่าเขาไม่ตอ้งการดิฉนัอกีแลว้  แต่เขายงัรกัดฉินั อยากอยู่กบัดฉินั  แต่ก็อยากอยู่กบั

เพื่อนฝูงดว้ย  ดฉินัคิดว่านี่คือสิ่งสูงสุดทีพ่่อแม่ปรารถนา  ว่าเมื่อลูกเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้  

เขาเลอืกอยู่กบัเราในบางเวลาดว้ยความสมคัรใจของเขาเอง  เราสามารถหาวธิีใหม่ในการ



สรา้งสมัพนัธท์างสงัคมกบัลูกได ้ เพราะเรามสีภาวะส านึกอกีอย่างหนึ่ง  ซึง่สามารถช่วยให ้

พบกบัลูกไดด้ขีึ้น 

 

(จากบนัทึกการบรรยายที่เม็กซิโก  ตีพิมพใ์นนิตยสารของโรงเรียน Waldorf 

Cuernavaca เมือ่ปี 2011  แปลเป็นภาษาองักฤษตีพิมพใ์น Kindling วารสารการศึกษา

และการดูแลเด็กปฐมวยัตามแนวสไตเนอรว์อลดอรฟ์ (องักฤษ)  ฉบบัฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 

2011  ซึง่อนุญาตใหแ้ปลเป็นภาษาไทยตีพมิพใ์น “สะพานสายรุง้” ฉบบัน้ี) 
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