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ปัจจุบันมีเด็กจบมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยที่มักพูดว่า 

“ผมยังไม่รู้เลยว่าอยากท�าอะไร” แล้วก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้าน

เพิ่มมากขึ้น ซ�้าร้ายไม่รู้ว่าตนเองอยากจะท�าหรือต้องการอะไร  

นี่เป็นเรื่องน่าทุกข์ใจทั้งตัวเด็กเองและตัวพ่อแม่ด้วย

ท่ามกลางข้อมลูข่าวสารการเลีย้งดูเดก็ทีม่อียูด่าษดืน่ ตลอดจน

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน  ก่อความ

ไม่สบายใจให้ผู้เป็นพ่อแม่อยู่เนืองนิตย์ จนอดตั้งค�าถามไม่ได้ว่า 

ลูกของเราจะเป็นอย่างไรนะ เราเลี้ยงลูกแบบนี้ดีไหมนะ

คนเป็นพ่อแม่ย่อมคาดหวงัอยากให้ลกูของตนมสีขุภาพแขง็แรง 

มคีวามสุขกายสบายใจ และไม่เพยีงอยากให้ลกูเป็นคนร่าเรงิแจ่มใส 

เป็นมติรกบัทุกคน สนกุสนานเมือ่อยูท่ี่โรงเรยีน หรอืได้ศกึษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังอยากให้ลูกโลดแล่นในสังคมด้วยความ

เข้มแขง็ มจีติอาสาและเป็นท่ีปรารถนาของสังคมด้วย ดังนัน้เราจะ

เลี้ยงลูกชายอย่างไรให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยล�าแข้งของ

ตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่
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ดิฉันได้เรียนรู้

จำกประสบกำรณ์

ที่พบเห็นเด็กมำกว่ำ 

7,500 คน 
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สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ทาเคะอุจิ เอริกะ ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง

การเตบิโตของเด็กมากว่า 20 ปี พบเหน็การเตบิโตของเดก็ๆ มากว่า 

7,500 คน ตั้งแต่ทารกน้อยๆ ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย จาก

ประสบการณ์และตัวอย่างมากมายท่ีได้จากการอ่านบทความต่างๆ 

การส�ารวจ การค้นคว้าวิจยัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เข้าใจว่ามปีระเดน็

ใดบ้างที่ส�าคัญต่อการเติบโตของเด็ก

อีกทั้ง ดิฉันยังมีประสบการณ์ตรงจากการเป็นแม่ที่เลี้ยงดู

ลูกชายมา 2 คน

สิ่งนี้ท�าให้รู ้ว ่าเด็กชายกับเด็กหญิงมีพื้นฐานอารมณ์ที ่

แตกต่างกนั กล่าวคอื หากคณุแม่เลีย้งลูกได้เหมาะสมตามธรรมชาติ

ของเพศเด็กอย่างต่อเนื่องแล้ว ทั้งตัวลูกและตัวพ่อแม่ก็จะไม่เป็น

ทุกข์ และเด็กเองก็จะพัฒนาต่อยอดความสามารถของตนไปได้

เรื่อยๆ อีกด้วย

 ถ้าอยากให้ลกูชายเป็นดงัทีก่ล่าวมา เราต้องใส่ใจประเดน็

ไหนบ้างนะ...
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อย่า
นะ
!

คุณพูดค�ำว่ำ 

“อย่ำนะ!”

กับลูกชำย

บ่อยเกินไปหรือเปล่ำ

อย่านะ!
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มเีรือ่งมากมายท่ีท�าให้คุณแม่ไม่เข้าใจพฤตกิรรมของลกูชาย 

ถึงกับตั้งค�าถามว่า “ท�าไมลูกชายถึงท�าแบบน้ีนะ” เช่น เด๋ียวก็ใช้

ตะเกียบเคาะของในห้อง เดี๋ยวก็ลองกระโดดลงมาจากที่สูง และ

คงมีคุณแม่จ�านวนไม่น้อยที่ตะโกนเอ็ดออกไปโดยไม่ทันยั้งคิดว่า 

“อย่านะ!” เพียงเพราะทนดูไม่ได้ หรือใจหายใจคว�่ากับพฤติกรรม

ของลูกชาย

 ทว่า คุณควรปล่อยให้เขาท�าเท่าท่ีท�าได้ อย่าเอ่ยค�าว่า 

“อย่านะ!” การปล่อยให้เขาท�าผิดพลาดหรือได้ประสบกับตนเอง

บ้างเป็นสิ่งส�าคัญ ให้เกียรติในเรื่องที่เขาอยากท�าให้มากที่สุด พลัง

แห่งการเรียนรู้ของลูกชายจะพัฒนาขึ้นได้ด้วย “ใจรักในส่ิงท่ีท�า” 

ถ้าต้นกล้าแห่งพลังใจน้ีสูญสิ้นไป ย่อมส่งผลเสียในวัยเติบใหญ่  

ไม่ว่าเขาจะท�าสิง่ใด เขาจะอ้างว่า “ผมท�าไม่ได้หรอก” “ถงึท�าไปก็

ล้มเหลวอยูด่”ี สดุท้ายแล้วเขาจะเร่ิมต้นด้วยค�าพดูว่า ท�าไม่ได้ หรอื 

ยอมแพ้ ก่อนเริ่มลงมือท�า ไม่เพียงเท่านั้น เขายังจะกลายเป็น

ผู้ใหญ่ที่ไร้ความอดทน ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซ่ึงถือเป็น

สิ่งส�าคัญในการด�ารงชีวิต อาจส่งผลให้เขาเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ใน

บ้านก็เป็นได้
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ลูกชำยต้องลองผิดลองถูก 

เรียนรู้และเข้ำใจในสรรพสิ่ง 

ปล่อยให้เขำผิดพลำดบ้ำง
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วธิบ่ีมเพาะให้ลกูมีแรงจงูใจ รักในสิง่ทีท่�า คอืให้เขาได้ลองท�า

สิง่ทีส่นใจซ�า้ไปซ�า้มาในทนัท ีสิง่ส�าคญัคอืปล่อยให้ลกูท�าสิง่ต่างๆ ที่

อยากท�าไปเรือ่ยๆ เราอาจไม่เหน็ผลในตอนนี ้แต่เม่ือเขาเป็นผู้ใหญ่ 

เขาจะมทีกัษะทีจ่�าเป็นตดิตวัไปด้วยจากการลองท�าส่ิงต่างๆ นัน่เอง

โดยมากลกูชายมกัไม่รูว่้าสิง่ต่างๆ นัน้เป็นอย่างไรจนกว่าจะ

ท�าผดิพลาด เขาจะลองผดิลองถกู ลองลงมอืท�าก่อน เมือ่พลาดแล้ว

ก็เริ่มใหม่ และเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ท�าไม่ได้ หรือสิ่งใดท�าแล้วจะเจ็บปวด 

ถ้าเขาไม่รูจ้กัความผดิพลาดตัง้แต่ต้น  เมือ่เขาโตขึน้ เขาอาจล�าบาก 

เพราะคาดเดาถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้

เช่น ถ้าห้ามลกูชาย 2-3 ขวบกระโดดลงจากทีส่งูโดยเดด็ขาด 

หรือแม้แต่ที่สูงเพียงเล็กน้อยก็ตาม จู่ๆ เมื่อต้องกระโดดข้ามฐาน

ไม้สูงที่โรงเรียนตอนเรียนชั้นประถม เขาอาจตกลงมาบาดเจ็บ 

อย่างไรก็ตาม ควรปล่อยให้เขาได้มีประสบการณ์ตรง 

สร้างแรงจูงใจให้รักในสิ่งท่ีท�า สิ่งนี้ส�าคัญยิ่งส�าหรับลูกชาย 
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