




MQ คืออะไร

        

ความสัมพันธ์ระหว่าง IQ EQ และ MQ

     

ความเข้าใจพื้นฐานของพัฒนาการเด็ก 

    

วิธีการพัฒนาสติปัญญาศีลธรรม (MQ) ของเด็ก   

 

IQ สูง แต่ MQ ต่ำ        

สรุป        

          

สารบัญ

1

4

8

14

44

48



MQ คืออะไร

        

ความสัมพันธ์ระหว่าง IQ EQ และ MQ

     

ความเข้าใจพื้นฐานของพัฒนาการเด็ก 

    

วิธีการพัฒนาสติปัญญาศีลธรรม (MQ) ของเด็ก   

 

IQ สูง แต่ MQ ต่ำ        

สรุป        

          

คือ 

อะไร

MQ

?



 MQ  ย่อมาจาก  Moral Quotient  อันหมายถึง

ระดับสติปัญญาทางศีลธรรม ผู้เขียนใช้คำาว่า  MQ โดยล้อตาม 

คำาว่า IQ  (ระดับสติปัญญาที่บ่งบอกถึงความฉลาด) และคำาว่า EQ 

(ระดับสติปัญญาทางอารมณ์)

 ปัจจุบันมีการพูดถึง IQ และ EQ กันมากในวงการ

จิตวิทยาและการศึกษา อันที่จริงแล้ว EQ นั้นมีรากฐานมา

จากปรัชญาตะวันออก Daniel  Goleman ได้เขียนหนังสือ

ชื่อ Emotional  Intelligence อันเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัว

กับคำาว่า EQ เป็นอย่างมาก  Daniel  Goleman ได้รับปริญญา

เอกทางจ ิตว ิทยาจากมหาว ิทยาล ัยฮาร ์วาร ์ด  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ในขณะที่เขาทำาปริญญาเอกอยู่นั ้น  เขาได้ใช้

เวลาศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศธิเบตเป็นเวลา 2 ปี จากนั้น

ก็มีความตั้งใจมุ่งมั ่นว่าจะเผยแพร่ปรัชญาตะวันออกให้กับ

ชาวตะวันตก 
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นี่คือที่มาของ EQ ที่เราตื ่นเต้นกัน ที่แท้ก็คือภูมิปัญญาเดิม

ของชาวตะวันออก หัวใจของ EQ คือ การเข้าใจอารมณ์ความ

รู้สึกนึกคิดของผู้อื ่น (Empathy) และการควบคุมตนเอง (Self 

Control)

 เมื่อไม่นานมานี้ จิตแพทย์เด็กจากมหาวิทยาลัยฮารว์าร์ด

ช ื ่อ Robert Coles  ได ้ เข ียนหนังส ือช ื ่อ The Moral  

Intelligence of Children ขึ้นมา พูดถึงสติปัญญาทางศีลธรรม

ของเด็ก  หนังสือนี้ได้รับการยกย่่องจาก Daniel  Goleman เป็น

อย่างมาก นี่คือที่มาของคำาว่า MQ
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ความสัมพันธ์
ระหว่าง
IQ ,  EQ  , MQ
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 นักจิตวิทยาค้นพบว่าพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ไม่ว่า

จะเป็นความฉลาด อารมณ์ สังคม ศีลธรรม มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์  

ภาษา ดนตรี การเคลื ่อนไหว ฯลฯ ต่างก็ค่อนข้างเป็นอิสระ

ต ่อก ัน  หมายความว ่าเด ็กอาจจะเก ่งในด ้านใดด ้านหนึ ่ ง

หร ือหลายด้านแต่อาจจะไม่เก ่งในด้านอื ่นก็ได ้ พ ัฒนาการ

ในด้านต่าง ๆ ไม ่จ ำาเป ็นต้องมีระดับเท่าก ัน  เช ่น เด ็กอาจ

จะเฉลียวฉลาด แต่พัฒนาการทางอารมณ์ต่ำาและนิสัยไม่ดี หรือ 

ฉลาด อารมณ์ดี สังคมดี แต่คุณธรรมต่ำาก็ได้ 

MQ

EQIQ
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ความสัมพันธ์ระหว่าง IQ, EQ และ MQ



หลายคนอาจจะประหลาดใจว่าอารมณ์ดี สังคมดีแต่คุณธรรมต่ำา

เป็นไปได้อย่างไร  นิยามคำาว่า คุณธรรม ในที ่นี ้หมายถึง ระดับ

ความเห็นแก่ตัว สรุปคือ  IQ , EQ  และ MQ  มีเส้นทางพัฒนาการ

ต่างกัน และในหนังสือเล่มเล็กนี้จะกล่าวถึง MQ เป็นหลัก 

 หัวข้อใหญ่ของการพัฒนาสติปัญญาทางศีลธรรมของเด็ก

ที่จะกล่าวถึงมี 3 เรื่อง*ที่มีผลต่อ MQ คือ

* จะกล่าวถึงในหน้า 9
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ความเข้าใจ
พื้นฐานของ

พัฒนาการเด็ก

MQ
เด็ก กับ สติปัญญาทางศีลธรรม

7



ความเข้าใจ
พื้นฐานของ

พัฒนาการเด็ก
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 ทางด้านจิตวิทยามีความคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก

เป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเชื่อกันว่าเด็กนั้นเกิดมาพร้อมกับอารมณ์หรือ

สัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลา เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อ

แม่ในการเลี้ยงดูหรือการศึกษานั้นจะต้องช่วยขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีงาม

เหล่านี้ และช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนดีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ฝ่ายนี้จะ

พูดถึงการใช้กฎเกณฑ์การขัดเกลา การสั่งสอน การปลูกฝังคุณธรรม

ให้กับเด็กให้มากขึ ้นไปเรื ่อย ๆ จนกระทั ่งเด็กกลายเป็นคนดี  

พูดง่าย ๆ คือ เกิดเป็นคนต้องสอนจึงจะได้ดี 

 ส่วนฝ่ายที่สองเชื่อว่าเด็กคือผ้าขาว  มีความบริสุทธิ์ เต็มไป

ด้วยความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความรักตั้งแต่แรกเกิด เพราะ

ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือโรงเรียนก็จะต้องส่งเสริมความ

ดีงาม ความบริสุทธิ์นี้  ซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมแล้วให้งอกงาม โดยไม่ไปบีบ

บังคับหรือยัดเยียดความดีงามจากภายนอกให้กับเด็ก พูดง่าย ๆ คือ 

เด็กดีอยู่แล้วไม่ต้องสอนมากเพียงแต่ปล่อยตามธรรมชาติก็ดีเอง
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ความเข้าใจพื้นฐานของพัฒนาการเด็ก



 ทางด้านปรัชญาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ ก็มีการ

ถกเถียงกันอยู่ ฝ่ายหนึ่งว่ามนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิง อีกฝ่าย

หนึ่งก็ว่ามนุษย์คือความดีงามที่ได้จุติมาเกิด  นั่นก็คือพื้นฐานดั้งเดิม

เป็นของดีอยู่แล้ว  แต่ขณะนี้ได้ลืมตนเองไป  เปรียบเสมือนกับฝ่าย

แรกคือลิงสู่คนและฝ่ายที่สองคือเทพลืมตน

 ฝ่ายแรกเป็นพื้นฐานของการคิดในระบบอนุรักษ์นิยม ส่วน

ฝ่ายหลังนั้นเป็นเสรีนิยม อนุรักษ์นิยมนั้นเชื่อว่าเด็กเกิดมาเริ่มต้น

จะหมกมุ่นเห็นแก่ตน  ฉะนั้น หน้าที่ของสังคมคือจะต้องพยายาม

ขัดเกลากิเลส ความไม่ดีงามต่าง ๆ ของเด็ก  ให้เด็กเดินอยู่ในกรอบ

จารีตประเพณีและเชื่อว่าจะต้องมีการสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมให้

เกิดความดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเชื่อว่าการที่ผู้ใหญ่ไม่ดีนั้นเกิดจาก

การท่ีไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมต้ังแต่เด็ก หรือ “พ่อแม่ไม่ส่ังสอน”
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x x
x

 ส่วนทางเสรีนิยมมีความเชื ่อว่าเด็ก ๆ เกิดขึ ้นมาพร้อม

ก ับความด ีงาม เพราะฉะน ั ้นหน ้าท ี ่ของส ังคมน ั ้นจะต ้อง

ไม่ไปรบกวนความดีงามนั ้น  สถาบันต่าง ๆ ของสังคมจะต้อง

ไม่กดขี่ข่มเหงเพราะจะเป็นการหยุดยั ้งความดีงามซึ ่งมีอยู ่ใน

ธรรมชาติของเด็กอยู ่แล้ว  ดังนั ้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเรื ่องที ่

ไม่ดี  เนื่องจากทำาให้เกิดการเก็บกดและกดเอาความดีงามซึ่งมี

ตั้งแต่เกิดนั้นให้ลดน้อยถอยลงไป

 ฝ่ายแรกจะเน้นเรื่อง  การเติบโตสู่สิ่งที่ดีงามขึ้น  “Growth 

to goodness” ฝ่ายหลังเน้นเรื่องการฟื้นคืนสภาพของดีซึ่งมีมา

ตั้งแต่ต้น  “Recaptured  goodness” ทั้งสองความคิดนั้นได้

อยู่ยงคงกระพันและดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ ต่างก็มีอิทธิพล

ต่อทิศทางของพัฒนาการของมนุษย์

MQ
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ความเข้าใจพื้นฐานของพัฒนาการเด็ก



 เคน วิลเบอร์ (Ken Wilber) นักปราชญ์และนักจิตวิทยา

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของยุค ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครฉลาด

พอที่จะคิดผิดได้ตลอดเวลา” นั่นก็คือว่า ทุกความคิดมีความจริง

อยู่บ้างเสมอ  และทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีความจริงที่จะเสนอให้กับ

วงการศึกษา วงการจิตวิทยาและปรัชญา หากเพียงแต่ว่าถ้าฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งอ้างว่าความจริงในฝ่ายของตนเป็นความจริงที ่ถูก

ทั้งหมดก็คงจะเกิดปัญหา ความจริงท้ังสองฝ่ายนั้นตั้งอยู่บนพื้น

ฐานความจริงที่ถูกต้องบางส่วน และเมื่อเรามองภาพรวมทั้งสอง

ฝ่ายและหาความถูกต้องของแต่ละฝ่ายมาประกอบกัน  โดยต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานและหลักฐานของข้อมูลท่ีเรามีอยู่  เราก็จะได้ระบบการ

คิดซึ่งจะช่วยนำาพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ทั้งสองฝ่ายได้มี

ส่วนในหลักการที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ไม่มีใครฉลาดพอ...
            ... ที่จะคิดผิดได้ตลอดเวลา

Ken Wilber
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วิธีการพัฒนา
สติปัญญา

ทางศีลธรรม (MQ)
ของเด็ก
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วิธีการพัฒนา
สติปัญญา

ทางศีลธรรม (MQ)
ของเด็ก
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 มีการศึกษากรณีที่เด็กถูกทิ้งจะโดยบังเอิญหรือตั ้งใจให้

อยู ่ในป่า เติบโตขึ ้นมาพร้อมกับฝูงส ัตว ์น ั ้นพบว่า  เด็กนั ้นไม่

สามารถที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เลย ในทางตรงกัน

ข้าม เด็กจะมีลักษณะนิสัยที่ป่าเถื่อนและประพฤติตนเหมือนสัตว์

มากขึ้น ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาอนุบาลถ้าไม่มี

เรื่องการอบรมจิตใจก็ไม่ผิดอะไรกับการเลี้ยงลิง

 เซอร์ จอห์น เอคเคิลส์ แพทย์ทางระบบประสาท เจ้าของ

รางวัลโนเบลได้กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ทางศีลธรรมเปรียบได้

กับการเรียนรู้ทางภาษา.... วิวัฒนาการทางชีวภาพได้ทำาให้มนุษย์

มีสมองที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทางภาษา  และสมองมนุษย์

ก็ได้มีวิว ัฒนาการให้พร้อมที ่จะเรียนรู ้เกี ่ยวกับคุณธรรมด้วย 

การสอนศีลธรรมให้กับเด็กมักถูกเยาะเย้ยว ่า  เป ็นการยัดเยียด

หรือล้างสมองเด็ก แต่ทำาไมเราไม่กล่าวเช่นนี้ เมื่อเราสอนภาษา

ให้กับเด็ก ผมถือว่าการไม่สอนภาษาให้กับเด็กเป็นอาชญากรรม

ที่กระทำากับเด็ก ทำาให้เด็กมีความบกพร่อง ขาดเครื่องมือที่สำาคัญ

การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็ก1. 
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วิธีการพัฒนาสติปัญญาทางศีลธรรม (MQ) ของเด็ก



 ปัจจุบันนี้เราพบว่าเด็กของเราไม่รู ้จักเลือกว่า สิ ่งใดถูก

สิ่งใดผิด ไม่ทราบว่าขนมนี้ควรซื้อหรือไม่  ของเล่นชนิดนี้ดีหรือไม่ 

ควรดูภาพยนตร์บางเรื ่องหรือไม่   เล่น Facebook และ Line 

ในเวลาไหน หร ือเล ่นโปเกม ่อนในเวลาไหน ฯลฯ ส่วนใหญ่

เป็นเพราะพ่อแม่เองก็ไม่รู้หรือรู้ก็ไม่เอาใจใส่ในการสอน การสอน

เรื่องคุณค่า ค่านิยมของการดำาเนินชีวิตว่า เรื่องใดถูกหรือผิดเป็น

เรื ่องที ่สำาคัญมาก พ่อแม่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการยัดเยียดทาง

ศีลธรรม หรือทำาให้เด็กเก็บกด 

 

ในการดำารงชีวิต ในทำานองเดียวกัน การไม่สอนศีลธรรมให้กับ

เด็กตั้งแต่เยาว์วัยก็เป็นการทำาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พิการ 

ขาดคุณค่าความเป็นมนุษย์”

สอนว่าสิ่งใดถูกหรือผิด1.1
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 เด็กจำาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังในคุณค่าที่ถูกต้อง เช่น 

ความรัก ความประพฤติชอบ ความสงบ ความจริง  การไม่เบียดเบียน 

ฯลฯ 

 

 ถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนมีการศึกษา มีวัฒนธรรมหรือไม่  

เราไม่ต้องดูจากปริญญาหรือชาติตระกูล ให้ดูว่า คนนั้น คิดก่อน

จะมีการกระทำาหรือไม่ คิดถึงผลที่จะเกิดจากการกระทำาว่าจะ

เป็นเช่นไร  กระทบใครหรือไม่  คนที่ก่อปัญหามักจะเกิดจาก

การมิได้คิดก่อนทำาหรือคิดกระทำาเพียงเพราะตนมีประโยชน์ เช่น 

โกรธก็แสดงออกทันที อยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ทันที มีการ

ทดลอง

พบว่า เด็กที่รู้จักรอคอย รู้จักคิดก่อนทำา  จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ที่ประสบความสำาเร็จ และมีความสุขมากกว่า พ่อแม่ควรฝึกหัดให้

ลูกรู้จักคิดก่อนทำาและรอคอย มิใช่คอยรีบหาของให้  ตามใจลูก

มากจนลูกคอยไม่เป็น
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 ท่านมหาตมาคานธี ท่านเล่าว่าท่านเปลี ่ยนชีวิตเพราะ

นิทานสองเร ื ่อง ค ือ เร ื ่องของกษัตร ิย ์หร ิจ ันทร์ผ ู ้ย ึดม ั ่นอยู ่

ในความจริง  และเรื ่องของเด็กกตัญญู นิทานมีพลังมากมาย

ในการเปลี่ยนแปลงเด็ก  พ่อแม่ควรหาเวลาเล่านิทานดี ๆ ให้ลูก

ฟังบ่อย  ๆ  ก า รที ่พ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังมีประโยชน์หลาย

อย่าง คือ พ่อแม่ได้ใช้เวลากับลูกอย่างมีค่า ทำาให้เด็กมีสมาธิ

เพราะเด ็กจะต ั ้งใจฟังอย ่างมาก ก ่อนเล ่าพ ่อแม ่ต ้องเล ือก

สรรหานิทานที ่ปลูกฝังคุณธรรม พ่อแม่เองก็ได้ประโยชน์จาก

นิทานสอนใจ ครอบครัวก็มีความสุขด้วยกัน

 เรื่องดูทีวีน้อย ๆ นี้ก็สำาคัญ ปัจจุบันนี้ ทั้งเด็กและพ่อแม่

ต ิดทีว ีและโทรศัพท์ม ือถ ือหรือเกมส์มาก ทันทีที่กลับถึงบ้าน

หลายคนเปิดทีวีดูก่อน เด็กหลายคนมีทีวีแทนพี่เลี้ยง ดูทีวีและเล่น

เกมส์วันละหลายชั่วโมง อันนี้อันตรายมาก เราคงไม่ปล่อยให้คน

แปลกหน้ามาเลี้ยงลูกวันละหลายชั่วโมง มาสอนอะไรก็ไม่ทราบ  

แต่เรากลับปล่อยให้ทีว ี เกมส์หรือโทรศัพท์มือถือซึ ่งเป็นคน

แปลกหน้าดี ๆ นี ่เองมาสอนลูกของเรา

เล่านิทานดี ๆ ให้ดูทีวีน้อย ๆ 
เล่นเกมส์น้อย ๆ (Social Network) 1.2
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 ก. ทำ�ให้ก้�วร้�ว  เด็กเลียนแบบความก้าวร้าว เลียนแบบ

วิธีการแกป้ัญหาที่ไม่ถูกต้อง เห็นความก้าวร้าวจนเคยชินจนคิดว่า

เป็นเรื่องธรรมดา 

 ข. ได้รับคุณค่�ที่ไม่ถูกต้อง ทีวีและสื่อ social มักมี

โฆษณามอมเมาชวนเชื่อให้ซื้อ ให้อยากบริโภค เด็กดูเสร็จก็คิดว่า

ขนมหรือของนั้นดีต้องอยากได้หรือเรื่องนั้นจริง พ่อแม่พูดสอนก็

ไม่ฟัง เพราะทีวีและสื่อ social มีวิธีการสื่อที่น่าเชื่อถือ น่าติดตาม 

ฟังบ่อย ๆ เข้าก็ฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำานึก ยากแก่การลบล้าง

 ค. ทำ�ให้ฉล�ดน้อยลง  มีการศึกษาพบว่า เด็กที่ดูทีวีและ

เล่นเกมส์มาก สมองทำางานแค่ระดับตื้น ๆ  (responding level) คือ 

แค่เห็นแล้วเทียบกับความจำาเก่า เพราะว่าทีวีและเกมส์อธิบาย

จัดภาพให้เสร็จ เด็กอาจจะดูเหมือนฉลาด พูดเก่ง แต่โดยมาก

มักจะพูดจากความจ ำาระด ับต ื ้น ๆ แต ่ถ ้าพ ่อแม ่ เล ่านิทาน

ให้ล ูกฟัง เด ็กต ้องใช ้จ ินตนาการสูงมากในการนึกภาพตาม  

ตอนนี้สมองได้มีโอกาสทำางานระดับลึก (reflecting level) ต่าง

จากนิทานที่ทีวีเล่าให้ฟัง ทีวีจะทำาให้เสร็จหมด ในที่สุดเด็กจะกลาย

เป็นคนคิดไม่ลึก จับจดสมาธิไม่ดี พ่อแม่มักบอกว่าเวลาดูทีวี

หรือเกมส์สมาธิดี  แต่พอให้ทำาอย่างอื่นสมาธิกลับสั้น

ผลเสียจากจากการดูทีวี เล่นเกมส์ ติด social มาก
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 ง.    อยู่ลำ�พังไม่มีสังคมหรือที่เรียกว่า “สังคมก้มหน้า” จาก

หลาย ๆ กรณีพบว่า พ่อ-แม่-ลูก ติดอยู่กับเกมส์ หรือ Social 

Network มากเกินไปทำาให้ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยถอยลง 

จนทำาให้เกิดความหมางเมินในครอบครัว เนื่องจากอุปกรณ์เข้ามา

แทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล



 

 

 เมื่อมีโอกาส  พ่อแม่ควรพยายามแทรกคุณธรรมในการ

พูดคุยหรือการสอน  เช่น สอนเรื่องต้นไม้กับเด็ก อย่าหยุดที่แค่

ต้นไม้ ควรชี้ให้ลูกเห็นด้วยว่า  “ดูต้นไม้ซิลูก มันให้ร่มเงากับทุก

คน ไม่ว่าคนที่มาพักใต้ต้นไม้จะเป็นคนรวย จน ดี หรือไม่ดี มัน

ไม่แบ่งแยก ชีวิตของเราก็เช่นกัน ควรเป็นเหมือนต้นไม้ที่ใต้ร่มเงา

กับทุกคน  เราควรช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรา”  

หรือสอนเรื่องภูเขา เราอาจแทรกคุณธรรมของความอดทนลงไปได้ 

“ลูกดูภูเขาซิลูก ไม่ว่าฝนจะตก  แดดจะแรง พายุจะถล่ม ภูเขา

ก็ตั้งตรง  แข็งแรงเป็นสง่า จิตใจของเราก็ควรเป็นเสมือนดั่งภูเขา 

ใครจะว่าใครจะชม  ใครจะทำาดีหรือไม่ดีกับเรา  เราก็ไม่ควร

หวั่นไหว เราควรทำาจิตใจให้แข็งแกร่งเหมือนภูเขา”

      

 

แทรกคุณธรรมเมื่อมีโอกาส1.3
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 มีแม่ล ูกคู ่หนึ ่งซ ึ ่งยากจนมาก แม่จะแบกลูกไว้บนบ่า

พาลูกไปรับจ้างทำางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ตั้งแต่เล็กลูกชอบหยิบฉวย

ขโมยของในตลาด แม่ก็จะดีอกดีใจชมว่าลูกเก่ง สามารถเอาตัว

รอดได้แน่ เมื ่อโตขึ ้นนิสัยลักเล็กขโมยน้อยก็ค่อย ๆ เพิ ่มขึ ้น 

จนเริ่มจี้ปล้น มีจิตใจโหดเหี้ยมมากขึ้น ครั้งหนึ่งเขาไปปล้นร้าน

ทองแล้วฆ่าเจ้าของร้านตาย ต่อมาถูกตำารวจจับได้ส่งฟ้องศาล 

ศาลตัดสินประหารชีวิต ก่อนถูกประหารเขาขอพบหน้าแม่สัก

ครั้งหนึ่ง ผู้คุมและตำารวจต่างพากันแปลกใจว่าเจ้าโจรใจอำามหิต

คนนี้ยังมีความกตัญญูด้วย  เมื ่อเขาพบหน้าแม่สิ ่งแรกที่เขาทำา

คือ ตรงเข้าไปตบหน้าแม่พร้อมกับกล่าวว่า “เป็นเพราะแม่แท้ ๆ 

ผมจึงถูกประหารชีวิต เมื ่อตอนผมเป็นเด็ก  ผมขโมยหยิบของ

คนอื่นแม่ก็ชมว่าเก่ง แล้ววันนี้ผมเป็นอย่างไร”
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 มรดกทางคุณธรรมท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีพ่อแม่จะถ่ายทอดไปยัง

ลูก คือ การที่ลูกเชื่อฟังและเคารพ  ท่านพุทธทาสภิกขุได้บรรยาย

ไว้ว่า  “พระพุทธเจ้าตรัสว่าคือบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา คือบุตรที่

ดีที่สุด” ท่านไม่ได้ตรัสว่า “บุตรที่ฉลาดที่สุดหรือบุตรที่รวยกว่าบิดา

มารดา... เพราะว่าบุตรที่เชื่อฟังไม่สร้างปัญหา ไม่ทำาให้พ่อแม่น้ำาตา

ตก...เด็ก ๆ จะต้องได้รับการฝังหมุดรักพ่อแม่  แล้วมันก็ค่อย ๆ มี

คุณธรรมอันอื่น ขยายตามออกไปเอง...”

      การศึกษาพบว่าถ้าพ่อแม่ควบคุมลูกไม่ได้ เมื่อเด็กอายุ 5 ปี 

จะสามารถทำานายอนาคตทางคุณธรรมของเด็กได้ว่า มีโอกาสมาก

ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัว เมื่ออายุ 30 ปี

การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่สู่เด็ก2. 
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 พ่อแม่ที่เผด็จการและดุมาก  เด็กอาจจะเชื่อฟังแต่ไม่เคารพ

ก็ได้ การที่เด็กจะเคารพพ่อแม่นั้น  พ่อแม่ก็ต้องทำาตัวให้น่าเคารพ

ด้วย  เด็กจะเรียนจากสิ่งที่พ่อแม่เป็น  มากกว่าสิ่งที่พ่อแม่สอน

โดยการพูด  ถ้าอยากจะให้ลูกพูดไพเราะ  พ่อแม่ก็ต้องพูดไพเราะ  

เมื่อเห็นลูกมีลักษณะเช่นไร  ก็ควรถือว่าเป็นภาพสะท้อนถึงตัว

พ่อแม่ว่า พ่อแม่เองอาจมีลักษณะเช่นนั้นด้วย  พ่อแม่ที่คอยพร่ำา

สอนลูกว่าอย่าโกหก แต่เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น  พ่อกลับบอกลูกว่า 

“บอกเขาไปว่าพ่อไม่อยู่”  ในที่สุด เด็กจะอ่านพ่อแม่ออกอย่าง

ทะลุปรุโปร่ง และในที่สุดไม่เคารพพ่อแม่จากส่วนลึกของจิตใจ

 

 สาเหตุที่ลูกไม่เชื่อฟังมักเกิดจากการที่คำาพูดของพ่อแม่ไม่

ศักดิ์สิทธิ์  พูดแล้วไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนพูด เช่น เมื่อบอกลูกว่า 

“หยุด” “ไม่ได้นะ เดี๋ยวแม่จัดการนะ” แต่พอลูกไม่ปฏิบัติตาม 

แม่ก็ไม่จัดการอะไรตามมา มีแต่บ่นหรือหัวเสีย ต่อไปคำาว่า 

“หยุด” หรือ “ไม่” ก็จะไม่มีความหมายในสมองเด็กเลย

เด็กต้องเคารพและเชื่อฟัง2.1
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 มีการศึกษาในประเทศสวีเดนพบว่า  ถึงแม้รัฐบาลสวีเดน

สามารถเลี้ยงดูประชากรได้อย่างดี  แต่ก็ยังพบเด็กมีปัญหา เกเร 

ไม่เชื่อฟัง ทำาผิดกฎหมาย ติดยาเสพติด ฯลฯ จึงมอบหมายให้นัก

วิจัยทำาการศึกษา ได้ผลสรุปที่น่าสนใจดังนี้

 1.             ความร่ำารวย  สถานะทางสังคมไม่มีผลต่อพฤติกรรมของ

เด็กโดยตรง แต่บรรยากาศในบ้านมีอิทธิพล โดยตรงกับความ

ประพฤติของเด็ก

 2. ถ้าพ่อแม่ไม่ดี  ลูกมีโอกาสไม่ดีสูง

 3. มีเด็กไม่ดีทั้ง ๆ ที่พ่อแม่ดูเหมือนจะดี เมื่อศึกษาลึกลง

ไปพบว่า  พ่อแม่เหล่านี้มักพูดอย่างทำาอย่าง ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
 

 4. พ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี แทบไม่ต้องพร่ำาสั่งสอนเด็ก เลย  

พ่อแม่เหล่านี้เป็นตัวอย่าง  พูดตรงกับทำา ทำาตรงกับที่พูด และ

เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกปฏิบัติตาม ในที่สุดเด็กจะมีอุปนิสัยเช่น

เดียวกับพ่อแม ่
 

การถ่ายทอดศีลธรรมด้วยการเป็นตัวอย่าง2.2
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 สรุปคือ MQ ของลูกแปรต�ม MQ ของพ่อแม่ ดังนั้น

หน้าที ่อันแรกของผู ้ใหญ่ในการดูแลสั ่งสอนเด็กก็คือ จะต้อง

ประสานความคิด คำาพูด และการกระทำาของตนให้ตรงกัน

และมีความสุขเสียก่อน  ผู้ใหญ่นั้นจะต้องมีความกลมเกลียวกัน

ระหว่างความคิด คำาพูด  และการกระทำา เขาจะมีชีวิตต่อหน้า

สาธารณะและชีวิตส่วนตัวที่ไม่แตกต่างกัน  เขาเหล่านี้จะไม่พูด

อย่างทำาอย่าง  และเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็น เด็กจะโชคดี

มากถ้าหากได้เติบโตขึ้นมากับบุคคลเช่นนี้

MQ
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DM



 ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์สามารถติดต่อกันได้ เราจะ

สามารถสังเกตเห็นได้ว่า  เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่ซึมเศร้า เราก็จะซึม

เศร้าตามไปด้วย  ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่สนุกสนาน  เราก็จะสนุกสนาน

ตามไป ในทำานองเดียวกัน   ถ้าเราอยู่ใกล้บุคคลที่มีความสงบใน

จิตใจ  เราก็จะมีความสงบในจิตใจไปด้วย

 ในทางจิตวิทยา เราเชื่อว่ามีการถ่ายทอดทางการสื่อสาร

ระหว่างมนุษย ์โดยไม ่ต ้องใช ้ค ำาพ ูด  ส ิ ่งน ั ้นอาจจะเร ียกว ่า

การถ่ายทอดโดยผ่านจิตไร้ส ำานึก  การถ่ายทอดด้วยภาษากาย 

การถ่ายทอดโดยแรงบันดาลใจ  การถ่ายทอดโดยตัวอย่าง  เด็ก

จะเรียนจากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดหรือพร่ำาสอน

การแผ่คุณธรรม2.3
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คุณธรรม



 หัวใจสำาคัญของการพัฒนาทางจริยธรรมคือ คว�มรักและ

วินัย (Love  and Law) จะต้องไปคู่กันเสมอ  ในทางปฏิบัติโดย

เฉพาะในเรื่องพัฒนาการของเด็ก  ผู้ใหญ่นั้นจะต้องไม่ปล่อยปละ

ละเลยหรือเป็นเสรีนิยมมากเกินไปเพราะว่าเด็กนั้นไม่ใช่นักบุญ

ตั ้งแต่เก ิด   ถ ึงแม้จะมีความดีงามที ่แฝงเร ้นอยู ่ ในตน  แต่

ถ้ามีการปล่อยปละละเลยมากเกินไป  การไม่ฝึกวินัย  ไม่เรียกร้อง 

ไม่กดดันเด็กเลย เด็กก็จะโตขึ้นมาเต็มไปด้วยความก้าวร้าว มีความ

เห็นแก่ตัวมาก ตามที่เรามีหลักฐานมากมายจากความผิดพลาดของ

การเลี้ยงดูเด็ก  ในขณะเดียวกันเราจะต้องไม่บีบบังคับ ตั้งกฎเกณฑ์ 

ปลูกฝัง “จริยธรรม” เสริมสร้างอุปนิสัยหรือพร่ำาสอนเด็กอย่างมาก

เกินไป
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 การพัฒนาของจริยธรรมเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เท่า ๆ กับการปลูกฝังมาจากภายนอก อุปมาดั่งต้นไม้ที่จะโต ก็จะ

ต้องมีเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์นั้นก็คือความดีงาม  แต่ในขณะเดียวกัน  

การที่ต้นไม้จะโตขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไข

ที่จะส่งเสริมให้ต้นไม้นั้นโตขึ้นมาได้  นั่นก็คือจะต้องมีรั้ว  มีหลัก 

มีการตกแต่ง การรดน้ำาและการดูแลที่คงเส้นคงวา เพื่อให้ต้นไม้นั้น

เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม  เราไม่สามารถสั่งให้ต้นไม้โตขึ้น

มาได้  ต้นไม้จะต้องโตขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง  ฉันใดก็ฉันนั้น 

หน้าที่ของผู้ใหญ่ก็คือ นอกเหนือจากการให้ความรักแล้ว  ยังต้อง

สร้างสิ่งแวดล้อมที่คงเส้นคงวา กดดันบ้าง แต่ถ้าหากว่าเราอบรม

พร่ำาสอนกดดันมากเน้นทางด้านวินัยมากเกินไป  จิตสำานึกของเด็ก

นั้นจะเต็มไปด้วยเผด็จการภายในตัวเอง  ทำาให้เขารังเกียจตนเอง 

เข้มงวดกับตนมากเกินไปจนขาดความสุข และศักยภาพต่าง ๆ ซึ่งมี

มาตั้งแต่เดิมจะไม่ปรากฏออกมา เป็นการง่ายที่จะพูดว่า  จะต้อง

มีความสมดุลระหว่างความรักและวินัย (Love and Law)    

แต่ในทางปฏิบัติจะทำาอย่างไร
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 มีผู้รู้พบว่า หัวใจของคุณธรรม คือ เรื่องของความรัก ความ

เมตตา ถ้าอยากจะให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์มีคุณธรรมมาก

และมีความสุขด้วย  หัวใจที่สำาคัญ คือ การสอนลูกให้มีความรัก

มาก ๆ รู้จักให้ รู้จักอภัย  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ยกตัวอย่างเช่น เรา

ควรสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจคนที่มีสถานะต่ ำากว่าเรา  ยินดีใน

สิ่งที่ดี ๆ ที่คนอื่นมี และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

 ความรักคือความเข้าใจจิตใจของลูกด้วย ปัจจุบันพ่อแม่

หลายคนไม่ได้ “รู้ใจ” ลูก แต่หาก “เดาใจ” ชอบคิดแทนลูกไปเสีย

ทุกเร ื ่อง  โดยคิดว ่าถ ้าเราชอบหรือคิดเช ่นนี ้  ล ูกน่าจะชอบ

หรือคิดเช่นนี้ด้วย  เคล็ดลับของการรู้ใจลูก  คือ การฟังให้มากและ

หมั่นสังเกตอารมณ์ของลูกอย่าพูดมาก แต่ฟังให้มาก  บางครั้งไม่รู ้

ว่าลูกคิดอย่างไร ก็ถามตรง เช่น “ลูกคิดอะไรอยู่” “เกิดเรื่อง

แบบนี้ทำาให้ลูกรู้สึกอย่างไร”  เรายังใช้หลักการนี้ร่วมในการฝึกวินัย

ด้วย  เช่น ถ้าลูกไปรังแกน้อง  พ่อแม่ควรจะบอกกับเด็กว่า “แม่

เสียใจที่ลูกรังแกน้อง  หนูลองคิดดูซิว่า ถ้ามีคนมารังแกหนู หนูจะ

รู้สึกอย่างไร?”  เพื่อให้เด็กพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่ถูก

ตนกระทำา

สอนลูกให้มีความรัก3.1
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เด็ก กับ สติปัญญาทางศีลธรรม 32



MQ
เด็ก กับ สติปัญญาทางศีลธรรม

33

วิธีการพัฒนาสติปัญญาทางศีลธรรม (MQ) ของเด็ก



  

 เม ื ่อความรักปรากฏออกมาในการกระทำา  เราจะมี

ความประพฤติชอบ เมื่อความรักปรากฏออกมาในอารมณ์ เราจะ

มีความสงบ เมื่อความรักปรากฏออกมาในความคิด เราจะแสวงหา

ความจริง  และเมื่อความรักปรากฏออกมาในความเข้าใจตนเอง

และ สิ่งแวดล้อม  เราจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ความรัก

เป็นหัวใจในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเด็กด้วย เรื่อง

ความรักเป็นเรื่องง่ายเพราะมีในตัวทุกคนอยู่แล้ว พ่อแม่ทุกคนรัก

ลูก  แต่เรื่องวินัยมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ
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 พ่อแม่ที่มีลูกก้าวร้าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกไม่เคยถูก

ฝึกวินัย เวลาลูกทำาดีไม่ชม ทำาผิดก็ไม่ว่า วิ ธี ก า ร ฝึ ก วิ นั ย

เด็กที่ดี คือ บอกเด็กก่อนว่า  เราคาดหวังว่าเขาควรมีพฤติกรรม

อย่างไร  เมื่อเขาทำาดีก็ชมให้รางวัล ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นเงินหรือ

สิ่งของเสมอไป  แต่เมื่อทำาผิดเขาก็ต้องได้รับโทษของการกระทำา

ผิด  และให้พูดความรู ้สึกของเราต่อพฤติกรรมที ่เขาทำาผิด รวม

ทั้งบอกพฤติกรรมเด็กที่ถูกต้องว่าควรทำาอย่างไร เช่น “การที่ลูก

พูดคำาหยาบเป็นสิ่งที่ไม่ดี” “ลูกทำาเช่นนี ้แม่จ ำาเป็นต ้องตัดค่า

ขนมลูกในวันพรุ่งนี้” หรือเมื่อลูกไปตีเพื่อน พอครูรายงานมา พ่อ

แม่ก็จัดการตีลูกพร้อมกับสอนว่า “อย่าไปตีคนอื่นเขา”  อันนี้เป็น

ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง แทนที่จะใช้สติ ใช้ความอดทน

และความรัก บอกกับลูกว่า “แม่เสียใจมากที่ลูกไปตีเขา  การตี

คนอื่นเป็นสิ่งที่แม่ยอมรับไม่ได้  ลองบอกแม่ซิว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจึง

ทำาเช่นนี้”  แล้วค่อย ๆ สอนลูกว่าลูกควรจัดการกับปัญหาอย่างไร

ด้วยความสงบ  เราไม่สามารถสอนเด็กไม่ให้ก้าวร้าวโดยวิธีการที่

ก้าวร้าว  ข้อสำาคัญในการฝึกวินัยเด็กคืออย่าใช้วิธีดุด่า  ประณาม

ทำาให้เขาเจ็บ  เช่น “ทำาไมเป็นเด็กเลวอย่างนี้”

การฝึกวินัยเด็ก3.2
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 การวิจัยพบว่าเราสามารถแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจเล็ก

น้อย  บวกกับน้ำาเสียงที่เปลี่ยนไป  เช่น  ดังขึ้นเล็กน้อยซึ่งกลับ

เป็นผลดี  แต่ขอเน้นว่า  อย่าใช้อารมณ์ อย่าใช้เสียงดัง  แต่ถ้าพูด

ราบเรียบเกินไป  เด็กมักจะไม่ฟัง

 

 พ่อแม่มักใช้วิธีบ่นด่าว่าในการฝึกวินัย  ซึ ่งจะไม่ได้

ผลเพราะมักเป็นไปตามอารมณ์ของพ่อแม่มากกว่าความผิด

ของเด็ก เช่น บางวันถ้าพ่อแม่อารมณ์ดี  ลูกคนโตแกล้งคนน้อง  

พ่อแม่ก็พูดดีไม่ว ่าอะไร  แต่ถ้าพ่อแม่อารมณ์เสียมาก่อนก็จะ

ดุมากเกินไป  อารมณ์ที่ไม่คงเส้นคงวานี้ทำาให้เด็กสับสนมาก ว่า

อะไรทำาได้  อะไรทำาไม่ได้



 การฝึกวินัยมิใช่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กเจ็บจึงจะหลาบจำา  

การเจ็บในที่นี้หมายถึง  เจ็บกาย หรือเจ็บใจก็ได้ การศึกษาพบว่า  

พ่อแม่ที่ทำาทารุณกรรมลูกทั้งทางกายหรือทางใจ เมื่อลูกโตจะเป็น

เด็กก้าวร้าว  มีปัญหา และเมื่อเด็กเติบโตไปเป็นพ่อแม่  ก็จะทำา

รุนแรงกับลูกของตนอีกต่อไป  เด็กที ่ก้าวร้าวถ้ามองให้ลึก ๆ 

แล้วมักเป็นเด็กที ่ไม่มีความสุข  มีความเจ็บปวดอยู่ในส่วนลึก

ของจิตใจ คนที่มีความสุขจะไม่ทำาให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์  มีแต่

เฉพาะคนที่มีความทุกข์เท่านั้นที่จะทำาให้ผู้อื่นมีความทุกข์

 

 วิธีการทำาให้เด็กเจ็บ ได้แก่  การดุด่า  ประณาม เช่น ด่าว่า 

“เอ็งมันเลว”  พูดเสียดสี  ถากถาง  ดูถูก เฆี่ยนตี ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้

ฝังแน่นในหัวใจเด็กและปรากฏออกมาในพฤติกรรมก้าวร้าวของ

เด็ก

 พ ่อแม ่บางคนบอกว ่าเขาไม ่ท ำาให ้ เด ็กเจ ็บบ ่อยน ัก 

การศึกษาพบว่า  เพียงสิบครั้งในร้อยของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อ

แม่กับลูกที่รุนแรง  ก็เพียงพอที่จะทำาให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวอันธพาล

ได้  หมายความว่า ถ้าคุยกับลูก 100 ครั้ง  มี 10 ครั้งที่พูดรุนแรงดัง

กล่าวข้างต้น   ก็เพียงพอแล้วที่จะมีผลต่อลูกในทางไม่ดีอย่างมาก

MQ
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 1. เวลาและสถานที ่ท ี ่ฝ ึกว ิน ัยไม ่ เหมาะสม  เช ่น ไม่

แก้ไขในสิ่งผิดทันที  เด็กทำาผิดไปแล้วสามวัน พ่อแม่จึงค่อยนึกขึ้น

ได้แล้วอบรมแบบสะสมรวดเดียวแบบนี้มักไม่ได้ผล
 

 2. ใช้วิธีการที ่ ไม่ ได้ผล  เช่น บ่น ตี  หรือใช้อารมณ์ 
รุนแรงเกินไป มักได้ผลระยะสั้น  ไม่ได้ผลในระยะยาว
 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่ดีนัก  ปกติแล้วคน

รักกัน เพียงแค่มองหน้าก็รู ้ว่าไม่พอใจไม่ต้องพูด ไม่ต้องลงโทษ  

ในทำานองเดียวกัน พ่อแม่ที่สัมพันธ์กับลูกดี  เพียงแค่หยุดให้

ความสนใจ  ลูกมองหน้าก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ไม่พอใจในการกระทำาของ

ตน  ลูกก็จะรีบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นทันที

 4. พ่อแม่เองไม่คงเส้นคงวาในการฝึกวินัยลูก  ทำาบ้างไม่ทำา

บ้าง ไม่ทำาอย่างที่พูด หรือ พูดอย่างทำาอย่าง

ถ้าฝึกวินัยไม่ได้ผล...
            ... ให้ทบทวนดังต่อไปนี้

เมื่อวินัยไม่ได้ผล



 ความสมดุลเรื่องความรักและวินัยก็คือ  เราจะต้องกดดันให้

เด ็กใช ้ศ ักยภาพในระดับที ่ส ูงข ึ ้นเม ื ่อเขาเร ิ ่มม ีความพร้อม

ที ่จะโต  เพราะความรักคือการช่วยให้เด็กโตขึ้น  วินัยจะช่วยให้

ความรักงอกงามในทางที่ถูก  ยกตัวอย่างเช่น    ในกรณีที่เด็กใช้

อารมณ์มาก   เราจะพยายามให้เด็กใช้ความคิดหรือพูดสิ่งที่ตัว

เองรู้สึกทางอารมณ์ออกมา   นั่นก็คือพยายามให้เด็กใช้ศักยภาพ

ที่สูงกว่า (ความคิดเป็นพัฒนาการที่สูงกว่าและอยู่เหนืออารมณ์) 

แทนที่เด็กจะใช้อารมณ์อย่างเดียว    ก็ให้เปลี่ยนอารมณ์นั้นออกมา

เป็นความคิดที่แสดงออกทางภาษาพูดให้ได้

 ในทำานองเดียวกัน  ถ้าต้องการให้เด็กมีจริยธรรมสูงมากขึ้น

ไปกว่าความคิด  หรือให้เด็กมีพัฒนาสูงขึ้นไปเหนือความคิดเข้าสู่

จิตบริสุทธิ์   หรือความดีงามสูงสุด  ซึ่งมีหลายชื่อ  อาจจะเรียกว่า

จิตเหนือสำานึก  พระเจ้า พุทธะ นิพพาน สุญญตา ความเป็นเช่นนั้น

เอง ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความคิดขึ้นไป  มนุษย์จะต้องพยายาม

ท่ีจะมีชีวิตโดยใช้คุณสมบัติซึ่งถือกันว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่ตั้ง

อยู่ในสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ หรือเข้าถึงพุทธะหรือพระเจ้าแล้ว  

สมดุลระหว่างรักและวินัย3.3
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 บุคคลเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความรัก และมีการกระทำาที ่

ตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของความเมตตากรุณาเสมอ เห็นความเป็น

หนึ ่งเดียวกันของสรรพสิ ่งและสรรพชีวิต  ฉะนั ้น  ถ้าเราอยาก

จะก้าวหน้าเหนือระดับของความคิด เราจะต้องพยายามมี

การกระทำาที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตากรุณา พยายามฝึก

มองให้เห็นพุทธะสภาวะหรือพระเจ้าหรือสุญญตาในสรรพชีวิต  

เมื ่อเราฝึกตนเองได้อย่างนี ้ยิ ่ง ๆ ขึ ้นไปแล้ว  เราก็จะเข้าสู่

สภาวะที่สูงสุดของมนุษย์ นั่นก็คือพุทธะสภาวะหรือจิตบริสุทธิ์

อันเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของเรา  และต่อมาได้ถูกบดบังไปด้วย

กิเลสความเห็นแก่ตัวต่าง ๆ ซึ ่งต้องได้รับการขัดเกลาเพื ่อให้

ความเป็นพุทธะสภาวะหรือจิตบริสุทธิ์ปรากฏออกมาในที่สุด 

และมนุษย์ก ็จะเข้าสู ่จ ุดสูงสุดของวิว ัฒนาการตามความเชื ่อ

ทางปรัชญาหรือทางศาสนาซึ่งตนได้เกิดมา
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 มีบัณฑิตคนหนึ่งจบปริญญาเอก  เขาภูมิใจว่าตนเป็นผู้มี

ความรู้สูง  อยู่มาวันหนึ่งเขาต้องกลับบ้านเดิมของเขาซึ่งต้องอาศัย

เรือจ้าง  ระหว่างทางบัณฑิตคนนี้ก็หันไปถามลุงผู้พายเรือจ้างว่า 

“ลุงครับ  ลุงรู้จักตลาดหุ้นไหม” ตลาดหุ้นไทยมันเปลี่ยนแปลงมาก

เลยนะลุง” ลุงตอบว่า “ลุงไม่รู้จักหรอกครับ  ลุงรู้จักแต่ตลาดสด

ขายผัก  ตลาดหุ้นขายอะไรหรือ?”  บัณฑิตบอกว่า “ถ้างั้นชีวิตของ

ลุง 25 เปอร์เซ็นต์เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่รู้จักตลาด

หุ้น”  สักพักหนึ่งบัณฑิตก็ถามต่อว่า  “ลุงรู้จัก IMF ไหม?” ลุงก็

ไม่รู้จักอีก รู้จักแค่ ABC   “ถ้างั้น  50  เปอร์เซ็นต์ของชีวิตลุงเสียไป

โดยเปล่าประโยชน์”  อีกสักพักหนึ่ง  บัณฑิตก็ถามว่า  “ลุง ถาม

จริง ๆ เถอะ  อะไรลุงก็ไม่รู ้จัก   ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  

ลุงติดตามหรือเปล่า ที่บ้านมีโทรทัศน์ไหม? ”  ลุงตอบว่า “ไม่มี”  

บัณฑิตจึงพูดว่า  “โอ้โห ยังมีคนแบบนี้ในโลกรึ  75 เปอร์เซนต์  

ของชีวิตลุงเสียไปโดยเปล่าประโยชน์”  ต่อมาอีกไม่นานเกิดพายุ

ใหญ่พัดเรือคว่ำา  ทั้งสองคนจมลงไปในน้ ำา  บัณฑิตว่ายน้ ำาไม่

เป็น  ลุงจึงถามว่า  “คุณ คุณ เป็นอย่างไรบ้าง?”  “ช่วยด้วย 

ช่วยด้วย ผมว่ายน้ ำาไม่เป็น”  บัณฑิตตอบ  

ลุงจึงบอกว่า  “ผมเกรงว่า 100 เปอร์เซนต์ของชีวิตคุณกำาลังจะ

เสียไปเสียแล้ว”
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IQ สูงแต่ MQ ต่ำ 



 ชีวิตเราคล้าย ๆ บัณฑิตคนนี้ครับ  เรารู้มากมาย เราอยาก

รู้โน่นนี่  แต่ว่ายน้ำาในแม่น้ำาของชีวิตไม่เป็น  เราไม่รู้ว่าควรจะดำาเนิน

ชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขที่แท้จริง  เราจะสอนอะไรเด็กของเราดี    

อะไรสำาคัญในชีวิต  อย่างนี้เรียกว่ามี IQ  สูงแต่ MQ ต่ำา
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ความรู้คู่คุณธรรม



สรุป
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 ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเลี้ยงลูกได้ไม่ดี  ทุกคนมีความ

รักเป็นพื ้นฐานทั ้งสิ ้น  ทุกคนรักลูกอยากให้ลูกดี  งานวิจ ัย

พบว่า  การเลี้ยงลูกออกมาได้ไม่ดี  มักเกิดจากการที่พ่อแม่มี

ความเครียด  มีการจัดการกับตัวเองได้ไม่ดี  ฉะนั ้นหน้าที ่หลัก

อันแรกคือ  พ่อแม่ต้องเรียนรู ้ที่จะเข้าใจตนเองเสียก่อน  จาก

นั้นก็พยายามเข้าใจลูก ให้ Love และ  Law คือ ความรัก กับวินัยไป

ด้วยกัน  ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้  มี MQ สูง   เข้าใจ

ตนเองและผู้อื่น เข้าใจโลก  เป็นบุคคลที่เต็มด้วยคุณค่าของความ

เป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

สรุป
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 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นจิตแพทย์เด็กชาว

ไทยที่ทำางานในประเทศอังกฤษ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย

ลอนดอน ท่านเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ค MQ “เด็ก กับ สติปัญญาทางศีลธรรม” 
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว และตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 และท่านยังมี

ผลงานพ็อกเก็ตบุ๊ค “คัมภีร์การเลี้ยงลูก” ซึ่งตีพิมพ์ถึง 6 ครั้ง 

 ปัจจุบันท่านกลับมาทำางานในประเทศไทย โดยดำารงตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของการศึกษาไทย สำาหรับพ็อกเก็ตบุ๊คนี้ใช้ได้กับ

ทุกคนทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะผู ้ปกครอง ครู 

โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้

กับเด็กให้มีคุณภาพ มีความฉลาดทางศีลธรรมใน

สังคมที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา

 ด้านชีวิตครอบครัวท่านมีภรรยาท่ีน่ารัก 

และมีบุตรชาย 2 คน คนโตเป็นอาจารย์แพทย์

ประจำาอยู่ที ่   Exeter College   มหาวิทยาลัย

อ๊อกซฟอร ์ดและคนเล ็กเป ็นน ักศ ึกษาแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
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