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คำนำ

พ่อแม่คือกำลังหลักในการสร้างอนาคตของลูก และการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีอนาคตอย่างที่พ่อแม่ 

หวังนั้น การใช้ความรักเพียงอย่างเดียว...อาจไม่เพียงพอ!

แน่นอนว่าเด็กต้องการพ่อแม่ที่ให้ “ความรัก” ความอบอุ่น เพราะความมั่นใจในความรักของพ่อแม่คือ 

ความมั่นคงในจิตใจลูกที่จะช่วยให้เด็กเผชิญทุกข์และอุปสรรคได้อย่างมีความหวังทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า    

แต่เด็กก็ยังต้องการพ่อแม่ที่มี “ความรู้” สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อพัฒนาการของเขาในทุกด้าน 

ตามช่วงวัยที่เปลี่ยนไป 

และสุดท้าย เด็กต้องการพ่อแม่ที่มี “ความเข้าใจ” รู้วิธีปลูกฝังความคิดและวินัยอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ใช้ 

ความรุนแรง   

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย 

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง 

“พ่อแม่เลี้ยงบวก” เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่นำพื้นฐานสำคัญทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูที่ช่วยให้ลูกเป็น 

คนเก่ง ดี มีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือพ่อแม่ที่มีลูกในวัยประถมศึกษา (6-12 ปี) ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มี 

เอกสาร ข้อมูล ตำราเลี้ยงดูในปริมาณน้อย เพราะพ่อแม่และผู้ทำงานด้านเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญต่อ 

ปัญหาในเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดมากกว่า    

 ทางแผนงานฯ หวังว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง “พ่อแม่เลี้ยงบวก” จะเป็นตัวช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดู 

บุตรหลานให้เติบโตมีอนาคตที่ดีงาม ซึ่งหมายถึงอนาคตของประเทศชาติด้วยเช่นกัน 

        



คณะผู้จัดทำ





ประกอบด้วย



• สื่อเสียง ชุด “พ่อแม่เลี้ยงบวก” ความยาวตอนละ 2 นาที จำนวน 40 ตอน ซึ่งนำเสนอแนวคิด 

แนวทางการเลี้ยงดูเด็กวัยประถมศึกษา (6-12 ปี) ในรูปแบบละครสั้นจบในตอน (แนบท้ายเล่ม)   

• คู่มือการใช้สื่อเสียง ชุด “พ่อแม่เลี้ยงบวก” ใช้เป็นข้อมูลประกอบในวงพูดคุยสนทนาของ 

พ่อแม่ผู้ทำงานร่วมกับเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กวัยประถมศึกษา หรือ

สำหรับนักจัดรายการวิทยุที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการสนทนาถึงประเด็นปัญหาร่วมกับผู้ฟังทางบ้าน 

ในแต่ละตอน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย 

 - ควรทำ-ไม่ควรทำ นำเสนอ “ข้อคิดจากจิตแพทย์เด็ก” ในการเลี้ยงลูก ซึ่งเป็นประเด็นพุดคุย 

  ที่ต่อเนื่องมาจากการฟังสารคดี 

 - ข้อมูลเสริม นำเสนอ “ข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในละคร เพื่อช่วยสร้างความรู้ 

  ความเข้าใจให้กับพ่อแม่อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ความรู้ด้านสมองกับการพัฒนาเด็ก 

  ผลการวิจัยด้านเด็กของหน่วยงานต่างๆ แนวคิดต่างๆ ในการเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก เป็นต้น 

 - ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย คำถามเปิดประเด็นเพื่อให้พ่อแม่ได้เปิดวงพูดคุยถึงประเด็นการเลี้ยงดู 

  ที่ละครนำเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเลี้ยงดู เป็นเวทีการเรียนรู้ 

  ร่วมกันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง   

 - บทสารคดีวิทยุพ่อแม่เลี้ยงบวก จำนวน 40 ตอน 



วิธีการใช้สื่อเสียงและคู่มือ



1. สำหรับสถานีวิทยุ หรือนักจัดรายการวิทย ุ 

1.1 เปิดสารคดีออกอากาศ สื่อเสียง ชุด “พ่อแม่เลี้ยงบวก” นำเสนอในรูปแบบละครสั้น 2 นาที จบในตอน 

   พร้อมข้อเสนอแนะในตอนท้ายสารคดีจากจิตแพทย์ ที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น จึงสามารถนำ 

 ออกอากาศได้เลย และเผยแพร่ซ้ำๆ ได้ 

1.2 ใช้คู่มือประกอบหากผู้จัดรายการต้องการนำเป็นประเด็นพูดคุย สามารถนำคำถามและเนื้อหา 

 ในส่วนของ “ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย” “ควรทำ-ไม่ควรทำ” หรือในส่วน “ข้อมูลเสริม” 

 ในแต่ละตอน มาประกอบการพูดคุยได้   



2. สำหรับกลุ่มพ่อแม่ หรือวงสนทนาคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน 

2.1 ฟังสารคดีจากสื่อเสียง ชุด “พ่อแม่เลี้ยงบวก” เพื่อเปิดประเด็นนำการพูดคุย 

2.2 ใช้คำถามใน “ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย” ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (หรือหาก 

 พ่อแม่มีความต้องการกำหนดประเด็นการพูดคุยขึ้นเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดคำถามนี้ก็ได้) 

2.3 หากต้องการข้อมูลหรือข้อคิดในการเลี้ยงดูเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากส่วนของ “ควรทำ-ไม่ควรทำ”   

 และ “ข้อมูลเสริม” ซึ่งมีในแต่ละตอนมาใช้ประกอบได้ 



ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง พ่อแม่เลี้ยงบวก
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(เสียงบรรยากาศการจราจรจอแจบนท้องถนน)

พ่อ (บีบแตรเสียงลั่น) เดี๋ยวก็ไม่พ้นไฟแดงหรอก!  

แม่ ออกไหล่ทางดีกว่าพ่อ แล้วไปเบียดเข้าข้างหน้า      

ลูก ผิดกฎจราจรไม่ใช่เหรอแม่? วันนั้นผมอายนะ รถของเพื่อนผมขับผ่านมาพอดีตอนที่ตำรวจ 

 เรียกน่ะ  

พ่อ เอาเหอะน่า ทำผิดเล็กๆ น้อยๆ แล้วแกไปโรงเรียนทัน พ่อกับแม่ก็ไม่ต้องไปทำงานสาย 

 (เสียงเร่งเครื่องยนต์) 

แม่ วันนั้นแม่ว่ามองดีแล้วนา ตำรวจโผล่มาจากไหนไม่รู้ เลยต้องแก้ไขปัญหาแบบสมานฉันท์  

 (หัวเราะ)  

ลูก หมายความว่ายังไงเหรอแม่?       

พ่อ  สมานฉันท์ก็หมายถึง... สมานเงินในกระเป๋าเธอกับฉันไง เราให้เงินคุณตำรวจไว้เป็นค่าขนม 

 ลูกเค้านิดหน่อย เพื่อให้เค้าไม่เอาผิดเรา แม่ไม่ต้องจ่ายค่าปรับเยอะ เราก็ประหยัดเงินไป  

 หลายบาท เก็บเป็นค่าขนมให้ลูกไง (หัวเราะชอบใจ) 

ลูก วิธีนี้ดีจังเลยพ่อ งั้นเดี๋ยวผมจะไปสมานฉันท์กับตี๋เล็กสักห้าสิบบาท 

พ่อ แกไปจ่ายเพื่อนค่าอะไรฮึ! 

ลูก ก็พรุ่งนี้มีสอบเลขไงพ่อ ผมจะสมานฉันท์กับตี๋เล็กขอลอกข้อสอบ ตี๋เล็กก็ได้เงินค่าขนม 

 นิดหน่อย ส่วนผมไม่ต้องสอบตก พ่อจะได้ประหยัดเงิน ไม่ต้องจ้างครูมาติวพิเศษให้ผมไง 

 (ซาวนด์เสียงหัวเราะ) 

แมป่เูดนิเบีย้ว ลกูปกูเ็ดนิเบีย้วตามแบบอยา่งทีเ่หน็อยูท่กุวนัคะ่  

การเป็นต้นแบบที่ดีของพ่อแม่คือหัวใจสำคัญของการเลี้ยงดู

เชิงบวกที่หล่อหลอมให้ลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณค่า  

ตามแบบอย่างพ่อแม่ที่เขาภาคภูมิใจค่ะ 

ตอนที่ 1 สมานฉันท์ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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คนโบราณทั้งไทยและเทศเห็นลักษณะที่ลูกหล่อหลอมตัวตนขึ้นมาโดยใช้พ่อแม่เป็นต้นแบบ จึงมี

นิทานสอนใจแม่ปูลูกปู หรือสำนวนสอนต่อๆ กันมาว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” สำนวนฝรั่งว่า “Like 

father, like son”. อธบิายการเลีย้งดขูองพอ่แมว่า่ลกูเปน็คนอยา่งไรก็ใหย้อ้นกลบัไปดพูอ่แม ่จนเมือ่ปี

2539 Dr. Vittorio Gallese, Dr. Leonardo Fogassi และ Dr. Giacomo Rizzolatti คณะวิทยาศาสตร์

ชาวอิตาลีแห่งมหาวิทยาลัยพาร์มา ค้นพบว่า ในสมองของคนเรามีเซลล์ชนิดหนึ่งเรียกว่าเซลล์

กระจกเงา (Mirror Neuron) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนพฤติกรรมที่เด็กเห็นและ

บังคับให้เลียนแบบพฤติกรรมนั้นทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี เช่น เมื่อพ่อแม่เป็นคนรักการอ่าน อ่าน

หนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆ พฤติกรรมที่ลูกเห็นอย่างสม่ำเสมอจะสะท้อนไปสู่สมองและทำให้ลูก 

เลียนแบบการเป็นคนรักการอ่านจากพ่อแม่ หรือถ้าพ่อแม่ขี้หงุดหงิดใจร้อน ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรม 

ของพ่อแม่และกลายเป็นเด็กขี้หงุดหงิดใจร้อนเช่นกัน เซลล์กระจกเงาทำหน้าที่อัตโนมัติตั้งแต่เด็กเกิด 

จนอายุครบยี่สิบปี ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี้ยิ่งช่วยสนับสนุนนิทานสอนใจแม่ปูลูกปู ขับเน้นความ 

ถูกต้องของสำนวนไทย “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ว่า ต้นแบบที่ดีของพ่อแม่เป็นหัวใจสำคัญ 

ในการเลี้ยงดู เพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกปั้นตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

นิทานแม่ปูกับลูกปู vs. ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา 
สอดคล้องกันอย่างไร 

*หัวใจการเลี้ยงดู

• สอนให้จำทำให้ดู มีอิทธิพลสูงต่อเด็กมากกว่าการสอนด้วยคำพูดอย่างเดียว 

• สอนให้เด็กทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ฝึกซ้ำๆ ให้ทำบ่อยๆ จะทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่ดีติดตัว 

 ไปตลอดชีวิต  

• อย่าปล่อยให้ตัวเองหรือลูกทำผิดเรื่องเล็กน้อย เพราะจะส่งผลให้ทำผิด 

 เรื่องใหญ่ได้ง่าย 

• อย่าปล่อยให้เด็กทำผิดมาตั้งแต่แรกแล้วหวังว่าโตขึ้นเด็กจะเรียนรู้ได้เองซึ่ง 

 เป็นไปได้ยาก เพราะการกระทำซ้ำๆ จะกลายเป็นนิสัยที่แก้ไขยาก ทั้งๆ รู้ว่า 

 ทำผิด ดังนั้นควรฝึกสอนเรื่องการกระทำผิด-ถูกให้ชัดเจนตั้งแต่วัยอนุบาล 

• อย่าเอ็นดูเมื่อลูกแสดงความขี้โกง เอาเปรียบ ทำผิดกฎกติกา เพราะพ่อแม่ 

 หลายคนไปมองในทางกลับกันว่านี่เป็นความฉลาดของเด็ก ไปชื่นชม เอ็นดู 

 เลยทำให้เด็กคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี 

พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี 
ในการเลี้ยงลูก

ควรทำ 

ไม่ควรทำ 
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• คนส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าอะไรดี-ไม่ดี แต่บางทีก็ทำไม่ได้ตามที่ตัวเองรู้ มีคุณพ่อ 

 คุณแม่ท่านใดที่เคยมีประสบการณ์เผลอทำในสิ่งที่ตัวเองห้ามลูก หรือไม่ได้ทำ 

 ในสิ่งที่ตัวเองบอกให้ลูกทำบ้าง และที่ทำไปเช่นนั้นเกิดจากอะไร 

• คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในสิ่งที่เราเกือบจะเผลอทำ 

 ไม่ตรงกับสิ่งที่เราสอนลูก แต่สุดท้ายเราก็ทำได้ตามที่เราสอนลูกด้วยดี 

 ช่วยเล่าว่าทำอย่างไร 

• อยากให้ทุกท่านช่วยสรุปข้อคิดที่ได้จากการพูดคุย และกลับไปจะปรับการเลี้ยงดู 

 ลูกตรงไหนบ้างหรือเปล่า 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ลูก ทำไมไม่เหลืออะไรให้ผมกินเลยอะ? (น้ำเสียงเคือง ตัดพ้อ)  

แม่ ก็ลูกสัญญาเองไม่ใช่เหรอว่า ไม่ต้องเหลืออะไรไว้ให้ถ้าวันนี้ลูกกลับมาไม่ทันกินข้าวเย็น 

ลูก ก็ตอนนั้นเล่นบอลอยู่นี่แม่ (หงุดหงิด) 

แม่ ลูกสัญญาแล้วผิดสัญญาทุกครั้ง ปล่อยให้พ่อแม่รอกินข้าวเสมอ 

พ่อ ซีเรียสไปได้แม่ มันดึกแล้วนะ ลูกหิวข้าวแย่แล้ว   

แม่ ลูกอยากเป็นเด็กที่ไม่มีใครเชื่อถือเพราะไม่รักษาคำพูดหรือเปล่า?    

ลูก ไม่ครับ 

แม่ แม่รู้ว่าลูกหิว แต่อยากรู้ว่าลูกคิดจะเริ่มต้นรักษาสัญญาที่ให้ไว้บ้างรึเปล่า 

พ่อ โอ๊ย! ไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอแม่ ใจคอจะให้ลูกนอนหิวทั้งคืนหรือไง พ่อโทรสั่งพิซซ่า 

 ให้ดีกว่า     

ลูก ไม่ต้องครับพ่อ ผมอยากรักษาสัญญาที่ให้กับแม่เมื่อตอนเย็น ขอโทษนะครับ 

 ที่ผมผิดสัญญามาตลอด       

แม่ แม่ภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะ เอานมรองท้องสักกล่องไหม? 

ลูก ดีครับแม่ ผมไปอาบน้ำก่อนนะครับ 

พ่อ แหมไอ้นี่...นิสัยลูกผู้ชายเหมือนพ่อไม่มีผิด ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น (น้ำเสียงภูมิใจ) 

แม่ “ลูกไม้หล่นไกลพ่อ” มากกว่า (น้ำเสียงรำพึง) 

เด็กๆ ต้องการกติกาเพื่อการฝึกฝนตนเองค่ะ หลักสำคัญคือ  

พ่อแม่ควรวางกติกาที่เข้าใจร่วมกันและปฏิบัติด้วยท่าทีที่สุภาพ  

ยืนยัน ไม่ใช้อารมณ์ ชื่นชมเมื่อลูกทำได้ และต้องรับผลหาก  

ไม่ปฏิบัติตาม การมุ่งมั่นทำตามข้อตกลงด้วยความอดทน  

จะทำให้เด็กรู้สึกมีเกียรติ เกิดความภาคภูมิใจและเคารพตนเองค่ะ 

หมอเห
มียว

ชวนค
ุย 

ตอนที่ 2 รักษาสัญญา 
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ควรทำ 

เด็กๆ ล้วนต้องการกติกา หรือข้อตกลงที่ตัวเองสามารถทำได้และเกิดความสามารถเมื่อได้ 

ทำ การทำซ้ำๆ และสม่ำเสมอจนเป็นปรกติในชีวิตประจำวันของเด็กก็จะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดี 

และวินัยให้กับชีวิต ไม่มีเด็กคนไหนรู้สึกดีกับการที่วันหนึ่งพ่อแม่เข้มงวด แต่อีกวันกลับผ่อนปรน 

ขึ้นๆ ลงๆ ตามอารมณ์จนเอาแน่เอานอนไม่ได้ ความสม่ำเสมอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ลูกฝึกวินัย 

อย่างได้ผลราบรื่น 

การจัดท่วงทำนองให้กับวินัยภายในบ้าน คือการจัดตารางเวลาให้ลูกว่าเวลาไหนเป็นเวลาเล่น 

เวลาทำการบ้าน เวลากินข้าว เวลาช่วยงานบ้านพ่อแม่ เวลานอน ตามความยาก-ง่าย ถี่-ห่าง 

ให้เหมาะสมกับวัย และทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูกจะน้อยลง 

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะดีขึ้น ครอบครัวไหนที่พ่อแม่สร้างวินัยให้เป็นทำนองได้ 

เท่ากับสร้างนิสัยดีๆ ให้กับลูกอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข 

ให้ทุกคนในบ้าน เพราะวินัยไม่ใช่เป็น “การลงโทษ” 

แต่เป็นการ “เรียนรู้” ระหว่างกัน 

เพื่อฝึกฝนตนเองของลูก 

และพ่อแม่ด้วย 

หลักการวางกติกา

• เด็กเล็ก (อนุบาล ประถม) พ่อแม่เป็นผู้ 

 กำหนดกติกาที่เหมาะสมกับวัยและการใช้ 

 ชีวิตในสังคม เด็กโต (มัธยม) ควรให้เด็กมี 

 ส่วนร่วมในการกำหนดกติกา เด็กจะยินดีทำ 

 เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่รับฟัง    

• วางกติกาให้เด็กทำสิ่งที่ดีทั้งในบ้านและนอก 

 บ้าน เช่น เคารพสิทธิ์คนอื่น สวัสดีผู้ใหญ่ 

 เล่นของเล่นต้องเก็บให้เรียบร้อย เป็นต้น    

• ต้องรับผลจากการทำหรือไม่ทำตามกติกา 

 เช่น ถ้าทำตามกติกาจะเกิดอะไร และถ้า 

 ไม่ทำตามจะเกิดอะไร 

• เมื่อลูกไม่ทำตามกติกา พ่อแม่ต้องยืนยันใน 

 สิ่งที่ตกลงกันไว้อย่างสุภาพ ไม่ใช้อารมณ์ 

 ทั้งพ่อแม่ลูกต้องอดทน เพราะที่สุดของการ 

 ฝึกฝนคือความภาคภูมิใจและเคารพตนเอง 



• อย่าสอนขณะโกรธหรืออารมณ์เสีย เช่น 

 ถ้าลูกอาบน้ำแล้วทิ้งเสื้อผ้าเรี่ยราดกับ 

 พื้น แม่ทนไม่ได้ต้องมาเก็บให้ เก็บไป 

 ก็บ่นว่าไป ผลเสียที่ตามมาคือ เด็กจะ 

 ติดนิสัยไม่รับผิดชอบ เกิดความสัมพันธ์ 

 ที่ไม่ดีระหว่างแม่กับลูกเพราะคำพูด 

 ร้ายๆ ตอนที่โกรธ    

• อย่าเถียงกันต่อหน้าลูก กรณีที่พ่อแม่ 

 เห็นไม่ตรงกันในการจัดระเบียบกติกา 

 ควรปรับวิธีการให้สอดคล้องกัน 

 ไม่เช่นนั้นเด็กจะไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร       

จัดตารางเวลา = สร้างวินัยให้เปน็ทำนอง 

วินัยที่ได้ผลคือการจัดวางเวลากิจกรรม 
ของลูกให้เหมาะสม 

 สร้างข้อตกลง รับรู้ร่วมกัน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
จนเคยชินเป็นนิสัย และต้องรับผิดชอบ 

หากไม่ทำตามกติกา 

*หัวใจการเลี้ยงดู

ไม่ควรทำ 
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• พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนมีวินัย รู้หน้าที่ของตนเอง แต่ถ้าลูก 

 ผิดสัญญาเสมอเหมือนอย่างในละคร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

 ต่อการยืนยันด้วยท่าทีสุภาพจริงจังเพื่อให้ลูกยอม ผลของการกระทำ 

 ตามที่ตกลงไว้ ถ้าเป็นท่านจะทำเช่นนี้หรือไม่ เพราะอะไร?   

• อ่านข้อมูลเรื่อง “สร้างวินัยให้เป็นทำนอง” มีครอบครัวไหนจัดตาราง 

 เวลาให้ลูกบ้าง อยากให้ช่วยเล่าว่าท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไร 

 ในการจัดตารางเวลาเพื่อการฝึกวินัยให้ลูก ผลเป็นอย่างไรบ้าง 

• ช่วยกันรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า อะไรคืออุปสรรค 

 ในการฝึกวินัยของลูกในครอบครัวท่าน 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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แม่ หยุดตีกันเดี๋ยวนี้! (เสียงเรียบเฉียบขาด) ตอนนี้แม่เห็นเด็กสองคนกำลังโกรธจัด 

 หน้าตาไม่มีความสุขเลย 

ไท ก็พี่แทนแย่งรถบังคับผมไป ด่าว่าไอ้น้องขี้งก งี่เง่า (เสียงเครือ) 

แทน ไทว่าผมโง่ แล้วก็สอบตก (เสียงเครือเหมือนกัน) 

หมอเหมียวหากเกิดเหตุการณ์ลูกๆ ทะเลาะกันเช่นนี้ พ่อแม่ควรจัดการกับอารมณ์โกรธ  

ของลูกดังนี้ค่ะ 

แม่ แทนไปยืนมุมโน้น ไทมามุมนี้ เอาละ หายใจเข้า-ออกลึกๆ นะลูก อารมณ์เย็นลงแล้ว 

 เราจะคุยกัน   

หมอเหมียว ข้อแรกคือ การจับแยกคู่กรณีเพื่อผ่อนคลายอารมณ์โกรธ และใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น

โอกาสในการสอนลูก ด้วยการตั้งคำถามต่างๆ ที่ให้ลูกได้ทบทวนอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เช่น 

แม่ “ถ้าใครโดนด่าแบบนี้คงโกรธน่าดู ไหนเล่าให้แม่ฟังซิว่าลูกรู้สึกอย่างไร?” 

 “ลูกจะทำอย่างไรเมื่อโกรธ?” 

 “การด่ากันช่วยใหห้ายโกรธไหม?” 

หมอเหมียว
ชวนคุย 

หมอเหมียวขณะที่ลูกตอบถึงความรู้สึกของเขาโดยมีพ่อแม่รับฟังอย่างตั้งใจ จะช่วยให้ลูกเข้าใจ

อารมณ์และตระหนักได้เองในที่สุดค่ะ ปิดท้ายด้วยการให้ลูกช่วยกันคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง

สร้างสรรค์ค่ะ 

แม่ ลูกคิดว่าจะมีวิธีไหนมั้ยที่จะเล่นโดยไม่ทะเลาะกัน? 

ไท งั้นพี่แทน เราตั้งกติกากันดีมั้ย แบ่งกันเล่นคนละชั่วโมง   

แทน แล้วถ้าไทเล่นจนลืมเวลา พี่จะพูดเตือนดีๆ 

แม่ เป็นกติกาที่ดีมากจ้ะ แม่เชื่อว่าลูกๆ จะปฏิบัติตามกติกานี้ด้วยความเคารพนะจ๊ะ 

ตอนที่ 3 การจัดการความโกรธ 
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สอนให้ลูก “รู้จัก” อารมณ์โกรธ 

การจัดการความโกรธ ขั้นแรก 
ต้องให้ลูก “เข้าใจอารมณ์โกรธ” ตัวเองก่อน 

*หัวใจการเลี้ยงดู

เมื่อลูกทะเลาะกันและเกิดอารมณ์โกรธ พ่อแม่ส่วนใหญ่มักสั่งให้ลูกหยุดโกรธทันที 

ซึ่งเป็นการปฏิเสธความเป็นจริงที่ลูกกำลังเผชิญซึ่งเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติอย่างยิ่ง และถ้าตามด้วย 

การเทศนาสั่งสอนอีกยกใหญ่โดยไม่ใส่ใจว่าอารมณ์ของลูกขณะนั้นเป็นอย่างไร ยิ่งเป็นการ 

แก้ปัญหาข้ามขั้นตอนและไร้ผล เพราะขณะที่อารมณ์เป็นฟืนเป็นไฟเด็กจะไม่สนใจฟังคำสั่งสอน 

ของพ่อแม่ แต่เด็กต้องการคนที่จะเข้าใจอารมณ์ว่าเขารู้สึกอย่างไร การทำให้ลูกรู้ตัวและเข้าใจ 

อารมณ์โกรธในขณะนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำเป็นอันดับแรก เมื่ออารมณ์โกรธของลูกคลายลงแล้ว 

จึงมีความพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งสอน หรือข้อเสนอแนะของพ่อแม่ ฝึกให้ลูกรู้จักและเข้าใจอารมณ์ตัว

เองจะทำให้ลูกรู้ตัวเร็วขึ้นและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้ ซึ่งเป็นความฉลาดอย่างหนึ่ง 

ที่จะช่วยให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขร่วมกับคนอื่นและประสบความสำเร็จในชีวิต 



พ่อแม่ควรสำรวจใจตัวเองด้วย เพราะบางทีก็โกรธที่เห็นลูกทะเลาะกัน 

การเข้าไปจัดการความโกรธด้วยอารมณ์ ใช้เสียงดัง ใช้กำลัง ลงโทษรุนแรง

กับลูก ลูกจะเลียนแบบการจัดการปัญหาด้วยอารมณ์ของพ่อแม่ 


หลักสำคัญในการจัดการความโกรธ คือ     

+ ให้ลูกแยกตัวออกมาจากเหตุการณ์ อยู่ในบรรยากาศที่สงบเพื่อคลายอารมณ์   

+ ให้ระบายความรู้สึก เช่น พูดคุยกับคนที่เข้าใจ เขียนบันทึก ทำกิจกรรมอื่น  

+ ให้รู้ตัวว่ากำลังโกรธ อาจทำได้โดยการให้ประเมินใบหน้าของตุ๊กตาหน้า 

 ต่างๆ ให้สังเกตหน้าตาของคนอื่น ส่องกระจกดูตัวเอง หรือตรวจเช็กสภาพ 

 ของตนเองว่ากำลังเกร็ง หายใจแรง ขมวดคิ้วอยู่หรือไม่ หรือตรวจเช็กสภาพ 

 จิตใจว่าปั่นป่วนแค่ไหน   

+ ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงต้นเหตุที่ทำให้คนคนนั้นทำตัวแบบนั้น หรือให้ 

 นึกถึงความรู้สึกที่คนคนนั้นรู้สึกอยู่ หรือให้นึกถึงความดีของคนคนนั้น เป็นต้น 

+ เมื่อความโกรธลดลงแล้ว ค่อยมาหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกัน 

 มิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ควรทำ 

ไม่ควรทำ 
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• สมัยเป็นเด็ก พ่อแม่จัดการอย่างไรเมื่อท่านทะเลาะกับพี่น้อง และท่านนำมาใช้กับ 

 ลูกๆ ในปัจจุบันหรือไม่ เพราะอะไร    

• ช่วยกันสรุปขั้นตอนในการจัดการความโกรธและการพูดคุยซักถามลูกของแม่ใน 

 ละคร แล้วนำมาพุดคุยแลกเปลี่ยนว่าท่านได้เรียนรู้เรื่องอะไร และคิดว่าเรื่องใด 

 มีประโยชน์ซึ่งท่านจะนำกลับไปปรับใช้ 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 4 สสารไม่มีวันหายไปจากโลก 

ลูกสาว แม่! เห็นผ้าพันคอเนตรนารีหนูมั้ย? (น้ำเสียงร้อนรน) 

แม่ ทุกทีสิน่า ชอบถอดแล้ววางไม่เป็นที่เป็นทาง พอจะใช้ก็วุ่นกันทั้งบ้าน 

 ที่ห้องล่ะหาทั่วรึยัง? 

ลูกสาว ไม่เจอค่ะแม่   

แม่ เอ้า อยู่นี่ ดูซิมาซุกไว้ข้างตู้หนังสือ      

ลูกสาว แม่คะ วอคเกิลด้วยค่ะ มันหายไป 

แม่ โอ้ย! หายอีกแล้วเหรอ เดือนนี้ลูกซื้อไป 2 อันแล้วนะ    

ลูกสาว ทฤษฎีของหายกล่าวไว้ว่า สสารไม่มีวันหายไปจากโลก เพียงแต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ 

 ที่ไหน ฮี่ๆๆ แต่ถ้าอันใหม่ก็มีขายที่สหกรณ์โรงเรียนค่ะ 

แม่ เฮ้อออออ แล้วสสารในกระเป๋าฉันก็หายไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่น 

 เมื่อไหร่ลูกจะรับผิดชอบได้ซะทีน้า...(เสียงอ่อนใจ) 



ทุกครั้งที่พ่อแม่รีบเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูก เรากำลังตัดโอกาสในการฝึก

แก้ไขปัญหาของลูกอยู่นะคะ พ่อแม่ควรทำใจให้หนักแน่นอดทน ไม่

แทรกทำแทน และวางใจให้ลูกได้อยู่กับปัญหา เพราะการปล่อยให้ลูก

เผชิญผลและหัดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้สูงสุดค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ฝึกลูกให้เก่ง พ่อแม่ต้องยึดหลักมรณานุสติและวางอุเบกขา 
การฝึกให้ลูกพึ่งตนเองได้ 

พ่อแม่ควรยึดหลักมรณานุสติและวางอุเบกขา 

*หัวใจการเลี้ยงดู

จุดอ่อนของครอบครัวไทยในปัจจุบันคือ พ่อแม่ไม่ฝึกให้ลูกได้พึ่งตนเอง หรือฝึกแต่ไม่ 

ต่อเนื่องจริงจัง มักแทรกทำแทน ทำให้เด็กไม่อดทน และสมาธิสั้น เด็กจึงขาดความสามารถใน 

การดูแลตัวเอง มีผลทำให้ขาดความสามารถในการทำเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ในเรื่องเรียน จากการ 

ประเมินไอคิวและอีคิวเด็กไทยในทุกระดับ ผลออกมาพบว่า เด็กไทยไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์และอีคิว 

ก็ลดต่ำลง พร้อมทั้งปัญหาสุขภาพจิตของเด็กทั่วประเทศก็ถีบตัวสูงขึ้น 



“ไม่อยากให้ลูกลำบาก” ทำให้พ่อแม่มักเน้นให้ลูกเรียนหนังสือให้เก่งๆ อย่างเดียว แต่ไม่ฝึก 

ทักษะด้านอื่นๆ ให้ลูก เด็กจึงไม่ได้ “เรียนรู้” แต่เต็มไปด้วย “ความรู้” จากหนังสือเรียนที่ท่วมหัว 

แต่เอาตัวไม่รอด ทำอะไรไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ ขาดทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ไม่มีความ 

ยับยั้งชั่งใจ ปัจจุบันจึงพบเด็กติดเกม ติดยาเสพติด ท้องในวัยเรียน วัยรุ่นฆ่าตัวตาย ยกพวก 

ตีกัน รุมทำร้ายแล้วถ่ายคลิป ฯลฯ ระบาดอย่างหนักในยุคนี้  



แล้วพ่อแม่ควรยึดหลักใดในการเลี้ยงลูก 

• ยึดหลักมรณานุสติ (หลักคิด) คือ คิดว่าเราอาจตายได้ทุกวัน มีเวลาอยู่กับลูกน้อย จึง 

ต้องฝึกให้ลูกดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุด ลูกต้องอยู่ได้ พึ่งตนเองได้เมื่อไม่มีเรา  

• มีอุเบกขา (หลักใจ) คือต้องตัดใจ หรือวางใจให้ลูกได้อยู่กับปัญหาและอุปสรรค เพราะ 

จะกระตุ้นให้ลูกหัดคิด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ถูกบ้าง ผิดบ้าง ลูกก็จะมีประสบการณ์และมี 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น ตัดใจให้ลูกเผชิญทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเพื่อฝึกให้ลูกเก่ง 

ขึ้น ให้รู้จักความลำบาก ชีวิตที่ลำบากจะทำให้ลูกมีความสามารถมากขึ้น  

• อดทนทำอย่างสม่ำเสมอ (หลักมือ: ลงมือทำ) อัจฉริยะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืน กรุงโรม 

ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว การฝึกฝนทุกอย่างต้องใช้เวลาและการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

เช่น ความรับผิดชอบของลูกจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อลูกได้ฝึกรับผิด (เรียนรู้ผิด) รับชอบ (เรียนรู้ถูก) 

อยู่บ่อยๆ จนเพาะบ่มเป็นความรับผิดชอบที่ฝังติดตัวไปตลอด      

 

จะฝึกลูกให้เก่งพึ่งตนเองได้ อาจต้องเริ่มต้นแก้ที่ใจของพ่อแม่ก่อนอันดับแรก 
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• เด็กต้องการพ่อแม่ต้นแบบที่มีจิตใจเข้มแข็ง วางอุเบกขาได้ เพื่อฝึกฝน 

 ให้ลูกพัฒนาตนเองให้เก่ง แกร่ง และมั่นใจในตนเองว่าสามารถอยู่ได้ 

 ทุกสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือ 

• พ่อแม่ควรให้ลูกเผชิญกับปัญหาเพื่อการเรียนรู้สูงสุด เช่น เด็กใช้เงินค่าขนม 

 ตลอดสัปดาห์หมดตั้งแต่วันอังคาร อีก 3 วันที่เหลือเด็กจะต้องหัดแก้ปัญหา 

 ที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบการกระทำของตนเอง พ่อแม่ไม่ควรเข้าไปช่วย 

 จัดการให้  

• ฝึกลูกให้มีทักษะการวางแผนล่วงหน้า การเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง เพื่อ 

 สะดวกในการใช้และไม่ต้องเสียเวลาค้นหา 

• ฝึกฝนเรื่องความรับผิดชอบในด้านอื่นๆ ให้ลูกด้วย เช่น  

 + รับผิดชอบเรื่องส่วนตัว เช่น กินข้าว เข้านอน อาบน้ำ    

 + รับผิดชอบเรื่องดูแลข้าวของ เครื่องใช้ ของเล่น กระเป๋า เครื่องแต่งตัว 

 + รับผิดชอบเรื่องงานบ้าน เช่น ล้างจาน ตากผ้า รดน้ำต้นไม้ 

 + รับผิดชอบเรื่องเวลา เช่น การนัดหมาย กำหนดเวลาออกจากบ้าน 

  การตรงต่อเวลา 

 + รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เช่น การเลี้ยงปลา การให้อาหารสุนัข 

เมื่อมอบงานให้เด็กรับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

แต่พ่อแม่กลับเข้าไปทำงานแทนเด็ก เท่ากับทำลายความน่าเชื่อถือ

ของคำสั่งของพ่อแม่ ต่อไปเด็กจะไม่ฟังเวลาที่พ่อแม่สอน 

ควรทำ 

ไม่ควรทำ 
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ร่วมวงคิด 
คล้องแขนคุย 

• ถ้าแม่ในละครปล่อยให้ลูกแก้ไขปัญหาโดยไม่รีบเข้าไป 

 ช่วย ท่านคิดว่าตอนจบของละครน่าจะเป็นอย่างไร  

 แม่และลูกได้เรียนรู้อะไร 

• พ่อแม่มักทำใจยากที่จะเห็นลูกเผชิญความทุกข์และ 

 ความยากลำบาก อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเล่า 

 ประสบการณ์ที่สามารถตัดใจให้ลูกแก้ไขปัญหาด้วย 

 ตนเองจนสำเร็จ ลูกเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรม 

 หรือไม่ 

• สรุปหลักคิดที่ท่านได้รับจากการพุดคุยแลกเปลี่ยน 

 ที่จะนำกลับไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูก 
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ตอนที่ 5 เดี๋ยวก่อน 

การออกคำสั่ง ติดสินบน บ่น ข่มขู่ หรือการลงโทษด้วยอารมณ์ เป็นวิธีการ  

ฝึกเด็กที่ไม่ได้ผล หรืออาจได้ผลแค่เฉพาะหน้าค่ะ พ่อแม่ควรกำหนดกติกาและ  

ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอจะทำให้เด็กควบคุมตนเองได้ในที่สุด  

ข้อสำคัญไม่ควรใจอ่อนหรือสงสารลูกมากเกินไป ซึ่งเด็กจะใช้เป็นจุดอ่อนและ  

นำมาเป็นข้อต่อรองค่ะ 

แม่ หยุดอ่านการ์ตูนแล้วไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้! 

โอม เดี๋ยวก่อนแม่ จะจบแล้ว  

แม่ ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำการบ้านเดี๋ยวนี้ แม่จะ... 

พ่อ ไม่ให้เงินซื้อการ์ตูนอีก ก็เห็นพูดขู่อย่างนี้ทุกทีแหละ แล้วก็ใจอ่อนควักซื้อให้ลูกทุกครั้ง 

แม่ คราวนี้แม่เอาจริงนะพ่อ 

โอม จะจบเล่มแล้วแม่ 

แม่ ชั่วโมงที่แล้วก็พูดว่าจะจบ โกหกไปเรื่อยๆ อย่างนี้ แม่ไม่ชอบ 

โอม ชั่วโมงที่แล้วน่ะ จะจบเล่มหนึ่งไงแม่ ส่วนชั่วโมงนี้ก็จะจบเล่มสาม โอมไม่ได้พูดโกหก 

 ซะหน่อย  

แม่ ลุกไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้! (เสียงเข้มเย็นพูดเน้นคำ พร้อมเสียงหวดไม้เรียวกระทบโต๊ะ 

 ดังขวับ ขวับ)   

โอม ทันทีครับแม่ (กระตือรือร้นสุดขีด) 

แม่ พ่อ! ไปหุงข้าว! 

พ่อ เดี๋ยวนี้เลยจ้า 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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กำกับวินัยอย่างนุ่มนวล 
หลักการปลูกฝังวินัยให้ลูกอย่างได้ผล 
ต้องกำหนดกติกาให้ชัดเจน และกำกับ 

ให้ทำอย่างสุภาพ 

*หัวใจการเลี้ยงดู

การตั้งกติกาและข้อตกลงไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติให้สำเร็จนั้นยากยิ่งกว่า 

เพราะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนทั้งพ่อแม่และลูก พ่อแม่ที่ต้องการฝึกฝนลูก 

ในเรื่องระเบียบวินัยมี 2 หลักใหญ่ๆ ที่เราต้องทำ คือ 



1.การวางขอบเขตกติกาหรือข้อตกลงที่ชัดเจน

การตั้งขอบเขตกติกาที่ชัดเจนจะทำให้เห็นผลสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม เด็กจะรู้สึกมั่นคง

เมื่อรู้ว่าพ่อแม่คาดหวังพฤติกรรมอะไรจากเขา รู้ว่าการกระทำใดของเขาเป็นที่ยอมรับ 

และไม่เป็นที่ยอมรับ  พ่อแม่อย่าลืมที่จะชื่นชมลูกในพฤติกรรมดีๆ ของลูก เช่น 

“แม่ภูมิใจที่ลูกมีความรับผิดชอบทำการบ้านจนเสร็จแล้วค่อยไปเล่น” การชื่นชมสิ่งดีๆ 

ที่ลูกทำถือเป็นกำลังใจที่จะช่วยให้ลูกทำดีต่อไป   

2.การกำกับให้ทำอย่างจริงจังสุภาพและไม่ใช้อารมณ์

เมื่อลูกเผลอไผลหรือลองหยั่งใจพ่อแม่ด้วยการทำบ้างไม่ทำบ้าง พ่อแม่ต้องเตือนและ

กำกับให้ลูกทำทันทีด้วยท่าทีที่สุภาพ เอาจริง  ความนิ่งของพ่อแม่ ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 

จะทำให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงและมีความปรารถนาดีต่อเขา พ่อแม่กำลังฝึกฝน ไม่ใช่กำลัง 

ลงโทษเขา อย่าใจอ่อนให้ลูกต่อรองบ่อยๆ หรือยอมปล่อยให้ลูกทำผิดข้อตกลง ถ้าพ่อแม่ 

ไม่เคารพกฎที่ตัวเองตั้งขึ้น เด็กจะรู้ว่ากฎนั้นไม่จริงจัง ละเลยได้ เมื่อตั้งกติกาขึ้นและ 

เข้าใจร่วมกันแล้ว พ่อแม่ต้องเข้มงวดให้ลูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาจปรับหรือยืดหยุ่นบ้าง 

แต่ต้องหลังจากทดลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่ควรปรับเปลี่ยน กลับไปกลับมาบ่อยๆ 

จะทำให้การฝึกฝนไม่ได้ผล  



คู่มือการใช้สื่อเสียง ชุดพ่อแม่เลี้ยงบวก42 43

  
• การเอาจริงไม่จำเป็นต้องรุนแรง  ท่าทีในการคุมกฎ กติกา หรือข้อตกลง 

 ต่างๆ ของพ่อแม่ ต้องนิ่ง สุภาพ เอาจริง ชัดเจน สม่ำเสมอ จะช่วยให้เด็ก 

 ทำตามได้ดี แต่ท่าทีที่กราดเกรี้ยว โวยวาย ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยว 

 ลงโทษ มักจะได้ผลชั่วคราว    

• กำกับให้ทำทันทีโดยงดการต่อรอง และชื่นชมเมื่อลูกทำได้ ความสม่ำเสมอ 

 จะช่วยให้ลูกเข้าถึงวินัยและยับยั้งชั่งใจได้ในที่สุด 

• การออกคำสั่งที่ดีควรตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 + เป็นคำสั่งที่เด็กทำได้แน่ เช่น ล้างจาน ตากผ้า 

 + เป็นคำสั่งที่เหมาะสมกับเวลา เช่น สั่งให้ทำหลังดูทีวีจบ 

 + เป็นคำสั่งที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

 + เป็นคำสั่งที่สั่งถูกคน ไม่สั่งให้พี่ไปทำงานในหน้าที่ของน้อง 

 + สั่งแล้วเอาจริง กำกับให้ทำ อย่าเปิดโอกาสให้หลีกเลี่ยง 



• อย่าใช้วิธีสอนแบบพูดซ้ำๆ เตือนบ่อยๆ ให้เด็กทำงานโดยที่ท่าที 

 ของพ่อแม่ไม่เอาจริง เด็กจะเรียนรู้ว่ายังไม่ต้องทำก็ได้ เอาไว้รอ 

 ให้ถึงจุดที่พ่อแม่โกรธหรือเอาจริงเมื่อไรจึงค่อยทำ เท่ากับฝึกให้ 

 ลูกเป็นคนโอ้เอ้ ไม่เอาจริง ทำเมื่อจวนตัว ไม่รู้จักหน้าที่ เตือน 

 ตัวเองไม่เป็น ต้องมีคนคอยบอก   

• พ่อแม่ที่สั่งให้ลูกทำงานแต่ไม่ได้ติดตามผลการทำงานใกล้ชิด 

 เท่ากับเป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่า ทำหรือไม่ทำ พ่อแม่ก็ไม่รู้   

• อย่าเป็นพ่อแม่ที่ยอมทำงานของลูกเพราะใจอ่อน สงสาร กลัวว่า 

 ลูกจะเหนื่อยแล้วยอมทำแทนเด็ก นอกจากไม่ช่วยฝึกฝนแล้ว   

 ลูกจะไม่เชื่อถือคำพูดและขาดความนับถือพ่อแม่ไปด้วย

ควรทำ

ไม่ควรทำ 
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ร่วมวงคิด 
คล้องแขนคุย 

• ช่วยกันสรุปจุดอ่อนที่ทั้งพ่อและแม่ในละครทำให้ลูก 

 มีนิสัยโอ้เอ้ ไม่มีความรับผิดชอบ ว่ามีอะไรบ้าง และ 

 ท่านเคยเป็นอย่างพ่อหรือแม่ในละครหรือไม่ 

• ท่านคิดว่ามีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหานี้อย่างได้ผล 

 โดยไม่ใช้การบ่น ดุด่า หรือการลงโทษรุนแรง 

• คำแนะนำจาก “ควรทำ-ไม่ควรทำ” ในเรื่องใด 

 ที่ท่านกำลังประสบปัญหาอยู่พอดีและคิดว่า 

 ข้อคิดเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อท่านในการนำไปใช้ 

 แก้ปัญหา 
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ตอนที่ 6 งานที่น่าภูมิใจ 

การมอบหมายหน้าที่ให้ลูกช่วยงานบ้าน พ่อแม่ไม่ควรเสนอสินจ้าง  

เพื่อให้เด็กทำงาน แต่ควรสอนให้เด็กตระหนักว่าทุกคนต้องมีหน้าที่  

ต่อครอบครัวและควรภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด  

ด้วยความรัก ความรับผิดชอบ และเอื้อเฟื้อน้ำใจแก่กันค่ะ     

ลูกสาว แม่คะ ถ้าหนูช่วยแม่ซักผ้าและทำความสะอาดห้องตัวเอง แม่เพิ่มเงินค่าขนม 

 ให้หนูได้มั้ย หนูจะเอาไปฝากธนาคาร 

แม่ อืม เป็นความคิดที่ดีนะ    

พ่อ การอยากช่วยงานบ้านเป็นเรื่องดีจ้ะ แต่ถ้าช่วยทำงานบ้านเพื่อแลกเงินพ่อว่าไม่ดีจ้ะแม่ 

แม่ ทำไมล่ะพ่อ? ลูกก็ช่วยทำงานบ้าน ดีกว่าแบมือขอเฉยๆ 

พ่อ (พูดกับลูก) พ่อปลื้มนะที่ลูกอยากช่วยแม่ทำงานบ้าน ให้แม่เหนื่อยน้อยลง ส่วนลูกก็เก่งขึ้น 

 ทำงานบ้านเป็น ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้ใคร นี่เป็นข้อดีจ้ะ แต่ถ้าหนูอยากช่วย 

 งานบ้านเพื่อเงิน พ่อว่าไม่ดีจ้ะ เพราะว่างานบ้านเป็นงานที่ควรภูมิใจเพราะเราได้ช่วยเหลือ 

 คนอื่น พ่อมีหน้าที่ช่วยเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านก็เพื่อให้พวกเรามีบ้านสะอาด 

 น่าอยู่ แม่มีหน้าที่ทำกับข้าว ซักผ้า รีดผ้า ก็เพื่อเราได้กินกันอร่อยๆ มีเสื้อผ้าสะอาดๆ ใส่ 

 พ่อกับแม่ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้เพราะเรามีความสุขที่ได้ทำให้กับคนที่เรารัก ไม่ใช่ทำเพื่อ 

 จะแลกเงิน    

ลูกสาว งั้นต่อไปนี้หนูจะมีหน้าที่ช่วยแม่ซักผ้าและก็เก็บห้องตัวเองให้เรียบร้อยค่ะ แม่จะได้ไม่เหนื่อย 

แม่ ขอบใจมากจ้ะลูก 

พ่อ ชื่นใจจัง คนเก่งของพ่อ   



หมอเหมียว
ชวนคุย 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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คุณค่าจากงาน มีค่ากับใจ 

สมัยก่อนลูกๆ ต้องมีหน้าที่คนละอย่างสองอย่างในการทำงานบ้านช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ 

เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกเสียสละและแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นเส้นทางทำดีง่ายๆ ที่ทำได้ในบ้าน ยุคสมัย 

เปลี่ยนไป งานบ้านไม่ใช่งานที่เด็กสมัยนี้จะทำเพื่อช่วยแบ่งเบาให้พ่อแม่หายเหนื่อย แต่เป็นงานเหนื่อย 

ที่เราไม่ควรไปเสียเวลาทำ เมื่อพ่อแม่ตั้งท่าดูถูกงานบ้านอย่างนี้ ลูกๆ ก็หลิ่วตาตามด้วยความสมัครใจ    

ยิ่งยุคสมัยที่ทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน พ่อแม่บางคนอาจใช้เงินเพื่อให้ลูกทำงานบ้าน เช่น “แม่จะให้เงินลูก 

ไปซื้อเกม ถ้าลูกเก็บกวาดห้องของตัวเองให้เรียบร้อย” นั่นหมายความว่าคราวต่อไป “ลูกจะไม่เก็บห้อง 

ให้เรียบร้อย ถ้าแม่ยังไม่ให้เงิน” 

พ่อแม่ไม่ควรใช้เงินหรือของรางวัลมาล่อเพื่อให้ลูกทำงานบ้าน แต่ควรสอนให้ลูกรู้ว่างานบ้าน 

เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ไว้วางใจให้ทำ ลูกมีความสามารถที่จะทำได้ และจะเกิดเป็นความสามารถติดตัวเมื่อ 

ได้ลงมือทำ งานจึงมีคุณค่าในการฝึกฝนตนเอง และมีค่ากับจิตใจคือความไว้วางใจจากพ่อแม่ ลูกจะ 

เกิดความรู้สึกภูมิใจที่ว่ามีความสามารถและช่วยเหลือคนอื่นได้    

อย่ากลัวลูกเหนื่อย อย่ากลัวลูกลำบาก รอให้โตก่อนค่อยมาสอน เพราะเมื่อลูกโตแล้วค่อยสอน 

ก็สายเสียแล้ว เพราะถึงวันนั้นจะสอนยากสอนเย็น และอาจลงเอยด้วยศึกย่อมๆ ภายในบ้าน 

งานบ้านมีคุณค่า 
ช่วยฝึกกายฝึกใจให้ลูก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

อย่าเอาเงินมาเป็นตัวว่าจ้างให้เด็กทำงาน เพราะถ้าไม่มีเงิน 

เด็กจะไม่ยอมทำงาน 

• สิ่งที่เด็กต้องการจากพ่อแม่ในการทำสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำ มิใช่เพื่อเงิน 

 หรือสิ่งของ แต่เด็กทุกคนอยากได้คือความไว้วางใจที่พ่อแม่มอบให้เด็ก 

• งานทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเอง งานบ้านเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนและ 

 พัฒนาเด็กได้ในหลายด้าน เช่น 

 + เพิ่มความสามารถติดตัวให้ลูก ฝึกความอดทน ทำงานได้ละเอียดและ 

  รอบคอบขึ้น 

 + ทำงานได้หลายรูปแบบ เท่ากับฝึกฝนให้ลูกมีความสามารถหลายอย่าง 

 + ทำให้ลูกหัดคิดวางแผน แก้ปัญหา พัฒนาการทำงานให้เร็วขึ้น   

 + ลูกได้แสดงน้ำใจ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นเส้นทางทำความดีง่ายๆ 

  ในบ้าน 

ไม่ควรทำ 

ควรทำ 
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• ท่านคิดเห็นอย่างไรที่พ่อในละครท้วงติงแม่ในการให้ค่าจ้างลูก 

 เพื่อแลกกับการทำงานบ้าน    

• ครอบครัวท่านให้ค่าจ้างลูกในการทำงานบ้านหรือไม่ หรือให้ค่าจ้าง 

 เพื่อให้ลูกทำดี เหตุผลเพราะอะไร  ถ้าจะเปลี่ยนให้ลูกทำงานเพื่อคนอื่น 

 โดยไม่มีค่าจ้าง ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพราะอะไร 

• รางวัลจะช่วยให้ลูกรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานหรือในการทำความดี 

 พ่อแม่ท่านใดที่มีวิธีตอบแทนการทำดีของลูกที่ทำให้ลูกภาคภูมิใจ 

 ในการกระทำของตนบ้าง ช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟัง 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 7 ดีไม่เท่าลูกข้างบ้าน 

เด็กทุกคนต้องการคำชม กำลังใจ และต้องการเป็นที่รักของพ่อแม่ 

ทั้งนั้นค่ะ การสอนลูกด้วยคำตำหนิติเตียน เปรียบเทียบว่าดีไม่เท่าเพื่อน 

หรือไม่เก่งเท่าพี่น้อง จะทำให้ลูกมีปมด้อย รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า 

ดูถูกตัวเอง จนอาจไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และมองโลกในแง่ร้าย 

คุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากให้ลูกมีอนาคตเช่นนั้นใช่ไหมคะ 

แม่คนที่ 1 เห็นลูกเธอแล้วน่าอิจฉานะ ลูกฉันตรงข้ามกับลูกเธอทุกอย่างเลย ขนาดสอนอยู่ 

 ทุกวัน     

แม่คนที่ 2 สอนยังไง? เล่าให้ฟังหน่อยซิ! 

แม่คนที่ 1  ก็บอกให้ดูลูกเธอเป็นตัวอย่างไง ขอดีแค่ครึ่งนึงก็พอใจแล้ว นี่เอาแต่ดื้อ ทำตัวเกเร 

 ขี้เกียจเรียนอย่างนี้ โตขึ้นมาจะโง่ เป็นคนไม่มีอนาคต 

แม่คนที่ 2 แล้วลูกว่ายังไง? 

แม่คนที่ 1 บอกแม่ดีแต่ชมลูกคนอื่น กับลูกตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ว่า นี่ยังมาแช่งเขาอีกว่าจะ 

 โง่ ไม่มีอนาคต โธ่เอ๊ย! ถ้าไม่รัก ไม่ใช่ลูก จะปากเปียกปากแฉะทำไม   

แม่คนที่ 2  ตอนเด็กๆ เธอเคยนึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักมั้ย? 

แม่คนที่ 1   เคยสิ! แม่ว่าฉันประจำ เรื่องเรียนไม่เก่ง สู้พี่น้องไม่ได้ ซื่อบื้อสุดในบ้านแล้ว 

แม่คนที่ 2 แล้วเธอรู้สึกยังไง? 

แม่คนที่ 1 ก็โกรธ รู้สึกตัวเองไม่มีค่า โง่ แย่จนต้องแอบร้องไห้บ่อยๆ 

แม่คนที่ 2  แล้วตอนนี้เธอเข้าใจความรู้สึกของลูกรึยัง? 

แม่คนที่ 1 จริงสินะ (สะอื้นเสียงเครือ) 



หมอเหมียว
ชวนคุย 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ผลึกน้ำและความคิดเชิงลบ 

มีการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อ ดร. มาซารุ เอะโมโตะ 

โดยการนำน้ำจากแหล่งต่างๆ ไปแช่แข็ง และถ่ายภาพน้ำในรูปของผลึก เช่น 

น้ำประปาในเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น น้ำประปาที่กรุงลอนดอน กรุงปารีส หรือ 

น้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากน้ำพุ น้ำฝน ทะลสาบ แม่น้ำ หนอง บึง ฯลฯ 

ที่น่าสนใจคือน้ำนั้นที่เรามองเห็นด้วยตามีความใสเหมือนๆ กัน แต่ผลึกน้ำ 

ที่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง น้ำบางแห่งให้ผลึกน้ำที่สวยงามราวอัญมณี 

แต่น้ำบางแห่งให้ผลึกที่บิดเบี้ยว ไม่เป็นรูปร่าง   

 เมื่อ ดร. มาซารุ ทำการทดลองต่อโดยการเปิดเพลงให้น้ำฟังเพลง 

ของบีโทเฟน โมสาร์ท บาค โชแปง เพลงพื้นเมืองของเกาหลี พระสูตรของ 

ทิเบต เปรียบเทียบกับเปิดเพลงเฮฟวี่เมทัล เพลงป็อปญี่ปุ่น ค้นพบว่า 

ผลึกของน้ำจากดนตรีกลุ่มแรกเป็นผลึกที่สวยงาม ขณะที่ผลึกน้ำที่ได้ 

ฟังเพลงเฮฟวี่เมทัล ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นและปฏิเสธโลก 

มีรูปร่างหกเหลี่ยมที่แตกสลายไม่เป็นรูปผลึก หรือผลึกน้ำที่ได้จากการฟัง 

เพลงป็อปญี่ปุ่น เป็นรูปหกเหลี่ยมที่แตกๆ และผลึกรูปสี่เหลี่ยม 

ที่ยิ่งน่าทึ่ง เมื่อเขาทดลองเขียนข้อความให้น้ำดูโดยการติดไว้ที่ข้างขวด เช่น 

คำว่าขอบคุณในภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น  คำว่ารัก ไอ้โง่ ฉันโกรธแค้นแกจริงๆ 

ฉันจะฆ่าแก สวยงาม โสโครก ผลึกน้ำที่เห็นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ผลึกน้ำของ 

คำว่าความรักเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งผลึกเรียงกันอย่างสวยงาม แต่ผลึกน้ำของคำว่าไอ้โง่ 

หรือฉันจะฆ่าแก ฉันโกรธแค้นแกจริงๆ นั้น รูปร่างของผลึกน้ำที่ออกมานั้นน่าเกลียด 

และดูน่ากลัว 

การทดลองนี้ช่วยเปิดมุมมองและให้แง่คิดในการเลี้ยงลูกแก่พ่อแม่ได้ 

บ้างหรือไม่ ในขณะที่น้ำซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่มีหัวใจเหมือน 

กับคน น้ำกลับรู้สึกรู้สมต่อสภาพแวดล้อมและคำพูดได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อ แล้วลองคิดถึงจิตใจของคน หรือเด็กๆ ที่พ่อแม่พูดจา 

ใส่อารมณ์ กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ตะคอก เยาะเย้ย 

ดูถูก ตำหนิติเตียน ถูกว่าบ่อยๆ ลูกจะเป็นอย่างไร 

เห็นได้จากผลึกน้ำที่น่าเกลียดน่ากลัวของคำว่าไอ้โง่ 

ฉันจะฆ่าแก ฉันโกรธแค้นแกจริงๆ 



การพูดเปรียบเทียบ 
ในเชิงลบ 

เป็นการบั่นทอน 
และทำร้ายจิตใจลูก   

*หัวใจการเลี้ยงดู

55
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• การดุว่า เปรียบเทียบ ทำให้เสียกำลังใจอยู่บ่อยๆ นอกจากจะทำให้เด็ก 

 หวั่นไหว เสียใจแล้ว ยังอาจทำให้เด็กคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ขาดแรงจูงใจภายใน 

 ที่จะทำดีเพิ่มขึ้นด้วยตัวเอง กลายเป็นทำดีเพราะกลัวการดุว่า 

• การทำร้ายจิตใจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ช่วยในการ 

 ฝึกฝนพัฒนาความสามารถของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการลงโทษที่โหดร้าย 

 เพราะเด็กจะจำไปอีกนานแสนนาน ทั้งๆ ที่ความผิดพลาดอาจเป็นเรื่อง 

 เล็กน้อยเท่านั้น 

• คำชม ส่งผลทำให้เกิดกำลังใจ และทำให้อยากทำดีเพิ่มขึ้น   

• คำชมที่ดี คือชมที่พฤติกรรมของเด็ก เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การคิดดี 

 พยายามมองหาพฤติกรรมดีๆ ในตัวเด็กแล้วชมให้ถูกจังหวะ 

 เด็กจะรู้สึกภูมิใจตนเอง  

• ในวัยเด็กท่านเคยถูกพ่อแม่พูดเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไม่ ท่านรู้สึกอย่างไร แล้วท่าน 

 โต้ตอบพ่อแม่อย่างไร  และท่านเคยเปรียบเทียบลูกเหมือนที่ท่านเคยถูกเปรียบเทียบในวัยเด็ก 

 หรือไม่ ทำไมจึงทำเช่นนั้น 

• อ่าน “ผลึกน้ำและความคิดเชิงลบ” แล้ว ขอให้ท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าข้อมูลเรื่องนี้ 

 ช่วยเพิ่มแง่คิดและเปิดมุมมองในการเลี้ยงลูกของท่านหรือไม่ อย่างไร 

• อยากให้ช่วยกันรวบรวมคำพูดเชิงลบที่เรามักใช้ว่าลูก ตำหนิลูก และช่วยกันคิดคำพูดเชิงบวก 

 ที่ต่อไปนี้เราจะนำมาใช้แทนในการปรับพฤติกรรมลูกให้ดีขึ้น   

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย  ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
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ตอนที่ 8 เลี้ยงลูกไม่ให้เบี่ยงเบนทางเพศ 

สาเหตุที่เด็กจะมีพฤติกรรมผิดเพศเกิดจากปัจจัยการเลี้ยงดู 

หรือปัจจัยทางร่างกายที่สมองและฮอร์โมนผิดปรกติ 

แต่ถึงอย่างไรเด็กที่มีพฤติกรรมผิดเพศก็ต้องการการเลี้ยงดู  

ด้วยความรักและการยอมรับจากครอบครัวและคนรอบข้าง    

พ่อคนที่ 1 โอ๊ย! กลุ้มใจว่ะ! ทำไมลูกชายฉันมันถึงนุ่มนิ้มนุ่มนิ่ม ฉันกลัวจะเป็นตุ๊ด จะเลี้ยง 

 ยังไงให้มันโตขึ้นเป็นผู้ชายเต็มตัว แมนๆ น่ะ 

พ่อคนที่ 2 ก็เลี้ยงปรกติเนี่ยแหละ 

พ่อคนที่ 1 ง่ายอย่างงั้นเชียว? 

พ่อคนที่ 2 เออสิ เลี้ยงลูกคน ไม่ใช่ลูกสัตว์ประหลาดซะหน่อย! แกก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก 

 ไม่นอกใจเมีย ให้ความรักความอบอุ่น มีเวลาเที่ยวเล่นด้วยกัน ใช้เหตุผล 

 ไม่ใช้อารมณ์เลี้ยงลูก แกเป็นพ่อแบบนี้ได้ไหมล่ะ? 

พ่อคนที่ 1 ฉันเป็นพ่อแบบที่แกบอกมาเป๊ะ! 

พ่อคนที่ 2 งั้นก็สบายใจได้ แต่ถ้าลูกแกโตขึ้นมาแล้วเป็นตุ๊ดจริงๆ ก็ต้องทำใจยอมรับ 

พ่อคนที่ 1 ฉันรับไม่ได้หรอก!!! (น้ำเสียงทนไม่ได้) 

พ่อคนที่ 2 คิดดูสิ เด็กจะน่าสงสารมากแค่ไหน ไม่กล้ายอมรับตัวเอง แย่ที่สุดคือพ่อแม่ที่เขารัก 

 กลับยอมรับเขาไม่ได้ เก็บกดและเกลียดตัวเอง จะโตขึ้นมามีอนาคตได้ไง ถ้าลูกแก 

 เป็นตุ๊ด อย่างแรกเลยแกต้องยอมรับในแบบที่เขาเป็น ไม่ใช่อย่างที่แกอยากให้เป็น 

 แกเปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอก ความจริงก็คือความจริง (เน้นเสียงจริงจัง) 

พ่อคนที่ 1 ลูกฉันโตขึ้นมาจะเป็นตุ๊ดจริงๆ เหรอ?!? (ร้องเสียงหลงอย่างตกใจและสิ้นหวัง) 

พ่อคนที่ 2  ฉันสมมุติโว้ย! (หัวเราะ) 

พ่อคนที่ 1 เฮ้อ! โล่งอก!!  



หมอเหมียว
ชวนคุย 
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บทบาทพ่อที่หายไป 
ปัจจุบันครอบครัวไทยกำลังประสบกับปัญหาพ่อแม่ 

มีเวลาพูดคุยกับลูกน้อย โดยเฉพาะบทบาทของพ่อต่อ 

การเลี้ยงดูลูกค่อยๆ ลดหายลงไปจากครอบครัว จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างพ่อที่มีอายุ 25-60 ปี 

จำนวน 1,563 ตัวอย่างของสำนักวิจัยเอแบคโพล พบว่า 79% พักอาศัยอยู่กับลูก ขณะที่ 21% 

ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับลูก เนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจทำให้พ่อใช้เวลาทำงานมากขึ้น ต้องอพยพมา

ทำงานในกรุงเทพฯ การหย่าร้าง อยู่คนละบ้าน ฯลฯ         

บทบาทความเป็นพ่อมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของลูกในด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาการ 

ทางเพศที่เด็กได้รับจากการเลี้ยงดูตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น แบบอย่างทางกายภาพและการปฏิบัติ 

ต่อครอบครัว เช่น สัมผัสที่นุ่มนวลน้อยกว่าแม่ ท่าทีที่มั่นคง ความแข็งแรง น้ำเสียงที่ใหญ่ 

การเล่นกับลูกในลักษณะของผู้ชายที่ท้าทาย โลดโผน ผจญภัย ความเป็นผู้นำของพ่อ การดูแล 

คนที่อ่อนแอกว่า ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมบทบาททางเพศและ 

บุคลิกเพศชายให้กับลูกชาย ส่วนลูกสาวจะเก็บบุคลิกของพ่อไว้ในความทรงจำ มีผลต่อการคบเพื่อน

ต่างเพศเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น และลดโอกาสเสี่ยงในการเบี่ยงเบนทางเพศ 

บทบาทพ่อมีความสำคัญ 
ต่อพัฒนาการทางเพศของลูก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

การเลี้ยงลูกชายให้เป็นลูกแหง่ เช่น ร้องไห้เก่ง ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพา 

คนอื่น แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบ ฯลฯ เป็นเรื่อง

ที่ทำได้ไม่ยาก โดยการตามใจเด็กมากๆ คอยช่วยเหลือ คอยให้ความสงสาร

และเข้าไปทำงานแทนเด็ก 

• การเลี้ยงลูกชายให้มีพฤติกรรมสมชายนั้น ลูกชายต้องการต้นแบบที่ดี พ่อที่ 

 ใกล้ชิด สนิทสนม ให้เวลาทำกิจกรรมด้วย ฝึกสอนด้วยเหตุผล จะช่วยให้ 

 เด็กได้เลียนแบบพฤติกรรมเพศชายได้ดี 

• การฝึกให้ลูกชายได้ทำเป็นจริงๆ มิใช่สอนแค่คำพูด จะช่วยพัฒนาลักษณะ 

 เด่นของลูกผู้ชาย และชื่นชมสิ่งสำคัญในลูกชายให้ชัดเจน เช่น เสียสละ 

 ช่วยเหลือผู้อื่น อดทน ยอมลำบาก รับผิดชอบและแก้ปัญหาในบ้านได้ เช่น 

 ไฟดับ แก๊สหมด ซ่อมของ ฯลฯ 

• สาเหตุที่ทำให้เด็กเบี่ยงเบนทางเพศไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียว 

 แต่มีเรื่องทางชีวภาพเกี่ยวข้องด้วย ถ้าลูกเบี่ยงเบนทางเพศจริง พ่อแม่ควร 

 ทำใจยอมรับ ให้ความรักความเอาใจใส่แก่ลูกและรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ 

 การยอมรับโดยพ่อแม่จะช่วยให้ลูกปรับตัวได้ดีในสังคม 

 ควรทำ

 ไม่ควรทำ
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• คำถามที่พ่อแม่สมัยนี้มักจะมีไว้ในใจคือ เลี้ยงลูกชายอย่างไรไม่ให้เป็นตุ๊ด หรือเกย์ 

 เมื่อวิเคราะห์แนวคิดของพ่อทั้งสองท่านในละคร ท่านคิดว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไร 

• หากลูกของท่านมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ท่านรับได้หรือไม่ เพราะอะไร 

 เป็นความผิดของลูกหรือไม่ 

• ท่านจะทำอย่างไรหากลูกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ลูกต้องการพ่อแม่ที่จะคอยสั่งสอนชี้แนะและปกป้องให้เขาปลอดภัย 

จากสื่อรอบตัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ไม่มีใครเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับ  

พ่อแม่ค่ะ พ่อแม่ควรแบ่งเวลาทำงานให้เหมาะสมและมีเวลาให้กับลูก  

อย่าฝากความหวังไว้กับพี่เลี้ยงเด็ก หรือปล่อยให้ทีวีเลี้ยง เพราะไม่สามารถ

ฝึกสอนให้ลูกดีอย่างที่พ่อแม่ต้องการค่ะ 

แม่ ฮัลโหล ส้ม วันนี้แม่กลับดึกหน่อยนะลูก ต้องปิดบัญชีประจำเดือน 

ส้ม อีกแล้วเหรอคะ? 

แม่ แม่จะรีบให้เร็วที่สุด แล้วคุณพ่อล่ะลูก? 

ส้ม ยังไม่กลับค่ะ 

(ซาวนด์เสียงละครฉากตบจูบในละครภาคค่ำ)

นางเอก กรี๊ดดด.....ฉันเกลียดคุณ! ไอ้คนสารเลว!! (เสียงตบหน้าดังฉาด) 

พระเอก แรงเยอะดีนัก เดี๋ยวผมจะทำให้คุณรู้ว่าผมแน่กว่าไอ้ธีรเดชแค่ไหน! มานี่!! 

(ซาวนด์เสียงกรีดร้องปลุกปล้ำระหว่างพระเอกกับนางเอกคลอเป็นแบ็กกราวนด์)

แม่ ดูละครเรื่องอะไรลูก? (น้ำเสียงกังวล) 

ส้ม ซาตานพิศวาส พระเอกกำลังจะปล้ำนางเอกพอดีค่ะ 

แม่ แล้วน้องล่ะ?!? 

ส้ม นั่งดูอยู่ด้วยกันค่ะ  

แม่ แล้วทำไมพี่หล้าไม่พาน้องไปอาบน้ำเข้านอน!! (น้ำเสียงโกรธ) 

ส้ม พี่เขาขอดูละครจบก่อนค่ะ แม่คะ แค่นี้ก่อนนะคะ หนูจะไปดูละครต่อ กำลังสนุก 

 นางเอกตบ พระเอกจูบ (เล่าด้วยน้ำเสียงคิกคัก) 

หมอเหมียว
ชวนคุย 

ตอนที่ 9 ตบจูบ 
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ความรุนแรงจากละคร 

พ่อแม่บางคนอาจปล่อยให้ลูกดูละครโทรทัศน์โดยที่ไม่ได้นั่งดูอยู่ด้วย เพราะไม่ได้ตระหนัก 

ถึงความรุนแรงที่แทรกอยู่ในละคร มีผลสำรวจและวิจัยจากสถาบันต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิกฤต 

ความรุนแรงซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เด็กไทยกำลังเผชิญในอนาคต หากเด็กนั่งดูละครที่มีฉาก 

ความรุนแรงบ่อยๆ ย่อมเลียนแบบพฤติกรรมและซึมซับไปเป็นค่านิยมจนกลายเป็นปัญหาของ 

สังคมต่อไป 

ผศ. พรทิพย์ เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยเรื่อง 

“รู้เท่าทันละครไทย” จากละคร 150 เรื่อง ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2550 และวิเคราะห์ย้อนหลัง 

เปรียบเทียบกับละครบางเรื่องในช่วงปี 2548-2549 พบว่า ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรุนแรง 

การยกย่องคนมีฐานะ กดคนด้อยกว่า ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้รวย มีการกดขี่ทางเพศ ชู้สาว นอกใจ 

การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม การทิ้งลูก ความรุนแรงถูกแทรกในละคร ทำให้เห็น 

ว่าการใช้กำลัง-การทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักเป็นความชอบธรรม ลูกต้องแสดงความ 

กตัญญูโดยแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาให้ ซึ่งมักเป็นคนรวย มีชาติกำเนิดดี เรื่องเหล่านี้ทำให้ 

คนในสังคมคิดแบบอื่นไม่ได้นอกจากการใช้ความรุนแรง หรือทำอะไรก็ได้เพื่อให้มีหน้ามีตา 

มีฐานะทางสังคม พ่อแม่ควรชี้แนะ ชวนคิดชวนคุย 
ถึงพฤติกรรมที่ดี-ไม่ดีในละคร 

 และไม่ควรปล่อยให้ลูกดูทีวีตามลำพัง 

*หัวใจการเลี้ยงดู

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจความฉลาดทางอารมณ์

หรืออีคิวในเด็กไทยอายุ 3 ขวบขึ้นไปของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติปีล่าสุด พบว่า มีเด็กไทย 30% ที่เริ่มใช้ความรุนแรง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

อัตราการเกิดโรคเอดส์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2550-2551) และทำท่าว่า 

จะควบคุมไม่ได้ 

รายงานของหน่วยงานอาชญากรรมและยาเสพติด สหประชาชาติ ปี 2550 ระบุว่า 

ไทยติดอยู่ในกลุ่ม 68 ประเทศ ที่มีสถิติการข่มขืนเพิ่มขึ้น จากการสำรวจใน 189 ประเทศทั่วโลก 

สถิติการกระทำความผิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2548-2549 พบคดีที่เกี่ยวกับ 

ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน สูงถึง 33,669 คดี 
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• เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์นานกว่า 3-5 ชั่วโมง 

 ต่อวัน ทำให้เสียเวลาไปทั้งหมด 1,095-1,825 ชั่วโมงต่อปี 

 แทนที่จะเอาเวลานั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่น 

• การซึมซับจากการเห็นบ่อยๆ จะมีอิทธิพลต่อเด็กสูง ดังนั้นการที่ 

 พ่อแม่พร่ำบอกเด็กว่าการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นสิ่งไม่ดี จึงไม่ค่อย 

 ได้ผล ถ้าเด็กยังดูละครโทรทัศน์บ่อยๆ 

• ยิ่งพ่อแม่ปล่อยให้ดูละครโทรทัศน์ตั้งแต่เล็ก เด็กก็จะเลียนแบบ 

 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาก 



• ท่านคิดว่าลูกของท่านได้ชมฉากความรุนแรงจากละครทั้งเรื่อง ข่มขืน 

 ทะเลาะ ตบตี พูดจาหยาบคาย โดยที่ท่านไม่ได้นั่งดูอยู่ด้วย 

 บ่อยหรือไม่ แล้วท่านมีความกังวลใจต่อภาพเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 

• ท่านเห็นผลกระทบอะไรบ้างจากการที่ลูกดูทีวี    

• ช่วยกันรวบรวมวิธีการที่พ่อแม่จะใช้ในการลดจำนวนชั่วโมง 

 การดูทีวีของลูกลง   



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย  ไม่ควรทำ 
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ตอนที่ 10 ผิดเปน็ครู 

เมื่อลูกทำผิดพลาดร้ายแรง พ่อแม่อย่าเพิ่งชี้ผิดไปที่ลูกแต่ฝ่ายเดียว 

แต่ควรย้อนมองด้วยว่าเรามีส่วนในปัญหานั้นหรือไม่ การยอมรับ  

ข้อผิดพลาดและเผชิญกับปัญหาโดยไม่หลบหนีจะช่วยผ่อนหนัก  

ให้เป็นเบา สำคัญคือความรักและกำลังใจจากคนในครอบครัว  

จะช่วยเปลี่ยนปัญหาที่ติดลบให้กลับเป็นบวกได้ค่ะ   

พ่อ ไหน พ่อขอดูสมุดพกหน่อยซิ! (น้ำเสียงตื่นเต้น) 

เก่ง คะแนนยังไม่ดีเลยพ่อ (เสียงพลิกสมุดพก) 

พ่อ ใครบอกล่ะ ดีกว่าเทอมที่แล้วตั้งเยอะ พ่อเห็นสองตั้งหลายตัว ไม่เห็นศูนย์สักกะตัว 

เก่ง เทอมที่แล้วผมสอบตกเพราะหนีเรียนไปเล่นเกม ทำไมพ่อกับแม่ไม่ว่าผมเลย ไม่ 

 โกรธเหรอครับ? 

พ่อ พ่อกับแม่เสียใจมากกว่า มัวแต่ทำงานหาเงินเยอะๆ ไม่มีเวลาให้ลูก ทิ้งให้เหงา 

 จนต้องไปติดเกมแล้วสอบตก (เสียงเศร้า) 

เก่ง พ่อรู้ไหม ตอนพ่อพูดว่า คนเราผิดพลาดได้ทั้งนั้น เป็นบทเรียนให้เราไม่ทำผิดซ้ำ 

 อีก แล้วแม่ก็เข้ามากอด ไม่ด่า ตี หรือบ่นที่ผมสอบตก ผมรู้สึกอบอุ่น แล้วก็รักพ่อ 

 กับแม่มากเลยครับ 

พ่อ พ่อรู้ว่าลูกก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น เก่งสอบตกก็เป็นเรื่องดีนะ 

เก่ง อ้าว! ไหงเป็นงั้นล่ะพ่อ!?! 

พ่อ มันทำให้ได้คิดว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ผิดพลาดกันแค่ไหน แล้วเราสามคนก็ช่วยกัน 

 เอาความสุขของครอบครัวกลับมาไง 



หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ขอบคุณความผิดพลาด 

เมื่อลูกทำผิดพลาดร้ายแรง พ่อแม่อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นความผิด 

ของลูกแต่ฝ่ายเดียว การเพ่งโทษ มองแต่พฤติกรรมที่ไม่ดีของลูก ซ้ำเติมด้วยความคิดและอารมณ์

ลบๆ จะยิ่งขยายปัญหาให้บานปลายและรุนแรงมากขึ้นไปอีก วางคำตำหนิติเตียนทั้งหมดลง 

ไม่เริ่มต้นกล่าวโทษอีกฝ่ายก่อน แต่พร้อมเปิดใจรับฟัง จะทำให้ลูกกล้าเปิดเผยถึงสาเหตุของปัญหา

และนำไปสู่การแก้ไขได้ร่วมกันในที่สุด ทักษะสำคัญที่พ่อแม่ควรใช้ในการรับฟังปัญหาของลูกคือ   

• ฟังลูกให้ได้ยิน 

คือฟังอย่างตั้งใจว่าลูกคิดหรือรู้สึกอย่างไร รอลูกพูดให้จบเสียก่อน ไม่พูดขัดหรือพูดดักคอ 

ลูก ไม่ตัดสินความคิดลูกว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว   

• เข้าใจความรู้สึกของลูกมากกว่ามุ่งสั่งสอน 

การให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ของเขาแทนการมุ่งสั่งสอน จะช่วยให้ 

เด็กรู้สึกอบอุ่นและยินดีบอกเล่าถึงปัญหาและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  

• สอนให้มองมุมบวก

แนะให้มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่จะไม่พลาดซ้ำ และขอบคุณต่อปัญหาและอุปสรรค 

ที่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง อย่าจมอยู่กับทุกข์และการเพ่งโทษซึ่งทำให้เสียเวลา รีบแก้ไขและ 

ดึงความสุขของครอบครัวกลับมาดีกว่า    

ความผิดพลาดเป็นบทเรียนสำคัญ 

*หัวใจการเลี้ยงดู

การปฏิเสธปัญหา หรือมองปัญหาในแง่ไม่ดี หรือกล่าวโทษว่าคนใดคนหนึ่งเป็น

เหตุทำให้เกิดปัญหา นอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังทำให้เสียสัมพันธภาพ 

เสียกำลังใจ และที่สำคัญคือ ปัญหายังคงอยู่ต่อไป

ควรทำ 
• เมือ่เกดิปญัหาใหม้องรอบดา้น ไตรต่รองหาสาเหตแุละแกท้ีส่าเหตทุกุๆ ดา้น เช่น ปัญหาที่ตัวเด็ก  

 ปัญหาที่พ่อแม่ ปัญหาที่เพื่อน หรือปัญหาของสภาพแวดล้อม จะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้ผล 

• การยอมรับปัญหา มองปัญหาในแง่ดี จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยทำให้ได้ไตร่ตรองหาสาเหตุ  

 เรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข จะช่วยทำให้ปัญหาลดน้อยลง 

• สมัพนัธภาพทีด่จีะชว่ยทำใหท้กุฝา่ยหนัหนา้เขา้มารว่มมอืกนั สามารถฟนัฝา่อุปสรรคต่างๆ ได้ด้วย 

 ความรัก ความเข้าใจ 

• การเผชิญหน้ากับความผิดพลาดต้องใช้ความกล้าหาญและเด็กยังต้องการกำลังใจ พ่อแม่ควร  

 ชื่นชมกับสิ่งที่เด็กทำ และทำให้เด็กรู้ว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของลูก  

• ระยะแรกในการฝึกฝนแก้ปัญหา เด็กมักคิดผิดมากกว่าคิดถูก เด็กมักแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ผิด  

 มากกว่าจะใช้วิธีการที่ถูก ความใกล้ชิดช่วยเด็กให้หัดคิดวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ ทางและให้  

 คิดถึงผลที่จะตามมา จะช่วยให้เด็กทำได้ดีขึ้น ทำได้เก่งขึ้น  

• ยิ่งแก้ปัญหาได้หลายอย่างจะทำให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เป็น  

 ทักษะที่ควรฝึกฝนเด็กมาตั้งแต่เล็ก โดยการปล่อยให้เด็กหัดทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง และเมื่อพบกับ 

 ปัญหาก็ปล่อยให้เด็กหัดคิดแก้ปัญหา 

 ไม่ควรทำ 
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• เมื่อพ่อและแม่ใช้ความรักความเข้าใจแทนการดุด่าและลงโทษเมื่อลูกทำผิดร้ายแรง 

 ทุกอย่างก็ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี อยากให้ท่านช่วยกันคิดว่าทั้งพ่อและแม่ 

 ในละครมีท่าทีต่อปัญหาและคุณสมบัติอะไรที่ช่วยให้ลูกเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมได้   

• แล้วท่านได้รับบทเรียนอะไรจากการแก้ไขปัญหานี้ 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 11 หุงข้าว ความรู้จากพ่อ 

ลูกเสือคนที่ 1 โอ้โห...เจ๋งมากเลย! 

ลูกเสือคนที่ 2 ข้าวไม่ไหม้ด้วย ไหนลองชิมซิว่าสุกไหม โอ้...ทั้งนุ่มทั้งหอม  

ลูกเสือคนที่ 1 เก่งมากนะ โนบิตะ เอ๊ย! ดิว ตอนแรกเซ็งเลยที่ได้นายมาเข้ากลุ่ม เห็นจ๋องๆ 

 นึกว่าจะไม่ได้เรื่อง แต่จริงๆ นายเจ๋งว่ะ    

ลูกเสือคนที่ 2 ใครสอนนายหุงข้าวหม้อสนามเนี่ย? 

ดิว พ่อ พ่อสอนตอนพาไปเที่ยวป่า 

ลูกเสือคนที่ 2 เหรอ! พ่อนายดีเนอะ พ่อฉันให้รอกินอย่างเดียว บอกว่าขืนให้ฉันหุง 

 เดี๋ยวข้าวไหม้ 

ลูกเสือคนที่ 1  ฉันนะเคยขอแม่หุงข้าว ขนาดหม้อไฟฟ้าที่ง่ายกว่านี้เยอะ แม่บอกไม่ต้อง 

 กลัวเสียของ 

ดิว พ่อสอนให้ติดไฟแบบไม่ใช้ไม้ขีดด้วยนะ (น้ำเสียงภูมิใจ) 

ลูกเสือคนที่ 2 เหรอ! เก่งจัง ดิวสอนพวกเราด้วยน้า นะๆๆ 

ดิว ได้สิ โน่น ครูเดินมาให้คะแนนแล้ว 

ครูฝึก ไหน ครูขอดูข้าวกลุ่มนี้หน่อยซิ กลุ่มที่แล้วเป็นข้าวสามกษัตริย์ ข้างล่างไหม้ 

 ตรงกลางแฉะ ข้างบนดิบ (เด็กๆ หัวเราะ) เปิดฝาซิ ข้าวกลุ่มนี้ยอดจริงๆ 

 เอาไปเลย 10 คะแนน 

เด็ก เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

พ่อแม่มักให้ความสำคัญกับความรู้จากหนังสือเรียนมากกว่าความรู้ที่พ่อแม่มี  

เพราะมองว่าไม่สำคัญ การฝึกให้ลูกช่วยตัวเองและทำงานบ้านรวมถึง  

การให้ลูกได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายแทนการเรียนหนังสืออย่างเดียว  

จะช่วยให้ลูกเก่งและพึ่งตนเองได้ค่ะ   

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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• เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งจากครอบครัวและโลกรอบตัวซึ่งเป็น 

 แหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ไม่ควรจำกัดเฉพาะความรู้แคบๆ ในห้องเรียน   

• ความรู้ที่มีอยู่ในตัวพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ เป็นความรู้สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 

 เพราะเป็นความรู้มหาศาลที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากความรู้ 

 ที่ได้ เด็กยังมีความภาคภูมิใจต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ยึดโยง 

 จิตใจคนในครอบครัวเอาไว้  

• ความรู้อย่างเดียวยังสู้ทำสำเร็จไม่ได้ เช่น อธิบายการหุงข้าวได้ดีแต่หุงข้าวเองไม่ได้ 

 ยังสู้อธิบายคนอื่นก็ได้และหุงข้าวให้คนอื่นดูก็ได้   

• สอนความรู้ให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้เร็ว ลูกก็จะยิ่งเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ 

 มากขึ้น 

• ทำได้มากกว่าเพื่อน ก็เท่ากับสอนภาวะผู้นำให้เด็ก 

พ่อแม่มักทุ่มเทให้ความสำคัญในการเรียนหนังสือ หรือ 

ความรู้ในตำราของลูก มากกว่าการส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ทักษะชีวิต 

ด้านอื่นๆ ทั้งๆ ที่การเรียนรู้เหล่านี้เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อลูกๆ 

ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะความรู้จากพ่อแม่ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนเป็น 

พ่อแม่คน  เราสามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลายรูปแบบและวิธีการไว้เป็นความสามารถติดตัวลูกได้ เช่น 

• ผ่านการเล่น เช่น การสอนลูกทำของเล่น-ทำสิ่งประดิษฐ์ การเล่นเกมหมากกระดาน     

• ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การเตรียมตัวเดินทาง การจัดกระเป๋า การศึกษาพื้นที่ที่จะ 

ไปเที่ยว การดูแผนที่ การกางเต็นท์ การก่อไฟ การหุงข้าวหม้อสนาม ฯลฯ 

• ผ่านงานสวน เช่น การปลูกต้นไม้-สมุนไพรและประโยชน์ใช้สอย การศึกษาวงจรชีวิตแมลง 

การขยายพันธุ์ การให้ปุ๋ย การสังเกตธรรมชาติ การดูนก 

• ผ่านงานครัว เรื่องโภชนาการ เช่น การเลือกเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆ เคล็ดลับการทำอาหาร 

เครื่องปรุง ขั้นตอนการทำอาหาร สูตรอาหารต่างๆ อาหารนานาชาติ ของหวาน เครื่องดื่ม 

ประวัติศาสตร์อาหาร   

• ผ่านการสอนด้านการเงิน เช่น การทำบัญชีรับ-จ่าย การออมเงิน การเปิดบัญชีธนาคาร 

การเบิก-ถอนบัญชี   

• ผา่นการชว่ยกจิการของครอบครวั เชน่ การบรกิารลกูคา้ การพดูคยุใหข้อ้มลูสนิคา้ การคำนวณเงนิ

เมื่อความรู้ความชำนาญหลายๆ ด้านที่พ่อแม่สอนทำให้เด็กเก่ง มีในสิ่งที่เพื่อนไม่มี หรือทำเป็น 

ในสิ่งที่เพื่อนทำไม่เป็น จะยิ่งทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม มีสภาวะผู้นำ เกิดภาคภูมิใจในพ่อแม่ที่สอน 

ความรู้เหล่านี้ให้ 

ความรู้จากพ่อแม่ 

ความรู้ของพ่อแม่เป็นขุมทรัพย์สำคัญในการฝึกฝนลูก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

การห้าม ดุว่า เร่งรัด บีบบังคับ 

จะเป็นตัวทำลายความอยากเรียนรู้ของเด็ก

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
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• ให้ท่านสรุปถึงความรู้ความชำนาญที่ท่านมีแต่ไม่มีสอนในโรงเรียน 

• ช่วยกันคิดและแลกเปลี่ยนร่วมกันว่าความรู้เหล่านี้ (ที่ท่านมีแต่ไม่มีสอนในโรงเรียน) 

 จะช่วยพัฒนาลูกในด้านใดบ้าง 

• ท่านคิดว่าจะนำความรู้ความชำนาญที่ท่านมีมาสอนลูกบ้างหรือไม่ 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 12 พลิกวิกฤตให้เปน็โอกาส 
(เสียงจานตกกระทบพื้นแตกดังเพล้ง!)

แม่ แม่บอกแล้วใช่ไหมให้ถือระวังๆ! 

ลูก หนูถือระวังแล้ว (น้ำเสียงจะร้องไห้) 

แม่ อย่าเดินไปทั่วสิ เดี๋ยวกระเบื้องบาดเท้า! บอกให้ถือดีๆ ระวังตกแตก พูดเสร็จทำให้ 

 ดูเลย ดูซิจานชามใหม่ๆ เปลืองเงินมั้ยฮึ! นี่แม่ยังต้องมาลำบากเก็บกวาดอีก  

ลูก (สะอื้น) 

แม่ อย่าร้องนะ! เงียบเดี๋ยวนี้!! 

เสียงบรรยาย ดีกว่าไหมถ้าคุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส แทนที่จะพลิกโอกาสการเรียนรู้เป็นวิกฤต 

 ในใจลูก 

(เสียงจานตกกระทบพื้นแตกดังเพล้ง!)

ลูก หนูถือระวังแล้ว (น้ำเสียงจะร้องไห้)   

แม่ ไม่ต้องร้องไห้ลูก แม่รู้ว่าหนูระวังแล้ว เอ้านี่ ใส่รองเท้าก่อน กระเบื้องจะได้ไม่บาดเท้า              

ลูก แม่ไม่โกรธเหรอ ที่หนูทำจานใหม่ของแม่แตกหมดเลย 

แม่ ถึงโกรธแม่ก็เอาคืนมาไม่ได้ จานแตกก็เสียดายนะลูก แต่แม่จะเสียดายมากกว่า 

 ที่ไม่ได้สอนหนูว่าจะทำความสะอาดเศษกระเบื้องยังไงไม่ให้บาดมือบาดเท้า 

 จานแตกก็เป็นโอกาสดีนะลูก แม่จะได้สอนวิธีเก็บและกวาดเศษกระเบื้องให้หนูไง 

 ถ้าเกิดแบบนี้อีก หนูจะได้รู้ว่าต้องทำยังไง     

ลูก งั้นเสร็จจากเก็บเศษจานแตก หนูอยากทดลองดูว่า แก้วน้ำตกแตกจะเหมือนกับจาน 

 ตกแตกมั้ย? แม่ลองกับหนูนะ แล้วไข่ตกแตกจะเป็นยังไงน้า? (ซาวนด์เสียงหัวเราะ) 

ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสดีในการฝึกลูกให้แก้ไขปัญหา

จากเรื่องง่ายๆ ไปเรื่องยากๆ พ่อแม่ควรชี้แนะด้วยความรัก และชื่นชม  

เมื่อลูกแก้ปัญหาได้ จะทำให้เด็กมั่นใจ และสุดท้ายภาคภูมิใจในตัวพ่อแม่  

ที่สอนเขาให้รับมือกับปัญหาได้ค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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*หัวใจการเลี้ยงดู
ลูกเรียนรู้อะไรเมื่อทำจานตกแตก? 

ในบทความเรื่อง “มองมุมใหม่” ที่เขียนโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในนิตยสาร 

สารคดี เดือนเมษายน 2549 ปีที่ 22 ฉบับ 254 เล่าว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะจดจำ 

เหตุการณ์ในทางลบมากกว่าทางบวก ระหว่างการตำหนิติเตียนกับการกล่าวชื่นชม 

สิ่งที่เป็นความคิดหรือความรู้สึกเชิงลบจะประทับฝังแน่นในใจมากกว่า ที่น่าสนใจคือ 

ตัวอย่างที่ท่านนำมาเล่าว่า มีครูคนหนึ่งยกกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ซึ่งบนกระดาษนั้นมีจุดสีดำเล็กๆ 

อยู่จุดหนึ่งอยู่ตรงมุมด้านขวา เมื่อครูถามนักเรียนว่าใครเห็นอะไรบนกระดาษบ้าง ทุกคนตอบว่า 

“เห็นจุดสีดำ” แต่ไม่มีใครตอบว่า “เห็นสีขาว” ของกระดาษที่เห็นได้ชัดและมีพื้นที่มากกว่า 



เมื่อลูกทำจานตกแตก ถ้าพ่อแม่เห็น “สีขาว” ที่มีพื้นที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

มากกว่าจุดดำเล็กๆ เพียงจุดเดียว ลูกจะเรียนรู้อะไร 

• ลูกเรียนรู้ว่า เมื่อเกิดปัญหา เรามีทางแก้ไข และมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

• ลูกเรียนรู้ว่า ปัญหาและอุปสรรคไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แม้ว่ามันดูเหมือนจะยากสักหน่อย 

 แต่เราสามารถรับมือกับมันได้ และจะจัดการอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นอีก 

• ลูกเรียนรู้ว่า มีวิธีใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน   

• ลูกเรียนรู้ว่า ความผิดพลาดเกิดได้ก็แก้ไขได้ ถึงแม้เขาจะทำผิดพลาด พ่อแม่ก็ยังรัก 

 ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมั่นคง 

• ลูกเรียนรู้ว่า เมื่อเกิดปัญหา พ่อแม่จะอยู่เคียงข้าง และสอนการแก้ไขปัญหา 

 ที่ถูกต้องให้ 

• ลูกเรียนรู้ว่า พ่อแม่เป็นคนเก่งที่เขาภูมิใจ และเขาจะเป็นอย่างที่พ่อแม่เป็น 



อยากให้ลูกเก่งและพึ่งตนเองได้ พ่อแม่ต้องมองเห็น “จุดดำ” ให้เป็นโอกาสในการเห็น 

“สีขาว”  ซึ่งเป็นพื้นที่เกือบทั้งหมดบนหน้ากระดาษแผ่นนั้น   

ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
คือโอกาสสำคัญในการฝึกฝนลูก 
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• เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งจากครอบครัวและโลกรอบตัวซึ่งเป็น 

 แหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ไม่ควรจำกัดเฉพาะความรู้แคบๆ ในห้องเรียน   

• ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นแบบฝึกหัดชั้นดีที่ใช้สอนลูกให้หัดแก้ปัญหา เช่น 

 สบู่ในห้องน้ำหมด เสื้อนักเรียนไม่แห้ง หมวกลูกเสือหาย ข้าวสารหมด ไข่เจียวไหม้  

 น้ำหกรดสมุดการบ้าน ไฟดับ เป็นต้น 

• ฝึกสอนเทคนิคในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

 + ให้เด็กเผชิญปัญหาโดยตรง คือคิดเองและแก้ปัญหาเองก่อน  

 + คุยถามความคิดและวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา 

 + ชมเมื่อเด็กคิดวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี 

 + ช่วยเด็กคิดหาวิธีแก้ปัญหาและผลที่จะเกิดตามมาหลายๆ ทางเพื่อเป็นทางเลือก   

 + ให้เลือกวิธีการที่ดีที่สุดและรองลงมา 

 + ชมการตัดสินใจ 

 + ให้โอกาสเผชิญปัญหาอีก 

• เมื่อเด็กแก้ปัญหารอบตัวได้จะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้น และจะยิ่งมั่นใจ 

 มากขึ้นเมื่อสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ จึงมีใจอยากเรียนรู้มากขึ้นเพื่อทำให้ 

 ดีกว่าเดิม  



การไม่ฝึกสอนแถมยังทำทุกอย่างและแก้ปัญหาแทนเด็ก 

ไปหมด เป็นวิธีการที่เด็กจะเรียนรู้ต่ำมาก 

ทำให้เด็กอ่อนแอ ไม่อดทน จิตใจเปราะบาง

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
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• ในการแก้ไขปัญหาของแม่ในละครที่ใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการสอนลูก ท่านเคยใช้ 

 วิกฤตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของลูกหรือไม่ ท่านคิดว่าลูกได้เรียนรู้อะไร    

• การฝึกให้ลูกหัดแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลา ความอดทนอดกลั้นของพ่อแม่ อยากให้ช่วยกัน 

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ท่านใช้ในการฝึกฝนลูกจนสำเร็จ  

• กรุณาช่วยกันทบทวนเหตุการณ์ที่ท่านอารมณ์เสียใส่ลูกเมื่อลูกทำผิดหรือทำของเสียหาย 

 ท่านคิดว่าลูกท่านได้รับผลจากเหตุการณ์นั้นอย่างไร 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 13 ฝึกลูกให้เก่งด้วยงานบ้าน 

แม่ ฮัลโหล แม่จ๋า (เสียงหวาน) 

ยาย แม่จ๋าเสียงหวานทีไร ฉันต้องไปเลี้ยงลูกให้แกทุกที   

แม่ แฮ่ๆๆ หนูโทรไปที่บริษัทจัดหาแม่บ้าน เขาจะส่งคนมาให้มะรืนนี้ค่ะ   

ยาย แกก็ฝึกให้ลูกๆ ช่วยทำงานบ้านสิ มัวแต่ออกไปทำงานนอกบ้านเหนื่อยงกๆ หาเงินมา 

 จ้างคนใช้เลี้ยงลูก ลูกก็เลยทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง หน้าที่รับผิดชอบในบ้านก็ไม่มี 

 คนใช้ลาออกทีชีวิตก็ปั่นป่วนกันทั้งบ้าน สมัยแม่เลี้ยงพวกแกมาหกคน ไม่เห็นต้องจ้าง 

 แม่บ้าน   

แม่ โธ่แม่! ชีวิตเดี๋ยวนี้น่ะแข่งกันจะตาย ลูกหนูไม่มีเวลามาฝึกงานบ้านหรอกค่ะ แค่ไปเรียน 

 พิเศษคณิต-วิทย์-อังกฤษทุกเย็นก็เหนื่อยจะแย่แล้ว ไม่งั้นก็สู้คนอื่นไม่ได้ เก่งงานบ้าน 

 ไม่ช่วยอะไรหรอกค่ะ ส่วนหนูเองก็ทำงาน ไม่มีเวลาฝึกหรอกค่ะ เรามีปัญญาจ้างคนใช้ 

 ก็จ้างไปเถอะค่าแม่  

ยาย แต่ฉันก็เห็นแกจนปัญญาเวลาคนใช้ลาออกทุกที ลูกจะดีมันต้องเลี้ยงด้วยมือพ่อแม่ 

 ไม่ใช่เลี้ยงด้วยมือคนใช้     

แม่ หลานจะดีต้องมีมือตายายเลี้ยงด้วยค่ะ งั้นหนูยืมมือแม่เลี้ยงหลานสักสองสามวันนะคะ   

ยาย เฮ้อ! เวรกรรม!!! 

แม่ ไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะ (น้ำเสียงล้อเลียน) 

ยาย ฉันถอนหายใจพวกแม่สมัยใหม่อย่างแกต่างหากล่ะ! 

พ่อแม่มักดูถูกงานบ้านว่าเหนื่อยและน่าเบื่อ แต่มักไม่ทราบว่างานบ้าน  

ทำให้ลูกของเราเก่งขึ้น ขณะที่เด็กเก็บห้องของตนเองให้เรียบร้อย  

เด็กกำลังฝึกเรื่องการจัดระบบ การจัดเรียงตามขนาด ความคิด  

สร้างสรรค์ เรื่องศิลปะในการตกแต่งห้อง และที่สำคัญ งานบ้านทุกอย่างเป็นช่องทางให้

เด็กทำดี คือรับผิดชอบตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่น และได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ถอดรหัสลับงานบ้าน 

วิถีชีวิตในยุคที่ทุกอย่างเร่งด่วน ชีวิตของเด็กเต็มไปด้วยสิ่งเร้าที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ทีวี    

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เกมออนไลน์ที่เด็กๆ นั่งดูนั่งเล่นครั้งละหลายๆ ชั่วโมง อยู่แต่ในห้องแอร์ 

ไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ เล่นดินเล่นน้ำ คลุกโคลน ปีนต้นไม้ เดินบนพื้นหญ้า หรือไม่ค่อยได้วิ่งเล่น 

ไล่จับ กระต่ายขาเดียว กระโดดหนังยาง ตี่จับ หมากเก็บ ตีลังกา ไม่ต้องทำงานบ้านช่วยเหลือ 

พ่อแม่ ขอให้เรียนหนังสือให้เก่งๆ ก็พอ เมื่ออยู่ในสิ่งเร้าสูงและขาดการเล่นหรือการทำงานที่ต้องใช้

กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวมาก มีผลทำให้ระบบรับความรู้สึกในร่างกายเด็กทั้ง 3 ด้านทำงานไม่ 

เต็มที่และไม่ผสมผสานกัน จึงส่งข้อมูลที่บกพร่องไปยังสมอง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น 

อยู่ไม่นิ่ง ทรงตัวไม่ดี ไม่มีสมาธิ ก้าวร้าว เล่นแรงควบคุมอารมณ์ของตัวเองลำบาก หุนหัน 

พลันแล่น ฯลฯ  

ระบบรับความรู้สึก (Sensory System) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

• ระบบรับความรู้สึกจากผิวสัมผัส (Tactile System) เกี่ยวข้องกับการสัมผัสชนิดต่างๆ เช่น 

หยาบ นุ่มนวล แหลม เย็น ร้อน ระคายเคือง ฯลฯ ระบบรับความรู้สึกส่วนนี้จะทำงานเมื่อผิวของเรา 

สัมผัสพื้นผิวชนิดต่างๆ     

• ระบบรับความรู้สึกเวสติบูลาร์ (Vestibular System) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว 

หมุน แกว่ง การทรงตัว  ระบบนี้จะทำงานอย่างดีเมื่อเด็กนั่งชิงช้า ม้าหมุน เดินทรงตัวบนไม้กระดาน   

• ระบบรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ (Proprioceptive System) ระบบนี้ทำงาน 

เมื่อเด็กกระโดด เขย่ง ดึง ดัน ยกของ โหนบาร์ 

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรามอบหมายงานให้ลูกวัยประถมได้รับผิดชอบในการซักถุงเท้า ชุดชั้นใน 

ของตัวเอง ขณะที่เด็กขยี้ผ้า บิดให้แห้ง  ระบบรับความรู้สึกของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อจะทำงาน 

ระบบรับความรู้สึกของผิวสัมผัสก็ทำงานขณะที่ช่วยแม่นวดแป้งทำขนม และระบบรับความรู้สึก 

เวสติบูลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทรงตัวก็จะทำงานเมื่อลูกกำลังโก้งโค้งถูพื้น    

เมื่อลูกได้เล่นสนุก ได้เล่นกีฬาอย่างเพียงพอ ถูกฝึกฝนให้ทำงานบ้านหลายๆ ด้านและ

สม่ำเสมอ ระบบรับความรู้สึกทั้งสามชนิดจะทำงานผสานกันและทำให้สมองพัฒนาเกิดผลเป็นความ 

สามารถในเด็กคือ รวบรวมสมาธิได้ดี มีความสามารถในการจัดระบบระเบียบ การแก้ไขปัญหา 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี คิดเชิงนามธรรมและมีเหตุผล มีทักษะในการใช้ร่างกาย ซึ่งความสามารถเหล่านี้

จะไปส่งเสริมความสามารถทางด้านการเรียนของเด็กให้ดีขึ้น นี่คือรหัสลับของงานบ้านที่นอกจาก 

ได้งานแล้วยังได้พัฒนาสมองของลูก ช่วยเสริมสร้างจิตใจคือได้ทำดี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

เพราะสามารถเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวได้ 



*หัวใจการเลี้ยงดู

งานบ้านช่วยลูกพัฒนาศักยภาพและ
สมองของลูก 
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• คุณค่าของงานบ้านมีหลายอย่าง เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มความสามารถให้กับลูกได้ 

 ในหลายๆ ด้าน เป็นเครื่องมือใกล้ตัว ยิ่งฝึกลูกให้ทำงานบ้านเป็นหลายอย่าง 

 ก็จะเก่งหลายด้าน เช่น เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวางแผน จัดสรรเวลา 

 มีความอดทน คิดสร้างสรรค์ งานบ้านจึงช่วยพัฒนาสมองและส่งเสริมการเรียน 

 ในโรงเรียนของเด็ก 

• ให้ทำงานบ้านเท่ากับฝึกให้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นการแสดงความ 

 มีน้ำใจต่อครอบครัว ยิ่งรู้สึกเหนื่อยยากขณะทำงาน จะได้เข้าใจความลำบาก 

 ของคนอื่น และเป็นเส้นทางของการทำความดีที่ทำได้ง่ายๆ ในบ้าน

ถ้าพ่อแม่ดูถูกงานที่มอบให้เด็ก เด็กเองก็จะดูถูกงาน 

นั้นๆ ไปด้วย  เมื่อไม่ฝึกลงมือทำ เด็กจะพึ่งตนเอง 

ได้ต่ำ 



ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

• ในยุคสมัยปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่คิดว่างานบ้านยังเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรฝึกฝน 

 ให้ลูกและเด็กควรมีหน้าที่รับผิดชอบในงานบ้านอยู่หรือไม่ 

• ยิ่งฝึกให้ลูกทำงานบ้านเป็นหลายอย่างลูกก็จะเก่งหลายด้าน ท่านเห็นด้วยหรือไม่    

 อย่างไร 

• อ่าน “ถอดรหัสลับงานบ้าน” ที่เป็นข้อมูลประจำสารคดีตอนนี้แล้วคิดว่าสามารถ 

 ช่วยขยายมุมมองท่านเกี่ยวกับการฝึกลูกให้ทำงานบ้านหรือไม่ ลองช่วยกัน 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 14 เรียนพิเศษ 

พอ่ นีพ่อ่เตอืนเปน็ครัง้สดุทา้ย หยดุขีจ่กัรยาน ไปอาบนำ้ เตรยีมตวัไปเรยีนพเิศษเลขเดีย๋วนี!้ 

เกรซ หนขูอขีอ่กีแปบ๊เดยีว (ออ้นวอน) 

พอ่ ไม่ได!้ อยา่มาทำตวัไรส้าระอยา่งนี ้ไมง่ัน้พอ่จะไม่ใหข้ีอ่กี 

เกรซ หนูไม่ไดเ้ลน่กบัเพือ่นเลย มแีตเ่รยีนพเิศษ เรยีนพเิศษ เลกิเรยีนตอนเยน็กต็อ้งไปเรยีน 

 พเิศษ ปดิเทอมกต็อ้งเรยีนพเิศษ (หงดุหงดิ) 

พอ่ ลกูไมภ่มูิใจเหรอที่ใครๆ กช็มวา่ลกูพอ่เกง่ 

เกรซ ภมูิใจคะ่ แตห่นเูหนือ่ย ตอ้งเรยีนพเิศษเกอืบทกุวชิาเลย   

พอ่ พอ่แมล่ำบากหาเงนิกเ็พือ่ใหล้กูไดเ้รยีนสิง่ทีด่ทีีส่ดุ   

เกรซ หนแูคอ่ยากเลน่กบัเพือ่นบา้ง        

พอ่ คดิดนูะลกู ขณะทีเ่ดก็คนอืน่เอาแตว่ิง่เลน่ แตล่กูกำลงัเรยีนอยา่งหนกั คดิส ิ

 โตขึน้ใครจะมอีนาคตมากกวา่กนั   

เกรซ (สะอืน้)     

พอ่ กล็กูไง ลกูจะมอีนาคตทีด่แีละสงา่งามสมกบัชือ่ของลกู จ ีอาร ์เอ ซ ีอ ีเกรซซซ... 

 ไปอาบนำ้ พอ่จะพาไปเรยีนพเิศษ 

เกรซ (รอ้งไห้โฮ)    



น่าสงสารเด็กสมัยนี้ที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ใน

ห้องเรียน แต่การเล่น ได้พักผ่อน และนอนอย่างเพียงพอจะช่วยให้

ลูกย่อยและเก็บความรู้ที่ได้มาอย่างเป็นระบบ เด็กจะเรียนรู้ได้สูงสุด

เมื่อมีความสุขในการเรียนค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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Transfer Effect - การเชื่อมโยงการเรียนรู้ในสมอง 

การฝึกหรือเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การที่เด็กฝึกเล่นดนตรีนั้น นอกจากจะเกิด 

ผลโดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและเกิดทักษะทางด้านดนตรีแล้ว การเล่นดนตรียังเกิดผล 

ทางอ้อมในการไปกระตุ้นวงจรประสาทส่วนการเคลื่อนไหว การได้ยิน การคิด การมองเห็นของสมอง

อีกด้วย เมื่อฝึกซ้ำๆ ทำบ่อยๆ สมองส่วนนั้นก็จะได้รับการพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งสมองส่วนดังกล่าวนี้ 

คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์และภาษา รวมทั้งการควบคุม 

การเคลื่อนไหวร่างกาย ดังนั้นการที่เด็กฝึกเล่นดนตรีจนเก่งชำนาญแล้ว เด็กยังได้รับผลทางอ้อม 

คือได้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาตามไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ทางสมองเหล่านี้เรียกว่า 

Transfer Effect 

*หัวใจการเลี้ยงดู
การเล่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี ช่วยให้
เกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในสมอง 

ส่งผลให้ลูกเรียนรู้ได้ดี 

เมื่อลูกได้เล่น ได้พักผ่อน เล่นกีฬา ทำงานบ้าน หรือหากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่นๆ 

ที่ลูกสนใจ กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดกระบวนการ Transfer Effect เช่น การทำงานศิลปะ การวาดรูป  

จะช่วยให้เด็กเกิดสมาธิ การเล่นต่อเลโก้ เด็กจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา 

การช่วยทำกับข้าว จะช่วยให้เด็กพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้า เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นขั้นตอน   

ความฉลาดของลูกจึงไม่ใช่การยัดเยียดข้อมูลวิชาการใส่สมอง แต่ต้องให้ลูกได้ทำกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะช่วยให้สมองลูกได้พัฒนา และส่งผลทางอ้อมเป็นพื้นฐานความสามารถในด้านอื่นๆ 

ที่จำเป็นต่อการเรียนของลูก เด็กจะเรียนหนังสือได้ดีก็ต้องมีสมาธิ รู้จักแก้ไขปัญหา วางแผนได้ 

คิดเป็นระบบ มีเหตุมีผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในหนังสือเรียน แต่ได้มาด้วยการ

เล่น การทำงานศิลปะ การเล่นดนตรี การทำงานบ้าน การเล่นกีฬา การกอด ความรักและ 

ความอบอุ่นในครอบครัว 
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• ให้ลูกได้เล่นและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ในชีวิต 

 ของเด็กเทียบเท่าการทำงานของผู้ใหญ่ 

• เมื่อออกกำลังกาย ขณะตีแบดมินตัน สมองจะทำงานในการคิด วางแผน ตัดสินใจ เคลื่อนไหว 

  ใช้มือ ไปพร้อมๆ กัน เท่ากับช่วยให้สมองทำงานได้เต็มที่  ถ้ามีเวลาออกกำลังกายเพียงพอ 

 ต่อวัน จะทำให้สมองทำงานดีขึ้นไปด้วย   

• สมองจะทำงานดีที่สุดในบรรยากาศที่สนุก สบาย ผ่อนคลาย ยิ่งชอบวิชาที่เรียนหรือครูผู้สอน 

 จะยิ่งเรียนรู้ได้ดี    

• การเรียนรู้ต้องการเวลาในการย่อยข้อมูล การได้เดินเล่น วาดรูป เล่นกีฬา ออกกำลังกาย 

 ร้องเพลง นอนพักผ่อน ซึ่งเป็นภาวะผ่อนคลาย สมองจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดเรียงความสำคัญ เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่า จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ   

• การวางแผนเรียนพิเศษให้ลูก คำนึงถึงพัฒนาการโดยรวม ให้เด็กได้พัฒนาไปทุกด้าน 

 ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

แม้เพื่อนจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการไปเรียนพิเศษ แต่การเอาการเรียนพิเศษของ

เพื่อนมากดดันให้เด็กต้องไปเรียนเหมือนเพื่อน จะทำให้เด็กอยู่ในภาวะเครียด  

ซึ่งเมื่อเครียด หรือเสียใจ จะเป็นช่วงที่คนเราเรียนรู้ได้ต่ำ จึงไม่ช่วยให้การเรียน

ของลูกดีขึ้น 

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

• คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าอยากให้ลูกเก่งจะต้องให้เรียนอย่างเดียวและเรียนพิเศษ 

 มากๆ แต่มีพ่อแม่อีกจำนวนมากเช่นกันที่คิดว่านอกจากเรียนหนังสือแล้ว การเล่นสนุก 

 ออกกำลังกาย พักผ่อน และได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วยก็มีความสำคัญเช่นกันที่จะช่วย 

 พัฒนาความฉลาดของลูก ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร อ่าน “Transfer Effect - 

 การเชื่อมโยงการเรียนรู้ในสมอง”  

 • ท่านคิดว่าเกรซที่ต้องเรียนหนักทั้งที่โรงเรียนและเรียนพิเศษจะเป็นเด็กที่มีอนาคต 

 ยิ่งใหญ่อย่างใจพ่อหวังหรือไม่ เพราะอะไร 

 • ความกลัวว่าลูกจะสู้คนอื่นไม่ได้ เก่งไม่เท่าเพื่อน จึงทำให้พ่อแม่ใช้วิธีส่งให้ลูกเรียน 

 พิเศษมากๆ ท่านคิดว่าความกลัวของพ่อแม่นั้นมีข้อเท็จจริงแค่ไหน

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 15 ไม่อยากลำบากเหมือนแม่ 

แพร ไม่เอา! ไม่เอา! แพรจะเล่นเป็นพ่อ ถ้าให้เล่นเป็นแม่ ไม่เล่น!!! 

ปั้น เป็นผู้หญิงจะเล่นเป็นพ่อได้ไง? ปั้นเป็นพ่อ แพรเป็นแม่ แล้วไอ้ตุ๊ดตู่เล่นเป็นลูก ก็ถูกแล้วไง 

 รีบเหอะน่า! เดี๋ยวไม่ทันไปเที่ยวงานลอยกระทง (เสียงหมาเห่าโฮ่งๆ ครางหงิงๆ) เร็วสิแม่! 

 ลูกเร่งแล้ว!  

แพร ก็เราเล่นสมมุติกันไม่ใช่เหรอ? เรายังสมมุติให้ตุ๊ดตู่เป็นลูกได้เลย ปั้นก็สมมุติว่าเป็นแม่สิ  

 เป็นแม่น่ะเหนื่อย แม่แพรทำงานทั้งวัน ทำงานข้างนอก ทำกับข้าว ล้างจาน กวาดบ้าน 

 สอนการบา้น พาแพรไปเรยีนพเิศษ รดนำ้ตน้ไม ้ซกัผา้ รดีผา้ จา่ยกบัขา้ว อาบนำ้ใหตุ้ด๊ตู ่แลว้ก.็..... 

ปั้น โห! แล้วพ่อแพรไม่ช่วยทำอะไรเลยเหรอ? 

แพร ก็นอนดูทีวี บางทีเล่นคอมฯ อยากได้อะไรแม่ทำให้หมด ถึงอยากเล่นเป็นพ่อไงล่ะ 

 ไม่อยากลำบากเหมือนแม่   

ปั้น ตรงข้ามบ้านปั้น แม่ไม่ต้องทำอะไรเลย พ่อทำหมด   

แพร ตกลงให้แพรเล่นเป็นพ่อนะ 

ปั้น โอ๊เค๋ ปั้นเล่นเป็นแม่ก็ได้   

แพร ไชโยยยยย 

ปั้น แต่แบบแม่ของปั้นนะ ที่ใช้งานพ่อตลอด (ซาวนด์เสียงหัวเราะ)  

แพร เฮ้ย!! ขี้โกงนี่! 

ปั้น (ดัดเสียงแม่) พ่อจ๊ะ ช่วยเอาผ้าในเครื่องไปตากให้หน่อยซิจ๊ะ อย่าลืมดูดฝุ่นล่ะ แล้วก็ถูพื้น 

 ขัดห้องน้ำ ไปซื้อกับข้าว ตัดหญ้า แล้วก็อย่าลืมเก็บอึนังแพนเค้กด้วยนะ รักนะตัวเอง จุ๊บๆ  

 (ซาวนด์เสียงหัวเราะ) 

เด็กจับตาและซึมซับการกระทำของพ่อแม่ตลอดเวลา และนำไป  

เป็นแบบอย่างในการสร้างชีวิตสร้างครอบครัว อยากให้ลูกมีจิตใจ  

ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอาเปรียบคนอื่น พ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้ลูกปฏิบัติตามค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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รู้แบบไม่รู้ตัว สำคัญต่อเด็กอย่างไร   

ลุงสมพร แซ่โค้ว เป็นชาวบ้านธรรมดาที่จบแค่ ป.4 ตั้งวิทยาลัยฝึกลิง 

ตั้งแต่ 17 ปี โดยใช้หลักธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสมาเป็นแนวทางในการฝึกลิง คือจะให้ความรัก 

ความเมตตากับลิงก่อนให้ความรู้ เช่นการสอนให้เก็บมะพร้าวโดยไม่ใช้การดุด่าเฆี่ยนตีเลย เพราะการ 

เฆี่ยนตีคือโทสะ เหมือนกวนน้ำให้ขุ่นจะไม่เห็นตัวปลา จิตใจไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญา พ่อแม่ที่มักใช้วิธี

เฆี่ยนตีไปสั่งสอนไป หรือบ่นไปสอนไป จึงมักฝึกลูกไม่ได้ผล เพราะจิตใจเด็กจะเต็มไปด้วยอารมณ์

โกรธ ขุ่นเคือง รำคาญ จึงมักต่อต้านคำสั่งสอนของพ่อแม่มากกว่าจะจำเอาไปปฏิบัติ    

ครูสมพรจะใช้วิธีฝึกสอนจากง่ายไปยากด้วยแนวคิด “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละ

อย่าง” สอนให้จำทำให้ดูอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และทำซ้ำๆ สม่ำเสมอ เช่น ก่อนจะสอนลิง 

ให้บิดลูกมะพร้าวก็จะสอนให้หัดถีบลูกมะพร้าวก่อน เมื่อถึงขั้นตอนจะบิดมะพร้าวก็จะใช้เครื่อง 

หมุนมะพร้าวทำให้ลิงดูทุกวัน โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้ลิงเห็น รู้จัก และอยู่แต่เฉพาะลูก

มะพร้าวสีน้ำตาล วิธีการสอนของลุงสมพรคือการสอนและทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลิงดู ลิงก็จะ  

ซึมซับ เรียนรู้และทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว  

ซึ่งจะฝังแน่นเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องในตัวลิงและจะทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาด 

การฝึกสอนหรือปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกคน สภาพแวดล้อม  

และแบบอย่างที่ดีงามของพ่อแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ  

ไม่ต่างจากการฝึกลิงเลย *หัวใจการเลี้ยงดู
ต้นแบบที่ดีของพ่อแม่ 

เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 

• เด็กที่เห็นพ่อแม่ช่วยเหลือกัน แบ่งงานกันทำ จะสังเกตและจดจำวิธีการ 

 ที่พ่อแม่ใช้ภายในบ้าน ส่งผลต่อแนวคิดและการเลียนแบบพฤติกรรม 

• เด็กเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมได้ดีตามความเป็นจริง โดยที่เด็กอาจจะ 

 ไม่พูดออกมาตรงๆ 

• สร้างแนวคิดให้เด็กรับรู้ว่า ยิ่งทำงานได้หลายอย่างหมายถึงมีความเก่ง 

 หลายด้าน สามารถอยู่ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะมีคนช่วยหรือไม่มีก็ตาม 

• พ่อแม่ควรใกล้ชิด สังเกตการเล่นสมมุติของเด็ก ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อน 

 การรับรู้และความคิดว่าเด็กคิดอะไรอยู่ เมื่อเห็นว่าเด็กรับรู้ผิดพลาด 

 เพราะเข้าใจผิด พ่อแม่จะได้ถือโอกาสแก้ไขให้ถูกต้อง 

ควรทำ
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• เด็กจับตาและซึมซับการกระทำของพ่อแม่ตลอดเวลาทั้งด้านดีและไม่ดี 

   ส่งผลต่อแนวคิดและการเลียนแบบพฤติกรรม มีพฤติกรรมใดบ้างที่ท่าน 

 คิดว่าลูกจำแบบอย่างมาจากเรา 

• ท่านคิดว่าแบบอย่างของพ่อแพร และแม่ปั้น จะส่งผลต่อแนวคิดและ 

 การเลียนแบบพฤติกรรมของเด็กทั้งสองอย่างไร 

• อ่าน “รู้แบบไม่รู้ตัว สำคัญต่อเด็กอย่างไร” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

 ต่อแนวคิดและวิธีฝึกลิงของลุงสมพรที่สอนและทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ลิงดู 

 ลิงเรียนรู้และทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 16 เสียสละ 

ต้น ไม่ยุติธรรมเลย! ถ้าตูนอยากไปค่ายดูดาว ตูนก็ไปคนเดียวสิ ผมจะไปค่ายไดโนเสาร์!! 

ตูน พ่อ หนูอยากไปค่ายดูดาว 

ต้น เงียบไปเลยนะ! (ตวาด) 

พ่อ พ่ออยากให้ไปช่วยดูแลน้อง น้องยังเล็ก ครั้งหน้าพ่อจะให้ต้นเลือก พ่อสัญญา 

ต้น ทุกทีเลย อะไรพ่อก็คิดถึงน้องก่อน ให้น้องก่อน ทำไมผมต้องทำทุกอย่างเพื่อน้องโดยที่ผม 

 ไม่เคยได้ทำอะไรที่ผมชอบเลย 

พ่อ ต้นเป็นพี่ เสียสละให้น้องบ้างไม่ได้เหรอ?!  

ย่า เป็นน้องก็เสียสละให้พี่ได้จ้ะ ตูน มาหาย่าซิ         

ตูน แต่หนูอยากไปค่ายดูดาวนี่คะคุณย่า 

ย่า คนเก่งของย่า พี่ต้นเขาเสียสละให้ตูนบ่อยๆ ใช่ไหมลูก คราวนี้ย่าอยากให้ตูนเสียสละ 

 ให้พี่เขาบ้าง ลองไปค่ายดูดาวคนเดียว แล้วให้พี่เขาได้ไปค่ายไดโนเสาร์ที่เขาอยากไป 

 ทั้งสองคนก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ สนุกและมีความสุขกับมันไงลูก 

ตูน แต่พ่อบอกว่าตูนยังเล็กอยู่ 

ย่า ตูนอยู่ ป.2 แล้ว โตพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลคนอื่นได้แล้วลูก เชื่อย่าสิ 

ตูน งั้นพี่ตั้มไปค่ายไดโนเสาร์เถอะ คราวนี้ตูนจะไปค่ายดูดาวคนเดียว 

ตั้ม แล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังนะว่าสนุกแค่ไหน 

ตูน พี่ตั้มก็ต้องเล่าเรื่องค่ายไดโนเสาร์ให้ตูนฟังด้วยนะ 

ถ้าต้องให้พี่เสียสละให้น้องตลอดเวลา พี่จะรู้สึกไม่ยุติธรรม ควรฝึกให้

น้องเสียสละให้พี่ด้วยค่ะ จะช่วยป้องกันการอิจฉากันระหว่างพี่น้อง  

การฝึกให้พี่น้องเสียสละแบ่งปันจะช่วยให้ลูกๆ รักกันและติดเป็นนิสัย  

ช่วยเหลือกันไปจนโต เกื้อกูลกันไปจนแก่เฒ่าค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 



คู่มือการใช้สื่อเสียง ชุดพ่อแม่เลี้ยงบวก110 111

ความอิจฉากันระหว่างพี่น้องพบได้เมื่อครอบครัวมี “น้องคนใหม่” คนพี่จะรู้สึกไม่มั่นคง 

กลัวว่าจะถูกแย่งความรัก จึงเรียกร้องโดยการแสดงพฤติกรรมถดถอย เช่น ขโมย ก้าวร้าว 

ดื้อดึง ต่อต้าน ทำลาย ปัสสาวะรดที่นอน อ้อนให้อุ้มหรือป้อนอาหาร ดูดนิ้ว โขกศีรษะ เป็นต้น    

เมื่อน้องเริ่มโตขึ้นพี่อาจมีพฤติกรรมแกล้งน้อง เล่นแรงๆ แย่งของ ชวนทะเลาะ   

การแสดงออกของพ่อแม่ว่ารักคนใดคนหนึ่งมากกว่าก็ทำให้เด็กรู้สึกอิจฉา เช่น 

รักและปกป้องน้องมากกว่า น้องเป็นคนโปรด เปรียบเทียบความสามารถกับน้อง ทำให้เด็ก 

รู้สึกโกรธเคืองและรู้สึกไม่ดีต่อน้อง รู้สึกว่าตนเองขาดและด้อยกว่า ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข 

อย่างเหมาะสม พี่น้องก็จะขัดแย้งกันไปจนโต ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่รู้จบ เป็นสัมพันธภาพ 

ที่ร้าวฉานในพี่น้อง  เพื่อป้องกันการอิจฉาที่จะเกิดขึ้น พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกให้เหมาะสมดังนี้               

 

• เตรียมตัวเตรียมใจให้พี่ได้รับรู้ว่าจะมีน้องคนใหม ่แสดงให้รู้ว่าพ่อแม่ก็ยังรักและ 

 ดูแลเขาอย่างสม่ำเสมอเหมือนเดิม ไม่ขู่ว่าจะรักน้องมากกว่าถ้าพี่ไม่ทำตัวดีๆ   

• สร้างให้พี่เกิดความมั่นใจภูมิใจ ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในชีวิต 

 ประจำวัน ไม่ต้องเป็นภาระให้แม่ และยังสามารถเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงน้องได้ 

• ฝึกแบ่งปันระหว่างพี่น้อง ไม่ลำเอียงและคาดหวังให้พี่เสียสละให้น้องฝ่ายเดียว 

 ฝึกให้ระหว่างพี่น้องบ่อยๆ  พ่อแม่อย่าลืมชมเชยการกระทำที่ดีของลูก จะทำให้ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแน่นแฟ้น และเสียสละให้กันได้ง่ายขึ้น 

• ไม่เปรียบเทียบลูก ซึ่งบั่นทอนจิตใจและทำให้พี่น้องเกลียดกัน แต่ควรชมเชยจุดเด่น 

 ที่มีแตกต่างกัน เช่น น้องเก่งที่หัวไว คิดอะไรแคล่วคล่อง แต่พี่ก็ดีที่มีสมาธิ 

 และมีความอดทนทำงานจนเสร็จ 

• ฝึกให้ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การช่วยเหลือคนพิการ การบริจาคของเล่นให้กับเด็กยากจน 

 ได้เรียนรู้การแบ่งปันและเสียสละเพื่อให้คนอื่นมีความสุข จะช่วยฝึกให้ลูกเสียสละ 

 เพื่อผู้อื่นได้ง่ายขึ้น 



ดับไฟอิจฉาด้วยการแบ่งปัน 

ฝึกให้เสียสละแบ่งปันเพื่อป้องกัน 
การอิจฉาระหว่างพี่น้อง 

*หัวใจการเลี้ยงดู
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 ไม่ควรทำ 

• ควรฝึกให้ทั้งพี่และน้องต้องเสียสละ ถ้าให้น้องเป็นคนได้เปรียบตลอด 

 เวลาจะทำให้ติดเป็นนิสัยจนไม่สามารถเสียสละให้พี่ได้เพราะไม่เคยทำ 

 มาก่อน   

• เมื่อต้องเสียสละ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้สูงกว่าการเป็นผู้รับ  เมื่อต้อง 

 ฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบ อาจรู้สึกทรมาน  แต่ในมุมกลับกัน เด็กจะเรียนรู้ 

 สิ่งใหม่ได้เพิ่มขึ้น ได้ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง อดกลั้น ข่มใจ    

• เส้นทางคนดีคือ ฝึกตั้งแต่เล็กๆ ให้เสียสละแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอ 

 ในหลายเหตุการณ์ หลายวาระ จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน 

 เกิดเป็นนิสัยที่ดีติดตัว 

ควรทำ 

การบีบบังคับให้พี่ต้องเล่นบทผู้เสียสละแก่น้องตลอดเวลา 

จะทำให้พี่รู้สึกคับแค้น คิดว่าพ่อแม่ไม่ยุติธรรม    

เมื่อทำอะไรกับผู้ใหญ่ไม่ได้ก็เอาความโกรธไปลงที่น้อง 

• การที่ลูกชายรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากพ่อและรู้สึกโกรธเกลียดน้อง 

 ท่านคิดว่าเป็นเพราะเด็กนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว หรือเป็นผลจากวิธีการเลี้ยงดู    

• ลองทบทวนดูว่าปัญหาพี่น้องอิจฉาทะเลาะกัน สาเหตุมาจากอะไร 

 และท่านจัดการให้พี่น้องปรองดองกันได้อย่างไร 

• ความเสียสละระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน อยากให้แต่ละท่านช่วยเล่า 

 หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าท่านมีวิธีฝึกการเสียสละระหว่างกันใน 

 ครอบครัวอย่างไร 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 17 ข้ามสะพานลอย 

(เสียงเบรกดังเอี๊ยดดดดด)

พ่อ (น้ำเสียงฉุนเฉียวหนัก) ไอ้เด็กบ้าเอ๊ย! อยากตายหรือยังไง? สะพานลอยก็มีทำไมไม่รู้จักใช้ฮึ! 

 ดีนะเบรกทัน ไม่งั้น ได้ไปนอนวัดแน่ ยังจะมามองหน้าอีก ดูซิ! ไม่มีระเบียบวินัยเสียเลย 

 เรียนมหาวิทยาลัยซะเปล่า ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงวะ?!?    

ลูก โอ๊ย!! ตายแล้วพ่อ! 

พ่อ ยังไม่ตาย ยังอยู่นี่ ร้องทำไม? 

ลูก  แล้วพ่อจบมหาวิทยาลัยรึเปล่าครับ?     

พ่อ จบสิ ถามทำไม? 

ลูก อ้าว! แล้วทำไมวันนั้นตอนไปห้างโลตุ๊ด เราเกือบถูกรถชนเพราะพ่อข้ามถนนไม่ใช้สะพานลอย 

 รถเก๋งคันนั้นเบรกดังเอี๊ยดดดเหมือนพ่อเบรกเมื่อกี้เลย เขาโกรธมากๆ มองพ่อเขม็งเลย 

 (น้ำเสียงกังวล) พ่อว่าคนขับเขาจะรู้ไหมว่าพ่อเรียนจบมหาวิทยาลัย และผมกำลังเรียนอยู่  

 ชั้น ป.2 ห้องครูกานดา?!!? (ซาวนด์เสียงหัวเราะ) 

พ่อ เอ่อ... 

ลูก แล้วพ่อว่า ปู่กับย่าจะโดนด่าด้วยมั้ยครับ? (ซาวนด์เสียงหัวเราะที่ดังกว่าเดิม) 
พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี มีวินัย ไม่เห็นแก่ตัว 

การพร่ำสอนแต่คำพูดไม่สามารถเทียบเท่าการกระทำของพ่อแม่ 

บางครั้งพ่อแม่ฝ่าฝืนกฎจราจรเล็กๆ น้อยๆ เห็นว่าเป็นเรื่องไม่เสียหายอะไร 

ใครๆ ก็ทำ ซึ่งลูกจะซึมซับการกระทำของพ่อแม่ซึ่งเป็นเหมือนการสอนอย่าง

ไม่รู้ตัวให้ลูกค่ะ    

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ถ้าแม่สอนลูกว่า ไม่ควรพูดหยาบคาย แต่แม่พูดหยาบคายให้ลูกได้ยิน 

ถ้าพ่อบอกลูกว่า การดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดี แต่พ่อดื่มเหล้าต่อหน้าลูกบ่อยๆ 

ถ้าแม่บ่นลูกว่า ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อแต่ของเล่นซื้อแต่เกม   

 แต่แม่หมดเงินก้อนโตกับกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ 

ถ้าพ่อสอนว่า พี่น้องทะเลาะกันเป็นสิ่งไม่ดี แต่พ่อก็ทะเลาะกับแม่เสมอ 

ถ้าแม่ตำหนิว่า คนข้ามถนนไม่ใช้สะพานลอย    

 แต่แม่เองข้ามถนนใต้สะพานลอยเพราะเร็วดี ขี้เกียจขึ้นบันได 

 

ถ้าพ่อแม่มีนิสัยอิเหนาเป็นเอง ทำสิ่งตรงข้ามกับที่ตัวเองสอน ลูกจะไม่จำคำสอนดีๆ 

ของพ่อแม่ แต่จะจำการกระทำที่ไม่ดีแทน เพราะคมชัดทั้งน้ำเสียง คำพูด และการกระทำ 

ซึ่งมีอิทธิพลต่อลูกที่จำไว้เป็นแบบอย่าง  อยากให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่ก็ต้องพูดดีทำดีให้ลูกดู 

ไม่สอนลูกแบบอิเหนาเป็นเอง 

แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่มีอิทธิพล 
ต่อการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี 

*หัวใจการเลี้ยงดู

• พ่อแม่ที่สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้เหมาะสม จะเป็น 

 แบบอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบ และเป็นการสอนลูกโดยไม่รู้ตัว 

• การทำตามกฎ กติกา เป็นเรื่องที่ดี ต้องใช้ความคิด ความอดกลั้น 

 ความอดทน ต้องคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรา    

 ที่สำคัญคือ จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

• เวลาโกรธ เรามักควบคุมตนเองได้ต่ำ ลืมตัว จะทำไปตามอัตโนมัติ 

 พ่อแม่บางคนโกรธขณะขับรถแล้วชอบโทษคนอื่น บ่นและว่าลามไปถึงผู้ที่ 

 ไม่เกี่ยวข้อง พูดคำหยาบคายให้คนในรถตัวเองฟัง บีบแตรใส่ ทำท่าทาง 

 หยาบคาย จอดรถลงไปหาเรื่อง ขับรถไปปาดหน้ารถที่ทำให้โกรธ ฯลฯ   

 พฤติกรรมเหล่านี้ เด็กจะเรียนรู้และจดจำอยู่ตลอดเวลา   

• การทำอะไรตามใจตนเอง ไม่คำนึงถึงกฎ กติกา เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย 

 ไม่ต้องใช้ความคิด ความอดกลั้น รวมถึงไม่ต้องคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรา ใช้แต่ความพอใจส่วนตัวเป็นหลัก 

 คนส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีการนี้ 

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
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• วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนเรื่องต่างๆ ให้ลูกคือ สอนให้จำและทำให้ดูอย่าง 

 ที่สอน คิดว่าคุณพ่อในละครควรแก้ไขปรับปรุงตัวในเรื่องใดเพื่อไม่ให้ 

 ลูกทำเป็นตัวอย่าง 

• ท่านเคยทำผิดพลาดต่อหน้าลูกแล้วทำให้รู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ 

 จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นต่อหน้าลูกเลยหรือไม่ เพราะอะไร    

• ท่านต้องข่มใจ “ไม่ตามใจตัวเองในการทำผิด” ต่อหน้าลูกหรือไม่ 

 ท่านรู้สึกอย่างไร และเกิดผลดีอะไรตามมา 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 18 อ่านไม่ออก 

น้องเอม เค้าไม่ได้โง่สักหน่อย! 

น้องฝ้าย โง่สิ! อยู่อนุบาล 3 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกอีก 

แม่น้องฝ้าย อุ๊ยฝ้าย! อย่าไปว่าเอมอย่างนั้นสิลูก เอ่อ...เอมยังอ่านหนังสือไม่ออกอีกเหรอคะ?   

 ฝ้ายอ่านได้จ๋อยๆ แล้วนะคะ (น้ำเสียงภูมิใจ) 

แม่น้องเอม โรงเรียนเขาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เน้นให้เด็กเรียนผ่านการเล่นค่ะ เตรียมความ  

 พร้อมก่อนขึ้นชั้นประถมน่ะค่ะ 

แม่น้องฝ้าย ลูกอ่านหนังสือไม่ออก ไม่กลัวตามคนอื่นเขาไม่ทันเหรอคะ? 

แม่น้องเอม ก็เคยกังวลเหมือนกันค่ะ ตอนตัดสินใจให้คนพี่เรียนแนวเตรียมความพร้อม ยิ่งเจอ 

 ลูกญาติๆ อ่านหนังสือได้แต่ลูกเราอ่านไม่ได้ก็ไม่ค่อยมั่นใจ พอขึ้นประถม ลูกแสดง 

 ความพร้อมว่าอยากอ่านแล้ว ทีนี้อ่านใหญ่เลยค่ะ จน ป.3 นี่ก็อ่านคล่อง อ่าน  

 พ็อกเกตบุ๊กหนาๆ ได้เป็นเล่มๆ เลยค่ะ    

น้องฝ้าย แล้วเอมมีการบ้านเยอะมั้ย? 

น้องเอม ไม่มี   

น้องฝ้าย ของเค้าเยอะมาก ทำซะมือหงิกเลย 

น้องเอม ครูก็ให้เล่น สอนทำของเล่น ได้ตัดกระดาษ ทำขนมด้วย วาดรูป ร้องเพลง 

 ฟังนิทาน แล้วก็ได้ปลูกข้าวด้วยนะ 

น้องฝ้าย น่าสนุกจังเลย! แม่ หนูอยากไปเรียนโรงเรียนเอม (รบเร้า) 

แม่น้องฝ้าย อย่าเลยลูก โรงเรียนไม่สอนอ่าน ไม่มีการบ้าน จะฉลาดได้ไง?!? ได้เวลาเรียนพิเศษ 

 เตรียมสอบเข้า ป.1 แล้ว ไปเถอะลูก! 

พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าลูกวัยอนุบาลอ่านออกเขียนได้เร็วคือเด็กฉลาด   

การเร่งสอนวิชาการ เน้นเรียนเขียนอ่านอย่างเคร่งครัด เป็นการ

บั่นทอนศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลที่ต้องการการฝึกทักษะ

การคิด ฟัง สังเกต ใช้มือ ผ่านกิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นการสร้าง

รากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริงในเด็กค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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มีงานวิจัยเห็นสรุปพ้องต้องกันว่าการเล่นช่วยพัฒนาสมอง โดยเฉพาะสำหรับเด็กในช่วง 0-6 ปี 

เพราะทุกครั้งที่เด็กได้เล่นและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เซลล์สมองของเด็กประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ 

จะมีการเชื่อมโยงเส้นใยประสาทเป็นเครือข่ายมากขึ้นกว่าเดิมถึง 25 เท่า ส่งผลให้เด็กมีความสามารถ 

ในการคิดและการเรียนรู้ที่ดี ยิ่งเด็กได้เล่นอย่างหลากหลายและเพียงพอก็จะยิ่งทำให้การเชื่อมโยง 

ของเส้นใยประสาทมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น สมองเด็กก็พัฒนาได้ดีขึ้น 

การที่เด็กชอบวิ่งเล่น ปีนป่าย ไม่อยู่นิ่ง เพราะเซลล์สมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้น 

ในช่วง 0-4 ปี เด็กอนุบาลชอบร้องเพลงและเล่นกับคำ จะทำให้เซลล์สมองเกิดการแตกแขนงและ 

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และเป็นการเชื่อมโยงกันแบบเดียวกับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ 

เด็กชอบฟังนิทานและมักชอบฟังเรื่องเดิมซ้ำๆ ทำให้เซลล์สมองเชื่อมโยงแข็งแรงขึ้น  เด็กๆ ชอบเล่น 

สมมุติเลียนแบบบทบาทต่างๆ ทำให้เด็กมีความสามารถสร้างภาพในความคิดและจินตนาการ 

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ การอ่าน และการคิดเลขเมื่อเด็กโตขึ้น ฯลฯ จะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่น 

เด็กกำลังพัฒนาพลังสมองของตัวเองทุกขณะและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ที่ยากและซับซ้อนขึ้น 

ยิ่งเล่นยิ่งฉลาด 

การเล่นคือการพัฒนาสมองที่สำคัญของ
เด็กวัย 0-6 ปี 

*หัวใจการเลี้ยงดู

อีกด้วย นอกจากนี้การเล่นยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการครบในทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ 

คือมีความสุขที่ได้เล่น อารมณ์ดี ได้ผ่อนคลาย พัฒนาการทางด้านสังคม คือมีสังคม 

เพื่อนฝูง รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันและเคารพกติกา และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

คือมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา ค้นพบความสามารถของตนเอง ฯลฯ 

ซึ่งการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่ช่วยพัฒนาสมองและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

ผ่านการเล่นจะช่วยพัฒนาความฉลาดให้กับเด็ก เป็นพื้นฐานแข็งแกร่งสำหรับการเรียนรู้ 

ขั้นสูงในชั้นประถมต่อไป    
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 ไม่ควรทำ 

• การเตรียมความพร้อมในเด็กอนุบาลรอบด้าน โดยเรียนรู้แบบบูรณาการ จะช่วยให้เด็ก 

 มีพัฒนาการที่สมวัย และนำไปใช้ในการเรียนรู้อย่างจริงจังในชั้นประถมศึกษา 

• พัฒนาการในเด็กประกอบด้วยความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

 เช่น แขน ขา  ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ นิ้ว  ช่วยเหลือตนเอง  ภาษาและการสื่อสาร 

 ควบคุมอารมณ์ การเรียนรู้ จริยธรรม ความถูกต้องเหมาะสม ผิดชอบชั่วดี 

 ความสามารถทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละด้านจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ 

 ภูมิใจในตนเอง   

• ความสามารถของเด็กจะพัฒนาอยู่ในช่วงเวลา เช่น  

 + การเดิน เด็กจะเดินได้ตั้งแต่อายุ 11 เดือน ถึง 1 ปี 3 เดือน 

 + การติดกระดุม เด็กจะทำได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี ถึง 3½ ปี 

 + ชี้อวัยวะตัวเองได้ 5 ส่วน เด็กจะทำได้ตั้งแต่อายุ 18 เดือน ถึง 2 ปี 3 เดือน 

 + อ่านหนังสือ เด็กจะทำได้ตั้งแต่อายุ 4 ปี ถึง 7 ปี 

• การที่เด็กทำได้เร็วกว่าเด็กอื่นมิได้แสดงว่าต้องฉลาดกว่า 

• พ่อแม่ที่มองการณ์ไกลจะสามารถพัฒนา ส่งเสริมเด็กให้เติบโต มีทักษะในการคิด 

 แก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถที่พร้อมต่อทุกเหตุการณ์สำหรับอนาคต 



ควรทำ 

การเร่งรัดให้เด็กมีความสามารถเรื่องหนึ่งมากๆ โดย 

ละเลยการฝึกฝนด้านอื่นๆ จะทำให้เด็กขาดความสมดุล 

เช่น พ่อแม่ที่เน้นให้ลูกเรียน โดยไม่เน้นด้านการ 

ออกกำลังกาย  เมื่อเด็กไม่แข็งแรง ป่วยบ่อย 

สุดท้ายก็ทำให้การเรียนเสียตามไปด้วย
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• ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กวัยอนุบาลคือการเตรียมความพร้อม มีพ่อแม่ 

 จำนวนมากที่เป็นกังวลว่าลูกยังอ่านหนังสือไม่ได้จึงมากดดันเอากับลูก กลายเป็น 

 ทุกข์ทั้งแม่และลูก ท่านเคยตกอยู่ในภาวะนี้หรือไม่ และท่านทำอย่างไร  

• การเล่นถือเป็นการเรียนอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กอนุบาล การเล่นจึงไม่ใช่ 

 เรื่องไร้สาระอย่างที่พ่อแม่หลายคนเข้าใจ ครอบครัวท่านมีความเห็นต่างระหว่าง 

 “เน้นวิชาการ” หรือ “เน้นเตรียมความพร้อม” หรือไม่ ถ้ามี ท่านพูดคุย 

 ตกลงกันอย่างไร 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 19 แม่ว่าอันนี้ดีกว่า 

แม่ เอ้า ตกลงจะเอาดินสอแท่งไหน แม่ยืนคอยจนเมื่อยแล้วนะ 

ลูก ผมเอาแท่งนี้แม่    

แม่ อ้าว! เลือกแท่งนี้เหรอ แม่ว่าเอาแท่งสีเขียวดีกว่า ดูดีกว่าแท่งสีส้มของลูกตั้งเยอะ 

ลูก ผมชอบลายการ์ตูนแท่งนี้นี่แม่ 

แม่ แม่ว่าการ์ตูนมันก็ดูงั้นๆ นะ เชื่อแม่เถอะ เอาสีเขียวดีกว่า 

ลูก แต่ผมไม่ชอบแท่งสีเขียวนี่แม่ 

แม่ งั้นเลือกแท่งอื่นก็ได้ แต่ถ้าจะเอาแท่งนี้แม่ว่ามันแพง ไม่สมราคาเลย 

ลูก มันแพงกว่ากันแค่ห้าบาทเอง ก็ได้ๆ งั้นผมเอาแท่งสีฟ้าละกัน 

แม่ ตายละ! ทำไมลูกเลือกแท่งนี้ล่ะคะ แม่ว่ามันดูแย่กว่าแท่งสีส้มเมื่อกี้อีกนะ 

ลูก แย่ยังไงล่ะแม่ แบบก็เหมือนแท่งสีเขียว ราคาก็เท่ากันนี่ครับ 

แม่ ก็แย่ที่มันเป็นสีฟ้าสีจืดๆ แม่ไม่ชอบ ตกลงเอาสีเขียวนะลูกนะ เร็วเถอะลูก 

 ไปจ่ายเงินกันได้แล้ว  

 การเปิดโอกาสให้เด็กหัดตัดสินใจด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ

เด็กได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจ  

ซึ่งพ่อแม่ควรช่วยกระตุ้นโดยการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความ  

คิดเห็นร่วมกัน  พ่อแม่ที่ยึดความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่โดยไม่เปิด

โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง จะทำให้ลูกไม่กล้าคิด กลัวที่จะ

ตัดสินใจ และขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ผู้ใหญ่มักมองว่าเด็กยังเล็ก จึงไม่ค่อยถามความคิดเห็นเด็ก และไม่ค่อยให้เด็กได้ 

หัดตัดสินใจ  จริงอยู่ที่เด็กยังเล็ก การตัดสินใจในหลายๆ เรื่องย่อมสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ ละเอียดน้อย 

กว่า รอบคอบน้อยกว่า ผิดพลาดเสียหายได้มากกว่า แต่ถึงอย่างไรผู้ใหญ่ก็ควรให้สิทธิ์เด็ก 

ในการตัดสินใจบ้าง  ที่น่าเสียใจคือมีผู้ใหญ่หลายๆ คนบอกให้เด็กตัดสินใจแล้วไม่เคารพใน 

การตัดสินใจของเด็ก นี่เป็นการทำร้ายจิตใจ ทำลายความเชื่อมั่นของเด็กในการตัดสินใจ และ 

ทำลายความเชื่อถือที่เด็กควรมีต่อผู้ใหญ่ลงอีกด้วย 

การตัดสินใจผิดพลาดยังดีกว่าการไม่เคยได้ตัดสินใจเลย เพราะอย่างน้อยเด็กก็ได้ลิ้มรส 

ความผิดพลาดและเรียนรู้ว่าถ้าจะไม่ผิดพลาดอีกต้องคิดอย่างไร ทำอย่างไร แม้การตัดสินใจ 

ครั้งต่อมายังมีผิดพลาดอีก แต่เชื่อได้ว่าจะผิดพลาดน้อยลงๆ และถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งหาก 

มีพ่อแม่เปิดโอกาสให้ตัดสินใจและคอยชี้แนะให้คิด เด็กก็จะยิ่งมีความคิดหลากหลายเป็นทุน 

ที่ช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำ 

ตัดสินใจพลาดดีกว่าไม่เคยตัดสินใจเลย 

หมั่นฝึกให้ลูกมีทักษะในการคิดตัดสินใจ 
โดยยึดหลักว่าตัดสินใจพลาดดีกว่า 

ไม่เคยตัดสินใจเลย 

*หัวใจการเลี้ยงดู

ระหว่างทางที่เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ มีเรื่องที่เด็กต้องเผชิญกับ 

การตัดสินใจ เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำ เลือกวิธีการที่จะรับมือกับปัญหา 

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง พ่อแม่คงไม่สามารถที่จะตามไปช่วย 

ตัดสินใจได้ในทุกเรื่อง  เปิดโอกาสสร้างเงื่อนไขให้ลูกได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง 

ดูบ้าง ฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆ เด็กจะได้มีทักษะการคิดตัดสินใจติดไม้ติดมือ 

ไว้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ   
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 ไม่ควรทำ 

• กระตุ้นให้เด็กหัดคิดด้วยการตั้งคำถาม หัดแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่ยึดติด จะทำให้  

 ลูกคิดได้เพิ่มขึ้น  และส่งเสริมให้หัดผสมผสานความคิดของหลายคน จะทำให้เกิด 

 ความคิดหรือทางออกที่ดีที่สุด   

• การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญต่อการใช้ชีวิตเมื่อเติบใหญ่ เพราะการคิดและตัดสินใจ 

 ในช่วงแรกๆ อาจทำได้ไม่เหมาะ ไม่ถูก ไม่รอบคอบ แต่เมื่อได้เรียนรู้และฝึกทำบ่อยๆ 

 สุดท้ายก็จะตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น 

• ใช้วิถีชีวิตประจำวันเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกให้ตัดสินใจ เช่น การเลือกเสื้อผ้า 

  การเลือกสั่งอาหาร การเลือกซื้อของ การแก้ปัญหาสบู่ในห้องน้ำหมด ไฟดับ 

 หลอดไฟขาด แก๊สหมด การมอบงานให้รับผิดชอบ การให้เงินค่าขนม เป็นต้น 

• แค่ปล่อยวาง และเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก คิด และตัดสินใจภายใต้กติกาที่เหมาะสม 

 เพียงเท่านี้ เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องใช้ทั้งปัญญา ความอดทนข่มใจ อดกลั้นและ 

 วางอุเบกขา เช่น ให้เลือกซื้อดินสอภายในวงเงิน 10 บาท ขณะเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้ 

 ที่จะคิดและหัดตัดสินใจภายใต้กติกาที่เหมาะสม 

ควรทำ 

• ถ้าพ่อแม่ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่และไม่สนใจความคิดของเด็ก 

 จะทำให้เด็กไม่มั่นใจในตนเองเมื่อต้องแสดงความคิดเห็นกับพ่อแม่ 

 ในที่สุดเด็กมักจะเงียบลง รอให้พ่อแม่บอกว่าจะให้ทำอย่างไร 

• ถ้าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตกอยู่ที่คนๆ เดียว เช่น แม่ สุดท้ายทุกคน 

 ในบ้านจะตัดสินใจน้อยลงและเลือกที่จะรอรับฟังผลการตัดสินใจของแม่ 

• การตามใจเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกคิดและตัดสินใจซื้อของราคา 

 ไม่จำกัด นอกจากจะส่งเสริมให้เด็กใช้จ่ายเกินตัวแล้วยังไม่ฝึกให้ยั้งคิด 

 หรือตัดสินใจให้รอบคอบ เด็กจะไม่ภูมิใจในความสามารถในการคิดและ 

 ตัดสินใจ และไม่รักข้าวของที่มีเนื่องจากได้มาง่ายดาย 
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• ท่านเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ใจหนึ่งก็อยากให้ลูกลองตัดสินใจด้วยตัวเอง 

 อีกใจหนึ่งก็อยากช่วยลูกด้วยการตัดสินใจให้เขาหรือไม่ ท่านเลือกทางใด 

• ท่านคิดว่าลูกของท่านเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองหรือไม่ 

 ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงถึงพฤติกรรมนั้น 

• ถ้าต้องการให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง พ่อแม่จะมีส่วนในการ 

 ช่วยเหลือลูกอย่างไร 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 20 วันพ่อ 

ลูกสาว แม่คะ พรุ่งนี้หนูไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะ? 

แม่ ที่โรงเรียนมีงานวันพ่อไม่ใช่เหรอ?   

ลูกสาว เพื่อนๆ เขามีพ่อไปกัน (น้ำเสียงเศร้า) 

แม่ ลูกคงรู้สึกแย่ กลัวว่าคุณพ่อจะไม่ไปงานใช่ไหม? 

ลูกสาว ค่ะ ช่วงนี้พ่อหายไปเลยนะคะ พ่อไม่รักหนูแล้วใช่ไหมคะ 

แม่ รักสิลูก ไม่งั้นพ่อจะกลับมาเยี่ยม มาพาหวานไปเที่ยวบ่อยๆ เหรอ   

ลูกสาว จริงด้วยค่ะ เพื่อนหนูพ่อกับแม่เค้าก็เลิกกัน แต่แม่ไม่ให้เค้าเจอกับพ่อเลยค่ะ 

 พ่อโทรศัพท์มาก็ห้ามคุย  

แม่ ว่าไปลูกโชคดีนะที่พ่อยังกลับมาหามาเล่นกับหนูน่ะ แล้วเพื่อนลูกเขารู้สึกยังไงกับพ่อเค้า? 

ลูกสาว เค้าไม่รักพ่อค่ะ บอกว่าพ่อนิสัยไม่ดี เจ้าชู้ ทำให้แม่ร้องไห้   

แม่ จำไว้นะลูก ถึงพ่อกับแม่จะเลิกกัน แต่หนูก็ยังเป็นลูกของพ่อกับแม่อยู่นะจ๊ะ และพ่อกับแม่ 

 ก็รักหนูมากด้วย (เสียงโทรศัพท์มือถือแม่ดังขึ้น) หวานจ๋า คุณพ่อโทรมาลูก 

ลูกสาว หนูบอกพ่อเองค่ะ (น้ำเสียงดีใจ) ฮัลโหล สวัสดีค่ะพ่อ พรุ่งนี้ที่โรงเรียนจัดงานวันพ่อค่ะ 

พ่อ (เสียงจากปลายสาย) จ้า พ่อไม่ลืมหรอกลูก พรุ่งนี้พ่อจะไปรับนะคะ คิดถึงลูกหวานนะคะ 

ลูกสาว หนูก็คิดถึงพ่อค่ะ    



แม้หน้าที่ในฐานะสามีภรรยาจะจบลง แต่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็น

แม่ยังคงอยู่ ควรจัดแบ่งเวลาให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสเลี้ยงดูและ  

ทำกิจกรรมร่วมกับลูก ไม่ควรกีดกันหรือว่าร้าย ซึ่งจะขยายความ  

ขัดแย้งให้บานปลายไปสู่ความเจ็บช้ำและปมด้อยในใจลูกค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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การหย่าร้างส่งผลกระทบต่อความเครียดของเด็กในระดับที่รุนแรง ในการเลี้ยงดูหลัง 

การหย่าร้างพบว่า การหย่าร้างที่พ่อแม่แยกลูกไปเลี้ยง และยังคงด่าว่าอีกฝ่ายพร้อมกับกีดกัน 

ไม่ให้พบกับลูก เป็นการทำร้ายจิตใจลูกมากที่สุด  ยิ่งพ่อแม่ให้ลูกเลือกว่าจะอยู่กับใครหลัง 

การหย่าร้าง การเลือกอยู่กับพ่อหมายถึงการปฏิเสธแม่ ไม่ว่าจะเลือกข้างใด ลูกจะยิ่งรู้สึกผิด 

และเจ็บปวดต่อการตัดสินใจของตัวเองที่ต้องเลือกปฏิเสธคนที่ตัวเองเคารพรัก และร้ายแรงที่สุด 

เมื่อพ่อแม่ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายอย่างเสียหายเพื่อหวังยึดลูกมาเป็นพวกและกีดกันไม่ให้ 

เจอหน้ากัน เด็กจะอึดอัดที่ไม่สามารถแสดงความรักพ่อหรือแม่ได้ เพราะอาจทำให้อีกฝ่ายช้ำใจ  

หรืออาจเห็นคล้อยตามจากอคติลบๆ ที่ได้ยินอยู่เสมอ   

เมื่อไม่สามารถประคองชีวิตคู่ได้จริงๆ และแน่นอนว่าลูกก็ย่อมได้รับผลกระทบจาก 

การแยกทางกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พ่อแม่ก็ควรให้ลูกรับผลกระทบน้อยที่สุด คือ 

แม้แยกกันอยู่แต่ควรร่วมมือกันในการเลี้ยงลูก ให้โอกาสในการใกล้ชิดโดยไม่กีดกัน ไม่ว่าร้าย 

อีกฝ่ายหนึ่งด้วยอคติที่ผิดๆ เด็กจะค่อยๆ เข้าใจและปรับตัวได้ว่า ถึงพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

แต่พ่อแม่ก็ยังรักเขา ไม่ได้ทอดทิ้งหายไปไหน ความเป็นพ่อแม่ลูกยังอยู่คงเดิม 

เรายังเปน็พ่อแม่ลูกอยู่เหมือนเดิม แม้หย่าร้าง 

หลังการหย่าร้าง พ่อแม่ต้องเป็นหลัก 
ในการเลี้ยงลูกร่วมกัน 

*หัวใจการเลี้ยงดู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่เกิดตามมาหลังการหย่าร้าง 

• การหย่าร้าง ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเครียดต่อเด็กในระดับรุนแรง 

ทั้งด้านการปรับตัว การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม การงาน การเรียน พอๆ กับ 

ผลกระทบที่มีต่อพ่อแม่เช่นกัน 

• พ่อแม่ที่หย่าร้างจะใช้เวลาในการปรับตัวต่อสภาวะใหม่อย่างน้อย 1-2 ปี 

ซึ่งช่วงนี้จะส่งผลทำให้คุณภาพของการเป็นพ่อแม่ลดลง    

• แม้ว่าครอบครัวจะแตกสลาย เด็กทุกคนก็ยังยึดกับความฝันที่จะให้ 

พ่อกับแม่กลับมาคืนดีและกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม 

• หลังการหย่าร้าง ถ้าเด็กต้องจากบ้าน หรือย้ายที่อยู่ หรือย้ายโรงเรียน 

จะส่งผลกระทบต่อเด็กเพิ่มขึ้นมากกว่าการที่พ่อหรือแม่เป็นผู้จากไปเพียงคนเดียว 
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 ไม่ควรทำ 

• แนวทางที่พ่อแม่ควรตกลงกันให้ได้ในเรื่องของเด็ก คือ   

 + เวลาที่จะอยู่กับลูก ทั้งพ่อและแม่ควรมีเวลาที่จะสนุก เล่น ทำกิจกรรมร่วมกับลูก 

 + การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู เช่น ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน 

• แม้ว่าเด็กจะดูดีหลังจากการหย่าร้างของพ่อแม่ แต่เด็กทุกคนต้องการเวลานอก 

 ที่จะได้พูดถึงความรู้สึก ความคิด ความหวังในมุมมองของเด็กต่อเหตุการณ์หย่าร้าง 

 อยากพูดถึงพ่อหรือแม่ที่จากไป พ่อแม่จึงควรให้โอกาส 

• เมื่อครอบครัวแตกสลาย ความรับรู้และความรู้สึกของเด็กไม่เท่ากัน เด็กจึงต้องการ 

 คนที่เข้าใจความรู้สึก คนที่ให้กำลังใจ และพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ 

 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าคนที่รักจะจากไปแล้ว ฉันก็ยังสามารถดำเนินชีวิต 

 ต่อไปได้ 

ควรทำ 

พ่อแม่ควรจะวางแนวทางที่จะแบ่งปันลูกอย่างไร  

ไม่ใช่แย่งชิงกันครอบครองลูกมาเป็นของตนเอง 

• ครอบครัวท่าน คนรู้จัก เพื่อนๆ หรือญาติ ที่เกิดกรณีหย่าร้างแล้วยังคงร่วมกัน 

 ในการเลี้ยงดูลูกโดยไม่กีดกันอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยให้ลูกปรับตัวและยอมรับ 

 ต่อสภาพครอบครัวแตกแยกได้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

• ท่านคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญในการช่วยให้สามารถปรับตัวหลังการหย่าร้าง 

 และลูกสามารถยอมรับต่อสภาพที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นเดินต่อไปได้  

• การต้องเป็นแม่และพ่อในคราวเดียวกัน คือต้องเลี้ยงลูกคนเดียว มีผลต่อการเลี้ยงดู 

 ลูกหรือไม่ อย่างไร 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 21 เดี๋ยวแม่ทำเอง 

ลูก แม่ ให้หนูปอกมะละกอนะคะ? 

แม่ ไม่ได้หรอก เดี๋ยวเละคามือ ต้องใช้มีดด้วย ไม่เอาละ แม่กลัวโดนมีดบาด 

ลูก แต่หนูอยากช่วยนี่ 

แม่ งั้นเอามันฝรั่งไปปอกละกัน ต้องปอกเปลือกออกบางๆ แบบนี้ ไหนทำให้แม่ดูซิ? 

ลูก อย่างนี้ใช่ไหมคะ? 

แม่ ไม่ใช่อย่างนั้น กดแรงอีกหน่อย    

ลูก แรงอย่างนี้ใช่มั้ยคะแม่? 

แม่ นั่นแรงไป เห็นมั้ย กินเนื้อมันเข้าไปซะลึกเลย มา แม่ทำเองดีกว่า 

ลูก  แต่หนูอยากทำนี่คะ 

แม่ งั้นหนูคอยล้างมันที่แม่ปอกดีกว่า ไปรองน้ำใส่กะละมังเตรียมล้างก็แล้วกัน 

ลูก   ค่ะแม่ (เสียงเปิดน้ำดังซู่ใหญ่) 

แม่ โอ๊ย! เปิดเบาๆ สิ! (โมโห) เห็นมั้ย! น้ำกระเด็นเปียกหมดเลย ไม่ต้องช่วยแล้ว 

 เดี๋ยวแม่ล้างเอง (เสียงปิดน้ำ) 

ลูก แต่หนูอยากช่วยล้างนี่คะ  

แม่ ไม่ต้องแล้ว ไปเปลี่ยนเสื้อแล้วไปนั่งดูการ์ตูน เฮ้อ! (บ่นพึมพำ) พื้นเปียกหมด ถ้ารู้ว่า 

 จะเละเทะขนาดนี้ทำเองดีกว่า นี่ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลย    



เมื่อลูกเสนอตัวช่วยเหลืองานบ้าน พ่อแม่ควรถือเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนลูก  

เพราะเด็กมีใจพร้อมอยากจะทำ เริ่มต้นจากงานง่ายๆ ที่ลูกทำได้โดยไม่คาดหวัง  

ผลสำเร็จที่สูงเกินไป มองความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้และเป็นช่องทางสำคัญ  

ในการฝึกลูกให้เก่งขึ้น หากมัวจ้องชี้ผิดเมื่อลูกทำพลาดหรือแย่งงานลูกมาทำเพราะไม่ได้  

ดั่งใจ ลูกจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่เชื่อมั่นในตัวเอง 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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วัยเด็กมักมีความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นสนใจสิ่งรอบตัว อยากทำ 

อยากทดลองนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด พ่อแม่ควรเห็นเป็นเรื่องดีที่ลูกสนใจใฝ่รู้ อย่าเพิ่งตัดโอกาสลูก  

เพราะคิดว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นจะเกิดอันตราย ยังทำได้ไม่ดี ทำให้ตัวเองยุ่งยากหรือเสียเวลา    

เด็กหัดทำอะไรแรกๆ ย่อมไม่สมบูรณ์ เช่น ถ้าลูกขอลองปอกมะละกอ แน่นอนว่า 

ย่อมมีช้ำมีเละเพราะแรงมือของลูก แต่ถ้าพ่อแม่มองเป็นโอกาสดีในการฝึกฝนและสร้าง 

ความมั่นใจให้กับเด็ก เข้าใจว่าเราอยู่ในขั้นสอนลูกให้ “ทำได้” แต่ยังไม่จำเป็นต้อง “ทำสวย” 

ก็แบ่งมะละกอออกมาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของเขา (เราก็ไม่ต้องเสียมะละกอไปทั้งลูก) 

และหามีดพลาสติก หรือมีดปาดเนยให้ใช้แทนมีดคมๆ สอนลูกให้ทำตามทีละขั้นตอน 

ให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของลูก แม้มะละกอจะช้ำไปบ้างแต่เด็กจะรู้สึกว่ามะละกอที่เขา 

ปอกเองคราวนี้อร่อยเป็นพิเศษ อะไรที่เด็กได้ลงมือทำเองจะเกิดความภูมิใจและไม่เกี่ยงงอน 

ที่จะกิน ยกเว้นว่ากินไม่ได้จริงๆ เพราะเละคามือ!!!! 



มะละกอเสียแล้วเสียไป...ขอฝึกให้ลูกมั่นใจดีกว่า 

การฝึกฝนลูกในระยะเริ่มต้น พ่อแม่ 
ไม่ควรคาดหวังผลดีเลิศ 

จากการทำงานของลูก แต่ควรชื่นชมในความ
พยายามเพื่อให้ลูกได้มีกำลังฝึกฝนต่อไป 

*หัวใจการเลี้ยงดู

ถ้าการฝึกครั้งแรกผ่านพ้นได้ด้วยดี เด็กจะอยากทำอีกในครั้งต่อๆ ไป 

การสอนไปตำหนิไป หรือแย่งเอามาทำเสียเองย่อมทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นใจและ 

คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ยิ่งถ้าเป็นเด็กอ่อนไหวง่ายจะทำให้หมดความเชื่อมั่น 

ไม่อยากจับมีดปอกมะละกออีก เพราะเสียงตำหนิของแม่คอยมากระทบใจ พ่อแม่ 

ลองคิดดูว่าเราจะเสียดายมะละกอตอนนี้ดี หรือมารู้สึกเสียใจอีกทีตอนลูกโตว่า 

ทำไมลูกเราช่างไม่มั่นใจตัวเองเลย!! 
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 ไม่ควรทำ 

• การสอนจะได้ผลมากที่สุดคือสอนในช่วงที่เด็กมีความกระตือรือร้น อยากรู้   

 อยากเห็น ด้วยความใจเย็น ให้เวลาลูกฝึกทำจนคล่อง จากง่ายไปยาก 

 จากงานไม่ซับซ้อนไปสู่งานซับซ้อน 

• ในช่วงเริ่มต้นการฝึกทำสิ่งใหม่ๆ เด็กต้องการกำลังใจ อย่าหวังว่าสอนหรือ 

 ทำให้ดูแล้วเด็กจะทำตามได้ดีตั้งแต่แรก  ดังนั้น คำชี้แนะ ท่าทีที่เข้าใจของ 

 พ่อแม่ จะช่วยให้ลูกทำงานสำเร็จมากกว่าการดุว่าหรือเปรียบเทียบ 

• ไม่คาดหวังผลงานที่ดีเลิศหรือถูกต้องในการฝึกฝนระยะแรก เพราะ 

 ผลงานที่เคยทำได้ดีนั้นก็ยังอาจขึ้นๆ ลงๆ ไปตามอารมณ์ของเด็กระยะหนึ่ง 

 เมื่อฝึกจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็จะเป็นความสามารถติดตัวต่อไป 

• การสอนที่ดีที่สุดคือ การสอนโดยไม่ต้องพูดและปล่อยให้เด็กหัดทำจน 

 ทำได้ แล้วค่อยมาสรุปว่าตัวเด็กเองได้เรียนรู้อะไร   



ควรทำ 

พ่อแม่ที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กทำสิ่งต่างๆ เพราะกลัวว่าจะ 

ไม่สมบูรณ์แบบ ดีใจที่ได้ทำอะไรให้ลูก ไม่อยากให้ลูกเหนื่อย

หรือลำบาก จึงยอมทำงานแทน ฯลฯ คืออุปสรรคขัดขวาง 

ความสามารถลูก   

• เมื่อลูกเสนอตัวช่วยงาน ที่ผ่านมาท่านตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็น    

 หรืออยากช่วยของลูกอย่างไร   

• ท่านคิดว่าท่าทีการฝึกสอนลูกของแม่ในละครมีข้อควรแก้ไขอย่างไร    

• พ่อแม่บางคนอาจจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบหรือคิดว่าลูกทำไม่ได้เพราะ 

 ยังเล็กเกินไป อยากให้ช่วยกันนำเสนอแนวทางจากประสบการณ์จริงที่ช่วยให้ 

 คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลและลดความคาดหวังในผลงานของลูกลง 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 22 ซื้อของเล่น 

หลานชาย (เสยีงหุน่ยนตก์ำลงัเดนิพรอ้มสง่เสยีงรอ้ง) โอ้โห! หุน่ยนตต์วันีย้อดไปเลย ปูซ่ือ้ใหผ้มนะ 

พ่อ ไม่ได้หรอกลูก ตัวนึงตั้งพันสอง 

ปู่ อยากได้ใช่ไหมลูก? 

หลานชาย ครับปู่ (น้ำเสียงดีใจมากๆ) 

ปู่ ตกลง แต่มีข้อแม้นะว่าอีกสองอาทิตย์ปู่ถึงจะซื้อให้ ระหว่างที่รอเราจะมาดูหุ่นยนต์ตัวนี้ 

 ทุกวันหลังเลิกเรียน ตกลงไหม? 

(เฟดอินเสียงนาฬิกา 5 วินาที พร้อมเสียงบรรยาย : หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป)

หลานชาย ปู่ครับ ม่อนไม่อยากได้หุ่นยนต์ตัวนั้นแล้ว   

ปู่ ทำไมล่ะ? 

หลานชาย มันก็ธรรมดา ไม่ดีอย่างที่คิด เสียดายเงินครับ 

ปู่ เห็นมั้ยลูก ตอนอยากได้เราก็เห็นว่ามันดีไปหมด พอได้เห็น ได้จับบ่อยๆ เข้า 

 ความสนุกความตื่นเต้นก็น้อยลง บางชิ้นเล่นหนสองหนเองแล้วก็เบื่อ ของเล่นม่อน 

 ถึงกองเต็มบ้านยังไงล่ะ รวมกันแล้วก็หลายตังค์เชียวนะ    

หลานชาย จริงด้วยครับ วันหลังอยากได้อะไรผมจะคิดก่อนซื้อ 

พ่อ (กระซิบ) พ่อ ผมสงสัยอยู่หน่อยนึง ถ้าดูครบสองอาทิตย์แล้วม่อนอยากได้จริงๆ 

 พ่อจะซื้อให้มั้ย? 

ปู่ (กระซิบ) สัญญาแล้วก็ต้องซื้อสิ แต่ใช้เงินแกนะ พ่อมีเงินซะที่ไหนล่ะ (หัวเราะ) 

พ่อ โห! เหลี่ยมจัดจริงๆ พ่อเรา!!! 

ปัญหาร่วมของหลายๆ บ้านคือลูกมีของเล่นล้นมากเกินไปจนไม่เห็น

คุณค่า เบื่อง่าย ติดนิสัยฟุ่มเฟือย อยากได้ของเล่นตลอดเวลา และ  

มักรบเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นรุ่นใหม่ๆ  การฝึกให้เด็กรอคอยและ  

มีเวลาคิดรอบด้านก่อนตัดสินใจจะทำให้ไม่โดนหลอกให้หลงเสียเงิน  

ไปง่ายๆ นะคะ 

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสำหรับพ่อแม่หลายๆ คน เมื่อถูกลูกรบเร้าให้ซื้อของเล่น 

ชิ้นใหม่ที่คุณไม่อยากซื้อให้ แต่ลูกอยากได้เหลือเกิน  ถ้าห้ามไม่ให้ซื้อ หรือยกเหตุผลว่าของเล่น 

ที่บ้านมีเยอะแยะ ก็อาจจะเกิดศึกเถียงกันยาวและอารมณ์เสียกันทั้งสองฝ่าย  ความอยากนั้น 

พิษสงรุนแรง ยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากได้ ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะเด็ก ผู้ใหญ่ก็ด้วยเหมือนกัน  แต่เมื่อได้ 

ของเล่นตามอยากแล้ว ส่วนใหญ่แล้วความอยากมักจะค่อยๆ ลดลง  ยิ่งเป็นของเล่นตาม 

ความนิยม พักเดียวก็จะมีรุ่นใหม่ๆ มาให้อยากอีก   

เมื่อการห้ามมักหยุดลูกไม่ได้ผล และการตามใจทุกครั้งทำให้ลูกเสียนิสัย พ่อแม่ลองใช้ 

คติน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง คือ “อนุญาตให้ซื้อ แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนั้น” ก็เพื่อลดแรงอยากของลูก 

ซึ่งพุ่งสูงในขณะนั้นลงก่อน โดยพ่อแม่อาจตกลงกับลูกว่าจะซื้อให้ในอีกกี่อาทิตย์ แล้วให้เวลาลูก 

ที่จะได้รู้จักของเล่นให้มากกว่านี้ โดยให้หาข้อมูลของเล่น ทั้งในเรื่องแบบ รุ่น ราคา จุดเด่น 

พิเศษ ข้อดี ข้อเสีย พาไปดู ไปจับสัมผัส ทดลองเล่นที่ร้านบ่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดเวลา 

ที่จะซื้อ เพื่อเรียกสติและทดสอบใจลูกว่าสนใจและต้องการของเล่นชิ้นนั้นจริงๆ  การมีเวลาให้ 

ลูกคิด ไตร่ตรอง หาข้อมูลก่อนตัดสินใจ จะช่วยฝึกให้ลูกรู้จักรอคอย ยับยั้งชั่งใจ มีความ 

รอบคอบในการซื้อ ไม่หลงไปกับอารมณ์อยากซื้อตอนนั้นแล้วอีกวันสองวันก็เบื่อแล้ว 



อนุญาตให้ซื้อ...แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนั้น 

ควรมีเวลาให้ลูกได้คิด ไตร่ตรอง  
ก่อนซื้อของเล่น 

เพื่อให้ลูกอดทนและรู้จักรอคอย 


*หัวใจการเลี้ยงดู

พ่อแม่อาจให้ลูกทำบัญชีรายจ่ายในการซื้อของเล่นทั้งปีว่าจ่ายค่าของเล่นไป 

เท่าไหร่ พอมาคำนวณตอนปลายปีอาจจะตกใจว่าจ่ายเงินกับการซื้อของเล่นมากเกิน 

ความจำเป็น  และสำรวจร่วมกับลูกว่าของชิ้นนั้นลูกยังเล่นอยู่หรือเปล่า หรือทำหาย 

ไปไหนไม่รู้ หรือยังใหม่เอี่ยมเพราะไม่ค่อยได้เล่น  เปรียบเทียบเงินที่เสียไปกับความ 

คุ้มค่าของของเล่นในหลายๆ แง่มุม นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนในการสอนลูกให้รู้จักคิด 

รู้จักประหยัด และไว้สอนตัวเองไม่ให้ใจอ่อนตามใจลูกมากเกินไปด้วยเช่นกัน 





คู่มือการใช้สื่อเสียง ชุดพ่อแม่เลี้ยงบวก152

• การสอนให้รู้จักเลือกซื้อของเล่นในราคาที่เหมาะสม ใช้ประโยชน์ได้สมราคา 

 ซื้อของตามฐานะ ตามความจำเป็น จะเป็นการฝึกให้เด็กหัดคิด ไตร่ตรองถึง 

 ความเหมาะสม เป็นพื้นฐานในการสร้างนิสัยของคนที่มีความพอเพียง 

• ยิ่งต้องหัดคิด ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมในการใช้เงินให้คุ้มค่า โดยเฉพาะกับสิ่งที่ 

 สร้างความสนุก (ของเล่น) เท่ากับฝึกให้เด็กได้หัดยับยั้งชั่งใจ หัดที่จะรอคอย 

 (คอยตอนที่ราคาของเล่นจะถูกลง) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่รอบคอบ   

• เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น แต่ไม่จำเป็นต้องมีของเล่นราคาแพง สิ่งที่อยู่รอบตัวก็นำมา 

 ใช้เล่นให้สนุก เกิดทักษะ ได้ออกกำลังกาย เช่น กล่องลังกระดาษ หนังสติ๊ก ห่วงยาง 

 ลูกบอล ปิงปอง แบดมินตัน หมากฮอส หมากรุก 

• การซื้อของเล่น (ซื้อด้วยความอยากได้) อาจสำคัญน้อยกว่าการเก็บรักษาของเล่น 

 (เก็บรักษาด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าและความรักในของเล่น) ฝึกสอนให้รักษาและ 

 เก็บของเล่นอย่างดีก็เท่ากับฝึกให้เด็กหัดรักษาของที่รัก 

• ลองคิดถึงการสร้างของเล่นด้วยตัวเอง ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 และประหยัด 

ควรทำ 

• บ้านไหนตอนนี้มีปัญหาลูกไม่เก็บ ไม่ดูแล และมีของเล่นล้นบ้านบ้าง ยกมือขึ้น!   

 แบ่งปันปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาสู่กันฟัง   

• ท่านมีเทคนิคหรือแนวทางใดในการโน้มน้าวใจลูกให้ลดการซื้อของเล่น 

 ที่เคยใช้ได้ผล 

• อ่าน “อนุญาตให้ซื้อ...แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนั้น” และ “ควรทำ-ไม่ควรทำ” 

 ว่ามีแนวคิดใดที่ท่านอยากนำเอาไปใช้เพื่อลดปัญหาทิ้งขว้างของเล่น 

 และซื้อพร่ำเพรื่อ 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 23  ที่โหล่ 

(ดนตรีชวนฝัน ภาพในความคิดฝันของเด็ก)  

พ่อ สอบได้ที่โหล่อีกแล้วเหรอลูก ไม่เป็นไร ถึงจะได้ที่โหล่แต่ก็ไม่เคยสอบตกนี่นะ 

ลูก ผมขอโทษครับพ่อ ผมจะพยายามให้มากกว่านี้ 

พ่อ สู้ๆ ลูก พรุ่งนี้ต้องไปประกวดแข่งขันวาดภาพใช่ไหม?   

ลูก ผมจะเอารางวัลมาให้พ่อให้ได้ครับ    

พ่อ เต็มที่นะลูก พ่อจะเอาใจช่วย 

ลูก ผมรักพ่อครับ  

(ดนตรีชวนฝันสะดุดกึก เข้าสู่ความเป็นจริง เสียงพ่อดังแหลมขึ้นมาด้วยความโกรธ)  

พ่อ นี่แกนั่งฝันหวานอะไรอยู่ฮึ! 

ลูก อุ๊ยพ่อ! (ตกใจ)  

พ่อ มัวนั่งตาลอยยิ้มไปยิ้มมา ส่วนฉันเนี่ยยิ้มไม่ออกแล้ว เรียนประสาอะไรได้ที่โหล่ทุกเทอม มีบ้างมั้ย 

 ที่แกจะเรียนเก่งให้พ่อภูมิใจอย่างน้องแกบ้าง โอย! คิดแล้วเครียด!    

ลูก พรุ่งนี้ผมจะไปแข่งขันประกวดวาดภาพ ผมจะเอารางวัลมาให้พ่อครับ 

พ่อ อ๋อ ไอ้เนี่ยเหรอที่แกคิดว่าฉันจะภูมิใจ ดีละ ฉันจะไปบอกครูว่าฉันไม่อนุญาตให้แกไป ประกวดแล้ว  

ลูก แล้วครูเขาจะว่ายังไง?   

พ่อ ฉันไม่สน ฉันจะไม่ยอมให้แกเสียเวลากับไอ้การวาดรูปบ้าๆ นี่อีก แกต้องหันมาเอาดีเรื่องเรียน  

 จริงๆ จังๆ ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแกต้องเรียนพิเศษทุกเย็น เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องเรียน ห้ามวาดรูปจนกว่า 

 จะสอบเข้า ม.1 ได้ 

ลูก พ่อครับ! 

พ่อ เงียบเดี๋ยวนี้นะ!! 



เด็กแต่ละคนมีความถนัดต่างกัน พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้หลายๆ ด้าน

และส่งเสริมให้เกิดเป็นความสามารถติดตัว ไม่ควรเน้นเรื่องผลสำเร็จมากกว่า

ความสุขและทักษะในการเรียนรู้ที่มากขึ้น 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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เด็กแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันไป  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ผู้บุกเบิกทฤษฎีพหุปัญญา   

บอกว่าเชาวน์ปัญญาหรือความฉลาดของคนมีหลายด้าน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความฉลาดแคบๆ อย่างที่

คิดและเชื่อกันมา 2 ด้าน คือ ความฉลาดทางด้านภาษา และความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์ 

ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences” 

หรือ ทฤษฎีพหุปัญญา นำเสนอความคิดว่าแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญา 8 ด้านติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด 

มาก-น้อยไม่เท่ากัน แต่ถ้าได้รับการเลี้ยงดูส่งเสริมอย่างถูกต้องและหลากหลายก็จะสามารถพัฒนา

ความฉลาดในแต่ละด้านได้  ทั้ง 8 ด้านประกอบด้วย  

1. เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) มีความสามารถในการใช้ภาษา 

ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด    

2. เชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Mathematical 

Intelligence) มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ เป็นเหตุเป็นผล   

3. สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial IntelIigence) มีความสามารถด้านศิลปะ การคิดเป็น 

ภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่างๆ  

4. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical InteIligence) จะมีความสามารถด้านดนตรี เสียง  

จังหวะ การร้องเพลง  

5. เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 

มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การกีฬา การแสดง การเต้นรำ 

ความฉลาดมีหลายด้าน 

เด็กแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน 
พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนา 

ความถนัดของตน 

*หัวใจการเลี้ยงดู

6. เชาวน์ปัญญาด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

มีศิลปะในการจัดการปัญหาและเข้าใจผู้อื่น 

7. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เข้าใจความรู้สึกและ

พฤติกรรมตนเอง   

8. เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) มีความสามารถ 

ด้านธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อมรอบตัว สนใจสัตว์และชอบเลี้ยงสัตว์ 

แนวคิดของการ์ดเนอร์ช่วยเปิดให้เราเห็นและเข้าใจอัจฉริยภาพของมนุษย์ในมุมมอง 

ที่กว้างขวางมากขึ้นจากเดิม เด็กที่มีแววความถนัดด้านดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ กีฬา รู้จักและ

เข้าใจตนเอง และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ก็เป็นความฉลาดที่ทัดเทียมกัน  การจัดการศึกษา

สำหรับเด็กจึงควรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้

ทำงานสมดุล ช่วยในการพัฒนาเชาวน์ปัญญาของเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริมความสามารถ 

เฉพาะตัวเด็กจึงจะพัฒนาตนเองได้อย่างฉลาด มีความสุข มีความภูมิใจ 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 
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ควรทำ 
• พ่อแม่ควรยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน บางคนถนัดบางด้าน 

 บางคนถนัดหลายด้าน บางคนไม่ถนัดอะไรเลยแต่ก็ยังเป็นเด็กดี ช่วยเหลือ 

 ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้  พ่อแม่ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ช่วยส่งเสริมความถนัด 

 ในเด็ก หรือการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเด็ก 

 จะช่วยให้เด็กรู้สึกดีต่อตัวเองและมีความสุขในการเรียน 

• ความเก่งมีหลายด้าน เช่น การเรียน กีฬา สังคม ดนตรี ศิลปะ การเดินทาง การใช้ 

 ภาษา การแก้ปัญหา การดูแลต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ การทำอาหาร/ขนม การเย็บปัก 

 ถักร้อย การใช้ความคิด ฯลฯ พ่อแม่ที่สายตากว้างไกลจึงไม่ควรส่งเสริมความสามารถ 

 ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว   

• เมื่อมีคนได้ที่ 1 ก็ต้องมีคนได้ที่โหล่เช่นกัน เป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะสอบได้ดีๆ ทุกครั้ง 

 ควรฝึกเด็กให้เรียนรู้การทำใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถหาแนวทาง 

 ในการพัฒนาตนเอง เพื่อป้องกันมิให้พบกับความผิดหวังแบบเดิม 

• เมื่อเผชิญกับความผิดหวัง ระยะแรกเด็กต้องการความรัก ความเข้าใจ 

 คนช่วยเกื้อหนุน คนร่วมคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออก ฝึกฝนในลักษณะนี้ 

 บ่อยๆ สุดท้ายเด็กก็สามารถเผชิญกับความผิดหวังและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย 

 ตนเอง 

• การฝึกให้เด็กหัดคิดแนวทางการแก้ปัญหาหลายๆ แนวทางหลายๆ รูปแบบ 

 ฝึกหัดทำงานหลายๆ ประเภท จะช่วยให้เด็กสามารถเผชิญกับปัญหาในชีวิตได้ 

 โดยใช้ทางออกที่เหมาะสม 

• การพูดคุยเพื่อถามความต้องการที่แท้จริงในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาเสียใจ 

 ผิดหวัง สอบตก ทำผิด ทำแก้วแตก ลืมทำงานที่พ่อแม่สั่ง เวลาที่ทำผิดกติกา 

 เป็นต้น จะช่วยทำให้พ่อแม่เข้าใจความต้องการและตอบสนองได้ตรง 

 และเหมาะสม 
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• ในสมัยเด็กท่านมีความชอบหรือถนัดในด้านใด แล้วโตขึ้นได้ใช้ชีวิตหรือทำงาน 

 ในสิ่งที่ถนัดหรือไม่ ท่านรู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์ของตัวเอง   

• ลูกของท่านมีความถนัดในเรื่องอะไรบ้าง  

• ท่านมีวิธีการในการส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาความถนัด พัฒนาเอกลักษณ์และ 

 พรสวรรค์ของลูกอย่างไร 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 24 รื้อหุ่นยนต์ 

ลูกชาย พ่อครับ ผมอยากรื้อดูว่าข้างในหุ่นยนต์มันทำงานยังไง?  

แม่ โอ๊ย! ไม่ได้หรอกจ้ะ รื้อแล้วลูกจะต่อกลับให้เหมือนเดิมได้เหรอ?  

พ่อ ตอนเด็กๆ พ่อก็เคยรื้อนาฬิกาตั้งโต๊ะของปู่ เพราะอยากรู้ว่านาฬิกามันเดินยังไง 

ลูกชาย เหรอครับ! แล้วเป็นไงครับพ่อ? (น้ำเสียงตื่นเต้นอยากรู้) 

พ่อ ก็โดนปู่ตีซะลายไปทั้งตัวน่ะสิ   

ลูกชาย อ้าวว! งั้นผมคงอดรื้อดูแหงๆ เลย 

พ่อ ใครบอกล่ะลูก ไปหยิบกล่องเครื่องมือช่างมาได้เล้ยยยย 

ลูกชาย (น้ำเสียงดีใจสุดขีด) ขอบคุณครับพ่อ ยะฮู้วววววว (เสียงวิ่งออกไป) 

แม่ ให้ท้ายกันเข้าไป (บ่นอย่างเคืองๆ) 

พ่อ เขาเรียกส่งเสริมความฉลาดให้ลูกต่างหากล่ะแม่ คิดดูนะ เด็กคนอื่นๆ อาจแค่สนุกที่ 

 ได้เล่นหุ่นยนต์ตัวนี้ แต่ลูกเราคิดต่อไปว่าไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานยังไง ตรงนี้แหละสำคัญ 

 ที่พ่อจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยอยากรู้ของลูกผ่านไปเพราะกลัวว่าหุ่นยนต์นี่จะพัง 

แม่ แต่ตัวนึงตั้งหลายร้อย (บ่นอุบอิบ) 

พ่อ เทียบไม่ได้กับประสบการณ์อันมีค่าและแรงบันดาลใจที่ลูกเราจะได้รับนะแม่ 

ลูกชาย เครื่องมือมาแล้วครับ (เสียงวิ่งเข้ามา)    

พ่อ รื้อดูข้างในแล้วเราต้องต่อมันกลับให้เหมือนเดิมด้วยนะลูก 

ลูกชาย ครับพ่อ 

พ่อ สบายใจได้แล้วนะจ๊ะแม่

ความสงสัยอยากรู้ของเด็กเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีเพราะเด็ก  

มีความสนใจ พ่อแม่หรือครูควรตอบสนองความใฝ่รู้ของลูกอย่างเหมาะสม  

โดยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ในบรรยากาศที่สนุก และมีความ

รับผิดชอบในการประกอบกลับคืนให้ได้อย่างเดิมค่ะ           

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ช่วงวัย 0-6 ปี ถือเป็นช่วงทองของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาสูงสุด เท่ากับประตู 

การเรียนรู้ของเด็กได้เปิดออกแล้ว การเลี้ยงดูและการให้การศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบ 

ทุกด้านจะทำให้เซลส์สมองแตกแขนงเชื่อมกันเป็นเครือข่าย เกิดความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดในเด็กต่อไป ช่วงนี้จึงเป็นช่วงสำคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงพัฒนา 

พื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง พลาดการเลี้ยงดูที่ดีในช่วงนี้จะมาซ่อมกันตอนโตก็ต้องบอกว่า 

ซ่อมยาก! ถ้าพื้นฐานช่วงวัยอนุบาลไม่ดีก็จะมีปัญหาต่อการเรียนในช่วงประถม และถ้าการเรียน 

ช่วงประถมไม่ดี ไม่ได้แก้ไข ก็จะส่งผลไปชั้นมัธยมและสืบเนื่องขึ้นไป เมื่อประตูการเรียนรู้ปิดไปแล้ว  

การจะส่งเสริมความฉลาดให้ลูกก็ทำได้ยาก 

ประตูการเรียนรู้ของเด็กมีหลายบาน การเปิดออกขึ้นอยู่กับช่วงวัย พัฒนาการ และจังหวะเวลา 

ตัวอย่างเช่น เมื่อประตูการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางเพศของเด็กเล็กเปิดออก เด็กจะส่ง

สัญญาณมากับคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับที่มาของตนเองว่า “หนูมาจากไหน?” และ “หนูมาได้ยังไง?”    

หรือการงอกของฟันแท้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าเด็กค่อยๆ มีความพร้อมในการดูแลตนเองได้

มากขึ้น การมีประจำเดือนของเด็กหญิง การฝันเปียกของเด็กชาย ถ้าพ่อแม่พูดคุยให้ความรู้กับลูก

เหมาะแก่เวลา เด็กก็จะพัฒนาตนเองได้เองเต็มที่   

ประตูการเรียนรู้ 

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความอยากรู้ 
อยู่ในบรรยากาศสนุก 

และผ่อนคลาย 

*หัวใจการเลี้ยงดู

ความสนใจใคร่รู้ก็เป็นประตูการเรียนรู้ที่สำคัญอีกบานหนึ่ง ณ ขณะที่เด็กมีความ

อยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด เด็กจะกระตือรือร้นสูง มีแรงขับจากภายในที่จะหาคำตอบ 

เพื่อคลายความสงสัย ช่วงนี้เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด หากเด็กได้รับการตอบสนองด้วยการ

เรียนการสอนที่ดี ได้เห็นของจริง ได้ลงมือทำ วิธีการเรียนรู้ที่สนุก บรรยากาศผ่อนคลาย 

สมองจะทำงานได้อย่างเต็มที่ เด็กจะจดจำและเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง      
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ควรทำ 

• การสอนที่ได้ผลที่สุดคือ สอนในช่วงที่เด็กอยากรู้อยากเห็นมากที่สุด ภายใต้  

 บรรยากาศสนุกๆ 

• การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไร 

 มีได้หลายวิธี เช่น 

 + รื้อดูรายละเอียด 

 + ศึกษารายละเอียดการประกอบหุ่นยนต์และการติดตั้งเครื่องยนต์ภายในจากหนังสือ 

 + ไปดูงานโรงงานประกอบหุ่นยนต์ 

 + ดูสารคดีเรื่องหุ่นยนต์และวิวัฒนาการ 

 + เข้ากิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ Robot หรือเข้าดูงานประกวดหุ่นยนต์ในระดับ 

  โรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโลก 

• ของเล่น เป็นสื่อที่พ่อแม่จะใช้สอนได้หลายเรื่อง เช่น 

 + การถอดชิ้นส่วนและประกอบกลับให้เข้าที่   

 + ความรับผิดชอบในการเก็บให้เป็นระเบียบ ทำให้เมื่อจะเล่นใหม่ชิ้นส่วนก็ยังอยู่ครบ 

 + การรักษาเวลา โดยให้เล่นในเวลาที่เหมาะสม และเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดเล่น 

  ก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำใจ 

 + การถนอม เก็บรักษา ซึ่งจะสอนได้ดีถ้าพ่อแม่ไม่ให้ของเล่นเด็กมากเกินความจำเป็น 

 + ใช้เป็นรางวัล เมื่อเด็กทำสิ่งที่ดีได้เพิ่มขึ้น 

 + ใช้กระตุ้นความคิด สร้างจินตนาการ ฯลฯ 

• กำหนดว่าความสามารถของเด็กวัยนี้น่าจะเรียนรู้ในขอบเขตขนาดไหนจึงจะเหมาะสม 

 เช่น จะให้รื้อของเล่นออกมาในปริมาณเท่าใด ที่เด็กจะสามารถเก็บของเล่นได้หมดหรือจะ 

 ให้รื้อหุ่นยนต์ออกมาในปริมาณเท่าใดที่เด็กจะสามารถประกอบกลับคืนเข้าที่ได้อย่างเดิม 

 การเล่นหรือการทำกิจกรรมใดๆ จะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบและความประหยัด 

 คุ้มค่า มิใช่ให้เล่นเลยเถิดจนของเล่นหายหมด หรือรื้อหุ่นยนต์จนกลายเป็นเศษขยะ 

 ไม่สามารถเล่นต่อได้ 
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• อยากให้เล่าวีรกรรมในสมัยเด็กว่าท่านเคยถอด เคยรื้อข้าวของ เคยทดลองทำ 

 อะไรที่มีความสุขและความภาคภูมิใจ ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นสู่กันฟัง 

• ท่านคิดเห็นอย่างไรที่พ่อในละครพูดว่า “คิดดูนะ เด็กคนอื่นๆ อาจแค่สนุกที่ได้เล่น  

 หุ่นยนต์ตัวนี้ แต่ลูกเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานยังไง ตรงนี้แหละสำคัญ ที่พ่อจะ  

 ไม่ปล่อยให้ความสงสัยอยากรู้ของลูกผ่านไปเพราะกลัวว่าหุ่นยนต์นี่จะพัง” 

• และถ้าเป็นท่าน จะยอมให้ลูกรื้อหุ่นยนต์หรือไม่ เพราะอะไร 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 25 เพื่อนรังแก 

(บรรยากาศการจราจร สองพ่อลูกนั่งรถกำลังจะกลับบ้าน)

พ่อ  ทำไมหมู่นี้ลูกถึงหิวซ่กทุกเย็นเลย? เหมือนคนไม่ได้กินข้าวกลางวัน 

ลูก  (พูดทั้งขนมเต็มปาก) กินครับพ่อ แต่มันยังหิวอยู่ 

พ่อ  เมื่อกลางวันลูกกินอะไร? 

ลูก  เอ่อ กิน กินก๋วยเตี๋ยวครับพ่อ (น้ำเสียงมีพิรุธ) 

พ่อ  ไม่อยากเล่าอะไรให้พ่อฟังหน่อยเหรอ?   

ลูก  ไม่มีอะไรนี่ครับ ไม่มี 

พ่อ  เผื่อพ่อจะช่วยอะไรได้บ้าง 

ลูก  คือ (ถอนหายใจ) พี่ ป.6 เขาเอาเงินไปหมด ขู่ไม่ให้ผมบอกใคร ไม่งั้นจะอัดผมให้น่วมเลย  

พ่อ  โดนขู่แบบนี้ กลัวมั้ยลูก? 

ลูก  กลัวครับ   

พ่อ  ฟังดูก็น่ากลัวนะ แล้วลูกจะทำยังไงต่อไปดี?    

ลูก  ก็น่าจะบอกครูนะครับ แต่ผมไม่กล้า 

พ่อ  พ่อเห็นด้วยนะที่ลูกจะเล่าความจริงให้ครูฟังว่าเกิดอะไรขึ้น 

ลูก  ถ้าพี่เขารู้ ผมแย่แน่เลย 

พ่อ  ถ้าเราไม่บอกครู แล้วยอมไปเรื่อยๆ โดนรังแกไม่เลิก ลูกคิดว่าจะทนได้มั้ย?    

ลูก  (เงียบ) งั้นพรุ่งนี้ผมจะไปเล่าให้ครูฟัง   

พ่อ พ่อรู้ว่ามันยากที่จะไม่กลัว แต่ลูกก็กล้าตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้พี่เขารังแกต่อไป 

 และพ่อก็ดีใจนะที่เวลามีเรื่องไม่สบายใจลูกก็เล่าให้พ่อฟัง    

เมื่อลูกเกิดปัญหา การรับฟังอย่างตั้งใจจะทำให้เข้าใจความรู้สึกของลูกและ  

ช่วยแก้ไขได้นะคะ ควรสอบถามความรู้สึกของลูกมากกว่าที่จะรีบให้คำแนะนำ  

สั่งสอน เพราะเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจและจะหันกลับมาปรึกษาเมื่อมีปัญหา  

อีกค่ะ 

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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เมื่อลูกถูกเพื่อนรังแก

เมื่อเด็กถูกรังแก พ่อแม่ ครู โรงเรียน 
ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กไม่ตกอยู่ 

ในภาวะความกลัวจากการถูกรังแก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

เมื่อเด็กถูกเพื่อนรังแก เด็กบางคนอาจจะมีทางออกในการจัดการกับปัญหานี้ได้ดี แต่เด็ก 

อีกหลายคนยอมจำทนต่อการถูกรังแกเพราะความกลัว ชีวิตในโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยความเครียด  

กดดัน ความทุกข์ใจ เมื่อถูกรังแกอย่างหนักจนเด็กทนไม่ไหว เด็กจึงใช้การตอบโต้ด้วยความรุนแรง

เพื่อระบายความคับแค้น ซึ่งเห็นเป็นข่าวสะเทือนขวัญที่เด็กนักเรียนฆ่ากันในโรงเรียน เกิดขึ้นทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีตัวเลขระบุว่า มีนักเรียนกว่า 40% 

ที่เคยถูกรังแกเดือนละ 2-3 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการทำร้ายกันด้วยการพูดล้อเลียน รองลงมาเป็น 

การดูถูกเรื่องผิวพรรณ เชื้อชาติ การคุกคามทางเพศ การแย่งเงินแย่งของ ตามลำดับ (โครงการ

โรงเรยีนปลอดความรนุแรง ผศ. ดร. สมบตั ิตาปญัญา ภาควชิาจติเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่

เด็กต้องการความช่วยเหลือเมื่อโดนรังแก เด็กหลายคนไม่กล้าบอกพ่อแม่บอกครูเพราะกลัว 

จะโดนทำร้ายมากขึ้นไปอีก หากพ่อแม่ทราบเรื่อง ควรเข้าช่วยเหลือเด็กให้มีทางออก เด็กไม่ควร 

ต้องยอมทนต่อการถูกรังแกจนอาจเครียดและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง     

เมื่อลูกถูกเพื่อนรังแก พ่อแม่ควรทำอย่างไร 

• สอบถามข้อมูลจากลูกให้แน่ชัด ซึ่งพ่อแม่ไม่ควรมีท่าทีตำหนิติเตียนลูก หรือแสดงอารมณ์ 

ขุ่นเคืองที่ลูกอ่อนแอ ยอมให้เพื่อนรังแก ควรซักถามด้วยความเข้าอกเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างเด็กและพ่อแม่จะช่วยให้ลูกไว้วางใจในการเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟัง   

• แจ้งครูหรือทางโรงเรียนให้ทราบเรื่อง เพื่อให้ครูและโรงเรียนเข้าแก้ไขปัญหา หรือวาง

ระเบียบเพื่อป้องกันการทำร้ายรังแกกันในโรงเรียน   

• สอนทักษะให้ลูกในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกสามารถรับมือกับการถูกรังแก เช่น ทักษะการ 

ปฏิเสธ การฝึกให้มีบุคลิกที่มีความเชื่อมั่น มีศิลปะการพูดตอบโต้ ทักษะการป้องกันตัว การเลี่ยง

ปัญหาอย่างฉลาด เช่น การไม่อยู่คนเดียว เดินเลี่ยง ไม่แข็งขืนเมื่อพบว่าผู้รังแกแข็งแรงกว่า   

•พ่อแม่ควรมีเหตุผลที่ดีๆ ที่จะพูดให้ลูกละจากความกลัว ให้ลูกรู้สึกเข้มแข็งและพร้อมที่จะ 

ลุกขึ้นปกป้องตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการถูกรังแก 

นับวันปัญหาการรังแกกันการทำร้ายกันในโรงเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น แม้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ 

ไม่อยากให้เกิดกับลูกของตน แต่ก็ต้องทำใจว่าลูกอาจเจอสถานการณ์เพื่อนรังแก ยิ่งถ้าลูกมี

บุคลิกภาพที่จะเป็นชนวนให้เพื่อนพูดจาล้อเลียน หรือทำร้ายรังแก เช่น อ้วนมาก พูดติดอ่าง พิการ   

เป็นเด็กพิเศษ ขี้แง ไม่มั่นใจในตัวเอง เรียนอ่อน ฯลฯ พ่อแม่ก็ต้องช่วยฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้ 

ลูกมีวิธีในการรับมืออย่างมั่นใจ ฝึกมองโลกในแง่บวก และส่งเสริมให้ลูกเห็นศักยภาพและความดี 

ในตนเอง แม้ลูกอาจไม่เจอปัญหาการรังแกแต่ทักษะเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ลูกจะใช้ในการ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ 
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 ไม่ควรทำ 
• การที่พ่อแม่ด่วนสรุป สั่งสอน ดุว่า บอกทางออกให้เด็ก 

 ทำตาม นอกจากเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจความรู้สึก 

 แล้วยังจะทำให้เกิดการต่อต้านอีกด้วย 

• การที่พ่อแม่ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เด็กเป็นเรื่องที่ง่าย 

 ที่สุด แต่จะไม่ช่วยให้เด็กได้หัดคิด หัดตัดสินใจ เด็กจะเรียนรู้ 

 กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการที่พ่อแม่ 

 อดทนคุยเพื่อให้เด็กได้คิด ไตร่ตรอง และตัดสินใจเลือกวิธีการ 

 ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ควรทำ 

• การรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ถามถึงความรู้สึก ความคิดของเด็ก ให้เวลา ท่าทีเป็น 

 มิตร ไม่ตำหนิ บรรยากาศไม่กดดัน ไม่ชี้แนะหรือสั่งสอน ไม่ดุว่าและท่าทีที่พร้อม 

 จะช่วยแก้ปัญหา จะช่วยให้เด็กมีกำลังใจในการเปิดเผยความคับแค้นหรือปัญหา 

 ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาซ้ำอีก เด็กจะกล้าพอที่จะเข้ามาเล่าเรื่องต่างๆ ให้พ่อแม่รับรู้ 

• ช่วยกระตุ้นให้เด็กหัดคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ และผลดี-ผลเสียที่จะเกิด 

 ตามมา พร้อมหัดผสมผสานความคิดที่หลากหลายจนได้ความคิดที่เหมาะสมใน 

 การแก้ไขปัญหา 

• การตัดสินใจในระยะแรกของการฝึกอาจจะไม่ค่อยดีนัก แต่ฝึกฝนบ่อยๆ สุดท้ายก็เก่ง 

 ขึ้น รอบคอบขึ้น แม้เด็กอาจตัดสินใจผิดพลาดบ้างก็ยังดีกว่าเด็กที่ไม่ยอมตัดสินใจเลย               

• เด็กที่มีลักษณะพิเศษมักเป็นที่ล้อเลียนหรือถูกกลั่นแกล้งได้ง่าย เช่น ร้องไห้เก่ง 

 ไม่มั่นใจตนเอง ช่วยตัวเองไม่ได้ อยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อน ร่างกายพิการ ตาเหล่ 

 ใส่แว่น ฟันกระต่าย อ่านหนังสือไม่ออก โดนครูดุบ่อยๆ  แต่เด็กที่มีทักษะพิเศษ 

 มักไม่ค่อยถูกล้อเลียนหรือถูกเพื่อนแกล้ง เช่น เพื่อนเยอะ มีภาวะผู้นำ มั่นใจตนเอง   

 แก้ปัญหาเก่ง ช่วยตัวเองได้ มองโลกแง่ดี ร่าเริง   
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• โรงเรียนลูกท่านมีปัญหานักเรียนรังแกกันหรือไม่ ลูกท่านเป็นผู้รังแกหรือ 

 ถูกรังแก ท่านรู้สึกอย่างไร และสอนให้ลูกรับมืออย่างไรเมื่อถูกรังแก 

• ท่านคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการซักถามปัญหาลูกของคุณพ่อในละคร 

 ช่วยกันสรุปข้อดีเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

• ท่านมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรง เมื่อพบว่าลูกถูกรังแก

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 26 สปิริต   

ลูกสาว พ่อคะ (เสียงเครือ) หนูไม่ไปเต้นระบำฮาวายที่งานโรงเรียนวันนี้ได้ไหมคะ? (สะอื้น) 

พ่อ เล่าให้พ่อฟังได้ไหม? (น้ำเสียงปลอบโยน) 

ลูกสาว (ร้องไห้) เพื่อนบอกว่าหนูเต้นน่าเกลียด เพราะขาหนูใส่เฝือก คนจะต้องหัวเราะเยาะ 

 หนูแน่ๆ 

พ่อ เพื่อนว่าเต้นไม่สวยแล้วครูว่าไงลูก? 

ลูกสาว ครูบอกว่าถึงใส่เฝือกหนูก็เต้นน่ารักค่ะ 

พ่อ พ่อก็ว่าน่ารักนะ ถ้าเขาหัวเราะ เขาอาจเอ็นดูลูกก็ได้ แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน 

 พ่อว่า อาจจะมีอีกตั้งหลายคนที่เขาเห็นว่าลูกมีสปิริตมากกว่าเต้นสวยไง ดูสิ 

 เต้นไม่ถนัดเพราะใส่เฝือกที่ข้อเท้า แต่ก็ใจสู้ออกไปเต้นกับเพื่อนๆ อย่างเต็มที่ 

(เฟดอินเพลงฮาวาย)

พ่อแม่คนดู 1 ต๊าย! ดูเด็กคนนั้นสิ ขนาดข้อเท้าใส่เฝือกยังส่ายเอวพลิ้วเชียว   

(เสียงคนดูปรบมือดังพร้อมคำชื่นชม เสียงกดชัตเตอร์ดังถี่ๆ)

พ่อแม่คนดู 2 ท่าทางก็ดูมั่นใจ ดูเขายิ้มสิ น่ารักจังเลย ฉันถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่า 

พ่อแม่คนดู 1 ฉันด้วย  (แชะ แชะ แชะ)
ความกังวลใจของลูกที่เกิดจากความคิดด้านลบ พ่อแม่ควรจะชี้แนะให้ลูกคิด  

ด้านบวกเพื่อจัดการกับอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปด้วยดี เด็กจะเรียนรู้ในการเผชิญ

ปัญหาอย่างมีความหวัง เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตนเองค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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มองโลกแง่บวก 

ฝึกลูกให้มองโลกแง่บวก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

สังคมเพื่อนฝูงที่โรงเรียนมีอิทธิพลต่อเด็กวัยเรียน ความคิดเห็นบางอย่างจากเพื่อนอาจ 

บั่นทอนกำลังใจเด็กซึ่งมักจะหวั่นไหวง่ายต่อปัญหาความสัมพันธ์ เพราะกลัวมีไม่เหมือนเพื่อน 

เป็นไม่เหมือนเพื่อน ต้องการการยอมรับ พ่อแม่ไม่ต้องกังวลมากนัก เพราะเป็นช่วงที่เด็กกำลัง 

ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น แต่เด็กอาจต้องการคำชี้แนะจากพ่อแม่ในการอยู่ร่วมในสังคมของ 

เพื่อนอย่างราบรื่น หรือพ่อแม่อาจต้องคอยฝึกทักษะการเข้าสังคม มารยาทในการพูดคุย 

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นหากพบว่าลูกขาดสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิด 

ปัญหากับเพื่อนๆ 

แบบอย่างการคิดและดำเนินชีวิตมองมุมบวกของพ่อแม่มีอิทธิพลสูงที่จะหล่อหลอมเด็ก 

มากกว่าการสอนแค่คำพูด การฝึกให้ลูกมองโลกในแง่ดีเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ลูกเผชิญ 

ปัญหาและอุปสรรคอย่างมีความหวัง มองเห็นโชคดีในโชคร้าย มองเห็นข้อดีของคนอื่น 

และชื่นชมตนเองได้ 

ควรทำ 
• อุปสรรคของชีวิตมีไว้ให้เรียนรู้ ทำให้ฉลาดขึ้น ช่วยให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา มองเห็น 

 จุดอ่อนของตนเอง และทำให้เกิดการพัฒนา (เก่งขึ้น) 

• ชี้ให้เด็กมองอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย จะเป็นวิธีการสร้างมุมมอง อุปสรรค 

 ด้านบวก (มองโลกในแง่ดี) จะช่วยให้เด็กสนุกในการแก้ปัญหา ฮึกเหิม รู้สึกว่าได้ประโยชน์  

 ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้เกิดการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ 

• การจะก้าวผ่านอุปสรรค เด็กต้องการคู่คิด (แต่มิใช่คิดแทนเด็ก) ต้องการคนให้กำลังใจ 

 หรือกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึก บรรยากาศรอบตัวที่ไม่กดดันหรือสงสารเกินไปจน 

 พ่อแม่ไปแก้ปัญหาแทนเด็ก 

• การฝึกให้เด็กช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกให้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นรากฐานของ 

 การทำงานเป็นทีม 

• พ่อแม่ที่มีแนวคิดว่าทุกคนมีโอกาสทำเรื่องผิดพลาดได้ จะช่วยให้เด็กมีความหวัง มีมุมมอง 

 ต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านดี เชื่อมั่นตนเอง ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

 จึงควบคุมอารมณ์ต่างๆ ได้และใช้ความคิดได้สูงสุดในการแก้ปัญหา 

 ไม่ควรทำ 
• พ่อแม่ที่ใช้วิธีการกดดัน ข่มขู่ โกรธ หรือแสดงความไม่พอใจเมื่อเวลาที่เด็กทำ 

 ผิดพลาดหรือพบอุปสรรค จะทำให้เด็กวิตกกังวล กลัว คิดไม่ออก แก้ปัญหาไม่ได้ 

 จึงพยายามเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด และสุดท้ายเด็กก็จะแก้ปัญหาไม่เป็น 

 หรือแก้ปัญหาในทางก้าวร้าวหรือรุนแรง 
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• เมื่อลูกต้องเผชิญอุปสรรคหรือความกังวลใจที่สูง พ่อแม่บางคนจะโกรธ รำคาญใจ 

 กดดันลูก แต่พ่อแม่อีกจำนวนมากเลือกที่จะคอยหาแง่มุมดีๆ ให้ลูกเกิดกำลังใจ 

 เผชิญทุกข์ อยากให้ท่านช่วยกันเล่าประสบการณ์ที่ท่านสอนลูกให้เผชิญกับปัญหา 

 และอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์และมีหวัง  

• เด็กที่คิดบวกจะมีภูมิคุ้มกันทางใจที่สามารถเผชิญอุปสรรคและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า 

 เด็กที่คิดลบ มาช่วยกันรวบรวมคำพูด วิธีการ หรือกิจกรรมที่จะช่วยให้ตัวเองและลูก 

 มองโลกในแง่บวก  

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 27 อ่านหนังสือให้คนตาบอด   

ลูก แม่กำลังจะทำอะไรครับ? 

แม่ เตรียมตัวอ่านหนังสืออัดเสียงให้คนตาบอดฟังจ้ะ   

พ่อ ลูกอยากลองอ่านบ้างไหม? พ่อจะช่วยตั้งโปรแกรมอัดเสียงในคอมฯ ให้ 

ลูก ไม่เอาหรอกครับ ผมอ่านหนังสือไม่เก่ง   

พ่อ หัดอ่านบ่อยๆ ก็อ่านเก่งขึ้นเองน่ะลูก 

ลูก แล้วแม่ทำไปทำไม? ไม่เหนื่อยเหรอ? 

แม่ ไม่เหนื่อยหรอก ยิ่งถ้าคนตาบอดเค้ามีความสุขจากเรื่องที่แม่อ่านให้ฟัง แม่ก็ยิ่งมี 

 ความสุข      

พ่อ ลองดูมั้ยลูก? คนตาบอดเขาจะได้ฟังเรื่องสนุกๆ หรือที่มีประโยชน์ไง 

ลูก ผมไม่รู้จะอ่านเล่มไหนดี    

พ่อ ลองเลือกเล่มที่ลูกชอบหรือเล่มที่ลูกอ่านแล้วสนุกสิ      

ลูก ผมนึกออกแล้ว! เรื่องนี้ต้องสนุกแน่  

 กิจกรรมอ่านหนังสืออัดเทปให้คนตาบอดฟังเป็นกิจกรรมจิตอาสา  

ที่สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ นอกจากจะอ่านหนังสือได้เก่ง  

แล้ว ยังได้ฝึกใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อคนตาบอดที่ด้อยโอกาสกว่า การฝึกให้  

เด็กมองเห็นความทุกข์ยากของคนอื่น ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่า  

จนช่วยเหลือคนอื่นได้เก่งขึ้น จะบ่มเพาะให้จิตใจอ่อนโยนและดีงามได้ดีกว่าการสอน

ให้เด็กรับรู้เพียงอย่างเดียวค่ะ  

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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จิตอาสารักการอ่าน

ส่งเสริมลูกให้รักการอ่าน 
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

*หัวใจการเลี้ยงดู

พ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน นอกจากสร้างวัฒนธรรมการอ่านในบ้าน เช่น มีชั่วโมง 

อ่านหนังสือร่วมกัน มีการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน จัดให้มีมุมหนังสือภายในบ้าน กิจกรรมเล่านิทาน 

จากหนังสือเล่มโปรด หรือการเลือกหนังสือให้ลูกแล้ว สำหรับเด็กวัยเรียนที่ทักษะการอ่านเริ่มคล่องแล้ว 

พ่อแม่อาจส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านด้วยการหากิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวกับการอ่านให้ลูกได้ทำด้วย 

เช่น การอ่านนิทานให้น้องผู้ป่วยฟังที่โรงพยาบาล หรือการอ่านหนังสืออัดเสียงให้คนตาบอด 

นอกจากลูกจะได้ความสุขใจจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังได้พัฒนาทักษะการอ่านของลูกให้เก่ง 

ขึ้นอีกด้วย พ่อแม่ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ หรือเข้าไป 

ที่เว็บไซต์ www.tabod.com 

การเป็นเด็กรักการอ่านจะช่วยสนับสนุนการเรียนของเด็ก เพราะในการเรียนให้เก่งนั้น เด็กต้อง 

มีทักษะการอ่านและทักษะการจับใจความที่ดี มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี มีทักษะการคิด ทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ ทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งทักษะที่ได้จากการอ่านล้วนช่วยเสริมและสนับสนุน 

การเรียนในชั้นเรียนของเด็ก       

ปัจจุบันเด็กไทยยังอ่านหนังสือน้อยมากแต่ใช้เวลาเล่นเกมและดูทีวีมากกว่า พ่อแม่ที่อยากให้ 

ลูกเล่นเกมให้น้อยลงและมีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ บ้าง กิจกรรมจิตอาสาด้วยการไปอ่านหนังสือให้ 

คนป่วย หรืออ่านหนังสืออัดเสียงให้คนตาบอด ความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นอาจสร้างแรงจูงใจ 

ให้ลูกสนใจการอ่าน และต่อเติมแรงบันดาลใจในงานจิตอาสา 

ของเด็กอีกด้วย   

ควรทำ 
• ก่อนช่วยเหลือคนอื่นพ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน จะทำให้เด็กมั่นใจและ 

 มีทักษะระดับหนึ่งในการช่วยเหลือคนอื่น 

• เมื่อฝึกช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นนิสัยติดตัว จะทำให้คนรอบข้างรักและเมตตา ซึ่งพฤติกรรม 

 ที่ดีนี้จะช่วยปกป้องเด็ก 

• พ่อแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ค่อยๆ ฝึกไปจนเด็กรับผิดชอบได้เพิ่มขึ้น เช่น การเลือก 

 ของเล่นที่ไม่เล่นแล้วไปให้เด็กอื่น การขนเสื้อผ้าไปบริจาค ช่วยสัตว์ที่บาดเจ็บ เป็นต้น 

 จะเพาะบ่มจิตใจให้อ่อนโยนดีงามได้ดีกว่าการพูดสอนให้จำแต่ไม่ทำให้ดู 

• การช่วยเหลือคนอื่นไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นหรือต้องมีรางวัลตอบแทน ชี้นำให้เด็กสังเกต 

 ตนเองว่าขณะทำดีให้คนอื่นนั้นรู้สึกอย่างไร ถ้ารู้สึกดี นั่นคือรางวัลที่ได้จากการทำดี 

 ให้ลูกทำสมุดบันทึกความดี โดยให้คิดวิธีช่วยเหลือผู้อื่น ลงมือทำ และบันทึกสิ่งที่ทำรวมถึง 

 ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะให้ดาวเป็นการบันทึกแต้ม สุดท้ายเด็กจะ 

 ได้สมุดความดีของตนเอง เปิดอ่านทีไรก็สุขใจเมื่อนั้น เป็นการส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือผู้อื่น 

 แทนที่จะคิดถึงเรื่องของตัวเอง 

• เมื่อเด็กทำดี ช่วยให้เขาชื่นชมกับความรู้สึกดีนั้นที่เกิดในตัวเอง ไม่ต้องพึ่งคำชมจาก 

 ภายนอกเสมอไป 
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• กิจกรรมจิตอาสาช่วยฝึกทั้งพ่อแม่และลูกให้มีจิตใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

 มีครอบครัวไหนที่ขณะนี้กำลังทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยกันมาเล่า 

 เรื่องดีๆ ว่าไปทำอะไรกันมาบ้าง 

• เกิดผลเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับเราและลูกๆ ของเรา 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 28 ผลจากมะม่วง 

ลูก มะม่วงบ้านเราน่ะหวานอร่อย ทำไมแม่ไม่เก็บไว้ขายล่ะครับ? กองนี้ขายได้หลายตังค์แน่ๆ  

แม่ เงินน่ะได้มาเดี๋ยวก็ไปแล้ว แต่น้ำใจที่เราเอื้อเฟื้อกันอยู่นานกว่าจ้ะ  

ลูก แม่อย่าใจดีแจกหมดนะครับ   

แม่ ไม่หมดหรอกลูก เหลือจากแบ่งให้เพื่อนบ้านแล้วยังมีมะม่วงกินอีกหลายวัน 

 อ้ะแม่แบ่งเสร็จแล้ว ลูกเอาไปให้บ้านคุณลุงอ้วน บ้านน้าติ๋ม แล้วก็บ้านแม่เอ๋กับอ๋อง 

 ด้วย เดี๋ยวแม่จะเอาไปฝากบ้านฝั่งนู้น 

(ดนตรีแทรกประมาณ 5 วินาที)

ลูก แม่ ลุงอ้วนฝากขอบคุณแม่เรื่องมะม่วง แล้วก็ฝากกุนเชียงมาให้ครับ อุ๊ย! ขนมเค้ก    

 น่ากินจัง   

แม่ ยังมีนี่อีกนะ แกงเขียวหวาน ทอดมัน แกงจืดตำลึง และก็หมูแดง   

ลูก กับข้าวเยอะแยะเลย มาจากไหนหรือครับ? 

แม่ ก็จากมะม่วงที่เราแบ่งให้เขายังไงล่ะลูก พวกลุงๆ ป้าๆ น้าอาในซอยเขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อ  

 กลับให้เราไง    

ลูก ดีจังนะแม่    

แม่ อ้อ พรุ่งนี้พ่อกับแม่ต้องไปทำธุระด่วนที่ต่างจังหวัด ลูกไปเล่นที่บ้านอ๋องนะ แม่ฝาก 

 ไว้แล้ว ทำตัวดีๆ ไม่ดื้อไม่ซนนะลูก อย่าให้น้าอรเขาหนักใจนะ 

ลูก ครับ พรุ่งนี้ผมจะเอาขนมไปแบ่งอ๋องด้วย

ทักษะการให้เป็นเรื่องต้องฝึกฝน ให้บ่อยๆ ก็จะให้ได้ง่ายขึ้น  

พ่อแม่จึงเป็นแบบอย่างสำคัญในการสอนลูกให้เห็นคุณค่าของการให้  

คือยิ่งให้ก็ยิ่งได้ ที่ได้ทั้งความสุขใจและสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างกัน  

ในชุมชน ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและเลี้ยงดูบุตรหลานร่วมกัน 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ปลูกการให้ในใจลูก

พ่อแม่เป็นต้นแบบในการเอื้อเฟื้อ 
เสียสละ และแบ่งปัน

*หัวใจการเลี้ยงดู

ในสังคมที่ทุกอย่างซื้อหาได้ด้วยเงิน เด็กๆ เติบโตมาบนความเชื่อที่ว่า อยากได้ความสุขก็ใช้

เงินไปซื้อเอา จะกิน จะเที่ยว อยากได้เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ก็ใช้เงินไปซื้อหาเอามา พ่อแม่ที่เลี้ยง

ลูกให้โตแต่ตัวก็จะเลี้ยงลูกอย่างตามใจ ปรนเปรอด้วยของเล่น ป้อนด้วยข้าวของเครื่องใช้ แต่ลืม 

สอนใจลูก สุดท้ายก็จะได้ลูกที่มีนิสัยบ้าวัตถุ รู้จักความสุขเฉพาะประเภท “รับเข้า” ที่เอาทุกอย่าง 

เข้าหาตัวเพียงอย่างเดียว เห็นแก่ตัว ไม่เอาใคร ใช้เงินเก่ง จะโทษเด็กก็ไม่ได้ พ่อแม่ต้องรับไปเต็มๆ 

ด้วยว่าเลี้ยงลูกไม่เป็น เพราะมัวแต่ใช้เงินเลี้ยง   

การเลี้ยงลูกให้พึ่งตนเองได้ และมีนิสัยแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น พ่อแม่อาจไม่ต้องทุ่มทุนทาง

เงิน แต่ต้องเป็นแบบอย่างทางใจให้ลูกเห็นอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อแม่ยืนยันไม่ยอมขายมะม่วง 

ตามคำเสนอแนะของลูก แต่ขอแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้กินดีกว่า คำพูดของแม่ที่ว่า “เงินน่ะได้มาเดี๋ยว

ก็ไปแล้ว แต่น้ำใจที่เราเอื้อเฟื้อกันอยู่นานกว่า” เมื่อมะม่วงที่แม่เอื้อเฟื้อให้เพื่อนบ้านไปได้กลายมา 

เป็นกับข้าวและขนมอีกมากมายที่เพื่อนบ้านแสดงน้ำใจตอบแทนกลับคืน เด็กจะเรียนรู้แบบอย่าง 

ความมีน้ำใจของแม่ได้โดยตรง คำสอนของแม่จะซึมซับฝังเข้าไปในใจจากการที่เขาได้เห็นและได้ฝึก 

ปฏิบัติด้วยตัวเอง   

จริงๆ แล้วเด็กทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ความดีที่พร้อมจะทำดีเพื่อผู้อื่นเสมอ ขอให้พ่อแม่ได้ฝึกหัด 

สั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ของการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน 

ให้หยั่งรากฝากใบเติบโตออกดอกออกผล เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 

ที่พ่อแม่ชื่นใจและใครๆ ก็ชื่นชม   

ควรทำ 
• การแบ่งปันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน มิได้เกิดขึ้นเอง ควรฝึกไปพร้อมกับความคิดที่ไม่หวัง 

 สิ่งตอบแทนกลับมา ชี้นำให้เด็กสังเกตตนเองว่าขณะแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้คนอื่นนั้น 

 รู้สึกอย่างไร ถ้ารู้สึกดี นั่นคือรางวัลที่ได้จากการทำดีแล้ว 

• ของที่แบ่งปันไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุ ของเล่น ข้าวของ หรือเงินทองเสมอไป แต่สามารถ 

 แบ่งปันความคิด การช่วยออกแรง ช่วยทำงาน ช่วยยกของ ช่วยให้ความสะดวกสบาย 

 ช่วยให้แก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

• การแบ่งปันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียสละ เด็กต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ตัดใจ 

 และทำใจ ทำบ่อยๆ ก็จะทำได้ง่ายขึ้น เป็นการลดความเห็นแก่ตัวภายในใจ     

• พ่อแม่ต้องชื่นชมสิ่งที่เด็กทำ แม้การแบ่งปันระยะแรกอาจทำได้ไม่มาก หรือทำได้ 

 ไม่นานก็ตาม เช่น การแบ่งของเล่นให้น้องเล่น แบ่งขนมให้เพื่อน เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ 

 ในการทำดีอย่างต่อเนื่อง   
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• ในสมัยที่ท่านเด็กๆ ท่านเติบโตมาในสังคมหรือชุมชนที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันอย่าง 

 ในละครที่ได้ฟังไปหรือไม่ 

• เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ท่านสอนให้ลูกรู้จักการให้และ 

 แบ่งปันผู้อื่นอย่างไร 

• คุณพ่อคุณแม่มีการสร้างชุมชนแบบใหม่หรือเครือข่ายพ่อแม่ในการช่วยเหลือ 

 แบ่งปันกันหรือไม่ ในเรื่องอะไร มีที่มาอย่างไรในการรวมกลุ่มกัน 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 29 ฟันแท้

ลูก อุ๊ย! ตอนเด็กๆ พ่อก็ฟันหลอเหมือนกันเหรอครับ? 

พ่อ ใช่ เด็กหกขวบใครๆ ก็ฟันหน้าหลอทั้งนั้นแหละลูก 

ลูก ในรูปเนี่ยพ่ออายุเท่าผมเหรอ? 

พ่อ ใช่ลูก ไหนลองยิ้มซิ พ่อจะเทียบดูว่าตอนเด็กเราสองคนใครน่ารักกว่ากัน 

ลูก ไม่เอา น่าอายจะตาย (หุบปากแน่นไม่ยอมยิ้ม) อื้อๆๆ อื้มอือ อื้อๆๆ 

พ่อ  น่าดีใจต่างหากล่ะลูก  

ลูก อ๋อ พ่อดีใจที่ผมฟันหลอเหมือนพ่อตอนเด็กๆ ใช่มั้ย?! (น้ำเสียงเคืองๆ) 

พ่อ แหม! ทำมาเคือง ที่พ่อว่าน่าดีใจเพราะว่าลูกกำลังจะมีฟันแท้ขึ้นแล้วต่างหากล่ะ ฟันแท้ที่จะ 

 ค่อยๆ งอกขึ้นแทนฟันน้ำนมซี่หน้าที่หลุดไปเนี่ยจะแข็งแรงกว่า และจะอยู่กับลูกตลอดไป 

 ถ้าลูกรักษาดีๆ  ก็เหมือนลูกไงที่ปีนี้โตขึ้น เก่งขึ้น ทำอะไรได้เองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องช่วย 

 เหมือนตอนลูกยังเล็กๆ ไง 

ลูก ฟันแท้ผมขึ้น หมายถึงผมกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่เหรอพ่อ? 

พ่อ แน่นอนอยู่แล้ว 

ลูก จริงสิ ปีนี้ผมทำอะไรเองได้ตั้งหลายอย่าง ที่สำคัญผมก็ขี่จักรยานได้แล้วด้วย 

 (อวดอย่างภูมิใจ)   

พ่อ ทีนี้ก็ยิ้มโชว์ฟันหลอได้อย่างมั่นใจ ไหนยิ้มซิ กว้างไปมั้ยเนี่ย (หัวเราะ) 

ลูก ก็ผมไม่ใช่เด็กๆ แล้วนี่ (หัวเราะ)

หมอเหมียว
ชวนคุย 

ฟันน้ำนมคู่หน้าของเด็กจะร่วงในช่วงอายุราว 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน  

ที่สำคัญจากชั้นอนุบาลขึ้นชั้นประถม พ่อแม่จึงควรปรับเทคนิคการเลี้ยงดู  

จากที่ต้องคอยบอกคอยเตือน คอยช่วยเหลือ คอยทำแทน มาสู่การหัด  

ลงมือทำและช่วยเหลือตนเอง สุดท้ายเด็กจะมั่นใจในความสามารถและ  

พร้อมพัฒนาตนเองค่ะ 
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เมื่อฟันน้ำนมลาไปและฟันแท้มาเยือน

สอนให้ลูกเข้าใจความเปลี่ยนแปลง 
ของร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย 

*หัวใจการเลี้ยงดู
ฟันน้ำนมคู่หน้าของเด็กจะร่วงในช่วงอายุราว 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจาก 

ชั้นอนุบาลขึ้นชั้นประถม มีผลต่อสภาพจิตใจเด็ก และการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 

ขณะที่ฟันซี่หน้าหลอรอฟันแท้ขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นใจเพราะ 

ถูกล้อเลียน โกรธเมื่อคนอื่นหัวเราะที่เห็นเขาฟันหลอ พ่อแม่จึงควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า 

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกคน พ่อแม่ก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้ในช่วงอายุนี้เช่นเดียวกัน 

ไม่มีอะไรที่ต้องอาย หรือมีอะไรที่ต้องกลัว เด็กจะได้คลายความกังวลใจ พ่อแม่อาจอาศัยช่วงนี้

อธิบายถึงวงจรชีวิตของคนและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตั้งแต่เกิดเป็นทารก เด็ก วัยรุ่น 

หนุ่มสาว วัยกลางคน และคนแก่ หรืออาจอธิบายวงจรชีวิตของสัตว์ เช่น ผีเสื้อ ลูกอ๊อด 

เพื่อให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคนหรือสัตว์ เมื่อฟันน้ำนมหลุดร่วงไป 

ฟันแท้ก็จะงอกมาแทน หรือจากดักแด้โตมาเป็นผีเสื้อ จากลูกอ๊อดกลายเป็นกบ เด็กจะได้ 

เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของเขา 

ในด้านการเลี้ยงดู เมื่อลูกฟันหลอก็เป็นการเตือนให้พ่อแม่รู้ว่าควรต้องปรับเทคนิค 

การเลี้ยงดูจากเด็กอนุบาลที่ต้องคอยบอกคอยเตือน คอยช่วยเหลือ คอยทำแทนลูก 

มาเป็นการฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง หรือให้พึ่งตนเองในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พ่อแม่อาจ 

มอบหมายหน้าที่ยากกว่าเมื่อตอนที่เขายังอยู่อนุบาล และแสดงให้เด็กรับรู้ว่าพ่อแม่ไว้วางใจ 

จึงมอบหน้าที่นี้ให้ เพราะเห็นว่าเขารับผิดชอบได้ หากมีข้อผิดพลาดก็ไม่ควรดุว่าแต่ควร 

อดทนสอน หากเด็กทำดีก็มีคำชมเพื่อที่เด็กจะได้มีกำลังใจ    

เมื่อลูกฟันหลอเพราะรอฟันแท้ ลูกก็ต้องปรับตัวปรับใจ พ่อแม่ก็ต้องปรับวิธีการเลี้ยงดู 

เช่นกัน   
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• ใช้โอกาสเรื่องฟันที่หลุดไปทำให้พ่อแม่เข้าใจว่าลูกโตขึ้นแล้ว ต้องปรับ 

 เทคนิคการเลี้ยงและกติกาต่างๆ ลดการช่วยเหลือและปล่อยให้เด็ก 

 ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองให้มากที่สุด เพื่อฝึกคิด วางแผน ตัดสินใจ 

 และสุดท้ายเด็กต้องหัดยอมรับผลของการกระทำของตนเอง 

• การล้อเลียนเด็กในเรื่องฟันหลอ อ่านไม่ออก ตาเหล่ พูดไม่ชัด หูกาง 

 ฯลฯ จะทำให้เด็กเสียความมั่นใจได้ง่ายๆ แต่การให้เด็กมองในมุม 

 ที่ต่างออกไปในส่วนที่ดี เช่น ฉลาด แข็งแรง วิ่งเร็ว พูดรู้เรื่อง อดทน 

 เสียสละ ฯลฯ จะทำให้เด็กเรียนรู้ชีวิตในมุมมองใหม่ 

• ใช้โอกาสเรื่องฟันที่หลุดไปทำให้เด็กเข้าใจเรื่องความสำคัญของ 

 ฟัน โดยเฉพาะฟันแท้ที่จะขึ้นใหม่ว่าจะไม่มีอีกแล้ว (นอกจากจะใช้ 

 ฟันปลอม) และต้องรักษาไว้ให้คงทนนานที่สุด โดยการดูแล 

 ความสะอาด ถนอมการใช้งาน ทำให้คุยไปถึงวิธีการรักษาฟัน 



• พ่อแม่ที่ฝึกให้ลูกมีความสามารถหลายด้านและทำกิจกรรมได้ 

 หลายแบบ เด็กจะมั่นใจในตัวเองและไม่กังวลกับเรื่องของร่างกาย 

 ที่เปลี่ยนแปลง เพราะมีเรื่องสนุก ต้องคิด ต้องทำอยู่เรื่อยๆ 

 ซึ่งแตกต่างกับเด็กที่เงียบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แยกตัว 

 อยู่คนเดียว ทำให้มักครุ่นคิดเรื่องของตัวเองซ้ำไปซ้ำมา 

• สอนให้เด็กรู้จักธรรมชาติของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ตลอดเวลา สอนจากลักษณะภายนอกจนให้เรียนรู้จักอวัยวะของ 

 ร่างกายภายใน เช่น จากเดินไม่ได้มาเป็นเดินได้ จากฟันน้ำนม 

 มาเป็นฟันแท้ จากเด็กที่ไม่มีประจำเดือนจนเป็นสาว ร่างกาย  

 เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มีการทำงานของอวัยวะร่างกาย 

 หลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง   

ควรทำ 
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• ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอาจกระทบกับอารมณ์และจิตใจของลูก 

 ท่านช่วยลูกรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย 

• มีข้อคิด เทคนิค วิธีการ หนังสือ หรือแหล่งข้อมูลที่อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ 

 ท่านอื่นๆ หรือไม่ ที่จะช่วยในการสร้างเสริมกำลังใจ ความมั่นใจในวัยเปลี่ยนผ่าน 

 ของลูกๆ 

• อยากให้ท่านช่วยกันสรุปหัวใจการเลี้ยงดูลูกตามช่วงวัยการเปลี่ยนแปลง 

 จากประสบการณ์การแลกเปลี่ยนในวันนี้ 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 30 ของมีคม

ป้า ตายแล้วลูก! มีดมันคมเดี๋ยวก็บาดไม้บาดมือหรอกลูก เอามาให้ป้าทำดีกว่าลูก 

นนท์ นนท์ทำได้! 

ป้า ไม่เอา! ป้าไม่อนุญาต 

นนท์ ผมปอกแอปเปิลให้น้องกินบ่อยๆ ครับป้า 

แม่ ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ ลูกหนูเขาใช้มีดคล่องแล้ว       

ป้า ไม่กลัวลูกโดนมีดบาดหรือไง? ลูกตัวกะเปี๊ยกแค่เนี้ยให้จับของมีคมแล้ว 

แม่ ก็ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็ให้ใช้มีดหรอกค่ะพี่ ฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆ แรกๆ ก็ให้ใช้มีดพลาสติก 

 พอมือไม้คล่องก็ให้ใช้มีดจริง เราก็คอยดูคอยสอนค่ะ พอทำได้ก็ปล่อยให้ทำ พลาดโดน 

 มีดบาดก็มีบ้างค่ะ ใส่ยานิดหน่อย ไม่กี่วันก็หายค่ะ   

ป้า   ของพี่คงต้องให้ลูกโตกว่านี้ มันเสียวไส้ ทำใจไม่ได้จริงๆ จ้ะ 

แม่ แรกๆ ก็ทำใจยากค่ะ แต่ก็ค่อยๆ ฝึกจากง่ายไปยาก ทำบ่อยๆ ลูกก็เก่งขึ้น ก็ต้องฝึกกัน 

 ทั้งแม่ทั้งลูกละค่ะ ลูกฝึกใช้มีดให้เก่ง แม่ฝึกวางใจให้เป็น       

นนท์ เห็นมั้ยครับป้า นนท์ปอกได้จริงๆ 

ป้า จริงด้วยสิ เก่งจังหลานป้า 



พ่อแม่มักไม่ฝึกฝนลูก ปัญหาไม่ใช่เกิดจากความยากของงานหรือลูก  

ไม่มีความสามารถนะคะ แต่เพราะทำใจไม่ได้หรือวางใจไม่เป็น กลัวเป็น  

อันตราย กลัวลูกลำบาก กลัวทำเลอะเทอะ จึงใช้วิธีห้าม ขู่ให้กลัว หรือทำแทน  

ซึ่งเท่ากับเป็นการสอนให้ลูกหนีปัญหา พึ่งตนเองได้น้อย รู้สึกด้อยและไม่ภูมิใจ  

ในตัวเอง เคล็ดลับฝึกลูกให้เก่งพ่อแม่ก็ต้องฝึกวางใจให้เป็นด้วยค่ะ 

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ฝึกวางใจให้เปน็

การฝึกให้ลูกใช้มีดอย่างถูกวิธี 
พ่อแม่ต้องฝึกจากง่ายไปยาก และต้อง

วางใจให้ลูกได้ทดลองฝึก 


*หัวใจการเลี้ยงดู

ธรรมชาติมักทำให้เด็กมักอยากรู้ อยากลอง คิด และตัดสินใจลงมือทำ เพราะเป็นหนทาง

พัฒนาความสามารถของเด็ก  การห้ามของพ่อแม่ รวมถึงการตำหนิซ้ำหลังการลองแล้วเกิด 

ผิดพลาด เป็นการบั่นทอนความคิด การตัดสินใจ และความเชื่อมั่นของเด็ก โตขึ้นจะเป็นเด็ก 

ที่ไม่กล้าริเริ่ม ไม่กล้าตัดสินใจ และมีนิสัยขี้กลัวขี้กังวล 

 มีวิธีที่ดีกว่าการห้ามคือ สอนเด็กให้มีทักษะในการอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่คิดว่า “อันตราย” หรือ 

“ไม่ปลอดภัย”  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส- 

ราชนครินทร์ ได้กล่าวถึงการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนีไว้ว่า      

“ไม่ว่าวิทยุหรือโทรทัศน์หมู่นี้จะได้ยินไฟไหม้ เวลานี้ อย่าให้ลูกเล่นกับไฟ แต่แม่กลับ 

ตรงกันข้าม ท่านคิดว่าควรจะให้เด็กรู้จักไฟเสียเลย ท่านก็หาถังโลหะมาและไปวางไว้บนถนน 

ซีเมนต์ ห่างไกลจากบ้าน จากต้นไม้แห้ง หญ้าแห้ง หรืออะไรทั้งหมด แล้วท่านก็ทรงอนุญาต 

ให้ทั้งสองพระองค์จุดไฟเล่นด้วยหนังสือพิมพ์........จำได้ว่าเมื่อเด็กๆ ทั้ง 2 พระองค์ชอบเล่นไฟ 

แม่ก็เอาไฟมาให้เล่น มีถังสังกะสีใหญ่ หาหนังสือพิมพ์เก่ามาให้ใส่ลงไป แล้วจุดไฟ โอ๊ย!  สนุกมาก 

2 องค์ เสร็จแล้วเต้นรอบๆ” (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

กับการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา : ทรงสร้างสรรค์พากเพียรและใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

หน้า 64-65) 

ทั้งสองพระองค์ทรงสนุกสนานที่ได้เล่นไฟและเรียนรู้ที่จะเล่นอย่างปลอดภัย เห็น 

วิธีการในการจัดเตรียมความพร้อมของพระมารดาที่ทรง “หาถังโลหะและวางบนถนนซีเมนต์ 

ห่างจากบ้าน ต้นไม้แห้ง หญ้าแห้ง” นี่คือการให้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงและ 

เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยไม่ประมาทไว้ด้วย 

การห้ามโดยไม่สอนมีอันตรายกว่า เพราะถ้าเป็นสิ่งที่เด็กอยากรู้ เด็กอาจจะหนี 

ไปทำ เมื่อไม่ได้เรียนรู้ที่จะลงมือทำอย่างปลอดภัย ผลเสียหายหรืออันตรายที่เด็กจะได้ 

อาจมีมากกว่าและรุนแรงกว่า พ่อแม่ควรฝ่าด่านความกลัวกังวลนี้ด้วยการค่อยๆ ฝึกลูก 

ทีละนิดจากง่ายไปยากจนลูกชำนาญ ทั้งพ่อทั้งแม่ก็กำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับลูก 

ลูกเก่งขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็วางใจเป็นขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน 
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• การฝึกลูกให้ทำเรื่องหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง พ่อแม่ควร 

 สอนเรื่องการใช้อย่างปลอดภัยด้วย จะช่วยสร้างความมั่นใจ 

 ให้กับเด็กมากกว่าห้ามและไม่ยอมให้ใช้เครื่องมือ ด้วยการ 

 ชวนเด็กคิดก่อนทำว่าจะมีอันตรายอะไรหรือไม่ และ 

 จะป้องกันได้อย่างไร  

• เทคนิคการฝึกสอนที่ดีเริ่มจากงานที่ง่ายไปสู่งานที่ยาก 

 เช่น เริ่มจากให้ใช้มีดพลาสติกไปสู่การลองใช้มีดทื่อๆ 

 จากการใช้มีดหั่นของไปสู่การใช้มีดปอกผลไม้

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

• ถ้าพ่อแม่คิดว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจากพ่อแม่ตัดสินใจผิด 

 เช่น ปล่อยให้ลูกใช้มีดจนได้รับอันตราย หลังจากนั้น 

 เลยห้ามไม่ให้ลูกใช้มีดอีกต่อไป การเรียนรู้ของเด็กก็จะ 

 สะดุดลง 

• ความกลัวว่าลูกจะได้รับอันตราย ลำบาก ผิดพลาด ข้าวของ 

 เสียหาย ทำให้พ่อแม่ไม่กล้าให้เด็กได้หัดทำสิ่งต่างๆ     

 สุดท้ายเด็กจะขาดโอกาสพัฒนาความสามารถ พึ่งตนเอง 

 ได้น้อย  
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• ท่านเคยผ่านประสบการณ์อย่างที่คุณแม่ในละครพูดกับพี่สาวหรือไม่ว่า 

 “แรกๆ ก็ทำใจยากค่ะ แต่ก็ค่อยๆ ฝึกจากง่ายไปยาก ทำบ่อยๆ ลูกก็เก่งขึ้น  

 ก็ต้องฝึกทั้งแม่และลูก ลูกฝึกใช้มีดให้เก่ง แม่ฝึกวางใจให้เป็น” 

• “การวางใจให้เป็น” เป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำยาก อยากให้ท่านช่วยเล่าว่า 

 กว่าจะทำได้สำเร็จในการวางใจให้เป็นนั้นต้องคิดอย่างไร ทำอย่างไร 

• เมื่อสามารถฝึกให้ลูกทำสิ่งยากๆ หรือท้าทายได้สำเร็จ ลูกเปลี่ยนพฤติกรรม 

 หรือไม่ อย่างไร และท่านรู้สึกอย่างไร 

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 31 ลูกลิงตัวหน้า 

(บรรยากาศเสียงจากสารคดีโทรทัศน์)

ลูก ผมชอบลิงในสารคดีเรื่องนี้จังแม่ มันเก๊งเก่ง!   

แม่ ถ้าให้เลือกจะเป็นลูกลิงตัวไหน? ลูกลิงที่แม่แบกหรือที่เดินเอง? 

ลูก เป็นลูกลิงที่แม่ลิงแบกไว้บนหลังก็สบายดีนะแม่ แต่ผมเลือกเป็นตัวที่เดินเองมากกว่า 

 ถึงลำบากแต่มันก็ช่วยตัวเองเก่ง หาอาหารเอง คล่องกว่า ไวกว่า            

แม่ ถ้าแม่ลิงตายไป ลูกลิงตัวไหนจะลำบากกว่ากัน? 

ลูก ตัวที่แม่ลิงแบกไว้บนหลังใช่ไหมครับ ก็มันทำอะไรไม่ค่อยเป็น เพราะแม่ลิงคอยเลี้ยงตลอด  

แม่ ใครๆ ก็ว่าแม่ใจร้าย เลี้ยงลูกให้ลำบากทำนู่นนี่เยอะแยะ 

ลูก   อ๋อ! ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ให้ผมขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเอง อยากได้ของเล่นก็ให้หัด 

 ทำเอง งานบ้านต้องช่วย เงินค่าขนมก็พอดีเป๊ะ แม่ฝึกผมให้เก่งเหมือนลิงตัวหน้านี่เอง 

แม่ แม่ต้องฝึกลูกให้พึ่งตัวเองได้ รู้จักคิด ประหยัด และอดทน โตขึ้นจะได้ไม่เป็นพวก 

 เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ 

ลูก จะเหยียบขี้ไก่ฝ่อหรือไม่ฝ่อผมยังไม่รู้นะแม่ แต่รองเท้าพละของผมแป๊ะบอกซ่อมม่ายล่าย  

 เลี้ยว ผมขอเงินซื้อคู่ใหม่หน่อยนะแม่น้า 

 ความสงสารและกลัวลูกจะลำบากทำให้พ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกเหมือนแม่ลิงที่แบกลูก

ไว้บนหลังด้วยความรัก จนทำอะไรไม่เป็น  อยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกก็ต้องหมั่นฝึก

ให้เขาดูแลตนเองให้ได้มากที่สุดค่ะ  

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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สวัสดีความลำบาก  

ฝึกให้ลูกรู้จักความยากลำบาก 
เพื่อที่จะพึ่งตนเองได้เร็วขึ้น 

*หัวใจการเลี้ยงดู

พ่อแม่ที่อยากฝึกลูกให้พึ่งตนเองได้ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อความยากลำบากว่าเป็นแนวทาง 

สำคัญในการฝึกฝนลูก ความคิดและมุมมองที่ดีของพ่อแม่นี้จะช่วยให้ลูกยอมรับการฝึกฝนได้ง่าย 

ขึ้น เพราะเด็กต้องการเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่อยู่แล้ว การฝึกให้ลูกรู้จักความยากลำบากควร 

ฝึกตั้งแต่ยังเล็กๆ เช่น  

• ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ใส่เสื้อผ้า 

เอง ฝึกให้คล่องให้ชินจนเป็นกิจวัตร ลูกจะไม่รู้สึกว่าลำบาก   

• มอบหมายงานให้รับผิดชอบตามวัย 

• ฝึกให้ทำในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เช่น หัดให้กินผัก กินของที่ไม่ชอบแต่มีประโยชน์ 

ฝึกให้ตื่นเช้า ข่มใจทำสิ่งไม่ชอบเพื่อคนอื่น 

• ฝึกให้ใช้ชีวิตติดดิน เช่น หัดให้ลูกขึ้นรถเมล์ รู้จักการขึ้น-ลงรถเมล์อย่างปลอดภัย 

หัดจ่ายค่ารถเมล์เอง รู้มารยาทในการโดยสารรถเมล์ รู้จักขอบคุณผู้ใหญ่ที่ลุกให้นั่ง ช่วยถือของ 

ให้คนอื่น พ่อแม่อาจเติมความสนุกและการเรียนรู้ที่ท้าทายเพิ่มลงไปก็ได้ เช่น การทำแผนที่ 

เส้นทาง การเดินทางเองคนเดียวโดยพ่อแม่ไปรอที่จุดนัดหมาย ฯลฯ 

• ให้รู้จักความผิดหวัง ไม่ตอบสนองความอยากของลูกทุกเรื่อง ให้ดูตามความเหมาะสม

และความจำเป็น หากต้องอดทนรอเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอ ยังไม่สมควรซื้อก็ต้องอดใจไปก่อน   

• ลองให้ใช้ชีวิตในชนบทที่ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไปอยู่กับตายาย 

ที่ต่างจังหวัด การฝึกเป็นเด็กวัด   

สอนให้ลูกรู้จักสวัสดีกับความยากลำบาก ทักทายกันอย่างกัลยาณมิตร ไม่เบือนหน้าหนี

เมื่อพบเจอ เด็กจะเกิดการเรียนรู้สูงสุด ได้เพาะบ่มความอดทน ความแกร่ง ความสามารถ ความ

เข้มแข็งทางใจ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้โดยพ่อแม่ไม่ต้องคอยห่วงใย 
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• การฝึกฝนเด็กให้ช่วยเหลือตนเอง ใช้ความสามารถทุกอย่างให้เต็มที่ นอกจาก 

 จะกระตุ้นการทำงานของสมองแล้วยังทำให้เด็กภูมิใจกับสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเอง 

 มีพลังอยากทำสิ่งใหม่ๆ ต่อไป   

• การพลัดพรากเกิดขึ้นได้ตลอด แต่ถ้าพ่อแม่ฝึกลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ดี 

 ก็จะเบาใจขึ้นเมื่อถึงคราวที่ต้องจากกัน 

• ธรรมชาติของแม่มักจะปกป้องลูกที่อ่อนแอที่สุด แต่ต้องไม่ลืมว่ายิ่งปกป้องมาก 

 ก็จะยิ่งอ่อนแอเพิ่มขึ้น การฝึกฝนลูกที่อ่อนแอจะต้องฝึกเหมือนลูกปกติ เพียงแต่ 

 ต้องให้เวลาฝึกฝนเพิ่มขึ้นและต้องวางใจให้ลูกได้เรียนรู้ให้สูงสุด 

• พ่อแม่ที่มีจุดมุ่งหมายในการฝึก มีจิตใจเข้มแข็ง จะฝึกฝนลูกได้ผลกว่าพ่อแม่ 

 ที่ใจอ่อน สงสารลูกมากเกินไป ซึ่งสุดท้ายมักเข้าไปช่วยเหลือจนทำให้เด็ก 

 ไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ 

• พ่อแม่ที่เป็นต้นแบบของคนจิตใจเข้มแข็งมั่นคง จะส่งเสริมให้เด็กเลียนแบบ 

 ลักษณะที่ดีของพ่อแม่ได้ 

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
• พ่อแม่ที่ใจอ่อน หวั่นไหว กังวล หวาดกลัวอันตราย ก็จะเป็นต้นแบบให้ลูกเป็น 

 คนไม่มั่นใจตนเอง สงสารตัวเอง กลัวง่าย กลัวความผิดพลาด กลัวความล้มเหลว 

 ตามไปด้วย 

• ทุกวันนี้ท่านมีแนวโน้มเลี้ยงลูกแบบไหน ระหว่างแบบลูกลิงตัวหน้าที่เก่ง 

 และพึ่งตนเองได้ หรือลูกลิงบนหลังแม่ที่คิดให้ทำแทนให้ทุกอย่าง  

• อยากปรับวิธีการเลี้ยงหรือไม่ เพราะอะไร จะปรับเติมส่วนใดบ้าง 

• และถ้าอยากปรับวิธีการเลี้ยงใหม่ ต้องการแรงสนับสนุนจากครอบครัว 

 ในด้านใดบ้าง    

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 32 สอนคนละทาง

พ่อ ไม่ต้องมองหน้าแม่เลย! ไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอน! นี่มันสามทุ่มครึ่งแล้ว!! 

แม่ พรุ่งนี้วันหยุด ปล่อยให้ลูกนอนดึกอีกหน่อยจะเป็นอะไรพ่อ  

พ่อ คุณก็ชอบใจอ่อนยอมลูก ผมก็ฝึกวินัยให้ลูกไม่ได้สักที 

(เสียงจิ้งจกร้องจุ๊ๆๆๆ) 

แม่ คุณจะมาเข้มงวดอะไรกับลูกนักหนา ให้อิสระกับลูกบ้างสิ ฉันน่ะไม่นิยมวิธีที่พ่อคุณเลี้ยง 

 คุณมาหรอกนะ ต้องเป๊ะๆ ทุกอย่าง มันน่าอึดอัดจะตาย 

พ่อ พ่อฝึกให้ผมรู้จักหน้าที่ มีวินัยในเรื่องเวลา มันไม่ดีตรงไหน ผมก็ไม่นิยมวิธีที่พ่อแม่คุณ 

 เลี้ยงลูกตามใจให้ท้ายเหมือนกัน โอ๋ลูกจนจะเสียเด็กอยู่แล้ว 

(เสียงจิ้งจกร้องจุ๊ๆๆๆ) 

ลูก แม่คะ ตกลงคืนนี้หนูจะนอนดึกได้มั้ย? 

พ่อ ไม่ได้! พ่อจะพาไปนอน 

แม่ ได้ลูก! คืนนี้ลูกอยู่ดึกได้ถึงเที่ยงคืนเลย! 

พ่อ เอ๊ะ! คุณนี่! ทำไมให้ท้ายลูกอย่างนี้! 

แม่ ก็ฉันจะสอนลูกอย่างนี้มีอะไรไหม!!!    

จิ้งจก จุ๊ๆๆๆ จิ้งจกละเบื่อ ลงเอยอย่างนี้ทุกที พ่อสอนไปทางแม่สอนไปทาง ลูกงงพอดี 

 ทักตั้งหลายทีแล้ว ไม่ฟังกันบ้างเลย จุ๊ๆๆๆๆ  



ถ้าพ่อแม่คิดต่างกัน ควรตกลงกันให้ได้ในหลักการว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร  

หลีกเลี่ยงการเถียงกันต่อหน้าลูก เพราะเด็กจะสับสนว่าควรเชื่อพ่อ  

หรือแม่ดี ทำให้การฝึกไม่ได้ผล หรือเด็กอาจนำมาต่อรองเพื่อประโยชน์  

ของตัวเองค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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วิ่งสามขาในการเลี้ยงลูก   
 การฝึกสอนลูกที่ได้ผล  

พ่อแม่ต้องมีความคิดเห็น 
ไปในแนวทางเดียวกัน

*หัวใจการเลี้ยงดู

การเลี้ยงลูกเหมือนการวิ่งสามขา พ่อแม่ต้องพูดคุยปรึกษาว่าจะเริ่มที่ขาไหนก่อน 

ขาไหนตาม และสามัคคีในการวิ่ง ไม่เช่นนั้นก็จะวิ่งได้ช้า ทุลักทุเล ยื้อยุดกัน หรือไม่ก็หกล้ม 

หัวคะมำตั้งแต่ออกสตาร์ท 

พ่อแม่หลายๆ คู่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาในการเลี้ยงลูก ฝึกฝนลูกไป 

คนละทิศคนละทาง พ่อเข้มงวด แม่ปล่อยปละละเลย ทำให้ฝึกสอนลูกไม่ได้ผลและลงเอยด้วยความ

ขัดแย้ง ลูกๆ ก็มักจะเลือกไปทางฝ่ายที่ตามใจเขามากกว่าฝ่ายที่เข้มงวด วิธีฝึกสอนกันไป 

คนละทางโดยไม่หันหน้าปรึกษาตกลงกัน ต่างฝ่ายคงต้องสอนไปเถียงกันไปทะเลาะกันไป 

จนลูกโต 

ไม่อยากหัวคะมำตั้งแต่ออกสตาร์ท หรือฝึกสอนลูกไม่ได้ผลแต่ได้คนข้างๆ มาเป็นคู่กัด 

คู่ทะเลาะ พ่อแม่ก็ต้องใช้หลักการวิ่งสามขามาเป็นหลักในการเลี้ยงลูก คือ พูดคุย ตกลงให้เป็น 

เสียงเดียวก่อน ชัดเจนว่าเรื่องนี้จะเอายังไง จะฝึกสอนลูกแบบไหน หากยังคิดเห็นไม่ตรงกัน 

แบบฟ้ากับเหวก็อาจต้องชะลอไปก่อน โดยบอกกับลูกว่าพ่อแม่ขอปรึกษากันก่อน 

แล้วจะให้คำตอบทีหลัง ดีกว่ามาทะเลาะเถียงกันต่อหน้าลูก   

ถ้าบ้านไหนเป็นครอบครัวใหญ่ มีปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอาช่วยเลี้ยงด้วย 

เขาบอกหลายหัวดีกว่าหัวเดียว แต่ถ้าหลายเสียง หลายความคิดเห็น แถมไปคนละทิศ 

คนละทาง คนละทฤษฎี พ่อแม่ต้องเป็นหลักและยืนยันร่วมกันว่าจะใช้วิธีการไหน 

และใช้กำกับลูกให้เป็นเสียงเดียวกัน เมื่อเด็กรู้ขอบเขตความต้องการของพ่อแม่ชัดเจน 

ว่าสิ่งไหนที่พ่อแม่ยอมรับไม่ยอมรับ การฝึกก็จะง่ายขึ้น เพราะเด็กต้องการให้พ่อแม่

ยอมรับในตัวเขาอยู่แล้ว 

พ่อแม่จะเลี้ยงลูกให้ได้ดีดังใจก็ต้องหัดวิ่งสามขาให้คล่องๆ 
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• ฝึกสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน สม่ำเสมอ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ไม่สับสน   

• พ่อแม่ที่มาจากต่างครอบครัว ต่างความคิด มีโอกาสที่จะฝึกฝนแตกต่างกันได้ใน 

 รายละเอียด แต่ทิศทางการฝึกควรจะตรงกัน และตรงกับของโรงเรียน เช่น การช่วยเหลือ 

 ตนเอง รับผิดชอบ ตรงเวลา รักษากติกา เป็นต้น 

• กรณีที่พ่อแม่มีความคิดแตกต่างกันในการฝึกลูก ควรใช้วิธีต่อไปนี้ 

 + ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยที่รักษาสัมพันธภาพไว้ได้  

 + ควรตกลงกันให้ได้ในหลักการใหญ่ๆ   

 + ยอมให้มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดการฝึก     

 + ไม่ควรเถียงกันต่อหน้าลูกแต่ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน    

 + ควรมีการพูดคุยระหว่างพ่อแม่โดยไม่กล่าวโทษซึ่งกันและกันถึงปัญหาและแนวทาง 

  ที่จะใช้ในการฝึกฝนเป็นระยะ 

 + สร้างบรรยากาศในการพูดคุยที่เป็นมิตร   

 + ใช้อารมณ์ขันและการสื่อสารที่ดี (ตั้งใจฟัง สรุปประเด็น)

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

การมีผู้ฝึกหลายคนและต่างสอนคนละแบบและขัดกันเอง จะยิ่งทำให้เด็กเรียนรู้

ได้น้อยกว่าผู้ฝึกที่มีจำนวนน้อยแต่ฝึกสอนในทิศทางเดียวกัน 

• ครอบครัวของท่านเคยประสบปัญหาการขัดแย้งในการเลี้ยงลูกหรือไม่ 

 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร   

• อยากให้ท่านช่วยเล่าความสำเร็จที่ท่านได้ปรับแนวคิดและวิธีเลี้ยงดู 

 ให้ลดความขัดแย้งลงว่าท่านทำอย่างไร 

• ที่ยังปรับตัวกันไม่ได้นั้น อะไรคืออุปสรรคสำคัญ    

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 33 ต้นแบบจากยาย

ลูกสาว แม่กินข้าวตูมั้ยคะ ฝีมือยายอร่อยนะคะ 

แม่ สงสัยยายเสกคาถาถึงได้กินเอากินเอา ทุกทีไม่เห็นสนขนมไทยๆ นี่นา 

ลูกสาว (เคี้ยวอย่างอร่อย) ยายเก่งนะแม่ ของเหลือยายไม่เคยทิ้ง เอามาทำนู่นทำนี่แป๊บเดียว 

 ก็ได้ของอร่อยมากิน ตอนยายเอาข้าวเย็นที่เหลือมาตากแดด หนูก็งงว่ายายทำอะไร 

 ทำไมไม่ทิ้ง ยายเอามาทำข้าวตูนี่เอง อร้อยอร่อย   

แม่ มะพร้าวลูกนึงยายใช้คุ้มตั้งแต่เปลือกจนถึงกากมะพร้าวเลยใช่ไหม?  

ลูกสาว ค่ะ ยายใช้ทุกอย่างคุ้มค่าจริงๆ ไม่มีทิ้งเป็นขยะเลยค่ะ อยู่กับยายหนูรู้อะไรเพิ่มขึ้น 

 ตั้งหลายอย่าง แม่ดูนี่หนูมีตังค์กลับบ้านด้วยนะ 

แม่ ยายให้เหรอลูก? 

ลูกสาว หนูช่วยยายเก็บผักผลไม้ในสวนไปขายที่ตลาด ยายก็เลยแบ่งตังค์ค่าขนมให้หนูมา 

แม่ นี่ได้เป็นแม่ค้าด้วยหรือเรา? 

ลูกสาว ยายสอนให้ขายของ สนุกดีค่ะแม่ คนซื้อเขาก็ชมว่าหนูขายเก่ง    

แม่ ปิดเทอมหน้าจะไปบ้านยายอีกไหม? 

ลูกสาว หนูนัดกับยายไว้แล้วค่ะ ยายจะสอนหนูพายเรือแล้วก็ว่ายตีโป่ง น่าสนุกนะแม่
แบบอย่างการใช้ชีวิตพอเพียงของปู่ย่าตายายที่ถ่ายทอดให้  

ลูกหลานด้วยความรัก เป็นความรู้ที่มีคุณค่าและปลูกฝังความคิดให้  

เด็กอย่างลึกซึ้ง เพราะเด็กจะซึมซับผ่านการเฝ้าดู ลองหัดทำ และ

เห็นผลสำเร็จในความอดทน รู้สึกภาคภูมิใจในครอบครัวและนำไป

เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเมื่อโตขึ้นค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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หนึ่งคำข้าวตูเรียนรู้อะไร?   

ปู่ย่าตายาย เครือญาติ 
เป็นต้นแบบที่ดีในการฝึกฝน

*หัวใจการเลี้ยงดู

ข้าวตูหนึ่งคำ หากเสียเงินไปซื้อมาทาน นอกจากความอร่อย (หากเจ้านั้นมีฝีมือ) ก็คงไม่ได้ 

เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม แต่...ข้าวตูหนึ่งคำจากฝีมือของยายที่เด็กหญิงไปเรียนรู้มาช่วงหยุดปิดเทอมกับ 

ยายที่บ้านสวน ช่างมีมากมาย  เด็กหญิงเรียนรู้ว่า กว่าจะมาเป็นข้าวตูหนึ่งก้อน ยายกินอยู่ใช้สอย

อย่างคุ้มค่า เห็นบุญคุณของข้าวปลาอาหารจึงไม่ทิ้งขว้างให้เสียของ ยายฉลาดและสร้างสรรค์ 

จึงใช้ฝีมือในการทำขนมที่ยายสั่งสมมาปรุงข้าวเหลือให้เป็นข้าวตูที่แสนอร่อย เด็กเรียนรู้การเก็บ 

ถนอมอาหารโดยการตากแห้ง เห็นยายสอยมะพร้าวจากในสวนมาปอกทำขนมโดยไม่ต้องไปซื้อหา 

ให้เสียเงิน อยากกินอะไรยายลงไปหาในสวน ไม่ต้องไปพึ่งร้านสะดวกซื้อเหมือนที่เด็กหญิงและ 

ครอบครัวทำอยู่บ่อยๆ รู้ขั้นตอนการทำขนมที่ต้องพิถีพิถันและใส่ใจ ตั้งแต่ขูดมะพร้าว คั่วข้าวตาก  

ปรุงขนม รู้ว่ากลิ่นหอมๆ ของข้าวตูมาจากเทียนอบขดกลมๆ ที่ยายจุดไว้อบข้าวตูที่เรียงเป็นชั้นๆ 

ในขวดโหล   

หนึ่งคำข้าวตูจึงมีความหมายที่ไม่เหมือนเรียนในห้องเรียน ยายไม่บอกจด หรือสั่งให้ท่องจำ 

หรือต้องทำการบ้านมาส่ง แต่ค่อยๆ ซึมซับรับรู้จากพูดคุยไถ่ถาม ลงมือทำ ค่อยๆ ฝึกกันไป 

โดยยายถ่ายทอดความรู้ควบคู่มากับความรัก หนึ่งคำข้าวตูนั้นจึงอร่อยกว่าและ 

มีค่าในจิตใจของเด็กหญิงจริงๆ  

• ข้อดีของการมีครอบครัวใหญ่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ 

 จากปู่ย่าตายายได้หลากหลาย ช่วยเปิดมุมมองด้านความคิด 

 และทำให้เกิดความภูมิใจในครอบครัว กลายเป็นความรักความผูกพัน 

• พ่อแม่ควรแบ่งเวลาให้เด็กได้ใช้ชีวิต เรียนรู้สิ่งรอบตัวจากคนในครอบครัว 

 ญาติ ทั้งที่อยู่ต่างบ้าน หรือต่างจังหวัด เพราะเป็นรากฐานความรู้ 

 ที่กลั่นมาจากประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

 ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้ในแบบเรียนที่โรงเรียน 

• ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนเป็นความรู้มหาศาล ที่จะได้มาจากการเล่าเรื่อง 

 การพูดคุย และการใช้ชีวิตร่วมกัน 



ควรทำ 
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• ความรู้ที่ถ่ายทอดจากครอบครัวและเครือญาติเป็นความรู้ที่มีคุณค่าเพราะเป็น 

 การสืบต่อด้วยความรัก ในครอบครัวและเครือญาติของท่านมีการสืบทอด 

 ความรู้ให้แก่กันหรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง 

• มีเทคนิคหรือวิธีการในการถ่ายทอดอย่างไร 

• เด็กๆ ได้อะไร เรียนรู้อะไร และผู้ใหญ่ได้อะไรจากการถ่ายทอดความรู้ 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 34 เมื่อลูกโกหก

พ่อ วันนี้ครูโทรมาบอกพ่อว่าลูกไม่ได้ส่งการบ้านมาเกือบเดือนแล้ว เรื่องมันเป็นยังไงลูก? 

ลกูชาย ผมกะวา่จะไปทำที่โรงเรยีนตอนเชา้แตท่ำไมท่นัครบั เลยบอกครวูา่ลมืเอาสมดุการบา้นมา

พ่อ แล้วทำไมถึงไม่ส่งการบ้านครูตั้งเกือบเดือนล่ะ? 

ลูกชาย พอไม่ได้ทำหลายๆ วัน ยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่อยากทำครับ ของเก่ายังไม่เสร็จของใหม่ก็มาอีก 

 จนผมไม่รู้จะทำยังไง 

พ่อ แล้วครูไม่ว่าอะไรเหรอ? 

ลูกชาย ผมบอกครูว่าลืมเอามา บางทีก็บอกว่าสมุดหาย อายเพื่อนเหมือนกันเพราะเขารู้แล้วว่า 

 ผมพูดไม่จริง กลัวเค้าจะไปฟ้องครู กลัวโดนทำโทษ กลัวพ่อกับแม่รู้ 

พ่อ นอกจากไม่ส่งการบ้าน ลูกก็อายเพื่อนอายครูที่พูดไม่จริง ยิ่งหาข้อแก้ตัวก็ยิ่งต้องโกหก 

 ยิ่งโกหกก็ยิ่งเหนื่อย แล้วลูกจะทำยังไงต่อไป?  

ลูกชาย ผมกะว่าจะรีบทำการบ้านที่ต้องส่งพรุ่งนี้ก่อนครับ  

พ่อ ดีแล้วที่เริ่มต้นทำเรื่องด่วนหรือเรื่องทำเสร็จได้เร็ว จะได้มีกำลังใจ  ส่วนการบ้านที่ค้างไว้ 

 ก็ไปคุยกับครูว่าจะเลื่อนส่งได้มั้ย แล้วมาช่วยกันวางแผนว่าจะทำส่งครูยังไง 

ลูกชาย ขอบคุณครับพ่อ พ่อจะทำโทษที่ผมโกหกมั้ย? 

พ่อ เรื่องนั้นมาคุยกันหลังลูกแก้ไขปัญหานี้เสร็จแล้ว 



การซักถามปัญหาโดยไม่เริ่มต้นด้วยคำตำหนิ หรือตั้งคำถามถึง

สาเหตุที่ลูกโกหก จะทำให้เด็กไม่สร้างเรื่องโกหกต่อเพื่อปกป้อง

ความผิดของตนเอง การพูดด้วยเหตุผลและพร้อมที่จะร่วมแก้ไข

ปัญหาจะทำให้เด็กเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบัง และเกิดความ

สำนึกผิดได้ด้วยตนเอง 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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ท่าทีพ่อแม่ในการแก้ปัญหาเมื่อพบว่าลูกโกหก

คำพูดและท่าทีของพ่อแม่ที่สุภาพ 
นิ่ง มั่นคง เข้าใจ และรับฟังปัญหา 

จะทำให้ลูกวางใจเล่าความจริง 

*หัวใจการเลี้ยงดู

เมื่อรู้ว่าลูกโกหกพ่อแม่ที่ใช้การถามคาดคั้นเพื่อให้ลูกสารภาพ หรือการถามนำที่ทำให้ 

เด็กโกหก เช่น ลูกหยิบเงินไปใช่มั้ย? (เปล่า ผมไม่ได้เอาไป!) ทำไมถึงชอบพูดโกหก?  

(หนูไม่ได้โกหก!) ล้วนเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล เพราะลูกจะปฏิเสธเพื่อปกปิดความผิด ถ้าลูกโกหก 

ครั้งแรกแล้วจะมีครั้งต่อๆ ไป ยิ่งทำแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เด็กจะโกหกไปเรื่อยๆ จนติดเป็น

นิสัย และใช้วิธีโกหกเป็นการเลี่ยงและปกปิดปัญหา  



เมื่อพบว่าลูกโกหก... เราจะเป็นพ่อแม่แบบไหนที่จะทำให้ลูกเล่าความจริงโดยที่ไม่สร้างเรื่อง

โกหกขึ้นมาอีก   





• พ่อแม่ที่ใช้อารมณ์และการลงโทษ กับ พ่อแม่ที่ไม่ตำหนิแต่อยากรู้เหตุผล   

• พ่อแม่ที่ใช้ท่าทีคาดคั้นเอาผิด กับ พ่อแม่ที่นิ่ง สุภาพ และพร้อมจะรับฟังปัญหา 

• พ่อแม่ที่ถามว่า “ทำไมไม่ส่งการบ้านตั้งเกือบเดือน? เพราะไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหม?” 

 กับ พ่อแม่ที่ถามว่า “ไม่ได้ส่งการบ้านตั้งเกือบเดือน เรื่องมันเป็นยังไงหรือลูก?” 

• พ่อแม่ที่พูดสั่งสอน กับ พ่อแม่ที่ถามถึงความรู้สึกของลูก 



การเข้าถึงสาเหตุของปัญหาด้วยท่าทีที่นิ่ง มั่นคง สุภาพ และรับฟัง เด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่

เข้าใจและใส่ใจกับปัญหาของเขา ซึ่งทำให้เด็กวางใจและเล่าความจริงให้พ่อแม่ฟังโดยไม่ปิดบัง
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• สาเหตุที่เด็กโกหกอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กลัวว่าจะถูกลงโทษ ปกป้องคนอื่น 

 เป็นการเลียนแบบ ไม่รับผิดชอบ เป็นนิสัยไม่ดีติดตัว ไม่มีคนสอน ฯลฯ 

• การรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ถามถึงความรู้สึก ความคิดของเด็ก ให้เวลา ท่าทีเป็นมิตร  

 ไม่ตำหนิ บรรยากาศไม่กดดัน ไม่ด่วนชี้แนะหรือสั่งสอน ไม่ดุว่า และท่าทีที่พร้อมจะ 

 ช่วยแก้ปัญหาด้วยความเห็นใจ จะช่วยให้เด็กมีกำลังใจในการเปิดเผยความคับแค้น 

 หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

• กระตุ้นให้เด็กหัดคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ช่วยเสนอแนวคิดและวิธีการอื่น 

 ที่เด็กอาจคิดไม่ถึง ชี้นำให้มองไปถึงข้อดี-ข้อเสียในวิธีการต่างๆ กัน ฝึกลูกผสมผสาน 

 ความคิดจากหลายความคิดเห็น จนได้ความคิดที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา เช่น เรียงลำดับ 

 ความสำคัญของงานว่าเรื่องไหนสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน ไปพบครูเพื่อสารภาพผิด 

 ขอโทษและขอเลื่อนเวลาส่งงาน วางแผนและแบ่งงาน หรือหาคนช่วย ฯลฯ 

• ชมเมื่อเด็กเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ให้กำลังใจขณะที่เด็กรับผิดชอบกับงาน 

• ติดตามใกล้ชิดให้เด็กทำจนสำเร็จ สอบถามถึงความรู้สึก ความคิดเมื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

 แล้ว และถามถึงสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยท่าทีที่เข้าใจ เป็นมิตร 

 และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 



ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

ไม่ถามนำให้เด็กโกหก เช่น เอาเงินพ่อไปหรือเปล่า?  

ไม่ตั้งใจเรียนใช่มั้ย? ไม่ควรถามแบบคุกคามทำให้เด็ก 

ต้องโกหกต่อ
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• ท่านคิดว่าคุณพ่อในละครมีวิธีซักถามถึงปัญหาลูกอย่างไรจึงทำให้ลูกยอมเล่า 

 ความจริงโดยไม่โกหกต่อไป 

• หากใช้วิธีขู่ กดดัน ตั้งคำถามคุกคาม ท่านคิดว่าวิธีการเหล่านี้ผลจะลงเอย 

 อย่างไร 

• สาเหตุที่เด็กโกหกอาจจะเกิดจากกลัวการลงโทษ ท่านควรมีท่าทีอย่างไร 

 ในการพูดคุยเพื่อให้ลูกเล่าความจริง

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 35 เมื่อลูกโกรธ 

พี่สาว หนูเกลียดปูน! ไอ้น้องปัญญาอ่อน!! (ตะโกน) 

แม่ ใจเย็นๆ ก่อน ไหนบอกแม่ซิว่าน้องทำอะไรให้หนูโกรธ? 

พี่สาว เค้าเข้าไปรื้อห้องหนูอีกแล้ว แม่ดูสิ ปูนเขียนสมุดไดอารี่ของหนูเลอะเทอะหมดเลย 

แม่ ดูสภาพได้อารี่แล้วก็น่าโกรธจริงๆ ด้วยสิ 

พี่สาว หนูเหลืออดแล้วนะแม่!   

แม่ แม่เข้าใจนะว่ามันยากนะที่ต้องอยู่กับน้องที่เป็นเด็กพิเศษ แต่หนูก็ทำได้ดีมาก ทั้งๆ ที่  

 น้องวุ่นวายแต่หนูก็อดทน ดูแลตัวเองทุกอย่างเพื่อให้แม่ไม่ต้องเหนื่อย เป็นเด็กดี 

 ให้แม่ภูมิใจ   

พี่สาว ทำไมน้องต้องเป็นเด็กพิเศษด้วยล่ะแม่?    

แม่ ตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกลูก แต่ถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นแบบนี้ 

 มีแต่คนรำคาญ ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าทำให้คนอื่นวุ่นวายเดือดร้อน เพื่อนๆ ก็ชอบรังแก 

พี่สาว หนูเคยเห็นเพื่อนผลักปูนล้มที่โรงเรียน (น้ำเสียงเริ่มเห็นใจ) 

(เสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามา) 

น้องชาย พี่แป้ง ดอกไม้   

แม่ ตายแล้ว! ดอกคัทลียาของช้านนนน...... 

น้องชาย สวย สวย 

ลูกสาว ให้พี่เหรอ? ขอบใจนะปูน 

แม่ เฮ้ออออ จาเป็นลม! 

ลูกสาว นี่ค่ะแม่ ยาดม  ปูน ไปเล่นข้างบนกับพี่ไป 

แม่ ขอบใจจ้ะลูก (เสียงระโหยโรยแรง)

เมื่อลูกโกรธ เด็กอยากให้พ่อแม่เข้าใจความรู้สึก จะช่วยให้เด็ก  

ค่อยๆ คลายอารมณ์โกรธที่ท่วมท้นลง และใช้เหตุผลในการมอง

ปัญหาอย่างเข้าใจ การมีเด็กพิเศษในบ้านพ่อแม่ต้องให้เวลา  

ความรักความใส่ใจกับลูกคนอื่นๆ ด้วย เพราะเขาจะเป็นที่พึ่ง  

ให้พี่น้องเด็กพิเศษต่อไป 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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การรับมือเมื่อลูกโกรธ
เมื่อลูกโกรธ ให้เข้าใจความรู้สึกลูก 

ก่อนที่จะสั่งสอน    

*หัวใจการเลี้ยงดู

เมื่อลูกอยู่ในอารมณ์โกรธ พูดและแสดงความรู้สึกที่รุนแรง  การ “ปฏิเสธ” อารมณ์ 

ความเป็นจริงของลูกขณะที่ความโกรธพลุ่งพล่านจะทำให้ลูกไม่ฟัง เช่น บอกให้หยุดโกรธ 

เดี๋ยวนี้ เทศนาสั่งสอน ให้คำแนะนำว่าโกรธไปก็เปล่าประโยชน์ 

วิธีที่ได้ผลและช่วยให้ลูกบรรเทาอารมณ์ลงได้คือ การตอบสนองอารมณ์โกรธของ 

ลูกด้วยการ “แสดงความเข้าใจ” ถึงความรู้สึกและความทุกข์ที่ลูกกำลังเผชิญ ซึ่งพ่อแม่ 

ต้องมีสติและความใจเย็น เปิดใจรับฟังสิ่งที่ลูกระบายออกมา จะช่วยให้อารมณ์ของลูก 

คลายลงและสามารถลงพูดคุยถึงการแก้ปัญหาได้ 

ในละครสั้น พี่โกรธจัดที่น้องซึ่งเป็นเด็กพิเศษเข้ามารื้อห้องสร้างความ 

วุ่นวายและยังทำไดอารี่ของพี่เลอะเทอะ เป็นเหตุการณ์ซ้ำซาก เกิดขึ้นบ่อยจนพี่ 

ทนไม่ไหว จึงตะโกนด่าน้องว่า “ไอ้น้องปัญญาอ่อน” และวิ่งไล่ตี แม่ในละคร 

ใช้การตอบสนองอารมณ์โกรธของลูกขณะนั้นด้วยความเข้าใจในอารมณ์ความ 

รู้สึกที่พี่ได้รับ “ดูสภาพไดอารี่แล้วก็น่าโกรธจริงๆ ด้วยสิ แม่เข้าใจนะว่ามันยาก  

ที่ต้องอยู่กับน้องที่เป็นเด็กพิเศษ แต่หนูก็ทำได้ดีมาก ทั้งๆ ที่น้องวุ่นวาย  

แต่หนูก็อดทน ดูแลตัวเองทุกอย่างเพื่อให้แม่ไม่ต้องเหนื่อย เป็นเด็กดีให้แม่  

ภูมิใจ” ดังนั้นเมื่อลูกโกรธ พ่อแม่ควรจัดการ “ความรู้สึก” ก่อน 

เมื่อลูกสงบลงจึงค่อยให้ความคิดเห็นและแนะนำสั่งสอน    
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• ขณะที่เด็กโกรธ เด็กต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความเจ็บช้ำ ให้เวลา 

 เปิดโอกาสให้พูด เล่าเรื่อง  ถ้าพ่อแม่ฟังด้วยความตั้งใจ และสรุปประเด็นสำคัญ 

 ที่เด็กเล่าได้ดี เด็กจะรับรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ จะช่วยคลายอารมณ์โกรธลงได้ 

• คนกำลังโกรธมักจะพูดสับสน พูดไม่เพราะ พูดไม่ปะติดปะต่อ โดยเฉพาะถ้าโกรธด้วย 

 และกำลังร้องไห้ไปด้วย แต่การสั่งให้เด็กหยุดร้องไห้ทันที เด็กเองก็ทำไม่ได้ 

 ระยะนี้พ่อแม่จึงต้องอดทน ให้เวลาเด็กในการทำใจ เมื่อได้ระบายความรู้สึกออกแล้ว    

 อารมณ์โกรธก็จะลดกำลังลง 

• พ่อแม่ที่ท่าทีเป็นมิตรและเปิดโอกาสให้พูดและระบายความรู้สึก จะช่วยให้ลูกเข้าสู่ 

 ความสงบ ปรับอารมณ์ได้เร็ว 

• การมีเด็กพิเศษในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านต้องปรับตัวและทำใจกับปัญหา 

 เด็กพิเศษที่เพิ่มขึ้น กระนั้นก็ตาม พ่อแม่ควรมีเวลาสำหรับพี่น้องคนอื่นที่อยู่ในบ้าน 

 ให้ได้พูดคุย ระบายความรู้สึก ความคับแค้นที่ต้องอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษ เนื่องจาก 

 พี่น้องก็ยังเด็ก อาจไม่เข้าใจหรือมีความคิดที่ไม่ถูกต้อง จะได้ปรับความคิดเห็น 

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

• การใช้วิธีการบีบบังคับ สั่งสอนเร็ว บอกให้หยุดโมโห หรือ 

 กลับตามใจเวลาที่เด็กโกรธ เด็กจะคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ 

 ความรู้สึก กลับมีพฤติกรรมหงุดหงิด ต่อต้านเพิ่มขึ้นได้ 

• เด็กพิเศษควรอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันกับเด็กอื่น เพียงแต่ใช้ 

 เวลาฝึกฝนนานกว่า การบีบบังคับให้เด็กทุกคนในบ้านต้อง 

 ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กพิเศษทุกครั้ง 

 จะทำให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ เข้าข้างเด็กพิเศษ 

 จะเกิดความน้อยใจและต่อต้าน สุดท้ายนำไปสู่การเพิกเฉย 

 ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือในบ้านได้ง่าย 
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• ท่านคิดเห็นอย่างไรในวิธีซักถามปัญหาที่พยายามเข้าใจอารมณ์ขณะที่ลูกโกรธ 

 มากกว่าการบอกให้ลูกหยุดโกรธ    

• เมื่อลูกโกรธจัด ที่ผ่านมาท่านใช้วิธีจัดการความโกรธของลูกอย่างไร 

• ช่วยกันสรุปวิธีการจัดการความโกรธที่ท่านคิดว่าได้ผล โดยหลีกเลี่ยงการใช้ 

 ความรุนแรง 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 36 เปิดกระโปรงเพื่อน  

พ่อ แม่น้องนุ่นโทรมาบอกว่าปานไปแกล้งเปิดกระโปรงลูกเค้า ปานทำจริงๆ หรือเปล่าลูก?   

ลูกชาย ผมกับเพื่อนๆ ก็แค่แกล้งเค้าเล่นสนุกๆ น่ะพ่อ   

พ่อ ลูกกับเพื่อนๆ อาจเห็นเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้คนอื่นได้อาย แต่คนที่โดนแกล้งเขาเสียใจ 

 ร้องไห้จะไม่ยอมไปโรงเรียนวันนี้ 

ลูกชาย อ้าว! จริงเหรอครับ? 

พ่อ ไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดใช่ไหม? รู้เรื่องแล้วปานรู้สึกยังไงลูก? 

ลูกชาย ก็...รู้สึกไม่ดีครับ   

พ่อ พ่อไม่อยากให้ลูกรังแกเพื่อนผู้หญิงแบบนี้อีก ปานเป็นลูกผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง 

 เค้าด้วย เราก็มีน้องสาว ถ้าปิ่นถูกเพื่อนๆ เค้าแกล้งเปิดกระโปรงแล้วยังโดนล้ออีก 

 ลูกคิดว่าน้องจะเสียใจไหม ลูกก็คงโกรธที่น้องโดนรังแกด้วยใช่ไหม? 

ลูกชาย ใช่ครับ นุ่นคงโกรธผมมากๆ เลย 

พ่อ โทรไปขอโทษเพื่อนซะ เขาจะได้รู้สึกดีขึ้น  

ลูกชาย ผมจะโทรเดี๋ยวนี้เลย 



พ่อแม่ที่มีลูกชายควรสอนลูกให้ปฏิบัติต่อเพื่อนผู้หญิงอย่างสุภาพ 

ให้เกียรตินะคะ หากลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้หญิง พ่อแม่ไม่ควร  

นิ่งเฉย หรือมองว่าเป็นการเล่นแกล้งกันของเด็กๆ แต่ควรสอนให้ลูกเข้าใจถึงความรู้สึก  

และผลกระทบที่ผู้หญิงจะได้รับ จะทำให้เด็กเข้าใจการวางตัวต่อกันอย่างเหมาะสม  

ในทำนองเดียวกัน พ่อแม่ที่มีลูกสาวก็ควรสอนให้ลูกวางตัวให้เหมาะสมต่อผู้ชายเช่นกันค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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เมื่อลูกชายเปิดกระโปรงเพื่อน

สอนเพศศึกษาและบทบาทหญิง-ชาย 
เพื่อให้ลูกเข้าใจและปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างสุภาพและให้เกียรติ 

*หัวใจการเลี้ยงดู

เด็กวัย 7-15 ปี มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆ รอบตัว รวมถึงความแตกต่างระหว่าง 

หญิง-ชาย เด็กชายจึงอาจมีพฤติกรรมแอบดูแม่หรือพี่สาวอาบน้ำ แอบเปิดกระโปรงเพื่อน หรือใช้

กระจกเงาแอบส่องใต้กระโปรงเพื่อนผู้หญิง ซึ่งถ้าจับได้พ่อแม่มักจะดุว่ารุนแรง หรือที่โรงเรียน 

เด็กอาจถูกครูตี หรือทำโทษประจานให้ยืนหน้าชั้น ซึ่งการทำโทษให้ได้อายไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่าง 

แท้จริง เพราะเมื่อเด็กยังอยากรู้เรื่องเพศและไม่มีใครสอนหรือให้คำชี้แนะที่ดีให้ เด็กแก่นเกเรอาจ 

หวนมาทำพฤติกรรมนี้อีก ส่วนเด็กที่มีจิตใจอ่อนไหวอาจจะอายเพื่อนมาก เมื่อถูกล้ออาจเกิดปม 

ปัญหาในเรื่องเพศ ทางที่ดีจึงควรใช้แนวทางการป้องกันมากกว่าการลงโทษ โดยการให้ความรู้เรื่อง 

เพศศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก การให้ความรู้จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจ 

ในเรื่องเพศและความแตกต่างระหว่างหญิง-ชายอย่างถูกต้อง เห็นเป็นเรื่องธรรมชาติของการเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรื่องลับเร้นให้ต้องคอยแอบดู 

นอกจากนี้พ่อแม่และครูควรสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องบทบาทหญิง-ชายและการปฏิบัติตัวต่อกัน 

อย่างสุภาพ ให้เกียรติควบคู่กับการสอนเพศศึกษาด้วย ในกรณีเด็กผู้ชาย พ่อแม่ควรฝึกสอนให้ลูก 

ปฏิบัติตัวต่อพี่สาว น้องสาว เพื่อนผู้หญิงอย่างให้เกียรติ เช่น ไม่รังแกเพื่อนผู้หญิง ไม่ใช้กำลัง 

ไม่พูดจาหยาบคาย ช่วยเหลือผู้หญิง  ในกรณีเด็กผู้หญิง ก็ให้ปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างสุภาพ 

เช่นเดียวกัน  การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยลดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมระหว่างเด็ก 

ให้ลดลง   

• ควรสอนอย่างจริงจัง ให้ลูกชายปฏิบัติต่อพี่สาว น้องสาว เพื่อนผู้หญิงด้วยความสุภาพ 

 ให้เกียรติ เมื่อเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้ อย่าเห็นว่าเป็นการ 

 เล่นกันแบบเด็กๆ และถ้ามีลูกสาวก็ต้องสอนให้ปฏิบัติต่อพี่ชาย น้องชาย เพื่อนผู้ชาย 

 ด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ เช่นกัน 

• ต้นแบบที่ดีของพ่อแม่ที่ให้เกียรติและสุภาพต่อกัน เด็กจะเรียนรู้บทบาทหญิง-ชาย 

 และเลียนแบบได้ง่าย 

• การฝึกให้เด็กเข้าใจความรู้สึกถึงความอาย ความเสียใจ ความผิดหวัง ความน้อยใจ 

 และความโกรธของคนรอบข้าง จะช่วยให้ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยท่าทีที่สุภาพและ 

 เคารพผู้อื่น 

• การชี้นำให้เด็กได้คิดไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะช่วย 

 ให้เด็กมองเหตุการณ์ไปข้างหน้าได้ไกล   

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 
พ่อแม่ที่เข้มงวด ปิดกั้น หรือลงโทษรุนแรงมากเมื่อเด็กสนใจ 

เรื่องเพศ  อาจปิดกั้นการเรียนรู้และพัฒนาการทางเพศปกติ 

ของเด็กได้ 
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• หากเกิดเหตุการณ์แกล้งกันจนเกิดความอายอย่างในละคร ไม่ว่าทั้งฝ่ายแกล้ง 

 และฝ่ายถูกแกล้ง ท่านจะสอนลูกอย่างไรให้รู้จักให้เกียรติและเคารพอีกฝ่าย 

• การเปิดกระโปรงเพื่อนอาจเป็นการแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศ 

 ซึ่งเป็นความอยากรู้ตามวัย ท่านคิดว่าการที่ผู้ใหญ่ลงโทษเด็กอย่างรุนแรง 

 เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร และท่านจะใช้วิธีใด 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 37 เล่นกับลูก  
พ่อ เล่นอะไรอยู่ลูก? 

ลูกสาว หาจุดผิดในภาพค่ะ หนูหาเจอแล้วสองจุด 

พ่อ มาพ่อเล่นด้วย 

ลูกสาว ได้สิคะ   

พ่อ อ๊า!!! พ่อเห็นแล้ว อยู่ตรงใกล้ๆ มุมขวา เห็นหรือยัง? 

ลูกสาว ตรงไหนคะ? หนูไม่เห็นอะ   

พ่อ ตรงนี้ไง! 

ลูกสาว จริงด้วยสิ พ่อเก่งจัง (เริ่มหวั่นไหว) 

พ่อ พ่อเห็นอีกสองจุดแล้วนะ นี่ไง! ตรงนี้! แล้วก็ตรงนี้! ลูกวงสองจุดนี้ไว้สิ มาเร้วลูก 

 มาช่วยกันหา อ๊ะ! อ๊า! พ่อเก่งจริงเห็นอีกแล้ว    

ลูกสาว ตรงไหนคะ? หนูมองไม่เห็น (น้ำเสียงเริ่มไม่มั่นใจ) 

พ่อ ตรงข้างนี่ไง! อยู่นี่! แล้วก็ตรงนี้! ตรงนั้น! วงเลยลูก ตรงมุมซ้ายบนด้วยลูก เราหาได้ 

 กี่จุดแล้วเนี่ย? 

ลูกสาว เก้าจุดแล้วค่ะ (น้ำเสียงเซ็งๆ) 

พ่อ ว้าว!!!! เหลืออีกจุดเดียว ลูกเห็นหรือยังเอ่ย? พ่อจะเฉลยแล้วน้า อยู่ตรงนี้ไง! 

 เกมนี้สนุกดีเนอะลูกเนอะ    

ลูกสาว พ่อสนุกอยู่คนเดียว! หนูไม่เล่นแล้ว!!! (เคืองๆ แล้วเดินกระแทกเท้าออกไป) 

พ่อ (บ่นพึมพำกับตัวเอง) เอ๊ะ! เราทำอะไรผิดไปหว่า! ก็หมอบอกอยากให้ลูกอีคิวดี 

 พ่อแม่ต้องมีเวลาเล่นกับลูกนี่นา!?! (บ่นงึมงำอย่างงงๆ)

เวลาพ่อแม่เล่นกับลูกไม่ควรชี้นำให้เล่นตามแนวทางที่ตนต้องการ  

เพราะทำให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาความคิด การตัดสินใจ     

พ่อแม่ต้องเป็นผู้กระตุ้นการเล่นที่ดีที่ให้ลูกได้คิดหรือเล่นด้วยตนเอง  

ในบรรยากาศการเล่นที่สนุก ซึ่งเด็กจะพัฒนาความสามารถและ  

มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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เล่นกับลูกให้สนุก

บทบาทพ่อแม่ในการเล่นกับลูกคือ 
ไม่ควรชี้นำการเล่นของลูก 

*หัวใจการเลี้ยงดู

การเล่นกับลูกช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากความใกล้ชิดสนิทสนมที่เพิ่มมากขึ้น   

พ่อแม่ยังใช้การเล่นเป็นช่องทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวให้ลูกได้อีกด้วย 

เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เรียนรู้จากการทำงาน เช่นเมื่อเด็กเล่นหมากกระดาน

อยา่งหมากฮอส หรอืหมากรกุ เดก็กำลงัเรยีนรูก้ารคดิวางแผน การตดัสนิใจ วธิกีารเลน่ การประเมนิ

ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม การคิดแก้ไขปัญหาเมื่อเพลี่ยงพล้ำ การมีสมาธิ การควบคุมอารมณ์ ความซื่อสัตย์   

และรู้แพ้รู้ชนะ ทุกครั้งที่เด็กเล่น ไม่ว่าในเกมที่แพ้หรือชนะ เด็กกำลังเรียนรู้ทักษะที่กล่าวมานี้ได้ดีขึ้น

เรื่อยๆ การเล่นจึงเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เรียกว่าอีคิวนั่นเอง พ่อแม่ที่เข้าใจถึง

สาระสำคัญที่ซ่อนอยู่ในการเล่นจึงมักให้ความสำคัญในการเล่นกับลูก และส่งเสริมให้ลูกได้เล่นอย่าง

เต็มที่ทั้งการเล่นในร่มและการเล่นกลางแจ้ง การเล่นบทบาทสมมุติ การทำของเล่นเล่นเอง ฯลฯ   

ความหลากหลายของการเล่นก็จะช่วยฝึกเด็กให้มีความสามารถรอบด้าน     

ในการเล่นกับลูกให้สนุก พ่อแม่ไม่ควรชี้นำการเล่น สั่งสอน หรือขัดจังหวะการเล่นของเด็ก    

แต่ควรปล่อยให้เด็กได้เล่นได้คิดด้วยตัวเอง ช่วยกระตุ้นความคิดให้เด็กได้ลองเล่นหลายๆ วิธี เด็กจะ

เกิดความสนุกและความท้าทาย ยิ่งทำสำเร็จหรือชนะ เด็กจะเกิดความภูมิใจ  ในเวลาเล่นกับลูก 

อย่าเผลอเล่นสนุกคนเดียว ทิ้งลูกให้คิดตามหลังหรือเล่นไม่ทันพ่อแม่ ทำให้ลูกไม่อยากเล่นด้วย   

เพราะไม่สนุก และรู้สึกผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรมกับเขาซึ่งเป็นเด็กกว่า   

• การเล่นเป็นหนทางพัฒนาลูกและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน พ่อแม่ที่บอกลูกว่ารักลูก 

 ที่สุดในชีวิตก็ควรแบ่งเวลามาเล่น พูดคุยกับลูก ในช่วงที่เด็กอยากได้เวลาจากพ่อแม่แล้ว 

 พ่อแม่บอกว่าไม่มีเวลา  ในทางกลับกัน เมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่อายุมากแล้วอยากให้ลูกมาอยู่ 

 ด้วย เด็กก็อาจไม่มีเวลาให้พ่อแม่เช่นกัน 

• การเล่นกับลูกนอกจากจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลักษณะเฉพาะ เข้าใจความคิด ความฝัน 

 จินตนาการของเด็กแล้ว พ่อแม่ยังเป็นผู้ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น 

 ผ่านประสบการณ์เดิมที่พ่อแม่เคยเล่นมาก่อน ทำให้เด็กสนุกได้เรียนรู้ รู้สึกใกล้ชิดพ่อแม่ 

 เข้าใจความรู้สึกกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อเล่นอยู่ในทีมเดียวกัน แพ้ก็แพ้ด้วยกันมา มีความ 

 รู้สึกร่วมกัน จะเสริมให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น รักกันเพิ่มขึ้น 

• แม้ของเล่นนั้นพ่อแม่ไม่เคยเล่นมาก่อน แต่ก็พยายามศึกษา ไม่อายที่จะบอกว่าไม่รู้ 

 และยอมรับการบอกเล่าวิธีการเล่นจากเด็ก ซักถามเด็กได้โดยไม่รู้สึกอาย ก็เท่ากับเป็น 

 ต้นแบบของคนที่ใฝ่รู้ ทดลอง สนใจที่จะปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันเด็กก็ได้โอกาส 

 เล่นบทผู้รู้ คอยสอนคอยชี้แนะ ทำให้ได้มุมมองและเรียนรู้เทคนิคในการสอนคนอื่นเพิ่มขึ้น 



ควรทำ 
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• พ่อในละครอยากเล่นกับลูก แต่ไม่รู้วิธีเล่น จึงทำให้ลูกงอนไม่ยอมเล่นด้วย 

 อยากให้ลองช่วยกันคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร และควรแก้ไขอย่างไร   

• การเล่นทำให้เด็กพัฒนาตัวเองเก่งขึ้น เพราะเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา ตัดสินใจ   

 ควบคุมอารมณ์ รู้แพ้รู้ชนะ มีสมาธิ อารมณ์ดี มีความสุข ฯลฯ 

 ท่านมีวิธีอย่างไรในการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้จากการเล่น ทั้งเล่นคนเดียว 

 และเล่นกับเพื่อน 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 38 ผู้กำกับความคิด  

พ่อ นุ่น มารับโทรศัพท์ ย่าเขาอยากคุยด้วย ถามย่าด้วยว่าคุณย่าสบายดีไหม? 

ลูกสาว สวัสดีค่ะคุณย่า คุณย่าสบายดีไหมคะ? 

ย่า ย่าสบายดีจ้ะหลาน แล้วนุ่นล่ะเป็นยังไงบ้างลูก? 

พ่อ เล่าให้ย่าฟังสิว่าลูกไปเที่ยวตลาดน้ำมา สนุกมาก แล้วซื้อชมพู่มาฝากคุณย่าด้วย 

ลูกสาว สบายดีค่ะ ย่าคะนุ่นไปเที่ยวตลาดน้ำมา สนุกมากค่ะ แล้วก็ซื้อชมพู่มาฝากคุณย่าด้วยค่ะ 

พ่อ เล่าให้ย่าฟังด้วยว่าลูกนั่งเรือไปดูหิ่งห้อยด้วย 

ลูกสาว ย่าคะ หนูได้นั่งเรือไปดูหิ่งห้อยด้วยค่ะ 

พ่อ เราถ่ายวิดีโอมาให้ย่าดูด้วย 

ลูกสาว เราถ่ายวิดีโอมาให้ย่าดูด้วยค่ะ แล้วก็ 

พ่อ ตอนเช้าเราก็ไป... 

ย่า นุ่น ให้ย่าคุยกับพ่อหน่อยซิ 

ลูกสาว พ่อคะ คุณย่าขอคุยด้วยค่ะ   

ย่า นี่แกหยุดกำกับความคิดลูกสักทีได้ไหมฮึ! แม่บอกตั้งหลายครั้งแล้ว เลี้ยงคนนะไม่ใช่เลี้ยง 

 นกแก้วนกขุนทอง ลูกถึงต้องพูดต้องคิดตามที่แกบอกทุกอย่าง ปล่อยให้ลูกมีอิสระบ้างสิ 

 ตอนเด็กๆ แกก็เคยอึดอัดที่พ่อเขาบังคับแกคิดให้ได้ดังใจเขาไม่ใช่เหรอ??? 

พ่อ ผมขอโทษครับแม่ (น้ำเสียงสำนึก) เอ้านุ่น มาคุยกับย่าต่อซิ แล้วอย่าลืมเล่าให้ย่าฟังด้วยนะ 

 ว่าตอนเช้าเราได้ตักบาตรพระที่พายเรือมาด้วย! อย่าลืมบอกนะลูก!!

การจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กกล้าคิด ต้องให้ลูกคิด ผิดหรือถูก  

ไม่เป็นไรค่ะ เมื่อไม่ถูกจำกัดความคิด เด็กจึงจะกล้าแสดงความคิดเห็น

อย่างมั่นใจ  คิดได้อย่างอิสระและคิดอย่างมีระบบมากขึ้นค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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คำถามปลายเปิด...ช่วยเปิดความคิด

ฝึกให้ลูกคิดเป็นดีกว่าคิดแทนลูก 
*หัวใจการเลี้ยงดู

เคล็ดลับฝึกลูกให้คิดเก่งอยู่ที่การตั้งคำถาม!    

 

1. ถ้าให้คิดถึงสีแดง คิดถึงอะไร? 

จะพบว่าคำตอบมีมากมาย ขึ้นอยู่กับความคิด อารมณ์ ประสบการณ์ วัยของแต่ละคน 

(น้ำแดง สตรอว์เบอร์รี องุ่นแดง รูปหัวใจ พระอาทิตย์ กุหลาบแดง เยลลี่ กระเจี๊ยบ 

วันวาเลนไทน์ เลือด เครื่องหมายกาชาด ไฟแดง ซานตาคลอส ไวน์แดง ฯลฯ) 

 

2. เครื่องหมายกาชาดมีสีอะไร? 

(สีแดง) 

คำถามข้อที่ 1 คือ การตั้งคำถามปลายเปิด เปิดโอกาสให้หาคำตอบได้หลาก

หลาย และไม่จำกัดคำตอบ    

คำถามข้อที่ 2 คือ การตั้งคำถามปลายปิด คือปิดให้คำตอบมีเพียงคำตอบเดียว 

เมื่อเจอปัญหา คนเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่มีคำตอบและวิธีการคิดหลายๆ 

แบบให้เลือกเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่มีความยาก-ง่ายแตกต่างกันไป บางปัญหาก็มี 

ความซับซ้อน แก้ด้วยวิธีการเดียวไม่ได้ ต้องใช้หลายๆ วิธีเข้าช่วย การฝึกตั้งคำถาม 

ปลายเปิดให้ลูกหัดคิดหาคำตอบ เด็กๆ จะกระตือรือร้นที่จะคิดหาคำตอบอื่นๆ ซึ่งจะ 

ช่วยให้มีทักษะในการคิดหาวิธีการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึ้น ข้อสำคัญพ่อแม่ 

ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นให้ลูกคิดและชื่นชมที่ลูกพยายามคิด แม้บางครั้งความคิดลูก 

ยังไม่ใช่ ก็อย่ารีบตำหนิและรีบสรุปโดยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ จะทำให้เด็ก 

ไม่มีความมั่นใจในความคิดตัวเอง และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น     
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• พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้น และพูดออกมา 

 อย่างอิสระ ไม่ต้องกลัวผิดถูก จะเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองให้เด็กและยังจะทำให้ 

 เด็กรวบรวมความคิดอย่างเป็นระบบได้ดีกว่า เพราะคิดได้ราบรื่น ไม่สะดุดเพราะถูก 

 ขัดขวาง 

• คิดดี คิดถูก คิดรอบคอบ คิดช่วยเหลือคนอื่น ความคิดที่ดีนี้จะนำพาชีวิตเด็กไปใน 

 ทางที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม 

• คิดไม่เป็น คิดแต่เรื่องสนุกสนานไร้แก่นสาร คิดผิด คิดง่ายๆ ความคิดนี้จะนำเด็ก 

 ไปสู่ปัญหาได้ง่าย 

• ควรจุดประเด็นคำถามให้เด็กคิดตาม ยิ่งมีหลายคนช่วยกันแสดงความคิดเห็น 

 เด็กจะเรียนรู้ว่าความคิดมีได้หลากหลายมุมมอง เรียนรู้วิธีคิดของกันและกัน        

 สุดท้ายเด็กสามารถที่จะนำความคิดที่หลากหลายมาผสมผสานทำให้เกิดความคิด 

 ที่ดีที่สุดได้ 

• ให้เวลาแก่เด็กให้นานพอที่เด็กจะรวบรวม เรียบเรียงความคิด และเล่าออกมา 

 อย่าบีบคั้นหรือเร่งรัดกดดัน เพราะจะยิ่งทำให้เด็กคิดไม่ออก 

• ยอมรับเมื่อลูกแสดงออก แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบ ชม อย่าเพิ่งรีบสอน 

ควรทำ 

 ไม่ควรทำ 

การที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย คิดแทน ตัดสินใจแทนเด็ก 

และบอกบทให้เด็กทำตามไปหมด เท่ากับตัดโอกาสในการ

ฝึกฝน ทำให้เด็กคิดไม่เป็น ซึ่งเป็นปัญหาของเด็กไทย 

ขณะนี้   
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• ทำไมพ่อในละครจึงกำกับความคิดลูกให้พูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดทุกอย่าง 

 ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใด และท่านเคยทำเช่นนี้กับลูกหรือไม่   

• การคิดแทนลูกหรือกำกับชี้นำให้ลูกคิดอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็น 

 จะทำให้เด็กคิดน้อยลงและเลิกคิดในที่สุด ซึ่งคงสวนทางกับสิ่งที่พ่อแม่ 

 อยากให้ลูกเป็น คือเป็นเด็กมีความคิดเป็นและสามารถเล่าความคิดตัวเองได้ 

 อยากให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการฝึกฝนสั่งสอนลูก 

 ให้เป็นเด็กกล้าคิดและมีความคิดเป็นของตนเอง

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 39 ผมมาจากไหน

ลูกชาย แม่ครับ โต๋มาจากไหน? 

แม่ (คิดในใจ) คำถามยอดฮิตมาแล้ว อิๆๆ เราคุณแม่สมัยใหม่ ฝึกตอบมาเรียบร้อยแล้ว 

  (พูดกับลูก) โต๋ก็มาจากท้องของแม่ไง นอนหลับอุตุอยู่ในท้องแม่เก้าเดือน แล้วโต๋ก็คลอด 

 ออกมา 

ลูกชาย แล้วโต๋มายังไง? 

แม่ (คิดในใจ) อิๆๆๆ คำถามนี้หวานหมู รับรองไม่มีโป๊ 

 (พูดกับลูก) คุณลุงหมอก็เป็นคนพาโต๋ออกมาจากท้องมาเจอหน้าพ่อกับแม่ไง 

 พอคุณหมอตบก้นโต๋เบาๆ เรียกให้ตื่น โต๋เลยตกใจร้องอุแว้เสียงดังลั่นเลย พอเห็นหน้าโต๋ 

 พ่อกับแม่ก็ดีใจที่สุดเลย 

ลูกชาย เอ๊ะ! ทำไมโต๋ไม่เห็นเหมือนเพื่อนเลยอะ ครูถามว่าใครมาจากไหนกันบ้าง อย่างบอส 

 เขามาจากจังหวัดขอนแก่น แล้วแม่บอสขับรถมา พอถึงกลางทางรถเสีย กว่าจะถึง 

 กรุงเทพฯ ลำบากมากเลย ตกลงโต๋มาจากจังหวัดไหนครับ? 

แม่ อยู่กรุงเทพฯ! ไม่ได้มาจากไหนทั้งนั้น! เกิดแล้วโตที่นี่จนปีนี้หกขวบแล้ว!!! 

 (น้ำเสียงเสียอารมณ์)  

ลูกชาย ว้า!! ดูดิ! ไม่มีอะไรสนุกๆ ตื่นเต้นเลยอะ (ถอนหายใจแบบเซ็งๆ) 
พ่อแม่ส่วนใหญ่มักกลัวหรืออึดอัดเมื่อต้องตอบคำถามลูกเรื่องเพศ  

คุณแม่ในเรื่องรู้วิธีตอบลูกวัยเด็กเล็กให้เข้าใจเรื่องเพศด้วยคำง่ายๆ  

ย้ำความมั่นใจว่าลูกเกิดมาจากความรักของพ่อแม่ การเข้าใจความคิดของ  

เด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่ตอบคำถามตรงใจ  

ตามที่เด็กอยากรู้ ไม่ใช่ตอบแบบไปไหนมาสามวาสองศอกค่ะ 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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คำถามที่มาตามวัย

 เข้าใจความคิดและพัฒนาการทางเพศ 
ของเด็กก่อนวัยเรียน

*หัวใจการเลี้ยงดู

เด็กวัย 3-6 ปี พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รู้จักคำศัพท์และ 

คำใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เริ่มรู้จักการอ่านการเขียน พัฒนาการทางภาษาที่เพิ่มขึ้นช่วยตอบสนอง 

ต่อธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เด็กวัยนี้จึงช่างซักช่างถาม อยากรู้เกี่ยวกับตัวเอง 

และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ประกอบกับเด็กเริ่มเรียนรู้ความแตกต่างทางสรีระภายนอก 

ระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย พ่อแม่ที่มีลูกในวัยนี้มักเจอคำถามไฟต์บังคับคือ “หนูเกิดมาจาก 

ไหน?”   

การถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ พ่อแม่มักไม่อยากตอบ ติดค้างใจว่าเป็นเรื่องปกปิด 

ซ่อนเร้น จึงเลี่ยงไม่ตอบ หรือดุว่าเมื่อลูกถาม ซึ่งเด็กไม่ได้ทะลึ่งหรือหมกมุ่นเรื่องเพศมากเกินไป 

แต่เป็นไปตามความอยากรู้อยากเห็นตามวัย ซึ่งเด็กไม่ได้ต้องการคำตอบที่มีเหตุผลซับซ้อน 

อย่างที่ผู้ใหญ่คิด แต่ต้องการเหตุผลง่ายๆ มีข้อเท็จจริงที่ไม่ซับซ้อน เช่น   

“หนูเกิดมาจากไหน?”  เกิดจากท้องแม่ หนูตัวโตขึ้นทุกวัน จนวันหนึ่งหนูก็อยากออก 

มาเจอพ่อแม่ 

“แล้วหนูออกมายังไง?” คุณหมอพาหนูออกมา พอเห็นหน้าหนู พ่อกับแม่ดีใจมากเลย 

(เด็กไม่ได้ต้องการรู้เกี่ยวกับระบบคลอด) 

“แล้วหนูไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง?” หนูเป็นไข่ใบจิ๋วๆ อยู่ในตัวแม่ก่อน แล้วอสุจิของพ่อ 

ก็วิ่งมาเจอกับไข่ ก็ผสมกันแล้วหนูก็ค่อยๆ โตขึ้นมา       

“ทำไมจิ๋มแม่มีขนแล้วของหนูไม่มี?” พอหนูโตขึ้นเท่าพี่ปิ่น โตเท่าแม่ หนูก็จะมี 

เหมือนกัน ฯลฯ 

หากพ่อแม่ยังเขิน ไม่รู้จะตอบลูกยังไง ก็อาจไปหาซื้อหนังสือเด็กเกี่ยวกับกำเนิดทารก 

มาเตรียมไว้ก่อน พอลูกถามก็งัดออกมาใช้เล่าให้ลูกฟังได้เลย  

พ่อแม่ที่มีลูกช่วงวัยก่อนเรียนอาจต้องเป็นพ่อแม่ขยันตอบ อย่าเพิ่งเบื่อรำคาญลูก 

นอกจากต้องตอบคำถามลูกเรื่องเพศ ยังมีเรื่องต่างๆ รอบตัวที่เด็กอยากรู้อยากเห็นแล้วนำมา 

ถามเรา พ่อแม่ควรจัดหาสื่อหนังสือ นิทาน ภาพประกอบ พาไปเรียนรู้ของจริงตามสวนสัตว์ 

พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองข้อสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น โตขึ้น 

ลูกจะมีนิสัยเป็นคนรักการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ใส่ตัวอย่างสม่ำเสมอ   
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• เด็กเล็กมักช่างซักถาม อยากรู้อยากเห็นไปหมด ถ้าพ่อแม่ตอบสนอง 

 ต่อความอยากรู้อยากเห็นได้เหมาะสม ไม่รำคาญ สนุกสนาน 

 ในการช่วยเด็กให้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

 ที่หลากหลาย เมื่อโตขึ้นจะคงความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ได้ 

 และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลได้ด้วยตัวเอง 

• การตอบคำถามของเด็ก พ่อแม่ควรทำความเข้าใจก่อนที่จะตอบว่า 

 เด็กคิดอะไร คำถามของเด็กนั้น เด็กหมายถึงอะไร และเด็กรู้อะไร 

 เกี่ยวกับคำถามนั้นๆ มาแล้วบ้าง ควรใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 

 เหมาะกับวัย สั้น และกระชับ 

• ควรมีสื่อและแหล่งข้อมูลที่จะฝึกลูกให้หัดค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง 

 เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สมุดภาพ รายการโทรทัศน์ 

 เป็นต้น อย่าลืมชมเมื่อเด็กมีความสนใจซักถาม  

ควรทำ 

• เด็กที่รู้จักตั้งคำถามแสดงว่ามีความฉลาด พ่อแม่ที่มีลูกช่างซักช่าง 

 ถามควรดีใจที่ลูกมีความคิดและช่างสังเกต การตอบคำถามที่ดีจึงเป็น 

 สิ่งสำคัญในการพัฒนาความคิดลูก อย่างเช่นในเด็กวัยอนุบาล 

 เมื่อลูกอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศ ท่านคิดว่าจะตอบคำถามลูก 

 เรื่องเพศอย่างไร โดยไม่ทำให้ลูกรู้สึกผิดและรู้สึกอาย 

• อยากให้พ่อแม่อ่านข้อมูลเสริมเรื่อง “คำถามปลายเปิด...ช่วยเปิด 

 ความคิด” แล้วลองจับคู่เล่นตั้งคำถามและตอบคำถามปลายเปิด 

 สักสองสามเรื่อง แล้วช่วยสรุปว่าท่านได้ข้อคิดอะไร และคิดว่าสิ่งนี้ 

 จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ลูกกล้าคิดมากขึ้นหรือไม่ 



ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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ตอนที่ 40 เมื่อลูกขโมย

ลูกชาย ผมไม่รู้เรื่อง! ผมไม่ได้หยิบเงินพี่น้ำไปนะแม่!! 

แม่ แม่อยากเชื่อว่านิคไม่ได้ทำ แต่พี่จุกเห็นนิคหยิบเงินในกระปุกพี่น้ำไป    

ลูกชาย ผมไม่ได้เอาไปนี่ (ไม่ค่อยเต็มเสียง) 

แม่ ลูกมีความจำเป็นอะไรก็บอกแม่ได้   

ลูกชาย เอ่อ......  (ถอนใจ) ถ้าผมเล่าให้ฟังแล้วแม่อย่าโกรธนะครับ   

แม่ แม่คิดว่าคนเราจะทำอะไรต้องมีเหตุผล 

ลูกชาย คือว่า ผมทำเกมของเพื่อนหายต้องจ่ายเค้าห้าร้อย ผมไม่กล้าบอกแม่ (เงียบ)  

แม่ อืม...ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าลูกจำเป็นต้องใช้เงิน แต่พี่น้ำก็จำเป็นเหมือนกันเพราะเขาตั้งใจจะ 

 เอาเงินที่เขาเก็บตั้งหลายเดือนไปซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อ นิคหยิบเงินพี่น้ำไป 

 เขาก็เดือดร้อน 

ลูกชาย ผมลืมคิดไป 

แม่ นิคจะทำยังไง? ตอนนี้พี่น้ำร้องไห้อยู่ข้างบน   

ลูกชาย ผมจะเอาเงินไปคืนแล้วก็ขอโทษพี่เค้าครับ 

แม่ งั้นทำเดี๋ยวนี้เลย แล้วลงมาคุยกันทั้งเรื่องจะหาเงินไปคืนเพื่อนยังไง เรื่องทำเกมเพื่อน 

 หาย แล้วก็เรื่องหยิบเงินพี่น้ำไป 



เมื่อทราบแน่ชัดว่าลูกขโมย พ่อแม่ควรพูดด้วยท่าทีที่นิ่ง ไม่ใช้อารมณ์  

ต้องให้เด็กรับผิดชอบการกระทำของตนเองทั้งเรื่องการขโมยและทำของเพื่อนหาย  

ปัญหาของลูกเกิดจากนิสัยไม่รับผิดชอบและไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเนื่องจาก  

การเลี้ยงดูในครอบครัว ซึ่งพ่อแม่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังค่ะ 

 

หมอเหมียว
ชวนคุย 
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คำถามที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อรู้ว่าลูกขโมย

หลีกเลี่ยงการใช้คำถามคาดคั้น 
หรือปรักปรำว่าลูกเป็นขโมย 

*หัวใจการเลี้ยงดู

เมื่อทราบแน่ชัดว่าลูกขโมยเงินไป การเข้าพุดคุยเพื่อให้ลูกสารภาพ พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยง 

การตราหน้าลูกโดยใช้คำถามแบบ “คาดคั้น” หรือ “ปรักปรำ” ว่าลูกเป็นขโมย เช่น 

“ทำไมลูกถึงขโมย?”    

“ลูกขโมยเงินไปหรือเปล่า?”   

“ลูกขโมยเงินไปใช่มั้ย?” 

การถูกตั้งคำถามตราหน้าแบบนี้จะปิดประตูคำตอบทันที ถ้าเด็กขโมยจริงก็จะรีบปฏิเสธ 

และหาทางรอดด้วยการโกหกเพื่อหนีความผิด แต่ถ้าหากเด็กไม่ได้ขโมย เด็กจะโกรธและเสียใจ 

ที่พ่อแม่ปรักปรำ ไม่เชื่อใจ ไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาทั้งคู่ สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือ ท่าที 

ซักถามที่เข้าอกเข้าใจ ฟังดูไม่เป็นพิษเป็นภัย อยากรู้เหตุผลการกระทำมากกว่าจะมาคาดคั้นว่า 

เขาขโมย เด็กจะรู้สึกผ่อนคลายที่จะตอบมากกว่า ถ้าลูกยอมเล่าก็เป็นการยืนยันว่าลูกขโมยจริงๆ 

เช่น “ลูกมีความจำเป็นอะไรก็บอกแม่ได้...แม่รู้ว่าคนเราทำอะไรต้องมีเหตุผล” หรือ 

“ไหนลูกลองเล่าให้ฟังซิว่าต้องการเอาเงินไปใช้ทำอะไร?” 

การขโมยเป็นเรื่องร้ายแรงที่พ่อแม่ยอมไม่ได้และต้องจัดการอย่างจริงจังกับ 

พฤติกรรมที่ไม่ดีของลูก แม้จะรู้สึกโกรธที่ลูกขโมยแต่พ่อแม่ควรข่มอารมณ์ ไม่ดุด่า 

สั่งสอนเดี๋ยวนั้นหรือลงโทษรุนแรงทันที แต่ควรมีท่าทีที่นิ่ง สงบ รับฟังเหตุผล 

ชื่นชมลูกที่เล่าความจริงโดยไม่ปิดบัง จะช่วยให้ลูกกล้าเผชิญกับความผิดของตัวเอง 

หาทางแก้ไข และพ่อแม่ต้องยืนยันให้ลูกแสดงความรับผิดชอบในการกระทำของ 

ตัวเอง ที่สำคัญ เด็กจะเรียนรู้และจดจำการจัดการปัญหาที่ได้ผลโดยไม่ใช้อารมณ์ของ 

พ่อแม่                       
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เมื่อทราบแน่ชัดว่าลูกขโมย 

• พ่อแม่ควรจะสงบสติอารมณ์ ใช้ท่าทีที่นิ่ง สุภาพ มองเด็กตรงๆ ท่าทีจริงใจ จริงจัง 

• เรียกเด็กมาคุยโดยลำพัง 

• เปิดโอกาสให้เล่าเรื่องราวโดยไม่เร่งรัด ไม่คุกคาม ไม่ทำให้อาย หรือทำท่าโกรธแค้น 

 ติเตียน    

• ช่วยให้เด็กมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเด็กต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• เมื่อเด็กเล่าปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องไปขโมย แล้วค่อยถามว่าเด็กคิดจะแก้ไขปัญหา 

 ต่อไปอย่างไร  

• ช่วยให้เด็กคิดหาทางออกหลายๆ ทาง และผลดี-ผลเสียที่จะเกิดตามหลัง ส่งเสริม 

 ให้ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา 

• ลูกต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนเอง   



ควรทำ 

เมื่อลูกเคยขโมยของ พ่อแม่ควรที่จะ 

• เก็บข้าวของที่สำคัญให้มิดชิด อย่าวางล่อเด็ก อย่าทดสอบเพื่ออยากรู้ว่าเด็กจะทำ 

 พฤติกรรมอย่างเดิมหรือไม่ 

• ทบทวนจุดอ่อนในการเลี้ยงดูที่ผ่านมา เช่น ไม่ใกล้ชิดลูก ไม่มีเวลาพูดคุย ไม่ฝึกสอน 

 ข้าวของในบ้านไม่มีระเบียบ ไม่เป็นสัดส่วน ตามใจจนเด็กรอคอยไม่เป็น  

• อย่าพูดตอกย้ำถึงความผิดพลาดที่เด็กเคยทำ แต่ให้คอยใกล้ชิด หมั่นสังเกต 

 พฤติกรรมลูก 

• ถ้าเกิดเหตุการณ์ของหายอีก อย่าเพ่งเล็งกล่าวโทษเด็กโดยการคาดเดา ให้ใจเย็น 

 ค้นหาของ 

• ให้ความรัก ความอบอุ่น พูดคุยเล่น ให้คำปรึกษา จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

 พ่อแม่ลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันการขโมย 

• สร้างและฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีให้กับลูกและชื่นชมในสิ่งที่ลูกทำ เช่น ช่วยพ่อล้างรถ 

 รดน้ำต้นไม้ อาบน้ำสุนัข เล่นกีฬา เป็นต้น ด้วยหลักการที่ว่าคนทุกคนอยากเป็น 

 คนดี และคนทุกคนก็เคยทำผิดพลาดมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น จึงควรเปิดโอกาส
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• อยากให้ท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการที่แม่ในละครจัดการปัญหา 

 การขโมยของลูกว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร แตกต่างกับวิธีการที่ท่านเคยใช้ 

 ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

• เมื่อพบว่าลูกขโมย พ่อแม่บางท่านอาจเสียใจและแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ 

 ซึ่งไม่เป็นผลดี มีพ่อแม่ท่านไหนที่อดกลั้นอารมณ์โกรธและพยายาม 

 แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลจนสำเร็จ วิธีนี้ให้ผลดีแตกต่างกันอย่างไร   

• อยากให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและวิธีการในการแก้ไขปัญหาลูกขโมยที่ท่านคิดว่า 

 เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสม

ร่วมวงคิด คล้องแขนคุย 
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