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ครอบครัวเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสังคม ปัจจุบนั สังคมวุน่ วายขึน้ สาเหตุท่ี
ส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ ครอบครัวไม่เข้าใจการเลีย้ งลูก ไม่มเี วลาให้ลกู มีผรู้ พู้ ยายามแนะน�ำ
วิธกี ารเลีย้ งลูก เช่น การเลีย้ งลูกให้เป็นอัจฉริยะตังแต่
้ อยูใ่ นท้อง กว่าจะถึงอนุบาลหรือ
ประถมก็สายเสียแล้ว เทคนิคสารพัด ความจริงทฤษฎีกเ็ ป็นเพียงทฤษฎี และหลายทฤษฎี
ก็ยงั ไม่ได้รบั การพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์วา่ ถูกต้อง ปัจจุบนั มีการวิจยั เกีย่ วกับเด็กมากมาย
โดยไม่ตอ้ งอาศัยทฤษฎี แต่อาศัยการติดตามเด็กเป็นจ�ำนวนมากตังแต่
้ เล็กจนโต และ
วิจยั สังเกตดูลกั ษณะผูใ้ หญ่ แล้วย้อนรอยเส้นทางชีวติ ในวัยเด็ก ผลทีไ่ ด้คอื องค์ความรู้
ทีส่ ำ� คัญมาก ดังจะได้น�ำเสนอในคัมภีรเ์ ล่มนี้
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สิง่ ส�ำคัญก็คอื การเลีย้ งลูกให้เป็นคนเก่งกับคนดีนนั ้ มีปัจจัยทีต่ า่ งกัน เรารู้
อย่างชัดเจนว่าเด็กทีก่ า้ วร้าวนันมั
้ กมีครอบครัวเป็นเช่นไร เรารูว้ า่ เราควรสอนเด็กอย่างไร
ผมจึงขอเสนอเป็ น 5 ตอน คือ
1. พ่อแม่ทม่ี ลี กู เก่ง
2. พ่อแม่ทม่ี ลี กู ดี
3. พ่อแม่ทม่ี ลี กู ก้าวร้าว
4. เทคนิคในการเลีย้ งลูก
5. สรุป
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พ่อแม่ทม่ี ลี กู เก่ง

ศาสตราจารย์นายแพทย์เซอร์ ไมเคิล รัทเธอร์ จิตแพทย์เด็กชาวอังกฤษชือ่ ดังของโลก
ได้สรุปจากงานวิจัยพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมักมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. พูดคุยและเล่นกับลูกมาก ทีส่ ำ� คัญ คือ การปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง คือ
พูดคุยและฟังลูก ไม่ใช่พดู กับลูกฝ่ ายเดียว การเล่นกับลูกด้วยใจทีเ่ กีย่ วข้องด้วย มิใช่
เล่นแบบขอไปที เด็กก่อนวัยเรียนทันทีทเ่ี ริม่ เล่นได้มกั จะชวนคุณพ่อคุณแม่เล่นด้วย
หลายคนมักได้คำ� ตอบว่า “เดีย๋ ว” “ไปเล่นกับพีไ่ ป” “พ่อแม่ไม่มเี วลา” “ลูกเล่นคนเดียว
ไปก่อนนะลูก” ฯลฯ เมือ่ ลูกขยันถามพ่อแม่กค็ วรขยันตอบ มิใช่ตอบว่า “เด็กอะไรถาม
ซ�ำ้ ซากไม่รจู้ กั จบ หยุดได้แล้วร�ำคาญ” ฯลฯ ผลก็คอื เราเสียโอกาส เด็กเสียโอกาส
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2. รูใ้ จลูก พ่อแม่ทม่ี ลี กู เก่งมักอ่านใจอ่านอาการของลูกออก เช่น รูส้ กึ ว่า
ลูกเบือ่ แล้ว ตอนนีไ้ ม่พร้อมคุยหรือเรียน หรือรูว้ า่ ลูกอยากได้ประสบการณ์แบบใด
เมือ่ รูใ้ จก็รเู้ วลาจังหวะในการเพิม่ สติปญ
ั ญาในการสอนให้กบั เด็ก ปัจจุบนั พ่อแม่หลายคน
ไม่ได้ “รูใ้ จ” ลูก แต่ชอบ “เดาใจ” ชอบคิดแทนลูกไปเสียทุกเรือ่ ง โดยคิดว่า ถ้าเราชอบ
หรือรูส้ กึ เช่นนัน้ ลูกน่าจะชอบและคิดเช่นนีด้ ว้ ย เคล็ดลับของการรูใ้ จลูกคือการฟังให้มาก
และหมันสั
่ งเกต ภาษากายและอารมณ์ของลูก อย่าพูดมากแต่ฟงั ให้มาก บางครังไม่
้ รวู้ า่
ลูกคิดอย่างไร ก็ถามตรงๆ เช่น “ลูกคิดอะไรอยู“่ “เกิดเรือ่ งแบบนีท้ ำ� ให้ลกู รูส้ กึ อย่างไร”
ฯลฯ
3. สนับสนุนลูก พ่อแม่ทม่ี ลี กู เก่งมักสนับสนุนลูกตามก�ำลังความสามารถ
ของตน เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เด็กเหนือ่ ยจากการเรียนก็หาอาหารว่างหรือ
น�้ำเย็นๆ ให้ ให้กำ� ลังใจได้ขยันเรียน ฯลฯ
4. หาประสบการณ์ กิจกรรม ของเล่นทีห่ ลากหลาย พ่อแม่ตอ้ งคิดหา
ประสบการณ์ กิจกรรม ของเล่นทีเ่ หมาะสมกับวัยให้ลกู โดยไม่ตอ้ งรอให้ลกู ขอเพราะ
เราโตกว่า มีประสบการณ์มากกว่าเด็ก เราอาจเห็นหรือคิด
บางอย่างทีล่ กู คิดไม่ถงึ การพาไปดูสงิ่ แปลกใหม่การเปิด
โอกาสให้เด็กได้เพิม่ พูนประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ย่อมท�ำให้เด็กได้พฒั นาแนวคิดอย่างหลากหลาย
ท�ำให้สติปญ
ั ญาดีขน้ึ สรุปคือ เห็นมาก สัมผัสมาก
ท�ำมาก ก็ฉลาดขึน้
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5. สอนตรง อยากให้เด็กเก่งอะไรก็สอนสิง่ นัน้ เช่น อยากให้อา่ นหนังสือเก่ง
ก็สอนอ่านหนังสือ อยากให้เก่งดนตรีกส็ อนดนตรี ฯลฯ การสอนพิเศษทักษะบางชนิด
ก็คอื การสอนตรงนันเอง
่ แต่อย่าลืมดูขอ้ รูใ้ จลูกด้วย บางทีการพยายามสอนตรงมาก
กลับเป็ นผลเสีย คือ กลายเป็ นการบังคับยัดเยียดให้ลกู จนเกิดปั ญหา
ขอสรุปว่า จะเห็นว่า 5 ข้อดังกล่าวข้างต้น เป็นเรือ่ งของโอกาส หัวใจส�ำคัญ
มิใช่ “ยัดเยียด” สิง่ ต่างๆ ให้เด็ก หากเป็ นเรือ่ งปฏิสมั พันธ์โดยทีพ่ อ่ แม่เปิ ดโอกาส
และเด็กเป็ นผูอ้ อกแรงสมอง แรงภายในการเรียนรู้ ขณะทีพ่ อ่ แม่สนับสนุนเต็มที่
งานวิจยั พบว่าปัจจัย 5 ข้อ ข้างต้นมีความส�ำคัญอย่างมากในวัยเด็ก 2-5 ปี ในวัยอืน่
ปั จจัยข้างต้นก็เป็ นเรือ่ งส�ำคัญ เพียงแต่วา่ วัยทองยังอยูท่ ่ี อายุ 2-5 ปี
ผมอยากยกตัวอย่าง การทดลองอันหนึง่ ใน
หนู คือ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเปรียบเทียบหนู 2 กลุม่ กลุม่ แรก
เป็นหนูทม่ี โี อกาสอยูอ่ ย่างสบายมีเครือ่ งเล่นกระตุน้ ให้
แก้ปญ
ั หามากมายหลายทางในกรง ส่วนหนูอกี กลุม่ หนึง่
อยูใ่ นกรงเปล่าๆ ค่อนข้างแห้งแล้งในเรือ่ งกิจกรรมและ
เครือ่ งเล่น ผลการทดลองผ่านไประยะหนึง่ หนูทม่ี ี
โอกาสมากกว่าจะฉลาดกว่า แก้ปัญหาเก่งกว่า เมือ่ หนูตาย ผูท้ ดสอบเปรียบเทียบ
น�ำ้ หนักและขนาดสมอง พบว่า หนูทม่ี โี อกาสมากกว่ามีขนาดสมองใหญ่กว่า มีรอยหยัก
มากกว่า และเมือ่ ตัดชิน้ เนือ้ สมองมาส่องกล้องจุลทรรศน์ ก็พบว่าสมองของหนูทม่ี ี
โอกาสมากกว่า มีเซลล์สมองและใยประสาทต่อกันซับซ้อนกว่า ยังมีผลการทดลองที่
คล้ายกันนีใ้ นลิง ก็พบผลเช่นเดียวกัน ผมอยากจะเน้นว่าความเก่งนีถ้ กู ควบคุมด้วย 2 ปัจจัย
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ปัจจัยแรก คือ กรรมพันธุเ์ ป็นเรือ่ งของสมองทีถ่ า่ ยทอดมาจาก
พ่อแม่ ปัจจัยทีส่ อง คือ สิง่ แวดล้อม ปัจจัยแรกเราคงควบคุม
ล�ำบากเพราะผ่านมาแล้ว ปัจจัยทีส่ องซึง่ ส�ำคัญไม่แพ้กนั คือ
สิง่ แวดล้อมทัง้ 5 ข้อตามทีเ่ ล่าให้ฟังข้างต้น
คุณอาจเป็นคนทีใ่ ห้โอกาสลูก คุณอาจมีลกู ทีเ่ ก่ง แต่คณ
ุ อาจมีลกู ทีน่ สิ ยั ไม่ดี
มีคณ
ุ ธรรมน้อยก็ได้ เพราะงานวิจยั นีช้ ใ้ี ห้เห็นชัดว่า การเลีย้ งลูกให้เป็นคนดี มีอารมณ์
ทีด่ ี มีปัจจัยต่างกับการเลีย้ งลูกให้เก่ง ลองมาดูกนั ครับ
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จากการติดตามผลงานวิจยั แหล่งต่างๆ ผมพอสรุปได้วา่ พ่อแม่ทล่ี กู ดี
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. พ่อแม่ทล่ี กู เชือ่ และเคารพ มรดกทางคุณธรรมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีพ่ อ่ แม่จะ
ถ่ายทอดไปยังลูก คือ การทีล่ กู เชือ่ ฟังและเคารพ จากการศึกษาพบว่า ถ้าพ่อแม่ควบคุม
ลูกไม่ได้ เมือ่ เด็กอายุ 5 ขวบ จะสามารถท�ำนายอนาคตทางคุณธรรมของเด็กได้วา่
มีโอกาสทีเ่ ติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทเ่ี ห็นแก่ตวั สาเหตุทล่ี กู ไม่เชือ่ ฟังมักเกิดจากค�ำพูดของ
พ่อแม่ทไ่ี ม่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ พูดแล้วไม่ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีต่ นพูด เช่น พอบอกลูกว่า “หยุด”
“ไม่ได้นะเดีย๋ วแม่จดั การนะ” แต่พอลูกไม่ปฏิบตั ติ าม แม่กไ็ ม่มปี ฏิบตั กิ ารจัดการอะไร
มีแต่บน่ หรือหัวเสีย ต่อไปค�ำพูดว่า “หยุด” หรือ “ไม่” ไม่มคี วามหมายในสมองเด็กเลย
ผมขอเน้นว่า เด็กต้องเชือ่ ฟังและเคารพ เพราะพ่อแม่ทเ่ี ผด็จการและดุมาก เด็กอาจเชือ่
ฟั งแต่ไม่เคารพก็ได้ แต่ทงั ้ นี้พอ่ แม่กต็ อ้ งท�ำตัวให้น่าเคารพด้วย
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2. สอนสิง่ ใดว่าถูกหรือผิด มีผตู้ งต้
ั ้ นเป็น
ผูร้ แู้ นะน�ำว่า เราควรปล่อยให้เด็กคิดเองหรือตัดสินใจ
เอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ แี ต่เราต้องการปลูกฝังสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ให้เด็กด้วย ปัจจุบนั นีเ้ ราพบว่าเด็กของเราไม่รจู้ กั
เลือกว่าสิง่ ใดถูกหรือผิด ไม่ทราบว่าขนมนีค้ วรซือ้
หรือไม่ ของเล่นชนิดนีด้ หี รือไม่ ควรดูภาพยนตร์
บางเรือ่ งหรือไม่ ฯลฯ ส่วนใหญ่พอ่ แม่เองก็ไม่รหู้ รือ
ไม่เอาใจใส่ในการสอนเรือ่ งคุณค่า ค่านิยมของการ
ด�ำเนินชีวติ ว่าเรือ่ งใดถูกหรือผิด ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
มาก พ่อแม่ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเป็ นการยัดเยียดทาง
ศีลธรรม หรือท�ำให้เด็กเก็บกด เด็กจ�ำเป็ นต้องได้รบั การปลูกฝังในคุณค่าทีถ่ กู ต้อง
เช่น ความรักความประพฤติชอบ ความสงบ ความจริง การไม่เบียดเบียน ฯลฯ
มีแม่ลกู คูห่ นึง่ ซึง่ ยากจนมากแม่จะแบกลูกไว้บนบ่าพาลูกไปรับจ้างท�ำงานเล็กๆ
น้อยๆ ตังแต่
้ เล็กๆ จนลูกชอบหยิบฉวยของใครในตลาด แม่กด็ อี กดีใจชมว่าลูก
เก่งสามารถเอาตัวรอดได้แน่ เมือ่ โตขึน้ นิสยั ลักเล็กขโมยน้อยก็คอ่ ยๆ เพิม่ ขึน้ จนเริม่
จีป้ ล้น มีจติ ใจเหีย้ มโหดมากขึน้ ครังหนึ
้ ง่ เขาไปปล้นร้านทองแล้วฆ่าเจ้าของร้านตาย
ต่อมาถูกต�ำรวจจับได้สง่ ฟ้องศาลประหารชีวติ ก่อนถูกประหารเขาขอพบหน้าแม่สกั ครัง้
ผูค้ มุ และต�ำรวจต่างพากันแปลกใจว่า เจ้าโจรใจอ�ำมหิตคนนีย้ งั มีความกตัญญูดว้ ย
เมือ่ เขาพบหน้าแม่สงิ่ แรกทีเ่ ขาท�ำคือตรงเข้าไปตบหน้าแม่พร้อมกล่าวว่า “เป็นเพราะ
แม่แท้ๆ ผมจึงถูกประหารชีวติ เมือ่ ตอนผมเป็นเด็ก ผมขโมยหยิบของคนอืน่
แม่กช็ มว่าเก่งแล้ววันนี้ ผมเป็ นอย่างไร
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3. สอนให้ลกู มีความรัก มีผรู้ พู้ บว่าหัวใจของคุณธรรมคือ เรือ่ งของความรัก
ความเมตตา ถ้าอยากให้เด็กเติบโตขึน้ มาเป็นมนุษย์มคี ณ
ุ ธรรมมากและมีความสุขด้วย
หัวใจทีส่ ำ� คัญคือ การสอนลูกให้มคี วามรักมากๆ รูจ้ กั ให้ รูจ้ กั อภัย เห็นอกเห็นใจผูอ้ น่ื
ตัวอย่างเช่น เราควรสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจคนทีส่ ภาพต�่ำกว่าเรา ยินดีในสิง่ ต่างๆ
ทีค่ นอืน่ มี และพอใจในสิง่ ทีต่ นเองมีอยู่ เรายังใช้หลักการนีใ้ นการฝึกวินยั ด้วย เช่น
ถ้าลูกไปรังแกน้องพ่อแม่ควรจะบอกกับลูกว่า “แม่เสียใจทีล่ กู รังแกน้อง ลูกลองคิดดู
ซิวา่ ถ้ามีคนมารังแกลูก ลูกจะรูส้ กึ อย่างไร” เพือ่ ให้เด็กพยายามเข้าใจความรูส้ กึ ของ
ผูท้ ต่ี นกระท�ำ เพราะความรักเป็ นหัวใจในการเปลีย่ นแปลงของลูกเรา
4. สอนให้ลกู คิดก่อนท�ำ ถ้าอยากรูว้ า่ ใครเป็นคนมีการศึกษามีวฒั นธรรมหรือ
ไม่ เราไม่ตอ้ งดูจากปริญญาหรือชาติตระกูล ให้ดวู า่ คนนัน้ คิดก่อนจะมีการกระท�ำหรือ
ไม่คดิ ถึงผลทีเ่ กิดจากการกระท�ำว่าจะเป็ นเช่นไร กระทบใครหรือไม่ คนทีก่ อ่ ให้เกิด
ปัญหามักจะเกิดจากการทีม่ ไิ ด้คดิ ก่อนท�ำ เช่น โกรธก็
แสดงออกทันที อยากได้อะไรก็เอาให้ได้ทนั ที มีการ
ทดลองพบว่า เด็กทีร่ จู้ กั รอคอย รูจ้ กั คิดก่อนท�ำจะ
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทป่ี ระสบความส�ำเร็จและมีความสุข
มากกว่า พ่อแม่ควรฝึกให้ลกู รูจ้ กั รอคอย มิใช่คอยรีบ
หาของให้ ตามใจลูกมากจนลูกคอยไม่เป็ น
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5. พ่อแม่เป็นตัวอย่างทีด่ ี เด็กจะเรียนจากสิง่ ทีพ่ อ่ แม่เป็นมากกว่าสิง่ ทีพ่ อ่ แม่
สอนโดยการพูด หากต้องการให้ลกู พูดไพเราะ พ่อแม่กต็ อ้ งพูดไพเราะ เมือ่ เห็นลูกมี
ลักษณะอย่างไร ก็ควรยึดถือว่าเป็นภาพสะท้อนถึงตัวพ่อแม่เองอาจมีลกั ษณะเช่นนันด้
้ วย
พ่อแม่ทค่ี อยพร�ำ่ สอนลูกว่าอย่าโกหก แต่พอโทรศัพท์ดงั ขีน้ พ่อก็บอกลูกว่า “บอกเขาไป
ว่าพ่อแม่ไม่อยู”่ ในทีส่ ดุ เด็กก็จะอ่านพ่อแม่ออกอย่างทะลุปรุโปร่งและเลียนแบบในสิง่ ที่
เขาเห็น
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การใช้ความรุนแรง ความก้าวร้าวเป็นปัญหาส�ำคัญของเด็กและผูใ้ หญ่ในโลก
ของเรา ความก้าวร้าวมีความต่อเนือ่ งทางพัฒนาการ หมายถึง ถ้าเป็นเด็กก้าวร้าวพอโตขึน้
ความก้าวร้าวมักคงอยูต่ อ่ ไปและมักจะเพิม่ มากขึน้ ความก้าวร้าวในเด็กใช้ทำ� นายอนาคต
ได้ดมี าก ฉะนัน้ หากพ่อแม่พบว่าเด็กก้าวร้าวจะต้องถือเป็ นเรือ่ งใหญ่ทต่ี อ้ งแก้ไข
ปัจจุบนั เราพอทราบว่า ครอบครัวลักษณะอย่างไรท�ำให้เด็กก้าวร้าว ดอกเตอร์แพทเทอร์สนั
ทีโ่ อเรกอนในสหรัฐอเมริกาได้เสนอผลงานวิจยั ทีก่ ลายเป็ นคลาสสิกไปแล้ว เกีย่ วกับ
ลักษณะของครอบครัวทีม่ ลี กู ก้าวร้าว มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ไม่มกี ฎเกณฑ์ บ้านทีไ่ ม่มกี ฎเกณฑ์คอื บ้านใครท�ำอะไรก็ได้ ลูกจะทานข้าว
ดูทวี ี นอนเวลาไหนก็ได้ ไม่มใี ครสนใจ ไม่มใี ครคาดหวังว่าควรท�ำอะไร ไม่ควรท�ำอะไร
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2. ไม่ดแู ลลูก พ่อแม่ไม่มเี วลา หรือไม่สนใจดูแลติดตามพฤติกรรมลูก
ไม่วา่ ลูกไปท�ำอะไรทีไ่ หน ไม่รวู้ า่ ลูกนึกคิดอย่างไร ฉะนัน้ พ่อแม่จงึ ไม่ทราบว่าลูกไป
ท�ำอะไรผิดมา และจะแก้ไขอย่างไร
3. ไม่ฝกึ วินยั พ่อแม่ทม่ี ลี กู ก้าวร้าวส่วนหนึง่ เกิดจากการทีล่ กู ไม่เคยฝึกวินยั
เวลาลูกท�ำดีไม่ชม ท�ำผิดก็ไม่วา่ พ่อแม่มกั ใช้วธิ บี น่ ด่าว่าในการฝึกวินยั ซึง่ มักเป็นไปตาม
อารมณ์ของพ่อแม่มากกว่าความผิดของเด็ก เช่น บางวันถ้าพ่อแม่อารมณ์ดี ลูกคนโต
แกล้งน้องพ่อแม่กพ็ ดู ดีไม่วา่ อะไร แต่ถา้ พ่อแม่อารมณ์เสียมาก่อนก็จะอาละวาด อารมณ์
ทีไ่ ม่คงเส้นคงวานี้ทำ� ให้เด็กสับสนมากว่าอะไรท�ำได้ อะไรท�ำไม่ได้
วิธกี ารฝึกวินยั ทีด่ ี คือ บอกเด็กก่อนว่าเราคาดหวังว่าเขาควรมีพฤติกรรม
อย่างไร เมือ่ เขาท�ำได้ดกี ช็ มให้รางวัล ซึง่ ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นเงินหรือสิง่ ของเสมอไป
แต่เมือ่ เขาท�ำผิดก็ตอ้ งได้รบั โทษของการกระท�ำผิด อย่าใช้วธิ ดี ดุ า่ ประนามท�ำให้เขาเจ็บ
เช่น “ท�ำไมเป็ นเด็กเลวอย่างนี”้ แต่ให้พดู ทีพ่ ฤติกรรมทีเ่ ขาท�ำผิด เช่น “การทีล่ กู พูด
ค�ำหยาบเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ด”ี ลูกท�ำเช่นนีแ้ ม่จำ� เป็นต้องตัดค่าขนมลูกในวันพรุง่ นี“้ การวิจยั
พบว่า เราสามารถแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจเล็กน้อย บวกกับน�ำ้ เสียงทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น
ดังขึน้ เล็กน้อยซึง่ กลับเป็ นผลดี เราพบว่าถ้าพูดราบเรียบเกินไปเด็กมักจะไม่ฟัง แต่
ขอเน้นว่าอย่าใช้อารมณ์ อย่าใช้เสียงดัง และเมือ่ เด็กมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์หลังจาก
เห็นสีหน้าทีไ่ ม่พอใจแล้ว พ่อแม่ตอ้ งหยุดสีหน้าทีไ่ ม่พอใจหรือหยุดการดุวา่ โดยทันที
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4. แก้ปญ
ั หาไม่เป็น เมือ่ ครอบครัวมีปญ
ั หาก็ไม่จดั การให้เรียบร้อย หรือใช้วธิ ี
จัดการไม่ถกู ต้อง เช่น ลูกตีเพือ่ นพอครูรายงานมา พ่อแม่กจ็ ดั การตีลกู พร้อมกับสอนว่า
“อย่าไปตีคนอืน่ เขา” อันนี้เป็ นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาไม่ถกู ต้อง แทนทีจ่ ะใช้สติ
ใช้ความอดทนและความรักกับลูกว่า “แม่เสียใจมากทีล่ กู ตีคนอืน่ เป็นสิง่ แม่ยอมรับไม่ได้
ลองบอกแม่ซวิ า่ เกิดอะไรขึน้ ลูกถึงท�ำเช่นนี”้ แล้วค่อยสอนลูกว่าควรจัดการกับปัญหา
อย่างไรด้วยความสงบ
5. ท�ำให้ลกู เจ็บ อันนีห้ มายถึง เจ็บทังกายหรื
้
อ
เจ็บใจก็ได้ การศึกษาพบว่าพ่อแม่ทท่ี ำ� ทารุณกรรมทังกาย
้
และจิตใจ ลูกโตขึน้ จะเป็นเด็กก้าวร้าว มีปัญหา และเมือ่
โตเป็ นพ่อแม่กจ็ ะใช้ความรุนแรงกับลูกของเขาต่อไป
เด็กก้าวร้าวถ้ามองให้ลกึ ๆ แล้ว มักเป็นเด็กทีไ่ ม่มคี วามสุข
มีความเจ็บปวดอยูใ่ นส่วนลึกของจิตใจ คนทีม่ คี วามสุข
จะไม่ทำ� ให้คนอืน่ มีความทุกข์ มีแต่เฉพาะคนทีม่ คี วามทุกข์
เท่านันที
้ ท่ ำ� ให้ผอู้ น่ื มีความทุกข์ วิธกี ารท�ำให้เด็กเจ็บ ได้แก่
การดุดา่ การประนาม เช่น ด่าว่า “เอ็งมันเลว” พูดจาเสียดสีถากถาง ดูถกู เฆีย่ นตี ฯลฯ
สิง่ เหล่านี้ฝังแน่นในหัวใจเด็กและปรากฏออกมาในพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
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พ่อแม่บางคนบอกว่าเขาไม่ได้ทำ� ให้เด็กเจ็บบ่อยนัก การศึกษาพบว่า
เพียงสิบครังในร้
้ อยของปฏิสมั พันธ์ระหว่างพ่อแม่กบั ลูกทีร่ นุ แรงก็เพียงพอทีจ่ ะท�ำ
ให้เด็กก้าวร้าวอันธพาลได้ หมายความว่าคุยกับลูก 100 ครัง้ มี 10 ครังที
้ พ่ ดู รุนแรง
ดังกล่าวข้างต้น ก็เพียงพอแล้วทีม่ ผี ลต่อลูกในทางไม่ดอี ย่างมาก
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เทคนิคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความรัก แต่ความรักต้องไปคูก่ บั กฎเกณฑ์ ภาษา
อังกฤษคือ love กับ law ต้องไปคูก่ นั เพราะถ้ารักอย่างเดียวมักน�ำไปสูค่ วามรักทีผ่ ดิ
ตามใจมากจนท�ำให้เสียเด็ก แต่ถา้ มีกฎเกณฑ์โดยปราศจากความรักมักจะน�ำไปสู่
เผด็จการ อันน�ำไปสูก่ ารเก็บกดของเด็ก ก่อให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์ต่อไป
ดังนี้

อย่างไรก็ตามผมอยากฝากเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ให้พอ่ แม่ลองน�ำไปปฏิบตั ิ

1. เล่านิทานดีๆ ให้ดทู วี ี หรือ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์นอ้ ยๆ ท่านมหาตมะคานธี
ท่านเล่าว่า ท่านเปลีย่ นชีวติ เพราะนิทาน 2 เรือ่ งคือ เรือ่ งกษัตริยห์ ริจนั ทร์ผยู้ ดึ มันใน
่
ความจริงและเรือ่ งของเด็กกตัญญู นิทานมีพลังมากมายในการเปลีย่ นแปลงเด็ก พ่อแม่
ควรหานิทานดีๆ เล่าให้ลกู ฟัง การทีพ่ อ่ แม่เล่านิทานให้ลกู ฟังมีประโยชน์หลายอย่าง คือ
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พ่อแม่ตอ้ งเลือกสรรนิทานทีท่ �ำให้คดิ มีคุณค่า
พ่อแม่เองก็ได้ประโยชน์จากนิทานสอนใจครอบครัวก็
มีความสุขด้วยกัน
ตัวอย่างนิทาน ความสุขอยูท่ ไ่ี หน คือ
มีคณ
ุ ยายท่านหนึง่ ก�ำลังหาของอยูร่ มิ ถนน
หาอยูน่ านก็ดเู หมือนไม่เจออะไร สักพัก
หนึง่ ก็มวี ยั รุน่ กลุม่ หนึง่ เดินมาถามว่า “คุณยายหาอะไรอยูห่ รือ ให้พวกผมช่วยไหมครับ”
ยายตอบว่า “ยายหาเข็มเย็บผ้า” กลุม่ วัยรุน่ เลยช่วยกันหาพักใหญ่ไม่เจอเลยถาม
คุณยายว่า “คุณยายท�ำเข็มตกทีไ่ หนหรือครับ” ยายตอบว่า “อ๋อ ยายท�ำตกในบ้านแต่
บ้านยายไม่มไี ฟฟ้า ในบ้านจึงมืด ข้างนอกสว่างดี ยายเลยมาหาเผือ่ เจอบ้าง”
พวกวัยรุน่ ได้ยนิ แล้วหัวเราะและพากันเดินหนีไป
ชีวติ ของเราก็คล้ายคุณยายครับ ถ้าถามว่าความสุขหายไปจากทีไ่ หน ทุกคน
ตอบได้วา่ หายไปจากจิตใจเรา แต่เรากลับไปหาจากข้างนอก เช่น ตามห้างสรรพสินค้า
ตามบาร์หรือแสวงหาวัตถุตา่ งๆ ให้มากขึน้ โดยลืมหาในจิตใจของเรามันก็ไม่พบเท่านัน้
เอง
เรือ่ งดูทวี หี รือเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์นอ้ ยๆ นีก้ ส็ ำ� คัญ ปัจจุบนั นีท้ งเด็
ั ้ กและ
พ่อแม่ตดิ ทีวหี รือคอมพิวเตอร์มาก ทันทีทก่ี ลับถึงบ้านหลายคนเปิดทีวหี รือคอมพิวเตอร์
ก่อน หลายคนมีทวี แี ทนพีเ่ ลีย้ ง ดูทวี วี นั ละหลายชัวโมง
่ อันนีอ้ นั ตรายมาก เราคงไม่
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ปล่อยให้คนแปลกหน้าเลีย้ งลูกวันละหลายชัวโมง
่ มาสอนอะไรก็ไม่ทราบ แต่เรากลับให้
ทีวซี ง่ึ เป็ นคนแปลกหน้าดีๆ นีเ่ องมาสอนลูกเรา ผลเสียจากการดูทวี หี รือติดเกมส์
คอมพิวเตอร์มากๆ มีดงั นี้
• ท�ำให้กา้ วร้าว เด็กเลียนแบบความก้าวร้าวเลียนแบบวิธกี ารแก้ปัญหาที่
ไม่ถกู ต้องเห็นความก้าวร้าวจนเคยชินจนคิดว่าเป็ นธรรมดา
• ได้รบั ค่านิยมทีไ่ ม่ถกู ต้อง ทีวมี กั มีโฆษณามอมเมาชวนเชือ่ ให้ซอ้ื ให้อยาก
บริโภคเด็กดูเสร็จก็คดิ ว่าขนมหรือของนัน้ ดี เกิดความอยากได้ พ่อแม่พดู สอนก็ไม่ฟัง
เพราะทีวมี สี อ่ื ทีน่ ่าเชือ่ ถือน่าติดตาม ฟังบ่อยๆ เข้าฝังแน่นอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกยากแก่
การลบล้าง
• ท�ำให้ฉลาดน้อยลง การศึกษาพบว่าเด็กทีด่ ทู วี มี าก สมองท�ำงานระดับตืน้ ๆ
(responding-level) คือเห็นแล้ว เทียบกับความจ�ำเก่า เพราะว่าทีวอี ธิบายจัดภาพให้เสร็จ
เด็กอาจดูเหมือนฉลาด พูดเก่งแต่โดยมากมักจะพูดจากความจ�ำระดับตืน้ ๆ แต่ถา้ พ่อแม่
เล่านิทานให้ลกู ฟัง เด็กต้องใช้จนิ ตนาการสูงมากในการนึกภาพตาม ตอนนีส้ มองได้ม ี
โอกาสท�ำงานระดับลึก (reflecting-level) ต่างจากนิทานทีท่ วี เี ล่าให้ฟังทีวจี ะท�ำให้เสร็จ
หมด ในทีส่ ดุ เด็กจะกลายเป็นคนทีไ่ ม่คดิ ลึก จับจดสมาธิไม่ดี พ่อแม่มกั บอกว่าเวลาดูทวี ี
สมาธิดแี ต่พอให้ทำ� อย่างอืน่ สมาธิกลับสัน้
2. มีดนตรีในหัวใจ ดนตรีหรือเพลงทีด่ มี ี
อิทธิพลต่อสมองเด็กมาก ท�ำให้สมาธิแล้วจินตนาการของ
เด็กดีขน้ึ เราสามารถปลูกฝังคุณค่าทีด่ โี ดยผ่านเพลงทีด่ ี
ให้กบั เด็กโดยง่าย ถ้ามีโอกาสควรส่งเสริมให้เด็กเล่น
เครือ่ งดนตรีเป็นซักอย่างหนึง่ จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่วา่ เป็น
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เครือ่ งดนตรีไทยหรือสากล เช่น เปียโน อิเล็กโทน ฯลฯ การฝึกให้เล่นจะเป็นประโยชน์
ต่อเด็กเอง เช่น การฝึกวินยั จังหวะ ความอดทน และเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเด็กเองใน
อนาคต
3. แทรกคุณธรรมเมือ่ มีโอกาส เมือ่ พ่อแม่มโี อกาสควรพยายามแทรก
คุณธรรมในการพูดคุย หรือการสอน เช่น สอนเรือ่ งต้นไม้กบั เด็ก อย่าหยุดแค่ทต่ี น้ ไม้
ควรชีใ้ ห้ลกู เห็นด้วยว่า “ดูตน้ ไม้ซลิ กู มันให้รม่ เงากับทุกคน ไม่วา่ คนทีม่ าพักใต้ตน้ ไม้จะ
เป็นคนรวย จน ดี หรือไม่ดี มันไม่แบ่งแยก ชีวติ ของเราก็เช่นกัน ควรเป็นเหมือนต้นไม้
ทีใ่ ห้รม่ เงากับทุกคน เราควรช่วยเหลือ
ทุกคนทีม่ าขอความช่วยเหลือจากเรา”
หรือสอนเรื่องภูเขา เราอาจแทรก
คุณธรรมของความอดทนลงไปได้
“ลูกดูภเู ขาสิไม่วา่ ฝนจะตก แดดจะแรง
พายุจะพัดถล่ม ภูเขาก็ตงตรงแข็
ั้
งแรง
เป็ นสง่า จิตใจเราควรเป็ นเช่นภูเขา
ใครจะว่า ใครจะชม ใครท�ำดีไม่ดกี บั เรา
เราไม่ควรหวันไหว
่ เราควรท�ำจิตใจให้
เหมือนภูเขา”
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4. พ่อแม่ปรองดอง ครอบครัวเปรียบเสมือนประเทศ พ่อแม่เปรียบเสมือน
รัฐบาลทีป่ กครองประเทศ รัฐบาลนี้เป็ นรัฐบาลผสมใหญ่สองพรรค คือ พรรคพ่อ
พรรคแม่ ซึง่ รัฐบาลผสมทีด่ ตี อ้ งมีเอกภาพพ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน ไม่แตกแยก ประเทศชาติ
พังแน่ ครอบครัวก็เช่นกันพ่อแม่ควรท�ำความเข้าใจกันให้ดใี นการทะเลาะเบาะแว้งทีว่ า่
ไม่จำ� เป็ นต้องใช้กำ� ลังกัน การมีสงครามเย็นในบ้านก็เป็ นอันตรายเช่นกัน การที่
ครอบครัวไม่สงบจะรบกวนการฝึกวินยั ของลูก ความอบอุน่ ในบ้านก็เสีย ความภูมใิ จ
ในตนเองของเด็กก็จะไม่ดรี วมทัง้ เป็ นตัวอย่างทีไ่ ม่ดสี ำ� หรับเด็กในการแก้ปัญหา
เด็กเห็นมาตัง้ แต่เล็กว่าคนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของเขากลับใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่ถกู ต้องในการ
แก้ปัญหา เช่น ทะเลาะกัน หรือ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ
5. ฝึกให้เด็กมีสมาธิ สมาธิทด่ี เี ป็ น
หัวใจของการแสวงหาความรู้ เด็กสองคนฉลาด
พอกัน เด็กทีม่ สี มาธิดกี ว่าจะก้าวหน้ามากกว่า
อย่าให้เด็กท�ำหลายสิง่ หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
เช่น ดูทวี พี ร้อมกับรับประทานอาหารซึง่ เป็ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ดี แบ่งแยกความสนใจฝึกเด็กให้
ท�ำอะไรเสร็จทีละเรือ่ ง เล่นของเล่นทีละอย่าง
มีใจจดจ่ออยูใ่ นงานทีท่ ำ�
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มีบณ
ั ฑิตคนหนึง่ จบปริญญาเอก เขาภูมใิ จว่าเป็ นคนทีม่ คี วามรูส้ งู อยูม่ า
วันหนึง่ เขาต้องกลับบ้านเดิมของเขาซึง่ ต้องอาศัยเรือจ้าง ระหว่างทางบัณฑิต
คนนี้ หันไปถามลุงเรือจ้างว่า “ลุงครับรูจ้ กั ตลาดหุน้ ไหม ตลาดหุน้ มันเปลีย่ นมากเลยนะลุง”
ลุงตอบว่า “ลุงไม่รจู้ กั หรอกครับ ลุงรูจ้ กั แต่ตลาดสดขายผัก ตลาดหุน้ ขายอะไรหรือ”
บัณฑิตตอบว่า “ถ้างันชี
้ วติ ลุง 25 เปอร์เซ็นต์เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่รจู้ กั
ตลาดหุน้ ” สักพักหนึง่ บัณฑิตถามต่อว่า “ลุงรูจ้ กั ประชาธิปไตยไหม” ลุงก็ไม่รจู้ กั อีก
“ถ้างัน้ 50 เปอร์เซ็นต์ของชีวติ ลุงเสียไปโดยเปล่าประโยชน์” อีกสักพักหนึง่ บัณฑิต
ก็ถามว่า “ลุงถามจริงๆ เถอะ อะไรลุงก็ไม่รจู้ กั ยุคนีเ้ ป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร ลุงติดตาม
หรือเปล่า ทีบ่ า้ นมีโทรทัศน์ไหม” ลุงตอบว่า “ไม่ม”ี บัณฑิตจึงพูดว่า “โอ้โห ยังมีคน
แบบนี้ในโลกอีกหรือ 75 เปอร์เซ็นต์ของชีวติ ลุงเสียไปโดยเปล่าประโยชน์” ต่อมา
อีกไม่นาน เกิดพายุใหญ่เรือคว�่ำทัง้ สองคนจมลงแม่น้�ำ  บัณฑิตว่ายน�้ำไม่เป็ น
ลุงจึงถามว่า “คุณ คุณ เป็นอย่างไรบ้างครับ” “ช่วยด้วย ช่วยด้วย ผมว่ายน�้ำไม่เป็ น”
บัณฑิตตอบ ลุงจึงบอกว่า “ผมเกรงว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของชีวติ คุณก�ำลัง
จะเสียไปแล้ว
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ชีวติ ของคนเราคล้ายกับบัณฑิตคนนีค้ รับ เรารูม้ ากมาย เราอยากรูโ้ น่นนันนี
่ ่
แต่วา่ ยน�ำ้ ในแม่นำ้� ของชีวติ ไม่เป็น เราไม่รวู้ า่ ควรจะด�ำเนินชีวติ อย่างไรจึงจะมีความสุข
ทีแ่ ท้จริง เราจะสอนอะไรเด็กของเราดี อะไรส�ำคัญในชีวติ ฝากให้ผอู้ า่ นคิดด้วยนะครับ
ไม่มพี อ่ แม่คนไหนอยากเลีย้ งลูกได้ไม่ดี ทุกคนมีความรักเป็นพืน้ ฐานทังสิ
้ น้
ทุกคนรักลูกอยากให้ลกู เป็นคนดี งานวิจยั พบว่า การเลีย้ งลูกออกมาไม่ดมี กั เกิดจากการ
ทีพ่ อ่ แม่มคี วามเครียด มีการจัดการกับตัวเองไม่ดี ฉะนัน้ หน้าทีห่ ลักอันแรก คือ การที่
พ่อแม่ตอ้ งเรียนรูท้ จ่ี ะเข้าใจตนเองเสียก่อน จากนัน้ ก็พยายามเข้าใจลูก ให้ love และ
law คือความรักกับระเบียบวินยั ไปด้วยกัน ลูกก็จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์ได้ คือ
ทังเก่
้ ง ทังดี
้ ทังมี
้ ความสุข เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ น่ื เข้าใจโลก เป็ นมนุษย์ทเ่ี ต็มไปด้วย
คุณค่าของความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง
พ่อแม่ควรมีสขุ ภาพจิตดี มีการศึกษาถึงคนที่
มีสขุ ภาพจิตดี พบว่าคนทีส่ ขุ ภาพจิตดีมากๆ มีลกั ษณะที่
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1. มองโลกในแง่ดมี ากๆ เป็ นมิตรกับผูค้ น
คนรูส้ กึ อบอุน่ เมือ่ ได้ใกล้ชดิ
2. มีความรักมาก  รูจ้ กั ให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน ให้อภัยได้เสมอ
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3. ยึดมันในอุ
่ ดมคติทส่ี ากล คือ คนเหล่านีย้ ดึ มันในธรรมที
่
ส่ งู สุดในศาสนาตน
หรือถ้าไม่นบั ถือศาสนาอะไรก็ยดึ มันในความรั
่
กเพือ่ นมนุษย์ในขอบเขตทีก่ ว้างออกไปไกล
นอกเหนือจากการหมกมุน่ อยูก่ บั ตัวเอง หรือครอบครัวของตน โดยสรุปคือเป็ นคน
ไม่เห็นแก่ตวั มีคณ
ุ ค่าของความเป็ นมนุษย์สงู
เรือ่ งการมองโลกในแง่ดี เราควรฝึกครับ ปวดหัวก็คดิ เสียว่าก็ยงั ดีทม่ี หี วั ให้
ปวดอยู่ ถูกแมงป่ องกัดก็คดิ ว่ายังดีทไ่ี ม่ถกู งูกดั มีนิทานเล่าว่า
ครังหนึ
้ ง่ มีพระราชาองค์หนึง่ มีมหาดเล็กรับใช้ซง่ึ มองโลกในแง่ดมี าก ไม่วา่ จะ
เกิดอะไรขึน้ มหาดเล็กก็จะบอกว่า “ดีครับ” อยูม่ าวันหนึง่ พระราชาทรงท�ำ
มีดบาดมือมหาดเล็กเห็นเข้าก็บอกว่า “ดีครับ” พระราชากริว้ มากหาว่ามหาดเล็กล้อเลียน
จึงสังให้
่ จบั มหาดเล็กไปขังคุกมหาดเล็กก็บอกว่า“ดีครับ”พระราชาทรงมีเวลาว่างมาก
จึงออกไปล่าสัตว์ป่า ในระหว่างนัน้ ได้เจอคนป่ าเผ่าหนึง่ จับตัวเพือ่ ไปท�ำพิธบี ชู ายัญเผา
ทัง้ เป็ น ขณะทีก่ ำ� ลังเผาคนป่ าก็เหลือบไปเห็นแผลทีม่ อื จึงปล่อยตัวให้เป็ นอิสระ
เพราะถือว่าเป็ นคนไม่บริสทุ ธิ ์ ใช้ประกอบพิธไี ม่ได้ พระราชาจึงเข้าใจว่าทีม่ หาดเล็ก
พูดว่า “ดีครับ” นัน้ มีความหมาย การทีม่ ดี บาดครังนั
้ น้ ท�ำให้รอดชีวติ คราวนี้ แต่ยงั ไม่
เข้าใจว่าติดคุกดีอย่างไร จึงทรงเข้าไปในคุกถามมหาดเล็กว่า “ข้าเข้าใจแล้วว่ามีดบาดมือ
นัน้ ดี แต่ลองบอกซิวา่ ติดคุกนัน้ ดีอย่างไร” มหาดเล็กตอบว่า “ดีสคิ รับ ถ้าผมไม่ตดิ คุก
ผมก็ตอ้ งตามพระองค์เข้าไปในป่ าด้วย เมือ่ พระองค์ถกู ปล่อยตัวเพราะมีแผล ผมคงต้อง
ถูกเผาทังเป็
้ นแทนพระองค์แน่ เพราะตัวผมไม่มแี ผล ฉะนัน้ การติดคุกได้ชว่ ยให้ผม
รอดชีวติ ครับ” พระราชาทรงดีพระทัยมาก รับสังให้
่ ปล่อยตัวมหาดเล็กเป็ น
อิสระ เป็ นคูค่ ดิ ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
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เด็กคนใดเกิดในครอบครัวทีพ่ อ่ แม่สขุ ภาพจิตทีด่ มี าก ก็ถอื เป็นโชคเป็นบุญ
วาสนาของเด็กคนนัน้ สุขภาพจิตดีเป็ นสิง่ ทีพ่ ฒั นาให้เกิดขึน้ ได้ ถ้าพ่อแม่พร้อมและ
มองตนเองอย่างจริงใจเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
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คัมภีร์การเลี้ยงลูก

พ่อแม่ 3 ประเภท
1. พ่อแม่ทช่ี อบบ่น อันนี้ไม่คอ่ ยดี
2. พ่อแม่ทช่ี อบสอน อันนีด้ ขี น้ึ แต่เราต้องการพ่อแม่ประเภทสุดท้าย คือ
3. พ่อแม่ทเ่ี ป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นตัวอย่างกับลูกอย่างสมบูรณ์แบบ
พูดตรงกับท�ำ ท�ำตรงกับพูด มีความรัก มีความสงบ มีความประพฤติชอบ ยึดมัน่
อยูก่ บั ความจริง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ น่ื
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จัดทำ�โดย:
Schoolflix องค์กรทางการศึกษาไม่แสวงผลกำ�ไร
และ มูลนิธิเด็กดี
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
website : www.schoolflix.org
e-mail : schoolflix@outlook.co.th
e-mail : dekdee.org@gmail.com
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คัมภีร์การเลี้ยงลูก

เกี่ยวกับผู้แต่ง
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นจิตแพทย์เด็กและวัย
รุ่นชาวไทยที่ทำ�งานในประเทศอังกฤษ และท่านทำ�งานด้าน School
Mental Health ให้กับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ท่านกลับมาเมืองไทยด้วยพันธกิจด้านการศึกษา
และดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ปัจจุบัน ท่านดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน
เขียนหนังสือ “คัมภีร์การเลีย้ งลูก” เล่มนีแ้ ละนำ�ไปตีพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ่ พ.ศ.
2537 และถูกตีพิมพ์อีกหลายครัง้ พบว่าแม้เวลาล่วงเลยมานานกว่า 20 ปี
แล้ว เนือ้ หาในเล่มยังคงใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงใดๆ เลย
ด้านชีวิตครอบครัว ท่านมีภรรยาที่่น่ารัก และมีบุตรชาย 2 คน ซึ่ ่ง
ลูกชายคนโต เป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอรด์ และลูกชายคน
ที่ 2 เป็นนักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ISBN 978-616-361-355-4
คัมภีรก์ ารเลีย้ งลูก

website: www.schoolflix.org
e-mail: schoolflix@outlook.co.th
: dekdee.org@gmail.com
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