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คมัภรีก์ารเลีย้งลกู

ครอบครวัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสงัคม ปัจจบุนัสงัคมวุน่วายขึน้ สาเหตุที่

ส�าคญัอยา่งหน่ึง คอื ครอบครวัไมเ่ขา้ใจการเลีย้งลกู ไมม่เีวลาใหล้กู มผีูรู้พ้ยายามแนะน�า   

วธิกีารเลีย้งลกู เชน่ การเลีย้งลกูใหเ้ป็นอจัฉรยิะตัง้แต่อยูใ่นทอ้ง กวา่จะถงึอนุบาลหรอื

ประถมกส็ายเสยีแลว้ เทคนิคสารพดั ความจรงิทฤษฎกีเ็ป็นเพยีงทฤษฎ ีและหลายทฤษฎี

กย็งัไมไ่ดร้บัการพสิจูน์ทางวทิยาศาสตรว์า่ถกูตอ้ง ปัจจบุนัมกีารวจิยัเกีย่วกบัเดก็มากมาย

โดยไมต่อ้งอาศยัทฤษฎ ีแต่อาศยัการตดิตามเดก็เป็นจ�านวนมากตัง้แต่เลก็จนโต และ

วจิยัสงัเกตดลูกัษณะผูใ้หญ่ แลว้ยอ้นรอยเสน้ทางชวีติในวยัเดก็ ผลทีไ่ดค้อื องคค์วามรู ้

ทีส่�าคญัมาก ดงัจะไดน้�าเสนอในคมัภรีเ์ลม่น้ี
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สิง่ส�าคญักค็อื การเลีย้งลกูใหเ้ป็นคนเก่งกบัคนดนีัน้มปัีจจยัทีต่่างกนั เรารู้

อยา่งชดัเจนวา่เดก็ทีก่า้วรา้วนัน้มกัมคีรอบครวัเป็นเชน่ไร เรารูว้า่เราควรสอนเดก็อยา่งไร

ผมจงึขอเสนอเป็น 5 ตอน คอื

1. พอ่แมท่ีม่ลีกูเก่ง

2. พอ่แมท่ีม่ลีกูดี

3. พอ่แมท่ีม่ลีกูกา้วรา้ว

4. เทคนิคในการเลีย้งลกู

5. สรปุ
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พอ่แมท่ีม่ลีกูเก่ง

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เซอร์ ไมเคิล รัทเธอร์ จิตแพทย์เด็กชาวอังกฤษช่ือดังของโลก            

ได้สรุปจากงานวิจัยพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมักมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. พดูคยุและเลน่กบัลกูมาก ทีส่�าคญั คอื การปฏสิมัพนัธแ์บบสองทาง คอื    

พดูคยุและฟังลกู ไมใ่ชพ่ดูกบัลกูฝ่ายเดยีว การเลน่กบัลกูดว้ยใจทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย มใิช ่  

เลน่แบบขอไปท ีเดก็กอ่นวยัเรยีนทนัททีีเ่ริม่เลน่ไดม้กัจะชวนคณุพอ่คณุแมเ่ลน่ดว้ย 

หลายคนมกัไดค้�าตอบวา่ “เดีย๋ว” “ไปเลน่กบัพีไ่ป” “พอ่แมไ่มม่เีวลา” “ลกูเลน่คนเดยีว

ไปกอ่นนะลกู” ฯลฯ เมือ่ลกูขยนัถามพอ่แมก่ค็วรขยนัตอบ มใิชต่อบวา่ “เดก็อะไรถาม

ซ�า้ซาก ไมรู่จ้กัจบ หยดุไดแ้ลว้ร�าคาญ” ฯลฯ ผลกค็อื เราเสยีโอกาส เดก็เสยีโอกาส
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2. รูใ้จลกู พอ่แมท่ีม่ลีกูเก่งมกัอา่นใจอา่นอาการของลกูออก เชน่ รูส้กึวา่           

ลกูเบือ่แลว้ ตอนน้ีไมพ่รอ้มคยุหรอืเรยีน หรอืรูว้า่ลกูอยากไดป้ระสบการณ์แบบใด                          

เมือ่รูใ้จกร็ูเ้วลาจงัหวะในการเพิม่สตปัิญญาในการสอนใหก้บัเดก็ ปัจจบุนัพอ่แมห่ลายคน

ไมไ่ด ้“รูใ้จ” ลกู แต่ชอบ “เดาใจ” ชอบคดิแทนลกูไปเสยีทกุเรือ่ง โดยคดิวา่ ถา้เราชอบ

หรอืรูส้กึเชน่นัน้ ลกูน่าจะชอบและคดิเชน่น้ีดว้ย เคลด็ลบัของการรูใ้จลกูคอืการฟังใหม้าก

และหมัน่สงัเกต ภาษากายและอารมณ์ของลกู อยา่พดูมากแต่ฟังใหม้าก บางครัง้ไมรู่ว้า่

ลกูคดิอยา่งไร กถ็ามตรง  ๆเชน่ “ลกูคดิอะไรอยู“่ “เกดิเรือ่งแบบน้ีท�าใหล้กูรูส้กึอยา่งไร” 

ฯลฯ

3. สนบัสนุนลกู พอ่แมท่ีม่ลีกูเก่งมกัสนบัสนุนลกูตามก�าลงัความสามารถ 

ของตน เชน่ สนบัสนุนอุปกรณ์การศกึษา เดก็เหน่ือยจากการเรยีนกห็าอาหารวา่งหรอื             

น�้าเยน็ๆ ให ้ใหก้�าลงัใจไดข้ยนัเรยีน ฯลฯ

4. หาประสบการณ์ กจิกรรม ของเลน่ทีห่ลากหลาย พอ่แมต่อ้งคดิหา

ประสบการณ์ กจิกรรม ของเลน่ทีเ่หมาะสมกบัวยัใหล้กู โดยไมต่อ้งรอใหล้กูขอเพราะ

เราโตกวา่ มปีระสบการณ์มากกวา่เดก็ เราอาจเหน็หรอืคดิ   

บางอยา่งทีล่กูคดิไมถ่งึ การพาไปดสูิง่แปลกใหมก่ารเปิด

โอกาสใหเ้ดก็ไดเ้พิม่พนูประสบการณ์ทีห่ลากหลาย 

ยอ่มท�าใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาแนวคดิอยา่งหลากหลาย 

ท�าให ้สตปัิญญาดขีึน้ สรปุคอื เหน็มาก สมัผสัมาก 

ท�ามาก กฉ็ลาดขึน้
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5. สอนตรง อยากใหเ้ดก็เก่งอะไรกส็อนสิง่นัน้ เชน่ อยากใหอ้า่นหนงัสอืเกง่ 

กส็อนอา่นหนงัสอื อยากใหเ้ก่งดนตรกีส็อนดนตร ีฯลฯ การสอนพเิศษทกัษะบางชนิด   

กค็อื การสอนตรงนัน่เอง แต่อยา่ลมืดขูอ้รูใ้จลกูดว้ย บางทกีารพยายามสอนตรงมาก

กลบัเป็นผลเสยี คอื กลายเป็นการบงัคบัยดัเยยีดใหล้กูจนเกดิปัญหา

ขอสรปุวา่ จะเหน็วา่ 5 ขอ้ดงักลา่วขา้งตน้ เป็นเรือ่งของโอกาส หวัใจส�าคญั

มใิช ่“ยดัเยยีด” สิง่ต่างๆ ใหเ้ดก็ หากเป็นเรือ่งปฏสิมัพนัธโ์ดยทีพ่อ่แมเ่ปิดโอกาส              

และเดก็เป็นผูอ้อกแรงสมอง แรงภายในการเรยีนรู ้ขณะทีพ่อ่แมส่นบัสนุนเตม็ที ่       

งานวจิยัพบวา่ปัจจยั 5 ขอ้ ขา้งตน้มคีวามส�าคญัอยา่งมากในวยัเดก็ 2-5 ปี ในวยัอืน่

ปัจจยัขา้งตน้กเ็ป็นเรือ่งส�าคญั เพยีงแต่วา่วยัทองยงัอยูท่ี ่อาย ุ2-5 ปี

ผมอยากยกตวัอยา่ง การทดลองอนัหน่ึงใน

หนู คอื ผูว้จิยัศกึษาเปรยีบเทยีบหนู 2 กลุม่ กลุม่แรก

เป็นหนูทีม่โีอกาสอยูอ่ยา่งสบายมเีครือ่งเลน่กระตุน้ให้

แกปั้ญหามากมายหลายทางในกรง สว่นหนูอกีกลุม่หน่ึง

อยูใ่นกรงเปลา่  ๆคอ่นขา้งแหง้แลง้ในเรือ่งกจิกรรมและ

เครือ่งเลน่ ผลการทดลองผา่นไประยะหน่ึง หนูทีม่ ี

โอกาสมากกวา่จะฉลาดกวา่ แกปั้ญหาเก่งกวา่ เมือ่หนูตาย ผูท้ดสอบเปรยีบเทยีบ       

น�า้หนกัและขนาดสมอง พบวา่ หนูทีม่โีอกาสมากกวา่มขีนาดสมองใหญ่กวา่ มรีอยหยกั

มากกวา่ และเมือ่ตดัชิน้เน้ือสมองมาสอ่งกลอ้งจลุทรรศน์ กพ็บวา่สมองของหนูทีม่ ี

โอกาสมากกวา่ มเีซลลส์มองและใยประสาทต่อกนัซบัซอ้นกวา่ ยงัมผีลการทดลองที่

คลา้ยกนัน้ีในลงิ กพ็บผลเชน่เดยีวกนั ผมอยากจะเน้นวา่ความเก่งน้ีถกูควบคมุดว้ย 2 ปัจจยั
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ปัจจยัแรก คอื กรรมพนัธุเ์ป็นเรือ่งของสมองทีถ่่ายทอดมาจาก

พอ่แม ่ปัจจยัทีส่อง คอื สิง่แวดลอ้ม ปัจจยัแรกเราคงควบคมุ

ล�าบากเพราะผา่นมาแลว้ ปัจจยัทีส่องซึง่ส�าคญัไมแ่พก้นั คอื

สิง่แวดลอ้มทัง้ 5 ขอ้ตามทีเ่ลา่ใหฟั้งขา้งตน้

คณุอาจเป็นคนทีใ่หโ้อกาสลกู คณุอาจมลีกูทีเ่ก่ง แต่คณุอาจมลีกูทีนิ่สยัไมด่ ี   

มคีณุธรรมน้อยกไ็ด ้เพราะงานวจิยัน้ีชีใ้หเ้หน็ชดัวา่ การเลีย้งลกูใหเ้ป็นคนด ีมอีารมณ์  

ทีด่ ีมปัีจจยัต่างกบัการเลีย้งลกูใหเ้ก่ง ลองมาดกูนัครบั
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พ่อแม่ที่มีลูกดี

  

จากการตดิตามผลงานวจิยัแหลง่ต่างๆ ผมพอสรปุไดว้า่ พอ่แมท่ีล่กูด ี                  

มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี

1. พอ่แมท่ีล่กูเชือ่และเคารพ มรดกทางคณุธรรมทีส่�าคญัทีส่ดุทีพ่อ่แมจ่ะ

ถ่ายทอดไปยงัลกู คอื การทีล่กูเชือ่ฟังและเคารพ จากการศกึษาพบวา่ ถา้พอ่แมค่วบคมุ

ลกูไมไ่ด ้เมือ่เดก็อาย ุ5 ขวบ จะสามารถท�านายอนาคตทางคณุธรรมของเดก็ไดว้า่             

มโีอกาสทีเ่ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีเ่หน็แก่ตวั สาเหตุทีล่กูไมเ่ชือ่ฟังมกัเกดิจากค�าพดูของ            

พอ่แมท่ีไ่มศ่กัดิส์ทิธิ ์พดูแลว้ไมป่ฏบิตัติามสิง่ทีต่นพดู เชน่ พอบอกลกูวา่ “หยดุ”                    

“ไมไ่ดน้ะเดีย๋วแมจ่ดัการนะ” แต่พอลกูไมป่ฏบิตัติาม แมก่ไ็มม่ปีฏบิตักิารจดัการอะไร   

มแีต่บน่หรอืหวัเสยี ต่อไปค�าพดูวา่ “หยดุ” หรอื “ไม”่ ไมม่คีวามหมายในสมองเดก็เลย

ผมขอเน้นวา่ เดก็ตอ้งเชือ่ฟังและเคารพ เพราะพอ่แมท่ีเ่ผดจ็การและดมุาก เดก็อาจเชือ่

ฟังแต่ไมเ่คารพกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีพอ่แมก่ต็อ้งท�าตวัใหน่้าเคารพดว้ย
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2. สอนสิง่ใดวา่ถกูหรอืผดิ มผีูต้ ัง้ตน้เป็น

ผูรู้แ้นะน�าวา่ เราควรปลอ่ยใหเ้ดก็คดิเองหรอืตดัสนิใจ

เอง ซึง่เป็นสิง่ทีด่แีต่เราตอ้งการปลกูฝังสิง่ทีถ่กูตอ้ง

ใหเ้ดก็ดว้ย ปัจจบุนัน้ีเราพบวา่เดก็ของเราไมรู่จ้กั

เลอืกวา่สิง่ใดถกูหรอืผดิ ไมท่ราบวา่ขนมน้ีควรซือ้

หรอืไม ่ของเลน่ชนิดน้ีดหีรอืไม ่ควรดภูาพยนตร ์

บางเรือ่งหรอืไม ่ฯลฯ สว่นใหญ่พอ่แมเ่องกไ็มรู่ห้รอื

ไมเ่อาใจใสใ่นการสอนเรือ่งคณุคา่ คา่นิยมของการ

ด�าเนินชวีติวา่เรือ่งใดถกูหรอืผดิ ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั

มาก พอ่แมไ่มต่อ้งกลวัวา่จะเป็นการยดัเยยีดทาง  

ศลีธรรม หรอืท�าใหเ้ดก็เกบ็กด เดก็จ�าเป็นตอ้งไดร้บัการปลกูฝังในคณุคา่ทีถ่กูตอ้ง            

เชน่ ความรกัความประพฤตชิอบ ความสงบ ความจรงิ การไมเ่บยีดเบยีน ฯลฯ

มแีมล่กูคูห่น่ึงซึง่ยากจนมากแมจ่ะแบกลกูไวบ้นบา่พาลกูไปรบัจา้งท�างาน เลก็ๆ

น้อย  ๆตัง้แต่เลก็  ๆจนลกูชอบหยบิฉวยของใครในตลาด แมก่ด็อีกดใีจชมวา่ลกู

เกง่สามารถเอาตวัรอดไดแ้น่ เมือ่โตขึน้นิสยัลกัเลก็ขโมยน้อยกค็อ่ยๆ เพิม่ขึน้จนเริม่             

จีป้ลน้ มจีติใจเหีย้มโหดมากขึน้ ครัง้หน่ึงเขาไปปลน้รา้นทองแลว้ฆา่เจา้ของรา้นตาย             

ต่อมาถกูต�ารวจจบัไดส้ง่ฟ้องศาลประหารชวีติ ก่อนถกูประหารเขาขอพบหน้าแมส่กัครัง้             

ผูค้มุและต�ารวจต่างพากนัแปลกใจวา่ เจา้โจรใจอ�ามหติคนน้ียงัมคีวามกตญัญดูว้ย          

เมือ่เขาพบหน้าแมส่ิง่แรกทีเ่ขาท�าคอืตรงเขา้ไปตบหน้าแมพ่รอ้มกลา่ววา่ “เป็นเพราะ            

แมแ่ท้ๆ  ผมจงึถกูประหารชวีติ เมือ่ตอนผมเป็นเดก็ ผมขโมยหยบิของคนอืน่

แมก่ช็มวา่เก่งแลว้วนัน้ี ผมเป็นอยา่งไร 
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3. สอนใหล้กูมคีวามรกั มผีูรู้พ้บวา่หวัใจของคณุธรรมคอื เรือ่งของความรกั

ความเมตตา ถา้อยากใหเ้ดก็เตบิโตขึน้มาเป็นมนุษยม์คีณุธรรมมากและมคีวามสขุดว้ย

หวัใจทีส่�าคญัคอื การสอนลกูใหม้คีวามรกัมาก  ๆรูจ้กัให ้รูจ้กัอภยั เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่

ตวัอยา่งเชน่ เราควรสอนลกูใหเ้หน็อกเหน็ใจคนทีส่ภาพต�่ากวา่เรา ยนิดใีนสิง่ต่างๆ             

ทีค่นอืน่ม ีและพอใจในสิง่ทีต่นเองมอียู ่เรายงัใชห้ลกัการน้ีในการฝึกวนิยัดว้ย เชน่      

ถา้ลกูไปรงัแกน้องพอ่แมค่วรจะบอกกบัลกูวา่ “แมเ่สยีใจทีล่กูรงัแกน้อง ลกูลองคดิด ู    

ซวิา่ ถา้มคีนมารงัแกลกู ลกูจะรูส้กึอยา่งไร” เพือ่ใหเ้ดก็พยายามเขา้ใจความรูส้กึของ     

ผูท้ีต่นกระท�า เพราะความรกัเป็นหวัใจในการเปลีย่นแปลงของลกูเรา

4. สอนใหล้กูคดิก่อนท�า ถา้อยากรูว้า่ใครเป็นคนมกีารศกึษามวีฒันธรรมหรอื

ไม ่เราไมต่อ้งดจูากปรญิญาหรอืชาตติระกลู ใหด้วูา่คนนัน้คดิก่อนจะมกีารกระท�าหรอื

ไมค่ดิถงึผลทีเ่กดิจากการกระท�าวา่จะเป็นเชน่ไร กระทบใครหรอืไม ่คนทีก่่อใหเ้กดิ

ปัญหามกัจะเกดิจากการทีม่ไิดค้ดิก่อนท�า เชน่ โกรธก็

แสดงออกทนัท ีอยากไดอ้ะไรกเ็อาใหไ้ดท้นัท ีมกีาร

ทดลองพบวา่ เดก็ทีรู่จ้กัรอคอย รูจ้กัคดิก่อนท�าจะ

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีป่ระสบความส�าเรจ็และมคีวามสขุ

มากกวา่ พอ่แมค่วรฝึกใหล้กูรูจ้กัรอคอย มใิชค่อยรบี

หาของให ้ตามใจลกูมากจนลกูคอยไมเ่ป็น
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5. พอ่แมเ่ป็นตวัอยา่งทีด่ ีเดก็จะเรยีนจากสิง่ทีพ่อ่แมเ่ป็นมากกวา่สิง่ทีพ่อ่แม่

สอนโดยการพดู หากตอ้งการใหล้กูพดูไพเราะ พอ่แมก่ต็อ้งพดูไพเราะ เมือ่เหน็ลกูมี

ลกัษณะอยา่งไร กค็วรยดึถอืวา่เป็นภาพสะทอ้นถงึตวัพอ่แมเ่องอาจมลีกัษณะเชน่นัน้ดว้ย

พอ่แมท่ีค่อยพร�า่สอนลกูวา่อยา่โกหก แต่พอโทรศพัทด์งัขีน้พอ่กบ็อกลกูวา่ “บอกเขาไป

วา่พอ่แมไ่มอ่ยู”่ ในทีส่ดุเดก็กจ็ะอา่นพอ่แมอ่อกอยา่งทะลปุรโุปรง่และเลยีนแบบในสิง่ที่

เขาเหน็
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การใชค้วามรนุแรง ความกา้วรา้วเป็นปัญหาส�าคญัของเดก็และผูใ้หญ่ในโลก

ของเรา ความกา้วรา้วมคีวามต่อเน่ืองทางพฒันาการ หมายถงึ ถา้เป็นเดก็กา้วรา้วพอโตขึน้

ความกา้วรา้วมกัคงอยูต่่อไปและมกัจะเพิม่มากขึน้ ความกา้วรา้วในเดก็ใชท้�านายอนาคต

ไดด้มีาก ฉะนัน้หากพอ่แมพ่บวา่เดก็กา้วรา้วจะตอ้งถอืเป็นเรือ่งใหญ่ทีต่อ้งแกไ้ข                         

ปัจจบุนัเราพอทราบวา่ ครอบครวัลกัษณะอยา่งไรท�าใหเ้ดก็กา้วรา้ว ดอกเตอรแ์พทเทอรส์นั

ทีโ่อเรกอนในสหรฐัอเมรกิาไดเ้สนอผลงานวจิยัทีก่ลายเป็นคลาสสกิไปแลว้ เกีย่วกบั

ลกัษณะของครอบครวัทีม่ลีกูกา้วรา้ว มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี

1. ไมม่กีฎเกณฑ ์บา้นทีไ่มม่กีฎเกณฑค์อืบา้นใครท�าอะไรกไ็ด ้ลกูจะทานขา้ว

ดทูวี ีนอนเวลาไหนกไ็ด ้ไมม่ใีครสนใจ ไมม่ใีครคาดหวงัวา่ควรท�าอะไร ไมค่วรท�าอะไร
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2. ไมด่แูลลกู พอ่แมไ่มม่เีวลา หรอืไมส่นใจดแูลตดิตามพฤตกิรรมลกู                

ไมว่า่ลกูไปท�าอะไรทีไ่หน ไมรู่ว้า่ลกูนึกคดิอยา่งไร ฉะนัน้พอ่แมจ่งึไมท่ราบวา่ลกูไป      

ท�าอะไรผดิมา และจะแกไ้ขอยา่งไร

3. ไมฝึ่กวนิยั พอ่แมท่ีม่ลีกูกา้วรา้วสว่นหน่ึงเกดิจากการทีล่กูไมเ่คยฝึกวนิยั

เวลาลกูท�าดไีมช่ม ท�าผดิกไ็มว่า่ พอ่แมม่กัใชว้ธิบีน่ดา่วา่ในการฝึกวนิยัซึง่มกัเป็นไปตาม

อารมณ์ของพอ่แมม่ากกวา่ความผดิของเดก็ เชน่ บางวนัถา้พอ่แมอ่ารมณ์ด ีลกูคนโต

แกลง้น้องพอ่แมก่พ็ดูดไีมว่า่อะไร แต่ถา้พอ่แมอ่ารมณ์เสยีมาก่อนกจ็ะอาละวาด อารมณ์

ทีไ่มค่งเสน้คงวาน้ีท�าใหเ้ดก็สบัสนมากวา่อะไรท�าได ้อะไรท�าไมไ่ด้

วธิกีารฝึกวนิยัทีด่ ีคอื บอกเดก็ก่อนวา่เราคาดหวงัวา่เขาควรมพีฤตกิรรม

อยา่งไร เมือ่เขาท�าไดด้กีช็มใหร้างวลั ซึง่ไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นเงนิหรอืสิง่ของเสมอไป              

แต่เมือ่เขาท�าผดิกต็อ้งไดร้บัโทษของการกระท�าผดิ อยา่ใชว้ธิดีดุา่ประนามท�าใหเ้ขาเจบ็

เชน่ “ท�าไมเป็นเดก็เลวอยา่งน้ี” แต่ใหพ้ดูทีพ่ฤตกิรรมทีเ่ขาท�าผดิ เชน่ “การทีล่กูพดู    

ค�าหยาบเป็นสิง่ทีไ่มด่”ี ลกูท�าเชน่น้ีแมจ่�าเป็นตอ้งตดัคา่ขนมลกูในวนัพรุง่น้ี“ การวจิยั          

พบวา่ เราสามารถแสดงสหีน้าทา่ทางไมพ่อใจเลก็น้อย บวกกบัน�า้เสยีงทีเ่ปลีย่นไป เชน่

ดงัขึน้เลก็น้อยซึง่กลบัเป็นผลด ีเราพบวา่ถา้พดูราบเรยีบเกนิไปเดก็มกัจะไมฟั่ง แต่              

ขอเน้นวา่อยา่ใชอ้ารมณ์ อยา่ใชเ้สยีงดงั และเมือ่เดก็มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคห์ลงัจาก

เหน็สหีน้าทีไ่มพ่อใจแลว้ พอ่แมต่อ้งหยดุสหีน้าทีไ่มพ่อใจหรอืหยดุการดวุา่โดยทนัที
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4. แกปั้ญหาไมเ่ป็น เมือ่ครอบครวัมปัีญหากไ็มจ่ดัการใหเ้รยีบรอ้ย หรอืใชว้ธิี

จดัการไมถ่กูตอ้ง เชน่ ลกูตเีพือ่นพอครรูายงานมา พอ่แมก่จ็ดัการตลีกูพรอ้มกบัสอนวา่ 

“อยา่ไปตคีนอืน่เขา” อนัน้ีเป็นตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาไมถ่กูตอ้ง แทนทีจ่ะใชส้ต ิ          

ใชค้วามอดทนและความรกักบัลกูวา่ “แมเ่สยีใจมากทีล่กูตคีนอืน่เป็นสิง่แมย่อมรบัไมไ่ด้

ลองบอกแมซ่วิา่เกดิอะไรขึน้ลกูถงึท�าเชน่น้ี” แลว้คอ่ยสอนลกูวา่ควรจดัการกบัปัญหา

อยา่งไรดว้ยความสงบ 

5. ท�าใหล้กูเจบ็ อนัน้ีหมายถงึ เจบ็ทัง้กายหรอื

เจบ็ใจกไ็ด ้การศกึษาพบวา่พอ่แมท่ีท่�าทารณุกรรมทัง้กาย

และจติใจ ลกูโตขึน้จะเป็นเดก็กา้วรา้ว มปัีญหา และเมือ่

โตเป็นพอ่แมก่จ็ะใชค้วามรนุแรงกบัลกูของเขาต่อไป              

เดก็กา้วรา้วถา้มองใหล้กึ  ๆแลว้ มกัเป็นเดก็ทีไ่มม่คีวามสขุ

มคีวามเจบ็ปวดอยูใ่นสว่นลกึของจติใจ คนทีม่คีวามสขุ  

จะไมท่�าใหค้นอืน่มคีวามทกุข ์มแีต่เฉพาะคนทีม่คีวามทกุข์

เทา่นัน้ทีท่�าใหผู้อ้ืน่มคีวามทกุข ์วธิกีารท�าใหเ้ดก็เจบ็ ไดแ้ก่

การดดุา่ การประนาม เชน่ ดา่วา่ “เอง็มนัเลว” พดูจาเสยีดสถีากถาง ดถูกู เฆีย่นต ีฯลฯ    

สิง่เหลา่น้ีฝังแน่นในหวัใจเดก็และปรากฏออกมาในพฤตกิรรมกา้วรา้วของเดก็
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พอ่แมบ่างคนบอกวา่เขาไมไ่ดท้�าใหเ้ดก็เจบ็บอ่ยนกั การศกึษาพบวา่                      

เพยีงสบิครัง้ในรอ้ยของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แมก่บัลกูทีร่นุแรงกเ็พยีงพอทีจ่ะท�า                 

ใหเ้ดก็กา้วรา้วอนัธพาลได ้หมายความวา่คยุกบัลกู 100 ครัง้ ม ี10 ครัง้ทีพ่ดูรนุแรง       

ดงักลา่วขา้งตน้ กเ็พยีงพอแลว้ทีม่ผีลต่อลกูในทางไมด่อียา่งมาก
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เทคนิคทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ความรกั แต่ความรกัตอ้งไปคูก่บักฎเกณฑ ์ภาษา

องักฤษคอื love กบั law ตอ้งไปคูก่นั เพราะถา้รกัอยา่งเดยีวมกัน�าไปสูค่วามรกัทีผ่ดิ 

ตามใจมากจนท�าใหเ้สยีเดก็ แต่ถา้มกีฎเกณฑโ์ดยปราศจากความรกัมกัจะน�าไปสู่

เผดจ็การ อนัน�าไปสูก่ารเกบ็กดของเดก็ ก่อใหเ้กดิปัญหาทางอารมณ์ต่อไป

อยา่งไรกต็ามผมอยากฝากเทคนิคเลก็ๆ น้อยๆ ใหพ้อ่แมล่องน�าไปปฏบิตั ิ

ดงัน้ี

1. เลา่นิทานดีๆ  ใหด้ทูวี ีหรอื เลน่เกมสค์อมพวิเตอรน้์อย  ๆทา่นมหาตมะ คานธ ี

ทา่นเลา่วา่ ทา่นเปลีย่นชวีติเพราะนิทาน 2 เรือ่งคอื เรือ่งกษตัรยิห์รจินัทรผ์ูย้ดึมัน่ใน

ความจรงิและเรือ่งของเดก็กตญัญ ูนิทานมพีลงัมากมายในการเปลีย่นแปลงเดก็ พอ่แม่

ควรหานิทานดีๆ  เลา่ใหล้กูฟัง การทีพ่อ่แมเ่ลา่นิทานใหล้กูฟังมปีระโยชน์หลายอยา่ง คอื
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พอ่แมต่อ้งเลอืกสรรนิทานทีท่�าใหค้ดิ มคีุณค่า               

พอ่แมเ่องกไ็ดป้ระโยชน์จากนิทานสอนใจครอบครวัก็

มคีวามสขุดว้ยกนั

ตวัอยา่งนิทาน ความสขุอยูท่ีไ่หน คอื   

มคีณุยายทา่นหน่ึง ก�าลงัหาของอยูร่มิถนน 

หาอยูน่านกด็เูหมอืนไมเ่จออะไร สกัพกั

หน่ึงกม็วียัรุน่กลุม่หน่ึงเดนิมาถามวา่ “คณุยายหาอะไรอยูห่รอื ใหพ้วกผมชว่ยไหมครบั” 

ยายตอบวา่ “ยายหาเขม็เยบ็ผา้” กลุม่วยัรุน่เลยชว่ยกนัหาพกัใหญ่ไมเ่จอเลยถาม              

คณุยายวา่ “คณุยายท�าเขม็ตกทีไ่หนหรอืครบั” ยายตอบวา่ “อ๋อ ยายท�าตกในบา้นแต่

บา้นยายไมม่ไีฟฟ้า ในบา้นจงึมดื ขา้งนอกสวา่งด ียายเลยมาหาเผือ่เจอบา้ง”              

พวกวยัรุน่ไดย้นิแลว้หวัเราะและพากนัเดนิหนีไป 

 

ชวีติของเรากค็ลา้ยคณุยายครบั ถา้ถามวา่ความสขุหายไปจากทีไ่หน ทกุคน

ตอบไดว้า่หายไปจากจติใจเรา แต่เรากลบัไปหาจากขา้งนอก เชน่ ตามหา้งสรรพสนิคา้

ตามบารห์รอืแสวงหาวตัถุต่าง  ๆใหม้ากขึน้โดยลมืหาในจติใจของเรามนักไ็มพ่บเทา่นัน้

เอง

เรือ่งดทูวีหีรอืเลน่เกมสค์อมพวิเตอรน้์อย  ๆน้ีกส็�าคญั ปัจจบุนัน้ีทัง้เดก็และ 

พอ่แมต่ดิทวีหีรอืคอมพวิเตอรม์าก ทนัททีีก่ลบัถงึบา้นหลายคนเปิดทวีหีรอืคอมพวิเตอร์

ก่อน หลายคนมทีวีแีทนพีเ่ลีย้ง ดทูวีวีนัละหลายชัว่โมง อนัน้ีอนัตรายมาก เราคงไม่
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ปลอ่ยใหค้นแปลกหน้าเลีย้งลกูวนัละหลายชัว่โมง มาสอนอะไรกไ็มท่ราบ แต่เรากลบัให้

ทวีซีึง่เป็นคนแปลกหน้าดีๆ  น่ีเองมาสอนลกูเรา ผลเสยีจากการดทูวีหีรอืตดิเกมส์

คอมพวิเตอรม์ากๆ มดีงัน้ี

• ท�าใหก้า้วรา้ว เดก็เลยีนแบบความกา้วรา้วเลยีนแบบวธิกีารแกปั้ญหาที ่  

ไมถ่กูตอ้งเหน็ความกา้วรา้วจนเคยชนิจนคดิวา่เป็นธรรมดา

• ไดร้บัคา่นิยมทีไ่มถ่กูตอ้ง ทวีมีกัมโีฆษณามอมเมาชวนเชือ่ใหซ้ือ้ ใหอ้ยาก

บรโิภคเดก็ดเูสรจ็กค็ดิวา่ขนมหรอืของนัน้ด ีเกดิความอยากได ้พอ่แมพ่ดูสอนกไ็มฟั่ง

เพราะทวีมีสีือ่ทีน่่าเชือ่ถอืน่าตดิตาม ฟังบอ่ยๆ เขา้ฝังแน่นอยูใ่นจติใตส้�านึกยากแก่    

การลบลา้ง

• ท�าใหฉ้ลาดน้อยลง การศกึษาพบวา่เดก็ทีด่ทูวีมีาก สมองท�างานระดบัตืน้ๆ 

(responding-level) คอืเหน็แลว้ เทยีบกบัความจ�าเก่า เพราะวา่ทวีอีธบิายจดัภาพใหเ้สรจ็ 

เดก็อาจดเูหมอืนฉลาด พดูเก่งแต่โดยมากมกัจะพดูจากความจ�าระดบัตืน้  ๆแต่ถา้พอ่แม่

เลา่นิทานใหล้กูฟัง เดก็ตอ้งใชจ้นิตนาการสงูมากในการนึกภาพตาม ตอนน้ีสมองไดม้ี

โอกาสท�างานระดบัลกึ (reflecting-level) ต่างจากนิทานทีท่วีเีลา่ใหฟั้ง ทวีจีะท�าใหเ้สรจ็ 

หมด ในทีส่ดุเดก็จะกลายเป็นคนทีไ่มค่ดิลกึ จบัจดสมาธไิมด่ ีพอ่แมม่กับอกวา่เวลาดทูวีี

สมาธดิแีต่พอใหท้�าอยา่งอืน่สมาธกิลบัสัน้

2. มดีนตรใีนหวัใจ ดนตรหีรอืเพลงทีด่มี ี

อทิธพิลต่อสมองเดก็มาก ท�าใหส้มาธแิลว้จนิตนาการของ

เดก็ดขีึน้ เราสามารถปลกูฝังคณุคา่ทีด่โีดยผา่นเพลงทีด่ี

ใหก้บัเดก็โดยงา่ย ถา้มโีอกาสควรสง่เสรมิใหเ้ดก็เลน่

เครือ่งดนตรเีป็นซกัอยา่งหน่ึง จะเป็นอะไรกไ็ด ้ไมว่า่เป็น
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เครือ่งดนตรไีทยหรอืสากล เชน่ เปียโน อเิลก็โทน ฯลฯ การฝึกใหเ้ลน่จะเป็นประโยชน์

ต่อเดก็เอง เชน่ การฝึกวนิยั จงัหวะ ความอดทน และเป็นประโยชน์ต่อตวัเดก็เองใน

อนาคต

3. แทรกคณุธรรมเมือ่มโีอกาส เมือ่พอ่แมม่โีอกาสควรพยายามแทรก

คณุธรรมในการพดูคยุ หรอืการสอน เชน่ สอนเรือ่งตน้ไมก้บัเดก็ อยา่หยดุแคท่ีต่น้ไม้

ควรชีใ้หล้กูเหน็ดว้ยวา่ “ดตูน้ไมซ้ลิกู มนัใหร้ม่เงากบัทกุคน ไมว่า่คนทีม่าพกัใตต้น้ไมจ้ะ

เป็นคนรวย จน ด ีหรอืไมด่ ีมนัไมแ่บง่แยก ชวีติของเรากเ็ชน่กนั ควรเป็นเหมอืนตน้ไม ้

ทีใ่หร้ม่เงากบัทกุคน เราควรชว่ยเหลอื

ทกุคนทีม่าขอความชว่ยเหลอืจากเรา” 

หรอืสอนเรื่องภูเขา เราอาจแทรก

คุณธรรมของความอดทนลงไปได ้           

“ลกูดภูเูขาสไิมว่า่ฝนจะตก แดดจะแรง                  

พายจุะพดัถลม่ ภเูขากต็ัง้ตรงแขง็แรง

เป็นสงา่ จติใจเราควรเป็นเชน่ภเูขา 

ใครจะวา่ ใครจะชม ใครท�าดไีมด่กีบัเรา

เราไมค่วรหวัน่ไหว เราควรท�าจติใจให้

เหมอืนภเูขา”
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4. พอ่แมป่รองดอง ครอบครวัเปรยีบเสมอืนประเทศ พอ่แมเ่ปรยีบเสมอืน

รฐับาลทีป่กครองประเทศ รฐับาลน้ีเป็นรฐับาลผสมใหญ่สองพรรค คอื พรรคพอ่            

พรรคแม ่ซึง่รฐับาลผสมทีด่ตีอ้งมเีอกภาพพอ่แมไ่มท่ะเลาะกนั ไมแ่ตกแยก ประเทศชาติ

พงัแน่ ครอบครวักเ็ชน่กนัพอ่แมค่วรท�าความเขา้ใจกนัใหด้ใีนการทะเลาะเบาะแวง้ทีว่า่ 

ไมจ่�าเป็นตอ้งใชก้�าลงักนั การมสีงครามเยน็ในบา้นกเ็ป็นอนัตรายเชน่กนั การที่

ครอบครวัไมส่งบจะรบกวนการฝึกวนิยัของลกู ความอบอุน่ในบา้นกเ็สยี ความภมูใิจ               

ในตนเองของเดก็กจ็ะไมด่รีวมทัง้เป็นตวัอยา่งทีไ่มด่สี�าหรบัเดก็ในการแกปั้ญหา          

เดก็เหน็มาตัง้แต่เลก็วา่คนทีส่�าคญัทีส่ดุของเขากลบัใชว้ธิกีารทีไ่มถ่กูตอ้งในการ                

แกปั้ญหา เชน่ ทะเลาะกนั หรอื ใชค้วามรนุแรง ฯลฯ

5. ฝึกใหเ้ดก็มสีมาธ ิสมาธทิีด่เีป็น

หวัใจของการแสวงหาความรู ้เดก็สองคนฉลาด

พอกนั เดก็ทีม่สีมาธดิกีวา่จะกา้วหน้ามากกวา่ 

อยา่ใหเ้ดก็ท�าหลายสิง่หลายอยา่งในเวลาเดยีวกนั

เชน่ ดทูวีพีรอ้มกบัรบัประทานอาหารซึง่เป็น

พฤตกิรรมทีไ่มด่ ีแบง่แยกความสนใจฝึกเดก็ให ้

ท�าอะไรเสรจ็ทลีะเรือ่ง เลน่ของเลน่ทลีะอยา่ง            

มใีจจดจอ่อยูใ่นงานทีท่�า
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 มบีณัฑติคนหน่ึงจบปรญิญาเอก เขาภมูใิจวา่เป็นคนทีม่คีวามรูส้งู อยูม่า     

วนัหน่ึงเขาตอ้งกลบับา้นเดมิของเขาซึง่ตอ้งอาศยัเรอืจา้ง ระหวา่งทางบณัฑติ

คนน้ี หนัไปถามลงุเรอืจา้งวา่ “ลงุครบัรูจ้กัตลาดหุน้ไหม ตลาดหุน้มนัเปลีย่นมากเลยนะลงุ”                   

ลงุตอบวา่ “ลงุไมรู่จ้กัหรอกครบั ลงุรูจ้กัแต่ตลาดสดขายผกั ตลาดหุน้ขายอะไรหรอื” 

บณัฑติตอบวา่ “ถา้ง ัน้ชวีติลงุ 25 เปอรเ์ซน็ตเ์สยีไปโดยเปลา่ประโยชน์เพราะไมรู่จ้กั

ตลาดหุน้” สกัพกัหน่ึงบณัฑติถามต่อวา่ “ลงุรูจ้กัประชาธปิไตยไหม” ลงุกไ็มรู่จ้กัอกี            

“ถา้ง ัน้ 50 เปอรเ์ซน็ตข์องชวีติลงุเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์” อกีสกัพกัหน่ึงบณัฑติ        

กถ็ามวา่ “ลงุถามจรงิๆ เถอะ อะไรลงุกไ็มรู่จ้กัยคุน้ีเป็นยคุขอ้มลูขา่วสาร ลงุตดิตาม 

หรอืเปลา่ ทีบ่า้นมโีทรทศัน์ไหม” ลงุตอบวา่ “ไมม่”ี บณัฑติจงึพดูวา่ “โอโ้ห ยงัมคีน            

แบบน้ีในโลกอกีหรอื 75 เปอรเ์ซน็ตข์องชวีติลงุเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์” ต่อมา                

อกีไมน่าน เกดิพายุใหญ่เรอืคว�่าทัง้สองคนจมลงแมน่�้า บณัฑติว่ายน�้าไมเ่ป็น                             

ลงุจงึถามวา่ “คณุ คณุ เป็นอยา่งไรบา้งครบั” “ชว่ยดว้ย ชว่ยดว้ย ผมวา่ยน�้าไมเ่ป็น” 

บณัฑติตอบ ลงุจงึบอกวา่ “ผมเกรงวา่ 100 เปอรเ์ซน็ตข์องชวีติคณุก�าลงั             

จะเสยีไปแลว้
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ชวีติของคนเราคลา้ยกบับณัฑติคนน้ีครบั เรารูม้ากมาย เราอยากรูโ้น่นนัน่น่ี  

แต่วา่ยน�า้ในแมน่�า้ของชวีติไมเ่ป็น เราไมรู่ว้า่ควรจะด�าเนินชวีติอยา่งไรจงึจะมคีวามสขุ

ทีแ่ทจ้รงิ เราจะสอนอะไรเดก็ของเราด ีอะไรส�าคญัในชวีติฝากใหผู้อ้า่นคดิดว้ยนะครบั

ไมม่พีอ่แมค่นไหนอยากเลีย้งลกูไดไ้มด่ ีทกุคนมคีวามรกัเป็นพืน้ฐานทัง้สิน้ 

ทกุคนรกัลกูอยากใหล้กูเป็นคนด ีงานวจิยัพบวา่ การเลีย้งลกูออกมาไมด่มีกัเกดิจากการ 

ทีพ่อ่แมม่คีวามเครยีด มกีารจดัการกบัตวัเองไมด่ ีฉะนัน้หน้าทีห่ลกัอนัแรก คอื การที ่ 

พอ่แมต่อ้งเรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจตนเองเสยีก่อน จากนัน้กพ็ยายามเขา้ใจลกู ให ้love และ 

law คอืความรกักบัระเบยีบวนิยัไปดว้ยกนั ลกูกจ็ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ได ้คอื   

ทัง้เก่ง ทัง้ด ีทัง้มคีวามสขุ เขา้ใจตน เขา้ใจผูอ้ืน่ เขา้ใจโลก เป็นมนุษยท์ีเ่ตม็ไปดว้ย

คณุคา่ของความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้รงิ

พอ่แมค่วรมสีขุภาพจติด ีมกีารศกึษาถงึคนที่

มสีขุภาพจติด ีพบวา่คนทีส่ขุภาพจติดมีาก  ๆมลีกัษณะที่

ส�าคญั 3 ประการ คอื 

1. มองโลกในแงด่มีากๆ เป็นมติรกบัผูค้น    

คนรูส้กึอบอุน่เมือ่ไดใ้กลช้ดิ

2. มคีวามรกัมาก  รูจ้กัใหโ้ดยไมห่วงัผล

ตอบแทน ใหอ้ภยัไดเ้สมอ
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3. ยดึมัน่ในอุดมคตทิีส่ากล คอื คนเหลา่น้ียดึมัน่ในธรรมทีส่งูสดุในศาสนาตน

หรอืถา้ไมน่บัถอืศาสนาอะไรกย็ดึมัน่ในความรกัเพือ่นมนุษยใ์นขอบเขตทีก่วา้งออกไปไกล

นอกเหนือจากการหมกมุน่อยูก่บัตวัเอง หรอืครอบครวัของตน โดยสรปุคอืเป็นคน              

ไมเ่หน็แก่ตวัมคีณุคา่ของความเป็นมนุษยส์งู

เรือ่งการมองโลกในแงด่ ีเราควรฝึกครบั ปวดหวักค็ดิเสยีวา่กย็งัดทีีม่หีวัให ้

ปวดอยู ่ถกูแมงป่องกดักค็ดิวา่ยงัดทีีไ่มถ่กูงกูดั มนิีทานเลา่วา่

ครัง้หน่ึงมพีระราชาองคห์น่ึง มมีหาดเลก็รบัใชซ้ึง่มองโลกในแงด่มีาก ไมว่า่จะ

เกดิอะไรขึน้มหาดเลก็กจ็ะบอกวา่ “ดคีรบั” อยูม่าวนัหน่ึงพระราชาทรงท�า            

มดีบาดมอืมหาดเลก็เหน็เขา้กบ็อกวา่ “ดคีรบั” พระราชากริว้มากหาวา่มหาดเลก็ลอ้เลยีน

จงึสัง่ใหจ้บัมหาดเลก็ไปขงัคกุมหาดเลก็กบ็อกวา่ “ดคีรบั” พระราชาทรงมเีวลาวา่งมาก         

จงึออกไปลา่สตัวป่์า ในระหวา่งนัน้ไดเ้จอคนป่าเผา่หน่ึงจบัตวัเพือ่ไปท�าพธิบีชูายญัเผา            

ทัง้เป็น ขณะทีก่�าลงัเผาคนป่ากเ็หลอืบไปเหน็แผลทีม่อืจงึปลอ่ยตวัใหเ้ป็นอสิระ                

เพราะถอืวา่เป็นคนไมบ่รสิทุธิ ์ใชป้ระกอบพธิไีมไ่ด ้พระราชาจงึเขา้ใจวา่ทีม่หาดเลก็             

พดูวา่ “ดคีรบั” นัน้มคีวามหมาย การทีม่ดีบาดครัง้นัน้ท�าใหร้อดชวีติคราวน้ี แต่ยงัไม่

เขา้ใจวา่ตดิคกุดอียา่งไร จงึทรงเขา้ไปในคกุถามมหาดเลก็วา่ “ขา้เขา้ใจแลว้วา่มดีบาดมอื

นัน้ด ีแต่ลองบอกซวิา่ตดิคกุนัน้ดอียา่งไร” มหาดเลก็ตอบวา่ “ดสีคิรบั ถา้ผมไมต่ดิคกุ 

ผมกต็อ้งตามพระองคเ์ขา้ไปในป่าดว้ย เมือ่พระองคถ์กูปลอ่ยตวัเพราะมแีผล ผมคงตอ้ง

ถกูเผาทัง้เป็นแทนพระองคแ์น่ เพราะตวัผมไมม่แีผล ฉะนัน้การตดิคกุไดช้ว่ยใหผ้ม                  

รอดชวีติครบั” พระราชาทรงดพีระทยัมาก รบัสัง่ใหป้ลอ่ยตวัมหาดเลก็เป็น

อสิระ เป็นคูค่ดิในการบรหิารราชการแผน่ดนิต่อไป
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เดก็คนใดเกดิในครอบครวัทีพ่อ่แมส่ขุภาพจติทีด่มีาก กถ็อืเป็นโชคเป็นบุญ

วาสนาของเดก็คนนัน้ สขุภาพจติดเีป็นสิง่ทีพ่ฒันาใหเ้กดิขึน้ได ้ถา้พอ่แมพ่รอ้มและ          

มองตนเองอยา่งจรงิใจเพือ่การเปลีย่นแปลง
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พ่อแม่ 3 ประเภท 

1. พอ่แมท่ีช่อบบน่ อนัน้ีไมค่อ่ยดี

2. พอ่แมท่ีช่อบสอน อนัน้ีดขีึน้ แต่เราตอ้งการพอ่แมป่ระเภทสดุทา้ย คอื

3. พอ่แมท่ีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ เป็นตวัอยา่งกบัลกูอยา่งสมบรูณ์แบบ             

พดูตรงกบัท�า ท�าตรงกบัพดู มคีวามรกั มคีวามสงบ มคีวามประพฤตชิอบ ยดึมัน่                

อยูก่บัความจรงิ ไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่
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จัดท�าโดย:

Schoolflix องค์กรทางการศึกษาไม่แสวงผลก�าไร
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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เกี่ยวกับผู้แต่ง

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  เป็นจิตแพทย์เด็กและวัย
รุ่นชาวไทยที่ทำางานในประเทศอังกฤษ และท่านทำางานด้าน  School 
Mental  Health  ให้กับราชวิทยาลัยจิตแพทย์  เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ
มหาวิทยาลัยลอนดอน  ท่านกลับมาเมืองไทยด้วยพันธกิจด้านการศึกษา 
และดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา  มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ปัจจุบัน  ท่านดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ท่าน
เขียนหนังสือ “คัมภีร์การเลียงลูก”  เล่มนีและนำาไปตีพิมพ์ครังแรกเมื่อ  พ.ศ.
2537 และถูกตีพิมพ์อีกหลายครัง พบว่าแม้เวลาล่วงเลยมานานกว่า 20 ปี
แล้ว  เนือหาในเล่มยังคงใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงใดๆ เลย

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านมีภรรยาที่น่ารัก และมีบุตรชาย 2 คน ซึ่ง
ลูกชายคนโต  เป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอรด์  และลูกชายคน
ที่ 2 เป็นนักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

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

: dekdee.org@gmail.com

ISBN 978-616-361-355-4
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