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ทอรุ้งศิริ์รัถยา
 จัดจังหวะชีวิตให้ลูก  

“ตอนที่ 2”

“ฉบับที่ 7”



     
สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 

       ห่างหายกันไปพักหน่ึง สำาหรับวารสารทอรุ้งศิร์ิรัถยา  ในฉบับท่ี 7               
เร่ือง “จัดจังหวะชีวิตให้ลูก ตอนท่ี 2” น้ี  จะเป็นตอนต่อจากฉบับท่ี 6 เร่ือง  
“จัดจังหวะชีวิตให้ลูก ตอนท่ี 1” บทความในฉบับน้ี ได้คัดลอกมาจากหนังสือ 
สะพานสายรุ้ง  ซ่ึงจัดพิมพ์และจำาหน่ายท่ีโรงเรียนปัญโญทัย อาหารไม่ใช่ 
แค่เร่ืองการกิน (หน้าท่ี 14-16) กิจวัตรสุดท้ายของวัน (หน้าท่ี 18-21)
        การจัดจังหวะชีวิตให้ลูกๆ เราเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะช่วยให้ทำาให้ลูกๆ                           
เราเกิดความม่ันคงทางจิตใจ  ทำาให้โยเยน้อยลง มีผลต่อสุขภาพของลูกๆ และ
เป็นพ้ืนฐานแห่งการดำาเนินชีวิตอย่างสมดุลต่อไปในอนาคต โดยเน้ือหาจะให้            
รายละเอียดเก่ียวกับการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวและการพาลูกๆ       
เข้านอนซ่ึงสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้

    
      แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนมิถุนายน  2561”

จัดจังหวะชีวิตให้ลูก  
“ตอนที่ 2”



จัดจังหวะชีวิตให้ลูก 
“ตอนที่ 2” 

 “อาหารไม่ใช่แค่เรื่องการกิน”
 
 ทุกวันนี้ชีวิตของเราไม่ได้ดำาเนินไปตามจังหวะแบบแผนของธรรมชาติอีกต่อ
ไป เราจึงต้องสร้างจังหวะแบบแผนที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ขึ้นมาในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน เพื่อให้การตื่น การรับประทานอาหาร การเข้านอนของเด็กๆ สอดคล้อง
กับกระบวนการดำาเนินไปของวัน ลูกๆ ของเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันสลับซับ
ซ้อนนี้ได้ ด้วยความรู้สึกมั่นคงสบายใจ ไม่ต้องหมดพลังชีวิตไปกับการปรับตัวเข้ากับ          
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ขาดสาย มีพลังชีวิตเหลือสำาหรับการพัฒนาความสามารถ            
ด้านต่างๆ ขึ้นมาได้มากขึ้น
  การรับประทานอาหารร่วมกันไม่ได้เป็น

เพียงเรื่องของการรับประทานอาหาร
เท่านั้น หากเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้อย่างดีเสมอมา      
การร่วมกินร่วมดื่มช่วยสร้างความคุ้นเคย
กระชับสายสัมพันธ์ภายในกลุ่มอย่างได้ผล 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าผู้ร่วมโต๊ะที่ถูกคอช่วยให้
อาหารถูกปากมากขึ้น ในทางกลับกัน เรา
จะรับประทานอาการไม่ค่อยลงยามมีเพ่ือน

ร่วมโต๊ะที่ไม่ชอบหน้า ในโอกาสพิเศษต่างๆ อาหารก็มักเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิม
ฉลองวาระเหล่านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด   วันแต่งงาน ทำาบุญ เทศกาล หรือแม้แต่
สังสรรค์ธรรมดา
 สำาหรับในครอบครัวการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาเป็น
ประสบการณ์ร่วมกันที่ทำาให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงทางใจ แต่ทุกวันนี้โอกาสในการ
รับประทานอาหารร่วมกันลดน้อยลง บางคนกินมาจากข้างนอก บางครอบครัวกินไม่
พร้อมกัน บ้างก็ต่างคนต่างตักไปกินหน้าจอทีวี หรือกินไม่เป็นมื้อเป็นคราว  หิวเมื่อไร
ก็กินเมื่อนั้น ถ้าพยายามจัดเวลารับประทานอาหารร่วมกันให้ได้ อย่างน้อยวันละมื้อ 



จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ดีขึ้น
  เวลาอาหารแต่ละมื้อควรดำาเนินไปอย่างสม่ำาเสมอเป็นเวลาทุกๆวัน ขณะ          
รับประทานอาหารร่วมกัน หากการสนทนาระหว่างผู้ใหญ่มีมากเกินไป เด็กก็อาจเริ่ม
การสนทนาของตัวเองขึ้นมา โดยที่อาจเปลี่ยนจากภาษาพูดเป็นภาษากายไปอย่าง
รวดเร็ว จึงควรระวังไม่ให้การสนทนาในมื้ออาหารเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากจนเกินไป 
ควรเป็นเรื่องที่เด็กสามารถร่วมวงได้ด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดต่อหน้าเด็กเป็น
เรื่องสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ประจำาวันเป็นการถ่ายทอดภาพ
ต่างๆ ของโลกสู่เด็ก การที่พ่อเล่าถึงเรื่องงาน เหตุการณ์ที่ประสบ ความสำาเร็จหรือล้ม
เหลวที่เกิดขึ้น การที่แม่เล่าถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่น ช่างประปาไม่มาซ่อมก๊อกน้ำา 
ไปซื้อของที่ตลาด ฯลฯ ล้วน ส่งผลในทางลึกต่อเด็ก โดยไม่รู้ตัวทั้งสิ้น เรามองชีวิต
อย่างไร              เราพูดถึงผู้อื่นและสังคมด้วยทัศนคติแบบไหน สิ่งเหล่านี้คือพื้นส่วน
หนึ่งสำาหรับการเลียนแบบของเด็ก ซึ่งมีไม่น้อยที่เราวางไว้ให้โดยไม่ตั้งใจและไม่รู้ตัวใน
ระหว่างเวลาอาหาร
 เมื่อลูกโตขึ้นเวลาอาหารเป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกในครอบครัวนำาประสบการณ์
ที่ตนประสบในแต่ละวันมาถ่ายทอดสู่กัน หรือร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันในเรื่องต่างๆ แต่ช่วงที่ลูกยังเล็กไม่ควรพยายามผลักดันลูกเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่ก่อน
เวลาอันควร หรือพยายามให้ลูกรับรู้มีส่วนร่วมในเรื่องราวของผู้ใหญ่ขณะที่เขายังไม่
พร้อม
 เด็กที่ชีวิตประจำาวันดำาเนินไปตามจังหวะแบบแผนที่แน่นนอน จะมี
ปัญหางอแงโยเยน้อยลง เนื่องจากมีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า จะทำาอะไรเมื่อไร                 
มีความสม่ำาเสมอคงเส้นคงวา แต่ถ้าชีวิตประจำาวันสับสนวุ่นวายขาดจังหวะแบบแผน                   
รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาผู้ดูแลผลัดเปลี่ยนหน้ากันหลายคน เด็กต้องปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ใหม่อยู่บ่อยๆ เด็กก็จะรู้สึกสับสนไม่มั่นคง ยังผลให้เกิดปัญหา
พฤติกรรมตามมา เด็กจะไม่สามารถเรียนรู้โลกรอบตัวผ่านการเล่นและการเลียนแบบ
ได้อย่างเต็มที่
 พ่อแม่ควรตระหนักถึงความสำาคัญและควรพยายามอย่างเต็มกำาลัง เพื่อให้
ชีวิตของลูกสามารถดำาเนินไปอย่างมีจังหวะแบบแผนได้ เพราะสุขภาพของเขาใน
อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้อย่างมาก ทั้งจะเป็นพื้นฐานแห่งการดำาเนินชีวิตอย่างสมดุล
ต่อไปในภายภาคหน้า



“กิจวัตรสุดท้ายของวัน”
 กลางคืนเป็นเสมือนธรณีประตูกั้นระหว่าง 2 ภาวะแห่งชีวิต คือการหลับและ
การตื่น ซึ่งเป็นภาวะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในตอนกลางคืนเมื่อเข้านอนเราจะหัน
ออกจากโลก ยุติการรับรู้และการตอบสนองผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ การที่เรายืนอยู่
หน้าธรณีประตูสู่กลางวัน-กลางคืน อย่างไรนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำาคัญเพราะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเรา ทั้งยามหลับและตื่นเลยทีเดียว
 ช่วงเวลาเย็นควรเป็นเวลาที่เราหยุดพักจากกลางวัน เพื่อจะเริ่มต้นกลางคืน 
ปรับเปลี่ยนภาวะจิตสำานึกเสียใหม่ให้สอดคล้อง แต่ในยุคปัจจุบันช่วงเวลาดังกล่าวได้
สูญเสียความหมายไปเสียแล้ว กลางวันกลางคืนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก กลาง
คืนกลับกลายเป็นการต่อเนื่องของกลางวัน
 ศัตรูร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมตัวเปลี่ยนสู่ภาวการณ์หลับคือโทรทัศน์ 
ภาพจากโทรทัศน์ที่ยังค้างคาอยู่ในใจ ย่อมรบกวนการก้าวสู่โลกแห่งนิทราของเด็ก 
การรับประทานอาหารที่หนัก ย่อยยาก เช่น มันฝรั่ง ของทอด ก็อาจมีส่วนทำาให้นอน
หลับยากเช่นกัน ในทางตรงข้าม การออกกำาลังเล็กๆน้อยๆก่อนนอน จะช่วยให้ย่อย
อาหารได้ดีขึ้น จึงควรรับประทานอาหารเย็นแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เด็กมีเวลาเล่น มีเวลา
ช่วยงาน เช่น ล้างจาน ก่อนเข้านอน แต่ควรระวังว่าการเล่นที่คึกคะนองเร้าระทึกเกิน
ไปก็จะทำาให้จิตใจเด็กขาดความสงบผ่อนคลายจนยากที่จะหลับได้
 การสวมใส่ชุดนอนที่ทำาจากผ้าใยธรรมชาติจะช่วยให้เด็กหลับได้ง่ายขึ้น
เพราะระบายอากาศได้ดีกว่า ให้ความรู้สึกสบายตัวกว่าผ้าใยสังเคราะห์
 สภาพแวดล้อมของห้องก็เป็นสิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึง ห้องนอนเด็กควร
ทาหรือติดวอลเปเปอร์สีพื้นอ่อน อย่าแขวนภาพสีฉูดฉาด ยุ่งเหยิง ไร้ศิลปะบนผนัง 
เพราะจะไปรบกวนความคิดของเด็ก อาจตกแต่งด้วยการห้อยผ้าบางเบาสีพื้นไว้บน
เพดาน ประดับด้วยดาวทอง หรือแขวนโมบายล์ดาวทอง
 เด็กควรได้นอนวันละมากๆและเข้านอนเป็นเวลาแต่หัวค่ำา พ่อแม่ที่พาลูกเข้า
นอนตามเวลาอย่างสม่ำาเสมอ นับว่าสร้างจังหวะแบบแผนซึ่งจะช่วยให้ลูกเข้านอนและ
หลับได้ง่ายกว่า อารมณ์ดีกว่าเด็กที่หมดสภาพเมื่อไหร่ที่ไหนก็ฟุบหลับตรงนั้น การได้
นอนหลับพักผ่อนมากเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำางานได้อย่างเต็มท่ีในวันรุ่ง
ขึ้น หากเข้านอนดึก นอนน้อยไม่พอเพียง จังหวะแบบแผนของวันก็จะรวนไปเสีย
 การเข้านอนแต่หัวค่ำาเป็นผลดีต่อทั้งลูกและพ่อแม่ สำาหรับเด็กการนอนมากๆ



เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการเจริญเติบโต สำาหรับพ่อแม่ หลังจากลูกนอนแล้ว พ่อแม่จะได้    มี
เวลาของตัวเองที่จะพูดคุย อ่านหนังสือ ทำางาน ดูทีวีได้โดยไม่รบกวนลูก
 ถ้าลูกไม่ยอมไปนอน ลองคิดเกมชักชวนลูกขึ้นบันไดหรือไปที่ห้องนอน ขณะ
เตรียมพาลูกเข้านอน คุณอาจสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยการร้องเพลงเบาๆ
คลอไปด้วย การพูดเบาๆด้วยเสียงกระซิบ ทำาอะไรช้าๆด้วยความนุ่มนวล จะช่วยให้
เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ละจากโลกแห่งชีวิตประจำาวันอันเร่งรีบวุ่นวายเข้าสู่ห้วง       
นิทรารมณ์ได้ง่ายขึ้น
     คุณอาจเปิดไฟสลัวๆ หรือจุด

เทียนเตรียมไว้ก่อนที่ลูกจะเข้ามาใน
ห้องนอน แสงเทียนวอมแวมล้อมด้วย
รัศมีสีรุ้งรอบเปลวในห้องมือสลัว ก่อ
ให้เกิดบรรยากาศแห่งเวทย์มนต์ ความ
ใกล้ชิด ความสงบ เป็นสัญญาณบอก
ให้รู้ว่าสิ้นสุดวันแล้ว โลกแห่งกลางวัน
กำาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกแห่งความฝัน 
หากบรรยากาศนี้เกิดข้ึนเป็นประจำา
ด้วยความรู้สึกเคารพในใจ เด็กก็จะ

สัมผัสได้ว่าแสงเทียนบ่งบอกถึงขอบเขต พรมแดนระหว่างการตื่นและการหลับ เขาจะ
ผ่านจากภาวะตื่นไปสู่ภาวะหลับได้ในไม่ช้า 
 การเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนเป็นวิธีกระชับสัมพันธภาพกับลูกได้อย่าง
วิเศษ ยกเว้นสำาหรับเด็กบางคนที่มีจินตนาการมาก หากฟังนิทานก่อนนอนภาพจาก
นิทานจะกระตุ้นให้เด็กคิดฝันจนไม่เป็นอันนอน กรณีเช่นนี้การเล่านิทานตั้งแต่ก่อน
เวลาอาหารจะช่วยให้เด็กหลับได้เร็วขึ้น นิทานคืนละเรื่องให้ภาพความคิดฝันและอื่นๆ 
แก่เด็กได้มากมายพอแล้ว หากได้ฟังหลายเรื่องกลับจะทำาให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
ขึ้นในใจเด็ก เป็นเหตุให้ความคิดกระจัดกระจายไม่อาจรวมศูนย์ได้นิทานเรื่องๆหนึ่ง 
คุณสามารถเล่าให้ลูกฟังได้หลายคืนติดต่อกัน (คืนละเที่ยวเดียว) ถ้าเป็นเรื่องที่ประทับ
ใจเป็นพิเศษเด็กบางคนฟังได้ทั้งปีก็มี  ไม่จำาเป็นและไม่ควรเปลี่ยนเรื่องใหม่ทุกวัน ถ้า
ต้องการให้เรื่องประทับลงในใจเด็กอย่างลึกซึ้ง เพราะเด็กต้องการเวลาค่อยๆซึมซับ
เนื้อหาอันมากมายในนิทานแต่ละเรื่องทุกๆครั้งที่ได้ฟัง
 การเล่านิทานด้วยปากเปล่าแม้จะทำาได้ยากกว่าการอ่าน แต่จะกระชับ



สัมพันธภาพระหว่างคุณกับลูกได้ดีกว่า เมื่อไม่มีหนังสือมาคั่นกลางคุณและลูก          
จะมองหน้ากันได้โดยตรง แทนที่ต่างฝ่ายจะมัวแต่มองหนังสือ การดูหนังสือภาพจะ
รบกวนการละจากโลกแห่งสัมผัส เพราะภาพจากหนังสือจะติดตรึงอยู่ในความคิด
ของเด็ก การสะท้อนภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาโดยศิลปินคนใดคนหนึ่ง เป็นเพียง
ตัวอย่าง 1 ในล้านของภาพที่อาจเป็นได้เท่านั้น อาจไม่ตรงหรือมีจินตนาการเท่าภาพ
ที่เด็กวาดในใจก็ได้ ยิ่งกว่านั้น ถ้าเด็กดูภาพที่ทื่อ กระด้าง ไร้ศิลปะเป็นประจำา จะส่ง
ผลเสียต่อจินตนาการและความรู้สึกนึกคิดของเด็ก หากดูก่อนนอนเด็กจะนำาความ
กระด้างนั้นไปสู่ภาวะหลับใหลด้วย
 ถ้าคุณจำาเป็นต้องอ่านเรื่องจากหนังสือภาพให้ลูกฟังก่อนนอนเพราะไม่มีเวลา
อ่านเตรียมไว้ก่อน และลูกต้องการดูภาพในหนังสือไปด้วยอาจบอกลูกว่า “ตอนนี้ตา
พ่อดูหนังสือนะ พรุ่งนี้เช้าพอทานข้าวเสร็จแล้วถึงจะเป็นตาลูก” ถ้าคุณจะเล่านิทาน
คนละเรื่องให้ลูกคนละวัยกันฟัง ควรเล่าให้คนเล็กฟังก่อนรับประทานอาหารเย็น แล้ว
เล่าให้คนโตฟังก่อนนอน
 การเปิดเพลงหรือนิทานจากเทป CD หรือวิทยุให้ลูกฟัง เป็นวิธีที่ง่ายสะดวก 
ทว่าผลดีที่มีต่อเด็กเทียบไม่ได้กับการร้องเพลงกล่อมลูกเอง สิ่งที่ลูกต้องการฟังคือ
เสียงที่มีชีวิตของคุณ รวมไปถึงความรักความอบอุ่นที่อยู่ในเสียงนั้น ซึ่งเทป CD หรือ
วิทยุไม่มีให้และไม่อาจทดแทนได้
 การร้องเพลง เล่านิทานให้ลูกฟัง ไม่เพียงหล่อเลี้ยงลูกด้วยเนื้อหาของนิทาน
หรือเพลงเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยกิจกรรมที่ให้ความ
ผ่อนคลายและมั่นคงอุ่นใจแก่ลูก ลูกจะเกิดความชื่นชมในตัวพ่อแม่ว่านอกจากจะรัก
เขามากพอที่จะใช้เวลาร่วมกับเขา เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นมาแล้ว ยังเห็นว่า
พ่อแม่มีความสร้างสรรค์ มีขุมทรัพย์ล้ำาลึกอยู่ภายใน เราไม่เพียงหล่อเลี้ยงกายของเขา 
หากยังหล่อเลี้ยงจิตของเขาอีกต่างหาก
 สำาหรับลูกเล็กที่เอาแต่คุยจนไม่ยอมนอน บอกเขาว่า “แม่อยากฟังเรื่องนี้จัง 
เก็บไว้เล่าให้แม่ฟังพรุ่งนี้เช้านะ ตอนนี้เป็นเวลานอน เราจะไม่คุยกันแล้ว” คุณอาจร้อง
เพลงกล่อมลูกเบาๆ ไม่ต้องกังวลว่าเสียงจะเพี้ยนหรือร้องไม่เพราะ สิ่งสำาคัญคือความ
พยายามและความสุขในการร้องของคุณ การสัมผัส ลูบศีรษะ ลูบตาช่วยให้เด็กรู้สึก
ว่าตนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม ่ โดยเฉพาะถ้าในวันนั้นเกิดมีอาการดื้อดึง ขัดใจกันขึ้น 
ความรักที่แสดงออกผ่านสัมผัสกอดรัด จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในความรักของ
พ่อแม่
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