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สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 

          สำาหรับวารสารทอรุ้งศิร์ิรัถยา ฉบับท่ี  9 เร่ือง “ทัศนคติของพ่อแม่ท่ี
มีผลต่อลูก ตอนท่ี 2” น้ี เรายังคงนำาเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับทัศนคติของพ่อแม่           
ซ่ึงมีความสำาคัญต่อลูกเป็นอย่างมาก  โดยนำาบทความ “หลุมพรางแห่งความรัก” 
ซ่ึงได้คัดลอกมาจากวารสารสะพานสายรุ้งของโรงเรียนปัญโญทัย (ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3  
มกราคม  2558) 

 บทความน้ีได้ให้ภาพของความรักของพ่อแม่ การให้ของพ่อแม่ ความ
ท้าทายของยุคสมัยปัจจุบัน ซ่ึงอาจกลายเป็นหลุมพรางความรักท่ีเราบ่มเพาะให้กับ
ลูกของเราโดยท่ีเราไม่รู้ตัว

    
          แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนสิงหาคม  2561”

ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีผลต่อลูก  
“ตอนที่ 2”



หลุมพรางแห่งความรัก 
 
เคยเห็นเด็กแบบน้ีกันบ้างไหม

..กับข้าวเต็มโต๊ะ  แต่เลือกจะกิน
อย่างอ่ืนท่ีไม่มี 
..ทำาถุงเท้า กล่องข้าว หนังสือ 
กระเป๋าหายอยู่บ่อยๆ โดยไม่สนใจ
จะตามหา 
..มีคนช่วยเตรียมของไปโรงเรียน
ให้ทุกวัน วันไหนไม่มีก็บ่นว่าไม่มี
คนทำาให้  

 ท่ีบ้านมีแบบน้ีด้วยหรือเปล่า.. 

         อาการท้ังหมดน้ีมีสาเหตุร่วมกันคือ  การท่ีเด็กไม่เห็นคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ และ
คนท่ีทำาอะไร ๆ ให้  ซ่ึงเป็นลักษณะท่ัวไปร่วมสมัยของเด็กยุคน้ี  ไม่เฉพาะในครอบครัว
ท่ีมีฐานะเท่าน้ัน  แต่ทุกระดับเศรษฐสังคม  จึงยากท่ีทุกวันน้ีเราจะไม่เห็นเด็กท่ีมีลักษณะ
ทำานองน้ี 
         
ทำ�ไมจึงเป็นเช่นน้ัน ?

 ถ้าเราเป็นเด็กท่ีเพ่ิงเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของโลก  ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เท่าใดนัก  เห็นแม่เอาอาหารใส่เตาไมโครเวฟ กดปุ่ม สักพักก็เอาออกมากินได้  เห็นพ่ี
กดปุ่มโทรทัศน์ก็มีภาพฉายเป็นเร่ืองเป็นราวให้ดู  เห็นพ่อกดปุ่มโทรศัพท์ ก็สามารถพูด
คุย เล่นเกม ถ่ายรูป ฯลฯ ได้สารพัด  เราจะเห็นโลกเป็นเช่นไร

 อะไร ๆ ได้มาอย่างง่ายดาย  ไม่ต้องทำาอะไรมากไปกว่ากดปุ่ม แป๊บเดียวก็เสร็จ  
ไม่ต้องรอนาน  ถ้าไม่ได้อะไรในทันทีจึงเป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได้ ผิดวิสัย   เคร่ืองอำานวย
ความสะดวกบำารุงความสบายมีสารพัน  ชีวิตจึงง่ายดาย  ท้ังยังมีพ่ีเล้ียงคนใช้พ่อแม่ปู่ย่า
ตายายคอยบริการอีกต่างหาก    

 สมัยก่อนพ่อแม่มีลูกเป็นโขยง  แต่ยุคหลังครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เพียงมีลูก
น้อยลง  ยังมีลูกช้าลงด้วย  เพราะใช้เวลาไปกับการทำางานสร้างฐานะก่อน  เม่ือคิดว่า
พร้อมแล้วจึงค่อยมีลูก  ทำาให้สะสมเงินทองต้ังตัวได้มากกว่า  เม่ือมีลูกจึงมีปัจจัยท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของลูกได้มากกว่า  พร้อมท่ีจะจับจ่ายใช้สอยเพ่ือลูกได้มากกว่า  



ประกอบกับตัวหารเฉล่ียจำานวนลูกน้อยกว่า  ลูกแต่ละคนจึงได้รับมากกว่าเด็กสมัยก่อน 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน จากความรู้เร่ืองจิตวิทยาเด็กท่ีขยายไปกว้างขวางข้ึน   ทำาให้พ่อ
แม่ยุคหลังให้ความใส่ใจต่อสภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของลูกมากข้ึน  ต้องการเห็นลูก
มีความสุข  เม่ือลูกไม่มีความสุขเพราะอยากได้ของท่ีเห็นโฆษณาหรือท่ีเพ่ือนมี  พ่อแม่
ก็อยากให้ลูกดีใจ มีความสุข สมหวัง ได้ส่ิงท่ีต้องการ  จึงให้ของน้ันแก่ลูก  เพ่ือให้ลูกมี
ความสุข  พ่อแม่ทำาไปด้วยเจตนาดีแท้ ๆ   ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรผิดท่ีทำาให้ลูกมีความ
สุข  น่าจะทำาให้ลูกรักพ่อแม่ท่ีคอยตอบสนองความต้องการของลูก  

 แต่ผลการวิจัยของดร. Dan Kindlon ผศ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  พบว่าเด็กวัยรุ่นท่ีบอกว่าพ่อแม่เข้มงวด  ก็บอกว่า
มีชีวิตท่ีดีในครอบครัว  แต่พ่อแม่ท่ีเด็กไม่ชอบกลับเป็นรายท่ีปล่อยลูกตามใจชอบ  ให้ลูก
ค้นหาขอบเขตเอาเอง  ไม่ได้ให้ลูกรับผลจากการกระทำาของตัวเอง  

ลูกต้องก�รอะไรจ�กพ่อแม่หรือ?    

 ส่ิงท่ีลูกขอจากพ่อแม่  ไม่ว่าจะเป็นของเล่น รองเท้า สมาร์ทโฟน น้ำาอัดลม 
ของท่ีเพ่ือนมี ฯลฯ   ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขาต้องการจริงๆ หรอก  ความต้องการท่ีแท้จริงไม่ใช่ส่ิง
ท่ีเขาพูดออกมา  แต่เป็นส่ิงท่ีเราต้องพิจารณาดูว่าจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตในโลกของเข�  
ซ่ึงก็คือ ความรัก ความอบอุ่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
การรักษาพยาบาล การศึกษา การนำาทาง  ส่ิงเหล่า
น้ีเป็นส่ิงท่ีเราจำาเป็นจะต้องให้เขาตามความเหมาะ
ควร  ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม  นอกเหนือ
จากน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีจำาเป็น  เราต้องพิจารณาดูว่าถ้าให้
หรือไม่ให้จะส่งผลอย่างไรต่อเขา  รวมท้ังในระยะ
ยาวด้วย   

 อุตสาหกรรมโฆษณาท่ีเฟ่ืองฟูอย่างมากในสังคมบริโภคนิยม  ทำาให้คนเช่ือว่า
ตนจะต้องมีสินค้าน้ันๆ จึงจะมีความสุข ทันสมัย  ทำาให้เส้นแบ่งระหว่างความจำาเป็นและ
ความต้องการลางเลือนลงไป  พ่อแม่หลายรายกลัวว่าถ้าลูกไม่ได้ของเล่นเหมือนเพ่ือนจะ
มีปัญหาคาใจไปจนโต จะมีปมไปตลอดชีวิต จึงไม่กล้าขัดใจลูก ปฏิเสธลูกไม่เป็น  

 เป็นธรรมดาท่ีความรักลูกจะทำาให้พ่อแม่มักอยากให้ลูกได้มี ได้ใช้ของท่ีดีท่ีสุด  
แต่ถึงลูกจะไม่ได้ใส่รองเท้าช้ันดี ไม่มีกระติกน้ำาเกรดเอ ไม่ได้ใช้ปากกาเลิศหรู  ชีวิตก็ไม่
ได้ด้อยค่าแต่อย่างใด  ถ้าลูกใช้แต่ของเกรดเออยู่เป็นประจำา  เวลาไม่มีของระดับน้ีก็เป็น
ปัญหา  ใช้ไม่ได้  ไม่มีความพอใจเสียอีก 
   



 ถ้�ต�มใจลูกเพร�ะอย�กให้เห็นว่�พ่อแม่รัก  ลูกก็จะตีค่�คว�มรักเป็นข้�วของ
วัตถุท่ีได้  นำ�ไปสู่หลุมพร�งของวัตถุนิยม บริโภคนิยมโดยไม่รู้ตัว  ซ่ึงน่ันคงไม่ใช่ส่ิงท่ีเรา
ต้องการให้เกิดข้ึน  แต่การกระทำาของเรากลับปูทางไปสู่จุดน้ันโดยท่ีเราไม่เจตนา   

 แน่นอนพ่อแม่ทำาไปด้วยเจตนาดี  ไม่ได้ต้ังใจหรือมุ่งหมายจะก่อให้เกิดผลร้าย
กับลูกแม้แต่น้อย  ความจริงแล้วตรงข้ามต่างหาก  พ่อแม่ต้องการทำาอย่างดีท่ีสุดเพ่ือลูก  
ทว่า ส่ิงท่ีทำากลับไปบ่ันทอนขว�งก้ันการเรียนรู้บทเรียนและทักษะท่ีจำาเป็นในชีวิตของลูก
ไปเสีย   

  ถึงแม้เราจะรักลูกเพียงใด  อยากให้ในส่ิงท่ีลูกต้องการ หรือส่ิงท่ีคิดว่าเขาควรมี
ควรได้เพียงใด  ก็ต้องคอยย้ังตัวเองไว้  พิจารณาดูให้ดีเสียก่อนว่าเกินขอบเขตของลูกท่ี
จะจัดการกับส่ิงท่ีได้รับหรือไม่  จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อลูกบ้าง  

 เม่ือมองดูปริมาณของเล่น ของใช้ โอกาส อภิสิทธ์ิ ความบันเทิง ฯลฯ ท่ีลูก
มีและได้รับมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามของตัวเองเลย  ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าเหตุใด
เขาจึงรู้สึกว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติของตนท่ีจะได้ส่ิงเหล่าน้ัน ท่ีจะครอบครอง ทวงถาม 
กล่าวอ้าง  เป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่ท่ีจะจัดสรรส่ิงต่างๆ ให้เขา  เพราะเขาเคยชินกับการได้
มาโดยไม่รู้ ไม่ใส่ใจด้วยซ้ำาว่ามาจากไหน  มีใครต้องทำาอะไรไปแค่ไหนเพ่ือช่วยให้เขามี
อาหารดี ๆ กิน มีเส้ือผ้าสะอาดๆ ใส่  มีเคร่ืองใช้อย่างดี พาไปไหนมาไหน  เข�จึงไม่เห็น
คุณค่�ของส่ิงท่ีได้รับและส่ิงท่ีผู้อ่ืนทำ�ให้   

 กระน้ัน การให้ทุกอย่างท่ีลูกต้องการ ทุกเม่ือท่ีต้องการ  ก็ย่ิงทำาให้เขาย่ิงอยาก
ได้ของท่ีดีกว่าน้ัน ใหม่กว่าน้ัน มากกว่าน้ันย่ิงข้ึนไปอีกเร่ือย ๆ  ไม่รู้จักคว�มพอ  ไม่มี
คว�มพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่  ไม่มีคว�มพอใจในชีวิต  ไม่เห็นคุณค่�ของส่ิงท่ีมี   แทนท่ีจะ
มองว่าส่ิงท่ีพ่อแม่ ผู้ใหญ่ทำาให้ โอกาสท่ีคนอ่ืนหยิบย่ืนให้ เป็นประดุจของขวัญท่ีได้รับ  
กลับเห็นว่าตนเกิดมาเพ่ือได้รับการดูแล บริการจากพ่อแม่  เห็นว่าพ่อแม่มีอยู่เพ่ือคอย
ช่วยให้ตนได้ในส่ิงท่ีต้องการ  คาดหมายว่าพ่อแม่จะต้องให้  ขณะท่ีพ่อแม่รุ่นหลังคำานึงถึง
ความรู้สึกของลูกมากกว่ารุ่นก่อน  เด็กรุ่นหลังกลับคำ�นึงถึงคว�มรู้สึกของพ่อแม่น้อยกว่�
รุ่นก่อน  คำ�นึงถึงแต่ตัวเองและคว�มต้องก�รของตนเป็นหลัก 

 ใช่ว่าพ่อแม่ทำาให้ลูกเพราะเห็นว่าเป็นหน้าท่ี  พ่อแม่ส่วนใหญ่ทำาไปด้วยความรัก
ความห่วงใย  โดยท่ีลูกก็รู้ว่าพ่อแม่รัก  แต่ไม่เห็นคุณค่าของความรัก  และเพราะรู้ว่ารัก
จึงคิดว่าพ่อแม่ย่อมต้องยอมตาม  

 บางครอบครัวด้วยความรักลูก อยากให้ลูกได้ดังใจปรารถนา  ถึงกับบอกลูกว่า
วันเกิด/ปีใหม่น้ีอยากได้อะไรร่ายมาเลย  แล้วพ่อแม่ก็พยายามสรรหาให้ตามรายการท่ีลูก
แจกแจง  



 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคืออะไร  เด็กถูกกระตุ้นให้นึกถึงคว�มต้องก�ร คว�มอย�กได้ใคร่มี   
ซ่ึงอาจจะไม่ได้อยู่ในใจเขามาแต่แรก  ความคิดน้ีถูกดึงข้ึนมาอยู่ในโฟกัสของเขา   

 แทนท่ีจะแสดงให้ลูกเห็นว่าเรารักด้วยการตอบสนองในส่ิงท่ีลูกเรียกร้องต้องการ  
ไม่เป็นการดีกว่าหรือท่ีเราจะแสดงความรักด้วยการอยู่กับลูก ใกล้ชิดลูก กอด จูงมือ  
ลูบหลัง เล่านิทานให้ฟัง พูดคุย เดินเล่นด้วยกัน  
 
 เราทุกคนต่างเรียนรู้จากประสบการณ์  ถ้าส่ิงท่ีลูกเรียนรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราอยาก
ให้เขาเรียน  ก็ต้องเปล่ียนประสบการณ์ของเขาเสียใหม่  เร่ิมจ�กเป็นแบบอย่�งให้เข�  
หากเร�ใช้ชีวิตโดยมองเห็นถึงคุณค่�ของส่ิงท่ีได้รับ  ลูกก็จะรับเอ�ค่�นิยมน้ีไปเอง  เราให้
ประสบการณ์เขาจากการประพฤติปฏิบัติของเราในชีวิตประจำาวัน   
ค่านิยมท่ีจะอยู่ในตัวลูกเม่ือโตข้ึน  ไม่ใช่ส่ิงท่ีเรายัดเยียดให้เขา  ให้เขาท่องปาว ๆ  หรือ
ตอบให้ถูกต้อง  
 
 แต่เป็น ส่ิงท่ีเข�เห็นเร�ทำ� มีโอกาสมากมายในแต่ละวันท่ีเราจะแสดงความรู้คุณ
ให้ลูกเห็น เป็นต้นว่า  เวลาแม่ทำาอาหารหรือซักเส้ือผ้าให้  พ่ออาจขอบคุณ  เวลาพ่อขับ
รถพาไปไหนหรือซ่อมแซมของใช้ให้  แม่ก็ขอบคุณ  
   
 โดยมากแทนท่ีจะแสดงความรู้คุณออกมา  เรามักแสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์ บ่นว่า ตำาหนิติเตียน  เม่ือได้รับบริการไม่ทันใจ ไม่ถูกใจ  ซ่ึงลูกก็จะทำาเช่นน้ัน
ตามไปด้วย  

 เวลาลูกหรือเราบ่น ก็พยายามช้ีให้เข�ให้คว�มสำ�คัญกับด้�นลบให้น้อยลง  มอง
เห็นด้�นดีท่ีมองข้�มไป  ฝึกให้ปรับมุมมองและรู้จักยืดหยุ่น  แค่ลูกรู้จักพูดว่� “ขอบคุณ” 
ยังไม่พอ  ต้องปลูกฝังคว�มรู้สึกขอบคุณลงในใจของเข�ด้วย  เพร�ะก�รขอบคุณไม่ใช่
แค่เร่ืองม�รย�ท  แต่เป็นเร่ืองของคว�มคิด ทัศนคติ  คนเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง  
ต้องพ่ึงพาอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในเร่ืองต่าง ๆ อยู่เสมอ  
 
 การมองด้วยสายตาท่ีเห็นคุณค่า คือก�รมองเห็นคว�มเช่ือมโยงระหว่�งก�รรับ
และก�รให้  จะได้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยคว�มเค�รพอย่�งจริงใจ  เม่ือรู้ว่าใครหรืออะไรช่วย
ให้เกิดด้านบวกของชีวิตข้ึนได้สำาหรับเขา  เด็กก็จะเรียกร้องอะไรโดยคำานึงถึงแต่ตัวเอง
น้อยลง   เห็นคุณค่�ของส่ิงท่ีได้รับม�กข้ึน  แทนท่ีจะนึกถึงแต่ส่ิงท่ีไม่มี ท่ีอยากได้ 

       ข้าวของเคร่ืองใช้ลูกท่ีมีอยู่ก็ต้องชักนำาให้รู้จักเอาใจใส่ดูแล  ไม่เท่ียวท้ิง ทำาหาย 
หรือใช้อย่างไม่ใส่ใจ  ทำาให้ชำารุดเสียหายโดยใช่เหตุ 



       ส่ือโฆษณาและวัฒนธรรมการบริโภคมีอิทธิพลต่อตัวเราเองเพียงไร  หากเรา
ปล่อยให้ทัศนะน้ีชักนำาการกระทำาของเรา  คอยเปรียบตัวเองกับส่ิงท่ีคนอ่ืนมี  คอยหา
สินค้าออกใหม่มาใช้ 
 
 เราก็ไม่อาจคาดหวังให้ลูกแตกต่างจากน้ีไปได้  ทำ�ให้ลูกเห็นว่�ก�รไม่มีอะไร
อย่�งท่ีคนอ่ืนมีไม่ใช่เร่ืองผิดแปลกเสียห�ย  เร�ก็มีวิถีของเร�  คนอ่ืนก็มีวิถีของตน  
เวลาลูกร่ำาร้องจะเอาของเหมือนเพ่ือน จะได้ปฏิเสธได้เต็มปากเต็มคำา  

       มีผลการวิจัยหลายช้ินซ่ึงศึกษาเด็กท่ีเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีได้รับ  เปรียบเทียบกับ
เด็กท่ีไม่เห็น เช่น งานวิจัยของ Dr. David  Bredehoft  ศาสตราจารย์จิตวิทยาและ
ครอบครัวศึกษา มหาวิทยาลัย Concordia  ซ่ึงพบว่า เด็กท่ีได้รับการปรนเปรอมาก    
มักสนใจส่ิงภายนอก เช่น ช่ือเสียง ความร่ำารวย วัตถุ ความสวยงาม  ไม่สนใจการทำาให้
สังคมดีข้ึน  หรือการช่วยให้ผู้อ่ืนมีชีวิตท่ีดีข้ึน  นอกเสียจากตนจะได้รับส่ิงตอบแทน  
คนประเภทน้ีมักยากท่ีจะประสบความสำาเร็จในการงาน  เพราะไม่เช่ือว่าตนจะต้องทำางาน
หนัก  ต้องทุ่มเทความพยายามเพ่ือให้บรรลุผล  มักโทษคนอ่ืนเม่ือมีอะไรผิดพลาด  
ส่วนเด็กท่ีไม่ได้ทุกอย่างท่ีต้องการเสมอไป  มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสำาคัญแก่ส่ิงภายใน
มากกว่า  เช่น  การพัฒนา การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย การสร้างสัมพันธภาพท่ีมีความ
หมาย การสร้างโลกให้น่าอยู่ข้ึน มองโลกในแง่ดีมากกว่า มีความหดหู่หรือเครียดน้อยกว่า  
มีปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่า   

 โลกท่ีเราและลูกอยู่  เป็นโลกท่ีเราไม่ได้ในส่ิงท่ีต้องการเสมอไป  และไม่ได้ใน
ทันที  ลองนึกภาพดูว่าเม่ือลูกโตข้ึนไป ทำางาน มีครอบครัว จะมีผลอย่างไร  เขาจะดูแล
ตัวเองได้แค่ไหน  เข�จึงต้องเรียนรู้ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รใช้คว�มพย�ย�มและก�ร
บรรลุผล  ต่อไปเม่ือโตข้ึน เข้าทำางาน  เขาจะต้องสรรหาส่ิงท่ีต้องการเอาเอง   ถ้าเม่ือยัง
เล็กเขาผ่านการเล้ียงดูโดยเราส่งของท่ีเขาต้องการให้เฉย ๆ  ก็เท่ากับบอกเขาว่า “ลูกไม่
ต้องทำาอะไรหรอก  ลูกจะได้ทุกอย่างในชีวิตเอง”    

 ตัวอย่างน่าประทับใจของการมองโลกด้วยทัศนะท่ีรู้คุณ มาจากคนขายปลาคน
หน่ึง  เม่ือลูกค้าทักทายว่าเป็นอย่างไรบ้าง  คำาตอบท่ีได้รับทำาให้คนถามอ้ึงไปเลย  เขา
ตอบว่า “โชคดีม�ก  กลับบ้�นไปก็มีเตียงให้นอน มีอ�ห�รให้กิน มีน้ำ�ให้อ�บ  ผมโชค
ดีม�ก”  หากลูกๆ ของเรามองโลกด้วยทัศนะเช่นน้ีได้  เขาคงมีความสุขความพอใจใน
ชีวิตได้ไม่ยากเลย   

 ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกผิดหวัง เสียใจ โกรธ  ไม่มีใครชอบฟังลูกร้องไห้ 
คร่ำาครวญ พร่ำาบ่น เซ้าซ้ี  การตามใจลูกเป็นเร่ืองง่าย  ท่ียากคือการหักห้ามใจตัวเอง  
ปฏิเสธไม่ให้ส่ิงท่ีเป็นพิษต่อลูก   



 ปกติเรามักชอบของง่ายกัน อะไรท่ีง่ายกว่าเรามักเลือกอย่างน้ัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเดินทาง ทำาอาหาร ทำางาน  แต่ในเร่ืองการเล้ียงลูก ห�กเลือกง่�ยไว้ก่อนอ�จส่ง
ผลหนักหน่วงในวันข้�งหน้�  ชนิดท่ีแก้ไขได้ย�กกว่�ก�รทุ่มเทคว�มพย�ย�มในวันน้ี  

 พ่อแม่จำานวนมากพยายามหาคำาตอบ คำาแนะนำา วิธีแก้ปัญหาเร่ืองลูก  แต่เม่ือ
ถึงเวลาปฏิบัติ  มาตรการสำาคัญท่ีจะส่งผลได้จริง ๆ   กลับมักมีเหตุผลร้อยแปดมาอ้างว่า  
ทำาไมจึงไม่สามารถ ไม่ควร หรือไม่ยอมทำา ผลจากการทำาหรือไม่ทำาก็จะตกกับลูกน่ันเอง    

 ก�รเล้ียงลูกให้ออกม�ดีในยุคสมัยท่ีทุกอย่างง่ายสะดวกสบายเป็นเร่ืองยาก  
ต้องใช้คว�มพย�ย�มอย่�งหนัก  ต้องมีคว�มคงเส้นคงว�  ต้องรู้ตัวอยู่เสมอ  แต่ก็ให้
ผลคุ้มค่�ในบ้ันปล�ย  ผิดกับการไม่ยอมเหน่ือยต้ังแต่ต้น  ซ่ึงอาจย่ิงต้องเหน่ือยหนักกว่า  
อีกหลายเท่าในภายหลัง 
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