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ทอรุ้งศิริ์รัถยา
 วันหยุดให้ลูกทำ อะไรดี 

“ฉบับที่ 10”



     
สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 

          เน่ืองจากเราใกล้จะปิดเทอมกันแล้ว วารสารทอรุ้งศิร์ิรัถยา ฉบับท่ี 10 น้ี
เราจึงนำาเร่ืองราวเก่ียวกับกิจกรรมวันหยุดมาเล่าสู่กันฟัง จาก 2 บทความ

  วันหยุดให้ลูกทำาอะไรดี
  คัดลอกมาจากหนังสือสะพานสายรุ้ง (หน้าท่ี 36-37) ซ่ึงจัดพิมพ์
  และจำาหน่ายท่ีโรงเรียนปัญโญทัย

  พาลูกไปไหนดี  
  คัดลอกมาจากวารสารสะพานสายรุ้งของโรงเรียนปัญโญทัย (ปีท่ี 
  17 ฉบับท่ี 2 กันยายน 2557)

    
          แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนกันยายน  2561”



วันหยุดให้ลูกทำ อะไรดี

 วันสุดสัปดาห์มักเป็นเวลาท่ีหลายครอบครัวพากันไปชอปป้ิงหาซ้ือข้าวของ
เคร่ืองใช้ในบ้าน หรือบางคนก็เห็นศูนย์การค้าเป็นสถานท่ีเท่ียวเล่นพักผ่อนหย่อนใจ   
เคราะห์ร้านท่ีศูนย์การค้าส่วนใหญ่อึกทึกครึกโครมไปด้วยสรรพเสียงจากลำาโพงและเคร่ือง
ขยายเสียง ลายตาด้วยนานาแสงสี แออัดด้วยผู้คน ละลานไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค
สารพัดสารพัน เพ่ือแข่งกันดึงดูดความสนใจผู้มีกำาลังซ้ือ หลายแห่งมีสวนสนุกหรือ
เคร่ืองเล่นซ่ึงคิดว่าจะให้ความบันเทิงแก่เด็กและผู้ใหญ่ได้ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโกลาหล
อลหม่านและการเล่นท่ีเด็กแทบไม่ต้องทำาอะไร

 สภาพแวดล้อมท่ีล้นหลามไปด้วยส่ิงเร้าเช่นน้ีจะส่งผลอย่างไรต่อเด็ก น่ีเป็นเร่ือง
ท่ีต้องพินิจพิเคราะห์ดูให้ดี พยายามเล่ียงการพาเด็กไปศูนย์การค้าให้น้อยท่ีสุดท่ีจะทำาได้ 
ถ้าจำาเป็นต้องพาไปก็ควรเลือกท่ีๆ สภาพแวดล้อมในน้ันเลวร้ายน้อยท่ีสุด

 พ่อแม่หลายรายคิดว่าการให้ลูกมีโอกาสเปิดหูเปิดตารับรู้โลกกว้างย่ิงมากย่ิง
ดี จึงพยายามหอบลูกไปโน่นมาน่ีเสมอๆ บ้างก็ตระเวนไปท่ัวประเทศ เท่ียวทางไกลไม่
เว้นแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ส่ิงใดท่ีมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเช่นเดียวกับน้อยเกินไป      
เด็กบางคนเหน่ือยล้าอ่อนระโหยจากการทำาโน่นทำาน่ีไม่ได้หยุดหย่อน การใช้เวลาด้วยกัน
ในครอบครัวไม่จำาเป็นต้องสรรหากิจกรรมพิเศษมากมายอะไรนัก แค่การน่ังคุยกัน เดิน
เล่นด้วยกัน ช่วยกันทำางาน ก็เป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าแล้ว การดูโทรทัศน์
หรือวีดีโอไม่ใช่กิจกรรมท่ีทำา “ด้วยกัน” อย่างแน่นอน หากเป็นกิจกรรมท่ีต่างคนต่างทำา 
เพียงแต่ทำาใกล้ๆ กันเท่าน้ันเอง

 สมัยน้ีใครๆ ก็พูดถึง “เวลาคุณภาพ” สำาหรับเด็กแล้วคุณภาพเป็นส่ิงสำาคัญ
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่หลายคนอาจจะลืมไปว่า “ปริมาณ” ก็มีความสำาคัญไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่ากันเลย หากมีแต่คุณภาพ ขาดปริมาณก็ก่อให้เกิดปัญหาได้ คติท่ีว่า “ของดีมีน้อย” 
ใช้ไม่ได้เลยกับกรณีน้ี เพราะเด็กต้องการเวลาคุณภาพในปริมาณมาก

 เร่ืองสำาคัญอีกเร่ืองหน่ึงท่ีคนจำานวนมากนึกไม่ถึงก็คือ เด็กควรมีเวลาว่างมากๆ 
การมีช่วงเวลาท่ีไม่มีอะไรทำาเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับเด็ก เป็นโอกาสท่ีเขาจะได้เรียนรู้ท่ีจะ
ขจัดภาวะน่าเบ่ือหน่ายออกไปด้วยตนเอง ภาวะท่ีไม่รู้ว่าจะทำาอะไรดีเป็นบ่อเกิดของ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซ่ึงจะถูกปิดก้ันไปเสียหากมีคนคอยหาน่ันหาน่ีมาประเคน
ให้ มีปัจจัยภายนอกมาเร้ามากระตุ้นมาสร้างความบันเทิงให้อยู่ตลอดเวลา



 เพราะฉะน้ัน ไม่ต้องเสาะหากิจกรรมหาโปรแกรมสารพันมาดึงดูดลูกหรอก 
ปล่อยให้เขามีโอกาสสร้างความบันเทิงให้ตัวเองเสียบ้าง

พาลูกไปไหนดี 
 กิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีพ่อแม่นิยมกันคือ การพาครอบครัวไปเท่ียวทางไกล ท้ังต่าง
จังหวัด ท้ังต่างประเทศ  บางครอบครัวก็ทำาเพราะว่าพ่อแม่ชอบเท่ียว  บางครอบครัว
ก็เช่ือว่าการให้ลูกมีโอกาสเดินทางไปตามท่ีต่าง ๆ จะเป็นการเปิดหูเปิดตา เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ความรู้แก่ลูก
    
 การท่องโลกกว้างดูน่าสนุกต่ืนเต้นสำาหรับผู้ใหญ่  เราใส่มุมมองของเราเข้าไปใน
เด็ก  จึงคิดว่าเด็ก ๆ น่าจะสนุกต่ืนเต้นไปด้วย ได้เปิดหูเปิดตาพบเห็นส่ิงใหม่ ๆ ถ้าพลาด
ไปจะเสียโอกาส 
 
 ลองทบทวนดูดี ๆ เวลาพาลูกไปเท่ียวลูกเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าใช้เวลา
ไปกับการเดินทางนาน  เด็กต้องน่ังอยู่ในรถในพ้ืนท่ีจำากัด  ไม่ว่าจะน่ังรถไฟหรือเคร่ือง
บินก็ตามเป็นเวลานานๆ  ไม่น่าสงสัยว่าทำาไมเด็กอยู่ในรถนาน ๆ จึงงอแง ตีกัน  
เขาไม่สามารถเดิน คลาน ปีนป่าย เคล่ือนไหวได้สะดวกเหมือนอยู่ในห้องหรือสนาม  
ความสมำา่เสมอของกิจวัตรประจำาวันอาจเสียไป  เวลากินเวลานอนอาจ
คลาดเคล่ือน  ซ่ึงล้วนมีผลกระทบต่อพลังชีวิตของเด็ก  ผู้ใหญ่เราเวลาเดินทาง
นาน ๆ ก็เหน็ดเหน่ือยอยู่แล้ว  ท้ัง ๆ ท่ีได้แต่น่ังเฉย ๆ ไม่ได้ทำาอะไร  เพราะพลังชีวิต
ของเราสูญเสียไป   เด็ก ๆ ก็เช่นกันหรือย่ิงกว่าเสียด้วย ย่ิงถ้าเป็นการเดินทางไปต่าง
ประเทศ  มีการเปล่ียนแปลงท้ังเวลา สถานท่ี ภาษา วิถีปฏิบัติ เด็กย่ิงต้องใช้พลังชีวิตใน
การปรับตัวมาก แม้ผู้ใหญ่เองหลังจากกลับมาแล้วยังต้องใช้เวลากว่าจะรู้สึกว่าเรากลับมา
ถึงท่ีน่ีแล้วเต็มตัว สำาหรับเด็กย่ิงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลมากกว่า  จึงเป็นกิจกรรม
ท่ีไม่ค่อยเหมาะกับวัยนักโดยเฉพาะสำาหรับเด็กเล็ก
    
 ไม่ต้องแปลกใจถ้าหากท่ามกลางการข้ึนรถลงเรือ เผชิญกับส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่คุ้น
ชิน  ลูกอาจจะอยากอยู่เล่นในห้องพักหรือในสนามท่ีไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจ  โดยท่ีไม่
ได้คิดเลยว่าเวลาน้ีกำาลังอยู่ในยุโรปหรือเชียงราย  ขณะท่ีเราอยากจะออกไปตระเวณดูน่ัน
น่ีให้ท่ัว ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเด็กเล็กเวลาออกไปข้างนอกจะดูตัวเล็กลง ความ
ม่ันใจน้อยลง ทำาอะไรได้ไม่เต็มท่ีเหมือนเวลาอยู่บ้านท่ีคุ้นเคย
  
 พ่อแม่มักกลัวว่าลูกจะเบ่ือกับการอยู่บ้าน หรือเห็นว่าปิดเทอมต้องมีกิจกรรม
พิเศษ  จึงสรรหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะพาลูกไป  แต่การสำารวจของ Sainsburg ท่ีอังกฤษ
เม่ือปี 2512  ซ่ึงสอบถามเด็กวัย  5-11 ปี   1,500 คน  ถึงกิจกรรมท่ีชอบทำามากท่ีสุด 



 
ผลปรากฏว่าอันดับ   1  คือ  การเล่นในสวน  รองลงมาคือ  เล่นฉีดนำา้ใส่กัน  สร้างถำา้  
ข่ีจักรยาน ปีนต้นไม้  เด็กเกือบคร่ึงกล่าวว่าตนชอบเล่นในท่ี ๆ คุ้นเคย เช่น สวนหลังบ้าน 
หรือสวนสาธารณะใกล้ ๆ มากกว่าสถานท่ีท่ีไม่เคยไปมาก่อน เด็กบางคนบอกว่าชอบเล่น
ว่าวหรือเล่นนำา้ในอ่างมากกว่าไปสวนสัตว์  ท่ีน่าแปลกใจก็คือ การเล่นคอมพิวเตอร์เป็น
กิจกรรมท่ีเด็กชอบอันดับท้าย ๆ ไล่ ๆ กับการเท่ียวสวนสนุก
  
 พ่อแม่ 7 ใน 10 คนก็ยอมรับว่าความทรงจำาท่ีดีท่ีสุดในวัยเด็กของตนคือ
ตอนท่ีเล่นกับเพ่ือน  หรือเล่นสนุก “ง่าย ๆ ” ในสวน  แต่คร้ันเป็นพ่อแม่กลับ
คิดว่าลูกจะมีความสุขต่อเม่ือได้ไปดูพิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึงหรือสวนสนุกเคร่ืองเล่นอลังการ  ซ่ึง
ส่ิงท่ีเด็กทำาท่ีน่ันก็ได้แต่ดู  เป็นแต่ฝ่ายรับเสพความบันเทิงท่ีมีผู้จัดให้โดยไม่ต้องทำาอะไรเอง  
และใช้เวลาไปมากกับการต่อคิวแต่ละจุด  ผิดกับการเล่นท่ีเด็กเป็นผู้ทำา ผู้สร้างเอง

 นอกจากน้ัน เคร่ืองเล่นท่ีผาดโผนหรือแม้แต่ธรรมดาก็อาจสร้างความ
หว่ันกลัวหรือหวาดเสียวให้แก่เด็กบางคน  หรือในทางตรงข้าม  ความพึง
พอใจจากความต่ืนเต้นเร้าใจจากเคร่ืองเล่นเหล่าน้ีก็อาจทำาให้เด็กเบ่ือ ไม่สนุก
เพลิดเพลินกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เร้าระทึกระดับน้ัน เช่น การเรียน  

  เวลาย้อนรำาลึกถึงวันคืนท่ีผ่านมาจะเห็นว่าห้วงเวลาท่ีเรารู้สึกสุขใจ 
คือห้วงเวลาเล็ก ๆ ท่ีอยู่กับคนท่ีเรารัก มีความหมายต่อเรา  ห้วงเวลาท่ีทำา
ส่ิงธรรมดาสามัญด้วยกัน เช่น กินข้าว เดินเล่น ร้องเพลง น่ังคุย  ไม่จำาเป็น
ต้องเป็นช่วงเวลานอกเหนือจากปกติ หรือวาระพิเศษอะไรเลย  เม่ือลูกโตข้ึน 
ความทรงจำาท่ีประทับอยู่ในใจเขาอาจเป็นตอนท่ีแม่เล่านิทานให้ฟัง หรือร้อง
เพลงกล่อม  อันเป็นช่วงเวลาท่ีเขาสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นจากคนท่ี
เขารักก็ได้

 ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรพาลูกไปเท่ียวไหนเลย  แต่ควรคำานึงถึงความพอ
เหมาะตามวัยของลูก  หลายบ้านพ่อแม่อุตส่าห์ใช้จ่ายเงินจำานวนมากไปกับการสรรหา
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะพาลูกไป  แต่จริง ๆ แล้วความพึงพอใจของลูกกลับอยู่ท่ีการ
เล่นด้วยตนเอง  กิจกรรมง่าย ๆ ท่ีไม่ต้องใช้เงินมากกว่า  เราสามารถเรียนรู้จาก
เด็กและประเมินคุณค่าของความธรรมดาสามัญเสียใหม่ได้ ถ้าเราสังเกตดูจริง ๆ
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