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ทัศนคติพ่อแม่ ท่ีส่งต่อไปยังลูก 
“ตอนท่ี 4” 

สวัสดีค่ะ/ครับชาวศิริ์รัถยาทุกๆท่าน
 
         วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเล่น เราให้ความสำาคัญกับคุณภาพ และปริมาณ
ของเล่น ซึ่งปริมาณของเล่นที่ไม่มากจนเกินไป สามารถเสริมสร้างจินตนาการ 
และยังส่งผลไปยังทัศนคติในดำารงชีวิตอย่างเรียบง่ายได้ นอกจากนี้เมื่อเราทำา
ของขวัญให้ลูกเอง สิ่งที่เราสามารถส่งต่อไปยังเด็กๆ นอกเหนือจากความรัก  ที่มี
ให้เขา คือความพอเหมาะพอควร การรู้คุณค่าในสิ่งต่างๆ และความรู้สึกขอบคุณ
ต่อสรรพสิ่ง 
 วารสารทอรุ้งศิริ์รัถยา ฉบับที่ 13 นี้ เป็นตอนที่ 4 ของ “ทัศนติพ่อ
แม่ที่ส่งต่อไปยังลูก” เราได้นำาบทความ “น้อยๆ หน่อยก็ดี” และ “น้ำามือน้ำาใจ”     
มานำาเสนอเพื่อให้พ่อแม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราให้ลูกนั้นมีความหมายมากกว่าแค่
ของเล่น หรือของขวัญ แต่ยังเป็นพื้นฐานทัศนคติที่ดีที่ส่งต่อให้ลูกๆ ของเรา

 หมายเหตุ: บทความ “น้อยๆ หน่อยก็ดี” และ “น้ำามือน้ำาใจ” ได้คัดลอกมา     

จากหนังสือสะพานสายรุ้ง (หน้าที่ 41-43 และ หน้าที่ 52-53) ซึ่งจัดพิมพ์และจำาหน่าย     

ที่โรงเรียนปัญโญทัย

 
        แล้วพบกันใหม่ในทอรุ้งศิริ์รัถยาฉบับถัดไป ขอบคุณมากค่ะ/ครับ
 

                                                     ทีมงานวิชาการ

“ฉบับเดือนมกราคม  2562”



              น้อยๆ หน่อยก็ดี
 หลายคนที่เข้ามาเยือนห้องอนุบาลของปัญโญทัย แสดงความ
ประหลาดใจที่ภายในห้องค่อนข้างโล่ง ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ เครื่องใช้ ของเล่น 
เท่าใดนัก แตกต่างจากห้องอนุบาลทั่วไป ซึ่งบางแห่งมีอุปกรณ์ตั้งแต่เพดาน
จดพื้น รวมแล้วนับพันชิ้นก็ว่าได้ บางคนอดสงสัยไม่ได้ว่า ที่นี่ให้ความสำาคัญ
กับการเล่นของเด็ก แต่ทำาไมไม่ค่อยมีของให้เด็กเล่นเลย ไม่เฉพาะในห้อง
เท่านั้น ในสนามก็ไม่เห็นมีเครื่องเล่น บ้างก็คาดเดาเอาว่าคงเป็นเพราะไม่ค่อย
มีงบฯกระมัง

 ปริมาณของเล่นในห้องอนุบาลซึ่งเห็นอยู่ว่ามีไม่มากนั้น อันที่จริงมี
จำานวนเกินพอทีเดียวสำาหรับจำานวนเด็กในแต่ละห้อง จะว่าไปแล้ว เราต้อง
คอยเก็บของบางส่วนที่เกินความจำาเป็นออกไปเสียด้วยซ้ำา เพื่อไม่ให้มีมาก      
จนเกินไป ถึงแม้ว่าของเล่นทั้งหมดสำาหรับเด็ก 10 คน ดูแล้วอาจน้อยยิ่งกว่า
เด็ก 1-2 คนในบางบ้านเสียอีกก็ตาม แต่เด็กก็ไม่มีปัญหาว่าของไม่พอเล่น    
ซึ่งอาจผิดกับที่บ้านที่มีของเล่นมากมาย แต่เด็กก็ยังบ่นว่าไม่มีอะไรเล่นและ   
มีความต้องการของเล่นเพิ่มเติมยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

 คุณภาพเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสำาคัญ แต่ปริมาณกลับเป็นสิ่งที่
เรายังไม่ค่อยคำานึงถึงสักเท่าใดนัก ทั้งๆ ที่การเอาใจใส่ทั้งปริมาณและคุณภาพ
เป็นสิ่งจำาเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน และควรมีความสมดุลกันด้วย ปกติเด็กจะมี
ของเล่นชิ้นโปรดอยู่ 1-2 อย่าง ซึ่งอาจเป็นตุ๊กตาหรืออย่างอื่นที่เด็กมีความ
ผูกพันเป็นพิเศษ เมื่อมีของเล่นอยู่ต่อหน้าจำานวนไม่มากจะกระตุ้นจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีกว่า เขาจะสร้างความสัมพันธ์กับของนั้น
และเล่นอย่างสุขใจได้มากกว่า หากเห็นของเรียงรายไม่หวาดไม่ไหว เด็กกลับ
จะรู้สึกไม่แน่ใจ สับสน ลังเล เลือกไม่ถูก ลายตา รู้สึกเหมือนมันท่วมท้นไป
หมด จึงไม่แปลกที่บ่อยครั้งของเล่นเต็มบ้านแต่ลูกบอกว่าไม่มีอะไรเล่น หรือ



ไม่รู้จะเล่นอะไรดี แต่ที่โรงเรียนซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ เด็กกลับเล่นได้ไม่รู้
จบ

 การรักษาปริมาณให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไป  
ช่วยให้เด็กพยายามแบ่งปันร่วมเล่นด้วยกันมากขึ้น ปริมาณที่ไม่เหลือเฟือ 
ทำาให้เล่นแล้วไม่เกลื่อนจนรกไปหมด บั่นทอนกำาลังใจในการเก็บเข้าที่หลัง
จากเล่นเสร็จ ปริมาณที่มากมายก่ายกองทำาให้ของเหล่านั้นสูญเสียคุณค่าและ
ความหมายไปในสายตาเด็ก เขาจะเบื่อง่าย เล่นนี่นิดเล่นนั่นหน่อย เที่ยวทิ้ง
เที่ยวขว้าง ซึ่งคงเป็นภาพที่คุ้นตาสำาหรับหลายบ้าน

 เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า สามีของเธอไปต่างประเทศ ซื้อของฝาก
กลับมาให้มากมาย แต่เธอกลับรู้สึกว่ามันเฟ้อไปหมด ไม่ชื่นใจเท่าครั้งที่เขา
มีของฝากที่เลือกสรรแล้วติดมือมาเพียงชิ้นเดียว มันโดดเด่น ชัดเจนกว่ากัน
และเธอก็ให้คุณค่าแก่มันมากกว่า

 หากเราสร้างความเคยชินกับการมีของปริมาณมากๆ ให้แก่ลูก เขา  
ก็จะเรียกร้องต้องการปริมาณอยู่เสมอ ต้องการสะสมมีไว้ในครอบครองเยอะๆ 
ทัศนะเช่นนี้สะท้อนออกมาในการเล่นของเด็กบางคนที่พยายามกวาดเอาของ
เล่นมาไว้กับตัวให้มากที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้เล่นหมดทุกชิ้น แต่ก็ต้องจองเอาไว้
ก่อน ต้องมีให้มากกว่าคนอื่น

 แม่คนหนึ่ง เพื่อนบ้านชวนไปชอปปิ้งขณะใกล้จะถึงวันคริสต์มาส 
เพราะคิดว่าเธออาจต้องการหาซื้อข้าวของเตรียมรับเทศกาล แต่เมื่อออกจาก
ห้างสรรพสินค้า เธอกลับไม่ได้ซื้ออะไรติดมือมาเลยสักชิ้นเดียว จนคนชวน
เอ่ยขึ้นด้วยความแปลกใจว่า “ในนั้นมีของนับล้านชิ้น แต่คุณไม่ได้ต้องการ
อะไรเลยสักอย่างเดียว” 
 การที่ครอบครัวของเธอไม่ได้สะสมทรัพย์สินวัตถุไว้มาก ทัศนคติใน
การดำารงชีวิตอย่างเรียบง่ายจึงส่งทอดมาสู่ลูกๆ  ให้เคยชินกับการใช้ชีวิต  
โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเกินความจำาเป็นทั้งหลาย และพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้



อุดมสมบูรณ์อะไร จนครูของเด็กๆ ออกปากว่า “เขาไม่ได้มีอะไรมากมาย แต่
เขาก็ไม่รู้สึกว่าตนขาดแคลนอะไรเลย เด็กเหล่านี้ช่างโชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้มี
ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เองที่ทำาให้เขามีล้นเหลือ ทำาให้ดิฉันรู้สึกว่าพ่อแม่ทางตะวัน
ตกเราทุกวันนี้กำาลังบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ไว้สร้างสังคมที่อ่อนแอโดยแท้ทีเดียว”

 หากพยายามฟังดูดีๆ ในใจของลูกอาจจะอยากบอกเราว่า

      Little is enough for me:
    I can handle what I see
    With my eyes and in my heart,
    Feel the whole in ev’ry part.
      Carry it within my arm
    Watch it there and keep it warm.
    I can talk to it, you see.
    And, o joy, it talks to me!
      I was given lots of toys:
    They brought not as many joys.
    For no manner could I find
    To connect them in my mind-
      Give me few things, give me little
    Of the beautiful, not brittle
    Then you’ll notice what in me
    Leads to creativity.



น้ำ มือน้ำ ใจ
ทำาไมเราจึงให้ของขวัญวันปีใหม่ วันเกิด ฯลฯ แก่ลูก

หลายคนอาจจะบอกว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารักเขา เราจึงมีของขวัญมอบให้
คนที่เรารักในวาระพิเศษของเขา 

แล้วทำาไมจึงต้องทำาของขวัญให้ลูกเองด้วย

 การที่เราตั้งใจลงแรงทำาของอย่างหนึ่งกับมือ ทั้งๆ ที่ปกติแล้วไม่ได้
มีความต้องการคิดที่จะทำา หรือไม่คิดว่าจะสามารถทำาได้เลย ของชิ้นนั้นย่อม
เป็นของพิเศษ ซึ่งเราตั้งใจมอบให้สำาหรับคนพิเศษที่มีความสำาคัญ ทั้งมีความ
หมายต่อเรา

 เราต้องการให้ลูกเห็นว่าเราสละเวลา ละจากงานและสิ่งอื่นๆ มาทำา
ของขวัญให้เขา ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ได้มีความถนัดหรือคุ้นเคย แต่เราก็ยอมทำา
ในสิ่งที่ปกติไม่ได้ทำาเพื่อเขา หรือเราต้องการให้ลูกเห็นว่าเราตรากตรำาทำางาน
หาเงิน เพื่อจะได้มีไว้จับจ่ายซื้อหาของใช้ของขวัญเริ่ดหรูให้เขา จึงทำาให้เรา
ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขา

 บางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่า ในกรณีนี้ภาพที่เราทำาให้ลูกเห็นก็คือ การ
ขวนขวายไขว่คว้าให้คุณค่าทางวัตถุ สละเวลาของครอบครัวเพื่อเป้าหมาย
นี้ สิ่งที่เราสื่อให้แก่ลูกก็คือต้องเป็นของล้ำาค่า มีราคา จึงจะคู่ควรสำาหรับการ
ใช้สอย ราคาหรือยี่ห้อของขวัญจึงกลับบดบังความรักความตั้งใจของพ่อแม่ที่
พยายามเสาะหาของขวัญมาสนองลูกไปเสีย เราคงไม่ต้องการให้ลูกโยงความ
รักของเราเข้ากับราคาหรือยี่ห้อของของที่เราให้ เราคงไม่ต้องการบ่มเพาะ
ความเคยชินแห่งวัตถุนิยม บริโภคนิยมให้แก่ลูก หรือชักนำาให้ลูกเห็นว่าต้องมี
เงินมากๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางวัตถุของตนได้



 พ่อแม่บางรายเห็นคุณค่าเข้าใจความหมายของการทำาของขวัญให้ลูก
ด้วยมือตนเองอยู่หรอก และด้วยความรัก ความต้องการตอบสนองลูกอย่าง
ดีที่สุด บางทีก็อยากให้ของพิเศษสุดแก่ลูก จึงลงทุนประดิษฐ์ประดอยอย่าง     
วิลิศมาหราเพื่อให้ได้ของขวัญชิ้นเลิศหรูสำาหรับลูก หรือบ้างก็ให้ทีละมากมาย
หลายชิ้น

 บางคนอาจจะถามความต้องการของลูกว่าอยากได้อะไร สีไหน จำานวน
เท่าไร เพื่อจะได้ทำาของขวัญให้ลูกได้ถูกใจตรงตามความต้องการของเขา

 เราอาจจะลืมนึกไปว่า สำาหรับเด็กซึ่งคุ้นเคยกับการได้รับของขวัญ
ที่ทำามาอย่างสุดประณีต หรือได้ทีละมากๆ เมื่อได้รับของที่ไม่เป็นไปตาม
บรรทัดฐานนั้น ย่อมเกิดความไม่พึงพอใจ และมองไม่เห็นคุณค่า เพราะต่ำา

กว่ามาตรฐานของเขา ทำาให้เขาพลาดโอกาสเรียนรู้ที่จะชื่นชมและรู้คุณใน 
น้ำาใจของผู้อื่นไปอย่างน่าเสียดาย

 เราคงไม่อยากให้ลูกรอคอยวันเกิดหรือวันปีใหม่ ด้วยความคิดว่าเป็น
วันที่เขามีสิทธิจะได้ของขวัญจากผู้อื่น ประเมินของที่ได้รับจากความพอใจ
ของตัวเอง หรือร้องยี้เมื่อได้ของที่ไม่ถูกใจหรือราคาไม่สูง ไม่เป็นการดีกว่า

หรือที่เขาจะรู้สึกขอบคุณไม่ว่าสิ่งที่ได้รับจาก         
ผู้อื่นจะเป็นอะไรก็ตาม ขอบคุณที่มีคนทำาขึ้น  
เพื่อเขา โดยมีเขาอยู่ในใจ เห็นคุณค่าของการ
ที่มีคนทำาให้เขา ไม่ใช่มองเห็นแต่ของ เห็นแต่
วัตถุว่าถูกใจหรือไม่ ตรงตามสเปคที่สั่งหรือไม่ 
จำานวนเท่าไร ขนาดใหญ่แค่ไหน

 เพียงแต่ให้ของที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าพอเหมาะพอสมสำาหรับเขา 
สำาหรับเรา ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปก็พอแล้ว
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