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“Executive Function (EF) : From Head to Heart Learning & Development” 

โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) 

 

Executive Function (EF) เป็นเป้าหมายของส่ิงท่ีเราอยากให้ลูกเป็น อยากให้ลูกท าได้ ซึ่ง EFของลูก

ต้องแข็งแรง และในระหว่างท่ี EF ยังไม่แข็งแรง พ่อแม่ก็ต้องต่อสู้ ต้องฝึก และต้องน่ิงเพ่ือให้ EF ของ

ลูกท างานได้ น่ีคือหลกัการทัง้หมด เพราะฉะนัน้ เทคนิควินยัเชิงบวกท่ีพวกเราเรียนจะเป็นวิธีการ หรือท าให้เรา

มีเคร่ืองมือไปใช้กบัลกู ให้พดูกบัลกูดี พอ่แม่ต้องมี EF ดีๆ เพ่ือท่ี EF ของลกูจะได้ท างาน  

วนันีจ้ะมีการสรุป และพดูคยุถึงสิ่งท่ีเราได้ผา่นประสบการณ์ร่วมกนัมา ทบทวนกนัว่าเราได้หยิบสิ่งท่ีเราเรียนรู้

ไปใช้จริงอยา่งไร ใช้ถกูหรือไม ่ใช้ในขอบเขตประมาณไหน ซึง่เป็นเร่ืองของ From Head to Heart  

 

ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คะแนนตัวเองตามค าถามต่อไปนี ้และใช้เทคนิคนัน้ๆ เม่ือใด (คะแนน 1-10) 

1. ฉันรู้ว่าเม่ือไหร่ ควรปลอบใจลูก  

ให้คะแนน 7-9 

 เม่ือลกูชกัสีหน้า  

 เม่ือลกูมีน า้ตา หน้าเร่ิมเห่ียว 

 เม่ือลกูก ามือ 

 เม่ือลกูท าเสียงสงู 

 เม่ือลกูไมส่บตา 
 

ครูหม่อม : ในการอบรมชว่งแรกๆ เคยถามทกุคนวา่ ตอนไหนท่ีสมองสว่นอารมณ์ท างาน พวกเราไมส่ามารถ

ตอบได้มากเชน่นี ้แสดงวา่ตอนนีพ้วกเรามีความก้าวหน้า และผา่นการท าจริง 
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2. ฉันปลอบใจลูก แม้ว่าฉันอยากจะสอนมากกว่า 

ให้คะแนน 4-7  

 ลกูชอบนอนดกึ เม่ือก่อนเราจะบอกว่า “นอนได้แล้วลกู ถึงเวลาท่ีเราตกลงกนัไว้แล้ว” ลกูก็จะ

นอนพลิกไปมาไมย่อมหลบั เราก็จะพดูเหมือนเป็นการประชดประชนักบัเขา แตต่อนนีถ้้าลกู

ท าแบบนี ้เราจะนบัเลขในใจ แล้วบอกวา่ “แมรู้่วา่หนยูงัไมง่่วง แตว่า่ตอนนีถ้ึงเวลานอนแล้ว 

พรุ่งนีห้นตู้องไปโรงเรียนแตเ่ช้านะ” บางวนัก็จะบอกวา่ “แมอ่ยากให้หนมีูสขุภาพท่ีดี ต่ืนขึน้มา

จะได้สดช่ืน ไปโรงเรียน ไปเจอเพ่ือนแตเ่ช้า และถ้าหนนูอนเตม็ท่ี ต่ืนเช้าเราจะได้ไมห่งุดหงิด

ใสก่นั” เขาก็จะนอน หลงัๆ มานี ้พบวา่ลกูนอนได้ง่ายกวา่ตอนท่ีเราพดูด้วยอารมณ์ ถ้าเราพูด

แบบใจเยน็ๆ เสียงของเราก็จะเป็นเหมือนเสียงกล่อมให้เขานอน ดีกว่าท่ีแม่พูดใส่

อารมณ์ บ่นกับเขา ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราก าลังพูดประชดประชัน เพราะเขายังแยกไม่ออก   

 เรากลบัไปสงัเกตวา่ ตอนนีล้กูก าลงัใช้สมองสว่นอารมณ์หรือไม ่รู้สกึว่าคอ่ยๆ ดีขึน้ มี

เหตกุารณ์เกิดขึน้เม่ือ 2 วนัท่ีแล้ว ลกูไมส่บาย เขางอแง กร๊ีดเสียงดงั เราไมไ่ด้คิดเร่ืองท่ีจะสอน 

คดิแตว่า่ท าอยา่งไรท่ีจะท าให้เขาหยดุร้องไห้ เสียงดงัจนคนต่ืนทัง้บ้าน เราไมรู้่จะท าอยา่งไร รู้

แตว่า่ถ้าสอนลกูตอนนี ้เขาก็ไมรู้่เร่ืองเพราะมีแตอ่ารมณ์ จงึใช้การปลอบใจก่อน  “ตอนนีห้นู

เสียใจอยูใ่ชไ่หม ตอนนีห้นกู าลงัโกรธใชไ่หม” เราใช้การปลอบ ช่วยท าให้เขาหายโกรธ

ก่อน มีการท าสมาธิ หรือให้ด ูglitter globe คือ ให้ลกูเขยา่แล้วนัง่ดจูนกว่าหายโกรธ แล้วบอก

วา่ “ถ้าหนอูารมณ์เย็นแล้วเรามาคยุกนั ว่าหนอูยากได้อะไร” ซึง่วิธีการนี ้ตอนแรกๆ ก็ท าได้

ยาก แตไ่ด้รับการแนะน าจากคณุหมอวา่ ให้ท าให้ลกูสงบ โดยมีข้อตกลงกับลูกก่อนให้เขา

รู้ตัว ซึง่อารมณ์โกรธมีหลายระดบั เชน่ โกรธขัน้ท่ี 1 ให้นัง่สมาธิ โกรธขัน้ท่ี 2 ให้ด ูglitter เรา

จะถามลกูให้เขาประเมินตนเองวา่ “ตอนนีโ้กรธขัน้ไหน” แล้วให้ลกูท าวิธีการท่ีจะสงบในขัน้นัน้ 
 

ครูหม่อม:  เม่ือเราสามารถท าได้ดีขึน้ ตอ่ไปจะท าได้ง่ายมากขึน้ คุณแม่มีการให้ทางเลือก ให้ความเข้าใจ

ลูก ตอนท่ีลกูไมส่บาย คณุแมอ่ยา่เพิ่งหมดความมัน่ใจ เพราะตอนนัน้เขาก าลงัไมส่บาย เขาก็ไมรู้่

เหมือนกนัวา่เขาจะท าอยา่งไร 
 

 บางครัง้ก็หมดมกุท่ีจะท า จงึบอกลกูวา่ “มาให้แมก่อดหน่อย” พบวา่การปลอบมากกว่าสอน

นัน้ เรายงัท าได้ไมดี่พอ จะใช้การกอดลกู แตป่ากก็จะเร่ิมพดูสอน จะพยายามใช้การกอด 
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 ตอนท่ีลกูไมส่บายมาก งอแงตลอด เราก็พยายามบอกตวัเองให้ใจเย็น นกึถึงเพลงของแมชี่

ศนัสนีย์ (ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก) ต้องท าสมาธิ จนบางครัง้เราก็เผลอหลดุ พอ่ลองใช้วิธี

ของพอ่ก็ไมไ่ด้ผล แมใ่ช้วิธีของแมก็่ไมไ่ด้ผล ลกูไมย่อมหยดุ เม่ืออาทิตย์ท่ีผ่านมา ลกูงอแงทัง้

วนั แมน่ า้ตาไหลท่ีท าอะไรไมไ่ด้ เครียดมาก ลกูต่ืนขึน้มาตอนตีสอง เราตกใจท่ีเห็นลกูยืนอยู่

ตรงมมุห้อง ก้มหน้า แมถ่ามวา่ “ลกูเป็นอะไร” ลกูบอกวา่ “ไม่ๆ ” เราก็บอกว่า “กอดกนันะคะ

ลกู” ลกูก็โวยวาย เราลบูหน้าอกลกูเบาๆ แล้วบอกว่า “ใจเย็นๆ นะคะลกู ใจเย็นๆ” พบวา่ถ้า

เราใจเย็นมากพอ ลกูก็จะเย็นตอบกลบัมาเหมือนกนั คณุพอ่ชมวา่ “แมท่ าดีจงั” แมก็่อยากจะ

บอกพ่อวา่ “แมไ่มไ่หวแล้วคะ่ แมน่ า้ตาไหลไปแล้วเม่ือตอนเย็น” จากนัน้ แมก็่ร้องไห้โฮออกมา 

เพราะเครียดท่ีลกูร้องไห้งอแงมาเป็นอาทิตย์แล้ว แม่ต้องใจเยน็ ลูกถงึจะเยน็กับเรา  
 

ครูหม่อม : เป็นพอ่แมไ่มต้่องใจเย็น ไมต้่องอดทน แตต้่องท าใจ เป็นหน้าท่ีท่ีลาออกไมไ่ด้ พอ่แมท่ี่ใช้วินยัเชิง

บวกกบัลกู มกัจะคิดวา่ เป็นเพราะเราดีกบัลกูเกินไปหรือเปลา่ท่ีท าให้ลกูเป็นแบบนี ้ท่ีจริงแล้วเป็น 

Kind but Firm คือ เราอยากให้เขาท าอะไร เราไมส่ัง่ แตมี่วิธีพดูใหมท่ี่เป็นการสอนลกูเหมือนกนั ถ้าเรา

คดิว่าใจดีเกินไป ให้รู้ไว้วา่ เพราะลูกของเราเป็นมนุษย์ เราจึงต้องมีการพูดแบบมนุษย์ และน่ีคือ

สมองของมนุษย์ จะพูดเช่นน้ีได้ต้องใช้สมองของมนุษย์ ไม่ใช่ใช้สมองของสัตว์เล้ือยคลาน 

ไม่ได้ใช้สมองของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เพราะฉะน้ัน มนุษย์ท าได้ เราก็ท าได้เหมือนกัน ถ้าเรารู้

ธรรมชาตแิล้วเรามองเห็นผลวา่ ถ้าเราใจร้อนกบัลกู ไมมี่ทางท่ีจะท าให้ลกูเช่ือและไว้ใจได้วา่ แมมี่อยู่

จริง และทกุอย่างท่ีเกิดขึน้ เป็นชว่งอายขุองเขาท่ีเขาจะมาทดสอบเรา  
 
ดงัท่ีคณุหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กลา่วไว้ว่า เพราะน่ีเป็นงานของเขา ต่ืนขึน้มาเพ่ือหาความ

ไว้ใจ เขาหาด้วยวิธีการลองใจ ดวูา่ถ้าเขาท าแบบนีแ้ล้วแมจ่ะยงัรักเขาอยู่หรือไม ่ถ้าพอ่แมย่งัรักก็เป็น

การยืนยนั(Confirm) เก่ียวข้องกบั Self  คือ ยิ่งเรายืนยนั  (Confirm) ลกูมากเทา่ไหร่ ก็จะท าให้เขาเกิด 

Self และ Self ของเขาจะดีขึน้  
 
ในอีกทางหนึง่ หากเราให้ความสนใจลกูแบบ Negative เม่ือลกูมีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม และเราให้

ความสนใจกบัเขาด้วยการตอ่วา่ ก็จะท าให้ลกูเกิด Self เชน่กนั แตเ่ขาจะ Concept ตวัเองอีกแบบ 

สมองเหมือนกระปกุ เราหยอดอะไรเข้าไป เขาก็จะ Concept ตวัเองเชน่นัน้ ถ้าเราหยอดวา่ “ท าไมเป็น
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แบบนี”้ เขาก็จะได้ความสนใจจากเรา เดก็ท่ีต่ืนขึน้มาตอนตีสอง แล้วท าให้พ่อแมรู้่วา่ฉันต่ืน ก็มีอาการ

เหมือนกบัผู้หญิงงอน  
 

3. ฉันแสดงความเข้าใจ แล้วบอกอารมณ์ลูกได้  

ให้ 8 คะแนน ซึ่งก่อนหน้านีป้ระมาณ 4-5  

ครูหม่อม : ตอบค านีแ้ปลวา่ เราไวตอ่ความรู้สกึ (Sensitive) ไวตอ่พฤติกรรมของลกูซึ่งเม่ือลกูโตไป ลกูก็จะไว

ตอ่พฤตกิรรมของคนรอบข้าง สิ่งนีเ้รียกวา่ ทกัษะสงัคม  

เทคนิคนีช่้วยสร้าง EF ได้อย่างไร  

ถ้าหากเรา Sensitive หรือเรารู้วา่ลกูท าหน้าแบบนีแ้สดงวา่ไมใ่ชแ่ล้ว และเราบอกอารมณ์ของลกูได้ 

เป็นการท่ีเราก าลงัท าตวัอย่างการยืดหยุน่ความคดิ (shifting) ให้เขาด ูเม่ือลกูโตขึน้ เขาจะ Sensitive 

กบัคนรอบข้างได้ เขาจะยืดหยุน่ความคิดของเขาได้ คือ EF เป็นทกัษะของสมอง แตเ่นือ้หาคือสิ่งท่ีเรา

ท าเป็นตวัอยา่งให้เขาดใูนแตล่ะวนั จนเกิดเป็นทกัษะสงัคม เราอาจจะเข้าใจวา่ต้องเรียนในโรงเรียนจงึ

จะได้ทกัษะสงัคม แตท่กัษะสงัคมแรกท่ีลกูเรียนคือจากพอ่กบัแม่  
 
ทกัษะอารมณ์เป็นทกัษะท่ียากมากส าหรับเด็ก เพราะต้องอาศยัค าศพัท์ท่ีจะจบัอารมณ์ของตวัเองเพ่ือ

จะท าความเข้าใจก่อน จงึจะสามารถจดัการกบัอารมณ์นัน้ได้ แตถ้่าเขาไมมี่ค าศพัท์ท่ีจะมาบอกวา่ เขา

เป็นอะไร เขาก็จะหงดุหงิดมาก เม่ือความหงุดหงิด โกรธ เสียใจนัน้อยูใ่นระดบัสงู  EF ของเดก็ท่ีอายยุงั

ไมถ่ึง 25 ปีจะท างานได้ยาก แตถ้่าเราชว่ยผ่อนอารมณ์ของเขา ด้วยการบอกวา่ “รู้วา่อยากได้ ไปพบัผ้า

หม่แล้วมาเลน่” ท าให้เขารู้ว่าควรท าอะไรก่อน-อะไรหลงั ถ้าลกูบอกวา่ “จะเลน่ๆ” ให้แม่บอกวา่ “ฟังดีๆ 

แมใ่ห้เลน่หรือเปลา่ แม่บอกว่าอะไรนะ ท าอะไรก่อน พบัผ้าหม่แล้วไปเลน่” ค าพวกนีจ้ะชว่ยท าให้ลกูไม่

ตอ่ต้านและอารมณ์ไมส่งูขึน้ จน EF มาท างานด้วยไมไ่ด้ ลองพดูจนติดปากและค าพดูเหลา่นี ้หากวา่

ลกูพดูวา่ “ได้” กบัเพ่ือนๆ ก็จะเป็นสิ่งท่ีดี เพราะฉะนัน้ EF ลกูจะดี เพราะเขามีความคดิยืดหยุ่น แตถ้่า

ลกู self ไมเ่ตม็ เขาจะไมยื่ดหยุน่ เหมือนกบัท่ีเขาไมยื่ดหยุน่กบัเรา สงัเกตได้วา่ลกูมีเปา้หมายท่ีชดัเจน 

ลกูท าทกุวิถีทางเพื่อจะได้สิ่งนี ้เพราะฉะนัน้ ถ้าเรารู้วา่ลกูก าลงัใช้สารพดัวิธีการ เม่ือเรารู้แล้ววา่เขา

อยากได้ตรงนี ้เราจะบอกเขาอยา่งไรวา่วิธีท่ี “ได้” แบบสมควรคืออะไร อะไรท่ีไมไ่ด้ เป็นการลงโทษเขา

พอแล้ว นัน้คือ Firm แตค่ าพดูของเราจะต้อง Kind ใจดี จะต้องชว่ยเขานิดหนึง่ “รู้วา่อยากได้ จะได้

เม่ือไหร่...” 
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ลกูกินขนมก่อนกินข้าวได้หรือไม ่ได้ ให้แม่บอกวา่ “กินทัง้หมดนีใ้ห้หมด ทัง้ขนมและข้าว จะกินอะไร

ก่อนหลงัก็ได้” เร่ืองนีเ้ราเคยพดูกนัแล้ววา่เม่ือเราโตขึน้ เราก็กินขนมก่อนกินข้าว แล้วท าไมเราท าได้

เพราะเราโตแล้วหรือ?  ถ้าเขาถามวา่ท าไม เราอาจจะคยุกบัเขาก็ได้วา่ “แมเ่ห็นเด็กทกุคนกินขนมก่อน

แล้วไมกิ่นข้าว ท าให้อ่ิมก่อน แล้วหนจูะเป็นแบบนัน้หรือเปลา่ หนกิูนก่อนได้นะ หนกิูนให้หมดตรงนี ้ได้

ไหม” ถ้าได้ก็กิน แตถ้่าเขาท าไมไ่ด้ ครัง้ตอ่ไปแมก็่พดูใหม ่“แมใ่ห้โอกาส กินขนมก่อนได้ แตต้่องกินข้าว

ให้หมดด้วยนะ” เป็นการให้โอกาสเขาอีกครัง้ แตถ้่ายงัทานไมห่มดอีก ครัง้ตอ่ไปจะ “ไม”่ ให้ลองใหม ่

เพราะวา่เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้มาแล้ว ท าให้เขามีประสบการณ์เดียวกบัเรา เราสามารถพดูเท้าความได้ 

“ครัง้ท่ีแล้ว หนกิูนหมดหรือเปลา่นะ” ถ้าไมไ่ด้ก็ลองใหม่ เราก าหนดได้วา่จะให้วนสกัก่ีครัง้ หรือเราจะใช้

วิธีจ ากดัปริมาณขนมก็ได้  
 

4. ลูกใช้ค าพูดแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตนเองได้ เช่น บอกว่า “แม่ หนูเร่ิมหงุดหงดิแล้วนะ”  

ให้คะแนน 6-7 ลูกสามารถบอกได้บ้าง 

ครูหม่อม : ทกัษะนีเ้ป็นทกัษะสะสม ลกูต้องได้ยินและเข้าใจมนั เขาจงึบอกได้วา่ โกรธ โมโห เศร้า เสียใจ 

แสดงวา่เราเคยใช้ค าพดูนีก้บัเขา และค าพดูท่ีเราพดูตรงกบัความรู้สกึเขา เม่ือมนัไมข่ดัแย้งกนั เขาจงึ

จ าแล้วเอามาพดูได้  
 

 ถ้าลกูพดูบอกวา่”แมค่รับลองฟังหวัใจไตตัน้สิ ไตตัน้ก าลงัโมโหนะ”แบบนีก็้ถือวา่ได้ใชไ่หม  

ครูหม่อม : เรียกว่าได้มาก เวลาท่ีคนก าลงัโมโหจะเรียบเรียงค าพดูได้ยาก ต้องมีการยบัยัง้ชัง่ใจมาก่อน เพราะ

เวลาท่ีเราโมโห โกรธ เราจะเรียบเรียงค าพดูไมไ่ด้ มกัพดูตดิๆ ขดัๆ หรือต้องพดูเสียงสงู เพราะวา่เรา

ยบัยัง้ชัง่ใจไมไ่ด้ แตก่ารท่ีเขาหยดุแล้วบอกวา่เขาก าลงัโกรธ คือ การรู้ตัว ต้องใช้ท้ังการยับย้ังช่ังใจ 

และใช้ working memory (ความจ าเพ่ือใช้งาน) ดงึเอาค าศพัท์ท่ีจะมาบอก เม่ือเราแสดงความเข้าใจ 

สิ่งท่ีเกิดขึน้แตเ่รายงัมองไมเ่ห็นในตอนนีก็้คือ เม่ือเขาโตขึน้ไป เห็นเพ่ือนก าลงัโมโห เขาก็จะสามารถดงึ

ค าท่ีเราเคยพดูกบัเขาวา่ “โอเค รู้วา่โมโห พร้อมแล้วคยุกนันะ” น่ีคือ “ทักษะสังคม”  

ในทางกลบักนั ถ้าแมไ่มฟั่ง ลกูโมโหก็ไปท าให้มนัหายเอง แล้วคอ่ยมาคยุกนั เม่ือลกูโตขึน้ ออกไป เห็น

คนโมโห เขาก็จะไมส่นใจ  
 

5. ก่อนเข้ากิจกรรมฉันชมลูกบ่อยแค่ไหน ทุกวันนีฉั้นชมลูกบ่อยแค่ไหน  

เม่ือก่อนชม โดยการบอกว่า “ชอบ” แต่ไม่ได้ชมให้สุดซอย แต่ตอนหลังให้คะแนน 9-10  
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ครูหม่อม : เวลาท่ีเราท าอะไรก็ตาม ลกูจะมองเห็นเราตลอด แล้วลกูก็จะแปลตามความรู้สกึของเขา 

ยกตวัอย่าง กรณีท่ีลกูคนโตงอแง แล้วแมแ่ก้ปัญหาด้วยการพาน้องเดินหนีออกไป ความรู้สกึท่ีชดัเจน

ของพ่ีคนโตคือ “ฉนัอยากได้แม”่ แตส่ิ่งท่ีมองเห็นคือ แมอุ่้มน้องออกไป สว่นความรู้สกึของแม ่“ฉนัโมโห 

ถ้าฉนัอยู ่ฉนัต้องพดูทิ่มแทงลกูแน่ๆ  ฉนัถอยดีกวา่” แตด้่วยความเป็นแมข่องลกูอีกคนหนึง่ จะทิง้ลกูอีก

คนไว้ก็ไมไ่ด้ จงึต้องอุ้มไปด้วย ซึง่ลกูจะไมเ่ข้าใจแม ่ลูกเหน็แม่อย่างไร เขาก็จะแปลความตาม

ความรู้สึกของเขา เพราะฉะนัน้ อย่าคาดหวังว่าลูกจะเข้าใจเรา ในสว่นนีเ้ป็นหน้าท่ีของเราไมใ่ช่

หน้าท่ีของลกู  
 
ความคาดหวังของลูก พ่อแม่ท าให้ได้ แต่ความคาดหวังของพ่อแม่ ลูกยังท าให้ไม่ได้ ดังน้ัน 

พ่อแม่ต้องสอน เชน่ อยากให้ลกูเป็นคนดี เราต้องนัง่คดิวา่ “คนดี” คือ ต้องรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเอง 

ให้คนอ่ืนได้ ลกูจะมีน า้ใจ ลกูต้องอิ่ม (ตามธรรมชาตขิองมนษุย์) ลกูอ่ิมรักอ่ิมอบอุ่น เขาก็สามารถให้

คนอ่ืนได้ ลกูได้รับค าชม ชมจนเขาอ่ิม เขาก็ชมคนอ่ืนได้ ยินดีเม่ือผู้ อ่ืนได้ดีได้ เขาท าได้เพราะเขาดงึ

จากกระปกุท่ีพอ่แมส่ะสมให้ (สมองเหมือนกระปกุ) เขาจงึสามารถมองคนอ่ืนได้วา่พฤตกิรรมนีแ้ปลวา่

อะไร ถ้ามนัมีความหมายกบัเขา เชน่ เพ่ือนของเขาแบง่ของให้เขา เขาจะ Appreciate  อยา่งสดุซึง้ เขา

จะรู้วา่น่ีแหละคือ คนมีน า้ใจ เขาไมไ่ด้เห็นวา่เพ่ือนแบง่ของให้แล้วจบ แตเ่ขาจะแปลความหมายได้  
 

6. ฉันชมลูกสุดซอยทุกครัง้ 

ให้คะแนน 9-10  

ครูหม่อม : ครัง้ท่ีแล้วท่ีเจอกนั มีพอ่แมบ่อกว่า “จะชมสดุซอยแตล่กูวิ่งไปแล้ว” ตอนนีเ้ราชมเร็วขึน้ น่ีคือ

ธรรมชาตสิมอง เม่ือท าซ ้าๆ จะท าได้เร็วขึ้น เพราะฉะนัน้ สิ่งท่ีลกูได้ยินซ า้ๆ ลกูก็คิดวา่ตวัเองเป็น

แบบนัน้ ตรงนีส้ าคญั เรียกว่า “วัคซีน”  

 เคยได้ยินมาวา่ ถ้าหากวา่เราชม เดก็จะรอให้ชมก่อนจงึจะท า จงึเกิดเป็นค าถามว่าควรจะ

จดัการอยา่งไร กงัวลวา่ถ้าไมช่ม ลกูก็จะไมท่ าเลย กลายเป็นเด็กติดค าชมก่อน  

ครูหม่อม : ขัน้ท่ีหนึง่ คือ ถ้าจะใช้วิธีนี ้พอ่แมต้่องเห็นก่อนวา่ “ลูกท าแล้วจึงชม” ลกูไมรู้่มาก่อนว่าเราจะชม 

แตส่ าหรับเด็กท่ี “ชมก่อน แล้วเดี๋ยวท า” ถ้าเป็นครูหม่อมก็จะชม ในกรณีนีแ้ปลวา่ self ยงัไมเ่ตม็ แตถ้่า

เป็นการซือ้ขนมให้ก่อน แล้วจงึจะท า แบบนีก็้ไมจ่ าเป็นต้องให้กินขนม การให้รางวลักบัค าชมตา่งกนั 

แม้จะเป็นคนท างาน วยัท่ีโตแล้ว หากเขาบอกว่า “ให้เครดติเขาด้วยนะ แล้วเขาจะท า” ครูหม่อมก็จะให้ 
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ถ้าเขาท าในสิ่งท่ีเราขอให้เขาท า เราก็ต้องให้ ก็ต้องชม ส าหรับครูหมอ่มคดิวา่โอเค แล้วคณุพอ่คณุแม่

คดิว่าอยา่งไร...  
 
พวกเราอาจจะไมเ่คยเจอ เพราะเร่ิมต้นจากการท าแล้วชม แตค่ณุพอ่บอก “เด๋ียวลกูจะตดิค าชม” 

พบวา่คนท่ีตดิค าชมส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ี self ไม่เตม็ เป็นธรรมชาตท่ีิถ้า self ของเราเตม็ เรา

จะไม่ต้องมาชมก็ได้ แต่มันจะเป็นวัคซีน บางครัง้มีบางคนชมก็ไมไ่ด้เกิดผลกบัเรา จะต้องเป็นบาง

คนท่ีเราแคร์มนัจงึจะเกิดผล แตเ่ด็กท่ี self ไมเ่ตม็ เขาก็จะขอกบัทกุคน  เพราะวา่แม/่พ่อไมมี่อยูจ่ริง ก็

จะเป็นลกูท่ีเดินออกไปในสงัคมแล้วเป็นคนท่ีขอความรักจากคนอ่ืน ไมใ่ชเ่ป็นคนท่ีเข้าไปในสงัคมแล้วมี

ให้คนอ่ืน เพราะฉะนัน้ ขอให้ชม สิ่งท่ีดีๆ ก็ชม  
 

7. ฉันเร่ิมได้ยนิลูกฉันชมผู้อ่ืน  

 เขาจะชมน้องสาวตวัเอง “เป็นเดก็ดี ชว่ยพ่ีเก็บของด้วย” แล้วเขาก็กอดและหอมแก้มน้องด้วย  

 ลกูจะเลา่ให้ฟังวา่ “เม่ือกีพ่ี้ออมสินหกล้ม หนบูอกพ่ีออมสินวา่ ไมเ่ป็นไรนะ เด๋ียวก็หาย” ลกูจะ

มีเร่ืองมาเลา่ให้ฟังทกุวนั ไปห้างสรรพสินค้า ลกูก็ชมเดก็ท่ีเลน่อยูข้่างๆ วา่ “เก่ง เก่งมากเลย 

ท าได้ยงัไง”  

ครูหม่อม : เม่ือลกูมาเลา่ให้ฟัง คณุแมไ่ด้ชมลกูหรือไม ่หากแมดี่ใจท่ีลกูชมคนอ่ืน เราก็ควรบอกให้ลกูได้รู้ ชม

ลกูด้วย  
 

8. ก่อนท่ีเราจะมาเจอกัน ฉันพูดค าว่า “ห้าม-ไม่-อย่า-หยุด” ทุกวันนีถ้้าลูกขอ ฉันจะบอกว่า “ได้”  

เดมิพูดค าว่า “ห้าม-ไม่-อย่า-หยุด” ให้เตม็ 10 คะแนน ทุกวันนี ้บอกลูกว่า “ได้” 9 คะแนน  

 ลกูบอกวา่ “ขอกินขนมก่อนได้ไหม” แมก็่บอกวา่ “ได้ ขอให้ทานคร่ึงหนึง่ก่อนได้ไหม ทานข้าว

หมดแล้วให้กินหมดเลย” สามีบอกว่า “ให้นึกถึงตอนเธออยากกินขนม บางทีเธอชวนฉันไปกิน

ข้าว สดุท้ายเธอเข้าร้านขนม” เขาบอกวา่ให้เรานึกถึงตวัเอง วา่เรายงัท าไมไ่ด้ แล้วลกูเป็นเด็ก 

เราก็ต้อง Flexible บ้าง ซึง่ก็จริงท่ีเรากินขนมก่อนกินข้าวในบางครัง้ 

 เร่ืองกินข้าว บางทีอาหารมาเป็นเซ็ท มีไอศครีมมาด้วย ลกูจะบอกว่า “แมห่นขูอกินไอศครีม

ก่อนได้ไหม” แมบ่อก “ได้คะ่ หนทูานข้าวให้หมดด้วยได้ไหม”  ลกูตอบวา่ “หมดคะแม่” ลกูก็จะ

ทานไอศกรีมบ้าง ข้าวบ้าง บางทีก็บอกเขาว่า”น่ีหนรูู้ไหม พระฉนัอาหารยงัไง” เคยพาเขาไปท่ี

วดัแล้วเขาก็ถาม”แม ่พระฉนัได้ยงัไงทัง้หมด” เราตอบวา่ “ทา่นฉนัทัง้หมด หนก็ูกินให้หมดนะ”  
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ครูหม่อม : ส าหรับหลานครูหมอ่ม เราคดิวา่เขาเลน่ บอกเขาวา่ “แมมมอส อยา่เอาอาหารมารวมกนัอย่างนี ้

เราเลน่ของกินไมไ่ด้”  เขาตอบวา่ “ หนไูมไ่ด้เลน่ หนอูยากท าเหมือนพระ” คือเขาอยากรู้วา่รสชาตจิะ

เป็นอย่างไร จะกินได้หรือเปลา่ เรามองว่าก็ไมเ่ป็นไร แล้วจะกลายเป็นเร่ืองสนกุ เขาก็จะมีความสขุกบั

การกิน มีแตเ่ราท่ีต้องท า 1-2-3-4 ตามท่ีเราคดิ การพาลกูหลดุออกจากกรอบบ้าง ลกูก็ชอบ สนกุ 

เหมือน set zero บ้าๆคลัง่ๆ ไปเลย จากนัน้ ก็บอกลกูวา่ “โอเค เรากลบัเข้าสูชี่วิตปกต”ิ แล้วเร่ิมใหม ่

แล้วก็ท าใหม่ ท าเชน่นีล้กูจะชอบ คือ เราพาลกูไปปลดปลอ่ยจากสิ่งเครียดๆ ภายนอกกบัเราได้  

 ทกุครัง้ลกูจะต้องท าการบ้านก่อน เขาขอวา่ “แม ่วนันีห้นขูอเลน่ก่อนท าการบ้านได้ไหม” แม่

บอกวา่ “ได้ แล้วหนจูะท าการบ้านเสร็จใชไ่หม” ลกูบอกว่า “เสร็จคะ่ หนเูลน่แป๊บเดียว” เขาก็รู้ 

limit ของเขา เลน่เสร็จก็กลบัมาท าการบ้านและท าเสร็จทนัเวลา  

 ปกตจิะอยูส่องบ้าน วนัศกุร์จะกลบับ้านตวัเอง ทกุครัง้ก็จะเอาการบ้านกลบัไปท า แตค่รัง้นีลื้ม 

แมลื่ม ลกูก็ลืม วนัอาทิตย์จะกลบัมาถึงบ้านคณุยายเร็วขึน้ ลกูอยากข่ีจกัรยาน เขาก็เดนิมาหา 

“มาม๊ี ขอไปข่ีจกัรยานได้ไหม” แมบ่อกวา่ “ก็ไปส”ิ แตค่นท่ีมีปัญหาคือ ยาย ยายบอกวา่ “ไมใ่ห้

ลกูท าการบ้านก่อนเหรอ” แม่จงึบอกว่า “ไปเลน่แป๊บเดียว เดี๋ยวหลานก็กลบัแล้ว” จงึให้ไปข่ี

จกัรยาน เหมือนลกูรู้เวลา สกัพกัเขาก็เข้ามานัง่ท าการบ้านจนเสร็จโดยท่ีเราไมต้่องบงัคบั 

ดีกวา่การทะเลาะกนัอีก  

ครูหม่อม: ลูกเกิด EF อะไรบ้าง  

Planning, Organize และสิ่งท่ีส าคญัท่ีเรียกว่า sense of timing เป็นเร่ือง Time and Space คือ 

รู้ตัวว่าเดี๋ยวเราต้องไปท าการบ้าน sense of timing หรือรู้ว่าตอนนีม้นัเสียเวลาไปเทา่ไหร่แล้ว หรือ

มีตวัท่ีจะให้เขายดึหลกัวา่ เดีย๋วเขาต้องท าอะไร เหมือนเราเลน่ไลน์ เลน่เฟสบุ๊ค มารู้ตวัอีกทีก็ตีสอง 

(แตต่อนท างานเรากลบัรู้สกึง่วง) ถ้าหากวา่ลกูเป็นเชน่นัน้แปลวา่ เขาไมรู้่จกัการ planning เพราะไมมี่ 

Inner Voice ท่ีบอกลกูว่า “โอเค ไปเลยลกู แล้วเด๋ียวมาท าการบ้านนะ” เป็น Inner Voice ท่ีอยู่ในใจ

ว่าเดี๋ยวต้องไปท าการบ้าน เพราะฉะนัน้ เม่ือเวลาผา่นไปสกัครู่หนึง่ เขาจะรู้สึกวา่เขาต้องกลบัไป แต่

คนท่ีเลน่จนเหน่ือยหอบก็ยงัจะเลน่อยู ่คือ ใจติดอยูก่บัตรงนี ้แล้วไมอ่ยากกลบัไป ซึง่การไมอ่ยาก

กลบัไปท าการบ้านของลกูบางครัง้ไมใ่ชเ่ป็นเพราะการบ้าน แตเ่ป็นเพราะความสมัพนัธ์มากกวา่  

 ปกตเิวลานัง่ท าการบ้าน (ไม่ใชก่ารบ้านท่ีจริงจงั) เชน่ การลากเส้น แมจ่ะให้ลกูนัง่ท่ีโต๊ะประจ า

ซึง่เป็นโต๊ะทานข้าว มีวนัหนึง่ลกูขอลงไปนัง่ท่ีพืน้ท่ีมีสเตป็ ในใจก็คิดวา่มนัจะโอเคหรือเปลา่ 
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แตก็่บอกลกูวา่ “โอเค” เราตัง้ใจวา่ขอให้เขาท าการบ้านเสร็จ ถ้าลกูอยากเปล่ียนท่ีก็ลองด ูพอ

ลงไปนัง่ท า ก็ได้อีก feeling แล้วแมวก็เดนิมานัง่อยูข้่างๆ เหมือนวา่แมแ่มวก็ยงัอยากท่ีจะเป็น

หนึง่ในความสนใจของเรา หรืออยูใ่กล้ๆ เราก็สงัเกตลกู เห็นวา่เขาก็สามารถท าได้ มีความสขุท่ี

มีแมวมานัง่อยูข้่างๆ ด้วย รู้สึกวา่ moment นีก็้ดีเหมือนกนั 

ครูหม่อม : มีสิ่งหนึง่ท่ีครูหม่อมเห็น แล้วอยากให้คณุพอ่คณุแมภ่มูิใจในตวัเอง คือ สงัเกตเห็นว่าเวลาลูกจะ

ท าอะไร เขาขอพ่อแม่ทุกคร้ัง ท าไมเขามาขอพ่อแม ่น่ีคือสิ่งท่ีเรียกว่าความผูกพัน (Attachment) 

ท าแล้วสายสมัพนัธ์ของเราอยา่งดีอยูใ่ชไ่หม แตถ้่าลกูขอแล้วแมบ่อก “ไม่ๆ ” สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ 1) แอบท า 

2) ไมข่อ เพราะเขาสามารถคาดการณ์ได้แล้ววา่ พดูแล้วเด๋ียวแม่ก็จะพดู 1-2-3-4  ถ้าขอแสดงว่ามี

ความเป็นไปได้ว่าจะได้ น่ีคือธรรมชาต ิถ้าขอแล้วยงัไงก็ไมไ่ด้ เดก็ก็จะไมข่อ น่ีคือ เร่ืองของการเรียนรู้ 

และลกูก็เรียนรู้เร็ว  
 
ขอให้อภยัตวัเอง It’s Ok. เร่ิมใหม ่set zero ไมเ่ป็นไร ทกุอยา่งเร่ิมใหมไ่ด้ ใครท่ีวนันีห้ลดุ เผลอไปดลุกู 

ขึน้เสียง ไมมี่เหตผุล ใช้สมองสว่นอารมณ์กบัลกู นกึได้แล้วให้ไปขอโทษลกู ลกูให้อภยัก็จบ  

 เคยเผลอดลุกู คิดได้ว่าท าไมเราท าแบบนีก้บัลกู จงึหนัมาบอกลกูวา่ “แมข่อโทษนะลกู ลกูรู้ใช่

ไหมวา่แมข่อโทษเร่ืองอะไร” ลกูบอกวา่ “รู้คะ่แม ่ไมเ่ป็นไรคะ่”  

 ลกูสาวของตวัเอง ก็จะบอกว่า “ไมเ่ป็นไร ครัง้หน้าแมอ่ยา่ท าแบบนีอี้กนะ”  

ครูหม่อม : แสดงวา่คณุแม่พดูประโยคนีบ้อ่ย และอยา่ลืมเร่ืองช้างสีชมพ ูถ้าหากแมพ่ดูวา่ “คราวหน้าอยา่ท า

แบบนีอี้ก” สิ่งท่ีจะอยูใ่นหวัลกูคือ “ท าแบบนีอี้ก” น่ีคือเหตแุละผลของแท้ เป็นธรรมชาติ 
 

9. ทุกวันนี ้เม่ือลูกขอ ฉันจะบอกว่า “ได้” และทุกวันนีลู้กรู้ว่าท าอะไรได้เม่ือไหร่ ท าอะไรได้ ท า

อะไรไม่ได้ตอนไหน (การท่ีลูกรู้ว่าจะต้องท าอะไรเม่ือไหร่ สิ่งนีเ้รียกว่า “วินัย”) 

 ลกูจะรู้วา่หลงัจากกลบัมาจากโรงเรียน เข้าบ้านมา ต้องวางรองเท้าตรงไหน  รู้ว่าเขาจะได้เลน่

ก่ีโมง จะตัง้เวลาไว้ว่า ถึง 17.00 น. ลกูต้องมาท าคมุอง ท าเสร็จแล้ว เราจะไปกินข้าวด้วยกนั 

กินข้าวเสร็จก็ขึน้ห้อง ไปอาบน า้ อ่านนิทานแล้วก็นอน ถ้าแมห่ยิบโทรศพัท์มาเล่นระหว่างทาง 

เขาก็จะบอกวา่ “แมค่รับ น่ีมนัหมดเวลาท างานแล้ว น่ีมนัดกึแล้ว”  

 ต่ืนเช้า ถ้าแมม่าเรียก แมจ่ะไปอาบน า้ก่อน เม่ือแมอ่าบน า้เสร็จ ลกูก็จะลกุแล้วไปอาบน า้เอง  

แตง่ตวั ใช้เวลาเลน่ท่ีโรงเรียนให้เตม็ท่ี จะท าการบ้านก่อนให้เสร็จท่ีโรงเรียนแล้วคอ่ยเล่น ตอน
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เย็นกลบัมาท่ีบ้าน ถ้าไมมี่การบ้าน ลกูก็จะเลน่ เขาจะรู้วา่ถ้าไมมี่การบ้าน เขาจะเลน่ตอ่ท่ีบ้าน

ได้ จากท่ีโรงเรียนเลน่กบัเพ่ือนได้ไม่มากเทา่ไหร่ แตเ่ม่ือกลบัมาท่ีบ้านก็จะได้เลน่เตม็ท่ี รู้เวลา

อาบน า้ รู้ว่าต้องนอนก่ีโมง มีการอ่านนิทานก่อนนอน เร่ืองการนอน บางครัง้ลกูไมอ่ยากนอน 

เขาจะชอบอา่นนิทาน แม่ต้องบอกว่า “หมดเวลาแล้วลกู ขอเก็บก่อน คืนนีแ้คนี่พ้อ “  

 รู้วา่จะท าอะไรได้เม่ือไหร่ คือ มกัจะชวนเขาตากผ้า ทกุครัง้ท่ีออกไปตากผ้าท่ีราวหน้าบ้าน เขา

จะต้องใสร่องเท้าส้นสงูท่ีเป็นคูเ่ก่าของแม ่คือเขาอยูใ่นวยัท่ีมีจินตนาการ จะอินเร่ืองเจ้าหญิง

มาก “ฉนัคือเอลซา่ ใครท าเสร็จก่อนได้เป็นเอลซา่นะ ใครท าเสร็จสดุท้ายได้เป็นแอนนา สว่น

พอ่เป็นเจ้ากวางคริสตอฟ” แมจ่ะให้ลกูใสร่องเท้าคูนี่ต้อนตากผ้า เพ่ือท่ีเขาจะได้ท างานบ้าน

พร้อมเราไปด้วย เม่ือท างานบ้านเสร็จ เขาก็รู้ว่าจะได้เลน่ทราย ข่ีจกัรยานวนในบ้าน มกัจะท า

ในชว่งวนัหยดุ คือ ให้รู้ว่าวันหยุดหน่ึงวัน เราจะมีการท างานบ้านของเรา  

 ปกตเิวลาเขาทานข้าวเสร็จ เขาจะเดนิเอาจานไปเก็บเอง ชว่งหลงัก็จะช่วยเอาจานของคุณ

พ่อคุณแม่ไปเก็บให้  

ครูหม่อม: สิ่งเหลา่นีเ้กิดจากจงัหวะของพวกเราท่ีได้ท าตอ่เน่ือง ชอบท่ีคณุแม่บอกวา่ “ก็โอเค ให้ลกูใสส้่นสงูไป

ท างานบ้าน” ลกูอาจจะสงูขึน้แล้วท าให้ตากผ้าถึงก็ได้ การท างานบ้านไม่จ าเป็นต้องเครียด เด็กๆ 

จะหาอะไรท าเพ่ือให้เขาโอเคท่ีจะท า ท าให้เป็นเร่ืองสนุก เป็นเร่ืองดีในการจะท าอะไรสักอย่าง

แล้วมองให้เป็นเร่ืองสนุก น่าท า  
 
ตอนนีค้ณุแม่คณุพอ่ท าเป็นแล้ว “เป็น” ตรงท่ีว่าทกุอยา่งท่ีลกูบอกวา่จะท าอะไร เม่ือไหร่ จะมีสิ่งท่ีเขา

อยากท าเข้ามาอยู่ด้วยเสมอ ตอนแรกๆ สิ่งท่ีคณุพอ่คณุแมอ่ยากได้คือ อาบน า้เสร็จกินข้าว กินข้าว

เสร็จแล้วแปรงฟัน แปรงฟันเสร็จแล้วนอน และเวลาท่ีพแ่มม่องแคนี่ ้ข้อความท่ีออกจากปากก็คือ “กิน

เร็วๆ เสร็จแล้วจะได้อาบน า้” เหมือนท่ีเราเคยคยุกนัวา่ ถ้าหวัหน้ามาบอกเราวา่ “ท างานนีเ้สร็จเร็วๆ นะ 

จะได้ให้อีกอยา่งหนึง่” เทียบกบับอกว่า “ท าอนันีเ้สร็จนะ เดี๋ยวให้กลบับ้านเร็วเลย แตเ่อางานกลบัไป

ด้วยนะ ท าเม่ือไหร่ก็ได้ แตใ่ห้สง่วนัพรุ่งนี”้ ความรู้สกึและแรงท่ีอยากจะท าจะตา่งกนั เพราะฉะนัน้ 

“อาบน า้ลกู เด๋ียวมาเลน่” “กินข้าวเสร็จแล้ว ลกูจะได้ฟังนิทาน” คือ น าสิ่งท่ีลกูอยากท ามารวมกนักบั

ของพอ่แมด้่วยแล้ว และงาน routine ของลกูต้องมีลกูรวมอยูด้่วย ไมเ่ชน่นัน้ลกูจะไมมี่ self  ซึง่เร่ืองท่ี

คณุพอ่คณุแมเ่ลา่มามีสิ่งเหล่านีร้วมอยูด้่วย ดงันัน้ อยากให้คณุพอ่คณุแมภ่มูิใจในตวัเอง วา่สิ่งเหลา่นี ้

ได้มาจากมือของพอ่แมเ่อง เม่ือได้ตรงนีแ้ล้ว เราอาจจะคอ่ยๆ เพิ่ม ตอ่ยอดได้ เพราะเม่ือเป็น routine 
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มาสกัพกัหนึง่แล้ว ลกูของเราก็พร้อมท่ีจะตอ่ยอดเหมือนกนั ส าหรับเดก็บางคน สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้เอง 

เชน่ เก็บของตวัเองแล้วนกึถึงคนอ่ืนได้  

 ลกูเก็บของตวัเองเสร็จ แล้วบอกวา่ “มาม๊า มีอะไรให้หนชู่วยไหม” แมฟั่งแล้วรู้สกึโดนใจมาก 

เขาไมไ่ด้พดูบอ่ย เม่ือเราท า เขาก็ท ากลบัมาท าให้ใจเราฟูมาก รีบไปเลา่ให้พอ่ฟังโดยพดูตอ่

หน้าลกู วา่ลกูพดูแบบนี ้เหมือนเป็นการชมเขาตอ่หน้าคนอ่ืน เพราะวา่มีคา่มาก เราเลยอยาก

ท าให้พอ่รู้และลกูรู้ด้วยวา่แม่ชมให้คนอ่ืนฟัง  

ครูหม่อม : เทคนิคนีดี้ คือ การชมลูก ไห้ชมดังๆ แต่เวลาจะสอนให้คุยกันสองคน เสียงเบาๆ ไมต้่องบอก

เสียงดงั อย่างท่ีบอกเร่ืองสมองซีกซ้าย-ซีกขวา ซีกซ้ายแปลภาษา ซีกขวาแปลอารมณ์ ซึง่สมองจะแปล

อารมณ์ได้เร็วกวา่ เพราะฉะนัน้ เวลาท่ีบอกวา่ “ไปท าเร็วๆ สิ” เหมือนเวลาท่ีเราก าลงัเดนิไปล้างจาน 

แล้วสามีตะโกนตามมาวา่ “ล้างจานด้วยนะ! ไมใ่ชว่างทิง้ไว้ละ!” เราท่ีก าลงัจะเดนิไปล้างจาน แตเ่ม่ือ

ได้ฟังน า้เสียงท่ีเหมือนสัง่ สมองจะเร็วมาก เราจะคดิวา่ “ไม ่แกไปล้างเลย” ส าหรับลกูก็เชน่กนั อยา่ลืม

วา่สมองสว่นหน้าจะเจริญเติบโตเตม็ท่ีเม่ืออาย ุ25 ปี ตอนนีล้กูเราอายไุมถ่ึง 6 ขวบ เพราะฉะนัน้ ให้เรา

ลองคดิทบทวนดวูา่ สิ่งท่ีเกิดขึน้ตอนนีเ้ป็นสิ่งท่ีครอบครัวควรจะยินดีได้แล้ว เพราะลกูๆ ก็อยากได้ยิน

เหมือนกนัวา่เขาท าอะไรส าเร็จ  
 
Self-esteem เกิดจากการสะสมความส าเร็จ ส่ิงท่ีเราสอนลูกทุกอย่าง เป้าหมายคือ วินัย ให้ลูก

รู้จักการจัดการตัวเองได้ในแต่ละวัน ลูกรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง หากว่าพอ่แม่ตอบได้วา่ ทกุวนันีลู้ก

รู้แล้วว่าตัวเองท าอะไรได้เม่ือไหร่ หน้าท่ีเขาคืออะไร หรือแม้แต่วิธีการท่ีลูกพูดกับเรา เขารู้ว่า

พูดประมาณน้ีแล้วจะได้ น่ีคือ ส่ิงท่ีลูกต้องรู้ว่า “หนูท าส าเร็จ หนูมีวินัย หนูจัดการดูแลตัวเอง

ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้”  
 

10. พ่อแม่ให้ลูกช่วยท างานบ้านบ้างหรือไม่ ให้ลูกท าอะไรบ้าง  

 เวลาท่ีลกูอารมณ์ดี พอ่แมข่อให้ท าอะไร ลกูจะท าให้ทกุอย่าง  

ครูหม่อม : น่ีคือสิ่งท่ีเราอยากหลอ่เลีย้งเอาไว้ คือ เวลาท่ีลกูอ่ิม เขาจะให้ความร่วมมือกบัเราง่าย แตเ่วลาท่ีเขา

ไมไ่ด้รับการตอบสนอง ลกูก็จะมุง่เปา้ไปวา่ “ฉนัอยากได้อนันี”้ แล้วก็แสดงออกเป็นพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ี

ท าให้แมป่ร๊ีด หลกัมีอยูแ่คนี่ ้เพราะฉะนัน้ เราจะท าอยา่งไรให้ลกูรู้สกึอุน่ใจได้ตลอด แม้วา่ลกูอารมณ์

เสีย แตเ่ราจะเป็นเหมือนเดมิ และเม่ือลกูชว่ยท างานบ้าน เราก็ควรมีการช่ืนชมลกู  
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 ชมลกูวา่ “พ่ีปลาดาวเก่งมากเลย ชว่ยแมล้่างจานด้วย พ่ีปลาดาวเก่งมากเลยชว่ยเอาขวดนม

น้องไปไว้" พยายามจะชมให้มาก การท่ีลกูชว่ยแมล้่างจาน แปลว่า พ่ีปลาดาวมีน า้ใจ บางครัง้

เราก็บอก แตบ่างครัง้ก็ลืมบอก 

ครูหม่อม : ไมเ่ป็นไร เร่ิมใหม ่ 

 ล้างจาน และทกุอาทิตย์ลกูจะซกัรองเท้าแตะของเขาเอง (ลกูจะมีรองเท้าแตะใสท่ี่โรงเรียน 

แล้วจะให้เอากลบัมาทกุอาทิตย์) น่ีคือหน้าท่ีของเขา ตอนแรกท าให้ลกูดวูา่ท าอยา่งไร 

หลงัจากนัน้ เขาถามวา่ “หนทู าเองได้ไหม” แมก็่ให้เขาท าเอง ชว่งเสาร์-อาทิตย์ท่ีผา่นมาพอ่กบั

แมไ่มอ่ยูบ้่าน จงึให้เขาอยูก่บัอามา่ แม่ก็ทวนกบัเขาวา่เขาต้องท าอะไรบ้าง เขาบอกวา่ “ซกั

รองเท้า” อามา่ก็บอกวา่ “จะท าเป็นได้ยงัไง” พอ่จงึพดูขึน้มาวา่ “ลกูท าได้ เป็นหน้าท่ีของเขา 

เขาท าเองทกุอาทิตย์” พอลกูได้ยินก็หยิบรองเท้าไปซกัเลย  

 เก็บผ้า แยกผ้าเพ่ือท่ีจะเตรียมซกั เม่ือซกัเสร็จแล้วก็เอาใส่ไม้แขวนเสือ้ ให้ลกูรับผิดชอบแขวน

เฉพาะของตวัเอง ใสไ่ม้แขวนเสือ้แล้วเอาไปตาก เม่ือผ้าแห้งแล้ว แมเ่ก็บมาให้ ลกูพบัผ้าของ

ตวัเอง แล้วก็เอาใสใ่นตู้  เตรียมกระเป๋าเอง ให้รับผิดชอบเฉพาะของตวัเอง  

 ล้างจาน ท ากบัข้าวบางอยา่งได้ ชว่ยตากผ้า แตท่ี่เขาชอบท าท่ีสดุคือ ดแูลน้อง อา่นนิทานให้

น้องฟัง ตอนกลางคืนจะน าน้องสวดมนต์ นัง่สมาธิก่อนนอน เราท าให้ลกูดเูป็นตวัอยา่ง เขาก็

ซมึซบั เขาชอบดแูลน้องมาก อยากเป็น Big brothers ท่ีบ้าน ทกุคนจะกอดกนัทกุวนั ทัง้ตอน

เช้าและก่อนนอน ทัง้หอมแก้มและกอด จะให้เขารู้ว่าเรารักเขาทัง้สองคน พอ่แม่ก็รักกนัด้วย 

เขาได้รู้วา่บ้านเราอบอุน่ 

ครูหม่อม : น่ีคือลกูท่ีอ่ิม การท่ีลกูเป็นเชน่นี ้ไมไ่ด้มาจากฟ้าฝน เพราะวา่ระหว่างท่ีแม่ดนู้อง เรายืนยันให้คนพ่ี

เหน็ว่าความรักกับลูกคนโตก็ไม่ได้ลดลง  

 อยูด้่วยกนัสามคน พอ่แมล่กู ดงันัน้ จะพาลกูท าเหมือนกบัท่ีแมท่ า แตอ่าจจะไมไ่ด้ทัง้หมด คือ 

ใช้เวลาเสาร์-อาทิตย์ให้เตม็ท่ี และกนัตวัเราเองออกจากมือถือด้วย ดงันัน้ เม่ือจะท าอะไร แมก็่

จะเรียกลกูมา แตก็่ต้องหาจงัหวะให้ลกูได้เลน่อิสระด้วยเหมือนกนั ตอนแรกท่ีชวนท า ลกูอยูใ่น

วยัท่ียงัไมรู้่อะไรมาก พอชวนท าก็จะท าง่ายมาก ตอนนีเ้ลยกลายเป็นความท้าทายว่า รู้แล้วไม่

อยากท าแล้ว ไมส่นกุแล้ว ล่าสดุต้องให้พอ่มาชว่ยอีกแรงหนึง่ คือ เปิดเพลงไปเต้นไป แล้วถู
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บ้านไปด้วย กลายเป็นเร่ืองท่ียาก เร่ิมต้นไมย่ากแตว่่าจะท าอยา่งไรให้ตอ่เน่ือง รู้สึกเหน่ือย

เหมือนกนั ในบางครัง้ “ป๊า ม้าไมไ่หวแล้ว ป๊าช่วยหน่อยเถอะ”  

เร่ืองของการท าอาหาร โรงเรียนรุ่งอรุณให้เดก็ๆ ใช้มีดจริงๆ ตอนแรกคิดวา่จะเร่ิมเม่ือไหร่ ก็เลย

เร่ิมท าเลย พอลองให้ใช้มีดมาระยะหนึง่ ลกูก็ได้เรียนรู้เร่ืองรอบตวั เชน่ สี รูปทรง ท าให้ลกูชา่ง

สงัเกต วา่ถ้าตดัแนวนีจ้ะเป็นแบบนี ้ได้สอดแทรกสิ่งเหลา่นีเ้ข้าไปให้ลกูเป็นคนชา่งสงัเกต แต่

แมต้่องพยายามท่ีจะไมพ่ดูมากเพ่ือให้เขาได้ลองเรียนรู้เอง มีจงัหวะท่ีแมห่ว่งเกินไป ลกูเลยลกุ

หนี ตอนนีช้วนให้ลองคนของในกระทะ ให้ลกูยืนบนเก้าอีแ้ล้วคนอาหารให้สกุ ช่วงหลงัมานี ้

แมก็่รู้สกึเหน่ือยๆ แตเ่ห็นวา่ลกูทานอาหารน้อยลงจงึชวนให้กลบัมาท าอาหารด้วยกนัใหม ่ 

วนัอาทิตย์จะให้ซกัถงุเท้า ท่ีโรงเรียนก็สอน ลกูจงึได้ท าตอ่เน่ืองท่ีบ้าน แตอ่าทิตย์ท่ีผา่นมา ลกู

เร่ิมไมอ่ยากท า “โอเค ถ้ามะลิไมท่ า เดี๋ยวไมมี่ถงุเท้าใส่นะ” อาทิตย์นีเ้ร่ิมไมมี่ใสแ่ล้ว ลองปลอ่ย 

ไมท่ าก็ไมท่ า แล้วจะมาดกูนัอีกที อยากให้เขาได้รู้บ้าง 

ครูหม่อม: ข้อดีของคณุแมคื่อ สังเกตลูกตลอดเวลา เห็นว่าเราท ามากไปหรือน้อยไป เรียนรู้ตัวลูก

ตลอดเวลา ซึ่งเม่ือเรียกลูกกลับมา เขาจะยังกลับมา เพราะเขาไว้ใจว่า ถ้ากลับมา แม่รู้ว่า

จังหวะของเขาคืออะไร เป็นสิ่งท่ีดีมาก เม่ือลกูทานอาหารได้น้อย สงัเกตเห็นวา่ช่วงนีเ้กิดอะไรขึน้บ้าง 

เป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก  

 พ่อแม่จะหล่อเลีย้งรักษาการท างานบ้านของลูกได้อย่างไร  

 เดก็จะอยากท าสิ่งใหม่ๆ  เป็นเหมือนชว่งดื่มน า้ผึง้พระจนัทร์ วิธีการท่ีจะหล่อเลีย้งให้ท าอยา่งต่อเน่ือง 

คือ ให้เป็นงานประจ า เม่ือลูกโตขึ้นให้เขาท างานบ้านท่ีเป็นงานตรงกลาง ซึ่งไม่ใช่งานของเขา

คนเดียว ซึ่งจะช่วยเร่ือง EF ได้ ไมอ่ยากท าแตต้่องท า เพราะถ้าไมท่ า ไมไ่ด้เกิดผลกบัเขาคนเดียว 

พวกเราท่ีโตขึน้แล้ว ถ้าสิ่งไหนสง่ผลกบัเราคนเดียว เรามกัจะไมท่ า แตถ้่าสง่ผลตอ่คนอ่ืนจ านวนมาก 

เรามกัจะท าก่อน เม่ือเป็นเร่ืองตวัเอง เราจะไมท่ า เดก็ก็เหมือนกนั เป็นเร่ืองความม่ันคงทางจิตใจทาง

สังคม คือ ถ้าไม่ท า เราจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงในสังคม เพราะฉะนัน้ แม้วา่เขาไมอ่ยากท า แตเ่รา

บอกวา่ “น่ีเป็นหน้าท่ีของเขา” ถ้าเขาไมท่ า เขาก็จะเห็นเองวา่ในสว่นท่ีเขารับผิดชอบจะเกิดอะไรขึน้  

 การให้โอกาสเป็นเร่ืองท่ีดี อย่าตดัสินลกูแบบหมดสิทธ์ิ เพราะท้ายท่ีสดุแล้ว เม่ือแมห่ายโมโห หรือลืม

ไปแล้ว เราก็ให้โอกาสลกูอยู่ดี ก็ลองให้โอกาสลกูอีกที อย่างเชน่เร่ืองลกูไมซ่กัถงุเท้า ถ้าสปัดาห์หน้าลกู

ไมมี่ถงุเท้าใส ่ให้คณุแม่บอกวา่ “จริงๆ แมรู้่แล้วแหละวา่ลกูจะไมถ่งุเท้าใส ่แตค่ดิวา่มะลิรู้และยอมรับ

ได้ แมเ่ลยไมถ่าม แล้วมะลิจะท าอยา่งไรดีตอนนี”้ ถ้าลกูโกรธ หงดุหงิด ร้องไห้โวยวาย สิ่งเหลา่นีม้า
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จากการไมอ่ยากยอมรับ ไมอ่ยากผิด แตเ่ขาเข้าใจทัง้หมดเพราะวา่เขาอยูใ่นกระบวนการตัง้แตต้่น สิ่งท่ี

เราท าได้คือ Support ความรู้สกึนัน้วา่มนัโอเค เรายอมรับได้ เราไมไ่ด้จะวา่อะไร  แตเ่ขาต้องโกรธขม่   

 ลกูอายปุระมาณ 4 ขวบคร่ึง เร่ืองงานบ้าน ถบู้าน เคยท ามาตัง้แต ่2 ขวบก็เร่ิมหยิบไม้กวาดมา

ท า หลงัๆ ก็เร่ิมเบื่อจะท าบ้าง ไมท่ าบ้าง แตต่อนนีเ้ร่ิมอยากไปจา่ยตลาดเอง แล้วเลือกวตัถดุบิ

ท่ีอยากจะท ากบัข้าวของตวัเอง คณุแม่ก็ซือ้กระทะและตะหลิวเดก็มาให้ เขาก็ปีนเก้าอีแ้ละ

ท าอาหารเอง  ถ้าเมนนูัน้ แม่ท าให้เขาจะไมกิ่น แตถ้่าตวัเองท า เขาก็จะกินหมด จงึปล่อยให้

ลกูเลือกเองและท าเอง บางทีแมค้่าก็ถามวา่เอาอนันีไ้ปท าอะไร ลกูก็จะออกแบบเอง แมค้่าก็

ถาม “กินได้หรอลกู” ลกูก็บอกวา่ “อร่อยคะ่ กินได้” เวลาไปซือ้ของ แมจ่ะถามวา่ “แมใ่ห้เงินไป 

10 บาท ของอนันี ้8 บาท ต้องทอนเทา่ไหร่” เขาก็ตอบได้ “ทอน 2 บาทคะ่” ลกูก็จะได้ทกัษะ

การบวกเลขเพิ่ม ทกุครัง้ท่ีท างานบ้านไมว่า่จะตากผ้าหรือซกัผ้าในวนัท่ีมีวา่ยน า้ ลกูจะซกัชดุ

วา่ยน า้เอง บางทีก็เอาไปตากเองบ้าง ทกุครัง้ท่ีท า ลกูจะได้เงินมาหยอดกระปกุ เม่ือกระปกุ

เตม็เขาจะเอาไปซือ้ของท่ีชอบ เป็นแรงจงูใจให้อยากจะท า บางวนัลกูไมเ่อาเงิน แม่ก็ถามวา่ 

“วนันีท้ าไมไมเ่อาเงิน” เขาตอบว่า “หนเูห็นมาม้าเหน่ือย หนรัูกมาม้านะ” แมห่วัใจฟเูลย  

ครูหม่อม : คอ่ยๆ เอาเร่ืองการให้เงินออก เปล่ียนใหมแ่บบเนียนๆ เป็นให้เงินลกูไปโรงเรียนหรือเวลาออกไป

ข้างนอก แล้วเขาใช้เหลือเทา่ไหร่ก็ให้เขาออม หยอดกระปกุ เร่ืองงานบ้านให้เป็นเร่ืองท่ีลูกท าแล้ว

ได้รับค าชมว่ามีความรับผิดชอบ ครอบครัวเราช่วยเหลือกัน น่ีคือหน้าท่ีของลูก น่ีคือหน้าท่ีแม่  

 มีสิ่งท่ีเราอาจจะมองไมเ่ห็น สิ่งท่ีเราเห็น เราอาจจะเห็นเป็น Academic ซึง่เป็นเร่ืองท่ีดี อยา่งเชน่เร่ือง

เลข ครูหม่อมเคยคยุกบันกัศกึษาปริญญาโทคนหนึง่ เขาเป็นครูอยูส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นครู

สอนคณิตศาสตร์ เขาเลา่วา่ ตอนแรกเขาสอนชัน้ ป.5-6 แล้วเขาขอมาสอนตัง้แต่ ป.4 เพราะเขาบอกวา่

เดก็สมยันีเ้ห็นเลขเป็นสญัลกัษณ์ เดก็ไมเ่ข้าใจวา่ 10 บาท ทอน 2 บาท คือเลข แตค่ าว่าเลขของเขาคือ

เคร่ืองหมาย ไมเ่ข้าใจ concept ของมนั ไมเ่ข้าใจวา่มนัอยูใ่นชีวิตจริงของพวกเราอยา่งไร การท่ีให้ลกู

เห็นวา่ การเอาเงิน 10 บาทไปซือ้ของ แล้วได้รับเงินทอน 2 บาท วนัหนึง่ท่ีเราบอกวา่ “คนเราต้อง

ท างานหาเงิน” ลกูจะเข้าใจ เพราะเขามีประสบการณ์เดิม ท าให้คิดได้ว่าต้องมีเงนิเอาไปแลกซ้ือ

ของ ซึ่งจะท าให้เขาเข้าใจโลกใบน้ีในแบบท่ีอยู่กับพ่อแม่ได้ ในสว่นนีเ้ราอาจจะไมท่นัคิดและมนั

เป็นเหตผุลของผู้ใหญ่ ลกูจะมองไมเ่ห็น ดงันัน้ ไมแ่ปลกใจลกูท่ีบอกวา่ “เห็นแมเ่หน่ือย ไมเ่อาเงิน” 

เข้าใจวา่ เขามี Sense ของการใช้เงนิเป็นแล้ว  
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 ส าหรับครูหมอ่ม เม่ือก่อนจะซือ้ของจะเรียก “แม”่ เพราะเป็นคนไมพ่กเงิน จนโตไปเรียน เร่ิมอยู่กบั

พ่ีสาว ถึงรู้วา่จะต้องมีเงิน พ่ีสาวเคยบอกวา่ “ต้องพกเงินนะ เพราะถ้าเกิดเราพลดัหลงกนั หรือไม่อยู่

ด้วยกนั จะท ายงัไง” แล้วเร่ืองนีก็้เกิดขึน้จริงๆ และมนัยากท่ีจะไมมี่เงิน เม่ือโตขึน้มา เร่ิมมีเงินแล้วต้อง

จะจา่ยเงินเอง มนักลายเป็นยากจริงๆ ท่ีจะตดัใจไมซื่อ้ เม่ือกอ่นพอ่แมต่ามใจเรา ถ้าเขาไมใ่ห้สิ่งท่ีเรา

ขอ เราจะท าหน้าบดู  

 ทัง้หมดนีเ้ราต้องเห็นภาพ เป็นสิ่งท่ีเกิดจากชีวิตประจ าวนัท่ีพอ่แมพ่าลกูให้มองเห็น เวลาท่ีลกูท าอะไร

แล้วท าให้ใจของเราพองฟ ูไมค่วรเก็บไว้กบัเราคนเดียว แสดงออกไปให้ลกูเห็นวา่ “น่ีแหละลกูแม”่ ... 

ครูหมอ่มฟังแล้วปลืม้ ท่ีลกูอายเุพียงเทา่นี ้แล้วคิดได้เทา่นี ้น่ีคือทนุชีวิตของเขา  

 จากท่ีเรียนกบัอาจารย์ รู้สกึว่าอยากให้ลกูมีความรับผิดชอบ จงึมอบหมายให้ลกูออกไปซือ้ข้าว

ให้ทกุคนในบ้านกบัคณุพ่อในตอนเช้า ถ้าวนัไหนเขาต่ืนสาย เขาจะต่ืนขึน้มาด้วยความรู้สกึผิด

และบอกกบัแมว่่า “วนันีย้งัไมไ่ด้ซือ้ข้าวเลย ทกุคนมีข้าวกินกนัไหม” รู้สึกภมูิใจวา่อย่างน้อย

เขาก็คิดถึงคนอ่ืน 

ครูหม่อม : โอกาสเหลา่นีเ้ป็นเรามอบให้เขา ถ้าพอ่แมไ่ม่มอบโอกาสให้ลกู ลกูจะไมไ่ด้รับรู้ความรู้สกึนีเ้ลย 

 ลกูจะชว่ยคณุพ่อคณุแม่ตากผ้า สว่นใหญ่คณุพอ่จะเป็นคนเก็บผ้ามาพบั จะให้ลกูชว่ยพบั

กางเกงใน/ผ้าเช็ดหน้าของเขา ให้เขาน าไปเก็บท่ีชัน้ของเขา เวลาทานข้าวเสร็จแล้ว เขามี

หน้าท่ีเก็บจาน ถ้าวนัไหนโต๊ะทานอาหารไมไ่ด้เลอะมาก ก็จะให้เขาชว่ยเช็ดโต๊ะ ถ้าโต๊ะเลอะ

มากจะไมใ่ห้ลกูเช็ด เพราะกลวัลกูจะเช็ดไมส่ะอาด  

ครูหม่อม: อะไรท่ีลกูยงัไมไ่ด้ลองท า เราไมค่วรปิด self-esteem ลกู อะไรท่ีง่ายๆ เขาก็ท าได้ แตถ้่าโต๊ะเลอะ

มาก หรืองานยากๆ แต่ลูกยังท าได้ส าเร็จ จะท าให้เขาเกิด self-esteem คราวหน้าให้ลองให้เขาท า 

 ลกูเคยท าน า้หก พอ่ให้เขาเช็ด เช็ดอยา่งไรก็ไมส่ะอาด พ่อบอกเขาวา่ให้ต้องเช็ดให้สะอาด พอ่

ก็คมุให้เช็ด เขาบอกวา่ “ยงัไมเ่สร็จอีกเหรอป๊า” พอ่บอกว่า “ยงั ตรงนัน้ยงัเปือ้นอยู่” มือ้ถดัไป 

เขาจะกินระวงัมากขึน้ 

ครูหม่อม: น่ีเป็นอีกข้อหนึง่ท่ีจะท าให้การสอนลูกส าเร็จ คือ เม่ือบอกอะไร เรายืนอยู่ตรงน้ันจนกว่าเขา

จะท าเสร็จ ดงัเชน่ตวัอย่างน้องแมมมอสท่ีเก็บของเลน่ มนัเกิดอะไรขึน้มากมายส าหรับ EF ของเดก็ 

ตอนเก็บของอยู่ก็เอาออกมาเลน่ใหม ่เก็บอยู่ก็รู้สกึท้อ บางทีก็ล้มแล้วอารมณ์เสีย แตเ่ราอยู่ตรงนัน้ 

ไมไ่ด้ชว่ยเก็บ แตม่นัชว่ยได้ เพราะฉะนัน้ “ไมเ่สร็จอีกเหรอป๊า” พอ่บอกวา่ “ยงั” แตเ่ราก็ยงัอยู่ตรงนัน้ 
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เขาไมไ่ด้ถกูทอดทิง้ไว้คนเดียว มีคนอยู่ด้วย เม่ือเขาท าเสร็จ จะท าให้เขาระวงัมากขึน้ การท่ีพอ่แมพ่ร ่า

บอกวา่ “อยา่ท ารกนะลกู” ลกูจะไมเ่ข้าใจ เพราะเขามองไมเ่ห็น 

 อยูบ้่านกบัคณุตาคณุยาย ลกูจงึไมมี่หน้าท่ีรับผิดชอบหรือไมไ่ด้ท างานบ้านเลย มีอย่างเดียวท่ี

ท า คือ ให้อาหารปลา อาจจะชว่ยงานบ้าง เชน่ เวลาท่ีซกัผ้า เขาก็ชอบเอาผ้าใส่ เอาผงซกัฟอก

ใสเ่คร่ือง หรือขอเป็นคนหงุข้าว ซึง่ทกุคนต้องกินให้หมด แล้วเขาก็ถามวา่ “อร่อยไหมฝีมือของ

เขา” ซึง่มนัก็แข็งบ้าง แตก็่ชว่ยกนักินให้หมด 

ครูหม่อม : ถ้าข้าวแข็งมาก พอ่แมก็่บอกลกูได้ “มนัแข็งนะ แมว่า่” หรือ “ข้าวแข็งนะ ไตตัน้ต้องท ายงัไงดี ท่ีกิน

เพราะวา่ไตตัน้ท านะเน่ีย” พ่อแม่สามารถให้ feedback กับลูกเขาได้ ช่วยกันหาวิธีว่าท าอย่างไรท่ี

จะท าให้ข้าวนุม่ขึน้  

 ลกูอยู่กบัอากงอามา่เหมือนกนั ไมไ่ด้มีงานประจ าให้ลกูท า แตล่กูก็จะขอกวาดบ้าน เม่ือให้เขา

กวาด แตก็่รกเหมือนเดมิ เม่ือก่อน ลกูเลน่ของเลน่แล้วไม่เก็บ แตต่อนนีล้กูก็เก็บเองจนหมด

ก่อนจะเลน่อีกชิน้หนึง่ บอกเขาวา่ “เก็บให้หมดก่อน” ลกูก็ยอมเก็บจนครบ เวลาท่ีปิดประตู

บ้านไมส่นิท หรือเปิดไมโครเวฟทิง้ไว้ ลกูก็จะวิ่งมาปิดให้ ปิดลิน้ชกัทิง้ไว้ เขาก็จะมาปิดให้ เม่ือ

ลกูท าก็ชมลกู แตย่งัชมไมส่ดุซอย  

ครูหม่อม: ถ้าลูกพร้อมแล้วก็ให้ลูกท า และพ่อแม่ไม่ควรพลาดโอกาสในการชมลูก อาจจะชมลกูวา่ เป็น

คนเรียบร้อย เป็นคนมีระเบียบ” เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะได้อยู่ตดิกบัลกู 

 ลกูมีพ่ีเลีย้งมาตัง้แตเ่ดก็ เขาจงึไมไ่ด้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีชว่งท่ีพ่ีเลีย้งกลบับ้าน แล้ว

ลกูท าอะไรบางอย่างหนึง่เลอะเทอะ คณุแม่ก็เห็นว่าลกูมีความสามารถในการท่ีจะเช็ดได้เอง 

โดยท่ีเราไมต้่องบอก ลกูเราท าได้ เราเองตา่งหากท่ีไปปรามาสวา่ “ลกูท าไมไ่ด้”   

ครูหม่อม: ให้ทกุคนปรบมือให้ตวัเอง น่ีคือความก้าวหน้า ขอให้ภมูิใจในตวัเอง  น่ีคือความก้าวหน้าท่ีเห็นได้

ชดัเจน เวลาท่ีเห็นลกูท างาน มนัไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายท่ีเราจะเห็นลกูท างาน เราชอบเห็นลกูสนกุ เราชอบเห็น

ลกูมีความสขุ เม่ือลกูท างาน เราจะรู้สกึวา่ “เราก็ไมค่อ่ยได้อยูก่บัลกู พอจะได้อยู่ด้วยกนัทัง้ที ยงัต้องให้

เขาท างานอีกหรือ” อยา่ไปคิดถึงตรงนัน้ ให้มองการณ์ไกลวา่ ตอนนีเ้ราท าถกูแล้ว เราก าลงัฝึกการท า

เป็นข้ันเป็นตอน เข้าใจว่าชีวิตคนเราไม่ได้ตื่นมาแล้วมีความสุขเลย การท่ีลกูต่ืนมาแล้วเห็นว่า

ต้องล้างจาน ต้องกวาดบ้าน เหมือนท่ีเขาจะเรียนรู้วา่ เช้าต่ืนมาต้องแปรงฟัน เป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ ต้อง

ท า เม่ือโตขึน้ ลกูอาจจะมีก าลงัทรัพย์มากพอจะท่ีจ้างใครก็ตาม เขาต้องเป็นคนท่ีบอกคนท่ีมาท างาน
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ให้ได้วา่ต้องท าอะไรบ้าง มีบางคนท่ีไมส่ามารถจดัการหรือสัง่ได้วา่ต้องท าอะไรบ้าง และต้องมาเรียนรู้

พร้อมๆ กนักบัคนท่ีมาท างานให้ เพราะไมเ่คยรู้มาก่อน 

 การท่ีลกูต้องมาท างานบ้าน จะมีชว่งท่ีหมดจากชว่งด่ืมน า้ผึง้พระจนัทร์ ซึง่จะมีค าวา่ “รับผิดชอบ”  จะ

เกิดขึ้นกับงานท่ีเขาไม่อยากท าแต่ต้องท า น่ีเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะฝังความรับผิดชอบเอาไว้ และ

การรับผิดชอบนีเ้ป็นการช่วยเร่ืองความคิดยืดหยุ่น  เป็นอยา่งเดียวกนักบัการท่ีนึกถึงใจเขา-ใจเรา 

“ถ้าหนไูมล้่างจาน แล้วใครจะล้าง” ลกูจะมองเห็นและการจดัการระบบแบบนีจ้ะอยูใ่นความคดิของเขา 

จะเป็นเร่ืองของคนอ่ืนกบัเขา เพราะฉะนัน้ ในสมองของเขาก็จะเป็นการอยู่กับคนอ่ืน การอยู่กับ

ตัวเอง มีตัวตน ท าอะไรแล้วคนอ่ืนได้อะไร ถ้าไม่ท าอะไรแล้วจะเกิดผลกับคนอ่ืนอย่างไร ลกู

จะเรียนรู้จากตรงนี ้ซึง่ sense สว่นนี ้หากพ่อแม่ไม่ได้ท ากับลูกในช่วงวัยน้ี ต่อไปจะสร้างได้ยาก

มาก เพราะเม่ือลกูเร่ิมโต เราจะมาฝึกให้เขาไมอ่อกไปกบัเพ่ือน แตต้่องอยู่บ้านซกัผ้า จะกลายเป็นสิ่งท่ี

พอ่แมอ่ยากจะจดัการลกูให้ท างานบ้านให้ได้ แตใ่จเขาไมเ่คยท า และสิ่งท่ีเป็น Inner ของลกูหรือ

พฒันาการของเขาเม่ือโตก็คือ ออกไปหาเพ่ือน ยิ่งมีเพ่ือนโทรมาตื๊อ หรือมารอ เป็นเร่ืองท่ีง่ายมากท่ีเขา

จะไปกบัเพ่ือน ถึงตอนนัน้เราจะยืนร้องไห้ แตถ้่าลูกถูกฝึกมาก่อนแล้ว ลกูต้องท าสิ่งนีก้่อนท่ีลกูจะ

ออกไปหาเพ่ือน ลูกจะจัดการบริหารเวลาได้ เพราะเขามี Sense ของ Timing อยู่ เขามีข้ันตอน

กระบวนการ วิธีทางลัด วางแผนชีวิตเป็น ตอนน้ี EF ของลูกก าลังฝึกท างานอยู่ ดังน้ัน พ่อแม่

ต้องให้โอกาสเขา  

 

 อยา่ปรามาสลกู อะไรท่ีคดิว่าลกูท าไมไ่ด้ เราต้องลองให้เขาท า ถ้าลกูท าได้ไมดี่ก็เหมือนกบัท่ีเราคิด แต่

ถ้าลกูท าได้ดี เราจะได้รู้ว่า “ลกูท าได้มากกวา่ท่ีเราคดิ” แตว่า่เราไปปิดโอกาสเขาเอง พยายามโตตาม

ลูก อะไรท่ีลกูเร่ิมเบื่อ อยา่คิดวา่มนัไมไ่ด้ผล มนัเป็นแบบนัน้อยูแ่ล้ว  

  

 ส่ิงท่ีเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา คือ เราจะ support อารมณ์ลูกอย่างไร จะรักษาให้เป็นอยู่

ต่อเน่ืองเหมือนเดมิได้อย่างไร และจะต้องต่อยอดงาน ท่ีเขาจะต้องมีงานเพิ่มหรือรับผิดชอบ

เพิ่ม ถ้าวันหน่ึงลูกไม่อยากท าแต่เขาก็ต้องท า เราจะพูดอย่างไร... คือ เทคนิคท่ีเราเรียนรู้มา

น้ันเอง... ชมแล้วก็ชมอีก ชมกันตลอดชีวิต การให้ทางเลือก เป็นต้น 

  



18 

 

 โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

“EF : From Head to Heart  Learning Development”  

 ไมมี่อะไรท่ีบอกว่าลกูดีแคนี่แ้ล้วเราจะสบาย ตอ่ให้เราไมรู้่จกัวินยัเชิงบวกมาก่อน  เหมือนตอนนีท่ี้แม่

ของเราก็ไมเ่คยหยดุสอนเรา ดงันัน้ ให้พวกเราท าใจ เพราะพวกเราเองก็จะไมห่ยดุสอนลกู ลกูก็คือลกู 

แมก็่คือแม ่ตอ่ให้ลกูดแูลตวัเองได้ แล้วถึงเวลานัน้เขาอยากให้เราสบาย เราก็จะบอกว่า “สบายของ

แม่คือ ให้ลูกฟังแม่”  

 

Executive Function 

อยากให้พวกเราเห็นคณุคา่สิ่งท่ีเราได้ท า เช่ือวา่ถ้าพวกเราไม่

ได้มาเข้าอบรม เราอาจจะไมไ่ด้เป็นแบบนีก็้ได้ และเม่ือเป็น

เชน่นี ้ น่ีคือเปา้หมายท่ีส าเร็จจากมือของพวกเราเอง  

สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปจะเป็น From head to heart สิ่งท่ีเป็นองค์

ความรู้ เทคนิคท่ีเรามีอยู่ จะเป็นการดูแลลูกตั้งแต่หัวถงึ

หัวใจ คือท้ังสมองและจิตใจ แม้วา่เราจะสอนผา่น

พฤตกิรรม แตส่ิ่งท่ีได้จะต้องเข้าไปท างานกบัสมองและพืน้ฐานจิตใจของลกูด้วย  

ท้ายท่ีสดุจะ Form Head to Heart เดก็คนหนึง่ ซึง่เราจะยืนยนัสิ่งนีไ้ปตลอดชีวิต ฉะนัน้ ไว้ใจตวัเองได้เลยว่า 

ระหวา่งลกูกบัเรา จากวนันีเ้ป็นต้นไป ไมว่า่สถานการณ์จะเปล่ียนอยา่งไร เชน่ ญาตสินิทเสียชีวิต สอบเข้า

มหาวิทยาลยัไมต่ดิ อกหกั เพ่ือนไมเ่ข้าใจ เข้ากบัเพ่ือนร่วมงานไมไ่ด้ ถกูเพ่ือนร่วมงานแกล้ง ถกูผู้หญิงหรือ

ผู้ชายหลอก ลกูเราจะโอเค แล้วลกูจะวิ่งกลบัมาหาเรา ในวันท่ีเราไม่อยู่ Inner voice หรือส่ิงท่ีพ่อแม่หยอด

กระปุกใส่สมองลูกจะถูกดงึขึ้นมา แล้วป้องกันตัวของเขาเอง สิ่งท่ีเราท าอยู่ก็คือ หยอด EF ให้เขา EF ต้อง

มีประสบการณ์เดมิท่ีมีคณุภาพเพียงพอ  

ประสบการณ์เดมิท่ีมีคุณภาพเพียงพอคือ ความรักความ

อบอุ่น และการท างานบ้าน การจดัการชีวิตตวัเอง การรู้ 

ความมีระเบียบวินยั เขาต้องจดัการสิ่งท่ีอยากท าแตไ่มไ่ด้ท า ไม่

อยากท าแตต้่องท า ต้องอยูก่บัการตดัใจ ฝืนใจ ฝึกฝนและฝึกฝืน  
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Executive Function มีทกัษะ 9 ด้าน เม่ือใดท่ีลูกเรามีพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม แสดงว่าลูกก าลังเสีย self 

อยู่ ส่ิงท่ีพ่อแม่จะท าได้ คือ พา self เขาขึ้นไปมีทักษะ  
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พฒันาการ 4 ด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญา เป็นแคส่ื่อท่ีจะท าให้ลกู

น าไปใช้ให้เกิด EF เชน่ การท่ีลกูเดนิได้เป็นพฒันาการทางร่างกาย แตพ่อ่แม่ก าลงัจะสอนให้ลกูเดนิให้ถกูทาง 

โตแล้วเดนิเข้าโรงเรียน เดนิเข้ามหาวิทยาลยั ไมใ่ชเ่ดนิไปโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ถ้าลกูเป็นผู้หญิง เม่ือเดนิออกมานอก

บ้านแล้วมีใครสกัคนมาชวนไปตอ่ ลกูต้องตดัสินใจวา่จะไปหรือไมไ่ปกบัเขา ลกูต้องดงึประสบการณ์เดมิมาใช้ 

ถ้าประสบการณ์เดมินัน้คือ ท างานบ้านกบัแมแ่ล้วแมช่ม  ท าน า้หกแตแ่มก็่ยงัโอเค แมยื่นอยูร่่วมทกุข์ร่วมสขุ

ด้วยกนั เขาจะไมต้่องการใครคนอ่ืนเลย... น่ีคือวคัซีน  

เพราะฉะนัน้ ให้อดทนอีกนิดหนึง่ ถ้าลกูดือ้ ขอให้รู้ไว้วา่ เสีย้วท่ีดือ้นีม้าจากเรา ลกูไม้ไมเ่คยหลน่ไกลต้น ยิ่งลกู

ดือ้เท่าไหร่ให้กลบัมามองตวัเอง เขาจะเป็นเหมือนพอ่แม่ เราต้องใช้เทคนิคหล่อเลีย้งจิตใจของลกู เพ่ือพาตวัตน

ไปใช้ EF วนัไหนท่ีท าไมไ่ด้ Self ร่วง ให้ Self ก่อน น่ีคือสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ ไมใ่ชเ่ร่ืองเวลา ไมใ่ชเ่ร่ืองสอบได้ท่ีหนึง่ 

ไมใ่ชเ่ร่ืองสอบเข้า  

ครูหมอ่มเพิ่งฟังสมัภาษณ์ผู้หญิงคนหนึง่ท่ีมีขา่วกบัดารา พิธีกรถามวา่ “มีขา่วแบบนีพ้อ่แมไ่มว่า่เหรอ”  เขาตอบ

วา่ “ตอนแรกท่ียงัไมเ่ป็นข่าว พอ่กบัแม่ตอ่ว่าเขา เขากลบัมานัง่ร้องไห้ ไมกิ่น ไมน่อน จึงเลา่ให้พอ่แมฟั่งวา่มนั

เกิดอะไรขึน้บ้าง พอ่แมต่อ่วา่ “ท าไมไมรั่กตวัเอง ท าไมท าเหมือนผู้หญิงไมมี่คา่” แตพ่อขา่วออกมาปุ๊ บ พ่อแม่

และน้องชายเลิกตอ่วา่และกลบัมาให้ก าลงัใจ กลบัมาบอกวา่ “ยงัมีคนท่ีรักเรา อยา่อา่น อย่าไปดขู่าว” พ่อแม่

ของเขาไมไ่ด้ซ า้เตมิหรือทบัถม พอ่แมย่งัเสียใจ แต่เม่ือเห็นลกูโดนคนอ่ืนตอ่วา่ พอ่แม่จะอยูต่รงนัน้ จงึไมแ่ปลก

ใจวา่ท าไมเขาจงึออกมาและสามารถเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ได้ เป็นเพราะฐานของเขาโอเค แตค่นอ่ืนอาจจะมอง

แบบเร็วๆ แล้วบอกวา่ “ยงัจะมาพดูอีก” ซึง่คนท่ีท าเชน่นี ้เขาเสียใจอยูแ่ล้ว แตก่ารท่ีออกมาพดูได้แสดงวา่เกิด

กระบวนการท่ีท าความเข้าใจกับเร่ืองราว และต้องมีคนท่ีท าให้อุ่นใจอยู่ด้านหลัง มีคนให้ความพึง่พิงอยู ่

เพราะฉะนัน้ อย่าลืมเร่ืองของ sense of self (ตวัตน)  

การท่ีพอ่แมช่มลกู จะท าให้ลกูเกิด self แต ่self มีขึน้และมีลง self-esteem หรือการมองตวัเองด้วยความภมูิใจ

ในตวัเอง รักตวัเอง ชอบตวัเอง จะเกิดขึน้มากตอนท่ีผา่นอปุสรรคยากๆ เสมอ สิ่งท่ีได้มาง่ายๆ ลกูจะไมค่อ่ยรู้สึก

อะไรมาก  แตอ่ะไรท่ีผา่นยากๆ จะมีคา่กบัเขาทนัที เพราะเม่ือสมองฝังชิปลงไปแล้วว่าผา่นมาได้ มนัจะบอกวา่ 

“เดีย๋วมนัจะผา่นไปได้” น่ีคือการใช้ชีวิตอย่างมีความหวงั  

พ่อแม่มีหน้าท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอให้กับลูก เพราะฉะนัน้ ให้คดิก่อนท่ีจะพดูอะไร

ออกไป ถ้าค าพดูนีไ้มค่วรหยอดลงไปในสมองลกู ก็ให้กลืนมนัลงไป ถ้าเรากลืนบอ่ยๆ เราจะลืม และวิธีการของ
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เราจะเปล่ียนไปโดยท่ีตวัเราเองก็ไมรู้่ตวั และ EF ของพอ่แมก็่จะดีขึน้ จากตอนแรกท่ีอารมณ์เหว่ียงขึน้ๆ ลงๆ 

และ self ของเราก็ดีขึน้ มัน่ใจในการเลีย้งลกูมากขึน้ พ่อแมจ่ะต้องผา่นชว่งแบบนีอ้ยู่ตลอดเวลา คือ ช่วงท่ีลกู

อยากท า แล้วเราต้องหาทกุอยา่งมาให้ลกูท า เพ่ือรักษาสิ่งเหลา่นีใ้ห้คงอยู ่แตเ่ม่ือเจอสิ่งใหม ่บอกให้ลกูท าก็จะ

ท าได้ง่าย บางครัง้อยากท า แตบ่างครัง้ก็ไมอ่ยากท า วนัหนึง่อยากเรียนเปียโน อีกวนัไมอ่ยากเรียนเปียโน อยาก

ท าแบบนี ้ไมอ่ยากท าแบบนี ้ขอให้เราภมูิใจวา่ลกูเป็นปกต ิเราอยูใ่นวงจรนีอ้ยา่งหนีไมพ้่น ส่ิงท่ีเราจะต้องท า 

และท าให้เก่งขึ้นเร่ือยๆ คือ ให้เราสังเกตลูกว่า ช่วงน้ีลูกอยากท า เราจะ support อย่างไร และช่วงท่ีไม่

อยากท า เราจะ support อย่างไร แล้วเราจะเจอรูปแบบ (patterns) ของเราเอง และให้ท าใจวา่ ตลอด

ชีวิตนี ้ลกูของเราเป็นแบบนี ้เราก็ต้องอยู่กบัลกูแบบนี ้ 

ประสบการณ์เดมิท่ีมีคณุภาพเพียงพอ ประสบการณ์นัน้อาจจะเป็นกบัพอ่แม่ของเราก็ได้ ถ้าหากวา่ปู่ ยา่ตายาย 

จะเอาใจ ตามใจลกูของเรา ก็ปลอ่ยเขา แตเ่ม่ือไหร่ท่ีกลบัมาอยูก่บัเรา ลกูก็ต้องเข้ากฎของเรา กบัสามีของเรา

ด้วยก็เชน่กนั หากว่าใครคนหนึง่เร่ิม take action แล้ว สิ่งท่ีเราจะท าได้ก็คือ “ปล่อย” ให้เห็นวา่วิธีไหนท่ีได้ผล 

ถ้าพอ่ใช้วิธีนัน้แล้วได้ผลก็โอเค ข้อดีคือ ลูกจะได้ฝึกเร่ืองยืดหยุ่น พอเห็นหน้าพ่อเปล่ียนโหมด เห็นหน้าแมก็่

เปล่ียนเป็นอีกโหมด น่ีคือ EF แตถ้่าลกูเป็นแบบ “ฉนัจะเป็นตวัของตวัเองแบบนี”้ น่ีคือไมยื่ดหยุ่น  

 

From Head to Heart 

ในทกัษะพืน้ฐาน เม่ือเราให้ลกูท างานบ้าน งานบ้านจะต้องท าเป็นขัน้ตอน เชน่ การตากผ้า ต้องหยิบผ้าขึน้มา 

สะบดั หยิบไม้แขวนให้เหมาะกบัผ้าแตล่ะชนิด งานบ้านมีประโยชน์ คือ เป็นการฝึกลบัสมองไปด้วย  EF ได้

ท างานไปด้วย ลกูต้องคิดวา่จะต้องท าอะไรตอ่ และท าอะไรตอ่  EF จะท างานตอ่เม่ือเจอสิ่งท่ีท้าทาย งานบ้าน

เป็นสิ่งท่ีต้องท าไปเร่ือยๆ ความท้าทายของงานบ้านคือ ความเบื่อ และงานท่ีมีปริมาณมากจะท าให้ท้อ ลกูเรา

อาจจะมองท่ีงานแล้วถอนหายใจ “เฮ้อ!” แตก็่ยงัหยิบงานมาท าอยู่ ถ้าเป็นสมยัก่อน พอ่แมข่องเราก็จะบอกวา่ 

“ท าให้มนัดีๆ หน่อยได้ไหม เสือ้ผ้าก็ใสเ่องจะให้ใครมาท าให้ ยงัจะมาท าหน้าเบื่ออีก”  

แตส่ าหรับสมยันี ้ลกูของเราอยูใ่นยคุท่ีพลดัพรากจากเราได้ง่าย เราจะไมอ่ยู่ในหวัลกูได้ง่ายมาก เม่ือก่อนลกูจะ

ออกไปหาเพ่ือนยาก แตส่มยันีเ้ข้าห้องก็เจอเพ่ือนในมือถือแล้ว เม่ือก่อนเรางอนพ่อแม่ เม่ือเข้าห้องปิดประต ูเรา

ก็ยงัคิดวกวนวา่ “ท าไมพอ่แมท่ าอยา่งนีก้บัเรา” แตเ่ม่ืออารมณ์โกรธลดลงก็จะคิดวา่ “ท าไมแมไ่มม่าง้อ” แล้ว

เราจะท าตวัเนียนๆ เหมือนเดิม พอ่แมย่งัวนเวียนอยูก่บัเรา แตส่มยันีล้กูปิดประต ูเขาจะ Chat ไมมี่พอ่แม่
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วนเวียนในสมอง เม่ือไมมี่วนเวียนในสมองอยูบ่อ่ยครัง้ สมองก็จะตดัสว่นนัน้ทิง้ สายสมัพนัธ์ก็ตดัได้ 

เพราะฉะนัน้ พอ่แมต้่องเตมิให้กบัลกูบอ่ยๆ การท างานบ้านเพ่ือให้ลกูรู้จกัล าบาก การท่ีลูกรู้จักล าบากแสดง

ว่า EF แข็งแรง แต่ถ้าลูกตัดใจไม่ได้ เอาแต่ใจตัวเอง แสดงว่า EFไม่แข็งแรง โดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน  

เล่นแบบไหนที่จะสร้าง EF  

- การเลน่ท่ีมีกฎ ท าให้ EF พืน้ฐานได้ท างาน เพราะเขา

จะต้องจ ากฎ วิธีการเลน่และเลน่ไปด้วย และเหตุการณ์

ที่เกิดขึน้ Working Memories, Inhibitory Control, 

Shifting จะท างานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  เม่ือใด

ก็ตามท่ีลกูเราได้เลน่ EF ได้ท างาน EF ก็จะแข็งแรง 

สงัเกตได้วา่เดก็ท่ีเล่นเยอะๆ จะยืดหยุ่นเก่งมาก  

- การเล่นท่ีมีข้ันตอนกระบวนการ งานบ้านเขาก็ปรับเป็นเลน่ได้ การผสมสี การท าอาหาร  

- การเล่นบทบาทสมมต ิหรือแม้แตก่ารท่ีเราเอากระทะเล็กๆ ให้ลกู เลน่สิ่งท่ีเขารู้สึกสนกุ  

ทักษะการก ากับตนเอง จะคล้าย EQ การท่ีลกูมีสมาธิจดจอ่ ใส่ใจสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้นานๆ ทัง้งานบ้าน การเลน่ 

จะชว่ยเร่ืองการก ากบัตวัเอง เป็น Network การท่ีคนเราจะโฟกัสอะไรได้นานๆ เกิดจากการท่ีเขาใช้การ

ยับย้ังช่ังใจ (Inhibitory Control) กับ Working Memory บ่อยๆ เม่ือเกิดขึน้บอ่ยๆ แล้ว เขาจะสามารถจดจ่อ

อยูก่บัอะไรได้นานๆ เกิดเป็น Network ของการโฟกัส ซึง่เป็นสิ่งท่ีต้องสร้าง และสะสม ตอนนีล้กูอาจจะท าได้ 

5 นาที แตม่นัจะคอ่ยๆ ดีขึน้เร่ือยๆ และเร็วขึน้เร่ือยๆ “เร็ว” หมายความวา่กลบัสูส่มาธิได้เร็ว Shift กลบัมาแล้วก็

อยูไ่ด้ ตดัใจได้เร็ว แตช่ว่งนีล้กูจะท าได้เร็วตามอายขุองเขา เพราะยงัไมแ่ข็งแรงเทา่คนอาย ุ25 ปี ฉะนัน้ สิ่งท่ี

เป็นไปตามอายแุละท าให้เด็กอยูไ่ด้นาน คือ เลน่กบัพอ่แม่ หรือเลน่กบัคนท่ีอยูด้่วย  

การควบคุมอารมณ์ จะมีค าวา่ “อารมณ์” เข้ามาเก่ียวข้อง  ไมว่า่เขาจะโกรธ สนกุ ดีใจ ก็สามารถท่ีจะจัดการ

อารมณ์และแสดงออกมาอย่างเหมาะสมได้ สิ่งนีเ้ป็นเร่ืองท่ีต้องสอน และต้องเป็นมนษุย์สอนมนษุย์ เพราะ

ถ้าลกูอยูก่บัเกม เขาจะไมมี่โอกาสได้เห็นอารมณ์ของคนอ่ืน และเขาก็จะไมเ่ห็นอารมณ์ของตนเอง เวลาเรา

โกรธ หรือเวลาท่ีเรามีความสขุมากๆ เราจะไมเ่ห็นตวัเอง  เราจะเห็นแตว่่าคนท่ีอยูข้่างหน้าท าให้โกรธ แตถ้่าเป็น

มนษุย์ เขาจะเห็นวา่สีหน้า สายตา น า้เสียงของเรา จะมีการสลบัไปมา ดงันัน้ การมองหน้าแล้วอ่านออกว่า



23 

 

 โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

“EF : From Head to Heart  Learning Development”  

ส่ิงพวกน้ีหมายความว่าอะไรและหยุดตัวเองได้ เป็นเร่ืองของการควบคุมอารมณ์ การอยูก่บัพอ่แมส่นกุ 

มีความสขุ เท่ากบัเป็นการประทบั Sense เข้าไปให้กบัลกู ท างานอยูด้่วยกนัก็เป็นความสขุ เลน่ด้วยกนัก็เป็น

ความสขุ กินข้าวด้วยกนัพร้อมหน้าพร้อมตาก็เป็นความสขุ ลกูจะหาความสขุได้ง่าย ดงันัน้ EF มาพร้อมกับ

เน้ือหาเสมอ และต้องเป็นประสบการณ์เดมิท่ีมีคุณภาพเพียงพอ  

การตดิตามประเมินตนเอง ชว่งลกูอาย ุ4-5 ขวบ ถ้าเขาเร่ิมแฟนตาซีตวัเองได้ เขาก็สามารถทวนตวัเองได้ 

เขาคิดอะไรเป็นเร่ืองเป็นราว เลน่บทบาทสมมต ิเล่นเป็นพ่อเป็นแม ่เล่นแบบมีเร่ืองราว ให้พอ่แมพ่ยายามถาม

ความรู้สกึลกูวา่ “รู้สกึยงัไง ชอบอะไร ไมช่อบอะไร” หากไมรู้่วา่จะคยุกบัลกูเร่ืองอะไร นอกเหนือจากเร่ืองกิน 

นอนหลบั ตวัสะอาด การบ้านเสร็จ เลน่ปลอดภยั ก็ให้คยุเร่ืองความรู้สึก/ความคดิของลกู ให้ลกูสะท้อนออกมา 

เชน่  “ตอนไปกินข้าว หนชูอบอะไรมากท่ีสดุ” “ในร้านนีถ้้าเราจะแนะน าคนอ่ืนให้เขามากิน เราจะแนะน าอะไร” 

“อะไรบ้างท่ีเราจะไมกิ่นอีก” หรือ “ไปเท่ียวกลบัมา หนชูอบวนัไหนมากท่ีสดุ” ชวนพดูเร่ืองท่ีเขาอยูใ่นเหตกุารณ์ 

เพ่ือท่ีเขาจะสามารถบอกเราได้ จะเกิดการ Self - Monitoring ซึง่รุ่นของพวกเราไมค่อ่ยได้ท า ตัง้แตอ่ารมณ์ของ

ตนเองคืออะไร แตจ่ริงๆ แล้ว น่ีคือ ทกัษะชีวิต การท่ีเรามาสะท้อนว่า “วนันีต้ัง้แตต้่นจนจบ เราไปถึงเปา้หมาย

หรือไม”่ “เราท าได้หรือไม”่ “เราไปถึงไหน” จะท าให้ชีวิตของลกูง่ายมากขึน้ เพราะวา่เขาชินกบัวิธีการเหล่านี ้

ตัง้แตอ่ยูก่บัพอ่แม ่ 

การเล่นท่ีสร้าง EF คือ การเล่นท่ีสร้างการโฟกัส การควบคุมอารมณ์ การประเมินตนเอง  

- ถ้าไมมี่ของเลน่ เราจะใช้การทายค า ทายปัญหา 

- กิจกรรมท่ีต้องต่อ ตัด ร้อย ตัก ตวง สร้าง เชน่ การ

ท ากบัข้าว รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย 

หากอาหารเคม็ไป เปรีย้วไป “ท าไงดีละ่ลกู จะใสอ่ะไรดี” 

จะท าให้เขายืดหยุ่นความคิด  

- มีแพ้-มีชนะ มีท าใจ มีให้อภัย สิ่งเหลา่นีต้้องสะสม เด็กเล็กๆ แพ้ก็ยอมรับได้ยากแล้ว การให้อภยัยิ่ง

ท าได้ยากมากเลย แตพ่่อแม่สามารถท าได้ เวลาท่ีเลน่กบัลกู เราอาจจะลองแพ้บ้าง แตไ่มต้่องให้ลกู

ชนะบอ่ยๆ เวลาท่ีเราแพ้ ให้พดูออกมาดงัๆ “เสียใจ เด๋ียวลองใหม ่แตก็่มีความสขุเวลาเลน่กบัลกู แพ้ก็

ไมเ่ป็นไร ก็มีความสขุดี” ใช้การพูดค าศัพท์ และสีหน้าท่าทางท่ีเขาสามารถจะหยบิเอาไว้ท าใจ

ของเขาได้ส าหรับคราวหน้าท่ีเขาแพ้ เขาอาจจะเกเรก่อน สิ่งเดียวท่ีเราจะท าได้ คือ บอกวา่ “ไม่
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เป็นไรลกู ครัง้หน้าเอาใหม”่ หรือพอเขาเห็นวา่จะแพ้ บอกวา่ “ไมเ่ลน่แล้ว” แล้วเทกระดานทิง้ ให้บอก

วา่ “ไมเ่ป็นไร พร้อมแล้วเลน่ใหม ่แมรู้่เลยวา่กลวัวา่จะแพ้ใชไ่หม เลยท าแบบนี”้ พ่อแม่อยา่เพิ่งโมโห

ตามลกู “งัน้ไมต้่องเลน่มนัแล้ว” เพราะวา่มนัไมไ่ด้สอนอะไรเลย นอกจากเขาจะเก็บวิธีนีเ้อาไว้ และใช้

เม่ือเขาเดนิออกไปในสงัคม  

ทักษะปฏิบัต ิได้แก่ การริเร่ิมลงมือท า การวางแผนจัดระบบด าเนินการและมุ่งเป้าหมาย งานบ้าน 

การเล่นเกม พาไปสู่ทักษะเหล่าน้ีได้ ยิ่งงานบ้านท่ีเป็นเร่ืองของตวัเองและของครอบครัวด้วย  

ริเร่ิมลงมือท า คือ ไมโ่อ้เอ้ การท่ีลกูรีบท าการบ้านให้เสร็จท่ีโรงเรียน ยอมเลน่น้อยท่ีโรงเรียนเพ่ือจะได้มาเลน่

มากท่ีบ้าน น่ีคือ เขาได้วางแผนและจัดการเรียบร้อยแล้ว ซึง่ผู้ใหญ่บางคนยงัท าไมไ่ด้เลย บางคนบริหาร

จดัการชีวิตตวัเองได้ไม่ดี คือ ต้องท างานทีละอย่าง ถ้าท างานหาเงิน ต้องไมท่ างานบ้าน ถ้าให้เลีย้งลกู ก็ไมต้่อง

ท างาน เขาไมส่ามารถจดัการบริหารได้ อาจจะเป็นเพราะเคยบริหารจดัการเร่ืองของตนเองมาตลอด แตเ่ม่ือ

ต้องมาจดัการบริหารเร่ืองลกู เร่ืองสามี และเร่ืองตวัเองด้วย ท าให้งง แตเ่ราก าลงัเตรียมลูกเราให้เป็นสามีท่ีดี 

เป็นแม่เป็นภรรยาท่ีดีด้วย ซึ่งส าคัญมากเพราะเป็นทักษะสังคม ท าให้ไปอยูก่บัใครก็อยูไ่ด้  

 

Form Head to Heart  

ตอนนีล้กูของเราใช้สมองสว่นอารมณ์บอ่ย เป็นเร่ืองไมแ่ปลก และพอเขามีอารมณ์ เขาจะอยากสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัเรา เม่ือใดก็ตามท่ีลกูอยากได้อะไรจากเรา ขอให้เรายิม้เอาไว้ เพราะเม่ือวนัหนึง่ถ้าลกูไปเดนิ

ตามคนอ่ืน วนันัน้เราจะเสียใจ  

สว่นพอ่แมใ่ช้สมองสว่นอารมณ์สลบัไปมากบัสมองสว่นเหตผุล เช่ือวา่คณุพอ่คณุแมท่ี่ใช้เทคนิควินยัเชิงบวก

ตา่งๆ ได้เร็วขึน้ และท าได้ง่ายขึน้ เชน่ ชมลกูได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ ไมต้่องคิดเยอะ ท าเป็นธรรมชาตมิากขึน้ แสดงวา่

เกิดร่องพฤตกิรรมใหมแ่ล้ว เป็นร่องพฤตกิรรมท่ี EF เกิดเป็น Network แล้ว จากวนัแรกท่ีท าได้ช้า เพราะเป็น

เส้นประสาท/เซลล์สมองท่ีคยุกนั เป็นเส้นบางๆ การท่ีจะบอกวา่ “ดีมาก ช่วยแมเ่ก็บจาน หนเูป็นคนมีน า้ใจ” เรา

จะยงัพดูได้ไมค่ลอ่ง แตเ่ม่ือเราพดูซ า้ๆ บอ่ยๆ สมองจะถามเราวา่ “Network นีจ้ะเก็บไว้หรือไม”่ หากเรา

ตอบสนองด้วยการท าต่อ สมองก็จะตัดสินใจให้เลย ว่าต้องเก็บ Network น้ีเอาไว้ และเคลือบด้วยไมอี

ลิน เม่ือเคลือบแล้วเราจะท าได้เร็วขึ้น ท าให้เกิดร่องพฤตกิรรมท่ีดีเกิดขึ้นแล้ว จะอดทนมากขึน้ แสดงวา่
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อารมณ์ท่ีร้อนถูกตัด (Pruning) ออกไป เพราะใช้ Network EF มากขึ้น ควบคุมอารมณ์และสมอง

ท างานได้ดี  

เม่ือเราเร่ิมใช้วิธีน้ีแล้วได้ผล สมองก็จะหยบิมาใช้กึ่งอัตโนมัติ เม่ือลกูท าบางอย่าง แทนท่ีเราจะปร๊ีดไปท่ี

สมองสว่นอารมณ์ เราจะไมมี่เส้นนัน้แล้ว จะไปเส้นนัน้ได้ยากแล้ว เพราะเม่ือเราไมไ่ด้ใช้สมองสว่นอารมณ์ เส้น

นัน้จะเบาบาง น่ีคือ การ Form หัวของพ่อแม่เอง และหัวของลูกด้วย  

 

เม่ือไหร่ที่ควรปลอบ เม่ือไหร่ที่ควรสอน  

ปลอบเม่ือลกูอารมณ์ไมดี่ เม่ือลกูท าอะไรท่ีถกูขดัใจ หรือเม่ือลกูรู้ตวัวา่ผิดแล้วเขาแสดงออกว่า “ฉนัไมผ่ิด 

ปกปอ้งตวัเอง” พอ่แม่ก็ต้องปลอบ ไมว่า่ลกูจะกวนแคไ่หน การปลอบ คือ การให้แสดงความเข้าใจ และไม่

ต้องพูดต่อ ส่วนท่ีเหลือให้เวลาจัดการ  

ค าถาม : พ่ีชอบแกล้งน้อง ชอบผลกัน้อง น้องอยากเลน่กบัพ่ี อยากเข้าไปหาพ่ี แตพ่ี่ตอบว่า “ไม”่ แล้วผลกัน้อง 

แมไ่มอ่ยากให้พ่ีท ากบัน้องอยา่งนัน้  

ครูหม่อม : สาเหตท่ีุพ่ีผลกัน้องเพราะไมอ่ยากเลน่ด้วย ให้แม่บอกวา่ “รู้ วา่อยากเลน่คนเดียว” แล้วไมต้่องพดู

อะไรตอ่ และปลอบน้องด้วย “รู้วา่ลกูอยากเล่นกบัพ่ี แตพ่ี่ยงัไมพ่ร้อม” และหยดุ แล้วเปล่ียนไปท าอย่าง

อ่ืน แตใ่ห้เก็บประเดน็นีไ้ว้ในใจ กลบัมาจะจัดการตอนท่ีเราและลูกอารมณ์เย็นแล้ว ให้สอนคนพ่ีวา่ 

“คราวหน้าถ้าหนไูมอ่ยากเล่นกบัน้อง แทนท่ีหนจูะผลกัน้อง หนจูะท ายงัไงได้บ้าง” และบอกน้องวา่ 

“คราวหน้า ถ้าหนอูยากจะเลน่กบัพ่ี หนทู ายงัไงได้บ้าง” เม่ือเขาคิด สิ่งนัน้จะอยูใ่นหวัของเขา และ

ประเดน็ท่ีซ่อนอยูก็่คือ เม่ือเกิดอะไรขึ้น เขาจะคิดก่อน ว่าเขาจะต้องท ายังไง แทนการใช้ก าลัง 

สิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นอตัโนมตั ิคือ เกิดอยา่งนี ้แล้วเขาไมอ่ยาก อารมณ์ขึน้แล้ว ก็จะแสดงออกเป็นพฤตกิรรม

ทนัที ไมไ่ด้สง่ข้อมลูขึน้สมองสว่นเหตผุลให้ EF ลงมาท างานด้วย เพราะฉะนัน้ ถ้าหากพ่ีผลกัน้อง สิ่งท่ี

แมจ่ะท าคือไม่ตดัสิน แล้วพดูกบัลกูเหมือนเดมิ “รู้ วา่อยากเลน่กบัพ่ี แตต่อนนีพ่ี้ยงัไมพ่ร้อม ไปหา

อยา่งอ่ืนเลน่ก่อน” และ “รู้ ว่าลกูไมอ่ยากให้น้องเลน่ด้วย อยากเล่นคนเดียว” เราต้องหยดุก่อน 

ถ้าเราตอบสนองด้วยเสียงสงู ลกูไมรู้่ด้วยซ า้วา่เขาท าอะไรลงไป หรือเขาไมรู้่ด้วยซ า้วา่ผลกัน้อง มนัเป็น

อารมณ์อตัโนมตั ิเขาไมรู้่วา่จะต้องท าอยา่งไร น่ีคือหน้าท่ีของแม่และลูกท่ีจะต้องหาจุดตรงกลาง

ว่า เม่ือมีอารมณ์เช่นน้ีเกิดขึ้น หรือเกิดเหตุการณ์แบบน้ีขึ้น เราควรจะตอบรับสถานการณ์น้ัน
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อย่างไร เพ่ือให้ลูกเกิดทักษะ และสร้างสายสัมพันธ์ เป็นหน้าท่ีท่ียิ่งใหญ่ เป็นเร่ืองยาก ไมใ่ชเ่ร่ือง

ง่าย แตม่นัก็ง่ายกวา่ท่ีเราต้องมางมหาวิธีเอง ท่ีเหลือเป็นการฝึก ฝึกท้ังตัวเราเองและฝึกลูกด้วย เรา

ต้องท าซ ้าๆ  
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คุณพ่อคุณแม่แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

โจทย์ : ในแต่ละวัน ค าพูดท่ีคุณพ่อคุณแม่ใช้พูดกับลูกบ่อยท่ีสุดคืออะไร  

 "แมรั่กหนนูะคะ" จะกอด จะหอมทกุวนั 

 "สวสัดีคะ่ ไปโรงเรียนนะคะดแูลตวัเองและดแูลน้องด้วย" กอดเขาทกุวนัตอนเช้า ตอนเย็น 

ก่อนนอน เม่ือก่อนใช้ค าวา่ “พ่ีๆๆ” และ “พ่ีๆๆ” ซึง่ตอนนีใ้ช้น้อยลงไปมาก ตอนนีก็้ไมเ่รียกแล้ว 

ค าพดูท่ีใช้ประจ าก็คือ “ดแูลตวัเองและดแูลน้องด้วย”   

 ตอนเช้าจะบอกวา่ “ขอบคณุคะ่ท่ีดแูลตวัเอง” ตอนเย็นจะบอกวา่ “ขอบคณุนะคะท่ีชว่ยแมถื่อ

ของ หนมีูน า้ใจมากเลย” ตอนเช้า ถ้าลกูกินข้าวหมดก็จะบอกวา่ “เก่งมากคะ่ลกู วนันีกิ้นเยอะ

กวา่เม่ือวานเยอะเลย” แล้วก็ชมตอ่จากนัน้ ไมว่า่จะเป็นช่วยถือของ ชว่ยเก็บรองเท้า ช่วยดแูล

ตวัเอง 

 จะขอบคณุเวลาเขาท าอะไรดีๆ จะบอกรักเขาทกุวนัในตอนเช้าและก่อนนอน "มาม๊ีรักปนูปัน้

กบัปัน้แปง้ท่ีสดุเลย" แล้วก็จะหอมแก้ม เขาก็จะตอบกลบัมาวา่ “รักมามีท่ี้สดุเลย" จะท าแบบ

เลน่ๆ คนโตก็จะล็อคขาแล้วก็บอกวา่ “รักท่ีสดุเลย” มีอยู่วนัหนึง่ แมไ่ปปลกุคนเล็กต่ืน "ปัน้แปง้

จา๋ได้เวลาแล้วจ้า" เขายงัไมท่นัลืมตา แตบ่อกแมว่า่ "ปัน้แปง้รักมามี ้จุ๊บๆ" เราก็รู้สกึดีใจ  

 เน่ืองจากวา่ต้องไปสง่ลกูทกุวนั นา่จะเป็นค าพดูตอนเช้า  "happy day นะลกู" แล้วก็เราจะ

ไฟท์กนั ไฟท์พอ่ที แมที่ แล้วก็เข้าโรงเรียนไป และมีประโยคท่ีพดูบอ่ยในลกัษณะอยากให้รู้วา่

เกิดอะไรขึน้เราก็จะอยูด้่วยกนั “ไมว่า่จะเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึน้ ป๊าม๊าหน ูเราอยูด้่วยกนันะ” 

เราไมรู้่วา่เขาจะไปเจออะไรข้างนอกบ้าง เติบโตขึน้ไปแล้วจะมีอะไรท่ีท้าทายเขาอยู ่มนันา่จะ

เป็นภมูิคุ้มกนัเล็กๆ เม่ือเขาออกจากเราไป เพ่ือเราจะได้รู้สกึหมดหว่งเขาได้เร็วขึน้  

 จะมีทัง้ภาษากาย และภาษาวาจา ภาษากาย คือ ตอนเช้า 6 โมงจะจุ๊บเขา แล้วเขาก็จะคอ่ยๆ 

ลืมตาต่ืนขึน้มา จุ๊บและหอมแก้มกนับอ่ย แล้วก็บอกรักกนั "มาม้ารักเกลนะ” เวลาท่ีเขางอแง 

เขาจะบอกวา่ “เกลรักมาม้านะ ท าการบ้านให้เกลหน่อยได้ไหม” เป็นแบบนีท้กุครัง้เวลาท่ีเขา

อยากได้อะไร "มาม้า เกลรักมาม้านะ เกลอยากกินขนมเซเวน่"  แม่ก็จะตอบวา่ “มาม้าก็รักเกล

นะ ก็เลยอยากให้เกลท าเอง เกลอยากท าอะไรลกู” เขาบอกวา่ “อยากกินขนมเซเว่น” เราก็

บอกตอ่วา่ “โอเค งัน้เราท าเสร็จแล้วเราไปกินนะ”  
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 จะบอกเขาวา่ “แมรั่กน้องอิงนะ” แตว่่าทกุครัง้ท่ีพดูจะบอกเขาวา่ “น้องอิงหนัมามองหน้าแม่

หนอ่ย” และเราจะมองไปในตาเขา แล้วก็พดูค านี ้ท าให้ส่งความรู้สกึได้ดีขึน้ 

 น้องชายท่ีเป็นออทิสตกิ อาย ุ20 ปี ตอนท่ีเจออาจารย์ครัง้แรกคือ น้อง Self เดก็ออทิสตกิจะ

อยูก่บัตวัเอง มีโลกของเขา จะไมอ่อกมา เม่ือวานเราเลิกเรียนช้า แม่บอกวา่น้องไมย่อมไปไหน

คาดวา่น้องจะรอ ท่ีผ่านมาน้องจะมีอารมณ์ก้าวร้าว คือ ตบตีพ่ี แตต่อนนีถ้้าน้องโกรธ เราจะ

บอกวา่ “พ่ีรู้ว่าฟลุ๊คโกรธ ๆๆ พ่ีรู้นะ” พดูแคนี่ ้ประมาณ 30 ครัง้ท่ีพดู นัง่อยู่ด้วยกนั แล้วก็พดู

แบบนี ้แล้วเราก็ท าอยา่งอ่ืนไป สกัพกัเขาหนัมามองหน้าเราเหมือนจะบอกวา่ “ฟลุ๊คขอโทษ” 

ตอนนีบ้อกเขาว่า “ถ้าขอโทษให้ยกมือไหว้ แล้วขอโทษ” เขาก็ยกมือแล้วขอโทษเป็น ชว่งเวลาท่ี

เจออาจารย์มนัสัน้มาก แตเ่ราก็ท าได้ ตอนนีค้ าท่ีพดูบอ่ย คือ รู้ความรู้สกึเขา เชน่ “พ่ีรู้ว่าฟลุ๊ค

รู้สกึสนกุใชไ่หม” “พ่ีรู้วา่ฟลุ๊คอยากช่วย” ตอนแรกฝึกให้เขาชว่ยท างานบ้าน ฝึกให้เขาตากผ้า

โดยไปตากผ้าท่ีห้องนัง่เลน่ท่ีเขาชอบอยู่ ให้เขาย่ืนไม้แขวนเสือ้ เม่ือท าไปสกัพกัเขาจะขีเ้กียจ

ท า เราจงึสร้างสถานการณ์ให้เขาไมมี่เสือ้ผ้าใส ่แล้วบอกวา่ “ฟลุ๊ค เสือ้ผ้าอยูข้่างนอก” เขาจงึ

เดนิไปหยิบ ท าให้เขารู้วา่ตากผ้าข้างนอกเพ่ือให้มนัแห้ง ชว่งหลงัเขาเลยขอตากผ้าบ้าง ตอนนี ้

เขาแยกไม้แขวนเสือ้เป็น จากเดมิท่ีเขาจะตากกางเกงในไม้แขวนผ้า เราก็บอก “ไมใ่ช ่ขอบยาง

ยืดจะพงั” เราก็ชีท่ี้ขอบยางยืด เขาก็มองเราท า แล้วเขาก็หยิบไม้หนีบท าตามเรา เราเลยรู้สกึ

วา่เดก็ออทิสติกยงัท าได้เลย ทกุคนก็ต้องท าได้ อาจารย์เคยบอกวา่ “เดก็ออทิสติกมี EF น้อย 

ไมไ่ด้หมายความวา่เขาไมมี่” ท าให้เรามีก าลงัใจ ถึงแม้ท่ีในสมองเขาจะมีน้อย แตไ่มไ่ด้

หมายความวา่เขาไมมี่สมอง 

ครูหม่อม: เดก็ออทิสติกมี Self ของเขา แตเ่ป็น Self ท่ีมองไมเ่ห็น Self ของคนอ่ืน และพบวา่ทกุครัง้เวลาท่ีเขา

อยากจะออกมาจาก Self เขาจะโดนสอน ซึง่เดก็ปกตท่ีิยงัไมมี่ Self เม่ือโดนสอน ยงัเสีย Self เลย 

อยากจะตวัเล็กท่ีสดุ ไมอ่ยากจะอยู่ตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ หน้าท่ีเราคือ เม่ือน้องจะออกมาแล้ว เรา 

welcome ให้ออกมามีโมเม้นต์ดีๆ กบัพ่ี   สิ่งหนึง่ท่ีนบัถือก็คือ เขายอมน้อง เข้าใจในเง่ือนไขของน้อง 

จะตบตีอะไรเขาก็ไมโ่มโหกลบั ไมท้่อกบัน้อง แล้วปลอ่ยให้แมท่ าคนเดียว และเป็นแกนให้ทกุคน

กลบัมามองเห็นน้องในทางท่ีดีขึน้ ต้องขอบคณุท่ีน ามาแบง่ปัน 
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สมองสว่นอารมณ์และสว่นสญัชาตญาณมีดีของมนัอยู่ มนัมีแรงขบัท่ีอยากจะท าเพ่ืออยูก่บัคนอ่ืน 

ความต้องการพืน้ฐานทางจิตใจ ไมว่า่จะเป็นความรัก ความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ ความรู้สึกปกตจิะอยู่

ข้างลา่ง เดก็ออทิสตกิไมไ่ด้เสียหายในสมองสว่นนี ้แตเ่ขามีการท างานท่ีผิดปกตท่ีิ EF โดยเฉพาะเดก็

ออทิสตกิจะมีสว่นของ Shifting คือ ความคิดยืดหยุ่นน้อย เขาจงึเข้าใจคนท่ีอยู่ข้างหน้าได้ไมดี่ หรือ

ทกัษะสงัคมไมดี่ แตไ่มไ่ด้แปลวา่ไมมี่เลย จากการฟังพบว่า น้องไมไ่ด้เป็นมาก พอรู้วา่ชีวิตปกตเิป็น

อยา่งไร ถ้าเราเห็นว่า “เดก็ออทิสติก Shift ไมเ่ป็น สอนอย่างไรได้อยา่งนัน้” ให้เราเอาข้อดีตรงนีม้าใช้ 

เราจะไมแ่ปลกใจวา่ท าไมเขาถึงแยกไม้แขวนเสือ้ได้ เพราะเขาไม ่Shift สอนเขาอย่างไร เขาก็ท าอยา่ง

นัน้ แตถ้่าเราท ามัว่ เขาจะไมเ่ข้าใจท าไมเราจงึมัว่ และถ้าเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัแบบนี ้พอถึงจดุหนึง่

แล้ว น้องจะต้องมีความรู้สกึทางเพศ (อยูต่รงสมองสว่นล่าง) เราจะสอน หรือส่ือสารกบัเขาได้ง่ายขึน้ 

เป็นธรรมชาติในชีวิตประจ าวนั ท้ายท่ีสดุเขาก็อยูก่บัพวกเราได้ ไมมี่ปัญหาอะไร 

 จะพดูขอบคณุกนั และจะชมเขาวา่ “ยอดเย่ียม” 

 ตอนก่อนนอนจะบอกวา่ "แม่รักไตตัน้นะคะ" เขาก็จะบอกวา่ “ไตตัน้ก็รักแมน่ะครับ" แล้วก็จะ

กอดเตมิพลงัให้กนัแล้วก็ “Good night” 

 จะบอกรักเขา “ป๊ารักน้องเซนนะ เป็นเดก็ดีนะลกู" แล้วก็ชมวา่ “เก่งมาก”  

 ยงัยืนยนัเหมือนตอนแรกท่ีอาจารย์ถาม คือบอกรักลกูตลอด ตอนนีก็้ยงัพดูอยูเ่สมอ  

ครูหม่อม : ขอให้ตบมือให้กบัตวัเอง เย่ียมมากโดยเฉพาะการบอกค าดีๆ ให้แก่กัน มันช่วยปลอดปล่อย  

release ท้ังตัวเราและลูกด้วย ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้พวกเรา EF ดีขึ้น หรือว่าใจเย็นมากขึ้น มองเหน็

อะไรดีๆ  มากขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการส่ือสารของพ่อแม่ได้ไปถงึเป้าหมาย จริงๆ แล้วเพราะ

พอ่แมรั่กลกู เราจงึดเุขา แตใ่นทางกลบักนั ถ้าพ่อแม่ใช้ค าพูดท่ีท าให้ลูกรู้ด้วย ยิ่งเขารู้ ความ

ผูกพันน้ีจะท าให้ลูกมีเราเป็นเป้าหมายร่วมเสมอ เวลาท่ีลกูโตขึน้ไป เขาจะท าอะไรหรือไมท่ าอะไร 

หน้าของพอ่แมจ่ะลอยขึน้มา ซึง่จะท าให้เรานอนตายตาหลบัแนน่อน แตเ่รายงัไมต่าย  

ประสบการณ์เดมิท่ีมีคุณภาพเพียงพอ ท าดี อยู่ช่ืนชม ถ้าเขาทุกข์ อยู่ข้างๆ ผ่านอุปสรรคไป

พร้อมกับเขา  คนเราต้องการเท่าน้ี  แล้วเขาจะเข้าใจความหมายของรักแท้ ร่วมทุกร่วมสุข 

เขาจะกลายเป็นคนท่ีมีคุณภาพกับครอบครัวเขาเอง กับท่ีท างานของเขา กับสังคม 

ประเทศชาต ิ 
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อยากให้มองมือตวัเองอีกครัง้หนึง่ ท่ีผา่นมาทัง้หมด ท าได้ขนาดนี ้ไมใ่ชจ่ากครู ครูเป็นเศษหนึง่เสีย้ว

หนึง่ท่ีให้ไป ท่ีเหลือคือ “มือ” คูนี่ท่ี้ปัน้ลกูเอง  
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พูดคุยแลกเปล่ียนปัญหาการเลีย้งลูก 

กรณีลูกงอแง 

 ลกูมีอาการงอแงมาก จนแม่รู้สกึเครียด และคิดวา่ลกูของเราเป็นขนาดนีเ้ลยหรือ มีเหตกุารณ์บางอยา่ง

เกิดขึน้ คือ แมน่อนตรงกลางระหวา่งพี่และน้อง มีครัง้หนึง่ลกูคนโตงอแง คิดวา่แม่นอนกอดน้อง จงึท า

ตวังอแง ถามอะไรก็ไมย่อมพดู ท าตวัแบบน้อง แมถ่ามวา่ “หนอูยากได้อะไร บอกแมห่นอ่ย แม่อยากรู้” 

ซึง่ชว่งแรกๆ จะไมย่อมให้ถกูเนือ้ต้องตวัเลย เหมือนลองใจแม ่แมรู้่สกึเหน่ือยมาก เครียดจนอยากไป

พบจิตแพทย์ พดูตอนนีก็้อยากจะร้องไห้ 

ครูหม่อม : น่ีคืออาการงอน เขาอยากมีตวัตน แมส่ามารถร้องไห้ได้ แตร้่องไห้แล้วเราต้องกลบัมาท าหน้าท่ี

เหมือนเดมิ เดก็ท่ีอาย ุ3 ขวบ 7 เดือน เขาก าลงัอยูใ่นชว่งสร้างตวัตน (Self)  

อยา่ลืมเร่ืองสามเหล่ียมเวลา Teach  Trend Time เราต้องให้เวลา ท าซ า้ๆ วนไป สิ่งนีเ้ป็นเหมือน

รู้สกึหิวแตย่งัไมอ่ิ่ม เวลาท่ีคนเราหิวข้าว เราทานข้าววนัละ 3 มือ้ แตเ่ร่ือง Feeling เรามองไมเ่ห็น 

ไมเ่ป็นรูปธรรมเหมือนทานข้าว วิธีการขอจงึไมส่ามารถบอกได้ว่าคืออะไร  ดงันัน้ อารมณ์งอน ก็

บอกไมไ่ด้ว่าต้องการอะไร เหมือนวา่แมท่ าอะไรให้ ลกูก็ไม่ชอบ แตก็่ต้องท า แมจ่ะเดนิหนี หรือเดนิ

ไปไหน ลกูก็ไมย่อม 

 บางครั้งแม่รู้สึกไม่ไหว เราจะอุม้นอ้งเดินหนีออกไป แลว้บอกลูกคนโตว่า “แม่ไม่ไหวแล้ว แม่มีความ

อดทนจ ากดั และตอนนีแ้ม่โมโหมาก แม่ไม่พร้อม แม่ขอออกไปก่อน ถ้าแม่พร้อมแลว้แม่กลบัมานะ” 

จากนัน้ แม่ก็ท้ิงพีไ่ว ้แลว้เอานอ้งออกไป คนโตก็กร๊ีด 3 คร้ังอยู่ในบ้าน แล้วก็ว่ิงตามออกมา บอกว่า 

“แม่กลบัมาๆ หนูรักแม่” บ่อยคร้ังทีเ่ราพูดกบัลูกคนโต โดยวางลูกคนเล็กไว ้บอกใหลู้กคนโตท าส่ิง

ต่างๆ แต่ลูกก็บอกว่า “ไม่ๆๆๆ” ถา้ลูกเยอะมากเกินไป แม่ก็รู้สึกไม่ไหว แม่รู้ว่าส่ิงที่ท ามนัไม่ดี แต่เราก็

ตอ้งรักษาอารมณ์ตวัเองก่อน จะท าอย่างไรใหแ้ม่รู้สึกเย็นข้ึนไดอี้ก ช่วงแรกแม่รู้สึกว่าดีข้ึน พ่อก็ชมว่า

ไปเรียนมาแลว้ดีข้ึน แต่ ณ จุดนี ้แม่กลบัมาเป็นเหมือนเดิมอีกแลว้ ลูกจะมีพลงัสูงมากในการยัว่

อารมณ์ของแม่ตลอดเวลา ลูกคนโตมกับอกว่า “อยากให้แม่ช่วยตอนนี ้ตอนนี้ตอ้งมีแม่” และจะเป็น

ทกุคร้ังเวลาทีพ่่อไม่อยู่ คือ เขาต้องไดแ้ม่ แต่นอ้งก็นัง่งงๆ อยู่ตรงนัน้ เรารู้สึกว่าท าอะไรไม่ได ้ท าให้คิด

ว่าเมื่อเราให้คนพีม่ากขนาดนี ้แต่คนพีก็่ยงับอกว่า “ไม่ๆๆ” จะท าใหน้้องเห็นพฤติกรรมเช่นนี ้แลว้ท า

ตามหรือไม่ ถา้เป็นเช่นนีแ้ม่จะรู้สึกเครียด 2 เท่า ไม่รู้จะแก้อย่างไร 
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ครูหม่อม : ท่ีแมบ่อกวา่ แมใ่ห้มากขนาดนี ้ คือ สิ่งท่ีแมใ่ห้ แตว่่าลกูพงึพอใจแล้วหรือยงั (Satisfied) เทา่ท่ีครู

หมอ่มได้รับฟัง คือ แมใ่ห้น้องนัง่ แล้วแมก็่พดูเพ่ือให้คนพ่ีไปท าอะไรบางอยา่ง อยากให้แมล่องไมต้่อง

พดูมาก ให้แมท่ าทกุอยา่งตามปกต ิบอกลกูวา่ “พร้อมเม่ือไหร่ ลกูคอ่ยท านะ” แล้วเราก็ปล่อยเขา เม่ือ

ลกูไปท า ก็ให้แมห่ยอดค าพดูดีๆ ให้แก่ลกู เพราะวา่ระหวา่งท่ีอยู่กบัคนพ่ี แมใ่ห้ความสนใจตอ่เขาก็จริง 

แตเ่ป็นการให้ความสนใจในสิ่งท่ีเขาท าไมเ่หมาะสม ซึง่ลกูก็รู้สกึฟิน เพราะเขาอยากได้ความสนใจ แต่

ยงัไมเ่ป็นท่ีพงึพอใจของเขา เขาจงึบอกวา่ “ไม่ๆ ๆ” ให้แม่บอกวา่ “แมร่ออยูต่รงนี ้หนพูร้อมแล้ว หนมูา

หาแมน่ะ” ให้เขารู้วา่สิ่งท่ีเขาจะได้จากเรา เขาเป็นคนตดัสินใจ ไมใ่ชเ่ป็นการตดัสินใจจากเรา เรา 

Available ถ้าเขาพร้อมให้เขามา ไมใ่ชเ่ป็นการท่ีเรานัง่แล้วก็พดูๆๆ กบัเขา 

 

ตามธรรมชาตขิองมนษุย์ เม่ือลกูนัง่กบัเรา เราจะมีความคดิว่าเราให้เขาแล้ว 100% นาน 1 นาทีก็

พอแล้ว เพราะเรามีสิ่งอ่ืนท่ีต้องท าอีก แตถ้่าลกูก็ยงับอกว่า “ไม”่ อยู่ เสียงของแมใ่นตอนต้นกบั

ตอนท้ายจะไมเ่หมือนเดมิ ดงันัน้ แมต้่องอดทน เราอาจถกูจ ากดัด้วยเวลา แตถ้่าเรายอมเสียตรงนีแ้ล้ว 

เวลาจะคอ่ยๆ สัน้ขึน้ เม่ือแม่พดูกบัลกู ท าให้ลกูรู้สกึอ่ิม เม่ือเขาอ่ิมแล้ว ลกูจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว 

เพราะความอ่ิมนัน้จะหลอ่เลีย้งชีวิตประจ าวนัของเขาได้ เม่ือถึงเวลานัน้ แมจ่ะรู้วา่มนัไมเ่สียเวลาเลย  

 

สิ่งท่ีเราท าอยูใ่นตอนนี ้เราคิดวา่มนัจะเร็ว แตจ่ริงๆ แล้วมนัไมไ่ด้เร็วขึน้ จากค าพดู น า้เสียงท่ีแมใ่สล่ง

ไปจะท าให้เขาไมช่อบตวัเอง เขาจะ Self Concept ตวัเองไมดี่ ดงันัน้ แมต้่องอดทนอีกนิดหนึง่ ใช้

น า้เสียงในพดูกบัลกูท่ีเป็นปกต ิ“แมร่ออยู ่พร้อมเม่ือไหร่ก็มานะ” แตไ่มจ่ าเป็นต้องเล่นกบัน้องแบบโอ

เวอ่ร์ เพ่ือให้คนพ่ีรู้สึกเสียดาย เราสามารถสมัผสัจบัน้องได้ ชวนเขามาเลน่กบัน้องได้ แตเ่ม่ือพดู

บางอย่างจบแล้ว ให้ทิง้เวลาให้เขาสกัครู่หนึง่ ไมค่วรพดูตลอดเวลา บอกไมไ่ด้ว่าสกัครู่คือ แคไ่หน แต่

ส าหรับเดก็ เม่ือเราทิง้เวลาไว้ ถ้าเขาอยากจะโวยวายตอ่ไป เขาก็จะโวยวายออกมาเลย สิ่งท่ีเราควรท า

คือ พดูวนซ า้ๆ ตอ่ไป พดูวนแล้วเว้นวรรค เราพดูเสร็จแล้วเราก็ไปท าอยา่งอ่ืน 

 

 เคยพบปัญหาระหวา่งพี่น้องเหมือนกนั แตถื่อว่าน้อย แมจ่ะให้เวลาลกูคนโตเป็นหลกั แบง่กบัพอ่

ชดัเจน เวลาท่ีคนโตงอแง ก็จะปลอ่ยไปก่อน แล้วบอกวา่ “พร้อมแล้วบอกนะ แมจ่ะนัง่อยูแ่ถวนี ้หยดุ
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ร้องแล้วเราคอ่ยคยุกนั คยุตอนนีไ้มรู้่เร่ือง แมป่วดหวั” เราก็ปลอ่ยเขาไป แล้วเราก็ท าชีวิตตามปกต ิเชน่ 

เลน่กบัน้อง สกัพกัเขาก็นกึขึน้ได้วา่ ท าแบบนีเ้สียเวลา เขาก็ลกุไปล้างหน้า แล้วเดนิมาหาเราเอง เราแค่

บอกให้เขารู้ว่า “แมอ่ยูต่รงนี”้ ไมจ่ าเป็นต้องตื่นกบัเสียงร้องของเขา  ไมเ่คยจบัเวลาวา่เม่ือไหร่เขาจงึจะ

กลบัมา ถ้าเขางอแงในชว่งเวลาท่ีเราเร่งรีบ ก็จะเข้าไปกอดเขาแล้วบอกว่า “วนันีแ้มข่อนะ ถ้าแมไ่ป

ท างานสาย แมจ่ะถกูไลอ่อก” แตท่ัง้นีเ้ราได้บอกกบัลกูไปแล้วตัง้แตเ่ขายงัเด็กๆ ว่า “ทกุคนมีหน้าท่ี ถ้า

ลกูสายจะท าให้แมส่าย ถ้าแมถ่กูไลอ่อก หนรูู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึน้ หนจูะไมมี่เงินทานข้าว ไมมี่เงินไป

โรงเรียน” เราให้เหตผุลกบัเขา อาจจะดนู่ากลวั แตว่า่มนัคือ เร่ืองจริงวา่เราต้องรับผิดชอบอยา่งอ่ืนด้วย 

ดงันัน้ ถ้าลูกงอแง มักจะใช้การกอดลูกนานๆ แล้วพาไปล้างหน้า การล้างหน้าเหมือนท าให้

เขากลับมามีสต ิพูดกับลูกแล้วปล่อยเวลาให้เขาได้คิดสักครู่ แล้วค่อยพูดวน ถ้าเราพูด

ตลอดเวลา ลูกจะไม่ฟัง  

 ถ้าลกูงอแง เราอาจจะถามว่า “ตอนนีห้นรูู้สกึอะไร หนอูยากได้อะไร” เพ่ือให้ลกูได้พดูอยา่งอ่ืน 

นอกจากค าวา่ “ไม”่ ให้เขาได้สะท้อนอารมณ์ ถ้าเราใช้วิธีนี ้บางทีเราอาจจะไมไ่ด้ค าตอบจากลกู แตจ่ะ

ท าให้ใจของเขาไปคิดเร่ืองอ่ืน อาจจะท าให้ลูกแสดงอาการเบาลง 

 มีครัง้หนึง่ท่ีลกูคนโตงอแงตลอดทัง้อาทิตย์ แม่ก็ไมไ่ด้ไปสะกิดถามวา่หงดุหงิดอะไรจากท่ีโรงเรียนมา 

เพราะกลวัวา่จะโวยวายขึน้มาอีก เม่ือกลบัไปบ้าน แมจ่งึบอกวา่ “ฮลัโหล แมก่ลบัมาแล้ว เป็นยงัไง ไป

เรียนวนันีส้นกุหรือเปลา่ ท าอะไรบ้าง แมก่ลบัมาบ้าน เห็นรองเท้าวางเรียบร้อยเลย ใครจดั ดีจงั” 

พยายามชมลูกให้มากขึ้น ในตลอดสปัดาห์นัน้ลกูเป็นเหมือนเทพบตุร แมซ่กัผ้า เขาก็เข้ามาถามวา่ 

“แมค่รับ จะให้ชว่ยตากผ้าไหม” ท าให้เห็นว่าการชมสามารถเปล่ียนลกูได้ อยากให้ลองกลบัไปชมลกูให้

มากขึน้ มองหาข้อดีมากขึน้ อยา่เพิ่งกลบัไปบ้านแล้วมองวา่ “ท าไมวนันีบ้้านรกจงั” ให้หาข้อดีของลกู

สกัอยา่งหนึง่ แล้วชมให้มากๆ อย่างท่ีครูหม่อมบอก “ชมให้สุดซอย” อาจจะลองเร่ิมจากวนันี ้ 

 ให้ใช้น า้เสียงท่ีเป็นปกตกิบัลกู เหมือนท่ีครูโรงเรียนรุ่งอรุณบอกวา่ เดก็จะรับรู้ถงึข้างในจากน ้าเสียง

ของแม่ได้ ถ้าเราบอกว่า “ถึงเวลานอนแล้วคะ่ลกู” “ถึงเวลากินแล้วคะ่ลกู” แตน่ า้เสียงของเราหงดุหงิด 

ลกูก็จะรับรู้ได้และตอ่ต้าน แตถ้่าเราบอกวา่ “ถึงเวลานอนแล้วนะคะ” พดูด้วยน า้เสียงท่ีนุน่นวลขึน้ 

เวลาท่ีแมเ่จอลกู อยา่เพิ่งปร๊ีด ข้างในใจเราต้องนิ่งให้ถึงท่ีสดุก่อน พดูแล้วยิม้ด้วย แล้วน า้เสียงท่ีเปลง่

ออกมา ลกูก็จะสมัผสัได้ บางทีในตอนเช้าเรารู้สกึรีบเร่ง น า้เสียงของเราจงึรีบเร่งด้วย แล้วท าให้เราเร่ง

ตามลกูไปด้วย  
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 ในตอนเช้า เวลาท่ีปลกุลกูต่ืน ให้คอ่ยๆ ปลกุเขาทีละน้อย ไมไ่ด้เข้าไปปลกุแรงๆ “ต่ืนๆๆ ได้แล้ว” ให้

คอ่ยๆ ปลกุเพ่ือให้ลกูได้รู้สกึตวัเอง จะท าให้ลกูต่ืนมาด้วยความสดช่ืน ดีกวา่บอกวา่ “ต่ืนได้แล้ว แมรี่บ 

แมจ่ะสายแล้ว”  

 จะเข้าไปปลกุลูกก่อนเวลาไปท างาน  1 ชัว่โมง ซ่ึงเราถือว่าเป็นเวลาทีเ่รารับได ้เข้าไปปลกุด้วยการ

บอกว่า “พีตื่น่แลว้ใช่ไหม” แต่พอถึงเวลาแปรงฟัน เขาก็จะบอกว่า “ไม่ๆๆ จะไปแบบนี้” คือ ไม่แปรง

ฟัน ไม่อาบน ้า จะไปอยู่กบัพีเ่ลีย้งในแบบนีเ้ลย ไดไ้ปซ้ือนาฬิกาปลกุ เพือ่ใช้เสียงนาฬิกาเป็นตวับอก

เวลาแทน ก็ไปเลือกนาฬิกาด้วยกนักบัลูก ใหเ้ขาเลือกเสียงทีต่วัเองชอบ แต่พอถึงเวลาเขาก็เอานาฬิกา

ไปซ่อน เร่ืองทีลู่กนอนดึก ตอนนีดี้ข้ึนแล้ว เหลือแค่งอแงภารกิจประจ าวนั คือ ไม่ยอมแปรงฟัน อาบน ้า 

แม่กลบับ้านประมาณ 3 ทุ่ม ลูกไม่ยอมเข้านอนกบัพ่อ เขาบอกพ่อว่า “หนูจะรอแม่ หนูเป็นห่วงแม่” 

 อาจจะให้พอ่คยุกบัลกูว่า “ไปอาบน ้าก่อนนะ แล้วพ่อจะอ่านนิทานให้ฟัง” เป็นการหลอกล่อให้ลกู

อาบน า้ อา่นนิทานแล้วก็นอนไปด้วยกนั หรือฟังนิทานรอคุณแม่กลับมา ท าให้ลูกอารมณ์ดีก่อน

นอน ให้ลองท าอย่างสม ่าเสมอและท าให้เป็นกิจวัตร  

 ปกติจะเอานิทานมาหลอกล่อใหอ้าบน ้า ลูกชอบนิทานเร่ือง ของขวญัจากดิน  เมื่อเราบอกว่า “อยากดู

พีข่้าวขวญัไหม ไปอาบน ้าป่ะ” เขาก็บอกว่า “ไม่” เป็นการใหดู้จากจอโทรทศัน์ 

 การดนูิทานจากจอโทรทศัน์ แสงจากจอจะไปกระตุ้นท าให้เขาตื่น ส าหรับลกูของตวัเอง จะอาบน า้ 

ด่ืมนม แปรงฟัน ทุม่คร่ึงขึน้ห้องนอน อา่นนิทาน แล้วปิดไฟนอน  

 กิจวัตร เราจะท าให้เป็นจังหวะไปเร่ือยๆ วินัยจะเกิดขึ้นได้จากการท่ีเราสร้างขึ้นมาใน

บรรยากาศท่ีสบายๆ มากกว่าการบังคับ เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราบอกวา่ “ลกูต่ืนแล้วหรือยงั แมไ่ปท า

อยา่งอ่ืนก่อนนะ เด๋ียวแมม่าด”ู ลกูก็จะยงัไมต่ื่น เพราะวา่แมไ่มอ่ยูก่บัเขา แมมี่ความคาดหวงัว่าลกูจะ

ต่ืน ลกูก็มีความคาดหวงัวา่ แมจ่ะพาลกูต่ืน ก็จะเกิดเหตกุารณ์เชน่นีไ้ปเร่ือยๆ ดงันัน้ แมต้่องดใูจของ

ตวัเองก่อนในตอนต่ืนนอน ว่าอยากจะให้ลกูท าอะไร จะพาลกูท าอยา่งนัน้ได้อย่างไร โดยไมมี่ความ

คาดหวงั  

 แมอ่าจจะต้องเตรียมของตอนกลางคืน เพ่ือให้ตอนเช้ามีเวลาอยู่กบัลกู 

 แม่มกัจะเตรียมของใช้ตอนกลางคืน ในตอนเช้าจะเตรียมอาหารเช้า และอาหารของลูกตลอดทัง้วนั 

เพราะอาหารถา้เตรียมไวต้ัง้แต่กลางคืน จะท าใหอ้าหารไม่สดใหม่ 
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ครูหม่อม : กิจวตัรประจ าวนั อาบน า้ แปรงฟัน เราจะท าด้วยกนักบัลกู ไมไ่ด้เป็นการท าให้ลกู ค าว่า “ท า

ด้วยกนั” ไมไ่ด้หมายความวา่ ลกูต้องท ากบัเรา แตล่กูอยูใ่กล้ๆ เห็นว่าเราก าลงัท าอะไร  

น่ีคือสญัญาณบอกว่า ถ้าลกูอาย ุ4 ขวบแล้วยงัท าไมไ่ด้ เขาก็จะท าไมไ่ด้ตอ่ไป ดงันัน้ แมต้่องกลบัมา 

หยดุแล้วถามตวัเองว่า “มีวิธีไหนบ้างท่ีจะพาลกูไป” เป็นเหมือนเทคนิคท่ีทดลองท า เม่ือท าแล้วไมไ่ด้ผล 

เราก็กลบัไปสูกิ่จวตัรเดมิ แทนท่ีจะใช้จนบรรลผุล  ดงันัน้ แมต้่องหยดุแล้วดวู่ามีวิธีไหนบ้างท่ีจะพาลกู

ไปอาบน า้ เม่ืออาบน า้เสร็จแล้ว มีวิธีไหนบ้างท่ีจะพาลูกไปเตรียมอาหารเช้า มีวิธีไหนท่ีจะพาลกูขึน้รถ

ไป แมม่กัจะสาละวนกบัการจดัการอยา่งอ่ืน และมีความคาดหวงัท่ีจะให้ลกูต่ืนมาท าอะไรเอง ซึง่จริงๆ 

แล้วแมต้่องพาท า ก่อนหน้านีเ้ขาอาจจะท าเองได้  
 
เดก็อาย ุ2 – 3 ขวบ เป็นชว่งท่ีก าลงัเหอ่ความสามารถ ตอนแรกท่ีท าอะไรเองได้ เราก็จะเหอ่ แตเ่ม่ือ

ต้องท าอะไรท่ีซ า้ๆ มนัไมเ่ห่อแล้ว ไมอ่ยากท า แมม่กัมองว่าเม่ือก่อนท าไมลกูท าได้ แตล่กูไมเ่คยมอง

ย้อนกลบัไปในอดีต เพราะสิ่งท่ีลกูมองเห็นคือปัจจบุนั ตอนนีเ้ขาไมอ่ยากท าเอง และแมก่ลบัท าสิ่ง

เหลา่นีใ้ห้กบัน้อง น่ีเป็นสิ่งท่ีเขาอยากได้  
 
เร่ืองน า้เสียง ค าพดู หน้าตา ความเร่งรีบ ถ้าถามวา่ท าไมลกูต้องงอแงตอนเช้า เพราะเขาท าแล้วมนั

ได้ผล และแมก็่ตกหลมุ ซึง่ลกูท าได้ผลมาโดยตลอด ลกูจึงมกังอแงในตอนเช้า ในตอนเย็นแมช่ิลล์ได้ 

แมก็่เลยปล่อย ลกูไมอ่ยากอาบก็ไมต้่องอาบ ลกูก็เรียนรู้แล้ววา่ ตอนเช้าเขาสามารถท าให้แมป่ร๊ีดได้ 

ถ้าแมล่ดการปร๊ีด ไมว่่าลกูจะท าอะไรแมก็่ไมป่ร๊ีด ลกูก็จะคอ่ยๆ ลดอาการงอแงลง เขาจะหาวิธีอ่ืนๆ 

เปล่ียนวิธีการ เม่ือเขาลองท าวิธีการตามท่ีแมบ่อก และแมก็่ให้ความสนใจ ชมเขาสดุซอย จะท าให้เขา

เรียนรู้วา่ วิธีการนีท้ าให้แมส่นใจเขา  

เร่ืองการช่ืนชม ไมไ่ด้แค ่“ชมแล้วนะ” แล้วจบแคน่ัน้ บางครัง้เราก็ไมไ่ด้อยากต่ืนเช้าทกุวนั ลกูก็เป็น

เหมือนเรา น่ีเป็นเร่ืองของความรู้สกึ ลกูไมใ่ชหุ่น่ยนต์ท่ีใส่โปรแกรม 1-2-3-4 แล้วลกูจะเป็น 1-2-3-4 เรา

มีความรู้สกึนกึคิด ความรู้สกึในวนันี ้มีฮอร์โมนขึน้-ลง มีเร่ืองเครียด มีเร่ืองตา่งๆ เข้ามา ซึง่เดก็ก็มี

เร่ืองราวตามพฒันาการของเขาเชน่กนั  เป็น Inner บางอยา่ง ซึง่บางครัง้เราไมไ่ด้ใสใ่จมนั เชน่ ท าไม

ต่ืนมาแล้วอยากจะนอน แตต้่องไปท างาน เพราะมนัคือ ความมัน่คง เราไมมี่งานไมไ่ด้ เราอยากมีงาน

มากกวา่อยากมีแฟน แตถ้่าเป็นวยัรุ่น จะอยากมีแฟน ต่ืนขึน้มาเพ่ือหาคู ่ธรรมชาตขิองคนเป็นแบบนี ้

แตถ้่าเรารู้จงัหวะของตวัเองและจงัหวะของลกู ตวัเราเองก็ไมม่ัน่คง เราก็คมุตวัเองไมไ่ด้ เม่ือเราไมมี่
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ความมัน่คงทางจิตใจ เรากลวัวา่จะไปท างานสาย ลกูก็กลวัวา่แมจ่ะไมส่นใจ จงึท าให้เราคยุคนละเร่ือง 

เร่ืองการอาบน า้ แปรงฟันกลายเป็นเร่ืองส่ือกลาง แมแ่ละลกูจงึไมไ่ด้สิ่งท่ีตวัเองต้องการ แมท่ัง้อธิบาย 

ชม หลอกล่อ ถ้าหากวา่แมช่มแล้วบน่วา่ ชมแล้วบน่วา่ แมไ่มมี่ความเสถียร จะกลายเป็นการหลอกล่อ 

ซึง่แมก็่งดัออกมาทกุลกูไม้แตก็่ยงัท าไมไ่ด้  
 
สิ่งท่ีเราต้องท า คือ “แมมี่อยู่จริง” ไมว่า่ลกูจะมาไม้ไหน แมก็่จะยงัท าแบบเดมิ เหมือนคณุยายใน

ภาพยนตร์ท่ีเราเคยด ูเหมือนเร่ืองท่ีครูหม่อมเคยเลา่ ถามวา่ “ปวดฉ่ีไหม” ลกูบอก “ไม่ฉ่ี” ถ้าลกูฉ่ีราด 

บอกกบัลกูวา่ “ไมเ่ป็นไร พรุ่งนีล้องใหม่” เม่ือถึงวนัพรุ่งนี ้เราก็ถามอีก “เราจะออกไปข้างนอก 20 นาที

แล้วไมก่ลบัเข้ามาแล้วนะ ลกูจะฉ่ีไหม” เดก็บางคนเรียนรู้ไปแล้ว แตปั่จจบุนัของเขา คือ ไม่อยากฉ่ี 

ความอยากท่ีจะออกไปข้างนอกมีมากกวา่ เขาก็จะออกไปข้างนอกโดยไมฉ่ี่ก่อน แล้วก็ฉ่ีราด สิ่งท่ีแมจ่ะ

ท าได้คือ บอกลกูวา่ “ไมเ่ป็นไรลกู พรุ่งนีต้ดัสินใจใหม่” เราท าเหมือนเดมิ เหมือนคณุยายท่ียิม้อยา่ง

เดียว ดงันัน้ จะไมมี่การบอกวา่ “ชมก็แล้ว” “วา่ก็แล้ว” แตอ่ยากให้ท าเพียงอยา่งเดียวคือ ถ้าอยากให้

ลกูไปแปรงฟัน ให้บอกวา่ “จะแปรงเอง หรือจะให้แมพ่าไป” ถ้าลกูบอกว่า “ไม”่ ถามตอ่วา่ “ลกูจะเลือก

เอง หรือวา่ให้แมเ่ลือกให้” ถ้าเขาบอกวา่ “ไม”่ อีก แมก็่พาลกูไปแปรงฟันเลย ถ้าเขาร้องไห้ ให้เราแปรง

ฟันให้ลกูพร้อมกบัพดูไปด้วยวา่ “แมรู้่วา่หนโูกรธ คราวหน้าหนเูลือกนะ” ให้ลองท าแบบนี ้ให้เรานิ่ง แม่

ต้องนิ่ง แคแ่มน่ิ่ง ลกูก็จะนิ่งเอง   
 
จากท่ีครูหมอ่มสงัเกตในกรณีท่ีลกูงอแงนีพ้บว่า ลกูต้องการแมม่ากๆ และแมไ่มมี่อยู่จริง ลกูมองไมเ่ห็น

แมเ่ลย อารมณ์แมต้่องพร้อม ถ้าลกูดิน้ แม่ก็ต้องกอดลกูแนน่ๆ  
 

 เม่ือไหร่ก็ตามท่ีแมน่ิ่ง ลกูมกัจะ “เอ๊ะ เกิดอะไรขึน้” และหยดุเพ่ือดวูา่แมจ่ะท าอะไรตอ่ เราต้องปรับ

อารมณ์ตวัเอง นิ่งสกัพกัใหญ่ๆ คิดวา่ตอ่ไปก็นา่จะปรับอารมณ์ลกูได้ ถ้าเรานิ่ง ลกูก็จะนิ่ง ต้องลองท าด ู

 เคยให้สามีสงัเกตวา่ “ท าไมลกูให้ความเคารพแมม่ากกว่าพอ่ ให้ดท่ีูเธอปฏิบตัิตอ่แม่ ลกูจะมองเห็นสิ่ง

ท่ีเราปฏิบตัติอ่แม”่ บางทีสามีคยุเลน่กบัแมข่องเขา แตล่กูไมรู้่วา่น่ีคือ การพดูเลน่ ลกูรู้แตว่า่พฤตกิรรม

ท่ีพอ่ท ากบัยา่ไมน่า่เคารพ และลกูก็เห็นสิ่งท่ีแมท่ ากับตาและยาย ลกูจงึเกรงใจแมม่ากกวา่  

 จากการรับฟัง เห็นวา่ You aren’t OK, I am OK แตต่อนนีแ้มเ่ร่ิมไมไ่หวก็จะ Not Ok กบัลกู เราต้อง

เปล่ียนวิธีคดิก่อนวา่ You are Ok คณุเป็นแบบนีใ้นแบบท่ีคณุเป็น I am Ok แมโ่อเคท่ีลกูเป็นแบบนี ้

เม่ือเขาดือ้หรือปร๊ีด ให้เรามองวา่ลกูโอเคมากๆ กบัการท่ีเขาเป็นแบบนี ้การท่ีเธอดือ้/ปร๊ีดแบบนี ้Self 
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ของเธอสวยงามมาก เธอก าลงัสร้าง Self แบบนี ้แตแ่มอ่าจจะเหน่ือย แตแ่ม่โอเคมากท่ีเห็นหนเูติบโต

แบบท่ีดือ้ๆ แบบนี ้เม่ือก่อนลกู A+ ตอนนีล้กูอาจจะลงมา A แตน่ี่แหละหนกู าลงัจะมี Self เม่ือเรา

เปล่ียนเป็น You’re OK, I’m Ok เราจะนิ่งมากขึน้ เพราะเราจะเห็นวา่กระบวนการของเขาสวยงามมาก 

การท่ีเขาไมอ่าบน า้ เขาสวยงามแบบท่ีเขาไมอ่าบน า้ เขาก าลงัเรียนรู้ Self บางอย่างในตวัของเขาเอง 

วนัหนึง่ท่ีเขารู้ได้ด้วยตวัเอง เขาจะหยิบแปรงสีฟันแล้วแปรงของเขาเอง  
 
กระบวนการท่ีแก้ไข ไมส่ามารถแก้ไขได้ใน 1 ชัว่โมงตอนเช้าหรือในช่วงท่ีเขาก าลงัปร๊ีด มนัต้องสะสม

ไปเร่ือยๆ ไมใ่ชเ่พราะลกูปร๊ีด เราจงึเข้าไปกอด เราต้องกอดเขาทกุวนั เลน่กบัเขาทกุวนั หรือแม้แต่

กระบวนการท่ีเราสมัผสักบัเขาในแตล่ะวนั ตอนท่ีเขาก าลงัเลน่นา่รักๆ ของเขา เราก็เดนิไปหาเขาใน

ตอนนัน้ จบัมือเขาขึน้มาดม “ท าไมมือของลกูหอมจงัเลย มือนุม่มากเลย รู้ไหมตอนนีค้ณุแมส่ร้างหนู

มา คณุแม่ตัง้ใจเลยวา่มือนีข้องหน ูโตขึน้มาหนจูะเอาไปสร้างประโยชน์ตอ่คนอ่ืน หนจูะเอามือเล็กๆ นี ้

ไปท าอะไรดีๆ ใชไ่หมคะ่” เป็นกระบวนการท่ีจะลงไปเตมิบางสิ่งให้กบัเขา เราไมจ่ าเป็นต้องกอดเขาใน

ตอนท่ีเขาปร๊ีดเทา่นัน้ เรากอดลกูได้ตลอดเวลา แล้วก็เอามือลบูหน้าอกลงเบาๆ ซึง่สิ่งนีไ้ด้มาจากครูอุ้ย 

“ร่างกายของหนแูข็งแรงดีจงัเลย เราจะเอาร่างกายนีไ้ปท าสิ่งดีๆ กนั...” เราสามารถบอกได้วา่เราอยาก

ให้ลกูเป็นอยา่งไร  

บางครัง้ท่ีลกูโกรธ เขาบอกว่า “อยากเอาแมไ่ปทิง้ถงัขยะจงัเลย” แมบ่อกวา่ “ดีมากเลย อะไรท่ีไมดี่เอา

ไปทิง้ถงัขยะ แตถ้่าลกูเอาแม่ไปทิง้ถงัขยะแล้ว ชว่ยเอาแมม่าล้างท าความสะอาดด้วยนะ” วนัตอ่มาถ้า

เขาพร้อม เราก็สามารถคยุกบัเขาได้ “ปากของลกูเป็นรูปกระจบัสวยมากเลย ลกูวา่เรามีปากเอาไว้ท า

อะไร” เขาบอกว่า “เอาไว้ใช้ขอบคณุ” แมก็่บอกวา่ “ใชเ่ลย เราเอาไว้บอกขอบคณุ” แตไ่มจ่ าเป็นต้องไป

รือ้ฟืน้เร่ืองเม่ือวาน วา่เขาใช้ปากตอ่ว่าแม ่แม่ต้องสะสมทกุอยา่ง และเปล่ียนวิธีคิดเป็น You’re Ok, 

I’m Ok ทกุอยา่งโอเค ไมใ่ชก่ารท่ีแมจ่ะไปจดัการลกู ถ้าเราไปต าหนิลกูก็จะเป็นการตีตราเขา และเราก็

จะคดิว่า “ลกูฉนัไมโ่อเคเลย ฉนัต้องไปฝึกเอากระบวนการตา่งๆ มาใช้”  

เราเช่ือมาโดยตลอดวา่ ลกูของเราทัง้สองคน เขาดีของเขามาอยูแ่ล้วตัง้แตเ่กิด ถ้าจะไมดี่ก็เป็นเพราะ

เราน่ีแหละ เพราะฉะนัน้ ไมไ่ด้รู้สกึว่าจะต้องสร้างให้เขาดีงาม แตรู้่สกึวา่เขาดีงามตัง้แตเ่ขาอยูใ่นท้อง 

ดงันัน้ เม่ือลกูก าลงัท าอะไรบางอยา่งท่ีไมโ่อเค เรารู้สกึว่าเขาก าลงัจะมี Self เป็นความงดงาม และ

ไมไ่ด้คดิปรุงแตง่ตอ่ว่า “ถ้าเป็นแบบนีต้อ่ไปเขาต้องพดูค าหยาบ...และเราต้องรีบแก้ไข”  
 



38 

 

 โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

“EF : From Head to Heart  Learning Development”  

ครูหม่อม : ทกุคนมี Keyword ท่ีมีความหมาย อยา่งเชน่ค าวา่ “กิจวัตร” “จริงใจ” “เป้าหมาย” และ “ความ

คาดหวัง” ซึง่ก็มีความหมายคนละอยา่งกนั ท่ีบอกวา่ ไมอ่ยากให้มีความคาดหวงั แตก่ารท่ีจะพดู

บางอย่างกบัลกู เปา้หมายของเราคืออะไร ลองทบทวนกับตัวเองว่า พูดแบบน้ีจะเข้าสู่เป้าหมาย

หรือไม่ ถ้าเราจะเดนิไปขอข้าวมนัไก่ฟรี(ไมซื่อ้)จากร้านข้าวมนัไก่ เราจะพดูวา่อะไร จะใช้น า้เสียง สี

หน้า ทา่ทางอย่างไร การใช้เทคนิคตา่งๆ กบัลกูก็เป็นเหมือนการไปขอข้าวมนัไก่ ลกูของเราไมเ่ข้าใจค า

วา่ “สาย” ของแมว่่าจะเกิดอะไรขึน้  

EF จะท างานได้ตอ่เม่ือมีประสบการณ์เดมิท่ีมีคณุภาพเพียงพอ ค าวา่ “มีคณุภาพ” แปลวา่ มองเห็นสิ่ง

ท่ีอยูข้่างหน้า เชน่ “ไมกิ่น เดี๋ยวหิวนะ” ลกูจะไมเ่ข้าใจ เพราะตอนนีย้งัอิ่ม “ช้า เด๋ียวแมส่าย” ลกูจะคิด

วา่สายแล้วเป็นอยา่งไร ลกูรู้แตว่า่ตอนนี ้“หนหูิวแม”่ คนท่ีต้องการแมม่ากท่ีสดุก าลงัแสดงออก เพียง

แคล่กูไมรู้่วา่จะจดัการกบัความรู้สกึนัน้อยา่งไร ทกุอย่างมีความหมายของมนั 

การท่ีคณุแมแ่สดงความเข้าใจตอ่ลกู เชน่ “แมรู้่ว่าหนเูหงา แมรู้่วา่หนโูกรธ” เพราะวนัท่ีแมไ่มอ่ยู ่สิ่ง

เหลา่นีจ้ะกลายเป็น Inner Voice ให้เขารู้ตวัเองวา่ ตอนนีเ้ขาก าลงัเหงา ตอนนีเ้ขาก าลงัต้องการอะไร 

มนัเป็นค าศพัท์ท่ีลกูจะใช้ส่ือสารกบัตวัเอง เพราฉะนัน้ เม่ือเราหยอดค าศพัท์ท่ีจะใช้ส่ือสารกบัตวัเอง

เข้าไป เข้าใจสถานการณ์ มองตวัเองดีๆ ได้ เขาก็จะคิดบวกได้ แตถ้่าค าท่ีใช้ส่ือสารกบัตวัเองเป็นค าท่ี

ไมดี่ Concept ท่ีเขามองตวัเองก็จะไมดี่  

พวกเราทกุคนท่ีเป็นมนษุย์ อะไรก็ตามท่ีมองแล้ว เห็นทกุอยา่งเหมือนเป็นปกต ิลกูก็จะกลบัมามองท่ี

ตวัเขาเองวา่ เป็นเขาเองท่ีไมป่กติ ดงันัน้ การยอมรับ Self ของเขา คือ การท่ีคนท่ีเขารักมากท่ีสุด

ยอมรับเขา เขาก็จะยอมรับตัวเอง แตถ้่าคนท่ีเขารักมากท่ีสดุ มองเขาว่าต้องมาจดัการเขาตลอด 

ท าอะไรก็ไมดี่ เขาก็จะไมช่อบตวัเอง เม่ือไมช่อบตวัเอง เขาก็ไมอ่ยากจะจดัการกบัตวัเอง ถ้ารักตวัเอง 

เขาก็อยากจะดแูลตวัเอง ดงันัน้ ให้เราพดูกบัลกูเหมือนท่ีเราจะไปขอข้าวมนัไก่ฟรี  

แม้เราจะไม่อยากท า แต่ก็ต้องท า คุณแม่ต้องท าใจ ถ้าเราไม่เป็นคนท า แล้วจะให้ใครมาท า ถ้า

แม่ยังทนไม่ได้ แม่ก็ไม่ควรหวังให้คนอ่ืนมาอดทนกับลูกเรา แม่ต้องฝึกต่อไป ขอให้ก าลังใจ       

การท่ีจะเปล่ียนอะไรนิดหนึง่เป็นเร่ืองยาก แตว่า่เปล่ียนได้ มีไมก่ี่คนท่ีมีโอกาสได้มาฟังแล้วเปล่ียน 

เพราะวา่ self ของพวกเราถกูเรียนมาเพ่ือไปสอบ ไมใ่ชเ่รียนเพ่ือเปล่ียนตวัเอง เพราะฉะนัน้ การท่ีเรา

ฝึกตวัเอง เรายงัไมรู้่เลยว่าจะฝึกอยา่งไร เป็นเร่ืองยากนิดหนึง่ แตเ่ม่ือเร่ิมท าแล้ว อีกหนอ่ยก็จะสบาย  
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กรณีพี่ถอดรองเท้าให้น้อง 

 พีจ่ะถอดรองเทา้น้อง เห็นพีย่กเทา้น้องข้ึน ถอดไปไดแ้ลว้ข้างหน่ึง อีกข้างหน่ึงติดก็เลยยกเทา้น้องข้ึน  

ครูหม่อม : พ่ีถอดรองเท้าน้อง เพราะเขาอยากชว่ย น้องถอดไมเ่ป็น สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ พ่ีก าลงัชว่ยน้อง ถ้าเรามอง

ไมเ่ห็นตรงนี ้ตอ่ไปจะท าให้พ่ีไมอ่ยากชว่ยน้อง เขาอาจจะคดิว่า “ท าไมท าอะไรไมเ่คยได้ดีเลย”   

น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี วา่สิ่งท่ีเราอยากให้เขาท าก็คือ “จะชว่ยก็ได้ แตช่ว่ยท าให้ปลอดภยัด้วย” น่ีคือ เรา

อยากให้เขามี EF แตเ่ราลืมส ารวจวา่เราได้สอนทกัษะแกเ่ขาแล้วหรือยงั เราได้สอนทกัษะการถอด

รองเท้าให้น้องกบัลกูอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนแล้วหรือยงั การท่ีเราเดนิหนัหลงักลบัไป อาจจะไมเ่พิ่มความ

โมโหกบัลกู ลกูไมไ่ด้ยินสิ่งท่ีแมจ่ะพดูใสเ่ขา แตก็่ไมไ่ด้สอนวา่ “ครัง้หน้า ถ้าเขาอยากจะท า ควรท า

อยา่งไร”  

 พ่อไม่เห็นฉากนัน้ แต่แม่บอกพ่อ พ่อก็เข้าไปถามลูกว่าท าไมท าแบบนัน้ แลว้ก็สอนลูกใหถ้อดรองเทา้

ใหน้อ้ง ให้นัง่ลงแลว้ถอดรองเทา้ใหน้อ้ง  

ครูหม่อม : การท่ีจะสอนให้ลกูถอดรองเท้าให้น้องเป็นกบัความอยากถอดรองเท้าให้น้อง ความอยากถอด

รองเท้าให้น้องสอนยากกวา่อีก แตต่อนนีล้กูเรามีแล้ว ท่ีเหลือเป็นเร่ืองง่ายแล้ว  

 

 


