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รค อ ครัวบ
ต้องมาก่อน

Family comes First

การเตรียม
ความพร้อม
สำาหรับพ่อแม่ยุคใหม่

1 การใช้ชีวิตคู่

การเลี้ยง
ดูเด็ก

65 ทักษะชีวิต
ครอบครัว
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดทำาหนังสือ เรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน” ขึ้น

มีทั้งปรับปรุงจากบทความเดิม และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ 

โดยนำาเสนอเป็นเรื่อง ๆ ในรูปแบบของบทความ

ที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำาหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา 

หรือ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือยาว ๆ หรือซับซ้อนมากนัก 

เพื่อให้...

คู่สามีภรรยา...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ 

พ่อแม่และผู้ปกครอง...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

สมาชิกทุกคนในครอบครัว...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวที่จำาเป็น 

และเป็นการเสนอมุมมองในฐานะที่ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ทั้งนี้ คาดหวังว่า...

หนังสือจะเป็นประโยชน์สำาหรับคู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัว  

ที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข 

ที่สำาคัญ...จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำางานของภาคีเครือข่ายการทำางานในชุมชนพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวครอบครัวครอบครัว.........ต้องมาก่อนต้องมาก่อนต้องมาก่อน   
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จัดท าหนังสือ เรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน” ขึ้น 
มีท้ังปรับปรุงจากบทความเดิม และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่  

โดยน าเสนอเป็นเร่ือง ๆ ในรูปแบบของบทความ 
ท่ีมีเนื้อหาส้ันกระชับ อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะส าหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา  

หรือ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือยาว ๆ หรือซับซ้อนมากนัก  
 

เพื่อให้... 
คู่สามีภรรยา...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่  

พ่อแม่และผู้ปกครอง...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็ก 
สมาชิกทุกคนในครอบครัว...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวท่ีจ าเป็น  

และเป็นการเสนอมุมมองในฐานะท่ีครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 

ท้ังนี้ คาดหวังว่า... 
หนังสือจะเป็นประโยชน์ส าหรับคู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

ท่ีจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข  
ท่ีส าคัญ...จะเป็นความรู้เบ้ืองต้นท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการท างานของภาคีเครือข่ายการท างานในชุมชนพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
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หนังสือ เร่ือง ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes first) 
จัดท ำโดย กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
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 ค ำปรำรภ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

หลายทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ ่งเน้น 
การพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง โดยขาดการค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อบุคคล ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตามระบบ
ทุนนิยมที่ก่อให้เกิดกระแสบริโภคนิยมซึ่งเห็นความส าคัญของ “วัตถุ” มากกว่า 
“คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” และมากกว่า “คุณค่าด้านจิตใจ” 
ได้น าไปสู่การเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการท างาน และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ผลก็คือ คนเติบโตขึ้นมา
แบบขาดหลักคิดคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดี สถาบันทางสังคม 
ซึ่งรวมถึงสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง  

   ปรากฏการณ์ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม เห็นได้ชัดเจนจากการที่สังคมไทยทุกวันนี้มีข่าวการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์และโซเชียลมีเดีย ไม่เว้นวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
  ในฐานะที่ผมรับผิดชอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม 
การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องลุกขึ้นมาดูแล  และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจัง ที่ส าคัญ 
ต้องเปลี่ยนทัศนะการมองจาก “เขา (คนอื่น) ยังไม่ท า” หรือ “เขา (คนอื่น) ท าดีแล้วหรือไม่” เป็น “เราท าดีแล้วหรือยัง” เมื่อนั้น
สังคมถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ โดยแต่ละภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรกลับไปทบทวนบทบาทหน้าท่ีของตนและท าให้ดีที่สุด กล่าวคือ 

 สถาบันครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดแต่มีความส าคัญที่สุด พ่อแม่และผู้ปกครองควรท าบทบาทหน้าที่ในการดูแล
เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
    สถาบันการศึกษา  ควรให้ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 

 ชุมชนและแกนน าชุมชน ควรจัดการให้สามารถพึ่งพาตนเองในชุมชนได้ ทั้งการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 

 ภาครัฐ    ควรปรับตัวให้สามารถท างานในฐานะหน่วยงานที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 ผู้ประกอบการ   ควรท าธุรกิจการค้าที่ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร ลูกค้า สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  

ไม่มุ่งหวังเพียงผลก าไรเพียงอย่างเดียว  
 สื่อมวลชน   ควรปรับรูปแบบการน าเสนอสื่อท่ีมีความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน  

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท าหนังสือเรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes 
first)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัว ทั้งนี้ ผมเช่ือว่า คู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวที่ได้อ่าน
หนังสือเล่มนี้ จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน
บุตรหลาน และคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของภาคีเครือข่ายการท างานในชุมชน
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

ท้ายที่สุดนี้ ผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการการท างานตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  
เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของเรา ครอบครัวของเรา  และ
สังคมไทยท่ีรักของเราทุกคน 

ด้วยความปรารถนาด ี
 
 

พลต ารวจเอก  

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



 
 

 

 
 

เจตนำรมณ์ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

   ข้าราชการ พม. ยุคใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนการวางตน 
   การปฏิบัติตนท่ีเคยคิดว่าอยูเ่หนือคนอ่ืน ปรับเป็นว่า แท้จริงเราทัดเทียมกัน 

   หาความร่วมมือ อ่อนน้อม และถ่อมตน  
   สร้างและขยายภาคเีครือข่าย ผกูสัมพันธ์ท่ีดี และต่างช่วยเกื้อหนุน 

   ที่ส าคัญ ข้าราชการต้องเป็นคนดีและคนเก่ง (สุจรติ เสียสละ สามคัคี สะอาด สามารถ สมดุล สร้างสรรค์) 

   หน่วยงานภายใน พม. ยุคใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนการท างาน 
   คือ ต้องปรับเปลี่ยนจากผู้ปฏิบตัิ ไปเป็น ผูเ้อื้ออ านวยให้ปฏิบตั ิ

   เปลี่ยนจากผูค้วบคุม ไปเป็น ผูร้กัษากติกา 
   เปลี่ยนจากผู้ก ากบัควบคุม ไปเป็น ผู้กระตุ้นส่งเสริม 

   ที่ส าคัญ การท างานของ พม. ต้องมีภาคชี่วยในการขับเคลื่อนงาน  
   ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และภาคการเมือง 

   โดยพิจารณาว่า เครือข่ายของเราเป็นใครบ้าง และเราจะเข้าไปท างานกับเขาอย่างไร  

    การท างานของ พม. ต้องมุ่งมัน่ที่จะท างานให้ส าเร็จ (Outcomes) 
   ไม่ใช่เพียงท าเสร็จ (Output) แล้วก็ผ่านไป 

   เพราะการท างานต้องเกิดประโยชน์ต่อราชการ 
   และสามารถตอบค าถามได้ว่า “ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากงานที่ท า” 

   เช่น การจัดท าหนังสือเรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first) นี ้
   กระทรวงจัดท าขึ้น เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นที่ประชาชนจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที   

   ที่ส าคัญ จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานด้านครอบครัวของภาคีในชุมชนพื้นทีอ่ีกด้วย 

   ทั้งนี้ ในการท างานกระทรวง พม. จะให้ความส าคัญกับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคแีกนน าในชุมชน  
   เพื่อให้แกนน าของชุมชนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการ & พึ่งพาตนเองในชุมชนได ้

   และสามารถท างานป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ โดยเฉพาะปัญหาครอบครัวในพ้ืนท่ีของตน 
   ซ่ึงจะเป็นแนวทางการพัฒนาทีส่ร้างความเข้มแข็ง มัน่คง และยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

 

 (นายไมตรี  อินทุสตุ)  
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 
 

 
 



 
 

 
ค ำน ำ 

  
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท าหนังสือ
เรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)” นี้ข้ึน เพื่อให้คู่สามีภรรยา
ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ พ่อแม่และผู้ปกครองได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็ก สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัว
ที่จ าเป็น และเป็นการเสนอมุมมองในฐานะที่ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

 หนังสือเรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)” 
จัดท าเป็นบทความที่แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสั้นกระชับ อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะส าหรับ
ผู้ไม่ค่อยมีเวลา หรือ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือยาว ๆ หรือซับซ้อนมากนัก ดังนั้น 
ความรู้ที่ได้เรียบเรียงขึ้นนี้ จึงเป็นความรู้เบื้องต้นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ทันที โดยมีเนื้อหาที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ของสามีภรรยามีความราบรื่น พ่อแม่
ผู้ปกครองสามารถน าไปใช้ในการดูแลเลี ้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ 
ของสังคมได้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับครอบครัวที่มีปัญหามากหรือซับซ้อนควรต้อง
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความละเอียดลึกซึ้งเพิ่มเติม 

 ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)” นี้
จะเป็นประโยชน์ส าหรับคู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีความคาดหวังว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของภาคี
เครือข่ายการท างานในชุมชนพื้นที่ได้เป็นอย่างดี    

 
 
 

 
(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
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ทำความเข้าใจ… 
ธรรมชาติ ของหญิง และชาย

การศึกษาและทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศให้ถ่องแท้ 
บางทีปัญหา หรือ ข้อสงสัยที่อยู่ในใจอย่างมากมาย 
อาจคลี่คลาย หรือ…หมดไปเลยก็เป็นได้  

 

 ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีเพศหญิงและชาย สร้างให้มีความแตกต่าง 
ในด้านชีวภาพ ซึ่งส่งผลให้หญิงและชาย มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน …

 โดยทั่วไป การใช้ชีวิตคู่จะเป็นการอยู่ร่วมกันของหญิงและชาย ดังนั้น 
การทำความเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติระหว่างเพศ น่าจะมีประโยชน์ 
ในการช่วยให้การใช้ชีวิตคู่มีความมั่นคงขึ้น  

 กลา่วไดว้า่  ปญัหาหลายประการในการใชช้วีติคูเ่กดิจากความแตกตา่ง 
ระหว่างเพศ ซึ่งหากจะอธิบายด้วยเหตุผลแล้ว ในเบื้องต้น คงอธิบายได้ว่า 
เป็นเพราะเพศหญิงและชายมีความแตกต่างกันทางชีวภาพ เริ่มตั้งแต่ระดับ 
โครโมโซมซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเซล (หญิงมีโครโมโซม XX ขณะที่ชาย 
มีโครโมโซม XY) และความแตกต่างทางชีวภาพอื่น ๆ จึงส่งผลต่อจิตใจ ความคิด  
ตลอดจนพฤติกรรมของหญิงและชายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การอยู่ร่วมกัน 
ของหญิงและชายหากไม่เกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น ก็คงจะแปลกและเป็นไปได้ยากยิ่ง

 ความแตกต่างของหญิงและชาย ได้แก่ ด้านชีวภาพ  (สรีระร่างกาย, 

โครโมโซม, ฮอร์โมน ฯลฯ) ด้านความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ความต้องการ

พฤติกรรมการแสดงออก วิธีการปรับตัว วิธีการแก้ปัญหา วิธีจัดการ

กับความเครียด วิธีการสร้างความผูกพัน วิธีการสื่อสาร และ

วิธีการแสดงออกซึ่งความรัก เป็นต้น
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  ต่อมธัยรอยด์เล็กกว่า 

 (ฮอร์โมน  ธัยรอยด์น้อยทำให้

 ผิวพรรณดูไม่เรียบเนียน ขนมาก 

 และส่งผลให้มีความขึ้นลง

 ทางอารมณ์น้อยกว่า) 

  ต่อมธัยรอยด์โตกว่าและทำงานมากกว่า 

 (ฮอร์โมนธัยรอยด์ทำให้ผิวพรรณดูเรียบ 

 ขนน้อย และมีความขึ้นลงของอารมณ์

 มากกว่า)

  มีสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงมากกว่า 

 ทำให้ชายมีความแข็งแรงมากกว่า

  หัวใจเต้นช้ากว่า 

 แต่ความดันโลหิตสูงกว่า 

  หัวใจเต้นเร็วกว่า       

 แต่ความดันโลหิตต่ำกว่า

  โครงร่างใหญ่กว่า  

  กล้ามเนื้อ/กระดูกโตกว่า 

  ช่วงบ่าและอกกว้าง  

  แขนใหญ่ 

  เอวใหญ่  

  สะโพกเล็กกว่า 

สรีระร่างกาย 

ระบบต่อมไร้ท่อ / ฮอร์โมน

ความทนของร่างกาย

  อดทนอุณหภูมิสูงได้น้อยกว่า  

  มีความสุขุม นิ่งมากกว่า

  มีอายุเฉลี่ยสั้นกว่า 

ระบบการไหลเวียนโลหิต

หัวใจ

  โครงร่างเล็กกว่า 

  ไขมันมากกว่า

  มีหน้าอก  

  มีส่วนเว้าและโค้งของร่างกาย

  แขนและเอวเล็กกว่า 

  สะโพกใหญ่กว่า

  อดทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่า  

  มีความกระฉับกระเฉง เคลื่อนไหว 

 มีชีวิตชีวามากกว่า

  มีอายุยืนยาวกว่า 

  มีสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าชาย

  ถึงร้อยละ 20 และมีปริมาณน้ำในเลือดมากกว่า 

 ทำให้หญิงเหนื่อยง่ายกว่า 

ตารางเปรียบเทียบ

ของชายหญิง
ลักษณะทางชีวภาพ
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  อดทนอุณหภูมิสูงได้น้อยกว่า    อดทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่า  

  มีความสุขุม นิ่งมากกว่า   มีความกระฉับกระเฉง เคลื่อนไหว มีชีวิตชีวามากกว่า

  มีอายุเฉลี่ยสั้นกว่า    มีอายุยืนยาวกว่า 

ระบบการไหลเวียนโลหิต

หัวใจ

ระบบต่อมไร้ท่อ / ฮอร์โมน

ความทนของร่างกาย

  มีสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงมากกว่า     มีสัดส่วนของเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าชาย

 ทำให้ชายมีความแข็งแรงมากกว่า     ถึงร้อยละ 20 และมีปริมาณน้ำในเลือด   

    มากกว่าทำให้หญิงเหนื่อยง่ายกว่า

ระบบการไหลเวียนโลหิต

  หัวใจเต้นช้ากว่า แต่ความดันโลหิตสูงกว่า     หัวใจเต้นเร็วกว่า แต่ความดันโลหิต   

             ต่ำกว่า      

       

        

  ต่อมธัยรอยด์เล็กกว่า (ฮอร์โมนธัยรอยด์   ต่อมธัยรอยด์โตกว่าและทำงานมากกว่า  

 น้อยทำให้ผิวพรรณดูไม่เรียบเนียน   (ฮอร์โมนธัยรอยด์ทำให้ผิวพรรณดูเรียบ 

 ขนมาก และส่งผลให้มีความขึ้นลง  ขนน้อยและมีความขึ้นลงของอารมณ์มากกว่า)

 ทางอารมณ์น้อยกว่า)

ของ ชายหญิง
ลักษณะทางชีวภาพ
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ความคิด      ชอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์      คิดเข้าข้างตนเอง ใช้อารมณ์ตัดสิน 

                     มีการวางแผน      ชอบใช้สัญชาตญาณ

ความรู้สึก

     ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึก      ถือความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญ

              จนบางครั้งดูเหมือนคนไร้อารมณ์   มีความละเอียดอ่อนมากกว่า

   เก็บกดความรู้สึก ยกเว้นถูกกดดัน  และแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึก 

   จึงจะระเบิดออกมา จึงจะทำให้  มากกว่า

   ดูว่ามีความรุนแรง  

   สนใจและตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก 

   มีความไวต่อการสัมผัส ดังนั้น จึงรับการเร้าทางเพศ

  ด้วยการสัมผัสและเล้าโลม 

   ไวต่อความรู้สึกการเจ็บปวดการรับรส และ การได้ยิน 

ประสาทสัมผัส

 ถือความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นที่หนึ่ง    ถือว่าครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ 

 การแต่งงานและครอบครัวสำคัญรองลงมา  และความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว 

          เป็นสิ่งสำคัญ 

   สนใจและตอบสนองต่อวัตถุสิ่งของมากกว่า 

   การมองเห็นดีกว่า ดังนั้น                    

 จึงรับการเร้าทางเพศด้วยสายตา/การมองเห็น 

ทัศนคติ
 สิ่งสำคัญในชีวิต

ความต้องการ
     ความใกล้ชิดผูกพัน

   อำนาจ  

   ต้องการความเป็นส่วนตัว จึงกลัว

 ความใกล้ชิดมากเกินไป ไม่ชอบถูก

 ควบคุมและการขาดอิสรภาพ 

 แต่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่  

   ถืออำนาจ เกียรติ และศักดิ์ศรี

 ต้องการเป็นผู้นำ เป็นผู้ตัดสินใจ

 ไม่ชอบการถูกตำหนิ

 ต้องการความใกล้ชิดและความสนใจ

 จากเขา และทำอะไรร่วมกัน

 ต้องการความสัมพันธ์ที่มีอำนาจ            

 เท่าเทียมกัน

 จากธรรมชาติทางชีวภาพ
ที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย  

ทำให้ส่งผลต่อลักษณะทางสังคม
ที่แตกต่างกันด้วยที่เห็นได้ชัดเจน 

สามารถสรุปได้ดังนี้
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ความถนัด

วิธีการสื่อสาร

  มีพฤติกรรมก้าวร้าว มุทะลุ 

  มีการทำกิจกรรม/เคลื่อนไหวมากกว่า

  มีความหุนหันพลันแล่นมากกว่า

  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่า 

  มีพฤติกรรมที่อ่อนโยนกว่า 

  มีอารมณ์ขึ้นลงมากกว่าชาย

  มีการแสดงออกชัดเจน

ด้านบุคลิกภาพ / 
การแสดงออก

  ไม่ชอบพูด

  จะถามเฉพาะเรื่องสำคัญจริง ๆ และ

 คิดว่าการถามเพื่อต้องการคำตอบ

  เมื่อต้องคุยเรื่องที่จริงจัง เขาอาจแสดงท่าทาง

 ก้าวร้าวและเอาเรื่อง โดยมองว่าเป็นรูปแบบ

 หนึ่งของการสนทนา

  ชอบจดจำรายละเอียด และพูดอย่างละเอียด    

 ซึ่งผู้ชายอาจมองว่าเยิ่นเย้อ

  ชอบเอาสิ่งที่คนอื่นพูดกันมาพูดต่อ  

  ชอบพูดเรื่องส่วนตัว เรื่องคนนั้นคนนี้        

 รวมทั้งความลับของคนอื่น 

  ชอบพูด/ถามความรู้สึก 

  ชอบพูดถึงปัญหาในชีวิตคู่บ่อย ๆ 

 เพราะต้องการให้เข้าใจ และต้องการแก้ไข

 ความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

  

  ชอบพูดเฉพาะประเด็นสำคัญ ๆ

  ไม่ค่อยสนใจเรื่องที่คนพูดสนุกปาก  

  ชอบพูดเรื่องการเมือง กฎหมาย และกีฬา เป็นต้น

  ไม่ชอบพูด/ถามความรู้สึก 

  ไม่ชอบพูดถึงปัญหาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างกัน  

 อาจเพราะฝ่ายชายจัดการปัญหาด้านความสัมพันธ์

 และอารมณ์ไม่เก่งเท่าฝ่ายหญิง 

  ถนัดในเรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    ถนัดในเรื่องภาษาและศิลปะ 

 และกลไกต่าง ๆ  

วิธีการปรับตัว   มีความสัมพันธ์กับคนจำนวนน้อยแต่ลึกซึ้งกว่า     ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีกว่าชาย

  ต้องการอยู่คนเดียว และคิดแก้ปัญหา

 ด้วยตนเองอย่างเงียบ ๆ  
วิธีการแก้ปัญหา/
การจัดการกับความเครียด

  ต้องการคนมาพูดคุยเพื่อระบายความเครียด

 และช่วยแก้ปัญหา

WOMEN MAN

  ชอบพูด

  ถือว่าการถาม/พูดเป็นการสร้างความสัมพันธ์   

 อาจไม่ได้ต้องการคำตอบทุกเรื่อง แต่ถามเพียง

 เพื่อจะได้พูดคุยกัน

  ไม่ชอบการพูดคุยแบบเอาจริงเอาจัง  
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 จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างมากมายระหว่างเพศหญิงและชาย  

หากสามารถทำความเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ ปัญหาหลายเรื่องก็อาจคลี่คลาย 

ไปได้ไม่ยากนัก

      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การเรียนรู้ 

เก่ียวกับความแตกตา่งระหวา่งหญงิและชายนี ้จะเปน็รากฐานทีด่อีกีประการหนึง่ 

ในการใช้ชีวิตคู่ของทุก ๆ คู่บนโลกใบนี้ 

บรรณานุกรม

ศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ. สร้าง E.Q ให้ชีวิตคู่. กรุงเทพมหานคร : ซันต้าการพิมพ์, 2547 
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. หนังสือชุดการพัฒนาสถาบันครอบครัว เรื่อง การสื่อสารในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร :  
     บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2546 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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หลกัการครองครองครองชีวิตคู่ชีวิตคู่ชีวิตคู่   222111   ขอ้   
 

  ความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีรากฐานของความรักความผูกพัน ตัดสินใจมาด าเนินชีวิตร่วมกัน 
การแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของก าเนิดชีวิตครอบครัว ในเมื่อความเป็นครอบครัวเกิดจากการตัดสินใจ
ระหว่างคน 2 คน ตัดสินใจมาอยู่ร่วมกัน ดังนั้น หลักในการครองชีวิตคู่จึงเป็นเรื่องส าคัญ  

หลักการครองชีวิตคู่ หลักการครองชีวิตคู่ หลักการครองชีวิตคู่    
ข้อ 1  ซื่อสัตย ์และไว้วางใจ  

         ความซื่อสัตย์และไว้วางใจเป็นรากฐานที่ส าคัญมาก
ในการใช้ชีวิตคู่ คู่สมรสจึงต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามา
มีบทบาทมากไปกว่าสามี/ภรรยาของตนเอง   

ข้อ 2  อุทิศตนให้แก่กัน 

 คู่สมรสที ่ตัดสินใจแต่งงานอยู ่กินด้วยกันควรมี
การอุทิศตนให้แก่กัน เพราะสามี/ภรรยาที่มีความจริงใจต่อกัน
จะมีความรู้สึกนี้ คือ รับรู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ต้องร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข และจะไม่มี
การทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
 
 

ข้อ 3  เอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรต่อกัน  

 คู่สมรสควรต้องดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของซึ่งกัน
และกัน อาจท าได้มากบ้างน้อยบ้าง แค่เพียงใช้ความพยายาม
และท าอย่างดีที่สุด เท่าที่ลักษณะนิสัย ความสามารถ และเวลา
ที่มีจะท าได้  

ข้อ 4 ยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกัน 

 การใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะมีความใกล้ชิดกันมาก 
โอกาสที่จะเห็นข้อบกพร่องก็เป็นไปได้มาก ดังนั้น การยอมรับ
ความเป็นตัวตนของแต่ละฝ่าย และพยายามปรับตัวเข้าหากัน
เป็นเรื่องจ าเป็น เริ่มที่การปรับปรุงตนเองก่อน ทั้งนี้ ไม่ควรคิด
หรือพยายามทีจ่ะเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของคนอ่ืน  
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ข้อ 5  เคารพให้เกียรติ 

  คู่สมรสส่วนใหญ่ปรารถนาความรัก การยอมรับ และ
ความรู้สึกว่ามีความหมายและมีคุณค่าต่อคนที่รัก ดังนั้น การท าให้
อีกฝ่ายรับรู้ และเคารพให้เกียรติกันจึงเป็นเรื่องทีส่ าคัญ  
ข้อ 6 อดทนและให้อภัย 

 การใช้ชีวิตประจ าวันอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง 
ถ้าหากยังคงมีความรักกันอยู่ก็ควรอดทน ให้อภัย และยกโทษ 
อย่าพยายามที่จะเอาชนะหรือเอาเปรียบกัน กรณีฝ่ายใดท าผิด
การกล่าวค า “ขอโทษ” จะช่วยคลี่คลายปัญหาได้มาก   
ข้อ 7 เรียนรู้และท าความเข้าใจ 

 ธรรมชาติทางชีวภาพที่แตกต่างกันของเพศชายและ
หญิง ส่งผลให้ความคิดและพฤติกรรมต่างกัน ธรรมชาติของผู้ชาย
มักชอบใช้เหตุผล ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก มีความสุขุมนิ่ง และ
มีความแข็งแรงมากกว่า ต้องการความเป็นส่วนตัว กลัวขาดอิสระ 
(แต่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส)่ ถืออ านาจ เกียรติและศักดิ์ศรี 
ต้องการเป็นผู้น า ไม่ชอบพูดเรื่องไร้สาระ ไม่ชอบการถูกต าหนิ 
การบ่น ในขณะที่ผู้หญิงจะมีลักษณะตรงกันข้าม หากมองว่า 
นั่นเป็นธรรมชาติที่แตกต่างกัน และคู่สมรสพร้อมที่จะปรับตัว
ให้เข้ากัน รวมทั้งรู้จักใช้ส่วนดีของแต่ละฝ่ายที่ธรรมชาติได้สร้างมา
อย่างเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์ เมื ่อนั ้นชีวิตคู่ก็จะมี
ความสุข  
ข้อ 8 ตอบสนองเรื่อง Sex ให้ดี 

 Sex ในชีวิตคู่เป็นธรรมชาติที่สวยงาม  และเป็นวิธี
ที่แสดงออกซึ่งความรัก ความใส่ใจดูแลความรู้สึกของกันและกัน 
ดังนั้น การมี Sex ที่ดี ทั้งสองฝ่ายควรให้เกียรติ และตระหนัก
ในคุณค่าของกันและกัน  
ข้อ 9 ตอบสนองความต้องการต่อกัน 

 ท่านควรตระหนักว่าความต้องการของอีกฝ่าย  
มีความส าคัญเทียบเท่ากับความต้องการของตัวท่านเอง 

การพยายามตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกัน บอกความ
ต้องการ ความชอบ หรือ ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เป็นเรื่องจ าเป็น เพื่อใหต้่างฝ่ายสามารถดูแลเอาใจใส่กันได้ และ
ตอบสนองตรงกับความต้องการมากข้ึน  
ข้อ 10  ลดความคาดหวัง 

 คู่สมรสส่วนใหญ่แต่งงานมาพร้อมกับความคาดหวัง
มากมาย ความคาดหวังเหล่านั้นหากมีมากเกินไปก็อาจท าให้
ผิดหวัง และอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้ในที่สุด วิธีลด
ความขัดแย้ง คือ ต้องลดความคาดหวัง  และพยายามปรับ
ที่ตัวของตนเอง ซึ่งหากสามารถท าได้ แสดงว่าท่านเข้าใจ
ธรรมชาติของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง  
 

 

 

ข้อ 11 ใกล้ห่างกันอย่างพอดี 

 คู่สมรสไม่น้อยคาดหวังว่าหลังแต่งงานจะต้องใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด แต่ความเป็นจริง การใกล้ชิดมากเกินไป
อาจท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด  ขาดความเป็นตัวเอง ขณะที่
คู่สมรสบางคู่อาจละเลยจนห่างเหินกัน  วิธีที่เหมาะสม คือ 
ให้มีความใกล้ชิดในระดับที ่ต่างฝ่ายต่างรู ้ส ึกถึงความรัก  
ความห่วงใยกัน และมีความห่างพอที่ต่างฝ่ายสามารถใช้ชีวิต
ที่เป็นส่วนตัวได้   
ข้อ 12 มีปฏิสัมพันธ ์เชิงบวก 

 การกระท าดี ๆ ที่เสริมสร้างและให้ก าลังใจกันเป็น 
สิ่งส าคัญในการใช้ชีวิตคู่ โดยทั่วไปสามี/ภรรยามักตอบสนองกัน
โดยอิงจากการกระท าของอีกฝ่ายที่กระท าต่อตน  ดังนั้น  

หากคาดหวังให้คนรักกระท าดีต่อท่าน ๆ ก็ควรกระท าดีต่อคนรัก
ของท่านก่อน ถ้าคิดเช่นนี้  โอกาสที่การใช้ชีวิตคู่จะมีแต่
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกก็จะเป็นไปได้มาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 13 รู้จักสื่อสารในครอบครัว  
 การสื่อสารทางบวกเป็นเรื่องส าคัญ โดยอาจเป็น
รูปแบบของการแสดงออกทางสีหน้า สบตา ท่าทาง สัมผัส และ
การเว้นระยะห่าง ฯลฯ การสื่อสารที่ดีจะเป็นช่องทางในการเช่ือม
ความสัมพันธ์  การสร้างความสนิทสนม  สร้างการเรียนรู้ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหา  การสื่อสารทางบวกยังเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าท่านเคารพ และให้เกียรติกัน  
 

ข้อ 14 มีเวลาให้แก่กัน 

 อย่าปล่อยให้ชีวิตคู่ต้องมีความห่างเหินกันไม่ว่า
เหตุผลใดก็ตาม การมีเวลาให้กันเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งการใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และเวลาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ 
เพราะนอกจากเป็นการช่วยสร้างความสนิทสนม และความผูกพัน
ที่ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาจากความไม่เข้าใจกันได้อีกด้วย 
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ข้อ 15 รู้จักภาระหน้าที่ในครอบครัวและช่วยเหลือกัน  

 คู่สมรสจะมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยทั่วไป 
จะมีบทบาทหน้าที่ส าคัญทั้งการเป็นสามี/ภรรยา การท างาน
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว งานบ้าน และการดูแลเลี้ยงดูลูก 
ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงควรพูดคุยกันว่าแต่ละฝ่ายจะมีบทบาท
หน้าท่ีดังกล่าวอย่างไรและมากน้อยเพียงใด  
ข้อ 16 เคารพรักพ่อแม่ของกันและกัน 

 การแต่งงาน  คือ  การที่ทั้ งสองฝ่ายตัดสินใจ
สร้างครอบครัวใหม่ด้วยกัน ในขณะเดียวกันต่างก็มีครอบครัวเดิม
ของซึ่งกันและกันด้วย การเคารพรักพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายจึงเป็น
เรื่องส าคัญ ทั้งนี้ ควรระลึกอยูเ่สมอว่า หากต้องการให้อีกฝ่ายดี
กับครอบครัวเดิมของท่านอย่างไร ท่านก็ควรดีกับครอบครัวเดิม
และครอบครัวของอีกฝ่ายเช่นนั้น  
ข้อ 17 จัดการกับความขัดแย้ง  

 ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่  การพูดคุย
อย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ดี 
เพราะจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เมื่อใดที่รู้สึกโมโห 
โกรธ และมีการโต้เถียงกัน ควรหยุดและระงับการโต้ตอบให้ได้ 
และเมื่อหายโกรธ ก็ควรหาเวลาในการพูดคุยปรับความเข้าใจ 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ข้อ 18 ไม่ขัดแย้งกันเรื่องลูก 

 ส าหรับครอบครัวที่ต้องการมีลูก สิ่งแรกที่ควรตระหนัก 
คือ ไม่ควรมีลูกในขณะที่ยังไม่พร้อม เพราะจะท าให้การใช้ชีวิตคู่ 
ยากขึ้น ส าหรับครอบครัวที่มีลูกแล้วต้องพยายามไม่ขัดแย้งกัน
ต่อหน้าลูก ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกันเอง หรือขัดแย้ง
ในการอบรมสั่งสอนลูก เพราะอาจท าให้เด็กสับสน และไม่รู้จะ
เช่ือใคร นานวันเข้าเด็กจะขาดความเช่ือถือทั้งพ่อและแม่ และ
ส่งผลต่อความคิด จิตใจ และบุคลิกภาพของลูกในอนาคต  
ข้อ 19 เสริมความรักให้เติบโต 

 ความรักต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่  ต้องการ
ความเข้าใจ  และการปรับตัวเข้าหากัน  เพื่อให้สามารถ
ประคับประคองชีวิตคู่ไปได้ เพราะการใช้ชีวิตคู่จะมีภาวะของ
ความเครียดมากกว่าความสุขและสนุกสนาน การแสดงออก
ว่ารัก  และเห็นคุณค่าของกันและกันอย่างสม่ าเสมอส าคัญ 
เพราะจะหล่อเลี้ยงจิตใจและความรักของท้ังสองฝ่ายให้เติบโต
ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 20 รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาด 

 ในชีวิตประจ าวันมีเรื่องราวและปัญหามากมาย
ที่ต้องขบคิดและท า ทั้งในด้านของการเงิน การงาน งานบ้าน 
และลูก การมีวิธีบริหารจัดการชีวิตที่ดี เช่น การมีบัญชีร่วมกัน 

การไม่ปิดบังการใช้จ่ายเงิน  การท าบัญชีครัวเรือนจะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องการเงินภายในครอบครัวได้ รวมทั้งการรู้จัก
แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาท าแต่ละ
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม หรือ การหาเครื่องทุ่นแรง
ช่วยงาน เพื่อให้มีเวลาจัดการเรื่องอื่น ๆ รวมถึงมีเวลาพักผ่อน
มากขึ้น ฯลฯ เหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม  
ข้อ 21 มีชีวิตที่เป็นของตนเองด้วย  

 ถึงแม้ว่าการแต่งงานตามกฎหมาย ท าให้คู่สมรส
เป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงทั้งสองฝ่าย 
ก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ ดังนั้น จึงไม่ควรรักหรือใส่ใจ
อีกฝ่ายหรือคนรอบข้างจนละเลยตัวเอง ระลึกไว้เสมอว่า 
ไม่มีใครอยากรักหรือผูกพันกับคนที่ไม่รักแม้แต่ตนเอง ไม่ดูแล
ตนเอง ขาดความพอดี และขาดความหนักแน่นได้นาน ฉะนั้น 
การรักตนเอง ดูแลตนเอง และการมีเวลาส าหรับตนเองก็เป็น
เรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะหากท่านรู้จักดูแลตนเองดีพอ 
ท่านก็จะมีความพร้อมทีจ่ะดูแลคนรอบข้างได้ดีเช่นกัน 
 

 

เราปรารถนาให้คู่สมรสทุกท่าน… 
ประสบความส าเร็จในชีวิตคู่ 

เพราะนั่นเป็นรากฐานท่ีส าคัญ  
ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

เพื่อจะได้เป็นครอบครัว… ท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 

ท่ีมา  :  ส านักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครวั. “คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู”่ กรุงเทพมหานคร :  โรงพมิพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552.  
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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การส่ือสารการส่ือสารการส่ือสาร กบัการใช้ชวีติคู่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส่ือสารเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารเป็นการใช้ภาษาพูดหรือ
ภาษาท่าทางเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของเรา อีกทั้ง 
ยังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้อีกด้วย 

การใช้ชีวิตคู่ การสื่อสารที่ดีจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปได้
ด้วยดี เพราะจะช่วยลดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน ลดความเข้าใจผิด อีกทั้งใช้บอกความรัก 
ความห่วงใยท่ีมีต่อกัน และใช้แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดีด้วย  

ทั้ ง นี้  มี ข้ อ มู ล ท า ง
วิชาการเปรียบเทียบระหว่าง 
“คู่ สมรสที่ อยู่ กันอย ่าง
ทุกข์ใจ” กับ “คู่สมรสที่อยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข” 
ที่น่าสนใจดังนี้ 

 

คู่ที่มีความสุข          คู่ที่มีความทุกข์ 
  - มีอารมณ์ขัน สดชื่น ยิ้ม และหัวเราะใหก้ันมากกว่า -  มีอารมณ์เสียบ่อยกว่า ไม่ค่อยแสดงอารมณ์เชิงบวก  
  - มีค าพูดที่ใหก้ าลังใจกันมากกว่า -  มักมีปฏิกิรยิาโตต้อบกนัในเชิงลบ 
  - แม้อีกฝา่ยหนึ่งพูดไม่ดีมา อกีฝ่ายก็จะใจเย็น  -  ชอบหาเรือ่ง มองเชิงลบ จับผิด  
  - ยอมรับว่าตนผิดได้และไม่พยายามปกปอ้งตนเอง  -  ต่างฝ่ายมกัจะปกปอ้งตนเองและไม่ยอมรับผิด 
  - รับฟังความคิดเห็นของอกีฝา่ยมากกว่า -  ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย 
  - เห็นพ้องต้องกันมากกว่าจะขัดแย้งกัน และช่วยกันแก้ไข

ปัญหามากกว่าจะทะเลาะกัน (เช่น ประนีประนอม              
ร่วมคิด ร่วมหาทางออก แสดงความรับผิดชอบ)  

-  ทะเลาะกัน และมีปฏิกริิยาท่ีรนุแรงตอ่กัน                   
(เช่น การบ่น ต าหน ิปฏิเสธไม่รับผิดชอบ แกต้ัว 
วิพากษ์วิจารณ์มากกว่าท่ีจะร่วมมือแกป้ัญหา) 
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 สาเหตุของการสื่อสารเชิงลบที่ไม่สร้างสรรค์ อาจมีหลายสาเหตุ ได้แก ่ 

 ความเข้าใจผิด ที่เกิดจากการสื่อสารบกพร่อง  
 ความแตกต่างระหว่างเพศ 
 มุมมองและความต้องการแตกต่างกัน 
 สไตล์การสื่อสารแตกต่างกัน 
 การแปลความหมายผิด 
 การปกป้องตนเอง กลัวการไม่ยอมรับ 

 
การส่ือสารทางลบ 
 

การสือ่สารทางลบ จะแสดงออกทั้งภาษาทา่ทางและทางค าพดู  

ดา้นทา่ทาง  เชน่  
-   การจ้องมองอย่างไม่เหมาะสม  
-   สีหน้าบึ้งตึง 
-   เฉยเมย เพิกเฉย ท่าทีเย็นชา  
-   ขาดความใกล้ชิด 
-   ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสัมผัส 
 
 
 

ด้านทางค  าพูด  เช่น  
 -   คลุมเครือ   พูดไม่ชัดเจน ก ากวมไม่รู้เรื่อง หรือไม่บอกให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร   

-   เจ้ากี้เจ้าการ   เป็นลักษณะของการก าหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นท า  
     เช่น “ท้ำไมคุณไม่ไปจ่ำยค่ำน้้ำค่ำไฟตอนนี้เลยล่ะ” 

-   สั่ง     เป็นการก าหนดให้ต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้ 
    เช่น “วันนี้ กลับบ้ำนให้เร็วหน่อยนะ”  
-   สอน    ใช้ค าพูดโดยแสดงถึงการใช้ค าพูดสอนกล่าว 

เช่น “นัดผู้ใหญ่ไว้ น่ำจะตรงเวลำกว่ำนี้หน่อย”  
-   ประชดประชัน   เช่น “ตะวันยังไม่ตกดินเลย ท้ำไมกลับมำแต่วันเชียว”  

   -   กล่าวหา      เช่น “คุณไม่เคยช่วยฉันเลี้ยงลูกเลย”  
-   เปรียบเทียบ    เช่น “ภรรยำของคุณภูผำ ไม่เห็นเป็นเหมือนคุณเลย”  
-   ต าหนิ ติเตียน   เช่น “ท้ำอะไรไม่เคยเรียบร้อย ต้องให้มำตำมเก็บตลอด”  
-   บ่น      เช่น พูดซ้ า ๆ ซาก ๆ ยืดยาวในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเร่ือง 
-   ด่าว่า     เช่น การใช้ค าหยาบ ไม่สุภาพ  
 
 
 

11



12 
 

 

ด้านอื่น ๆ ได้แก่    
-   ไม่พูดเพราะคิดวา่อีกฝ่ายรู้แล้ว 
-   พูดผ่านคนอื่น ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
-   ด่วนสรุปทั้งที่ยังฟังความไม่ครบถ้วน 
-   แปลความหมายในแง่ลบ 
-   ชอบพูดถึงความผิดพลาดในอดีต 
-   ไม่ใส่ใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด 
-   ไม่ยอมพูดคุยกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

เพราะคิดว่าพูดทไีรทะเลาะกันทุกที                 
แต่ภายในอาจเต็มไปด้วยความโกรธ               
น้อยใจ และไมส่บายใจ ฯลฯ  

การเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญ หากเริ่มต้นด้วยการมีการสื่อสารที่ดีมาตั้งแต่แรกก็จะส่งผลต่อ             
การสื่อสารในอนาคต แต่ถ้าหากการสื่อสารในช่วงแรกไม่ด ีก็อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้ดีได้ยาก 

 
 การส่ือสารทางบวก  

 
  การสื่อสารทางบวก  มีองค์ประกอบที่ควรแสดงออกดังนี้  

 สีหน้า สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและแสดงความสนใจ จะช่วยให้บรรยากาศการสื่อสารดีขึ้น   
 การสบสายตา จะท าให้การพูดจาง่ายขึ้น และช่วยระงับอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยกันได้   
 ท่าทาง การแสดงออกว่าสนใจรับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูด จะท าให้อีกฝ่ายอยากพูดคุยด้วย  
       เช่น การผงกศีรษะรับ การโน้มตัวเข้าหา แทนที่จะยนืกอดอก หรือยืนตัวแข็งพูดคุยกัน  
 การสัมผัส จะช่วยให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ ถึงความรักใคร่ ความอบอุ่น และสนิทสนม  
       เช่น จับมือ จับต้นแขน โอบกอด  
 ระยะห่าง การพูดคุยใกล้ ๆ จะช่วยให้สื่อสารถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน และไม่ต้องตะโกนคุยกัน  
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 วิธีการสื่อสารทางบวก  

-   พูดอย่างชัดเจนและตรงประเด็น  
-   เปิดเผยความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา   
-   อย่าเดาใจกันเพราะอาจเกิดการเข้าใจผิด   
-   เรียนรู้ศิลปะในการพูดวา่สิง่ไหนควรพูด ไม่ควรพูด และควรพูดเมื่อไร  
-   เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูดดว้ย ไม่ใช่พูดอยู่ฝา่ยเดียว 
-   หากจะพูดคุยเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู ่ก็ควรเริ่มต้นการสนทนาเชงิบวกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี 
-   พยายามอยา่รื้อฟื้นเร่ืองอดีต  
-   พยายามใช้ค าพูดถึงตนเองแทนที่จะพูดถึงคนอื่น พูดว่าคุณตอ้งการอะไร ไม่ใช่พูดวา่เขาไมไ่ดท้ าอะไรให้ 

เพื่อให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าก าลังถูกต าหนิ เช่น แทนที่จะพูดวา่ “คุณรีบ ๆ หน่อยได้ไหม สำยมำกแล้วนะ” 
ก็ควรใช้ค าพูดใหม่ว่า “ฉันกลัวจะไปท้ำงำนไม่ทนั เรำอำจต้องรีบกันหน่อย”  

-   อย่าเงียบเมื่ออีกฝ่ายพยายามสื่อสารด้วย (อย่าปิดช่องทางการสื่อสาร)  
-   ฟังอย่างตั้งใจ และตั้งค าถามอย่างเหมาะสม 
-   ควบคุมอารมณ์ ก่อนจะแสดงท่าทีใด ๆ ออกมา 
-   อย่าพูดแทรก ขัดคอ หรือ โต้ตอบโดยที่ยงัฟังไมจ่บ 
-   พยายามท าความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนรัก 
-   เมื่ออีกฝ่ายพูดจาไม่เข้าหู อย่าตีความในเชงิลบในทนัที  
-   รับฟังความคิดเห็นไม่วา่จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 
 
 

ในเม่ือคู่สมรสคือคนส ำคัญ  กำรปฏิบัติ ต่อคู่สมรสให้เหมำะสมจึงเป็นเรื่องส ำคัญ  
เ ร่ิมต้นท่ีกำรพูดจำดีต่อกัน  ให้เกียรติกัน  กำรพูดค ำสุภำพต่อกัน  

เหล่ำน้ีจะเป็นแรงเสริมท่ี ดีในกำรจะท ำให ้อีกฝ่ำยมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้ น  
กำรพูดอย่ำงมีศิลปะในส่ิง ท่ีชอบและไม่ชอบอย่ำงตรงไปตรงมำ  

จะช่วยท ำให้คุณทั้ งคู่ท ำ ส่ิง ท่ีถูกใจกันมำกขึ้ น  
และกำรให้ก ำลังใจกัน ก็จะช่วยประคับประคองชีวิตคู่ ให ้มีควำมรักใคร่ผูกพันเ พ่ิมมำกขึ้ น  

ดัง น้ัน หำกท่ำนคำดหวังให้กำรใช้ชีวิตคู่ มีควำมรำบร่ืน  
คงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรท่ี ดีด้วย  
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ชีวิตคู่ชีวิตคู่ชีวิตคู่      กบั       

การจัดการความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้ง 
 

 การใช้ชีวิตคู ่อาจเกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดกันได้อยู่เสมอ ดังนั้น สามีภรรยาควรรู้จัก
เรียนรู้จากความขัดแย้ง และท าให้ความขัดแย้งหรือความแตกต่างกลายเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
และมีการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน 

 
 

   โดยเริ่มจาก... ท าความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้ง ดังนี้ 
 ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตคู่  
 การใช้คู่ชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดหรือรู้สึกตรงกันในทุกเรื่อง 
 คุณทั้งคู่ต่างมีส่วนท าให้เกิดความขัดแย้ง ดังนั้น คุณทั้งคู่ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้  
 การประนีประนอมหรือการร่วมมือกันไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอ 
 คุณจะได้ในสิ่งท่ีคุณต้องการ หากคุณมีทักษะดีในการแก้ไขปัญหา 
 แม้จะมีความขัดแย้ง แต่ถ้าสามารถจัดการได้ ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น 
 การตอบสนองทางอารมณ์ทีไ่วเกินไปจะท าใหค้วามขัดแย้งรุนแรงข้ึน 
 ความขัดแย้งไม่ได้เกิดผลเชิงลบเสมอไป 
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เทคนิคในการจัดการกับความขัดแย้ง  

 สามีภรรยาที่มีปัญหาความขัดแย้ง อาจต้องท าความเข้าใจก่อนว่า เป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
การแก้ปัญหาจึงส าคัญที่ “คุณจะสามารถจัดการความขัดแย้งหรือความแตกต่างได้อย่างมีศิลปะหรือไม่ และอย่างไร” 
ซึ่งวิธีจัดการกับความขัดแย้ง อาจท าได้โดย  

 ศึกษาหาค าตอบว่าคุณคิดไม่ตรงกันเรื่องใด  
 พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาว่าต่างฝ่ายต้องการอะไร  
 หาวิธีการแก้ไขร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
 หากมีหลายปัญหา พยายามพูดคุยทีละปัญหาใหเ้ข้าใจ 
 ควรพูดถึงปัญหาในเชิงบวก เช่น “ฉันรู้ว่าคุณเหนื่อย แต่อยากให้คุณช่วยดูแลลูกบ้าง”  
 การวิพากษ์วิจารณ์ ให้หยิบยกเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจมาคุยกัน เพื่อหาสาเหตุ โดยหลีกเลี่ยงต าหนิที่บุคคล 

เพราะอาจท าให้อีกฝ่ายเกดิอาการต่อต้าน และพดูคุยกันไม่รูเ้รื่อง  
 บอกความรู้สึกตรง ๆ ว่าปัญหาที่ก าลังพูดถึงท าให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอย่างไร  
 หาเวลาในแต่ละวันเพื่อพูดคุยเรื่องส าคัญที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน โดยไม่มีเรื่องอื่นรบกวน 
 ใช้ค าพูดอย่างระมัดระวัง ไม่แสดงการต าหน ิต่อว่า หรือดูถูก เพราะจะท าใหอ้ีกฝ่ายปกป้องตนเอง และไม่อยากฟัง

คุณอีกต่อไป 

ที่ส าคัญ ต้องยอมรับว่าคุณทั้งคู่
มีความแตกต่างกัน หากเข้าใจและสามารถ
จัดการกับความแตกต่างได้ การใช้ชีวิตคู่
ก็จะมีความราบรื่น  

หากมีเหตุการณ์ท าให้รู้สึกโกรธ 
โมโห หรือโต้เถียงกัน ต้องพยายามระงับ
การโต้ตอบให้ได้ อย่าคุยหรือโต้เถียงกัน
ขณะก าลังโกรธ วิธีที่ดีที่สุด คือ นิ่งเสีย 
เพราะหากต่างฝ่ายต่างโต้ตอบกันขณะที่
มีอารมณ์ปัญหาก็จะยิ่งรุนแรง และอาจ
กลายเป็นการทะเลาะที่มีการใช้ก าลังกัน
ก็เป็นไปได้ ดังนั้น การหยุดไม่ตอบโต้ด้วย
ความรุนแรง พูดจาด้วยน้ าเสียงและท่าที
ที่อ่อนลง ไม่พยายามเอาชนะ ค่อย ๆ คิด
และท าความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย 
จะเป็นวิธีหยุดความขัดแย้งที่ดีที่สุด 

หากเริ่มที่...คุณยอมอ่อนให้ก่อน อีกฝ่ายก็จะอ่อนตาม ในทางตรงกันข้าม 
หากคุณแข็งกร้าว อีกฝ่ายก็จะแข็งกร้าวตอบ ความรักที่มีอยู่อย่างมากมาย
อาจถูกท าลายเพียงเพราะค าพูดไม่กี่ค า ซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อย ๆ ความสัมพันธ์ที่ดี
ของคุณก็จะถูกท าลายไปทีละน้อย  

หากถามว่าท าไมถึงโกรธ ค าตอบส่วนใหญ่ คือ เพราะมีความรู้สึกบางอย่างที่ท าให้ไม่พอใจ  เช่น ความรู้สึกเจ็บปวด 
รู้สึกถูกท าร้าย ถูกปฏิเสธ ถูกต าหนิ รู้สึกกลัว รู้สึกอึดอัดใจ ฯลฯ ซึ่งนักวิชาการระบุว่า หากวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า แท้ที่จริง
ความโกรธได้ท าหน้าที่ในหลาย ๆ อย่าง ได้แก ่
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 ต้องการควบคุมระยะของความสัมพันธ์ (ระยะใกล ้– ห่าง) หากห่างเหินกันมาก การโกรธเพราะต้องการใหเ้ข้ามาใกล ้

แต่หากอยู่ใกล้ชิดกันจนอึดอดั การโกรธเพื่อท าให้เว้นระยะห่างมากขึ้น 
 ช่วยทดสอบความรักของอีกฝ่ายว่ายังคงมั่นคงอยู่หรือไม่  
 แสดงอ านาจเพื่อควบคุมอีกฝ่าย 
 เป็นการปกป้องตนเอง เพื่อหยุดการกระท าของอีกฝ่าย 
 รักษาความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ให้อีกฝ่ายก้าวล้ ามากเกินไป 
 กลบเกลื่อนความรู้สึกในขณะที่ก าลังอ่อนแอ 
 เรียกร้องความสนใจ ฯลฯ  

 อย่างไรก็ตาม ถึงแมค้วามโกรธจะท าหน้าที่บางอย่าง แต่ความโกรธก็ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่ดี ตรงกันข้ามจะส่งผลลบ
มากกว่าหากควบคุมตนเองไม่ดีพอ ฉะนั้น หากเมื่อใดที่รู้สึกโกรธควรหาเวลาพูดคุยให้เข้าใจ อย่าได้ปล่อยให้ความโกรธติดค้าง
อยู่ในใจ และให้อภัยกัน จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด  

 
 

หากการแต่ งงานท าให้ เกิดความรู้ สึก
มากมายผสมผสานกัน ท้ังความโกรธ ความผิดหวัง 
ความเสียใจ และรู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
จนเกิดความรู้สึกขมขื่น ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
ก็ตาม คุณต้องขจัดความรู้สึกนี้ออกไปให้เร็วที่สุด  

 

 

ในคู่สมรสที่มีความขมข่ืนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน วิธีที่จะกล่าวถึงนี้ อาจช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นมาบ้าง  
1.  ปรับความเข้าใจ โดยหาเวลาคุยกันเงียบ ๆ ตามล าพัง พูดคุยอย่างอิสระ ไม่ตัดสินผิดถูก การพูดออกมาโดยปราศจากทิฐิ 

ไม่ถือดี และไม่เอาชนะกัน จะท าใหม้ีการเปิดใจรับฟังกันมากข้ึน  
2.  ขอโทษหากรู้สึกผิด การขอโทษจะท าให้บรรยากาศดีขึ้น เพราะทุกคนอาจท าผิดกันได้ การยอมรับว่าผิดและกล่าวค า

ขอโทษ ถือเป็นความกล้าหาญที่แท้จริง และอาจท าใหอ้ีกฝ่ายขอโทษกลับด้วย  
3.  บอกความคาดหวังและความต้องการอย่างตรงไปตรงมา ว่าอะไรที่ท าให้คุณทั้งสองรู้สึกดีขึ้น อะไรที่จะท าให้คุณทั้งสอง

ใช้ชีวิตคู่ได้อย่างราบรื่น 
4.  พยายามร่วมมือกันท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น และบอกอีกฝ่ายตรง ๆ ว่าคุณจะพยายามท าอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น 

เพราะการบอกตรง ๆ จะช่วยสร้างความรู้สึกท่ีดีได้ และแสดงให้เห็นความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา  
การมีเวลาอยู่ด้วยกันตามล าพังช่วยได้มาก การเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด

ด้วยกันบ้าง จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนเร่ืองราวและการใช้ชีวิตคู่ที่ผ่านมา  
 

 
 
 

อย่าใช้วิธีเดือด 
อย่าใช้วิธีการดูถูกดูหมิ่น ต าหนิ เยาะเย้ย หรือโจมตี  
อย่าใช้วิธีการรุนแรงต่อกัน  
หากไม่สามารถระงับความโกรธได้ หยุด ! แล้วค่อยคุยกัน 
อย่ารอให้เขา/เธอมาง้อ  
รับรู้และนับถือความรู้สึกของอีกฝ่าย 

       
    

    ท่ีมา : ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. “คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู”่ กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2548.  
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th  
 

อดทนและยกโทษ      
มองส่ิงท่ีดีในอีกฝ่ายหน่ึง 
ไม่จดจ าความผิด    

ไม่ ร้ือฟ้ืนอดีต     
และ ขอโทษถ้าท าผิด  

 

แล ะ ร ะ วั ง  !  อ ย่ าท า ส่ิ ง เห ล่ า น้ี  
เงียบ เพิกเฉย งอน   
ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่  
ใช้ความรุนแรง    
ออกนอกบ้าน 
ดื่มเหล้า 
นอกใจ คบชู้ 
งดการมี Sex และ 
ท้าหย่า 
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ครอบครัวครอบครัวครอบครัว กบั บทบาทหน้าท่ีบทบาทหน้าท่ีบทบาทหน้าท่ี   
ในการดูแลเล ี้ยงดูและอบรมส ัง่สอนหล่อหลอม  ความเป็นมนุษย์ ให้กบับุตรหลาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เติบโตเป็นคนดี มีคณุภาพ สามารถใช้ชีวติในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และ ร่วมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป 

 

คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง    ควรปฏิบัตตินดังนี ้
 

1. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม (ท้ังในด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา/ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิต)                             

2. ให้การดูแลเลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนหล่อหลอมความเป็นมนษุย์ให้กับบุตรหลาน ดังนี้  

2.1  ด้านร่างกาย 
- ดูแลให้ได้รับความปลอดภัย   
- เลี้ยงดูให้เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 

 2.2  ด้านจิตใจ 
- ให้ความรักความอบอุ่น (เช่น พูดคยุ ถามไถ่ สมัผสั โอบกอด บอกรัก ฯลฯ)                                                                                                                        
- ปลูกฝังหลักคิดคณุธรรมให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะหลักค าสอนทางศาสนา  
- ครอบครัวควรมีเวลาท ากิจกรรมรว่มกันอย่างมีคุณคา่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   
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          2.3  ด้านสติปัญญา/ความรู้  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก (เช่น เล่านิทาน การเล่น การพูดคุยซักถาม ฯลฯ)                                                                                                                   
- สนับสนุนใหไ้ด้รบัการศึกษาตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของเด็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    2.4 ด้านทักษะชีวิต 
- ฝึกวินัยเชิงบวก และจริยธรรม (เชน่ กิจวัตรประจ าวัน กิริยามารยาท ความสุภาพ การตรงต่อเวลา 

ความซื่อสัตย์ อดทนอดกลั้น จริงใจ มีน้ าใจ ไม่เอาเปรียบ ไม่ท าร้ายผู้อื่น ฯลฯ)                                                                                                                      
- สอนให้รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน (เช่น เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระ

ของพ่อแม่ ฯลฯ)                                                                                                                           
- สอนทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (เช่น การสื่อสารเชิงบวก การวางตัวและบุคลิกภาพ 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูล ฯลฯ)                                                                                              
- สอนทักษะการใช้ชีวิตที่จ าเป็น (เช่น กินอยู่แบบพอเพียง ศิลปะป้องกันตัว การคบเพื่อน ทักษะการปฏิเสธ ฯลฯ)                                                                                                         
- สอนให้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
- สอนให้เข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ และรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์หรือจัดการความเครียดด้วยตนเอง 
- สร้างความนับถือและเห็นคุณคา่ในตนเอง พร้อมไปกับการสอนให้มเีป้าหมายในชีวิต 
- สอนให้รู้และเคารพสิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรภีาพ และยอมรับความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
- สอนให้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

     3.   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
     4.   ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง  
     5.   เป็นที่พ่ึงของบุตรหลานและคนในครอบครัว     
 
 

ท่ีมา :  ส านักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555     
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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ความส าคญัของ  คุณพอ่คุณพอ่คุณพอ่    ทีม่ต่ีอลูก   
  ในอดีต ผู้ชายได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น าครอบครัวและมีอ านาจตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง เนื่องจากผู้ชายเป็นหลักในการท างาน
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ท าหน้าที่ดูแลครอบครัว แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และออกไปท างานประกอบอาชีพนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวมากข้ึน ขณะที่สังคม 
ส่วนใหญ่ยังคงคาดหวังให้ผู้หญิงต้องท างานประกอบอาชีพไปพร้อม ๆ กับแบกรับภาระงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และดูแลสมาชิกในครอบครัว
เช่นเดิม ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ท่ีหนักหนาเกินไปส าหรับผู้หญิง ดังนั้น ผู้ชายจึงควรมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระงานของครอบครัว ทั้งการช่วยเหลืองานบ้าน การเลี้ยงดูลูก และการดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วย  
   

ในเมื่อผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที ่

จากที่เคยเป็นแมบ่้านอย่างเดียว  

เป็นความรับผิดชอบในการท างานประกอบอาชพี 

เพื่อหาเลี้ยงตวัเองและช่วยเหลอืครอบครัวด้วย   

ที่ส าคญั มีการยอมรับจากนกัวิชาการว่า  

พ่อ คือ บุคคลส าคัญในการส่งเสริมพฒันาการของลูกใหม้ีการเตบิโตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  

ดังนั้น คุณพอ่จึงควรมีบทบาทหนา้ที่ส าคัญในการเลี้ยงดลููกมากขึ้น  

 

ถามว่า ถามว่า ถามว่า พ่อควรมีบทบาทหน้าท่ีในการเล้ียงดูลูกอย่างไร พ่อควรมีบทบาทหน้าท่ีในการเล้ียงดูลูกอย่างไร พ่อควรมีบทบาทหน้าท่ีในการเล้ียงดูลูกอย่างไร ???   
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      นักวิชาการแนะน านักวิชาการแนะน านักวิชาการแนะน า .........  

บทบาทหน้าท่ีในการเล้ียงดูลกูของพอ่ สรุปดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักวิชาการระบุว่า พ่อมีความส าคัญต่อลูกมาก 

โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กมีอายุ 3 – 6 ขวบ เพราะเป็นช่วงท่ี
เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นชายและหญิงจากพ่อและแม่ 
โดยเด็กจะเร ียนรู ้แบบอย่างความเป็นหญิงจากแม่ ทั ้งผ ่าน
ทางการดูแลเลี ้ยงดู และการแสดงออกของแม่ เด็กผู ้ชายก็จะ
เรียนรู้อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ 
จากพ่อ จริงอยู่ที่เด็กสามารถเรียนรู้บทบาททางเพศจากสังคม
ภายนอกได้ แต่มีการยืนยันจากนักวิชาการว่า พ่อแม่คือคนที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของลูกมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 
 

คุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า  เด็กผู้ชายที่มีแนวโน้ม
เบี่ยงเบนทางเพศ  ส่วนหน่ึงเกิดจากการที่เด็กเกิดความขัดแย้งใน
ใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อ ขาดศรัทธาพ่อ อยากท าร้ายจิตใจพ่อ 
ด้วยการแสดงบทบาทในทางตรงกันข้าม เพื่อท าให้พ่อเสียใจ
ในอีกส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่เขาสนิทสนมกับแม่ เรียนรู้และ
เห็นพฤติกรรมของแม่จนเกิดความเคยชิน รักแม่ ท าให้เรียนรู้
ในการมีความคิด ความรู้สึก และมีพฤติกรรมตามแม่… และ
ปัจจุบันมีเด็กผู้ชายไม่น้อยท่ีมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมดังกล่าว  

 

 
เราไม่ได้รู้สึกว่าเด็กผู้ชาย หรือ ผู้ชายที่มีพฤติกรรม

เหล่านั้นเป็นคนแปลกแยกในสังคม เพียงแต่คิดว่าธรรมชาติ
ได้สร้างให้เขาเป็นเพศชาย ถ้าหากเขาจะมีการเบ่ียงเบนทางเพศ
เพราะโครโมโซม หรือ ลักษณะทางชีวภาพอื่น ๆ ทางธรรมชาติ
ที่ผิดปกติ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น คนใน
ครอบครัวและสังคมก็ควรเข้าใจและยอมรับ  

แต่หากเด็กมีการเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะพ่อและแม่
เป็นคนผลักดันให้เขาเป็นเช่นนั้น พ่อแม่จะคิดอย่างไร… และ 
รู้หรือไม่ว่าต่อไปเด็กต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากสังคม
อีกเท่าไร และคุณซึ่งเป็นพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรหากต้องตอบ
ปัญหาเรื่องนี้ต่อสังคม  

ส าหรับ…พ่อหรือแม่ที่มีลูกเบี่ยงเบนทางเพศ…เคยถาม
ตนเองบ้างหรือไม่ว่า คุณเป็นต้นเหตุหรือมีส่วนผลักดัน หรือ 
ก าลังจะผลักดันให้ลูกของคุณมีพฤติกรรมเหล่านั้นหรือไม่   

 

ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่ควรให้เวลาและ
ท าหน้าท่ีดูแลเล้ียงดูและอบรมส่ังสอนลูกให้ดีท่ีสุด 
เพื่อท่ีลูกจะได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ท้ังนี้ เพราะพ่อแม่
คือคนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกทุกด้าน 
โดยเฉพาะคุณพ่อท่ีจะเป็นแบบอย่างในความเป็น
ลูกผู้ชาย และความเป็นลูกผู้ชายท่ีดีที่สุดให้กับลูก 

   
 
 
 

 

 พ่อควรมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างครอบครัว และฐานะของครอบครัว   
 ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงปลอดภัยแก่ลูก 
 สะสมทุนทรพัย์ให้ลูกเพื่อเป็นทนุการศึกษา และประกอบอาชีพ 
 เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก  
 อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนด ี 
 ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลกู 
 เป็นทีพ่ึ่งที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ลูกในยามที่ลูกต้องการ   
 ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของลูก 

ท่ีมา  :  ปภาดา ชิโนภาษ. ความส าคัญของคุณพ่อท่ีมีต่อลูก. วารสารสตรี
และครอบครัว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2549, 
หน้า 8. (ปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์ 2559) 
ข อ บ คุ ณ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ จ า ก   http://www.google.co.th แ ล ะ 
http://pixabay.com/th  
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เรือ่งส ำคญัที.่..พอ่แม่ต้องปฏิบัติพอ่แม่ต้องปฏิบัติพอ่แม่ต้องปฏิบัติ   
 

 
มีข้อมูลจากนักวิชาการระบุว่า “ธรรมชาติของเด็ก

ทั่วไปจะมีความเห็นแก่ตัว ค ิดถึงตนเองก่อน และมักค ิด
ว่าความค ิดความต้องการของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง”  
เบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรได้ทราบธรรมชาติของเด็กในเรื่องนี้  

ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการดูแลเลี้ยงดูและอบรม
สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีมีคุณภาพได้อย่างทีต่ั้งใจ มีข้อแนะน าดังนี้  

1. ศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูลูก  ปัจจุบันการเลี้ยงดูเด็กให้ได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง แต่ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง คือ พ่อแม่ควรมีความรู้
ที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูลูก เพื่อใหส้ามารถน าเนื้อหาความรู้ที่ถูกต้อง
ไปใช้ในการดูแลเลี ้ยงดูและอบรมสั่งสอนได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ถึงแม้พ่อแม่จะมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูก
เพียงใด  ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องคงยากที่จะเลี้ยงลูก ให้ดี
ได้อย่างทีต่ั้งใจ  
              ในอดีต เด็กไทยเต ิบโตขึ ้นมาในครอบครัวที ่มี
ความเข้มแข็ง มีพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่มากมายคอยให้ค าแนะน า
สั่งสอน และช่วยประคับประคองจิตใจให้กับเด็ก พ่อแม่ก็มีเวลา
เพียงพอที่จะดูแลเอาใจใส่และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สังคมเพือ่น
บ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย
สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้มีการด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วย
ความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน และสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นภัย  
ทั้งที ่เกิดจากฝีมือมนุษย์และธรรมชาติมากมายถึงขนาดนี้ 
เด็กไทยในอดีตจึงสามารถเติบโตและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้ดี และไม่มีปัญหาซับซ้อนมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบัน  

               แต่สภาพสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย
ทั้งมีความซับซ้อน หลากหลาย และแก้ไขได้ยาก ครอบครัวมีเวลา
ให้กันน้อยลง บางครอบครัวแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดคุยกัน 
ในบางครอบครัวทะเลาะกันแทบทุกวัน บางครอบครัวแตกแยก 
ขาดญาติผู้ใหญ่คอยประคับประคองทางจิตใจให้กับลูกหลาน 
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่รู้จักกัน ชีวิตที่ต้องรีบเร่งแก่งแย่ง
แข่งขัน ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมที่มุ่งแสวงหาเงินทองและ
ทรัพย์สิน ในขณะที่ผู้คนไม่เข้าใจหลักคิด/หลักค าสอนทางศาสนา 
สภาวะแวดล้อมที่มีแต่มลพิษ ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงปัญหาก่อการร้ายอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ 
ฯลฯ กระทั่งบางครั้งก็อาจลืมไปว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุข
นั้นเป็นอย่างไร  
              

 พ่อแม่ยุคนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู ้

เกีย่วกับวิธีการเลี้ยงดลููกทีถู่กต้อง  

เพื่อให้พ่อแมม่ีความรู้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก  

รวมทั้งรู้จักปรับวิถกีารด าเนินชีวติภายในครอบครัว 

ให้เหมาะสมกบัยุคสมัย  

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถท าบทบาทหน้าที ่

ในการดแูลเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน 

หล่อหลอมให้ลูกได้เติบโตเปน็คนดี มีคุณภาพ  

และเพือ่ทุกคนในครอบครัวจะสามารถใช้ชวีิตในสังคมได ้

อย่างมีความสุข...ได้อย่างที่ตั้งใจตอ่ไป 
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 2. ให้เวลาและดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูก
อย่างใกล้ชิด  พ่อแม่ต้องให้เวลาและดูแลเอาใจใส่ลูก
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันและความม่ันคงทางจิตใจ 
ซึ่งมีความส าคัญมากต่อชีวิตและจิตใจของลูก  
              ธรรมชาติของเด็กจะมองเห็น ได้ยิน รู้จักตอบสนอง
ต่อรส กลิ่น และสัมผัสตั้งแต่แรกเกิด เรียนรู้ได้เร็วจากคนใกล้ชิด 
จากประสบการณ์และการกระท าของตนเอง พ่อแม่จึงต้องให้
เวลาอยู่ใกล้ชิด มองหน้าสบตา ยิ้มแย้ม สัมผัสอย่างอ่อนโยน 
พูดคุยโต้ตอบ และเล่นกับเขา รวมถึงต้องจัดสภาพแวดล้อม
ให้ดูน่าสนใจและปลอดภัย และท ากิจกรรมต่าง ๆ กับลูก โดยต้อง
ค านึงถึงความสนใจและความสามารถของลูกเป็นส าคัญ   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อบรมสั่งสอนพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูก ที่กล่าวเช่นนี้เพราะนักวิชาการระบุว่า การอบรม
สั่งสอนหรือหล่อหลอมไม่ใช่เพียงแค่การ “พูดสอน” เพราะเด็ก
ยังเล็กเกินกว่าที่จะท าความเข้าใจ แต่เด็กจะรับรู้และเรียนรู้
จากการแนะน า หรือ การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง และซึมซับ
จากเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน แต่การเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด 
คือ การเรียนรู้จากการกระท าของพ่อแม่ของเขาเอง ดังนั้น พ่อแม่
จึงควรอบรมสั่ งสอนพร้อมกับเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ลูก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปนี้  
     -  ความกตัญญูกตเวที 
     -  ความซื่อสัตย์  
     -  ความประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักพอเพียงในสิ่งท่ีมี   
     -  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์โกรธ  

       หรือ ไม่พอใจ  
      -  ความอดทน 
     -  การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
     -  การให้การช่วยเหลือ และการแบ่งปัน 
     -  ความมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น 
      -  ความนับถือตนเอง  
     -  ความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ 
     -  การเอาชนะปัญหา และอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ  
     -  การจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
   

 
  4. อบรมสั่งสอนผ่านกิจวัตรประจ าวัน 
ด้วยการฝึกให้ลูกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการสอน
เรื่องที่เป็นนามธรรมให้ลูกเห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเรื่องที่ควร
ให้ความส าคัญ ได้แก่ 
           - ความมีระเบียบวินัย เริ่มจากการกินนอนเป็นเวลา 
การจัดเก็บของเล่นเอง ฯลฯ 
      - ให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เช่น หากเห็น
ว่าลูกโกรธ ก็อาจพูดกับเขาว่า “แม่รู้ว่าลูกโกรธ แต่ลูกไม่ควร
กระทืบเท้านะจ๊ะ” แล้วหาวิธีเบ่ียงเบนความสนใจของลูก เช่น 
“ของเล่นนั้นเป็นของพี่เขา ลูกมาเล่นช้ินนี้ดีกว่า” 
      - ฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอย ซึ่งสามารถฝึกได้ตั้งแต่
อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพราะช่วงนี้สมองของเด็กเริ่มเรียนรู้และ
ควบคุมตัวเองได้มากขึ้น ระบบประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็น 
การได้ยินก็ท าหน้าที่ได้ดีขึ้น เช่น เมื่อลูกรบเร้าจะกลับบ้าน
ขณะพาไปเดินเล่น แม่อาจบอกกับลูกว่า “แม่รู้ว่าลูกอยากกลับบ้าน 
แต่ตอนนี้แม่ยังคุยธุระกับคุณป้าอยู่เลย รออีกเดี่ยวนะจ๊ะ”  
      - สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปัน ด้วยการให้เขาได้มีส่วนร่วม
ในการแบ่งปัน เช่น “ลูกช่วยถือขนมไปให้คุณตาคุณยายข้างบ้าน
หน่อยนะคะ” ซึ่งจะท าให้ลูกซึมซับบรรยากาศของการให้และ
แบ่งปันโดยไม่รู้ตัว  
      นอกจากนั้น ควรมีการสอนผ่านแบบอย่างที่ดี
ในสังคม เช่น  
      - สอนผ่านพฤติกรรมของผู้คนรอบตัวในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัยเดียวกัน หรือผู้คนต่างวัย พ่อแม่สามารถ
สอนได้ทั้งผลดี ผลเสียของพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดกับตนเอง เพียงแต่เลือกเรื่องที่สอนให้
เหมาะสมกับวัยของเขา  
      - สอนผ่านรายการโทรทัศน์ที่ลูกดู นักวิชาการ
แนะน าว่า เด็กที่อายุมากกว่า 2 ปี ไม่ควรดูโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ วีซีดี หรือ เกมคอมพิวเตอร์ 
เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะน าให้ดู
โทรทัศน์ หรือ ใช้สื่อการสอนทางโทรทัศน์ใด ๆ    
 

 เพราะสื ่อโทรทัศน์ นอกจากเป็นการสื ่อสาร

ทางเดียวที่แทบไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ

ใด ๆ แล้ว การยิ่งปล่อยให้เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์

นานเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้เด็กพบเห็นภาพและเหตุการณ์

ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การดูโทรทัศน์

ส าหรับเด็กทุกวัย พ่อแม่ควรเลือกรายการที่เหมาะสมกับ

วัยของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะเด็กเล็กจะซึมซับ

สิ่งที่เขาเห็นได้ง่าย ที่ส าคัญ พ่อแม่ควรอยู่กับลูกขณะดู

โทรทัศน์พร้อมพูดคุยกบัเขา เพื่อประเมินทัศนคติ วิธีคิด 

และมุมมองของลูก รวมทั้งสอดแทรกวิธีคิดและมุมมอง

ตามบรรทัดฐานของครอบครัวและสังคมไปพร้อมกันด้วย 
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 5. ฝึกให้ลูกรู้ จักช่วยเหลือตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย  ให้ลูกสามารถท ากิจวัตรของตนได้  
โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ 
 
 
     
  
 
 
 
 
                 เช่น เด็ก 2 - 3 ขวบ ที่ต้องเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรได้รับการฝึกให้ขับถ่ายเป็นเวลาและเป็นที่เป็นทาง เมื่อเข้า
โรงเรียนอนุบาล เด็กควรแปรงฟันได้ ทานอาหารเองได้ เก็บที่นอน
เป็น และสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการของตนได้ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. สร้างแรงจูงใจที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 

(ชมเชยและให้รางวัล) รางวัล คือ แรงจูงใจ เป็นก าลังใจ และ
เป็นความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ดังนั้น พ่อแม่จึงควรชมเชย
และให้รางวัลลูก เมื่อลูกพยายามท าความดี หรือท าสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม (เช่น เลิกดูดขวดนม, ช่วยเก็บของเล่น, ท าการบ้านเสร็จ 
ฯลฯ) หรือในโอกาสพิเศษ (เช่น วันเกิด วันเด็ก ลูกสอบได้คะแนน
ดีขึ้น ฯลฯ ) เพียงแต่ต้องไม่ชมเด็กจนพร่ าเพรื่อและเกินจริง  
ที่ส าคัญ อย่าน ารางวัลมาสร้างเป็นเง่ือนไขกับเด็กว่าเขาต้องท า
แบบนั้นแบบนี้แล้วจะได้รางวัล เพราะเด็กจะยึดติดกับรางวัล 
ท าอะไรก็หวังว่าจะได้รับรางวัลตอบแทน  พอท าอะไรให้ใคร
แล้วไม่ได้รับรางวัลก็จะไม่อยากท า หรือมีการเรียกร้องหาของรางวัล
เมื่อจะท าความดีในแต่ละครั้ง 

 
 
 
 

หลักในการชมเชยและให้รางวัล คือ ต้องท าทันทีที่ลูก
แสดงพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม และควรเลือกรางวัลให้หลาย ๆ 
แบบ ลดการยึดติดสิ่งของ ซึ่งวิธีการให้อาจก าหนดให้ลูกทราบ
ล่วงหน้า หรือไม่ให้ทราบ แล้วแต่สถานการณ์ ส าหรับรูปแบบของ
รางวัลมีมากมาย ดังนี้  
            รางวัลทางสังคม : รอยยิ้ม การสัมผัสหรือโอบกอด 
ได้รับความสนใจ เสียงตบมือ ชมเชย ฯลฯ  
            กิจกรรม : หยอกล้อกับพ่อและแม่ ไปเที่ยวนอกบ้าน 
ได้เล่นของเล่นสุดโปรด ได้เล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นของ
หมู่บ้าน ฯลฯ 
            สิ่งของรางวัล : ไอศกรีม ขนม ตุ๊กตา ของเล่น เงิน 
ดินสอสี ฯลฯ 
            หลังจากนั้น ค่อย ๆ ลดรางวัลลง จนกระทั่งเกิดคุณค่า
ในตัวของเขาเอง โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับรางวัลหรือสิ่งตอบแทน   
        เด็กมากมายสามารถเรียนรู้การเดิน การพูด การช่วยเหลือ
ตนเอง แบ่งปันของเล่น ช่วยเหลืองานบ้าน ฯลฯ  เพราะได้รับ
ความสนใจและได้รางวัล (ในรูปแบบที่ถูกต้อง) จากพ่อแม่หรือ
ผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อและแม่จึงต้องสร้างแรงจูงใจท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

อย่างไรก็ตาม 
เด็กแต่ละคนอาจชอบของรางวัล 

ไม่เหมือนกัน 
พ่อแม่ตอ้งคอยสังเกตดูว่าลูกชอบอะไร 
แล้วเลือกส่ิงท่ีลูกชอบเป็นของรางวัล 
แต่อย่าลืมพิจารณาความเหมาะสม 

อย่าให้รางวัลกลายเป็นส่ิงท่ีท าร้ายลูก 
ส าหรับครอบครัวท่ีมีลูกหลายคน 

การให้รางวัลต้องมีมาตรฐานเดยีวกัน 
เพื่อเดก็จะได้เรียนรู ้

เรื่องกตกิาของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความเสมอภาคด้วย 

 
 

         

ท่ีมา :  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. “คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด – 6 ป”ี กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552.   
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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ข้อแนะน ำ...คุณพ่อคุณแม่มือใหม่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่   
 
 
 การเลี้ยงลูกให้ดีและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ 
สามารถท าได้ หากสามีภรรยาช่วยเสริมบทบาทหน้าที่การเลี้ยงลูก
ซึ่งกันและกัน เรื่องส าคัญที่ต้องบอกกล่าวคือ ไม่ควรคิดว่าลูกเป็น
ทั้งหมดของชีวิต แต่ต้องคิดว่าคู่ชีวิตของเรา ตัวเรา และลูก
ของเรา ต่างมีความส าคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพียงแต่
ลูกยังเล็กจึงมีความจ าเป็นต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด  แต่ใน
ขณะเดียวกันคุณก็มีบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาอยู่ด้วย  
 ทีต่้องกล่าวเช่นน้ี เพราะมีข้อมูลว่า มีสามีภรรยาจ านวน
ไม่น้อยท่ีเมื่อเป็นพ่อแม่จะมุ่งให้ความส าคัญต่อลูกมากกว่าคู่สมรส 
ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ตามมา และท้ายที่สุดก็จะ
ส่งผลกระทบกับลูก …ฝากใคร่ครวญดูว่า ลูกจะมีพัฒนาการ
ท้ั ง ร่ า ง ก ายและ จิต ใ จ ท่ี ดี ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร  ห ากพ่ อ แม่ มี
ความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน  

 
มีข้อมูลว่า เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกและบรรยากาศ

ของความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ดี แต่ไม่สามารถเข้าใจและแยกแยะ
เหตุผลที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่คงต้องปรับตัวอย่างมาก 
และพยายามท าบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ที่ส าคัญการมีชีวิตคู่
ที่ดีจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดี 
มีคุณภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

 สังคมปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้น สามารถท างาน
หาเลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ ดังนั้น สามีและสมาชิกใน
ครอบครัวคงต้องท าความเข้าใจว่า บทบาทหน้าที่การเลี้ยงดูลูก
และท างานบ้าน ซึ่งอดีตเคยเป็นหน้าที่ของฝ่ายภรรยาเพียงฝ่าย
เดียวนั้น ควรต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ด้วย เพียงแต่อาจมีบทบาทและ
ความส าคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน  

การช่วยเลี้ยงดูลูกและการช่วยเหลืองานบ้านของสาม ีนอกจากช่วยเหลือแบ่งเบาภาระไม่ให้ภรรยาเหนื่อยเกินไป และ
เป็นการให้ก าลังใจท่ีดีแก่ภรรยาแล้ว ยังมีข้อมูลจากนักวิชาการว่า มีผลดีอีกมากมาย ดังนี้ 

 พ่อได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกมากขึ้น  
 ลูกได้มีโอกาสในการซึมซับลักษณะของความเป็นผู้ชายจากพ่อ 
 ลูกจะได้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากพ่อ 
 โดยท่ัวไปผู้ชายจะมีความคิดแปลกใหม่ จึงสามารถน าความคิดและท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างสรรค์ได้

มากมาย ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อพัฒนาการท่ีดีของลูก  
 ภรรยาได้มีเวลาในการดูแลตนเอง และดูแลเอาใจใสส่ามแีละครอบครัวมากขึ้น  
 ลดภาวะความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าของภรรยา ซึ่งจะช่วยป้องกัน/ลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  
 สามมีีความภูมิใจในการได้มีโอกาสช่วยเหลือภรรยา 
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 ผู้ชายจะมีความผูกพันและคุ้นเคยกับการอยู่กับครอบครัว 
 ผู้ชายจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงท่ีต้องรับภาระงานบ้าน และการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น  
 สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับผู้ชายรู้จักรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้น 
 สามีและภรรยาจะมีความภูมิใจในครอบครัวท่ีร่วมสร้างมาด้วยกัน  
 ครอบครัวมีความอบอุ่นเพราะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ชายไม่น้อยท่ีไม่มีความมั่นใจในการท า
หน้าที่เลี้ยงดูลูก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความมั่นใจว่าจะท า
บทบาทหน้าที่นี้ได้ดีพอ หรืออาจคิดว่าผู้หญิงท าหน้าที่ได้ดีกว่า 
ซึ่งหากฝ่ายสามีมีความคิดดังกล่าว ภรรยาควรช่วยแนะน า
และสร้างความมั่นใจให้แก่สามีในการท าหน้าที่นี้ เพราะ
นักวิชาการระบุว่า พ่อคือบุคคลส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูก เป็นทั้งที่พึ่งทางปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ 
เป็นตัวอย่างในความเป็นผู้ชายที่ดีท่ีสุดของลูก 

 
 

 ส าหรับคุณแม่ก็ไม่ควรละเลยความต้องการ
ของตนเอง หาเวลาพักผ่อนนอนหลับ (เช่น ขณะลูกหลับ 
ขณะที่มีคนช่วยดูแลลูก ฯลฯ) ตัดความกังวลกับภาระต่าง ๆ 
หาเครื่องทุ่นแรงมาช่วยงานบ้าน ( เ ช่น เครื่ องซักผ้ า 
เครื่องดูดฝุ่น จ้างคนรีดผ้า ฯลฯ) เพื่อลดความเหนื่อยล้า 
และเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากสามี ญาติ หรือ คนใน
ครอบครัวบ้าง อย่าพยายามท าทุกอย่างด้วยตนเอง 
เพราะจะเหนื่อยล้าเกินไป และอาจท าให้ไม่มีเวลาที่จะดูแล
ตนเอง ดูแลสามี และคนในครอบครัว ยิ่งกว่านั้น การไม่มี
เวลาพักผ่อนอาจท าให้เกิดอาการเครียด ป่วย และส่งผล
กระทบกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตามมา  

 
 
 

ถึงเวลาแล้วที่สังคมคงต้องท าความเข้าใจว่า บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงดูและอบรม
สั่งสอนบุตรหลาน เป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของคุณพ่อคุณแม่ และผู้ใหญ่ในครอบครัว ส าหรับความคาดหวังเดิม ๆ 
ที่ต้องการให้ผู ้หญิงที่ต้องท างานประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ยังคงต้องแบกรับภาระ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกเพียงฝ่ายเดียว ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับสังคม 

 
 
 
 
 

ท่ีมา :  ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครวั. “คู่มือการเลี้ยงดูลูก วยัแรกเกิด – 6 ป”ี กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552.   
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th  
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  คุณผู้อ่านคงเคยได้ยินค าพูดของนักวิชาการด้านครอบครัวและเด็ก
ที่ว่า “พ่อแม่สมัยนี้มักจะแก่วิชา” กันมาบ้างแล้ว บางท่านอาจเข้าใจ
ประโยคนี้ บางท่านอาจไม่เข้าใจ ...ความหมาย คือ พ่อแม่ยุคนี้มักจะเร่งสอน
วิชาต่าง ๆ  ให้กับลูก เช่น พอลูกเริ่มพูดได้ พ่อแม่ก็เร่งสอนให้ท่อง ก.ไก่–ฮ.นกฮูก 
สอนท่อง A–Z หัดให้นับ 1–10 และเมื่ออายุ 2 ขวบเศษ ก็รีบส่งลูกเข้า
โรงเรียนเตรียมอนุบาล ถ้าโรงเรียนไม่เน้นสอนให้เด็กหัดอ่านหัดเขียน
ก็มองว่าสอนไม่ดี เมื่อเด็กกลับมาบ้านก็สอนให้หัดอ่านหัดเขียนอีก  
วันเสาร์อาทิตย์  ก็ต้องพาไปเรียนพิเศษ เบาลงมาหน่อยก็พาไปเรียนดนตรี 
ร้องเพลง หรือวาดภาพ ฯลฯ หลากหลายที่จะหามาให้ลูกได้เรียน  

 เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง นี้  มี ข้ อ แ น ะ น า จ า ก
นักวิชาการว่า “ก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจว่าจะ
สอนอะไรให้กับลูก ควรไตร่ตรองก่อนว่า
จะให้ลูกเรียนไปเพื่ออะไร” หากท่านคิดว่า
การสอนเลข สอนภาษาไทย สอนภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กในวัยก่อนเข้าเรียน จะท าให้เด็กเก่งกว่า
คนอื ่น เมื ่อถ ึง เ วลาที ่จ ะต ้อง เ ร ียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับนั้น นักวิชาการยืนยันว่า 
“เป็นความคิดที่ผิด”  

 
 เพราะมีข้อมูลว่า ในการเรียนประถมต้นเด็ก
ที่เคยเรียนมาก่อนอาจไปเร็วกว่าเด็กที ่เข้าเรียน
ตามเกณฑ์ปกติจริง แต่ความเก่งดังกล่าวจะอยู่เพียง
แค่สองปีแรกเท่านั้น จึงแทบไม่มีผลต่อการเรียน
ของเด็กเมื ่อโตขึ้น ที่ส าคัญช่วงวัยเรียนรู้ดังกล่าว 
เด็กต้อง “สูญเสียโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใช่วิชา” และ
“ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์” ซึ่งการไม่เปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระจะท าให้เด็กไม่ได้รับ 

สิ่งส าคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของเขา
เมื่อเติบโต นั่นคือ “ความคิดสร้างสรรค์”  
 

พอ่แม่พอ่แม่พอ่แม่    ควรควรควรสอนสอนสอนอะไรอะไรอะไร......... เจ้าเจ้าเจ้าลกูตัวเล็กลกูตัวเล็กลกูตัวเล็ก   
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 ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ ไม่ได้เกิดจากการท่องจ า  นักวิชาการ 
ให้ค าแนะน าว่า  “พ่อแม่ มีหน้า ท่ีสอนให้ ลูกรู้ จักพัฒนา
ความสามารถด้วยตนเอง รู ้รสชาติของความปิติยินดี
เมื่อได้ท าส่ิงท่ีสร้างสรรค์ และพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศ
ครอบครัวให้มคีวามสุขสดชื่น ซึ่งความสุขสดชื่นจะเกิดขึ้นได้ 
ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีชีวิตชีวา” 

 
 
  ครอบครัวจะมีความสุขสดช่ืนมีชีวิตชีวา เมื่อเต็มไปด้วย
ความปิติยินดีเพราะได้ท าสิ่งที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ดังนั้น พ่อแม่
จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะกับ
อุปนิสัยและความสามารถของเขา เช่น เด็กที่ชอบวิ่งเล่นนอกบ้าน
ก็พาเขาไปวิ่งเล่นนอกบ้าน เด็กชอบวาดรูปก็เตรียมอุปกรณ์
ให้เขาวาด ถ้าชอบดูหนังสือภาพก็หาหนังสือที ่ลูกชอบให้ 
ชอบประดิษฐ์ก็หาแท่งไม้หรือพลาสติกส าหรับต่อเล่นให้ 
เด็กที่ชอบดนตรีก็ให้ฟังดนตรี หรือ หาเครื่องดนตรีเด็กเล่น
ให้เขาได้เล่น ที่ส าคัญเมื่อมีข้อซักถาม พ่อแม่ควรตอบทุกครั้ง 
อย่าแสดงอาการหงุดหงิดหรือร าคาญลูก ถ้าลูกไม่สนใจ 
ก็ไม่ควรไปบังคับหรือยัดเยยีดให้ลูกท า เพราะไม่เพียง
ไม่มีประโยชน์ แต่ยังอาจมีโทษตามมาด้วย 
 

 

  
 

นอกจากนั ้น พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู ้จักเข้าใจผู้อื ่น 
รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจ เ รา  สิ่ ง เหล่านี้ ไ ม่ ใช่วิชา  แต่ เป็น
การเรียนรู้ทีจ่ะมีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งการที่ลูกจะเรียนรู้โดยผ่านการสัมพันธ์กับผู้อื ่น ได้นั ้น 
ลูกต้องมีเพื่อน จึงถือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสนับสนุน
ให้เด็กได้เล่นกันเพื่อน ๆ และพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการเข้าใจผู้อื่น เช่น ไม่มีการถกเถียงกันต่อหน้าลูก หรือไม่นินทา
ว่าร้ายใครให้ลูกได้ยิน ฯลฯ  

 
 

 ความเข้าใจผู้อื่น เป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งคงไม่มีโอกาส
เกิดขึ้นเลย ถ้าใจของเด็กมีแต่ความอึดอัด เพราะถูกเลี้ยงไว้
แต่ในบ้าน นักวิชาการบางรายใช้ค าว่า “ถูกกักขังอยู่ในบ้าน” 
เด็กบางคนอยู่กับแม่เพียงสองคนทั้งวัน ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการ
เครียดทั ้งคู ่ เพราะแม่อาจจู้จี ้ขี ้บ่น ลูกก็อาจทนแม่ไม่ได้ 
เกิดความอยากดื้ออยากต่อต้าน ในกรณีนี้ นักวิชาการแนะน าว่า
ควรให้เด ็กแยกจากแม่บ้าง อาจส่งไปสถานเลี ้ยงเด็กหร ือ
โรงเรียนอนุบาลวันละ 3 - 4 ชั่วโมง หรือ ตามความเหมาะสม 
หรือ พาลูกไปเดินเล่น ไปซื้อของ หรือไปเที่ยวนอกบ้านบ้าง 
ท้ังนี้ ไม่ควรใช้โทรทัศน ์หรือ วีดีโอเล้ียงลูก เพราะจะท าให้
กลายเป็นเด็กเฉื่อยชา ขาดความคิดสร้างสรรค์ ท่ีส าคัญ
อาจซึมซับส่ิงท่ีไม่เหมาะสมจากสื่อเหล่านั้นด้วย 
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  การให้ลูกทั้งลูกสาวและลูกชายช่วยเหลืองานในบ้าน
ก็เป็นเรื่องจ าเป็น เช่น ขณะตากผ้าก็ให้ลูกช่วยหยิบผ้าในตะกร้าส่งให้ 
ขณะที่พ่อแม่ปลูกต้นไม้ ก็ให้ลูกช่วยรดน้ าหรือช่วยส่งอุปกรณ์
ปลูกบ้าง ขณะท าอาหารอาจให้ลูกหยิบของให้ ฯลฯ ซึ่งจะเป็น
การสอนให้ลูกรู้จักการใช้แรงงาน สร้างความมั่นใจ และช่วยสร้าง
ความ รู ้ส ึกว่า เขา เป็นคนส าคัญอีกคนหนึ่งของครอบครัว 
เพียงแต่จะต้องท าให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการใช้แรงงานนั้นด้วย ...
อย่าใช้แรงงานเป็นการลงโทษ เช่น ให้ลูกที่ฉี่รดที่นอนไปซักผ้าปู
ที่นอน ฯลฯ เพราะจะสร้างทัศนคติในแง่ลบ แต่ควรท าให้เขารู้สึก
สนุกสนานและประทับใจที่ได้ช่วยเหลืองานบ้าน เพราะการแสดง
ความปลาบปลื้มยินดีที่ลูกช่วยงานจนส าเร็จ เป็นเรื่องส าคัญ 
โดยขณะที่ลูกช่วยงาน พ่อแม่ควรลงมือท างานนั้นไปพร้อมกันด้วย 
เพราะความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลืองานพ่อแม่ เป็นเรื่องส าคัญของเด็ก ๆ 
อย่าเพียง แต่สั่งงานแล้วปล่อยให้ลูกท าเอง เพราะการสอนให้ลูกใช้
แรงงานนอกจากสอนให้ลูกได้เรียนรู้แล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจ
ใหก้ับลูกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อมีน้อง ปกติลูกคนพี่มักชอบช่วยงาน เพราะพี่จะมี
ความรู้สึกว่าตนเองโตแล้ว เกิดความภูมิใจท่ีเริ่มพึ่งตนเองได้  ดังนั้น 
พ่อแม่จึงควรให้ลูกคนพี่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลน้องด้วย   
ซึ่งนอกจากเป็นการสอนลูกแล้ว ยังช่วยป้องกันปัญหาพี่อิจฉา
น้องได้อีกด้วย ทั้งนี้ นักวิชาการแนะน าว่า การสอนให้เด็กรู้จัก
ท างานใช้แรงงานไม่ควรให้ค่าจ้างตอนแทนเป็นเงิน 
เพราะจะสร้างความเคยชินที่จะไม่ช่วยงานถ้าไม่ได้รับ
รางวัลตอบแทน และจะสร้างทัศนะผิด ๆ ว่าการท าความดี
เพียงเพื่อหวังสิ่งตอบแทน... 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่นักวิชาการ

พูดถึงมานานระยะหนึ่งแล้ว แต่ท่ีน ามาเล่าสู่กันฟังอีก 
เพราะรู้ สึกเป็นห่วงว่าสังคมไทยท้ังสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองยังคงยึดติดกับการเรียนการสอน (เนื้อหา) 
ในชั้นเรียน ท าให้เด็กไทยขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ 
ซึ่งจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต
ของเด็ก ๆ เมื่อเติบโต ไปอย่างน่าเสียดาย...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ท้ายนี้ ขอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คาดหวัง

ให้ลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพว่า คงต้องศึกษา
ท าความเข้าใจไปพร้อม ๆ กับการปรับเปล่ียน
พฤติ กร รมในการ เ ลี ้ย ง ด ูล ูก ใ ห ้ถ ูก ต ้อ ง แ ล ะ
เหมาะสมด้วย 

 

 
 

ที่มา  : ปภาดา ชิโนภาษ. พ่อแม่ควรสอนอะไร...เจ้าลูกตัวเล็ก. วารสารสตรีและครอบครัว. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 หน้า 27.  
       (ปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์ 2559) 

ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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 ธรรมชาติสร้างให้ทารกแรกเกิด – 6 เดือน  

 สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยน ้านมของแม่  

 โดยไม่จ้าเป็นต้องมีอาหารใดเพิ่มเติม แม้กระทั่งน ้า 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติสร้างให้ผู้หญิงมหีน้าที่ให้ก้าเนิดชีวติ 

สร้างให้ร่างกายม ี“อาหาร คือ น ้านม” 

และ “กริยาการโอบอุม้ลูกน้อยในอ้อมกอด” 

เพื่อให้กนินมของแม ่ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

...ได้อย่างน่ามหัศจรรย ์

 

  หากจะกล่าวว่า “น ้ำนมของแม่” เป็นอาหาร
ธรรมชาติที่ดีที่สุดส าหรับเด็ก คงเป็นเร่ืองที่ทุกท่านทราบกัน
เป็นอย่างดี แต่ข้อมูลส าคัญที่ว่า “น ้ำนมของแม่เป็นอำหำร
ธรรมชำติท่ีดีท่ีสุดเพียงอย่ำงเดียวส้ำหรับทำรกช่วง 6 เดือน
แรก เพรำะเด็กสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยน ้ำนมของแม่ 
โดยไม่จ้ำเป็นต้องมีอำหำรอื่นใด  แม้กระทั่งน ้ำ”  นั้น   
อาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก  ทั้งที่ น้ านมของแม่ 
มีคุณประโยชน์มากมายอย่ า งที่ สามารถกล่าว ได้ ว่ า 
ธรรมชำติได้สร้ำงควำมน่ำทึ่งให้กับกำรก่อเกิดชีวิตมนุษย์
ได้อย่ำงมหัศจรรย์    

ความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
จากข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการเลี ้ยงดูลูก

ด้วยนมแม่ สามารถสรุปได้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยน้ านมของแม่ 
ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ทางใจอย่างแน่นแฟ้นระหว่างแม่กับลูก 
ช่วยส่งเสริมให้ลูกมีสุขภาพร่างกายดี กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางสมองของลูก สร้างอารมณ์ที่ดีให้กับลูก หล่อหลอมให้ลูก
มีจิตใจดี ช่วยให้ลูกเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจริยธรรม อดทน
อดกลั้น และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึง 
การเลี้ยงลูกด้วยน้ านมแม่จะช่วยวางรากฐานในการเป็นคน
มีคุณภาพตามมาด้วย ซึ่ งหากอธิบายให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  

ข้ อมูลส ำ คัญ เ ก่ียว กับ  ข้ อมูลส ำ คัญ เ ก่ียว กับ  ข้ อมูลส ำ คัญ เ ก่ียว กับ  “““ กำร เ ล้ียงลูกด้วยนมแม่กำร เ ล้ียงลูกด้วยนมแม่กำร เ ล้ียงลูกด้วยนมแม่ ”””    

เผยแพร่เผยแพร่โดยโดย......กรกระทรวงสำธำรณสุขะทรวงสำธำรณสุข  

องค์กำรอนำมัยโลก ร่วมกับองค์กำรยูนิเซฟ ระบุว่ำ ทำรก
แรกเกิดทุกคนควรได้กินนมแม่อย่ำงเดียวไปจนอำยุครบ 6 
เดือน จึงให้นมแม่ร่วมกับน ้ำ และอำหำรอื่นที่เหมำะสมตำมวัย 
จนลูกอำยุ 2 ปี หรือ นำนกว่ำนั น โดยอำหำรเสริมที่จัดให้ลูกทำน
ควรเป็นอำหำรที่ผลิตเองในครัวเรือน ทั งนี  ส้ำหรับเหตุผล
ที่ควรใหเ้ฉพำะนมแม่โดยไม่ต้องให้น ้ำ มีเหตุผลส้ำคัญว่ำ นมแม่
มีน ้ำมำกเพียงพอต่อควำมต้องกำรของเด็ก และในนมแม่จะมี
สำรต้ำนกำรอักเสบ ดังนั น หำกให้เด็กกินน ้ำหลังจำกกินนมแม่ 
นอกจำกท้ำให้เด็กได้น ้ำเกินควำมต้องกำรแล้ว น ้ำยังไปลด
สำรต้ำนกำรอักเสบที่เคลือบในปำกของลูกออกไปด้วย 

องค์กำรยูนิเซพ (UNICEF, 2557) ระบุว่ำ ประเทศไทยมีแม่
เพียงร้อยละ 12 เท่ำนั น ที่เลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวช่วง 6 เดือน
แรก ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตรำต่้ำที่สุดในโลก ถือเป็นเหตุผล
ส้ำคัญประกำรหนึ่งที่ท้ำให้ไอคิวของเด็กไทยในปัจจุบันต่้ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน (เกณฑ์มำตรฐำน คือ 90 – 110 จุด)  

โดยแม่คนไทยมีทัศนคติและควำมรู้ที่ดีต่อกำรเลี ยงลูกด้วย
นมแม่ แต่ในทำงปฏิบัติยังเป็นกำรให้ลูกกินนมแม่ไม่ถูกต้อง
ตำมข้อแนะน้ำข้ำงต้น ทั งนี  เพรำะแม่คนไทยได้รับค้ำแนะน้ำ
ให้เลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวน้อยมำก ส่วนใหญ่กำรแนะนำ้
จะมุ่งที่ประโยชน์ของนมแม่ และระยะเวลำกำรให้นมแม่ โดยไม่ได้
เน้นเกี่ยวกับกำรให้ลูกกินนมแม่อย่ำงเดียวโดยไม่ให้น ้ำตั งแต่
แรกเกิดจนกระทั่งลูกอำย ุ6 เดือน ที่ส้ำคัญ ยังมีกำรป้อนข้อมูลผิด ๆ 
ในเรื่องกำรให้อำหำรเสริมก่อนเวลำด้วย  

ทั งนี  มีผลกำรส้ำรวจของไทยที่น่ำสนใจว่ำ แม่ที่ให้นมลูก
เพียง 3 เดือนแล้วให้ลูกกินอำหำรเสริมอื่น ๆ ควบคู่ จะมีค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มขึ นเดือนละ 2,000 - 3,000 บำท ซึ่งหมำยควำมว่ำ ถ้ำเลี ยง
ด้วยนมแม่อย่ำงเดียวให้ครบ 6 เดือน นอกจำกท้ำให้เด็ก
ได้สำรอำหำรที่ครบถ้วนแล้ว ยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ในครอบครัวได้อีกหลำยหมื่นบำทด้วย   

ควำมส ำคัญของควำมส ำคัญของควำมส ำคัญของ………น ้ำน ้ำน ้ำนมแม่นมแม่นมแม่   
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้  

1. ด้านร่างกาย  

   กำรได้รับคุณค่ำทำงอำหำรครบถ้วน : ส่งผลให้มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง  
    น ม แ ม่ จ ะ ท า ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ คุณ ค่ า

ทางอาหารอย่างครบถ้วน สมดุล และพอเหมาะกับ
ความต้อ งก า รขอ ง เด็กแรก เกิดถึ ง  6  เ ดือน  
โดยไม่ จ า เป็นต้องมี อ าหา ร เส ร ิม อื ่น เ พิ ่ม เต ิม 
แม้กระทั่งน้ า อีกทั้งนมแม่ยังเป็นอาหารที่ย่อยง่าย 
สะอาด และปลอดภัยที่สุดส าหรับทารก  เด็กที่กิน
นมแม่ส่วนใหญ่จึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

    นอกจากนั้ น  ธรรมชาติ ได้ สร้ า ง ให้
ลักษณะหัวนมของแม่พอเหมาะกับปากและเหงือก
ของลูกที่สุดในโลก เด็กที่กินนมแม่จึงมีปากสวย มีรูปฟัน 
และเหงือกที ่สวยงาม อีกทั้ง เด็กที่กินนมแม่จะมี
พัฒนาการฟันที่ดี  เนื่องจากต้องออกแรงดูดนมแม่
มากกว่าการดูดนมจากขวด จึงเป็นการบริหารขากรรไกรไปในตัว ในขณะท่ี เด็กดูดนมขวดส่วนใหญ่จะปากยื่น ซึ่งอาจเกิดจาก
การเลือกหัวนมไม่เหมาะสม  กับเด็ก ซึ่งนอกจากจะท าให้รูปฟันและเหงือกไม่สวยงามแล้ว ยังอาจท าให้เด็กติดรสหวาน จนท าให้
เกิดโรคอ้วนตามมาด้วย 

   กำรได้รับภูมิคุ้มกันโรค : ส่งผลให้ไม่ค่อยเจ็บป่วย 
    นักวิชาการระบุว่า ใน 2 - 3 วันแรก น้ านมแม่จะข้นและมีสีเหลืองเข้ม เรียกว่า “หัวน ้ำนม” ซึ่งมีคุณค่าอย่างมาก 

เพราะมีภูมิคุ้มกันโรคสูง โดยเฉพาะน้ านมแม่หยดแรก ซึ่งจะมี “สำรโคลอสตรัม” ที่มีภูมิคุ้มกันสูง นักวิชาการเปรียบเสมือนเป็น
วัคซีนหยดแรกในชีวิตของลูก ที่สามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งโปรตีนในนมแม่ที่ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคภูมิแพ้
ในเด็ก สารต้านการอักเสบในนมแม่ที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและโอกาสไม่สบายในเด็ก ซึ่งจะท าให้เด็กไม่เสียโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถไปเพราะเจ็บป่วย ซึ่งสารอาหารดังกล่าว นักวิชาการระบุว่า  ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยอาหารชนิดใด ๆ ดังนั้น 
เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสป่วยน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ 

    ข้อมูลจำกวิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี, 2559 ระบุว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคต่าง ๆ 
ได้อย่างมากมาย ดังนี้   

 

 โรคไหลตาย (Sudden Infant Death 
Syndrome หรือ SIDS)  

 โรคหอบหืด (Asthma) 
 โรคภูมิแพ้ (Allergies) 
 โรคไทรอยด์ (Autoimmune Thyroid diseases) 
 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเ ช้ือแบคที เรีย 

(Bacterial meningitis) 
 โรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer) 
 โรคขาดสารอาหาร (Celiac disease) 
 โรคโครห์น (Crohn ’s disease) 
 โรคเบาหวาน (Diarrhea) 
 โรคท้องร่วง (Diarrhea) 

 โรคผิวหนังอักเสบออกผื่น (Eczema) 
 กระเพาะและส าไส้เล็กอักเสบ(Gastroenteritis)  
 โรคมะเร็งปุ่มน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน  (Hodgkin’s 

lymphoma)  
 ล าไส้เล็กและใหญ่อักเสบ (Necrotizing enterocolitis) 
 โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)  
 โรคอ้วน (Obesity)  
 หูช้ันกลางหรือแก้วหูอักเสบ (Otitis media) 
 โรคติดเช้ือในทางเดินหายใจ (Respiratory infection 

และ  Wheeze)  
 โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (Rheumatoid arthritis)  
 โรคติดเช้ือในทางเดินปสัสาวะ (Urinary tract infection) 
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2. ด้านอารมณ ์ - จิตใจ  

    ช่วยสร้ำงสำยสัมพันธ์ทำงใจอย่ำงแน่นแฟ้นระหว่ำงแม่และลูก 
     เด็กที่ถือก าเนิดขึ้นมาจะพบกับโลกใหม่ที่แตกต่าง

จากโลกเดิมของเขา ซึ่งคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาทั้งหมด ตั้งแต่
ออกมาจากครรภ์ม า รดา  และแม่ เป็ นสิ่ ง แ วดล้ อมแรก
ที่มีความหมายต่ออารมณ์ของลูกมากที่สุด  สัมผัสแรกของแม่
จะช่วยท าให้ลูกได้รับไออุ่นจากอ้อมอกของแม่ ช่วยให้เขาไม่หนาว 

สงบ การหายใจและการเต้นของหัวใจเป็นไปอย่างปกติสม่ าเสมอ 
 
 
 

นักวิชาการแนะน าว่า เมื่อแรกคลอด ถ้าแมม่ีความพร้อมให้เร่ิมจับและสัมผัสลูก
ทันทีตั้งแต่แรกคลอดด้วย “กำรอุ้มและกอดแนบอก 1 ครั ง” และ “แนะน้ำให้แม่ให้
นมลูกภำยใน ½ - 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด” เพราะมีผลการศึกษา พบว่า จะส่งผลดี
ทั้งต่อแม่และลูก เนื่องจากสัมผัสแรกที่แม่ได้โอบกอดลูกในอ้อมอก จะกระตุ้นให้
ร่างกายของแม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความรัก (Oxytocin) ออกมา ซึ่งจะท าให้สัญชาตญาณ
ของความเป็นแม่ที่มีจิตใจอ่อนโยน เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา ความห่วงหาอาทร
ต่อลูก อยากดูแลลูก ไม่อยากทิ้งลูก เกิดขึ้นในทันที ในขณะเดียวกัน เด็กจะรับรู้ถึง
ความรักความอ่อนโยน ท าให้ลูกมีอารมณ์ดีและมีความสุข ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพัน
ระหว่างแม่และลูกให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย ที่ส าคัญ การให้ลูกดูดนมแม่โดยเร็วที่สุด
ทันทีจะช่วยกระตุ้นน้ านมให้หลั่งออกมาเป็นปกติอีกด้วย 

ความรู้สึกที่ดีของแม่และลูกที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของการให้นม ดังนั้น 
การให้นมลูกของแม่จะเป็นการช่วยสร้างสายสัมพันธ์ทางใจอย่างแน่นแฟ้น ต่อกัน
ตามมาด้วย  

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการชี้แนะว่า หากแม่มีปัญหาสุขภาพ หรือ ขาดความพร้อม 
หรือ ขาดความมั่นใจ ก็ยังไม่ควรสัมผัสหรืออุ้มลูก แต่ควรให้คนอื่นช่วยเหลือดูแลเด็ก
ก่อนจนกว่าแมจ่ะมีความพร้อม เพราะความพร้อมและความมั่นใจของแม่ในการอุ้มลูก  

ครั้งแรกจะมีผลอย่างมากต่อการสร้างอารมณ์ที่มั่นคงให้กับลูกเมื่อเติบโต 

   ลูกได้รับสัมผัสที่อบอุ่นจำกกำรอยู่ในอ้อมกอดของแม่ 
    เด็กขณะกินนมแม่จะได้รับการโอบอุ้มและสัมผัสที่อบอุ่นอยู่ตลอดเวลา เด็กจะรับรู้ถึงความรักของแม่ที่มีต่อเขา ส่งผลให้

เขามีความสุข  ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป  
    กระบวนการโอบอุ้ม และโต้ตอบระหว่างแม่และลูกขณะให้นม จะช่วยปูพื้นฐานส าคัญในกระบวนการเรียนรู้และ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเหมาะสมในเด็ก เพราะขณะที่ลูกดูดนมจากอกของแม่ ลูกจะสบตาแม่ เป็นการสื่อสารส าคัญที่ถ่ายทอด
ผ่านการมองเห็นในระยะที่เหมาะสม นักวิชาการให้การอธิบายว่า ช่วงแรกเกิด การมองเห็นของเด็กจะเหมือนคนสายตาส้ัน ซ่ึงจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนระดับการมองเห็นไปเป็นระดับปกติเมื่อเด็กอายุ 1 ปี นอกจากนั้น ขณะที่ลูกก าลังดูดนมแม่ มือลูกจะสัมผัสกับผิวแม่ จมูกลูก
จะได้กลิ่นกายแม่ ลิ้นของลูกจะได้รับรสน้ านมของแม่ ร่วมกับความรู้สึกอ่ิม สบาย และผ่อนคลาย ขณะที่หูของลูกจะได้ยินเสียงที่ก าลัง
เกิดขึ้นรอบตัว ดังนั้น ประสาทสัมผัสทุกส่วนของเด็กจะถูกกระตุ้นให้เกิดการท างานบนความรู้สึกดี ๆ ที่แม่ถ่ายทอดสู่ลูก อันจะเป็น
พื้นฐานส าคัญของการสังเกต และโต้ตอบอย่างเหมาะสมของเด็กต่อไป   
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3. ด้านสติปัญญา  

   จำกคุณค่ำทำงอำหำรที่ได้รับ  
     นักวิชาการระบุว่า น้ านมแม่จะมีกรดไขมันชนิด
ที่ช่วยในการพัฒนาเซลล์สมองให้เจริญเติบโต ดังนั้น เด็กที่ได้กิน
นมแม่จะฉลาด และมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ 
     สารอาหารในนมแม่จะช่วยให้ลูกฉลาด สารอาหาร
ส าคัญ คือ ไขมันในนมแม่ ที่จะไปห่อหุ้มเส้นใยประสาทในสมองเด็ก
ที่ก าลังเพิ่มการเชื่อมโยงการท างานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การท างาน
ของสมองเด็กสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    จำกสัมผัสอันอบอุ่นที่ได้รับ 
     กริยาการโอบอุ้ม การกอด การสัมผัส และเสียงที่คุ้นเคยหรืออบอุ่นของแม่ จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางสมองให้กับลูก 
และประสบการณ์ที่เด็กได้รับความรักความผูกพันจากแม่ ทั้งจากการอุ้ม และการสัมผัสที่อ่อนโยน ซึ่งนอกจากเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูกที่ดีแล้ว ยังช่วยกระตุ้นสมองเด็กให้สร้างฮอร์โมนที่ส าคัญในการช่วยให้เด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการทางสมอง 
และพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่ดีตามมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ลูกได้มองจ้องตา หรือ ดูสีหน้า และอารมณ์ของแม่ ได้ยินเสียงคุย 
เสียงร้องเพลง เสียงที่อ่านหนังสือ การเห่กล่อม หรือ สัมผัส โอบกอด หรือแม้แต่การได้เลียผิวหนังของเด็กเองหรือ ของแม่ 
ล้วนแล้วแต่ช่วยให้เซลล์สมองของเขาเกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อรับรู้และเรียนรู้ ตลอดจนท าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน 
การเคลื่อนไหว และการแสดงออกได้อย่างมหัศจรรย์ 

4. ด้านสังคม  

    นักวิชาการระบุว่า เด็กที่กินนมแม่จะได้รับความอบอุ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เนื่องจากการโอบอุ้มและให้นม 
จะช่วยพัฒนาระบบประสาทส่วนกลาง โดยการดูด การดมกลิ่น  การเห็น ส่วนการสัมผัสจะสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่ลูก 
ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาอุปนิสัยการเรียนรู้ และการปรับตัวของลูก นั่นคือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ได้เป็นเพียง
การให้อาหารเพื่อให้ลูกอิ่ม และช่วยในด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายเท่านั้น แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องของกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาการ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ  และช่วยให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน เอื้อโอกาสให้เด็ก
กลายเป็น  ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจริยธรรม อดทนอดกลั้น และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตามมาด้วย  

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่  ดังนี้  
1. ด้านสุขภาพ / รูปร่าง  

      -  ช่วยให้มดลูกหดตัวดี เข้าอู่เร็ว และร่างกายขับน้ าคาวปลาได้ดี  
      -  ช่วยลดน้ าหนักหลังคลอดได้ดีกว่า เพราะร่างกายจะน าไขมันที่สะสมไว้ระหว่างตั้งครรภ์มาใช้ผลิตน้ านมให้ลูก  
      -  ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ ลดอาการวัยทอง โรคกระดูกพรุน 
ลดภาวะในการเป็นโรคเบาหวาน ฯลฯ  
       -  ลดปัญหาเรื่องคัดเต้านม  

 2. จิตใจ 

      -  ท าให้แม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดความรู้สึกผูกพันกับลูก  
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 3. การค ุมก้าเนิด  

      -  ช่วยเว้นระยะทิ้งช่วงห่างของการมีลูกคนต่อไป ซึ่งเป็นการคุมก าเนิดแบบธรรมชาติที่ดี 

 4. สะดวกและประหยัด   

      -  นมแม่สะดวกสามารถให้ลูกดื่มได้ตลอดเวลา  
      -  ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ได้แก่ ค่านมของลูก ค่าอุปกรณ์การให้นมของเด็กทารก ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง
ในการเตรียม นมผสม ประหยัดเวลา และค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
     

อย่ำงไรก็ตำม พบว่า มีแม่หลายคน
หยุดให้นมแม่ไปเพราะในช่วงแรกมีน้ านมไหลน้อย 
จึงคิดไปว่าตนไม่มีน้ านมให้ลูกอย่างเพียงพอ 
ซึ่งความเป็นจริง ทำรกแรกเกิด 2 – 3 วันแรก 
ยังต้องกำรนมแม่น้อยเท่ำ ๆ กับที่ร่ำงกำยแม่
สำมำรถผลิตน ้ำนมได้ ซึ่งหากแม่หยุดการให้นม
ไปในช่วงแรก ร่างกายของแม่จะไม่ได้รับ
การกระตุ้นให้มีการสร้างน้ านมอย่างเพียงพอ
กับความต้องการของลูกไปอย่างเสียดาย  

ในควำมเป็นจริง ธรรมชำติได้สร้ำง
ให้แม่ทุกคนมีปริมำนน ้ำนมมำกพอที่จะเลี ยงลูก 
ดังนั น คุณแม่จึงไม่ควรกังวล หำกน ้ำนมไม่ออก
ใน 2 – 3 วันแรกหลังคลอด เพรำะในระยะนี  
น ้ำนมแม่ยังมีปริมำณไม่มำกนัก แต่ก็มีมำกพอส้ำหรับเลี ยงลูก ขอเพียงแค่คุณแม่ตั งใจจะเลี ยงลูกด้วยนมแม่ และเชื่อมั่นว่ำ
ตนเองต้องมีน ้ำนมพอ ท้ำตัวเองให้ผ่อนคลำยไม่เครียด พยำยำมอดทนต่อควำมเหนื่อย  ที่ให้ลูกดูดนมทุก 2 - 3 ชั่วโมง 
อดทนต่ออำกำรเจ็บหรือเสียวมดลูกขณะลูกก้ำลังดูดนม (แต่กำรให้นมลูกจะช่วยให้มดลูกหดตัวรัดเข้ำช่องเชิงกรำนได้ดีขึ น) 
คุณแม่ก็จะมีน ้ำนมอย่ำงเพียงพอที่จะเลี ยงดูลูก  

ส้ำหรับคุณแม่ที่ท้ำงำนประกอบอำชีพ ก็ไม่ต้องกังวลว่ำเมื่อครบ 3 เดือน ต้องกลับไปท้ำงำน เพรำะนักวิชำกำร
แนะน้ำว่ำ คุณแม่สำมำรถสอนให้ลูกวัย 3 เดือนขึ นไป กินนมแม่จำกแก้วได้ โดยใช้เวลำเพียง 2 – 3 วัน เท่ำนั น  

 

 

เรื่องนี้มีความส าคัญ หากภาคีทุกภาคส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
อย่างแพร่หลาย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ และคงเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง 
หากเด็กไทยส่วนใหญ่ยังคงขาดโอกาสในการได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ ด้วยเหตุผลเพราะคุณพ่อคุณแม่
และคนในครอบครัวขาดความรู้ที่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้รับข้อมูลท่ีส าคัญนี้ 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
      ปภาดา  ชิโนภาษ. ควำมส้ำคัญของน ้ำนมแม่ วารสารสตรีและครอบครัว. ฉบับที่ 3 ประจ าปี 2552  
      Unicef ประเทศไทย. สัปดำห์นมแม่โลก 2557 (World Breastfeeding Week) และข้อมูลส้ำคัญเกี่ยวกับกำรเลี ยงลูกด้วยนมแม่ . สืบค้นทางเว็บไซต์ 
http://www.unicef.org/thailand/tha/media_22882.html เมื่อวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2559 
      เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. กำรเลี ยงลูกด้วยน ้ำนมแม่. สืบค้นทางเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org/wiki/การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th   
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“““การเล่นการเล่นการเล่น”””       

หน้าทีท่ ีส่  าคญัของเดก็  ๆ 
   

เด็กกับการเล่น เกิดมาคู่กัน  เป็นความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัญชาติญาณของเด็ก การเล่นเป็น
กิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ท าให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้  
โดยประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นจะน าไปสู่การรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง ผู้อื่น และช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

การเล ่น  จ ึง เ ป ็น ห ัว ใ จ ส า ค ัญ ใ น ก า ร พ ัฒ น า
ความสามารถของเด็กในทุกด้าน ช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีในอนาคต 

ดังนั้น พ่อแม่ต้องจัดเวลาและสถานที่ให้ลูกได้มีโอกาส
เคลื่อนไหว ได้ออกก าลังกาย และสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย 
เพราะลูกต้องได้คืบ คลาน เกาะเดิน หรือ วิ่งเล่น และได้ออกก าลังกาย
ในที่โล่งกว้างและมีความปลอดภัยเพียงพอ 

นักวิชาการแนะน าว่า พ่อแม่ควรแบ่งเวลาเล่นกับลูก
อย่างน้อยวันละ 15 - 30 นาที พร้อมจัดหาของเล่นที่น่าสนใจตามวัย
และความสามารถของลูก  เพื่อ ให้ลูก เรียนรู้ด้วยการ เล่น
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย หากลูก เล่นด้วยความร่า เริง
แจ่มใส มีความสุข และเพลิดเพลิน แสดงว่าการเล่นและ
การออกก าลังกายของลูกอยู่ในระดับที่พอดี ซึ่งการเล่น ที่ไม่มาก
ไม่น้อยเกินไปและเหมาะสมกับวัย จะส่งผลให้ลูกมีความคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง กล้ามเนื ้อแข็งแรง ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
และเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป 
 

 
 

 

  แนวคิดเก่ียวกับการเล่น 
 การเล่น คือ หน้าท่ีส าคัญของเด็ก  
 การเล่นเป็นโลกของเด็กซึ่งช่วยให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ 
 การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา

ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม  

 การเล่นเป็นความต้องการของเด็ก ซึ่งมีท้ัง...  
      - การเล่นท่ีต้องใช้พละก าลัง & เล่นเงียบ ๆ  
      - การเล่นแบบธรรมชาติ & เ ล่นตามท่ี

ผู้ใหญ่จัดเตรียมไว้ให้  
      - การเล่นในท่ีร่ม & กลางแจ้ง  
      - การเล่นคนเดียว & เล่นกับเพื่อน 
 ผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมประสบการณก์ารเล่น

ให้กับเดก็ได ้
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  ลักษณะการเล่นของเด็ก 

 
1. การเล่นของเด็กจะไม่มีแบบแผน เพราะเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่รูปแบบของการเล่นจะมีการพัฒนา
ตามแต่ละช่วงวัย โดยส่วนใหญ่ในระยะแรก การเล่นของเด็ก
จะเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสต่อเมื่อสติปัญญาของเด็ก  
มีการพัฒนาขึ้น การเล่นก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการใช้
ความสามารถของทักษะหลายอย่างร่วมกัน และเมื ่อเด็ก
เข้าสู่วัยเรียนก็จะมีการเล่นร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น 

2. เด็กมักชอบเล่นโดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
เพราะเด็กมักจะชอบทดสอบพละก าลังของตน เช่น การกระโดด
ขาเดียว การเคลื่อนไหวบนท่อนไม้หรือ การเดินตามก าแพง ฯลฯ  

3. การเล่นแบบสร้างจินตนาการจะมีมากที่สุดในเด็ก
อายุระหว่าง 5 - 8 ปี ส าหรับการเล่นสมมติของเด็ก 4 ปี จะเล่น
สมมติเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ และคนในครอบครัว 

4. การเล่นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของเด็ก คือ การก่อสร้าง 
เด็กจะเริ่มรู้จักเก็บและสะสมสิ่งของเพื่อน ามาก่อสร้างหรือ
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ   

5. การเล่นของเด็กและเวลาที่ใช้ในการเล่นโดยรวม 
จะลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ใหม่  ๆ 

ให้เด็กท ามากข้ึน 
6. ความสนใจในการเล่นของเด็กในแต่ละช่วงวัย

จะมีความแตกต่างกัน นักวิชาการระบุว่า เด็กจะใช้เวลาในการเล่น
ของเล่นที่ชอบแต่ละช้ินแตกต่างกัน โดยเด็กวัย 2 ขวบจะเล่น
นานประมาณ 7 นาที, เด็กวัย 3 ขวบ ประมาณ 8.9 นาที, เด็กวัย 
4 ขวบ ประมาณ 12.3 นาที ส าหรับเด็กวัย 5 ขวบ จะใช้เวลาเล่น
ประมาณ 13.6 นาที  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  ประโยชน์ของการเล่น  

การเล่นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน 
ท าให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ได้แก ่

1. ด้านร่างกาย การเล่นเป็นการออกก าลังกาย 
เนื่องจากเด็กจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเล่น ท าให้เกิด
การพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหว และช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 

2. ด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นท าให้เด็ก
เกิดจินตนาการ รู้จักคิดและแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสุข และช่วยให้เด็กเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น ที่ส าคัญที่สุด หากลูกได้เล่นกับพ่อแม่
ก็จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างพ่อแม่และลูกอีกด้วย  

3. ด้านการเรียนรู้ ของเล่นและการเล่นแต่ละแบบ
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในทักษะที่แตกต่างกันไป ของเล่นบางชนิด
ฝึกความสามารถด้านการเคลื่อนไหว บางชนิดฝึกเรื่องของภาษา 
ดังนั้น เมื่อเด็กได้เรียนรู้กิจกรรมใหม่ ๆ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
ของชีวิตก็จะถูกพัฒนาเพิ่มขึ้น และซึมซับเป็นประสบการณ์
ต่อไป 

4. ด้านสังคม การเล่นกับผู้อื่นจะช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้ผู้คนรอบข้าง รู้จักเหตุและผล ฝึกความอดทน การรอคอย 
รู้จักการแบ่งปัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักจัดการกับอารมณ์ตนเอง 
ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
เป็นอย่างดี 

5. ด้านภาษา เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะเล่นกับผู้อื่น 
เด็กจะได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ในการสื่อสาร
โต้ตอบกับผู้อื่นด้วย 

35



36 
 

  ลักษณะการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 อุปกรณ์ของเล่น เวลา และส่ิงแวดล้อม ต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
 เด็กได้เล่นตามความสนใจของเขา เด็กจะมีอิสระทางความคิด สามารถใช้จินตนาการและแสดงออกได้เต็มท่ี 

โดยพ่อแม่เพียงสังเกตอยู่ห่าง ๆ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการเท่านั้น 
 ให้ความสนใจกระตือรือร้นซักถาม และมีส่วนร่วมแสดงความยินดีกับความส าเร็จกับเขา 
 ไม่ควรจัดหาของเล่นให้มากเกินไป เพราะนอกจากเป็นการส้ินเปลืองแล้ว ยังท าให้เด็กเกิดความสับสนเลือกไม่ถูก

ว่าจะเล่นอะไรก่อนหรือหลัง  
 เมื่อเด็กมีความสามารถในการเล่นมากขึ้น ควรจัดส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์การเล่นให้มีความซับซ้อนมากขึ้น 

เพื่อสร้างความท้าทายและไม่ท าให้เด็กรู้สึกเบ่ือ  
 กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีการแสวงหาและสืบค้นด้วยตนเอง ให้เด็กรู้จักแกป้ัญหาในสถานการณ์การเล่นในแบบต่าง ๆ  
 ในขณะเล่นควรให้เด็กได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา พ่อแม่สามารถสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาของเขา 
 ในเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นหรือมีการเล่นท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอารมณ์มาก ๆ  
 ในกรณเีด็กป่วย ควรเลือกของเล่นให้เหมาะกับสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถในขณะนั้น  
 ไม่ควรคาดหวังว่าเดก็จะตอ้งบรรลุเป้าหมายทุกครั้ง  

 
 

การเลือกของเล่นส าหรับเด็กในวัยต่าง ๆ 
ของเล่น เป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของการเล่น เป็นหัวใจส าคัญ

ในการส่งเสริมพัฒนาการ และเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้
ทักษะชีวิต ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยมีหลักคร่าว ๆ ในการเลือกของเล่นให้เหมาะสมตามวัย ดังนี้  

อายุแรกเกิด - 1 ปี 
นักวิชาการระบุว่า เด็กวัยนี้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส เด็กจะตอบสนองต่อกลิ่น รส เสียง สัมผัส และภาพที่มองเห็น

ตลอดเวลา ดังนั้น ของเล่นควรมีสีสันสดใส มีเสียง เคลื่อนไหวได้ หากเป็นของเล่นท่ีให้เด็กหยิบถือ จะต้องมีน้ าหนักเบาขนาดเหมาะมือ 
ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม และต้องมีขนาดใหญ่กว่าก าปั้นของเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลืน ส าหรับประเภทของเล่น ได้แก่  

1. ของเล่นฝึกรับรู้การเคลื่อนไหว การควบคุมร่างกาย การประสานระหว่างมือกับตา ได้แก่  
  - ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อตา เช่น ปลาตะเพียน โมบาย 
  - ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมือหยิบจับ เช่น ตุ๊กตายาง  
2. ของเล่นฝึกการรับรู้ทางเสียง เช่น ของเล่นมือเขย่า เครื่องดนตรี  
3. ของเล่นฝึกการเคลื่อนที่ เช่น ตุ๊กตาไขลาน  
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อาย ุ1 – 2 ปี  
เด็กวัยนี้จะซุกชน เริ่มเดินได้ด้วยตัวเอง แต่ยังไม่มั่นคงนัก มักชอบเดินเกาะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง กล้ามเนื้อในการทรงตัว 

แขนขา มีการพัฒนามากขึ้น เมื่อเดินได้เองจะเริ่มส ารวจสิ่งแวดล้อม ปีนป่าย ขึ้นบันได จึงต้องระมัดระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
เด็กวัยนี้ต้องการของเล่นส าหรับร่างกายที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง โดยเฉพาะของเล่นที่ขี่หรือปีนป่ายได้ เช่น รถเข็นที่นั่งแล้วลากดึงได้ 
รถโยกแยก กล่องเสียง ระนาดเล็ก ส าหรับประเภทของเล่น ได้แก่ 

1. ของเล่นช่วยสร้างความมั่นใจ เด็กจะชอบการขว้างโยน รื้อ และใช้ก าลัง เช่น ของเล่นที่รื้อได้, เทกระจายได้, ทุบได้, กัดได้ 
และรถเข็น  

2. ของเล่นสร้างความคล่องตัว เช่น ลูกปัดเม็ดใหญ่ที่ร้อยได้, กล่องใส่ของ เพราะเด็กจะชอบเล่นหยิบเข้าหยิบออก  
3. ของเล่นสร้างสรรค ์เช่น เครื่องเคาะ เครื่องเขย่า และของเล่นท่ีลากจูงไปมาได้ เช่น รถไฟ รถลากต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
อายุ 2 - 3 ปี 
เด็กวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น เด็กจะเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และทรงตัวได้ดีขึ้น เพราะกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงมากขึ้น 

และเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณ์และความสามารถทางกาย เด็กจะเริ่มชอบเล่นบทบาทสมมติ ชอบเลียนแบบ สนใจของเล่น 
ทีม่ีความหลากหลายในชุดเดียวกัน เช่น ชุดหม้อข้าวหม้อแกง แท่งไม้ประกอบ เกมปริศนาง่าย ๆ เครื่องดนตรี (แตร ออร์แกน กลอง) 
รวมทั้งของเล่นอ่ืน ๆ เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล รถลาก แป้งปั้น หนังสือภาพประกอบ นอกจากนั้น เด็กวัยนี้จะชอบการเล่นที่มีการออกก าลัง 
เช่น การได้วิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย เตะลูกบอล ส าหรับประเภทของเล่น ได้แก่ 

1. ของเล่นระบายอารมณ์ เช่น ค้อนตอก เครื่องดนตรี ของเล่นท่ีเขย่า กระแทก หรือ ทุบได้  
2. ของเล่นที่สร้างความรักและผูกพัน เช่น ตุ๊กตา 
3. ของเล่นทดลองปัญญา เช่น ไม้บล็อก กล่องบรรจุรูปทรง ห่วงคล้องเสา ตัวต่อ ภาพต่อ  
4. ของเล่นลองพลังและความสามารถ เช่น รถเข็น จักรยานสามล้อ ของเล่นท่ีถอดประกอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวัยนี้การเล่นกับเพื่อนของเด็กจะไม่มีความชัดเจนนัก ส่วนใหญ่มักชอบเล่นคนเดียว แต่อาจเล่นอยู่ใกล้ ๆ เพื่อน เมื่ออายุ

ใกล้ 3 ขวบ จึงจะเริ่มเล่นกับเพื่อน 
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อายุ 4 – 6 ปี 
เด็กอายุ เลย 4 ปี การเคลื่อนไหวของร่างกาย

คล่องแคล่วขึ้น ชอบเล่นกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น
ที่ขับขี่ได้ ชอบเล่นเป็นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
เช่น เลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่ ดารานักร้อง และสัตว์ต่าง ๆ 
ฯลฯ ส าหรับการเล่นกับเพื่อนจะมีความชัดเจนขึ้น มีการตกลง 
มีกฎ และมีความหมายมากขึ้น  

การเล่นแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับ
เพื่อน จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาปัญญา รู้จักแก้ปัญหา และ  
มีความคิดสร้างสรรค์ โดยธรรมชาติเด็กเล็กจะชอบเล่นหลาย ๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

หลักการเลือกของเล่นให้ลูก 
การจัดหาของเล่นให้ลูก ควรเน้นที่กระตุ้นการใช้

สติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการ และเป็นของเล่นที่มีความจ าเป็น 
ไม่ควรซื้อของเล่นที่ท าอะไรไม่ได้นอกจากจับสัมผัส เช่น ของเล่น
ที่เป็นรูปหล่อพลาสติก หรือ ไม้แกะสลัก เพราะเด็กอาจเบื่อง่าย 
และไม่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้มากนัก  

 
 เกณฑ์ในการเลือกของเล่น ได้แก่  

1.   มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ไม่มีรอยแหลมคม 
2.   ขนาดไม่เล็กเกินไป (มีขนาดไม่เล็กกว่าก าปั้นเด็ก)  
3.   สีของเล่นต้องมีความปลอดภัย 
4.   เก็บรักษาและท าความสะอาดง่าย  
5. ระบุอายุของเด็กท่ีเหมาะกับของเล่น และอธิบาย 

วิธีการเล่นชัดเจน 
 
 
 
 

 

ข้อควรระวังในการเล่นของเด็ก 
1.  ห้ามเล่นปลั๊กไฟ ไม้ขีดไฟ สารพิษ สัตว์ดุร้าย/มีพิษ 

หรือของมีคม  
2.  การเล่นท่ีโลดโผนหรือรุนแรงเกินไป  
3.  การเลียนแบบพฤติกรรรมที่ไม่ดี เช่น เล่นผิดเพศ 

เล่นอาวุธ  
4.  สถานท่ีไม่ปลอดภัย เช่น ถนน ที่สูง ใกล้แหล่งน้ า 
5.  ของเล่นท่ีมีสีสันสดใสเกินไปอาจมีสารพิษอันตราย 

หรือ อาจแตกหักง่ายจนท าให้ได้รับบาดเจ็บ หรือ ติดคอส าลักได้  
6.  ควรให้เด็กเล่นอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 
7.  ไม่ควรให้เล่นเกมกดและวีดีโอเกมตามล าพังและ

มากเกินไป เพราะจะบั่นทอนสุขภาพ และจะท าให้เด็ก
ขาดโอกาสในการท ากิจกรรมที่ เป็นประโยชน์อย่างอื่น  
ที่ส าคัญ ยังอาจชักน าให้เด็กมีนิสัยติดการพนันด้วย 

ทั้งนี้ ส ำหรับคุณพ่อคุณแม่อำจต้องมีวิธี จัดกำร
กับของเล่นของลูกที่วำงอยู่เกลื่อนบ้ำน ด้วยกำรซื้อตะกร้ำ
พลำสติกวำงไว้ท่ีมุมห้อง เพื่อให้กำรจัดเก็บได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

 

 

   ท่ีมา  :  ส านกังานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว. “คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด – 6 ป”ี กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552. 
   ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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 ข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า เสียงพูดที่นุ่มนวลอ่อนโยนของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยหยุดการร้องไห ้

ได้ดีกว่าเสียงอื่น ๆ และการเลี้ยงดูด้วยความนุ่มนวล ให้ความอบอุ่น ให้กินและอยู่อย่างพอดี จะช่วย 

ให้เด็กรู้สึกสบายไม่ร้องไห้กวน สำหรับสิ่งท่ีควรระวัง คือ อย่าเขย่าเด็กทารกขณะร้องไห้ เพราะมีข้อมูล 

ว่าจะเป็นอันตรายต่อสมองเด็ก นอกจากนั้น เด็กจะซึมซับความหยาบคายเป็นนิสัย กลายเป็นคนหงุดหงิด 

อารมณ์เสียง่าย และก้าวร้าวเมื่อเติบโตขึ้น 

   ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ท่ีมีลูกวัยทารกไม่เกิน 3 เดือน ควรได้ทราบว่าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับ 

สภาพแวดล้อมใหม่ จากเดิมที่อยู่อย่างอบอุ่นและปลอดภัยในท้องของแม่ ดังนั้น เมื่อใดที่ลูกร้องไห้งอแง  

คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าไปดูแลเด็กทันที พร้อมทั้งโอบกอดและปลอบโยน เพราะการตอบสนองความต้องการ

ของเด็กอย่างรวดเร็วและอ่อนโยน จะทำให้เด็กรับรู้ถึงความรักความห่วงใย และรู้สึกปลอดภัย ถึงแม้อยู่ใน 

สภาพแวดล้อมใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยก็ตาม

ที่มา.....
ปภาดา  ชิโนภาษ. “ทำไมเด็กถึงร้องไห้” วารสารสตรีและครอบครัว. ปีที่ 7 
ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2553 หน้า 18 - 19 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

สาระน่ารู้ !
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สาเหตุที่เด็กทารกร้องไห้ และวิธีการดูแล

  ความหิวเป็นเหตุผลธรรมดาที่สุดที่ทำให้ 
  ทารกร้องไห้ คุณแม่ต้องดูว่าทารกดูดนม 
  อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ในแต่ละวัน ทั้งนี้  
  ทารกช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกควรให้นม 
  ตามความต้องการของเด็ก  จากนั้ น 
  จึ งค่ อยจัด เวลาตามความเหมาะสม  
  อาจทุก 3 – 4 ชั่วโมง 

   (Colic) เด็กถ้าร้องไห้เพราะเกิดอาการมวนท้อง 
   ให้อุ้มเด็กพาดบ่า หรืออุ้มคว่ำพาดแขนไว้สักครู่  
   เมื่อนมย่อยอาการก็จะดีขึ้น คนเฒ่าคนแก่จะใช้ 
   มหาหิงส์ (ยาขับลม) ทาท้องเด็ก (ร้องโคลิก หรือ  
   ร้องไห้สามเดือน เป็นการร้องไห้เนื่องจากเด็กรู้สึก 
   ไม่สบายท้อง มวนท้อง ท้องอืด ต้องผายลม  
   มักเกิดหลังกินนมแล้วประมาณ ½ - 1 ชั่วโมง  
   และมักเกิดเวลาเดิมในช่วงเย็น (ช่วง 18.00 –  
   22.00 น.)  และร้องอยู่นานวันละ 2-3 ช่ัวโมง  
   โดยปกติจะเกิดกับทารกแรกเกิด 3 เดือนแรก

ร้องโคลิก

    สังเกตดูว่าเด็กฉี่หรือถ่ายหรือไม่   
    เ ด็กบางคนร้องไห้ เพราะเป็น 
    ผืน่ผา้ออ้ม การทาแป้งใหทุ้กครัง้ที่ 
    เปลี่ยนผ้าอ้อมจะช่วยได้มาก 

ผ้าอ้อมเปียกแฉะ

 บางครั้งเด็กอาจถูกรบกวนมากเกินไป เช่น ถูกอุ้ม  
 หรอื มคีนหยอกเลน่เกอืบตลอดเวลา คณุแมอ่าจทำตาราง 
 ให้นมทุก 4 ชั่วโมง ให้นมแล้วให้เด็กเล่นสัก 1 ½ ชั่วโมง  
 จากน้ันให้เข้านอน โดยควรให้เด็กเข้านอนแต่หัวค่ำ 
 ตรงเวลาทุกวันเป็นประจำ วิธีนี้จะดีกับเด็ก และช่วยลด 
 ความวุ่นวายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วย

ความวุ่นวาย

หิว

เหนื่อย
  

      เด็กถ้างอแงเพราะเหนื่อย ก่อนร้องไห้ 
 จะมีการขยี้ ตา  ตาแดง ก่ำ  และ 
 หาวหวอด ซึ่ งปกติถึ งแม้ เด็กจะ 
 เหนื่อยมาก แต่ถ้าบริเวณนั้นมีเสียงดัง 
  หรือมีผู้คนขวักไขว่ เด็กจะหลับยาก 
  กรณีน้ี ควรพาไปหอ้งเงียบ ๆ  แลว้กลอ่ม 
 ให้หลับ ถ้าไม่ได้ผลให้อุ้มเด็กแนบอก  
 หรือ นำใส่รถเข็นเดินเล่นรอบ ๆ บ้าน

 เด็กจะร้องไห้เพื่อลดความคับข้องใจ 
 และความกังวล ดังนั้น ผู้ใหญ่ไม่ควร 
 หยอกหรอืแกลง้ใหเ้ดก็รอ้งไห ้ถา้ใคร 
 แปลกหน้าก็อย่าอุ้มเด็ก เพราะเด็ก 
 ส่วนใหญ่จะร้องไห้

มีคนทำให้ตกใจ
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   เ ด็ กบา งคนอาจต้ อ งกา ร 
   การเอาใจเป็นพเิศษรอ้งไหง้า่ย 
   คุณแม่ควรพาออกไปเท่ียว 
   นอกบ้านบ้างเพื่อรับอากาศ 
   บริสุทธิ์  หรือ ให้ญาติช่วย 
   ดูแลบ้าง เพื่อที่แม่จะได้มีเวลา 
   พักผ่อนมากขึ้น 

 ให้สังเกตว่า มีกิจกรรมใดท่ีทำแล้ว 
 เด็กต้องร้องไห้ทุกที หากหลีกเลี่ยงได ้
 กห็ลกีเลีย่ง แตถ้่าหลกีเลีย่งไมไ่ด ้กต็อ้ง 
 ทำใหนุ่้มนวลและเรว็ท่ีสดุ เช่น เดก็อาจ 
 ไม่ชอบอาบน้ำ ไม่ชอบสระผม ฯลฯ

เด็กไม่ชอบสิ่งที่ทำอยู่

 ทารกอาจร้องไห้เพียงเพื่อต้องการไออุ่นจากแม่ 
 และชอบที่จะได้อยู่ในอ้อมอกของคุณแม่

เหงา

 สังเกตเด็กว่าไม่สบาย เป็นไข้ คัดจมูก เป็นหวัดหรือ 
 ไม่ ถ้าสงสัยว่าเด็กไม่สบาย ควรวัดไข้เพื่อตรวจวัด 
 อุณหภูมิ หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอ

ก็หนูเป็นอย่างนี้

 เด็กต้องได้อยู่ในอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ  
 ถ้าอากาศหนาวก็ต้องให้เด็กใส่เสื้อผ้า 
 หนา ๆ ถ้าเปิดแอร์หรือพัดลมก็ต้อง 
 ลดหรือปิด ถ้าร้อนเกินไปก็ต้องเช็ดตัว 
 หรืออาบน้ำให้ ทั้งนี้ ห้องนอนสำหรับ 
 ทารกควรมีอุณหภูมิระหว่าง 24-25  
 องศาเซลเซียส

อากาศ

วิธีปลอบโยนเด็ก ถ้าเด็กยังไม่หยุดร้องไห้

ห่อพันด้วยผ้า
ลูบหลังเบา ๆ แล้วห่อทารกด้วยผ้า 

จะช่วยให้เขารู้สึกอบอุ่น
และปลอดภัยขึ้น

พูดคุย
มองตาและพูดคุยกับเขา

อย่างอ่อนโยน

เคลื่อนไหวไปมา
พาเด็กเคลื่อนไหวไปมา

หลากหลายรูปแบบและสังเกตว่า
เด็กชอบแบบไหน เช่น เห่กล่อม เต้นรำ 

เขย่าในอ้อมกอดเบา ๆ 

เบี่ยงเบนความสนใจ
หาของเล่น โมบายล์ หรือ ของเล่น
ที่มีเสียงดนตรีเบา ๆ มาให้เด็กดู 
หรือฟังเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

พาไปนอกบ้านบ้าง
ควรพาเด็กไปเที่ยวนอกบ้านบ้าง 

อาจอุ้มเดิน พานั่งรถเข็น 
หรือ นั่งรถเล่น

นวด
ทารกส่วนใหญ่ชอบการถูกสัมผัส 

ดังนั้น การนวดจะช่วยปลอบโยนเขา
ได้เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น 

จะช่วยให้เขาสบายใจ สบายตัว 
และยังช่วยเพิ่มน้ำหนักได้ด้วย

ใช้เสียงช่วย
ร้องเพลง หรือ เปิดเพลงเบา ๆ 

ให้ฟัง หรือ ใช้เสียง
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วย เพื่อทำให้

ทารกอุ่นใจ
ว่ามีคนอยู่ใกล้ ๆ

อุ้ม / โอบกอด
อุ้มโอบกอดในอ้อมอก

เพื่อทารกจะได้รู้สึกอบอุ่น
และปลอดภัย

ไม่สบาย
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 ข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า เสียงพูดที่นุ่มนวลอ่อนโยนของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยหยุดการร้องไห ้

ได้ดีกว่าเสียงอื่น ๆ และการเลี้ยงดูด้วยความนุ่มนวล ให้ความอบอุ่น ให้กินและอยู่อย่างพอดี จะช่วย 

ให้เด็กรู้สึกสบายไม่ร้องไห้กวน สำหรับสิ่งท่ีควรระวัง คือ อย่าเขย่าเด็กทารกขณะร้องไห้ เพราะมีข้อมูล 

ว่าจะเป็นอันตรายต่อสมองเด็ก นอกจากนั้น เด็กจะซึมซับความหยาบคายเป็นนิสัย กลายเป็นคนหงุดหงิด 

อารมณ์เสียง่าย และก้าวร้าวเมื่อเติบโตขึ้น 

   ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ท่ีมีลูกวัยทารกไม่เกิน 3 เดือน ควรได้ทราบว่าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับ 

สภาพแวดล้อมใหม่ จากเดิมที่อยู่อย่างอบอุ่นและปลอดภัยในท้องของแม่ ดังนั้น เมื่อใดที่ลูกร้องไห้งอแง  

คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าไปดูแลเด็กทันที พร้อมทั้งโอบกอดและปลอบโยน เพราะการตอบสนองความต้องการ

ของเด็กอย่างรวดเร็วและอ่อนโยน จะทำให้เด็กรับรู้ถึงความรักความห่วงใย และรู้สึกปลอดภัย ถึงแม้อยู่ใน 

สภาพแวดล้อมใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยก็ตาม

ที่มา.....
ปภาดา  ชิโนภาษ. “ทำไมเด็กถึงร้องไห้” วารสารสตรีและครอบครัว. ปีที่ 7 
ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2553 หน้า 18 - 19 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

สาระน่ารู้ !
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 ในช่วงฤดูร้อน บ้านเราจะมีสภาพอากาศร้อนจัด 
และแดดแรง แมก้ระท่ังผู้ใหญ่ก็แทบทนไม่ไหว เด็ก  ๆ  คงจะยิ่งร้อน 
ไปกันใหญ่ ผู้ใหญ่จึงควรให้การดูแลเป็นพิเศษ  

โดยปกติอากาศท่ีร้อนจัด อาจท าให้เด็กบางคน
ท่ีกินยากอยู่แล้ว เกิดอาการเบ่ืออาหาร กินได้น้อย หรือจะยิ่ง
ไม่ค่อยกินข้าว กรณีนีน้ักวิชาการแนะน าว่า ไม่ควรบังคับให้เด็ก
ต้องกิน เพราะถ้าเด็กยังร่าเริงแจ่มใสดี พออากาศคลายร้อน 
เด็กจะกินได้เอง เรื่องนีจึ้งไม่ต้องเป็นกังวลมากนัก 

อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องให้การดูแลเอาใจใส่
เด็กเป็นพิเศษ  เพราะอากาศที่ร้อนไม่ เพียงท าให้ เด็ก
ไม่สบายตัวเท่านั้น แต่อาจส่งผลให้เด็กอารมณ์เสีย หงุดหงิด 
และเจ็บป่วยได้ง่าย  

 

วิธีดูแลเด็กเมื่ออากาศร้อน  
มีนักวิชาการแนะน าไว้หลากหลาย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่

สามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
 - อาบน้ าให้เด็กบ่อยขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องถูสบู่  

ให้ทุกครั้ง 
 - เลือกเส้ือผ้าท่ีสวมใส่สบายเหมาะกับฤดู และอาจ

เปล่ียนเสื้อผ้าให้บ่อย ๆ  
 - เปล่ียนผ้าปูที่นอน หรือ ปลอกหมอนบ่อย ๆ  
 - เปิดพัดลมแกว่งไปมา (ให้ห่างประมาณ 2 เมตร) 

แหงนพัดลมข้ึนอย่าให้ลมถูกตัวเด็กโดยตรง 
 - เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิท่ีไม่ควรต่ ากว่า 

25 องศาเซลเซียส (ควรเปิดต่ ากว่าอุณหภูมินอกห้อง
ประมาณ 4 – 5 องศาเซลเซียส) 

 - ถ้าเด็กจะกินนม สามารถให้กินนมเย็น ๆ  ด้วยการน า 

ไปแช่เย็นได้ 
 - ให้กินน้ าต้มสุกหรือน้ าผลไม้ หรือน้ าชาจาง ๆ 

เพื่อชดเชยท่ีร่างกายเสียน้ าไปกับเหงื่อ  
 - ให้เด็กกินไอศกรีมได้บ้าง  
 - พาเด็กออกรับลมนอกบ้านในสถานท่ีอากาศดี ๆ 
 - ถ้าไปข้างนอกควรให้สวมหมวก เพื่อไม่ให้ถูก

แสงแดดโดยตรง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดูแลเด็ก...เมื่อ  
อากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัด   
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 - ให้เด็กได้เล่นน้ า โดยมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด  

      - เด็กเล็ก : อาจให้เล่นในกะละมัง หรือ สระว่ายน้ า
พลาสติก  
     - เด็กโต : อาจพาไปเท่ียวทะเล ให้เล่นน้ าทะเล
ในช่วงท่ีแดดอ่อน ๆ แต่อย่าปล่อยให้เล่นน้ านานเกินไป   
     - ถ้าเด็กเล่นน้ าในท่ีสาธารณะ เช่น แม่น้ า ล าคลอง 
หรือ สระว่ายน้ า ต้องสอนให้เด็กรู้จักใช้น้ าล้างตาให้สะอาด 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเยื่อตาอักเสบหรือตาแดง 
 - ช่วงปิดเทอม (ปีละ 2 ครั้ง) ควรพาเด็กไปแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก 
สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยปกติเด็กจะมีความสนใจในธรรมชาติอยู่แล้ว 
การปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติจึงไม่ใช่เรื่องยาก นักวิชาการ
ให้ค าแนะน าว่า ถ้ามีโอกาสควรพาเด็กไปสัมผัสธรรมชาติ
พร้อมกันท้ังครอบครัว เพราะความสุขความสนุกสนาน
ร่วมกับพ่อแม่ในช่วงวัยเด็กจะอยู่ในความทรงจ าของเด็ก
ไปตลอดชีวิต 

ส าหรับครอบครัวท่ีอยู่ตึกแถว หรือ ทาวน์เฮาส์ในเมือง 
ถึงจะไม่มีสวนสาธารณะ ไม่มีสนามเด็กเล่น ก็สามารถสอน
ให้เด็กรักต้นไม้ได้ ด้วยการสอนให้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือ 
พืชสวนครัวใส่กระถางประดับไว้ตามระเบียง เมื่อต้นไม้
เจริญเติบโต หรือผลิดอก เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ ...ท่ีส าคัญ
มีข้อมูลว่า การสอนให้เด็กรักธรรมชาติไม่เพียงหล่อหลอม
จิตใจให้มีความอ่อนโยนเท่านั้น แต่เป็นการสะสมความรู้
และเพิ่มทักษะชีวิตท่ีดีให้กับเด็กด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ปภาดา  ชิโนภาษ. “วิธีดูแลเด็ก : เมื่ออากาศร้อนจัด” วารสารสตรี
และครอบครัว. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553 หน้า 17 
(ปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์ 2559) 
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้า ท่ี
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้า ที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้าที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   
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  ครอบครัวขาดการเตรียมความพร้อมให้กับลูกคนโต 
  พ่อแม่คงต้องเข้าใจว่า แต่เดิมลูกคนโตเคยเป็นลูก
คนเดียวที่ได้รับความรับความรักความอบอุ่นทั้งจากพ่อและแม่
อย่างเต็มที่ แต่อยู ่มาวันหนึ่งครอบครัวก็มีน้องใหม่เข้ามา 
ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ หากพ่อแม่ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการมีน้องไว้ให้กับลูกคนโตเลย คงยากที่เด็ก
จะสามารถ “เข้าใจสถานการณ์ที่พ่อแม่ให้เวลาและความสนใจ
ในการดูแลน้องมากกว่าเขา” หรือ “เข้าใจว่าท าไมเขาต้องถูกดุ
เพราะน้อง” หรือ “เข้าใจว่าเพราะอะไรพ่อแม่จึงไม่มีเวลา
ให้เหมือนเดิม”ฯลฯ ได้ด้วยตัวของเขาเอง 
 การเลี้ยงดูของพ่อแม่ (ที่ไม่สร้างสรรค์) ได้แก่ 
    แสดงความรักความสนใจลูกคนหนึ่งมากเกินไป 
หรือล าเอียง อาจส่งผลท าให้ลูกอีกคนเกิดความน้อยใจและอิจฉา  
   มีวิธีการเลี้ยงดูหรือจัดการกับปัญหาแบบผิด  ๆ  

ซึ่งจะยิ่งท าให้เด็กยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น เช่น การพยายามตัดสิน
หาคนผิดและลงโทษ  บางคนท าโทษทั้งคู่  บางคนท าโทษคนผิด 
บางคนท าโทษคนโต ซึ่งวิธีเหล่านี้ นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาแล้ว ยังจะยิ่งท าให้เด็กทะเลาะกันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
ฝ่ายที่ถูกลงโทษจะเป็นลูกคนโต ท าให้เด็กเกิดความน้อยใจและ
โกรธ และยังคงแกล้งน้องต่อไป ฝ่ายที่ได้เปรียบคือน้องที่จะรู้สึก
ได้ใจ ช่างฟ้อง และอ้อนมากยิ่งขึ้น เมื่อคนโตถูกลงโทษบ่อย ๆ 
ก็แสดงอาการยั่วแหย่แกล้งน้องไม่เลิก ซึ่งจะกลายเป็นวงจร
ทีพ่ี่น้องจะทะเลาะกันไม่จบสิ้น 
  ชอบพูดเปรียบเทียบลูก  ๆ หรือ ให้ลูกแข่งขัน
แก่งแย่งชิงดีกัน 

 เอาใจเด็กเล็กมากกว่า และมักจะให้เด็กโตเสียสละ
ให้น้อง ท าให้คนโตรู้สึกน้อยใจ รู้สึกถูกละเมิดสิทธิ พอนานวันเข้า
ก็จะรู้สึกไม่ชอบน้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของพ่อแม่  

 พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเป็นประจ า  หรือ 
ลงโทษลูกด้วยการตี หรือ ท าร้ายร่างกายบ่อย ๆ ท าให้เด็ก
เข้าใจผิดว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา 

 พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก หรือมีอาการ
เคร่งเครยีด ท าให้เด็กไมม่ีความสุข กังวล และอาจหงุดหงิดง่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สังคม / คนรอบข้างท าให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่มี
ความส าคัญ  

ท่านเคยบ้างหรือไม่ ที่เมื่อเห็นครอบครัวหนึ่งเดินเล่น
อยู่ในสวน แล้วเห็นเด็ก 2 คน ที่เด็กคนเล็กอยู่ในวัยเตาะแตะ 
ก าลังน่ารัก เด็กคนโตเดินวิ่งได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ดูไม่น่ารัก
เหมือนเด็กเล็ก เมื่อท่านเห็นก็เข้าไปทักทายเด็กเล็กอย่างช่ืนชม 
โดยไม่ได้ทักทายเด็กโตเลย 

ท่านทราบหรือไม่ว่า พฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจเหล่านี้ 
ล้วนแต่สะสมความรู้สึกว่าให้เด็กโตคิดว่าเขาไม่มีความส าคัญ 
หรือ มีความส าคัญลดลง 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คงจะพอท าให้เข้าใจ
สาเหตุของปัญหาได้มากขึ้น ซึ่งน่าจะท าให้การแก้ไข
ปัญหาพี่น้องทะเลาะกันที่จะกล่าวต่อไปนี้ท าได้ง่ายขึ้น  
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้าที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   

      

ปัญหำท่ีดเูล็ก แต่...ไม่เล็ก 
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วิธีกำรแก้ไขปัญหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำลูกทะเลำะกันลูกทะเลำะกันลูกทะเลำะกัน    

1.  เตรียมความพร้อมให้ลูกคนโตก่อนคลอดน้อง  
   เพื่อช่วยให้เขาได้ปรับตัว และค่อย ๆ  สร้างความผูกพัน 

   บอกลูกคนโตว่าก าลังจะมีน้อง และระหว่างตั้งครรภ์
ให้ลูกได้สัมผัสกับท้องของแม่  เพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
และความเคลื่อนไหวของน้องตลอดระยะเวลาทีต่ั้งครรภ์  
   ให้พี่มีส่วนร่วมในการเตรียมการเลี้ยงดูน้อง เช่น 
ให้ช่วยตระเตรียมข้าวของให้น้อง ชวนไปซื้อของใช้ ฯลฯ  
   ตอนไปตรวจครรภ์ ให้พาลูกคนโตไปด้วย เพื่อจะได้ 
พูดคุยกับคุณหมอ  เมื่อคลอดแล้วให้พาเขาไปดูน้องที่ห้องพัก
แรกคลอด 
  สอนให้ลูกคนโตรู้ว่าเป็นพ่ีต้องช่วยดูแลน้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หากลูกแสดงท่าทีเหมือนไม่สนใจ ไม่พอใจ หรือโกรธ  
อย่าแสดงปฏิกิริยาใด  ๆ โต้ตอบ ขอให้อดทนและแสดงความรัก   

ต่อเขาเหมือนเดิม ให้ลูกคนโตรู้และเช่ือมั่นว่า ถึงจะมีน้องเพิ่ม
ขึ้นมา พ่อแม่ก็ยังรักเขาอยู่เช่นเดิม หลังจากนั้น จึงค่อย ๆ  สอนให้ลูก
สร้างความผูกพันกับน้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
   สอนให้ลูกช่วยตัวเองให้มากที่สุด เพื่อลดการพึ่งพา
พ่อแม่ โดยดูว่าวัยของเขาควรจะท าอะไรได้เองแล้วบ้าง  

2. พ่อแม่ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และรู้จักอบรม
เลีย้งดูลูก เมื่อต้องเลี้ยงลูกมากกว่า 1 คน ดังนี้  

   พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก  
   พ่อแม่ควรมีบทบาทในการช่วยกันดูแลลูก เพราะ
นอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้ว ยังช่วยให้เด็ก
เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีและการช่วยเหลือพ่ึงพากันด้วย 
           ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่างเท่าเทียมกัน 
ให้ลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเชื่อว่าเขายังคงเป็นคนพิเศษ
ของพ่อแม่อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   มีเวลาให้ลูกสม่ าเสมอ และควรมีช่วงเวลาพิเศษ
ส าหรับลูกแต่ละคน อาจเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันง่าย ๆ 
ซึ่งจะช่วยลด  การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในการหาโอกาสจะได้อยู่
กับพ่อแม่ เพราะเหตุผลส าคัญที่ท าให้ลูก ๆ ทะเลาะกัน คือ 
“การเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่” 
   ควรให้ความสนใจพฤติกรรมที่ดีของลูก เช่น ถ้าลูก 

เล่นกันด้วยดีก็ควรชมเชย เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมด้านที่ดี  
และไม่ท า ให้ เ ด็ก เข้า ใจผิด ไปว่า  พ่อแม่จะพูดคุย  หรือ  
ให้ความสนใจต่อเมื่อเขา  ทะเลาะกันเท่านั้น  

 อย่าเปรียบเทียบ หรือให้มีการแข่งขันกัน 
   ควรร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ บ้าง เพื่อช่วยเป็นสื่อกลาง
ให้พ่ีน้องให้เล่นกันด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้ จั กการแบ่ งปัน และ
ช่วยเหลือกัน เพื่อให้เขาเข้าใจว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถ
ช่วยเหลือและพึ่งพากันได้ 

 สร้างบรรยากาศของครอบครัวที่มีการปรึกษาหารือ
และช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

 ให้ความสนใจเมื่อคนพี่ถูกน้องรบกวนขณะมี
กิจกรรม  ส าคัญ เช่น ก าลังท าการบ้าน 
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้าที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   

      

ปัญหำท่ีดเูล็ก แต่...ไม่เล็ก 
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   ไม่พูดหรือแสดงความไม่มั่นใจว่าลูก ๆ จะอยู่ด้วยกัน
ตามล าพังได้ เช่น ไม่ควรพูดว่า “พ่อไม่อยู่อย่าทะเลาะกันอีกนะ”  
   หากลูกมีเรื่องไม่สบายใจหรือเครียด ให้หาสาเหตุ
และช่วยแก้ไขปัญหา  
       อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี 
ก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่เด็ก ๆ จะไม่ทะเลาะกันเลย เพราะเด็ก
ก็ยังคงเป็นเด็ก ยังเจ้าอารมณ์ และยังขาดทักษะการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการ
กับปัญหาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนี้  
 
3. ในกรณีที่ลูก ๆ ทะเลาะกันแล้ว จะมีวิธีการดูแล

อยา่งไร ?  
   ถ้าลูกเริ่มจะทะเลาะกัน ให้เบี่ยงเบนความสนใจ
ไปหาสิ่งอื่น เช่น ชวนไปเดินเล่น อ่านนิทานให้ฟัง ฯลฯ 
   ถ้าลูกเถียงกันธรรมดา ควรให้ตกลงรอมชอมกันเองก่อน 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ปัญหาและหาทางออกด้วย
ตัวเอง  
   ถ้าแย่งของเล่นกัน และดูท่าจะไม่ยุติ ให้จับเด็กแยกออก
จากกัน และเก็บของไว้ก่อน (ในเด็กเล็กปกติจะยังยอมกันไม่เป็น) 
โดยไม่ต้องตัดสินว่าใครถูกผิด แต่เพียงท าให้ลูกทราบว่า
จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
   ถ้ารู้ว่าลูกทะเลาะกันเพราะอะไร ให้หาทางเลี่ยง เช่น 
ถ้าเพราะแย่งของเล่นกัน หากไม่สามารถซื้อของเล่นที่เหมือนกัน
อีกช้ินหนึ่งให้ได้ ก็ให้เก็บของเล่นช้ินนั้นไว้ก่อน ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   หากต่างคนต่างฟ้อง โทษกันไปมา ผู้ใหญ่ควรรับฟัง 
ไม่ดุด่าโวยวาย และไม่ตัดสินถูกผิด แต่ให้พยายามสอนให้เด็ก
รู้จักให้อภัยกัน  
  หากมีการลงไม้ลงมือ ให้จับแยกออกจากกัน  

แล้วบอกว่า “พ่อแม่ไม่ชอบที่ลูก  ๆ ทะเลาะกันหรือตีกัน 
ถ้าลูกโกรธกัน ก็ต้องเลิกเล่นช่ัวคราว ต่างคนต่างอยู่ รอให้อารมณ์ดี
กันท้ังคู่แล้วค่อยมาเล่นกันใหม่” 
   ถ้ามีคนเจ็บตัว ให้แยกคนที่ถูกท าร้ายออกไปก่อน 
และพูดปลอบว่า  “ตอนนี้อีกฝ่ายก็คงเสียใจกับเรื่องนี้”  
แล้วค่อยคุยกับคนที ่ลงมือ ให้เขาได้พูดระบายความรู ้ส ึก 
การยอมรับความรู้สึกของเขา พร้อมสอนให้ชัดเจนว่าการท าร้ายกัน
ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา และคุยกับลูกเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เช่น  
ถ้าพี่รู้สึกว่าน้องรบกวน ก็แนะน าให้พี่เดินหนี หรือ บอกคุณแม่
ให้ช่วยปรามน้อง หรือ ใช้ของเล่นช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ
ของน้อง ฯลฯ 
   ถ้าลูกท าตัวดีก็ควรมีรางวัล ให้  ถ้าลูกดื ้อรั ้น  

ต้องลงโทษด้วยวิธีสร้างสรรค์  เช่น ถ้าแกล้งกัน  พี่ตีน้อง
เพราะน้องมาแหย่ อย่างนี้ต้องท าโทษอย่างสร้างสรรค์ทั้งคู่ 
เช่น ให้ช่วยเก็บของเล่น เก็บที่นอน รดน้ าต้นไม้ ฯลฯ  
      เรื่องนี้ส าคัญ เพราะมีข้อมูลทางวิชาการ พบว่า 
พี ่น ้องที ่ถ ูกลงโทษพร้อมก ัน  จะดีก ันตอนที ่ถ ูกลงโทษ 
เพราะเด็กจะรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกัน ร่วมทุกข์จากการถูกท าโทษ
มาด้วยกัน 
   ถ้าลูกอยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน หากมีวันใดที่ลูกคนโต
โกรธ หัวฟัดหัวเหวี่ยง ตั้งท่าจะตีน้องให้ได้ พ่อแม่ต้องช่วยให้เขา
ได้ระบายความโกรธด้วยวิธีที่ปลอดภัย เช่น ให้เขาตีตุ๊กตานุ่ม ๆ 
ถ้าโตหน่อยอาจให้ตีกลอง หรือ ต่อยกระสอบทรายแทน 
จนกว่าจะเหนื่อยและหยุดไปเอง  
   ถ้าเด็กอาจท าเรื่องทีเ่ป็นอันตราย หรือไม่เคารพกฎ
กติกาของบ้าน พ่อแม่ต้องใจเย็น แล้วหยุดการกระท านั้น
ด้วยท่าทีที่เด็ดขาดจริงจัง 
   เมื่อเด็กโตขึ้น ควรส่งเสริมให้ลูกเล่นกับเพื่อนวัย
เดียวกัน 
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้าที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   

      

ปัญหำท่ีดเูล็ก แต่...ไม่เล็ก 
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       ทั้งนี้ ถ้าลูก ๆ ทะเลาะกัน พ่อแม่ต้องใจเย็นค่อย ๆ สอนลูก  

ด้วยเหตุผล บอกให้ลูกรู้ว่าท าไมลูกจึงไม่ควรทะเลาะกัน ถ้ารู้ว่าลูก
ทะเลาะกันด้วยเหตุใด ให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น หรือ เบี่ยงเบน
ความสนใจของลูกไปหาสิ่งอื่น 

4. ปัจจัยอื่นที่ต้องดูแล  
   ถ้ามีคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงใกล้เด็ก ๆ ให้รีบพาเด็ก
ออกไปจากตรงนั้น หรือ ปิดหูปิดตา เพื่อไม่ให้เด็กเห็นหรือซึมซับ
พฤติกรรมรุนแรงเหล่านั้น  
    ไม่ควรปล่อยให้เด็กดูทีวีตามล าพัง เพราะเด็กอาจเลียนแบบ 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 
   ตั้งกฎของครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรม 
บอกลูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ท าตามกฎ เพื่อให้เด็กรู้จักรับผิดชอบ
การกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สอนให้พี่น้องมีความเคารพกัน ให้น้องเชื่อฟังพี่
และยกย่องพี่ ให้พี่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลน้อง ค าพูดเหล่านี้
ช่วยได้มาก เช่น  “น้องเขาเก่ง เขาช่วยหนูได้” “พี่เขาพูดถูก 
พ่อเห็นด้วย” “หนูเก่ง หนูช่วยสอนน้องท าการบ้านได้” ที่ควรระวัง 
คือ ไม่ควรตามใจน้องเพราะคิดว่าลูกยังเล็ก หรือคิดว่าต้องให้พี่
เสียสละเพียงฝ่ายเดียว เพราะนานวันเข้าจะท าให้พี่ไม่ชอบน้อง
หรืออิจฉา ขณะที่จะท าให้น้องได้ใจ เอาแต่ใจ และไม่เข้าใจ
การใช้เหตุผล ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้ลูกมีความขัดแย้งกันมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ผู้ เ ชี่ยวชาญระบุว่า  สา เหตุส าคัญพื้นฐาน
ของความอิจฉา ริษยาระหว่า งพี่น้อ ง  เ กิดจาก  
“เด็กต้องการเป็นที่รักของพ่อแม่มากที่สุด” 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ต้องให้ความรัก
ความอบอุ่นกับลูกอย่าง เท่า เทียม เพราะพ่อแม่
เป็นคนส าคัญที่จะช่วยดูแลเลี้ยงดูและอบรมเลี้ยงดู
ให้ลูกได้ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขได้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กล่า ว ได้ว่า  ปัญหาพี ่น้อ งทะ เ ล า ะกัน  
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติในเกือบทุกครอบครัว 
เพียงแต่ถ้าครอบครัวสามารถจัดการได้ ปัญหา
ก็จะไม่ลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นความอิจฉา
หรือเกลียดชังระหว่างพี่น้อง ซึ่งจะส่งผลต่อความรัก
ความผูกพันระหว่างพี ่น้อง เมื ่อ เขาเติบโตขึ ้น 
และเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงคาดหวังให้ลูกมีความรัก
ความสามัคคี เพื่อที่เขาจะได้ดูแลช่วยเหลือกันได้
ไม่ว่าในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม 

 

 

 
ท่ีมา  :  ปภาดา ชิโนภาษ. ท าไมลูกถึงชอบทะเลาะกัน. วารสารสตรีและครอบครัว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มกราคม 2554 หน้า 24. 
           ปภาดา ชิโนภาษ. ลูกทะเลาะกัน...ปัญหาเล็ก ๆ ที่ไม่เล็ก. วารสารสตรีและครอบครัว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554 หน้า 24,18.         
           (หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์ 2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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    หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน” 
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อ  

คุณแม่ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันทีพ่่อแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั ้งคู่ 
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม พ่อแม่
คงต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่
ก า ร ง า น จ ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ เ พี ย ง ใ ด 
ภาระหน้าที่ ของความเป็นพ่อและแม่
ที ่พ ึง ม ีต ่อ ล ูก ก ็ย ัง ค ง ม ีค ว า ม ส า ค ัญ
ไม่ได้  ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   

 

 
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 
1 คน ควรเรียนรู้ วิธีป้องกันและจัดการปัญหา
ลูกทะเลาะกันไว้บ้าง...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา นั้ น  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แน ะน า ไ ว้ ค่ อ นข้ า ง
หลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว จึงได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ 
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาส
ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และ
แหล่งอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งได้ความรู้มากยิ่งขึ้น  
  โดยก่อนอื ่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  

 
 

 ท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำปรำกฏกำปรำกฏกำรณ์รณ์รณ์ .........    
                     ท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกันท ำไมลูกถึงชอบทะเลำะกัน    ???   

 
 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกท่ีพึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลยดูแล
ความรู้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั้งใจ ท าให้ลูกคนโตเกิดความรู้สึก
น้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจกลายเป็น
ความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวังไม่ท าให้
ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญลดลง” 
หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากเขา” 

หรือ “น้องท าใหพ่้อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก  
  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่ายดีกว่า
ของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้น 
ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นเป็นประจ า ที่ส าคัญ 
เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง ชิงดีชิงเด่น 
เอาชนะกันอยู่เสมอ ถ้ารุนแรงอาจมีการลงไม้ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 

“““ลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกัลกูทะเลำะกันนน”””   

      

ปัญหำท่ีดเูล็ก แต่...ไม่เล็ก 

49



50 
 

   
      

ฝึกวินัยให้กับฝึกวินัยให้กับฝึกวินัยให้กับเด็กเด็กเด็ก   
   

 
 
 

การฝึกระเบียบวินัย
ส าคัญมากต่อพัฒนาการ
ข อ ง เ ด็ ก ใ น อ น า ค ต 
เพราะวินัยจะท าให้เด็ก
รู้จักขอบเขตที่เหมาะสม 
รู้จักการควบคุมตนเอง 

และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้กับเด็กด้วย วินัยจะท าให้
เด็กได้เรียนรู้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม และต้องเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ก็ต้องสอนด้วยเหตุและผล 
ไม่ใช่ตั้งกฎเกณฑ์ด้วยการท าโทษ และไม่ควรคาดหวังว่าเด็กเล็ก
จะท าทุกเรื่องที่ผู้ใหญ่สั่ง เพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก
จะไม่มีความอดทน ถ้าไม่พอใจก็มักแสดงออกทันที 
อาจเป็นการร้อง ตี ตะโกน หรือ แสดงความโกรธออกมา 
เพราะเด็กเล็กปกติยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้ พ่อแม่
จึงต้องใช้การอธิบายด้วยเหตุและผลอย่างนุ่มนวล  

 พ่อแม่ที่ตามใจและตอบสนองความต้องการของลูก
ทุกเร่ืองไม่ใช่เร่ืองที่ถูกต้อง เพราะนอกจากจะท าให้เด็กไม่ได้
เรียนรู้เหตุผล ไม่รู้จักการปฏิเสธแล้ว ยังท าให้เด็กเอาแต่ใจ
ตนเอง ไม่มีระเบียบวินัย และอาจส่งผลให้กลายเป็นเด็ก
ที่มีความต้องการแบบไม่มีที่สิ้นสุด หรือ ไม่รู้จักพอในอนาคต     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

หลักการปลูกฝังวินัย 
 

การปลูกฝังวินัยให้ประสบความส าเร็จ ต้องเริ่ม
ตั้งแต่เด็กยังเล็ก พ่อแม่ต้องใหเ้วลาและมีความเข้าใจในตัวเด็ก
มากพอสมควร ที่ส าคัญ พ่อแม่ต้องฝึกวินัยอย่างเห็นคุณค่า
และความหมายในตัวเขา ทั้งนี้ นักวิชาการระบุว่า การสร้างวินัย
ด้วยวิธีการทางบวกมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการทางลบ  

หลักการปลูกฝังวินยั มีดังนี้  
1.  พ่อแม่ต้องท าให้ลูกทราบว่า ครอบครัวยึดคุณค่า 

และหลักการใดในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
ซึมซับแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะท าให้ลูกมีบุคลิกภาพ
ตามค่านิยมหรือคุณค่าของครอบครัวต่อไป  

2.  การปลูกฝังวินัยเป็นการตอบสนองความต้องการ
ความรักอย่างถูกวิธี วินัยช่วยสร้างก าลังใจที่เข้มแข็ง ช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและศักดิ์ศร ีเป็นการปลูกฝังมโนธรรม ความรู้ผิดถูก 
ความรับผิดชอบ และท าให้เด็กอารมณ์ดีสดชื่นอีกด้วย 

3.  มีกฎระเบียบและสัญญาของครอบครัว ซึ่งอาจมี 
2 ประเภท คือ  

     3.1 กฎระเบียบที่ไม่สามารถต่อรองได้ อาจมีเพียง 
3 - 4 ข้อ เช่น ต้องไม่ท าผิดกฎหมายในบ้าน ต้องเคารพพ่อแม่
และผู้ใหญ่ในบ้าน ไม่หยิบใช้ของส่วนตัวของผู้อื่นก่อนได้รับ
อนุญาต และหากลูกไม่ปฏิบัติจะต้องรับโทษทางวินัยตามที่
ตกลงไว้ 

     3.2  กฎระเบียบที่สามารถต่อรองได้ ส่วนใหญ่
จะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เช่น หลังจากท าการบ้าน
เสร็จอาจอนุญาตให้ดูโทรทัศน์ได้ 2 รายการ หากลูกต้องการ
ซื้อของเล่นต้องออกเงินเอง ร้อยละ 10 ฯลฯ  

 

 
 

วธิกีาร... 
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เทคนิคการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัย 

 

 
 1.  พ่อแม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์เชิงบวก ด้วยความตั้งใจ

ว่าต้องการ “สอนลูก” 
 2.  การฝึกวินัยควรใช้ค าพูดที่อ่อนโยน ไม่ดุว่า 

หรือประชดประชันลูก  
 3.  การจูงใจให้ลูกมีวินัย โดยการพูดคุยอธิบายให้เด็ก

เห็นประโยชน์ในการท าสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้อง หรือ อธิบายด้วย
เหตุผลว่าท าไมถึงต้องท าเช่นนั้น เช่น  
           “พ่อรู้ว่าลูกก าลังสนุกมาก แต่ตอนนี้ เย็นมาก
แล้วคงต้องกลับบ้านแล้วนะลูก”  
           “ถ้าลูกแปรงฟันหลังทานข้าว ลูกจะรู้สึก
สะอาดสดชื่นสบายปาก ใคร ๆ ก็อยากคุยด้วย และฟันลูก 
ก็จะไม่ผุ ไม่ต้องปวดฟันจนต้องไปหาคุณลุงหมออีก”   

 4.  พยายามเปลี่ ยนความสนใจของลูกหรือ
กิจกรรมที่ลูกก าลังท าอยู่ด้วยค าพูดในเชิงบวก    
           “ลูกไม่ควรขีดเขียนบนโต๊ะนะ นี่ไงจ๊ะกระดาษ 
ลูกวาดบนกระดาษจะสวยกว่าวาดบนผนังนะ”    

 5.  หากจะห้ามไม่ให้ลูกท าอะไร  ต้องแสดงออกให้
เขารู้ว่าท าด้วยความรัก  

    “พ่อรักลูก แต่ไม่ชอบสิ่งที่ลูกก าลังท าอยู่เลย”    
 6.  หากต้องการให้ลูกท าอะไรก็ใช้ค าสั่งสั้น  ๆ 

ชัดเจน และเข้าใจง่าย  
    “ลูกเล่นเสร็จแล้ว  เก็บของเล่นไว้ในกล่อง

ให้หมดด้วยนะจ๊ะ”  
 

 
 
 
 
 7.  ท าให้ลูกเข้าใจว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขา  

แต่ต้องมีขีดจ ากัดด้วย  
    “แม่รู้นะจ๊ะว่าลูกเหนื่อย แต่ตอนนี้แม่ยังท าธุระ

ไม่เสร็จจึงยังกลับตอนนี้ไม่ได้จ๊ะ”  
 8.  ท าให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมของเขามีผลต่อคนอื่น   
    “เพื่อนเขาโกรธที่ลูกไปตีเขา ลองคิดดูว่า ถ้าเขา

ตีลูกบ้าง ลูกจะรู้สึกอย่างไร”  
 9.  ช่วยลูกให้สามารถใช้ค าพูดสื่อสารความต้องการ 

หรือความรู้สึกได้   
10.  หากเด็กท าดีต้องสร้างแรงจูงใจโดยการชมเชย 
     “ลูกน่ารักมากที่เล่นแล้วเก็บของเป็นที่เป็นทาง 

ท าให้แม่ไม่ต้องเหนื่อยตามเก็บอีก ขอบใจลูกนะจ๊ะ”  
 11.  หากจะต าหนิหรือท าโทษจะต้องพูดถึง

พฤติกรรมที่ไม่ดีของลูก อธิบายว่าพฤติกรรมที่ท านั้นมีผลเสีย
อย่างไร ห้ามต าหนิว่าลูกเป็นคนไม่ดีอย่างเด็ดขาด 

12.  หากลูกท าผิดก็ควรลงโทษ โดยอาจจับลูกนั่ง
ตักนิ่ง ๆ สักพัก 1 - 2 นาที แล้วปล่อย และค่อย ๆ อธิบาย
ให้ลูกฟังว่าเขาท าผิดอะไร  

13.  ฝึกวินัยอย่างสม่ าเสมอให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 
ประจ าวันของเด็ก 

14. หากพ่อแม่รู้สึกท าบางอย่างเกินเหตุ หรือ ท าผิด
กับลูก ควรเอ่ยค าขอโทษลูก 

 

สาระควรรู้  
 -  การสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง เป็นกระบวนการระยะยาวที่ไม่ได้ส าเร็จในระยะสั้น  ๆ เด็กส่วนใหญ่จะทดสอบ
กฎเกณฑ์ด้วยการท าผิดกฎ ถ้าพ่อแม่เข้าใจก็จะมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม เด็กก็จะได้รับการฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยได้
ต่อไป  
 -  ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้การตีหรือเขย่าตัวลูกเวลาท าโทษ เพราะจะท าให้เด็กรู้สึกกลัว อาย และรับรู้ถึงความดุร้าย ซึ่งจะท าให้
ลูกรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ และอาจใช้ความรุนแรงต่อไป ดังนั้น หากพ่อแม่รู้สึกโกรธ อารมณ์ไม่ดี อาจใช้วิธี
เดินออกไปจากตรงนั้น หรือ นับ 1 – 100 หรือ คุยกับเพื่อน/ญาติ หลังจากอารมณ์สงบแล้วจึงค่อยคุยกับลูก    

 

ถึงแม้ว่า การฝึกวินัยให้กับเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  
แตก่็ไม่ใช่เรื่องทีย่ากจนเกินไป  

ความเป็นจริงการฝึกวินัยให้กับเด็กอาจท าไดย้ากในช่วงแรก ๆ  
ต้องอาศัยความตั้งใจจริงของพ่อแม่และผู้ปกครอง  

แตห่ากสามารถฝึกวินัยใหก้ับเด็กได้...  
การดูแลเลี้ยงดูเด็กในระยะต่อ ๆ ไปก็จะท าได้ง่ายขึ้น  

ดังนั้น จึงถือเป็นความเหนื่อยทีม่ีความคุ้มค่าอย่างที่สุด  
 
     ท่ีมา  :  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. “คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด – 6 ปี” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2552  
      ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th   
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     ส่งเสรมิลูกให้    เรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่ง   
 
 
 
 
 เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ คงจะทราบข้อมูลว่า 

กรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยร้อยละ 
50 ที่ท าให้ลูกฉลาด ส่วนปัจจัยที่ เหลือเป็นเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ 
ดังนั้น หากจะกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ คือ ปัจจัยส าคัญที่สุด
ในการส่งเสริมให้ลูกฉลาดคงจะมิใช่การกล่าวที่เกินจริง  

 
 คุณพ่อคุณแม่ควรต้องทราบและตระหนักถึง

ความส าคัญว่า “ เ ด็ ก ส ามา รถ เ รี ย น รู้ แ ล ะ  
มีพัฒนาการดีที่สุด ในช่วงอายุ 3 ปีแรก” 
ส าหรับครอบครัวที่มีกรรมพันธุ์ที่ดี ก็ถือว่าเด็ก  

มีต้นทุนชีวิตที่ดี การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจน
พัฒนาการต่าง ๆ ให้กับลูกก็จะไม่ยุ ่งยากมากนัก 
แต่ครอบครัวที่ไม่มีปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ช่วยเสริม 
ก็ขอให้ทราบและมั่นใจได้ว่าสิ่งแวดล้อมจากการอบรม
เลี้ยงดู รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นเรื่องที่คุณพ่อ 

คุณแม่สามารถสร้างและก าหนดได้    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการศึกษาข้อมูลของนักว ิชาการเกี ่ยวกับ

วิธีการส่งเสริมลูกให้เรียนดีเรียนเก่ง อาจมีมุมมองที่เหมือน
หรือแตกต่างก ันบ ้าง  แต่ เมื่อศึกษาข้อมูลในภาพรวม 
สามารถสรุปได้ว่า พ่อแม่สามารถส่งเสริมลูกให้เรียนเก่ง
ด้วยการมีเวลาให้กับลูกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
 1.  คุยกับลูกบ่อย ๆ มีผลการศึกษาว่า เด็กทารก
สามารถจ าและตอบสนองต่อเสียงของแม่ได้เกือบนาทีแรก
หลังคลอด เพราะทารกได้ยินเสียงของแม่ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ 
ทารกที่เกิดได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะสามารถสบตา
กับผู้ที่ก าลังพูดกับเขาได้ ดังนั้น ขณะที่คุณพ่อคุณแม่อุ้มลูก 
ให้มองสบตาลูกและคุยกับลูกช้า ๆ ชัด ๆ โดยให้หน้าห่าง
กับลูกพอเหมาะ (ประมาณ 30 เซนติเมตร) และพูดคุย
ตอบสนองกับลูกอย่างสม่ าเสมอ   
  2.  อ่านหนังสือให้ลูกฟัง  เด็กเล็กยังอ่าน
หนังสือเองไม่ได้ ต้องอ่านให้ฟังบ่อย ๆ เริ่มจากการเลือก
หนังสือใหเ้หมาะกับวัย เช่น นิทานส าหรับเด็ก เพื่อช่วยให้ลูก
ได้ยินลักษณะของค าพูด และฝึกให้เขาออกเสียงพูด ลูกจะได้
คุ้นเคยและเรียนรู้ที่จะเลียนแบบ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้กับลูกต่อไป  
 
 

วธิกีาร 
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  3. ฟังลูกอ่าน เมื่อลูกรู้จักการอ่านหนังสือ พ่อแม่
ควรส่งเสริมด้วยการช่วยเลือกหนังสือให้ลูก เพื่อน ามาอ่าน
ด้วยกัน ให้ลูกอ่านให้ฟัง ฟังความคิดเห็นของลูกเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน การที่คุณฟังลูกและฟังความคิดเห็นของลูก
จะท าให้ลูกรู้สึกมีคุณค่า และกล้าแสดงความคิดเห็น  
ที่ส าคัญ การอ่านหนังสือกับลูกเป็นการปลูกฝังความคิดว่า 
คุณเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  และท าให้ลูกทราบว่า
กิจกรรมที่ท าอยู่เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์  
 4. ชื่นชมและให้รางวัลกับความส าเร็จของลูก 
อาจเป็นการกล่าวชม กอด หอม ท าของชอบให้ทาน หรือ 
พาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หรือ จัดงานเลี้ยงภายใน
ครอบครัวเล็ก ๆ เพื่อให้ลูกทราบว่า ความส าเร็จของลูก  

เป็นเร่ืองส าคัญและน่ายินดีของครอบครัว  
 
 

 
 
 
 
 

  5. ส่งเสริมการเล่นของลูก  คุณพ่อคุณแม่
ควรเข้าใจและยอมรับว่า การเล่น คือ ธรรมชาติของเด็ก 
และถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของเขา เพราะการเล่นจะช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของลูกในทุกด้าน ทั้ งทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้จากการเล่นจะท าให้
เขาสนุกสนาน ดังนั้น พ่อแม่ต้องส่งเสริมการเล่นของลูก 
ทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย การเลือก
ของเล่นให้เหมาะสม นักวิชาการแนะน าว่า ของเล่นที่ดี
ไม่จ าเป็น  ต้องราคาแพง เพียงแต่เลือกให้เหมาะสมกับวัย 
ความจริงของที่มีอยู่รอบตัวก็สามารถใช้ เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องดูแลไม่ปล่อย
ให้ลูกเล่นมากหรือน้อยเกินไป 
 
 
 
 

 
 6.  คุยเรื่องชีวิตประจ าวันกับลูก เช่น อาจใช้
ค าถามลักษณะว่า “วันนี้เราจะท าสลัดผักทานกัน ไหนคนเก่ง
ลองบอกแม่สิค่ะว่ามีผักอะไรบ้าง” “วันอาทิตย์หน้าคุณพ่อ
จะพาเราไปเที่ยวสวนสัตว์ตามสัญญา ดีใจไหมลูก...ในสวนสัตว์
ลูกชอบสัตว์อะไรมากที่สุด... ท าไมถึงชอบค่ะ” การคุยกับลูก
จะช่วยให้เขาได้คิด ให้เขารู้จักการโต้ตอบ ท าให้ลูกรู้สึกว่า
เป็นคนส าคัญ ถ้าลูกผิดไปบ้างหากไม่เสียหาย  ก็ปล่อยไปบ้าง 
แต่ถ้าการพูดผิดนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไป ต้องค่อย ๆ  สอนว่า
สิ่งใดถูก โดยไม่ท าให้เขารู้สึกผิด และอย่าดุลูกขณะก าลังคุยกัน 
เพราะจะท าให้เขารู้สึกว่าการคุยกับพ่อแม่เป็นเร่ืองไม่สนุก 
จนอาจท าให้เขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับพ่อแม่  
  7. เล่นนับเลขกับลูก/ให้เด็กบอกสีสิ่งของ
ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ ฯลฯ เพื่อให้ลูก
ได้เรียนรู้และสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว 
เช่น ถามว่าในบ้านเรามีกี่คน ตุ๊กตาตัวโปรดของลูกมีกี่ตัว 
วันนี้ลูกใช้เงินไปเท่าไหร่ เก็บเงินใส่กระปุกได้กี่บาท ดอกไม้
ที่เห็นนั้นสีอะไร เป็นต้น  
  8.  สร้างบรรยากาศให้ลูกสบายใจกับการไป
โรงเรียน ท าให้เขามีความสุข อาจให้รางวัลลูกเป็นอุปกรณ์
ทางการศึกษา เช่น หนังสือนิทาน กล่องดินสอ กล่องดินสอสี 
ชุดนักเรียนใหม่ เมื่อเขาท าความดี โดยเขียนค าว่า “แม่รักลูก” 
หรือ “พ่อรักลูก” สอดไว้ในรางวัล เป็นต้น  
  9. ควรมีมุมหนังสือและที่นั่งอ่านหนังสือ
สบาย ๆ ในบ้าน (กรณีที่มีพื้นที่เพียงพอ) เพื่อที่ทุกคน
ในครอบครัวจะได้ใช้เป็นท่ีอ่านหนังสือ ท าการบ้าน มุมท างาน 
และมุมพักผ่อนสบาย ๆ ของทุกคนในครอบครัว  

  เรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ ควรฝึกให้ลูก
ตื่นนอนเป็นเวลาตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง
บังคับเคี่ยวเข็ญให้ลูกต้องตื่น เช้าไปโรงเรียน
เมื่อถึงวัยที่ต้องไปเรียนหนังสือ    
  ข้อมูลข้างต้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องส่งเสริมให้ลูกเรียนเก่งมาก
พอสมควร และถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้เวลา
และความตั้งใจอย่างสูง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างมหาศาลที่คุณพ่อคุณแม่
และลูกจะได้รับในอนาคต ก็เป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่า
อย่างที่สุด  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ปภาดา ชิโนภาษ. เคล็ดไม่ลับ ! วิธีการส่งเสริมลูกให้เรียนเก่ง. 
วารสารสตรแีละครอบครัว ฉบับพิเศษ. ปีที ่3 ฉบับที่ 13 ประจ าเดอืน
ตุลาคม–ธันวาคม 2550, หน้า 32–33. (ปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ ์2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก   http://www.google.co.th และ  
               http://pixabay.com/th 
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สาเหตุที่เด็กชอบแต่งตัว 

อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือ หลายสาเหตุ
ประกอบกัน ดังนี้   

1. คุณพ่อคุณแม่ ชอบแต่งตัวให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก และ
เ มื่อลูกโตขึ้นก็ไม่ได้ ชี้ แนะ เรื่อ งการแต่งกาย
ท่ีเหมาะสมกับลูก 

2. สถานศึกษา ไม่เข้มงวดกับกฎระเบียบ ท้ังเรื่องของ
การแต่งกาย และกริยาท่ีไม่ส ารวมของเด็ก  

3. อิทธิพลจากส่ือ ท่ีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาระเท่าท่ีควร 
เนื้อหาเน้นเรื่องความรักของหนุ่มสาว และนิยม
น าเรือนร่างของผู้หญิงเป็นจุดขาย 

4. จากปัญหาข้างต้น ส่งผลท าให้ เด็กมี ทัศนะ
เกี่ยวกับการแต่งตัวที่ไม่ถูกต้อง   

 

 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  หลายสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่อง “เด็ก” ถือเป็น
ผลพวงของการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางของสังคมไทย
อีกเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้ใหญ่และภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง คงต้องกลับไปทบทวนและท าความเข้าใจถึง
ปรากฏการณ์นี้ว่า การที่เด็กวัยรุ่นหญิงในปัจจุบันมีพฤติกรรม
หลายเรื่องที่ผู้ใหญ่มองดูว่าไม่เหมาะสมนั้น ท่านเป็นคนหนึ่ง
ที่มีส่วนท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นด้วย
หรือไม่ เช่น 
 
 

- ท่านเคยเป็นพ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่ที่ชอบแต่งตัว
ให้ลูกหลานโป๊หรือนุ ่งน้อยห่มน้อยจนเกินงาม
ตั้งแต่เด็ก หรือ ไม่เคยชี้แนะลูกหลานให้รู้จักแต่งตัว 

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
- ท่านเป็นคุณครูท่ีละเลยการอบรมส่ังสอนนักเรียน
นักศึกษาของท่านหรือไม่ หรือ  
- ท่านเป็นกลุ่มส่ือท่ีผลิตงานท่ีปลูกฝังทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้กับเด็กหรือไม่ หรือ  
- ท่านเป็นผู้ชายที่เคยเอาเปรียบเด็กที่รู้ไม่เท่าทัน
ต่อโลก และหลงระเริงไปกับสังคมที่ไร้ทิศทางบ้าง
หรือไม่  

 

 
  ถ้าท่านก็เคยเป็นผู้ใหญ่ดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือ 
ท่านตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นดังกล่าว
...คงถึงเวลาที่ท่านและทุกภาคส่วนจะหันกลับมาทบทวน
และมีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดย... 
 

 

 

 

 

   ท ำไมเด็กท ำไมเด็กท ำไมเด็กถึงถึงถึงชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบแต่งตัว    ???   
 ผู้ใหญ่จะช่วยชี้แนะ ตักเตือน ปรามเด็กอย่างไร ให้เขาได้คิด 

และ...ผู้ใหญ่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ? 

 

ท ำควำมเข้ำใจ : 

ดโูตเกินวัย 
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1. คุณพ่อคุณแม่ ควรแต่งตัวลูกให้เหมาะสม

ตามวัย และ ให้ค าแนะน าลูกเรื่องการแต่งตัว 
 

 ค ากล่าวที่ว่า “เด็กแต่งตัวโป๊ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
พ่อแม่” นั้น ฟังดูผิวเผินเหมือนจะกล่าวร้ายคุณพ่อคุณแม่
เกินไป แต่ความจริง ไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด 
เพราะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ชอบแต่งตัวโป๊ ๆ ให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก
จริง ๆ ทั้งใส่เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงสั้น เน้นความจ้ าม่ า 
บางคนก็ดัดผม ย้อมผม แถมด้วยเครื่องประดับเต็มตัว 
ท าใหเ้ด็กคุ้นเคยกับแต่งตัวแบบนั้น ที่ส าคัญ คือ เด็กอาจเก็บ
ความทรงจ าว่าการแต่งตัวแบบนั้นน่ารัก เพราะตอนเด็ก ๆ 
เคยได้รับค าชมว่าน่ารัก เมื่อเติบโตขึ้นก็ยังได้เห็นภาพ
ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ แต่งตัวโป๊ หรือ 
เซ็กซี่ ทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ อย่างเปิดเผย จึงไม่น่าแปลกใจ
ว่าท าไม เด็กในปัจจุบันถึงได้แต่งตัวโป๊กันขนาดนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักว่า ถ้าคุณ

ต้องการให้ลูกมีรสนิยมการแต่งกายแบบไหน ก็แต่งตัวให้ลูก
แบบนั้น ความจริง วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสดใสน่ารัก

น่าเอ็นดูอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องแต่งตัว 
แต่งหน้า ดัดผม ใส่เครื่อง ประดับ ใส่รองเท้า ส้นสูง ที่ดูเหมือน
ชุดแต่งกายของผู้ใหญ ่และในเด็กที่ถูกจับแต่งตัวแบบผู้ใหญ่ 
ส่วนใหญ่ก็จะมีท่าทางการเดิน  พูด หรือ กริยาท่าทาง
เลียนแบบผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ได้ดูน่ารักเลย และยิ่งกว่านั้น 
จะท าให้เด็กมีนิสัยชอบแต่งตัว และเพาะบ่มนิสัยใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่จ าเป็นให้กับเด็กด้วย 

 

 
2. สถานศึกษา ต้องชี้แนะให้เด็กมีทัศนคติท่ี

ถูกต้อง ให้เด็กได้รู้จักคิด และคิดเป็น 
 

ส ถ า น ศ ึก ษ า ไ ม ่ว ่า จ ะ เ ป ็น โ ร ง เ ร ีย น  ห ร ือ 
มหาวิทยาลัย มีบทบาทอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนเด็ก 
ทั้ งด้ านการแต่งกาย  การวางตัว  การคบเพื่ อนชาย 
นอกเหนือจากการสอนตามหลักสูตร เพราะการด าเนินชีวิต
ของเด็กในสถานศึกษาปัจจุบัน  วัยรุ่นหญิงและชาย 
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน
ดูเป็นเร่ืองปกติ บางทีก็เกินเลย ไม่มองว่าเป็นเร่ืองเสียหาย 
ซึ่งอาจเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

นานวันเข้าอาจเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือท าแท้ง
ตามมาได้  

ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นชอบการเลียนแบบ และ
เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กวัยนี้มาก 
ซึ่งหากสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับการ เข้มงวด 
ในการจัดการสภาพแวดล้อมภายในให้ดีแล้ว เด็กจะยิ่งเสี่ยง
กับการเกิดปัญหามากข้ึน  

ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือ เด็กวัยรุ่นหญิงกับชุด
นักศึกษา ที่เด็กนิยมใส่เสื้อบางและเล็กรัดรูป กระโปรงก็สั้น 
อีกทั้งท่าทางการนั่ง เดิน ยืน หรือการโพสต์ท่าถ่ายรูป
ที่ดูตั้งใจจะให้ดูเซ็กซี่ หรือดึงดูดใจ ...ซึ่งอยู่ในชุดนักศึกษา
อย่างไรก็ดูไม่เหมาะสม   

 
 
 
 
 
 
 
ชุดนักศึกษา คือ เครื่องแบบหรือยูนิฟอร์ม ที่สถาบัน

ได้ก าหนดรูปแบบไว้แล้ว ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตาม แต่ถ้ารู้สึก
ฝืนใจจริง ๆ ก็ขอให้ท าใจว่าขณะนี้ก าลังอยู่ในวัยเรียน ควรต้อง
ตั้งใจเรียนหนังสือ การท าให้ชุดนักศึกษากลายเป็นแฟชั่น 
เหมือนไม่ให้เกียรติยูนิฟอร์ม ไม่ให้เกียรติสถาบัน และไม่ให้
เกียรติตัวเอง ...ยิ่งกว่านั้น เด็กควรทราบว่า ผู้ใหญ่ และผู้ชาย
ส่วนใหญ่มองเด็กวัยรุ่นหญิงที่แต่งชุดนักศึกษาโป๊ ๆ ว่าเป็น
เพราะต้องการเป็นที่สนใจของผู้ชาย ในขณะท่ี อีกด้านก็มอง
ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ๆ  

ในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักว่า
ต้องการให้ลูกมีรสนิยมการแต่งกายแบบไหน ก็แต่งตัว
แบบนั้น
ต้องการให้ลูก
แบบนั้น
ต้องการให้ลูก

ความจริง วัยเด็กเป็นวัยที่มีความสดใส

น่าเอ็นดูอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
แต่งหน้า ดัดผม ใส่เครื่องประดับ ใส่รองเท้า ส้นสูง ที่ดู
ชุดแต่งกายของผู้ใหญ่ และในเด็กที่ถูกจับแต่งตัวแบบผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่ก็จะมีท่าทางการเดิน พูด หรือ กริยาท่าทาง
เลียนแบบผู้ใหญ่ ซึ ่งไม่ได้ดูน่ารักเลย และยิ่งกว่านั้น

ท าให้เด็กมีนิสัยชอบแต่งตัว และเพาะบ่มนิสัย
สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่จ าเป็นให้กับเด็กด้วย

ดไูม่เหมาะสม 

น่ารักสมวัย 
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เด็กวัยรุ่นหญิงควรได้ทราบว่า ชุดนักศึกษาที่สุภาพ

เรียบร้อยจะท าให้ผู้สวมใส่ดูน่ารักและมีเสน่ห์ ยิ่งในเด็ก

ที่มีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งดูน่ารัก ซึ่งไม่ได้น่ารัก
เฉพาะในสายตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังดูน่ารักในสายตา
ของคุณผู้ชายส่วนใหญ่ด้วย 

 
 

3. สื่อ ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
 

การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก มีผลท าให้เด็ก
วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ที่เห็นได้ชัด เช่น การทักทาย
อย่างไม่ถือเนื้อถือตัว ทั้งการจับมือ กอด หอมแก้ม หรือ 
แสดงความรักอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ ขาดการวางตัว 
ซึ่งถ้ามากเข้าก็อาจเกินเลยกลายเป็นเร่ืองอ่ืน 

สื่อ ทั้งละคร ภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ 
และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นภัยและ
ไม่เหมาะสมอยู่มาก เพราะสื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแก่นสาระ 
เนื้อหามีแต่เรื่องราวของความรัก การแย่งชิง ความรุนแรง 
และข่มขืน ซึ่งการมีสื่อลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน ท าให้มี
อิทธิพลต่อทัศนคติ การเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็ก
วัยรุ่น ที่อาจคิดไปว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ และ
อาจยั่วยุให้เด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมากข้ึน  

อีกทั้ง พฤติกรรมของศิลปินดารา นักร้อง นางแบบ 
ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนเพื่อนชายบ่อย การอยู่ก่อนแต่ง หรือ 
แต่งงานไม่กี่ปีก็หย่าร้าง ก็มีส่วนท าให้เด็กคิดว่าพฤติกรรม
เหล่านั้นไม่ได้เป็นเร่ืองเสียหาย  

 
แม้แต่สื่ อสิ่ งพิมพ์  ที่ปัจจุบันมีความพยายาม

ให้เหตุผลว่า ก าลังท าให้สื่อสิ ่งพิมพ์ของตนโกอินเตอร์ 
ด้วยการถ่ายภาพที่ดูโป๊ แล้วบอกว่าเป็นศิลปะ เด็กซึ่งยัง
แยกแยะอะไรไม่เป็น ก็มองว่านั่นเป็นศิลปะ การแต่งตัวโป๊
คือศิลปะ  เป็นความทันสมัย  ที่น่าเป็นห่วงอีกสื่อ  คือ 
หนังสือการ์ตูนบางประเทศ ที่มีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับ
การมีความสัมพันธ์ของเด็กหญิงและชายอย่างชัดเจน 

เชื่อว่าคงมีวัยรุ่นหญิงไม่น้อยที่อ่านหนังสือการ์ตูนเหล่านั้น
แล้วเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ  

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นอีกสื่อที่เด็กยุคนี้นิยมใช้ โดยเฉพาะการติดต่อกับเพื่อน
ทั้งหญิงและชาย การที่มีช่องทางสื่อสารสนทนาได้ง่าย
ก็มีส่วนให้เกิดการชักจูงไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ
ได้ง่ายขึ้น 

ถึงตรงนี้ ขอฝากถึงสื่อว่า หากท่านมีทัศนคติในแง่ลบ
กับผู้หญิง ก็ขอให้เข้าใจว่า เด็กผู้หญิงเหล่านั้นเป็นผลพวง
ของการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ขาดการดูแล การป้องกัน 
ขาดความเข้าใจ และขาดการชี้แนะจากทุกฝ่าย กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวจึงขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ร่วมส่งเสียง
ต่อสื่อว่า “กรุณาอย่าน าเรือนร่างของผู้หญิงมาเป็นจุดขาย”  
 
 
4. ปลูกฝังทัศนะที่ถูกต้อง เร่ืองการแต่งกาย 
    ให้เหมาะสมตามวัย 

ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น จะมีความสนใจในเรื่อง
การแต่งตัว ชอบการเข้าสังคม ตามกระแสแฟชั่น และใส่ใจ
กับการมองของเพศตรงข้าม การที่เด็กมีพฤติกรรมแต่งตัวโป๊ 
เกิดจากการสะสมเรียนรู้ประสบการณ์มาจากปัจจัยดังที่
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้หล่อหลอมให้เด็กมีทัศนะเกี่ยวกับ
การแต่งกายไม่ถูกต้อง  

 

 

 

 

 
 
 
 

วัยรุ่นหญิงควรได้ทราบว่า ชุดนักศึกษาที่สุภาพ

ท าให้ผู้สวมใส่ดูน่ารักและมีเสน่ห์ ยิ่งใน

หน้าตาดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งดูน่ารัก ซึ่งไม่ได้น่ารัก
เฉพาะในสายตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังดูน่ารักในสายตา

ผู้ชายส่วนใหญ่ด้วย

ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน

เข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก มีผลท าให้
พฤติกรรมเลียนแบบ ที่เห็นได้ชัด เช่น การทักทาย

อย่างไม่ถือเนื้อถือตัว ทั้งการจับมือ กอด หอมแก้ม หรือ

น่ารักสมวัย 
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เด็กวัยรุ่นหญิงมักคิดว่า การแต่งตัวโป๊ ๆ ให้ดูเซ็กซี่ 

คือ ความสวยงาม ความดึงดูดใจ ความน่าชื่นชม และ
ความมีเสน่ห์ และคงต้องการให้ผู้ชายมองด้วยความสนใจ 
... แต่ความเป็นจริง ผู้ใหญ่และผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้มอง
เช่นนั้น ความคิดว่าการแต่งตัวโป๊เป็นความสวยงาม และ
น่าชื่นชมเป็นเพียงความคิดของกลุ่มน้อง ๆ หรือ คนที่หวังได้
ประโยชน์จากสรีระของน้อง ๆ เองเท่านั้น เพราะไม่ว่าเป็น
ผลการวิจัยหรือการส ารวจใดก็ตาม ก็ปรากฏผลตรงกัน
ว่าผู้ใหญ่และผู้ชายส่วนใหญ่ไม่นิยมให้เด็กหรือวัยรุ่นหญิง
ในครอบครัว หรือผู้หญิงที่เขาสนใจให้เป็นคนในครอบครัว
แต่งตัวโป๊  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เร่ืองที่เด็กวัยรุ่นหญิงทุกคนควรรู้ คือ เสน่ห์ที่แท้จริง
ของน้อง ๆ อยู่ที่ธรรมชาติที่สดใสสะอาดบริสุทธิ์ในตัวของ
น้องเอง และน้อง ๆ แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ในตัวตนที่เป็น
คุณค่าในตัวของน้องเองอยู่แล้ว ไม่ควรท าตัวเป็นผู้ใหญ่เกินวัย 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย  และบุคลิกภาพที่ โตเกินวัย 
“เพราะความน่ารักสดใสที่มีอยู่ในตัวของน้องจะถูกลด
คุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ 
สถานศึกษา สื่อทุกแขนง  และหน่วยงานต่าง  ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ต้องท าความเข้าใจและร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา และถือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในสังคมที่ต้อง 
“เป็นตัวอย่าง” “ให้แบบอย่าง” และ “ชี้แนะ” 
ให้เด็กเข้าใจและเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ เพราะเด็ก
เขาคงรู้คิดและเข้าใจเองได้ยาก ตราบท่ีสภาพแวดล้อม
ของสังคมไทยยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ 

ส าหรับคุณสุภาพบุรุษ ขอฝากว่า ถ้ามีช่วงใดก็ตาม 

ที่ได้พบเห็นเด็กวัยรุ่นหญิงที่ก าลังหลงวนอยู่กับความคิด

และความเข้าใจผิดเช่นนั้น ขอความกรุณาอย่าท าร้ายเด็ก 

และหากเป็นไปได้ช่วยชี้แนะเขา เพราะเด็กหลงผิด 
สาเหตุเกิดจากสังคมได้ปล่อยปละละเลยปัญหานี้มานาน 
การจะให้เด็ก “รู้จักคิด” และ “คิดเป็น” ในเรื่องนี้ได้นั้น 
คงต้องใช้เวลา  

หากที่ผ่านมา การวางตัวของเด็กวัยรุ่นหญิง หรือ
ผู้หญิง จะท าให้ท่านมีทัศนคติในแง่ลบไปบ้าง ก็ขอให้
เข้าใจว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้น เป็นผลพวงของการพัฒนา
แบบไร้ทิศทาง การละเลยต่อสภาพปัญหา และเด็กขาด
การแนะน าหรือชี้แนะจากผู้ใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มาอย่างยาวนานต่างหาก 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชื่อว่า
การแก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ของเด็กวัยรุ่นหญิงที่ไม่เหมาะสมในขณะนี้ (แบบค่อย
เป็นค่อยไป) ได้ ...เพื่อให้เด็กสามารถก้าวข้ามช่วงเวลา
ที่เปราะบางนั้นได้อย่างปลอดภัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป  

 

เร่ืองที่เด็กวัยรุ่นหญิงทุกคนควรรู้ คือ เสน่ห์
ๆ อยู่ที่ธรรมชาติที่สดใสสะอาดบริสุทธิ์ในตัวของ

และน้อง ๆ แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ในตัวตนที่เป็น
คุณค่าในตัวของน้องเองอยู่แล้ว ไม่ควรท าตัวเป็นผู้ใหญ่เกิน
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย และบุคลิกภาพที่ โตเกินวัย
เพราะความน่ารักสดใสที่มีอยู่ในตัวของน้องจะ

ค่าไปอย่างน่าเสียดาย”
ท่ีมา :  ปภาดา ชิโนภาษ. “ท าความเข้าใจ : ท าไมเด็กถึงชอบแต่งตัว”              

วารสารสตรแีละครอบครัว ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555.             
หน้า 27-28  (ปรับปรุงข้อมูล กมุภาพันธ์ 2559) 

ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ 
http://pixabay.com/th 

  การแต่งกายที่ดูดี คือ มีความสุภาพเหมาะ
กับบุคลิก และกาลเทศะ (สถานที่และวาระ) และถ้าเสริม
ด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ การเดิน ยืน นั่ง 
เรียบร้อย สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส และพฤติกรรม
ที่น่ารักสดใส มีชีวิตชีวาตามธรรมชาติ ก็จะยิ่งท าให้
น้อง ๆ น่ารักดูมีเสน่ห์สมวัยมากขึ้น 

น่ารักมาก ๆ 

น่ารักสมวัย 

สุภาพเรียบร้อย 
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ครอบครัวครอบครัวครอบครัว      

 แก้ไขปญัหาเด็กติดเกมเด็กติดเกมเด็กติดเกม   
 

 

“เด็กไทยติดเกมออนไลน์ – เกมมือถอื เป็นอันดับ 1 ในภูมภิาคเอเชีย”  
“เด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมเฉล่ีย 3.1 ชั่วโมงต่อวัน” 

“เยาวชนไทยติดเกมออนไลน์ขัน้เสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 10 – 15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ” 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 3 

 
 ปัญหา “เด็กติดเกมและอินเตอร์เน็ต” เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และสังคมอย่างมากมาย 
ขณะที่สังคมไทยยังคงละเลยและไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้เท่าที่ควร รวมทั้งสถาบันครอบครัวที่มีจ านวนไม่น้อยนิยม
ใช้เกมและคอมพิวเตอร์เลี้ยงลูก เหตุผลเพียงเพื่อให้เด็กอยู่ติดบ้าน หรือ เพียงเพื่อจะได้มีเวลาท าอย่างอื่น โดยไม่ได้ตระหนัก
หรือไม่ทราบเลยว่า การเล่นเกมอย่างไร้การควบคุมส่งผลกระทบอย่างมากมายตามมา  
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ศึกษางานวิจัยและข้อแนะน าของนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณพ่อคุณแม่
และผู้ปกครองได้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งได้ข้อสรุปส าคัญที่อาจกล่าวได้ว่า 
ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กติดเกม  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กที่ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครวัที่มวีิธกีารอบรมเลี้ยงด ู

ที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ไมม่ีเวลาใหล้กู 

ครอบครัวไม่มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ต่างคนต่างอยู่ 

ไม่มีกฎกติการ่วมกนัของครอบครัว ไม่มีการฝึกวินัย 

ไม่มีการมอบหมายงานใหร้ับผดิชอบ 

เด็กมีเวลาว่างมาก อาจเหงาและเบื่อ 

จึงเลือกใช้เกมเปน็เพือ่นเพื่อหาความสุขและคลายเหงา 

ส่วนใหญ่เมื่อเติบโตจะขาดระเบียบวินัย 

ขาดการควบคุมตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ 

และหากพ่อแม่จัดวางคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนของเด็ก 

ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยให้เดก็ติดเกมสูงขึ้น 
 

เด็กที่ไม่ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวัที่มีความสัมพนัธ์ 

อันดีในครอบครัว มกีารฝกึวนิัย 

และความรับผิดชอบใหก้ับเด็ก 

และเมื่อมีปัญหาก็ใช้วิธแีก้ไขอย่างสร้างสรรค์

โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

กบัการป้องกนั และ 
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ขณะที่ สังคมปัจจุบันมีพื้นที่เสี่ยงมากกว่าพื้นที่ดี และไม่มีพื้นที่

สร้างสรรค์ส าหรับให้เด็กท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ อีกทั้ง การท าธุรกิจ
ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่จะท ายอดขายหรือผลก าไร โดยขาดการค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อเด็ก เยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โดยทั้งผู้ผลิตเกม ร้านเกม เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่มีกลยุทธ์
มากมายในการดึงดูดใจลูกค้า การท าธุรกิจของผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก
เข้าถึงเกมได้ง่าย อีกทั้งเกมถูกออกแบบมาให้เด็กรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน 
และดึงดูดใจ จึงสามารถตอบสนองความสุขชั่วคราวของเด็กได้เป็นอย่างดี   

 
 
    สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กติดเกม  
 

1. การดูแลเลี้ยงดูของครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่  
- พ่อแม่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการดแูลเลีย้งดูและ

อบรมสั่งสอนลูก หรือพ่อแม่เลี้ยงลกูไม่เป็น  
- พ่อแม่ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่ลูกอยา่งเพียงพอ 
- พ่อแม่ไม่มเีวลาให้กับลูก  
- ครอบครัวไม่มีกิจกรรมท าร่วมกัน  
- ครอบครัวไม่มีการฝึกวินัยความรับผิดชอบให้กับเด็ก 
- เด็กไม่ไดร้ับความสุขหรือความอบอุ่นจากครอบครัว 

2. เด็กใช้เกมเป็นการตอบสนองความต้องการ หรือ 
ทดแทนสิ่งที่ขาดหาย หรือ ใช้เกมเพื่อปลดปล่อยอารมณ์
ที่ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง เช่น การผจญภัย จินตนาการ 
ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น การเอาชนะ ความก้าวร้าว 
ความรู้สึกทางเพศ ฯลฯ  

3. เด็กได้รับอิทธิพลจากเพื่อน เช่น เพื่อนในกลุ่ม
เล่นเกม เพื่อนชักจูง หรือ เพื่อจะได้มีเร่ืองพูดคุยกับเพื่อน 

4.  เด็กสามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย และธรรมชาติ
ของเกมจะมีความดึงดูดใจสูง  

5. การไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กอย่างเพียงพอ 
รวมถึงการมีพื้นที่เสี่ยงมีมากกว่าพื้นที่ดี และการไม่มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้กับเด็กอย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“พ่อแม่และผู้ปกครองที่ใช้อารมณ์ในการอบรมสั่งสอนลูก.. 

ลูกจะมีโอกาสติดเกมสูงกว่าเด็กที่ผู้ปกครองใช้เหตุผล

ในการเลี้ยงดูเกือบ 7 เท่า” (ลัดดา ตั้งสภุาชยั, น. 25)
 1
  

 

“...คงไม่มีเด็กและเยาวชนคนไหนอยากหนีหายออกจาก
บ้านไปใช้ชีวิตมั่วสุมที่ร้านเกมเพื่อประชดประชัน ชดเชย 

หรือ แสวงหาความสุขที่พึงได้ ซึ่งขาดหายไป ... หากผิด

ที่พ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นต้นเหตุของปัญหา ก็คงต้องแก้ไข
ที่ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส าคัญ” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, น.26) 

1
 

 

“การฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้เด็กสามารถ

ป้องกันการติดเกมได้สูงถึง 7 เท่า” (ชาญวิทย์ พรนภดล 

และคณะ, น.35)
 1
 

 
“ผู้ปกครองประมาณ 2 ใน 5 (ร้อยละ 42.19) เห็นด้วยที่ให้บุตร

เล่นเกม” (รุ้งลาวลัย ์เอี่ยมกุศลกจิ และคณะ, น.80)
 1
 

“ผู้ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ตมีระดับความเชื่อมั่นในตนเอง

ค่อนข้างต่ า ขาดความระมัดระวัง ไม่ค่อยละเอียดอ่อน

ต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ มีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามกฎสูง 

ในขณะที่ มีความพึงพอใจในชีวิตและเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 

มีภาวะซึมเศร้า ไม่กล้าแสดงออก เก็บตัว หรือ ความผิดปกติ

ทางบุคลิกภาพ” (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน,น.13)
 1
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  ผลกระทบจากการที่เดก็ติดเกม 

 ความจริง การเล่นเกมมีทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเกม เวลาที่ใช้เล่น อายุผู้เล่น และความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแมแ่ละผู้ปกครองกับเด็ก 
 ผลดีของการเล่นเกม : ถ้าเป็นเกมดีที่เหมาะกับวัย และเล่นไม่เกินวันละ 1 - 2 ชั่วโมง การเล่นเกมจะมีผลดี
ในการช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมสติปัญญาของเด็ก เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความเครียด และฝึกความเร็วในการใช้มือกับสายตา ยิ่งกว่านั้น การเข้าถึงเทคโนโลยีจะท าให้การเรียนรู้โลกเร็วและกว้างขวางขึ้น  

ข้อเสียของการติดเกม : จะมีทั้งต่อสุขภาพร่างกาย การศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้ สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวในสังคม และส่งผลต่อชีวิตของเด็ก ดังนี้ 

 สุขภาพร่างกาย เด็กที่ติดเกมจะไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้าน ไม่ได้ออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายขาด 
การเคลื่อนไหว ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ หลังงอ สายตาเสื่อม ทานอาหารไม่เป็นเวลา พักผ่อนน้อย ซึ่งความเป็นจริง เด็กควรได้มี
โอกาสวิ่งเล่นหรือออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อได้มีการเคลื่อนไหวและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กที่ติดเกม
ส่วนใหญ่จึงมักมีร่างกายไม่แข็งแรง  

 การเล่าเรียน ผลการเรียนตกต่ า บางคนหนโีรงเรียน หรือ ทิ้งการเรียน  
 การเรียนรู้ เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่ ควรได้เล่นและเรียนรู้กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขา 

ท าให้ขาดโอกาสฝึกทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย  
 สัมพันธภาพในครอบครัว  ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง เด็กอาจเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ โกหก 

ก้าวร้าว พูดจาไม่ดี เห็นแก่ตัว และลักขโมย  
 ความสัมพันธ์ทางสังคม เด็กที่ติดเกมส่วนใหญ่มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัว สาเหตุเพราะขาด

การโต้ตอบกับคนอื่น ส่งผลต่ออารมณ์ และบุคลิกภาพ เด็กบางคนอาจมีทุกข์ เครียด หรือความขัดแย้งในใจ ปัจจุบันเกมส่วนใหญ่
จะเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเอาชนะด้วยวิธีใดก็ได้ ใช้ความรุนแรง ไร้วินัย ไร้ความรับผิดชอบ ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่ค านึงถึง
หลักเหตุผลและคุณธรรม ซึ่งถ้าเด็กใช้ชีวิตอยู่กับเกมมาก ๆ ก็อาจซึมซับกลายเป็นนิสัยเมื่อโตขึ้น ในขณะที่เด็กบางคน
อาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย เช่น การมั่วสุมอบายมุข ค้ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม หรือ กลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์  
ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเด็กมากมายตามมา   
   

เด็กติดเกม ส่วนใหญ่จะ...  
 ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว หรือ ไม่มีความสุขเมื่ออยู่บ้าน 
 ไม่ได้รับการฝึกเร่ืองวินัยและความรับผิดชอบ 
 ไม่รู้คุณค่าของตนเอง หรือ ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
 อ่อนแอและไม่มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชวีิต 
 ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และมีเวลาว่างมาก  
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  ครอบครัวจะมีวิธีป้องกันปัญหาเด็กติดเกมได้อย่างไร ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่น ให้การดูแล
เอาใจใส่ลูก และอย่าใช้เกมเลี้ยงลูก  

 ครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูก
ไปในทางเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกันเรื ่องเลี ้ยงลูก ทั ้งนี้ 
ความชัดเจน ความคงเส้นคงวา และความจริงจังกับสิ่งที่ต้องการ
ให้ลูกเรียนรู้และปฏิบัติ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงและ 
ไม่เกิดความสับสนว่าเรื่องใดถูกเรื่องใดผิด และมีความเคารพ
เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม ่

 ครอบครัวควรมี เวลาท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ทานอาหารเช้าด้วยกัน ท าอาหารทานร่วมกัน 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีเวลาไปเที่ยวนอกบ้านด้วยกันเดือนละ 1 
คร้ัง มีการจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงวันเกิดเล็ก ๆ ในครอบครัว ฯลฯ  

 การก าหนดกฎกติกาของครอบครัวต้องให้ทุกคน
มีส่วนร่วม เช่น แต่ละคนควรกลับบ้านก่อนกี่โมง ทุกวัน
อาทิตย์ทุกคนต้องอยู่พร้อมหน้ากัน ถ้าทะเลาะกันห้ามออก
จากบ้าน เล่นเกมได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งหากมีคนท าผิด
กฎกติกาต้องมีการลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ 

  

 สอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ฝึกและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ  

 สนับสนุนให้เด็กได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนใจ 
เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ ความตื่นเต้น และความท้าทาย
ที่เหมาะกับวัย ซึ่งสามารถลดโอกาสติดเกมของเด็กได้ 

 หาเวลาพาเด็กไปเที่ยวบ้าง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก (เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก ห้องสมุด)  
เที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด งานบุญในงานเทศกาลต่าง ๆ  ฯลฯ  

 ให้เด็กท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ท างานบ้าน 
ปลูกต้นไม้ ออกก าลังกาย เล่นของเล่นเสริมทักษะ เล่นดนตรี 
เล่นกีฬา หรือ การเป็นสมาชิกชมรมของโรงเรียน ฯลฯ 

 ส่งเสริมให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยสนับสนุน
ให้ลูกท าสิ่งที่ชอบและถนัดอย่างจริงจัง เช่น การเรียน กีฬา 
ดนตรี วาดภาพ ท าอาหาร ปลูกต้นไม้ ฯลฯ  

 ท าความรู้จักเพื่อนของลูก สังเกตว่าเพื่อนของลูก
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ให้ท าความรู้จักครอบครัวของเพื่อน
ลูกด้วย เพื่อจะได้พึ่งพาหรือปรึกษาหารือกันเรื่องเด็ก  
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  ครอบครัวจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมได้อย่างไร ? 

 ครอบครัวต้องปรับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก 
 ดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากข้ึน  
 ท ากิจกรรมร่วมกันสม่ า เสมอ 

เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว 
 หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ลูกท า 

เช่น กีฬา ดนตรี ปลูกต้นไม้ วาดภาพระบายสี ฯลฯ  
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
 ตั้งกฎกติกาของครอบครัวและ

จริงจังกับการปฏิบัติตามกฎ แต่ให้หลีกเลี่ยงการลงโทษ
ด้วยวิธีการรุนแรง  

 ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ เช่น 
ตื่น-เข้านอนเป็นเวลา ท าการบ้านก่อนดูทีวีหรือเล่น
เกม มอบหมายให้ลูกรับผิดชอบงานบ้าน ฯลฯ  

 

 ครอบครัวต้องมมีาตรการพิเศษช่วยจัดการ  
 ถ้าเด็กต้องการเล่นเกม พ่อแม่ต้องบอกให้เด็กรู้ว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยมากเพียงใด เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูก 

แต่ที่อนุญาตให้ลูกเล่นเกมอยู่ เพราะเห็นว่าเป็นความสุขของลูก แต่ต้องตกลงกันว่าจะต้องมีกฎกติกาในการเล่น 
 เพราะธรรมชาติของเด็กไม่ชอบการถูกบังคับ การตั้งกฎกติกาจึงต้องให้เด็กมีส่วนร่วมด้วย เช่น 

- เล่นเกมไดห้ลังท าการบ้าน และงานบ้านแล้วเสร็จ  
- ก าหนดเวลาการเล่น เช่น วันธรรมดาไมเ่กิน 1 ช่ัวโมง 

และวันหยดุไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง หรือก าหนดเวลาเล่นเกม 
ที่แน่นอน เช่น เวลา 18.00 – 19.00 น. ฯลฯ 

- ถ้าเด็กท าตามกฎไม่ได้ ต้องลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ 
เช่น งดเล่นเกมในวันต่อไป  

- ถ้าเด็กท าตามกฎได้ ต้องหมั่นชมและให้รางวัล เช่น 
กอด หอม ให้รางวัล ฯลฯ  

- ส าหรับเด็กทีต่ดิเกมมาก ให้ค่อย ๆ ลดเวลาเล่นลง  
- พูดคุยและฟังความคิดเห็นของเดก็ดูว่า ถ้าไม่เล่นเกม

แล้วอยากจะท าอะไร ถ้าดีก็สนับสนุนให้ลูกได้ท า
สิ่งที่สนใจ แต่ถ้าไม่เหมาะให้บอกเหตุผลให้เขาทราบ  

 การจัดวางคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่นเกม ควรจัดไว้ในที่โล่งสังเกตได้ง่าย เพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 
ที่ส าคัญ อย่าน าคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนของเด็ก  

 ก่อนซื้อ หรือ อนุญาตให้ลูกเล่นเกมใด ผู้ปกครองควรศึกษาท าความเข้าใจเกมนั้นก่อน เพื่อจะได้ดูว่าเหมาะกับ
เด็กหรือไม่ และสอนให้รู้จักประโยชน์และโทษของเกมด้วย แต่ถ้าเด็กงอแงอยากเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมให้ได้ ต้องใจแข็ง 
และต่อรองกับเด็กว่า จะเลือกเล่นเกมอื่น หรือ จะไม่ได้เล่นเกมอีกเลย 

 สังเกตดูว่าเด็กชื่นชอบอะไรในเกม และดึงสิ่งนั้นมาให้เด็กเล่นในโลกภายนอก 
 ในเด็กที่ติดเกมมาก ๆ นักวิชาการแนะน าว่า อาจต้องรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิส้ัน 

โรคซึมเศร้า โรคดื้อต่อต้าน (oppositional defiant disorder) โรคความประพฤติเกเรคล้ายอันธพาล Conduct Disorder 
เป็นต้น 
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  เด็กควรปฏิบัติตนอย่างไร ? 

 
ส าหรับเด็กอายุยังน้อย ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต จึงควรเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง 

และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความส าคัญกับเรื่องต่อไปนี้  

 ฝึกระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา 
ได้แก่ การเรียน การเล่น การดูแลตนเอง ท างานบ้าน ฯลฯ 

 สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการค้นหา 
ความถนัดและความสนใจ และใช้เวลากับงานอดิเรก 

ที่สนใจ 
 ท ากิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ที่ไม่ใช่

การเล่นเกม) เช่น เล่นกีฬา ดนตรี วาดภาพ ท าอาหาร 
ท าสวนปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

 คบเพื่อนที่ชอบท ากิจกรรมตรงกับความถนัด
และความสนใจของตน (ที่ไม่ใช่การเล่นเกม) 

 เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ 

 
 

  บทส่งท้าย 
 

ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่ใหค้วามรักความอบอุ่นกับลูกหลาน จนเด็กรับรู้ถึงความอบอุ่น รู้สึกมีความสุข
และปลอดภัยเมื่ออยู่บ้านหรืออยู่กับครอบครัวนั้น เด็กจะมีภูมิคุ ้มกันในการเผชิญโลกในสังคมที่เต็มไปด้วย
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและเต็มไปด้วยปัญหาไดอ้ย่างเข้มแข็ง  

ครอบครัวที่มีการฝึกวินัยและมอบหมายให้เด็กช่วยงานบ้าน มีการชี้แนะให้เด็กรู้จักใช้เวลาท ากิจกรรมที่สนใจ 
มีการสอนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และให้เด็กได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้โลกภายนอก และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์/จิตใจ และทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างเสริมคุณค่าชีวิตของเด็กให้เติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ การบอกให้เด็กทราบว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยมากมายเพียงใด เพื่อหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัวและลูก จะท าให้เด็กรู้สึกเห็นใจพ่อแม่หากต้องใช้เงินเพื่อเล่นเกม และอาจส่งผลให้เล่นเกมลดลงได้  

ส าหรับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเกม ก็ควรค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อเด็ก 
สังคม และครอบครัวให้มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเกม 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ให้มีการธุรกิจโดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น สังคมก็ควรร่วมแรงร่วมใจช่วยเป็นหูเป็นตา 
สอดส่องดูแล และป้องกันสิ่งที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อเด็ก เยาวชน และสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง และสามารถเติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพได้อย่างที่คาดหวัง 
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1 เอกสารประกอบ “การสัมมนา วช. : ทางออกปัญหาการติดเกม” จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

2 เว็บไซต์ healthygamer.net. สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.healthygamer.net. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 
3 เว็บไซต์ MThai.com. เด็กไทยติดอนัดับหนึ่ง ติดเกมออนไลน์-เกมมือถือ ในภูมิภาคเอเซีย อย่างเป็นทางการ” สืบค้นจากเว็บไซต์  http://game.mthai.com/ 

online-games/46509.html เมื่อวนัที ่18 มีนาคม 2559 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 
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ของสมาชิกสมาชิกสมาชิกในครอบครัวในครอบครัวในครอบครัว   
บทบาทหน้าที่คู่สมรส 

 ซื่อสัตย์ เคารพ และให้เกียรติ 
 ดูแลรับผิดชอบคู่สมรสให้มีความสุข  
 ร่วมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง  
 ร่วมทุกข์ร่วมสุข และเมื่อมีปัญหาต้องช่วยกัน

แก้ไขปัญหาอย่างสนัต ิ 
 

บทบาทหน้าที่คุณพ่อคุณแม่  
และผู้ปกครอง 

 ประพฤติตนเปน็แบบอย่างทีด่ีให้กับบุตรหลาน 
 ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง 
 ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการอบรม

เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ดูแลเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เหมาะสม

ตามวัย 
     ด้านร่างกาย   :  ดูแลความปลอดภัย และเลี้ยงด ู
   ให้เหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย  
     ด้านจิตใจ      :  ให้ความรักความอบอุ่น ให้เวลา 

และอบรมสั่งสอนปลูกฝังหลักคิด
คุณธรรมกับบุตรหลาน 

     ด้านสติปัญญา/ความรู้   :  ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา 

     ด้านทักษะชีวิต : การตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์/
ความเครียด วินัยเชิงบวก ทักษะ
การใช้ชีวิตที่จ าเป็น และการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 

 รับผิดชอบตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
 เป็นหลักให้บุตรหลานมีความรู้สึกมั่นคง

ปลอดภัย / เป็นที่พึ่งให้กับบุตรหลาน 
 ให้ทรัพย์สินเมื่อถึงโอกาสอันควร 

 

บทบาทหน้าที่ของลูกหลาน 
 ให้ความเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่    
 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน   
 ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของครอบครัว 
 รู้จักเก็บออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด  
 ปฏิบัติตนเป็นคนดี และไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข  
 กตัญญูและตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่

และญาตผิู้ใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยชราหรือ
เจ็บป่วย 

 ช่วยรักษาเกียรติยศของวงศ์ตระกูล 
 

ท่ีมา  ส านกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th  

การท าบทบาทหนา้ที ่
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แนวทางการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง   
 

1.  การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว  
 

 เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว ดังนี้ 
- มีความรัก ความเข้าใจ ให้เกียรติ เห็นคุณค่า และดูแลเอาใจใส่กัน 
- มีความสามัคคี เสียสละ และให้อภัย 
- รู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่พึงมีต่อกัน  
- มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า 
- มีการสื่อสารทางบวก  
- มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน  
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
- ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงภายในครอบครัว  

 
 
 

ส ำหรับประชำชน 
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             2.  การปลกูฝังวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี   
 

     เพื่อจะได้มีหลักคิด และวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องในด้านต่างๆ ดังนี้  
หลักคิดในการด าเนินชีวิต   

- มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ได้แก่ ศาสนา  
- ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- มองโลกในแง่ดี และมีวิธีการหาความสุขที่ดี  

 วิถีการด าเนินชีวิต  

    บทบาทของพ่อแม่  
- เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 
- ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่ลูก  
- เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนาการและวุฒิภาวะของลูก   

    ความเข้มแข็งของบุคคล / การพึ่งพาตนเอง 
- มีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และจิตใจ 
- รู้จักเรียนรู้และสามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดี   
- มีความม่ันใจในชีวิตของตน  
- สามารถพ่ึงพาตนเองได้   

    ความสัมพันธ์   
- ให้ความส าคัญกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนฝูง 
- ให้ความส าคัญกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสังคม  

    สุขภาพร่างกาย  
- ดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

      3.  การมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม   
เพื่อไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้   

- มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  
- ไม่มีพฤติกรรมต่อต้าน หรือ สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม  
- มีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนสังคม และ/หรือ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม  

 
 

ท่ีมา  :  ส านกังานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครวั. 2551 (ปรับปรุงข้อมูล มนีาคม 2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

 

67



 
 

68 
 

888   วิธีสร้างครอบครัวครอบครัวครอบครัวเป่ียมเป่ียมเป่ียมสขุสขุสขุ   
   
   

   
   
   
   

 

 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง 
ในการเสร ิมสร้างความเข ้มแข็งให้ก ับสถาบันครอบคร ัว ซึ ่งกรมมีความตระหนักถ ึง
ความส าคัญว่า ถ้าหากครอบครัว มีความรัก ความอบอุ่น และมีบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วย
ความสุขแล้ว สังคมไทยก็จะมีสันติสุขและร่มเย็นมากยิ่งขึ้น  

 
 
 

ยึดหลักคิดท่ีดี 
ในการด าเนินชีวิต 

 

ความสมดุลระหว่างงาน 
และครอบครัว 

ท าบ้านเรือนให้น่าอยู่ 

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

ดแูลอบรมเล้ียงดูลกู 

รับผดิชอบบทบาทหน้าท่ีของตน 

ใส่ใจสขุภาพ 

มีเพือ่นบ้านดี ชมุชนดี 
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ดแูลอบรมเล้ียงดูลกู 

รับผดิชอบบทบาทหน้าท่ีของตน 

ใส่ใจสขุภาพ 

มีเพือ่นบ้านดี ชมุชนดี 
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     การสร้างครอบครัวให้เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของความสุข สามารถท าได้ ดังนี้      

   1. ท าบ้านเรือนให้น่าอยู่  
 ดูสะอาด เป็นระเบียบ อยู่อาศัยสบาย   
 เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย  
 มีพื้นที่ส่วนกลางของครอบครัว และ

ถ้าเป็นไปได้ควรมีพืน้ที่สว่นตัวดว้ย 
 ร่วมกันดูแล/ช่วยเหลืองานบ้าน 

เพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของบ้านร่วมกัน  
 

   2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  

 มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้าหากัน  
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้แก ่อ่านหนังสือ อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ อบรม ฯลฯ  
- ปรับตัวเข้าหากัน เร่ิมที่ตัวเราก่อนเสมอ   
- ให้อภัย ให้โอกาส 

 สื่อสารทางบวก และแสดงความรักต่อกันอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ได้แก่ ทานข้าว ท าอาหาร ท างานบ้าน ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์ ซื้อของ 
ออกก าลังกาย เที่ยวนอกบ้าน เที่ยวต่างจงัหวัด ฯลฯ  

 ถ้ามีปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผล ไม่มีความขัดแย้งรุนแรง  

ภาษาพูด 

ภาษากาย 

พูดจาดตี่อกัน 

พูดคยุกันอยู่
เสมอ 
พูดบอก
ความคิด/
ความรูส้ึก 

อ่อนโยน จริงใจ ตรงไปตรงมา  
อธิบายให้ชัดเจน (ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจยาก) 
แสดงความใส่ใจ ดูแลเอาใจใส่ 

ชื่นชม บอกรัก ปลอบใจ ขอบคุณ พูดชื่นชมเม่ือท าดี 
บอกสิ่งท่ีต้องการ ถ้าต้องการความช่วยเหลือให้บอกตรง ๆ 
บอกสิ่งท่ีชอบ/ไม่ชอบ ขอโทษเม่ือท าผิด 

สัมผัสท่ีอ่อนโยน 

สายตาอบอุ่น 

สีหน้ายิ้มแย้ม 

ท่าทางแสดงออกถึงความรู้สึก 

จับมือ จับแขน ลูบหลัง โอบ กอด 

สบตาเมื่อคุยกัน สายตาเป็นมิตร  
มองอย่างอ่อนโยน ยิ้มด้วยตา 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บึ้งตึง ไม่หน้างอ 

 รับฟัง ยอมรับ ชื่นชม เป็นห่วง ไม่ดูถกู 
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                 3. ดูแลอบรมเลี้ยงดูลูก เพราะลูก 
คือ สิ่งมีค่าของครอบครัว 
 เตรียมความพร้อมก่อนมีลูก (สุขภาพ 

การเงิน ความรู้ในการเลี้ยงดูลูก)  
 พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 
 ฝึกวินัยและความรับผิดชอบให้กับลูก 

ตั้งแต่ยังเล็ก  
 วัยทารกแรกเกิด – 6 เดือน ควรให้กิน

นมแม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่เว้น
กระทั่งน้ า  

 วัยเด็ก วัยแรกเกิด – 6 ปี เป็นช่วงเวลา
ที่ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีการเรียนรู้
ที่ดีที่สุดในชีวิต ดังนั้น พ่อแม่ต้องใช้
โอกาสทองในการส่งเสริมพัฒนาการ 
และการ เร ียนรู ้ให ้ก ับล ูกท ุกด ้าน
อย่างเหมาะสม 

 วัยรุ่น เป็นวัยติดเพื่อน มักเชื่อเพื่อนและครูมากกว่าพ่อแม่ เป็นวัยที่ต้องการแสดงออก ต้องการ
ได้รับการยอมรับ เร่ิมมีความคิดเป็นของตนเอง คิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ต้องท าให้ลูก
ไว้วางใจ ให้เขากล้าเล่ากล้าปรึกษา อย่าพูดหรือแสดงให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักหรือไม่เชื่อใจ  
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   4. รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตน 
 หน้าที่ของสามี - ภรรยา ดูแลเอาใจใส่ ยกย่อง ให้เกียรติ ไม่ประพฤตินอกใจ   
 หน้าที่ของพ่อ - แม ่  ดูแลเลี้ยงดูลูกทุกด้านอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 หน้าที่ของลูกหลาน  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ตั้งใจเรียน  
                                     และช่วยเหลืองานบ้าน 
 หน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ช่วยแบ่งภาระของครอบครัว ทั้งค่าใช้จ่าย งานบ้าน  
                                   และดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

   5. สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการงานและครอบครัว 
 แบ่งเวลาให้กับงานและครอบครัวอย่างเหมาะสม  
 เม่ืออยู่ที่บ้าน ต้องให้ความส าคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่น ใด ถ้าจ าเป็นต้องน างานมาท าที่บ้าน 

ต้องไม่เบียดเบียนเวลาของครอบครัว   
 ถ้าสามารถเลือกได้ ควรเลือกที่ท างาน 

และโรงเรียนของลูกที่อยู่ไม่ไกลบ้าน
มากนัก  เพราะความเหนื ่อยล ้า
จากการเดินทาง อาจท าให้ไม่มีเวลา
ดูแลทั้งตนเอง ลูก และครอบครัว 
ซึ่งนานวันเข้าอาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ 
และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ตามมา   

 ท างานบ้านอย่างเพลิดเพลิน ไม่ท า
จนเหนื่อยเกินไป และอาจใช้วิธี
หาเครื่องทุ่นแรงช่วยท างานบ้าน เช่น 
เครื่องซักผ้า อาหารส าเร็จรูป  หรือ 

เลือกซื้อเสื้อผ้าที่ซักรีดได้สะดวก  

   6.  ยึดหลักคิดที่ดีในการด าเนินชีวิต  
 ยึดหลักค าสอนทางศาสนาในการด าเนินชวีิต  
 ท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ได้แก ่ไปวัด/โบสถ์/มสัยิด               

ท าบุญในเทศกาลส าคัญ สวดมนต์ ฯลฯ  
 ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก ่ท าบัญชีครัวเรือน           

ประหยัดเก็บออม ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ 
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  การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีประโยชน์ ดังนี้  
 เป็นจุดเร่ิมต้นการออมที่ดี  
 ท าให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน  
 ท าให้ลดค่าใช้จา่ยฟุ่มเฟือยออกไปได้ 
 ท าให้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนใช้จ่าย 
 รู้จักการใช้จ่ายอย่างพอเพียงและเหมาะสม   

   7. ใส่ใจสุขภาพ 
 เลือกทานอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย และ

เพียงพอส าหรับร่างกาย  
 ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และ

อยู่ใกล้ธรรมชาติให้มาก    
 ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  
 มีทักษะในการจัดการความเครยีดของตนเอง 

ตัวอย่าง แบบบัญชีครัวเรือน 
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  การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีประโยชน์ ดังนี้  
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 เลือกทานอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย และ

เพียงพอส าหรับร่างกาย  
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 ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  
 มีทักษะในการจัดการความเครยีดของตนเอง 

ตัวอย่าง แบบบัญชีครัวเรือน 
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ตัวอย่าง แบบบัญชีครัวเรือน 
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  8. มีเพ่ือนบ้านดี และชุมชนดี  
 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน  
 เพื่อนบ้านและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว  
 บ้านอยู่ใกล้แหล่งร้านค้า สามารถซื้อหาของกินของใช้ได้สะดวก  
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
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 สถานการณ์ของวัยท างานปัจจุบัน 
   มีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง 
   สัมพันธภาพเสื่อมถอย 
   ขาดการดูแลเอาใจใส่กัน 
   ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกหลาน 
   บรรยากาศภายในครอบครัวเคร่งเครียด 
 ลูกมีปัญหา เช่น ก้าวร้าว หนีเรียน ติดเพื่อน 

ติดเกม ติดยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ         
ไม่เหมาะสม ฯลฯ 

 
 วธิสีร้างความสมดุลระหว่าง... 

ชีวิตชีวิตชีวิตการงานการงานการงานและครครครอบครัวอบครัวอบครัว   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลายทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
คมนาคมขนส่งอย่างสุดขั้ว โดยขาดการค านึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อบุคคล ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ตามระบบทุนนิยมที่ก่อให้เกิดกระแสบริโภคนิยมที่ เห็น
ความส าคัญของ “วัตถุ” มากกว่า “คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์” ได้น าไปสู่การเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต
ในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท างาน 
และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ผลก็คือบุคคลเติบโต
แบบขาดหลักคิดคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดี 
สถาบันทางสังคมอ่อนแอ รวมทั้งสถาบันครอบครัว ส าหรับ
วัยท า งานจัดการชีวิต ได้ยากขึ้น  ทั ้ง เ รื่องการ ท า งาน
และการดูแลรับผิดชอบครอบครัว จึงถือเป็นเรื่องท้าทาย
ส าหรับพ่อแม่ยุคนี้อย่างมาก 
 

อุบติัเหตุ 

งานผดิพลาด 
 

เหน่ือยล้า 

เจ็บป่วย 

บา้งาน 

ความขัดแย้ง 
ปัญหาครอบครัว 

โรคเครียด 
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  ค าถาม  :  ถ้าครอบครัวไม่มีความสขุ การงานมีปัญหาถ้าครอบครัวไม่มีความสขุ การงานมีปัญหาถ้าครอบครัวไม่มีความสขุ การงานมีปัญหา   
                                    บคุคลจะมีความสขุได้อย่างไรบคุคลจะมีความสขุได้อย่างไรบคุคลจะมีความสขุได้อย่างไร   ??? 
 
 
 
 
ปรากฏการณ์ปัญหาปรากฏการณ์ปัญหาปรากฏการณ์ปัญหา   

1. หญิงและชายวัยท างาน  ให้ความส าคัญกับการท างานจนละเลยตนเองและครอบครัว   
2. องค์กร  ให้ความส าคัญกับผลก าไรหรือผลสัมฤทธิ์ โดยละเลยคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
3. ครอบครัว/สังคม  ยังคงมีเจตคติว่า ผู้หญิงยังคงมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบ้านและดูแลสมาชิก                   

ในครอบครัว ถึงแม้ต้องท างานประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยก็ตาม 
4. ภาครัฐ  ยังไม่มีมาตรการรองรับอย่างเพียงพอ และสังคมยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในประเด็นนี้เท่าที่ควร  

 
 

งานประสบความส าเรจ็ แต่ครอบครวัลม้เหลว  

เป็นความส าเรจ็ ท่ี โดดเด่ียวและไร้ค่าท่ี โดดเด่ียวและไร้ค่าท่ี โดดเด่ียวและไร้ค่า
    

 

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกัน เพื่อท าให้..... 
 

 

 

 

 

1. หญิงและชายวัยท างาน  :  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการงานและครอบครัว 
เพื่อให้สามารถท างานประกอบอาชีพ ไปพร้อมกับการดูแล
ตนเอง และครอบครัวได้อย่างเป็นสุข  

2. องค์กร  :  ตระหนักให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร และส านึกรับผิดชอบที ่มีต่อมนุษย์ด้วยกัน 
และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และความยั่งยืนขององค์กรเอง 

3. ครอบครัว/สังคม  :  ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วย 
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของหญิงและชายในครอบครัว 
เนื่องจากในปัจจุบันทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่ต่างช่วยกัน  
 

 

ท างานประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้น 
ผู้ชายจึงควรช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ดูแลบ้านและดูแล
สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ผู้หญิงได้มีเวลาให้กับตนเอง  
มีเวลาดูแลครอบครัว และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการปล่อยให้ผู้หญิงแบกรับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวเพียงล าพัง อาจท าให้
ผู้หญิงเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า จนเกิดความตึงเครียด 
ท้ายที่สุด ก็จะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว 
รวมถึงประสิทธิภาพการท างานตามมา 

4. ภาครัฐ  :  ควรมีการก าหนดมาตรการสนับสนุน
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและครอบครัว 
เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

 

ให้ความส าคัญกับการท างานจนละเลยตนเองและครอบครัว
ให้ความส าคัญกับผลก าไรหรือผลสัมฤทธิ์ โดยละเลยคุณภาพชีวิตของบุคลากร

มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบ้านและดูแลสมาชิก
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    การด าเนินงานท่ีทุกภาคส่วนควรมุ่งเน้น 

1. สร้างเจตคติให้คนในสังคมตระหนักและเข้าใจเหตุผลความเป็นจริงว่า การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และครอบครัวเป็นเร่ืองส าคัญ  

2. สร้างเจตคติให้สังคมเข้าใจว่า ปัจจุบันทั้งหญิงชายวัยท างานต่างต้องท างานประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ดังนั้น ทั้งหญิงและชายจึงควรร่วมรับผิดชอบดูแลครอบครัว และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงาน
ครอบครัว ทั้งเร่ืองการเลี้ยงดูลูก งานบ้าน การดูแลบิดามารดา/ญาติผู้ใหญ่ และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ฯลฯ  

3. ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน มีมาตรการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีชีวิตการงานและครอบครัวที่สมดุลขึ้น ได้แก่  
3.1  มาตรการยืดหยุ่นเวลาการท างาน 
       - การยืดหยุ่นเวลาเข้า-ออกที่ท างาน 
   - การท างานที่บ้าน กรณีมีความจ าเป็น เช่น ต้องดูแลลูกเล็ก หรือ พ่อแม่ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
3.2  มาตรการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน  
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเท่านั้น  
ที่จะท าให้ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข และเชื่อว่า... 

 
ชีวิตของมนุษย์จะมีคุณค่าท่ีสุด  

หากสามารถประสบความส าเร็จได้ ท้ังชีวิตการงานและครอบครัว 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลจาก เนื้อหาชุดนิทรรศการ ของส านกังานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว  
ในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี 2557 “ครอบครัวอบอุน่...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  

เมื่อวันวนัจนัทร์ที ่16 - วันอังคารที่ 17 มิถนุายน 2557 ณ โรงแรมปริน๊ซ์ พาเลช กรุงเทพฯ 
จัดโดย ส านกังานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว สมาคมครอบครัวศกึษาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย 

(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม 2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

Work Life Balance 
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การจดัการ 

งาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้าน   
   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การใช้ชีวิตคู่ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ยังมีเรื่องมากมายที่ต้องขบคิดและรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่า...ถ้าชีวิตประจ าวันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตคู่ ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการท างาน การเงิน งานบ้าน และการเลี้ยงดูลูก 

  สาเหตุเพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และปรนนิบัติสามี ขณะที่ผู้ชายจะมีหน้าที่หลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวได้ด้วย ดังนั้น สามีและภรรยาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาคร่าว ๆ (จันทร์ – ศุกร์) 
06.00 - 07.30 น. อาบน ้าแตง่ตัว เตรียมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย 

07.30 – 08.30 น.   เดินทางไปท้างาน  

08.30 – 16.30 น.   ท้างาน  

16.30 – 18.00 น.   เดินทางกลับบ้าน  

18.00 – 19.30 น.   เตรียมอาหาร หรือแวะซื อกับข้าว ทานอาหารเย็น  

เก็บล้างท้าความสะอาด  

19.30 – 22.00 น.   ดูแลลูก เวลาส้าหรับครอบครัว (ดหูนงั ฟังเพลง ๆลฯ) 

           บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 06.00 น.   พกัผ่อน          

ตารางเวลาคร่าว ๆ (เสาร ์– อาทิตย)์ 
07.00 - 08.00 น.   อาบน ้าแต่งตัว เตรียมอาหาร ทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น.   ท้างานบ้าน (ซักผ้า ท้างานบ้าน เตรียมอาหาร ฯลฯ) 

12.00 – 13.00 น.   ทานอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด   

13.00 – 16.30 น.   ท้าความสะอาดบ้าน รถ พกัผ่อน 

16.30 – 18.00 น.    เตรียมอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด  

18.00 – 22.00 น.   เวลาส้าหรับครอบครวั ได้แก่ ดูโทรทศัน ์ฟังเพลง และอ่ืน ๆ  

          บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 07.00 น.   พกัผ่อน          
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ในเมื่อผู้หญิงต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางและการท างานประกอบอาชีพ วันละไมต่่ ากว่า 8 – 10 ชั่วโมง  

การท่ีสามีและสังคมยังคงคาดหวังให้ผูห้ญิงตอ้งแบกรับภาระความรับผิดชอบ 
ท้ังการท างานประกอบอาชีพ การท างานบ้าน การดูแลเล้ียงดูลูก รวมถึงการดูแลปรนนิบัติสามีด้วย  

...ดูเหมือนจะเป็นภาระท่ีหนักหนาเกินไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. การจัดการเรื่องการงาน   

การที่สามีภรรยายุคนี้ส่วนใหญ่มักท างานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ ความจริงก็มีข้อดีหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจน 
คือ รายได้ของครอบครัวมากขึ้น ผู้หญิงมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ฝ่ายสามีก็ไม่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว
เพียงคนเดียวอีกต่อไป แต่หากไม่มีการจัดการที่ดีพออาจมีปัญหาอื่นตามมาได้ เช่น ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่กัน 
ไม่มีคนดูแลเลี้ยงดูลูก และการท างานบ้าน เป็นต้น ดังนั้น สามีภรรยาต้องมีวิธีจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  

วิธีการจัดการ  
1. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เวลางานก็ท างาน เวลาส าหรับครอบครัวก็ควรจะมีให้กับครอบครัว  
2. ไม่ท างานหนักเกินไป เพราะจะท าให้เหนื่อยล้า หงุดหงิด สุขภาพเสื่อมโทรม และไม่มีเวลาให้กับ

ครอบครัวอย่างเพียงพอ   
3. อย่าลืมหน้าท่ีของความเป็นสามีและภรรยา เพราะถึงแม้แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบมากมาย 

แต่ก็มีหน้าที่ในการเป็นสามีหรือภรรยาด้วย อย่าท างานจนกระทั่งลืมที่จะดูแลเอาใจใส่กัน  
4. สุภาพ อ่อนโยน และให้เกียรติต่อกัน เพราะสามีภรรยาคือคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป ในฝ่ายภรรยา 

ไม่ว่าจะมีหน้าที่ใหญ่โตเพียงใด เมื่ออยู่บ้าน ก็อยู่ในฐานะภรรยาที่ต้องให้เกียรติสามี ไม่ควรแสดงอะไรที่เป็น  

การดูหมิ่นศักดิ์ศรีและท าลายความนับถือตนเองของฝ่ายสามี 
5. ให้ก าลังใจกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การแสดงออก และไม่ท าสิ่งใดที่ท าให้อีกฝ่ายเสียใจ  

เพราะจะท าใหอ้ีกฝ่ายมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณทั้งคู่กพ็ร้อมท่ีจะอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา  
 

 

 

 

 

 

 

77 
 

การจดัการ 

งาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้าน   
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การใช้ชีวิตคู่ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ยังมีเรื่องมากมายที่ต้องขบคิดและรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่า...ถ้าชีวิตประจ าวันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตคู่ ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการท างาน การเงิน งานบ้าน และการเลี้ยงดูลูก 

  สาเหตุเพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และปรนนิบัติสามี ขณะที่ผู้ชายจะมีหน้าที่หลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวได้ด้วย ดังนั้น สามีและภรรยาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาคร่าว ๆ (จันทร์ – ศุกร)์ 
06.00 - 07.30 น. อาบน ้าแตง่ตัว เตรียมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย 

07.30 – 08.30 น.   เดินทางไปท้างาน  

08.30 – 16.30 น.   ท้างาน  

16.30 – 18.00 น.   เดินทางกลับบ้าน  

18.00 – 19.30 น.   เตรียมอาหาร หรือแวะซื อกับข้าว ทานอาหารเย็น  

เก็บล้างท้าความสะอาด  

19.30 – 22.00 น.   ดูแลลูก เวลาส้าหรับครอบครัว (ดหูนงั ฟังเพลง ๆลฯ) 

           บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 06.00 น.   พกัผ่อน          

ตารางเวลาคร่าว ๆ (เสาร ์– อาทิตย)์ 
07.00 - 08.00 น.   อาบน ้าแต่งตัว เตรียมอาหาร ทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น.   ท้างานบ้าน (ซักผ้า ท้างานบ้าน เตรียมอาหาร ฯลฯ) 

12.00 – 13.00 น.   ทานอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด   

13.00 – 16.30 น.   ท้าความสะอาดบ้าน รถ พกัผ่อน 

16.30 – 18.00 น.    เตรียมอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด  

18.00 – 22.00 น.   เวลาส้าหรับครอบครวั ได้แก่ ดูโทรทศัน ์ฟังเพลง และอ่ืน ๆ  

          บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 07.00 น.   พกัผ่อน          78 
 

 
ในเมื่อผู้หญิงต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางและการท างานประกอบอาชีพ วันละไมต่่ ากว่า 8 – 10 ชั่วโมง  

การท่ีสามีและสังคมยังคงคาดหวังให้ผูห้ญิงตอ้งแบกรับภาระความรับผิดชอบ 
ท้ังการท างานประกอบอาชีพ การท างานบ้าน การดูแลเล้ียงดูลูก รวมถึงการดูแลปรนนิบัติสามีด้วย  

...ดูเหมือนจะเป็นภาระท่ีหนักหนาเกินไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1. การจัดการเรื่องการงาน   

การที่สามีภรรยายุคนี้ส่วนใหญ่มักท างานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ ความจริงก็มีข้อดีหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจน 
คือ รายได้ของครอบครัวมากขึ้น ผู้หญิงมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ฝ่ายสามีก็ไม่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว
เพียงคนเดียวอีกต่อไป แต่หากไม่มีการจัดการที่ดีพออาจมีปัญหาอื่นตามมาได้ เช่น ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่กัน 
ไม่มีคนดูแลเลี้ยงดูลูก และการท างานบ้าน เป็นต้น ดังนั้น สามีภรรยาต้องมีวิธีจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  

วิธีการจัดการ  
1. แบ่งเวลาให้เหมาะสม เวลางานก็ท างาน เวลาส าหรับครอบครัวก็ควรจะมีให้กับครอบครัว  
2. ไม่ท างานหนักเกินไป เพราะจะท าให้เหนื่อยล้า หงุดหงิด สุขภาพเสื่อมโทรม และไม่มีเวลาให้กับ

ครอบครัวอย่างเพียงพอ   
3. อย่าลืมหน้าท่ีของความเป็นสามีและภรรยา เพราะถึงแม้แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบมากมาย 

แต่ก็มีหน้าที่ในการเป็นสามีหรือภรรยาด้วย อย่าท างานจนกระทั่งลืมที่จะดูแลเอาใจใส่กัน  
4. สุภาพ อ่อนโยน และให้เกียรติต่อกัน เพราะสามีภรรยาคือคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป ในฝ่ายภรรยา 

ไม่ว่าจะมีหน้าที่ใหญ่โตเพียงใด เมื่ออยู่บ้าน ก็อยู่ในฐานะภรรยาที่ต้องให้เกียรติสามี ไม่ควรแสดงอะไรที่เป็น  

การดูหมิ่นศักดิ์ศรีและท าลายความนับถือตนเองของฝ่ายสามี 
5. ให้ก าลังใจกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การแสดงออก และไม่ท าสิ่งใดที่ท าให้อีกฝ่ายเสียใจ  

เพราะจะท าใหอ้ีกฝ่ายมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณทั้งคู่กพ็ร้อมท่ีจะอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา  
 

 

 

 

 

 

 

78



79 
 

 
 2. การจัดการเรื่องการเงิน  

เรื่องการเงิน ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในหลายครอบครัว การรู้จักวางแผนและจัดการเรื่องเงินจะช่วยป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่ส าคัญต้องระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้สิน และอย่าขัดแย้งกับอีกฝ่ายจนแตกหักเรื่องเงิน 
ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ รายรับไม่พอกับรายจ่าย ใช้จ่ายเกินตัว ความรู้สึกไม่วางใจ การไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีรายรับ
อะไรบ้าง การไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเอาเงินไปท าอะไร หรือ การน าเงินไปใช้โดยไม่บอกกล่าว ฯลฯ 

    วิธีการจัดการ  
1. สามีภรรยาไม่ควรมีความลับเรื่องเงิน ควรบอกกันว่ามีเงินเดือนเท่าไร มีบัญชีเงินฝากกี่บัญชี มีเงินอยู่เท่าไร 

มีภาระใดอยู่หรือไม่ เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือ ภาระหนี้สิน  
2. หากท างานด้วยกันทั้งคู่  ควรมีบัญชีร่วมกันอย่างน้อย 1 บัญชี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของครอบครัว 

โดยจะฝากเงินฝ่ายละเท่าใดแล้วแต่จะตกลงกัน ก าหนดสัดส่วนการออมและใช้จ่ายเงินไว้ให้ชัดเจน และเมื่อท างบประมาณแล้ว 

ต้องดูแลการใช้จ่ายเงินตามที่ตกลงไว้ การมีบัญชีร่วมกันอย่างน้อยที่สุดก็มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้กันบ้าง ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ความไม่สบายใจหรือความไม่ไว้วางใจกันได้  

3. ไม่คิดเล็กคิดน้อย ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ควรไว้วางใจและเปิดใจกว้าง พร้อมถือหลักคิดใช้จ่าย
เมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม  

4. บอกความจริงกับอีกฝ่าย หากมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนฝูงทางการเงิน เพราะอีกฝ่าย
มีสิทธ์ิจะรู้และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

5. หากหาเงินมาได้ไม่เท่ากัน อย่าพูดเปรียบเปรยหรือตอกย้ า เพราะอาจท าให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยกว่า  

 3. การจัดการเรื่องงานบ้าน 
จากการที่ปัจจุบัน สามีภรรยามักจะท างานด้วยกันทั้งคู่ ท าให้ภาระงานบ้าน กลายเป็นปัจจัยหนึ่งทีก่อ่ใหเ้กดิ

ความเครียดในการใช้ชีวิตคู่ สาเหตุอาจเกิดจาก  
1. ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบ้าน เพราะเดิมสังคมมองว่างานบ้านเป็นเรื่องของผู้หญิง และสามีมีหน้าที่

เฉพาะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น  ความคิดเช่นนี้ก็ยังมีอยู่มากในสังคมไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ที่ฝ่ายหญิงต้องท างานนอกบ้านด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ไม่มีการแบ่งงานบ้านที่เหมาะสมส าหรับสามีภรรยา  ผู้หญิงในปัจจุบันก็ยังคงถูกสังคมคาดหวังให้ท างาน

ส าคัญ 4 อย่าง คือ งานอาชีพ งานบ้าน งานเลี้ยงลูก และดูแลสามี ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากทั้งต่อร่างกายและจิตใจ มีผู้หญิง
จ านวนไม่น้อยที่เกิดอาการเครียด กังวล และรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งสภาพนี้อาจส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น 
ขณะทีบ่างรายอาจมีอาการโรคซึมเศร้าได้  
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การจดัการ 

งาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้าน   
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การใช้ชีวิตคู่ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ยังมีเรื่องมากมายที่ต้องขบคิดและรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่า...ถ้าชีวิตประจ าวันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตคู่ ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการท างาน การเงิน งานบ้าน และการเลี้ยงดูลูก 

  สาเหตุเพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และปรนนิบัติสามี ขณะที่ผู้ชายจะมีหน้าที่หลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวได้ด้วย ดังนั้น สามีและภรรยาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาคร่าว ๆ (จันทร์ – ศุกร)์ 
06.00 - 07.30 น. อาบน ้าแตง่ตัว เตรียมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย 

07.30 – 08.30 น.   เดินทางไปท้างาน  

08.30 – 16.30 น.   ท้างาน  

16.30 – 18.00 น.   เดินทางกลับบ้าน  

18.00 – 19.30 น.   เตรียมอาหาร หรือแวะซื อกับข้าว ทานอาหารเย็น  

เก็บล้างท้าความสะอาด  

19.30 – 22.00 น.   ดูแลลูก เวลาส้าหรับครอบครัว (ดหูนงั ฟังเพลง ๆลฯ) 

           บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 06.00 น.   พกัผ่อน          

ตารางเวลาคร่าว ๆ (เสาร ์– อาทิตย)์ 
07.00 - 08.00 น.   อาบน ้าแต่งตัว เตรียมอาหาร ทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น.   ท้างานบ้าน (ซักผ้า ท้างานบ้าน เตรียมอาหาร ฯลฯ) 

12.00 – 13.00 น.   ทานอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด   

13.00 – 16.30 น.   ท้าความสะอาดบ้าน รถ พกัผ่อน 

16.30 – 18.00 น.    เตรียมอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด  

18.00 – 22.00 น.   เวลาส้าหรับครอบครวั ได้แก่ ดูโทรทศัน ์ฟังเพลง และอ่ืน ๆ  

          บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 07.00 น.   พกัผ่อน          79 
 

 
 2. การจัดการเรื่องการเงิน  

เรื่องการเงิน ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในหลายครอบครัว การรู้จักวางแผนและจัดการเรื่องเงินจะช่วยป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่ส าคัญต้องระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้สิน และอย่าขัดแย้งกับอีกฝ่ายจนแตกหักเรื่องเงิน 
ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ รายรับไม่พอกับรายจ่าย ใช้จ่ายเกินตัว ความรู้สึกไม่วางใจ การไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีรายรับ
อะไรบ้าง การไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเอาเงินไปท าอะไร หรือ การน าเงินไปใช้โดยไม่บอกกล่าว ฯลฯ 

    วิธีการจัดการ  
1. สามีภรรยาไม่ควรมีความลับเรื่องเงิน ควรบอกกันว่ามีเงินเดือนเท่าไร มีบัญชีเงินฝากกี่บัญชี มีเงินอยู่เท่าไร 

มีภาระใดอยู่หรือไม่ เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือ ภาระหนี้สิน  
2. หากท างานด้วยกันทั้งคู่  ควรมีบัญชีร่วมกันอย่างน้อย 1 บัญชี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของครอบครัว 

โดยจะฝากเงินฝ่ายละเท่าใดแล้วแต่จะตกลงกัน ก าหนดสัดส่วนการออมและใช้จ่ายเงินไว้ให้ชัดเจน และเมื่อท างบประมาณแล้ว 

ต้องดูแลการใช้จ่ายเงินตามที่ตกลงไว้ การมีบัญชีร่วมกันอย่างน้อยที่สุดก็มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้กันบ้าง ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ความไม่สบายใจหรือความไม่ไว้วางใจกันได้  

3. ไม่คิดเล็กคิดน้อย ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ควรไว้วางใจและเปิดใจกว้าง พร้อมถือหลักคิดใช้จ่าย
เมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม  

4. บอกความจริงกับอีกฝ่าย หากมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนฝูงทางการเงิน เพราะอีกฝ่าย
มีสิทธ์ิจะรู้และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ 

5. หากหาเงินมาได้ไม่เท่ากัน อย่าพูดเปรียบเปรยหรือตอกย้ า เพราะอาจท าให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยกว่า  

 3. การจัดการเรื่องงานบ้าน 
จากการที่ปัจจุบัน สามีภรรยามักจะท างานด้วยกันทั้งคู่ ท าให้ภาระงานบ้าน กลายเป็นปัจจัยหนึ่งทีก่อ่ใหเ้กดิ

ความเครียดในการใช้ชีวิตคู่ สาเหตุอาจเกิดจาก  
1. ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบ้าน เพราะเดิมสังคมมองว่างานบ้านเป็นเรื่องของผู้หญิง และสามีมีหน้าที่

เฉพาะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น  ความคิดเช่นนี้ก็ยังมีอยู่มากในสังคมไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ที่ฝ่ายหญิงต้องท างานนอกบ้านด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ไม่มีการแบ่งงานบ้านที่เหมาะสมส าหรับสามีภรรยา  ผู้หญิงในปัจจุบันก็ยังคงถูกสังคมคาดหวังให้ท างาน

ส าคัญ 4 อย่าง คือ งานอาชีพ งานบ้าน งานเลี้ยงลูก และดูแลสามี ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากทั้งต่อร่างกายและจิตใจ มีผู้หญิง
จ านวนไม่น้อยที่เกิดอาการเครียด กังวล และรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งสภาพนี้อาจส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น 
ขณะทีบ่างรายอาจมีอาการโรคซึมเศร้าได้  
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     วิธีการจัดการ  

1. เปลี่ยนทัศนคติใหม่ เพราะปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ท างานนอกบ้านด้วย ดังนั้น ในเมื่อต่างฝ่ายต่างหาเงิน
มาจุนเจือครอบครัว ต่างฝ่ายจึงควรช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านด้วย  

2. แบ่งภาระงานบ้านอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากเวลาและความถนัดของแต่ละฝ่าย การช่วยแบ่งเบา
ภาระงานบ้านจะท าให้ภรรยาไม่เหนื่อย ไม่เครียดจนเกินไป และมีเวลาที่จะดูแลตัวเอง รวมทั้งสามีได้มากข้ึน  

3. ไม่ท าตัวอนามัยจนเกินไป เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ทั้งการท างาน
ประกอบอาชีพ ภาระงานบ้าน ขณะทีบ่างรายอาจต้องเลี้ยงดูลูกด้วย ดังนั้น หากการดูแลบ้านจะมีข้อบกพร่องไปบ้าง
ก็ควรมองอย่างเข้าใจ เพราะการจัดการกับภาระหน้าที่ทุกอย่างให้สมบูรณ์อาจเป็นไปได้ยาก  

4. หากภรรยารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะท าบางอย่างได้ ควรบอกและขอความช่วยเหลือสามีตรง ๆ ผู้ชาย
ชอบให้บอกตรง ๆ ไม่ควรใช้วิธีการบ่น กระทบกระแทก หรือ คิดไปว่าเขาจะรู้เอง เพราะความจริงเขาอาจไม่รู้ 
คิดว่าภรรยาท าได้เองโดยไม่ต้องการคนช่วย หรือ อาจคิดไปว่าการเข้ามาช่วยอาจท าให้ยุ่งยากมากขึ้นก็ได้   

5. ท าชีวิตให้ง่าย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกและทุ่นแรงมากมาย  เช่น 
เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เตาไมโครเวฟ อาหารส าเร็จรูป หรือ ทานอาหารนอกบ้านบ้าง แทนที่ต้องท าเองทุกมื้อ 
หรือ อาจจ้างคนมาช่วยท างานบ้าน เหล่านี้ จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง และมีเวลาในการท าสิ่งต่าง ๆ 
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4. การจัดการเรื่องการเลี้ยงดูลูก  

โดยธรรมชาติแล้ว เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ ดังนั้น หากต้องการให้
การอบรมสั่งสอนมีคุณค่าและได้ผล พ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนไปพร้อมกับการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก   

แต่เดิมการอบรมเลี้ยงดูลูกจะเป็นหน้าที่ของแม่ แต่ความเป็นจริง นักวิชาการระบุว่า การเลี้ยงลูก
ควรเป็นหน้าที่ของทั้งพ่อและแม่  เพียงแต่พ่อแม่อาจมีบทบาทความรับผิดชอบแตกต่างกัน โดย “แม่” อาจมีหน้าที่
หลักในการดูแลความเป็นอยู่ประจ าวัน  ส าหรับ “พ่อ” อาจมีหน้าที่เสริมเพื่อช่วยไม่ให้แม่เหนื่อยมาก 
สนับสนุนให้ก าลังใจแม่ มีหน้าทีเ่ล่นกับลูก และควบคุมระเบียบวินัยของลูก ดังนั้น ทั้งพ่อและแม่ต้องช่วยกันกระตุ้น
พัฒนาการทางความคิดและทางสังคมของลูก  

 
 

การที่สามีช่วยเหลืองานบ้าน มีข้อดีมากมาย ได้แก่  

-  ภรรยามีเวลาดูแลตนเองและดูแลเอาใจใส่สามีมากขึ น  

-  ลดภาวะความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าของภรรยา  

-  สามีมคีวามภมูิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือภรรยา 

-  สามีจะมีความผูกพันและคุ้นเคยกับการอยู่บ้าน 

-  สามีจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาระงานบ้าน  

-  สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว  

-  สามีและภรรยาจะมีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ร่วมสร้างมาด้วยกัน  

-  ครอบครัวมีการท้ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
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การจดัการ 

งาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้าน   
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การใช้ชีวิตคู่ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ยังมีเรื่องมากมายที่ต้องขบคิดและรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่า...ถ้าชีวิตประจ าวันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตคู่ ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการท างาน การเงิน งานบ้าน และการเลี้ยงดูลูก 

  สาเหตุเพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และปรนนิบัติสามี ขณะที่ผู้ชายจะมีหน้าที่หลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวได้ด้วย ดังนั้น สามีและภรรยาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาคร่าว ๆ (จันทร์ – ศุกร)์ 
06.00 - 07.30 น. อาบน ้าแตง่ตัว เตรียมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย 

07.30 – 08.30 น.   เดินทางไปท้างาน  

08.30 – 16.30 น.   ท้างาน  

16.30 – 18.00 น.   เดินทางกลับบ้าน  

18.00 – 19.30 น.   เตรียมอาหาร หรือแวะซื อกับข้าว ทานอาหารเย็น  

เก็บล้างท้าความสะอาด  

19.30 – 22.00 น.   ดูแลลูก เวลาส้าหรับครอบครัว (ดหูนงั ฟังเพลง ๆลฯ) 

           บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 06.00 น.   พกัผ่อน          

ตารางเวลาคร่าว ๆ (เสาร ์– อาทิตย)์ 
07.00 - 08.00 น.   อาบน ้าแต่งตัว เตรียมอาหาร ทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น.   ท้างานบ้าน (ซักผ้า ท้างานบ้าน เตรียมอาหาร ฯลฯ) 

12.00 – 13.00 น.   ทานอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด   

13.00 – 16.30 น.   ท้าความสะอาดบ้าน รถ พกัผ่อน 

16.30 – 18.00 น.    เตรียมอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด  

18.00 – 22.00 น.   เวลาส้าหรับครอบครวั ได้แก่ ดูโทรทศัน ์ฟังเพลง และอ่ืน ๆ  

          บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 07.00 น.   พกัผ่อน          80 
 

 
     วิธีการจัดการ  

1. เปลี่ยนทัศนคติใหม่ เพราะปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ท างานนอกบ้านด้วย ดังนั้น ในเมื่อต่างฝ่ายต่างหาเงิน
มาจุนเจือครอบครัว ต่างฝ่ายจึงควรช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านด้วย  

2. แบ่งภาระงานบ้านอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากเวลาและความถนัดของแต่ละฝ่าย การช่วยแบ่งเบา
ภาระงานบ้านจะท าให้ภรรยาไม่เหนื่อย ไม่เครียดจนเกินไป และมีเวลาที่จะดูแลตัวเอง รวมทั้งสามีได้มากข้ึน  

3. ไม่ท าตัวอนามัยจนเกินไป เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ทั้งการท างาน
ประกอบอาชีพ ภาระงานบ้าน ขณะทีบ่างรายอาจต้องเลี้ยงดูลูกด้วย ดังนั้น หากการดูแลบ้านจะมีข้อบกพร่องไปบ้าง
ก็ควรมองอย่างเข้าใจ เพราะการจัดการกับภาระหน้าที่ทุกอย่างให้สมบูรณ์อาจเป็นไปได้ยาก  

4. หากภรรยารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะท าบางอย่างได้ ควรบอกและขอความช่วยเหลือสามีตรง ๆ ผู้ชาย
ชอบให้บอกตรง ๆ ไม่ควรใช้วิธีการบ่น กระทบกระแทก หรือ คิดไปว่าเขาจะรู้เอง เพราะความจริงเขาอาจไม่รู้ 
คิดว่าภรรยาท าได้เองโดยไม่ต้องการคนช่วย หรือ อาจคิดไปว่าการเข้ามาช่วยอาจท าให้ยุ่งยากมากขึ้นก็ได้   

5. ท าชีวิตให้ง่าย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกและทุ่นแรงมากมาย  เช่น 
เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เตาไมโครเวฟ อาหารส าเร็จรูป หรือ ทานอาหารนอกบ้านบ้าง แทนที่ต้องท าเองทุกมื้อ 
หรือ อาจจ้างคนมาช่วยท างานบ้าน เหล่านี้ จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง และมีเวลาในการท าสิ่งต่าง ๆ 
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4. การจัดการเรื่องการเลี้ยงดูลูก  

โดยธรรมชาติแล้ว เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ ดังนั้น หากต้องการให้
การอบรมสั่งสอนมีคุณค่าและได้ผล พ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนไปพร้อมกับการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก   

แต่เดิมการอบรมเลี้ยงดูลูกจะเป็นหน้าที่ของแม่ แต่ความเป็นจริง นักวิชาการระบุว่า การเลี้ยงลูก
ควรเป็นหน้าที่ของทั้งพ่อและแม่  เพียงแต่พ่อแม่อาจมีบทบาทความรับผิดชอบแตกต่างกัน โดย “แม่” อาจมีหน้าที่
หลักในการดูแลความเป็นอยู่ประจ าวัน  ส าหรับ “พ่อ” อาจมีหน้าที่เสริมเพื่อช่วยไม่ให้แม่เหนื่อยมาก 
สนับสนุนให้ก าลังใจแม่ มีหน้าทีเ่ล่นกับลูก และควบคุมระเบียบวินัยของลูก ดังนั้น ทั้งพ่อและแม่ต้องช่วยกันกระตุ้น
พัฒนาการทางความคิดและทางสังคมของลูก  

 
 

การที่สามีช่วยเหลืองานบ้าน มีข้อดีมากมาย ได้แก่  

-  ภรรยามีเวลาดูแลตนเองและดูแลเอาใจใส่สามีมากขึ น  

-  ลดภาวะความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าของภรรยา  

-  สามีมคีวามภมูิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือภรรยา 

-  สามีจะมีความผูกพันและคุ้นเคยกับการอยู่บ้าน 

-  สามีจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาระงานบ้าน  

-  สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว  

-  สามีและภรรยาจะมีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ร่วมสร้างมาด้วยกัน  

-  ครอบครัวมีการท้ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
 

80



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หากครอบครัวใดให้ฝ่ายหญิงแบกรับภาระการเลี้ยงดูลูกเพียงฝ่ายเดียว อาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้  

ผลกระทบต่อแม่  :  แม่จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เครียด น้อยใจ นานวันเข้าอาจเกิดปัญหาทางอารมณ์ กลายเป็น
ผู้หญิงขีห้งุดหงิด ขี้โมโห ขี้บ่น เจ็บป่วย หรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้า 

ผลกระทบต่อลูก  :  ลูกจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์ อาจรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ถูกปฏิเสธจากพ่อ 
บางรายอาจมีความรู้สึกว่าขาดความรักจากพ่อ และอาจมีการพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศที่แปรปรวน 

ผลกระทบต่อพ่อ  :  ภรรยาไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ดีเท่าท่ีควร 

ผลกระทบต่อครอบครัว :  ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพ่อแม่และลูกมีน้อย ซึ่งท้ายที่สุด อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในท่ีสุด 

    
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าผู้ชายบางรายอาจไม่มีความมั่นใจที่จะเลี้ยงดูลูก เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถท าบทบาท

หน้าที่นี้ได้ดีพอ หรือบางคนก็คิดว่าตนเองไม่ส าคัญ แม่น่าจะมีบทบาทส าคัญมากกว่า ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ในกรณี
สามีมีความคิดดังกล่าว ภรรยามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยแนะน าและสร้างความมั่นใจให้กับสามีได้ท าหน้าที่นี้ 
เพราะพ่อ คือ คนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก เป็นทั้งที่พ่ึงทางปัญญา ทางจิตใจ และเป็นตัวอย่างในความเป็นผู้ชาย
ที่ดีท่ีสุดให้กับลูก 

 
 

 ครอบครัว คือ ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น 
หากสมาชิกในครอบครัวมกีารด าเนินชีวิตอย่างสมดุล  

จัดการทุกส่ิงด้วยหลักของความเป็นจริง เหมาะสมกับการใช้ชีวติและสถานการณ์ปัจจุบัน   
ทุกคนก็จะสามารถใช้ชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข  

ซึ่งจะเป็นอกีรากฐานหนึ่งท่ีท าให้ครอบครวัเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ  
และ...น าไปสู่ครอบครวัท่ีอบอุ่นและเข้มแข็งได้ในท่ีสุด  

 

 

 

ท่ีมา   :   ปภาดา ชิโนภาษ. “คุณสามี-ภรรยาจะมีวิธีการจัดการ เร่ือง การงาน การเงิน งานบา้น และการเลีย้งดูลูกอยา่งไร? ... ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน” วารสารสตรแีละครอบครวั. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจ าเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2550, หน้า 11–13. (ปรับปรุงข้อมลู มีนาคม 2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

การที่สามีช่วยภรรยาเลี ยงดูลูกมีผลดี ดังนี   

- พ่อได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกมากขึ น  

- ลูกได้มีโอกาสในการซึมซับลักษณะของความเป็นผู้ชายจากพ่อ  

- ลูกจะได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายจากพ่อ 

- โดยทั่วไปผู้ชายจะมีความคิดแปลกใหม่ จึงสามารถน้าความคิด 

และท้ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้อย่างมากมาย ซึ่งจะส่งผลต่อ

พัฒนาการที่ดีของลูก  
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การจดัการ 

งาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้านงาน เงิน และงานบ้าน   
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การใช้ชีวิตคู่ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ยังมีเรื่องมากมายที่ต้องขบคิดและรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่า...ถ้าชีวิตประจ าวันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตคู่ ส าหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการท างาน การเงิน งานบ้าน และการเลี้ยงดูลูก 

  สาเหตุเพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงาน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงดูลูก และปรนนิบัติสามี ขณะที่ผู้ชายจะมีหน้าที่หลัก
ในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวได้ด้วย ดังนั้น สามีและภรรยาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเวลาคร่าว ๆ (จันทร์ – ศุกร)์ 
06.00 - 07.30 น. อาบน ้าแตง่ตัว เตรียมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย 

07.30 – 08.30 น.   เดินทางไปท้างาน  

08.30 – 16.30 น.   ท้างาน  

16.30 – 18.00 น.   เดินทางกลับบ้าน  

18.00 – 19.30 น.   เตรียมอาหาร หรือแวะซื อกับข้าว ทานอาหารเย็น  

เก็บล้างท้าความสะอาด  

19.30 – 22.00 น.   ดูแลลูก เวลาส้าหรับครอบครัว (ดหูนงั ฟังเพลง ๆลฯ) 

           บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 06.00 น.   พกัผ่อน          

ตารางเวลาคร่าว ๆ (เสาร ์– อาทิตย)์ 
07.00 - 08.00 น.   อาบน ้าแต่งตัว เตรียมอาหาร ทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น.   ท้างานบ้าน (ซักผ้า ท้างานบ้าน เตรียมอาหาร ฯลฯ) 

12.00 – 13.00 น.   ทานอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด   

13.00 – 16.30 น.   ท้าความสะอาดบ้าน รถ พกัผ่อน 

16.30 – 18.00 น.    เตรียมอาหาร เก็บล้างท้าความสะอาด  

18.00 – 22.00 น.   เวลาส้าหรับครอบครวั ได้แก่ ดูโทรทศัน ์ฟังเพลง และอ่ืน ๆ  

          บางครอบครัวอาจเป็นเวลาส่วนตวัของแตล่ะคน  

22.00 – 07.00 น.   พกัผ่อน          
81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หากครอบครัวใดให้ฝ่ายหญิงแบกรับภาระการเลี้ยงดูลูกเพียงฝ่ายเดียว อาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้  

ผลกระทบต่อแม่  :  แม่จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เครียด น้อยใจ นานวันเข้าอาจเกิดปัญหาทางอารมณ์ กลายเป็น
ผู้หญิงขีห้งุดหงิด ขี้โมโห ขี้บ่น เจ็บป่วย หรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้า 

ผลกระทบต่อลูก  :  ลูกจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์ อาจรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ถูกปฏิเสธจากพ่อ 
บางรายอาจมีความรู้สึกว่าขาดความรักจากพ่อ และอาจมีการพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศที่แปรปรวน 

ผลกระทบต่อพ่อ  :  ภรรยาไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ดีเท่าท่ีควร 

ผลกระทบต่อครอบครัว :  ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพ่อแม่และลูกมีน้อย ซึ่งท้ายที่สุด อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในท่ีสุด 

    
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าผู้ชายบางรายอาจไม่มีความมั่นใจที่จะเลี้ยงดูลูก เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถท าบทบาท

หน้าที่นี้ได้ดีพอ หรือบางคนก็คิดว่าตนเองไม่ส าคัญ แม่น่าจะมีบทบาทส าคัญมากกว่า ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ในกรณี
สามีมีความคิดดังกล่าว ภรรยามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยแนะน าและสร้างความมั่นใจให้กับสามีได้ท าหน้าที่นี้ 
เพราะพ่อ คือ คนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก เป็นทั้งที่พ่ึงทางปัญญา ทางจิตใจ และเป็นตัวอย่างในความเป็นผู้ชาย
ที่ดีท่ีสุดให้กับลูก 

 
 

 ครอบครัว คือ ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น 
หากสมาชิกในครอบครัวมกีารด าเนินชีวิตอย่างสมดุล  

จัดการทุกส่ิงด้วยหลักของความเป็นจริง เหมาะสมกับการใช้ชีวติและสถานการณ์ปัจจุบัน   
ทุกคนก็จะสามารถใช้ชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข  

ซึ่งจะเป็นอกีรากฐานหนึ่งท่ีท าให้ครอบครวัเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ  
และ...น าไปสู่ครอบครวัท่ีอบอุ่นและเข้มแข็งได้ในท่ีสุด  

 

 

 

ท่ีมา   :   ปภาดา ชิโนภาษ. “คุณสามี-ภรรยาจะมีวิธีการจัดการ เร่ือง การงาน การเงิน งานบา้น และการเลีย้งดูลูกอยา่งไร? ... ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน” วารสารสตรแีละครอบครวั. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจ าเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2550, หน้า 11–13. (ปรับปรุงข้อมลู มีนาคม 2559) 
ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.google.co.th และ http://pixabay.com/th 

การที่สามีช่วยภรรยาเลี ยงดูลูกมีผลดี ดังนี   

- พ่อได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกมากขึ น  

- ลูกได้มีโอกาสในการซึมซับลักษณะของความเป็นผู้ชายจากพ่อ  

- ลูกจะได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายจากพ่อ 

- โดยทั่วไปผู้ชายจะมีความคิดแปลกใหม่ จึงสามารถน้าความคิด 

และท้ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้อย่างมากมาย ซึ่งจะส่งผลต่อ

พัฒนาการที่ดีของลูก  
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GGGeeennndddeeerrr   

ความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นหญิงเป็นชาย  

เป็นสิ่งที่สังคม “ก ำหนด” ขึ้นมำ  
เป็นสิ่งที่เกิดจำก “ควำมคำดหวัง” ของสังคม 

ว่ำ...บทบำทของหญิงและชำย “ควร” เป็นอย่ำงไร  

สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ 

โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม   
 

เร่ิมต้นจากครอบครัว  
ดูแลเล้ียงดูลูกสาว/ลูกชาย ใหเ้สมอภาค 

 สอนและเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับเด็ก  
 ขจัดบทบำทและพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของทั้งหญิงและชำย 
 ไม่กระท ำกำรกดข่ี รังแก ก้ำวร้ำว ท ำร้ำย เอำเปรียบ เลือกปฏิบัติทั้งระหว่ำง         

หญิงกับชำย ชำยกับหญิง และเด็กกับผู้ใหญ่ 
 ลดอคติทำงเพศในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว 
 สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ และเรื่องของสิทธิในเน้ือตัวร่ำงกำย

ของทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชำย 
 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบคร ัว  
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 

 
 

 

ลูกชาย ใหเ้สมอภาค

ไม่กระท ำกำรกดข่ี รังแก ก้ำวร้ำว ท ำร้ำย เอำเปรียบ เลือกปฏิบัติทั้งระหว่ำง

GGGGGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr
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  ท ำไม   สังคมไทยสังคมไทยสังคมไทย    และ    
ครอบครัวไทยครอบครัวไทยครอบครัวไทย  ถงึวกิฤต ิ? 

 
 
 

 
 
 

  ค ำกล่ำวที่ว่ำ... “กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และคมนาคมขนส่งอย่างสุดขั้ว โดยไม่มีการค านึงถึง
การแบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกัน ขาดการค านึงถึง
พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และแหล่งน้ าสะอาด แนวทาง 
การพัฒนาท่ีล้วนก่อให้เกิดการปนเปื้อนแหล่ง
อาหาร มลภาวะเป็นพิษ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ 
และวัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่ งล้ วนส่ งผลกระทบอย่างมากมายต่อบุคคล 
ครอบครัว และสังคมโดยรวม ซึ่งแนวคิดการด าเนิน
ชีวิตตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกือบทั่วโลก
มีแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ แต่ละเลยการพัฒนามิติสังคม ละเลย
ผลกระทบที่มีต่อบุคคล ครอบครัว สังคม รวมถึง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบทุนนิยมได้ก่อให้เกิดกระแส
บ ริ โ ภ ค นิ ย ม  ที ่ เ ห ็ น ค ว า ม ส  า ค ัญ ข อ ง  
“ว ัต ถุ”  ม ากก ว่ า  “ คุณ ค่ า แ ล ะศ ักดิ์ ศ รี
ข อ งค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์”  ท้ายสุดได้ก่อให้เกิด
ปัญหามากมายตามมา” (รำยงำนสุขภำพคนไทย 
กระทรวงสำธำรณสุข, 2553) น่ำจะเป็นประเด็น
ที่หลำยท่ำนได้ยินกันมำพอสมควร แต่จะมีสักกี่ท่ำน
ที่เข้ำใจสิ่งที่กล่ำวมำอย่ำงแท้จริง  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เรียบเรียงบทความนี ้ขึ ้น เพื ่อถ่ายทอด
ความเป็นจริงให้คนในสังคมทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยได้สรุปข้อมูล
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยคาดหวังว่าผู้ที่มีโอกาส
ได้อ่านบทความนี้จะเข้าใจว่าท าไม “สังคมไทย และ 
ครอบครัว ไทย ”  ถึง ได้วิก ฤตมากมายขนาดนี้  
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จะท าใหส้ามารถตัดสินใจเลือกทางออกที่ดี เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 
 

ท ำควำมเขำ้ใจ.... 
 

83



84 
 

 
 
เร่ิมที่ : ท าความรู้จักทุนนิยมปัจจุบัน 

 
รำยงำนสุขภำพคนไทย กระทรวงสำธำรณสุข 

(2553) สรุปลักษณะเด่นของอุดมกำรณ์ โลกทัศน์ 
และค่ำนิยมแบบทุนนิยมไว้ ดังนี้ 

- มองมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิต (แรงงาน) 
ต้องท าให้ต้นทุนต่ า (ค่าจ้าง) เพื่อจะได้มีก าไรสูงสุด  

- มองมนุษย์เป็นลูกค้า หรือ ผู้บริโภคจึงต้อง
หากลยุทธ์โฆษณามากมาย น าไปสู่ “วัฒนธรรม
บริโภคนิยม”  

- มองทุนเป็นปัจจัยการผลิตส าคัญ จึงต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมาแปลงเป็นสินค้า น าไปสู่
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองไร้ขีดจ ากัด 

- มองและตัดสินคุณค่าด้วย “ราคา” มองทุกอย่าง
เป็นสินค้าเพียงเพื่อหาผลก าไร 

- ให้ความส าคัญกับระบบตลาดที่มีการแข่งขัน 
ซึ่งอาจท าให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูก แต่ปกติ
ระบบตลาดคนแข็งแรงกว่ามักจะได้เปรียบอยู่เสมอ 

- ยอมรับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล
อย่างไม่จ ากัด สังคมให้ความส าคัญของ “ปัจเจกชน” 
มากกว่าส่วนรวม น าไปสู่ระบบ “ปัจเจกนิยม” และ 
“อ านาจผูกขาด”  

 

 
 ซึ่งอุดมกำรณ์ โลกทัศน์ และค่ำนิยมดังกล่ำว 
ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตและก้ำวหน้ำ และส่งผลให้
คนกลุ่มเล็ก ๆ เพียงบางกลุ่มใช้โอกาสและอ านาจผูกขาด
เพ่ือกอบโกยทรัพย์สินและทรัพยากรอย่างไร้ขีดจ ากัด 
ซึ่งแนวควำมคิดดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดปัญหำอย่ำงมำกมำย
กับผู้คนส่วนใหญ่ ทั้งปัญหำควำมเหลี่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ 
ปัญหำสังคมวัฒนธรรม ชุมชนอ่อนแอ คุณค่ำควำมเป็นมนุษย์
ลดลง ศีลธรรมจริยธรรมขำดหำย ปัญหำสุขภำพ ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และภัยพิบัติ ฯลฯ (รำยงำนสุขภำพคนไทย 
กระทรวงสำธำรณสุข, 2553) กล่ำวได้ว่ำ คนส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบมำกมำยจำกระบบทุนนิยมดังกล่ำว  
 
 

 
ย้อนดู : ประเทศไทยในอดีต 

 
 
 ในอดีตประเทศไทยก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ระบอบกำรปกครอง ชุมชนส่วนมำกมีควำมเป็นอิสระ
และค่อนข้ำงเบ็ดเสร็จในตัวเอง ไม่เฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ
เท่ำนั้น  แต่รวมถึงด้ำนสังคม สุขภำพ ศำสนำ และ 
กำรปกครองดูแลตนเองด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
ชุมชนท้องถิ่นในประวัติศำสตร์เป็นสังคมที่โดดเดี่ยว
และเป็นอิสระจำกอ ำนำจรัฐ แต่หมำยควำมว่ำ ชุมชนท้องถิ่น
ในอดีตอยู่ห่ำงไกลจำกอิทธิพลของอ ำนำจรัฐ ท ำให้อ ำนำจรัฐ
ไม่มีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนมำกนัก ชุมชนท้องถิ่น
ต้องพึ่งพำตนเองในทุกด้ำน ส่วนกำรติดต่อกับชุมชนท้องถิ่น
ด้วยกันนั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดำอยู่แล้ว โดยเฉพำะ
กำรติดต่อแลกเปลี่ยนผลผลิตแบบถ้อยทีถ้อยอำศัย
และเป็นเครือข่ำยในท้องถิ่น เงินและตลำดมีบทบำทน้อย 
หรือแทบไม่มีบทบำทเลย (ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ อ้ำงถึงใน 
รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557 หน้ำ 92)  
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 ถึงแม้ต่อมำ ทุนนิยมจะเริ่มคืบคลำนเข้ำไป 
แต่ชุมชนชนบทไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ถูกดึงเข้ำสู่ระบบ
เศรษฐกิจและส ังคมของโลกสมัยใหม่อย ่ำง เต ็มต ัว  
จนกระทั่งภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ที่มีควำมสูญเสีย
จำกสงครำม  ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องฟื ้นฟูประเทศ 
โดยรัฐอ้ำงควำมชอบธรรมที ่จะเป ็นผู ้ออกแบบ และ
จัดกำรให้ อย่ำงน้อยก็ในด้ำนนโยบำยและกำรสนับสนุนอื่นๆ 
ผ่ำนกลไกของรัฐหลำยระดับ นโยบำยและโครงกำรพัฒนำ
ที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นชนบทจึงเกิดขึ ้นจ ำนวนมำก 
และได้ด ำ เนินต่อมำอย่ำงเข้มข้นตั ้งแต่ช ่วงทศวรรษ  
2500 เป็นต้นมำ โดยชุมชนท้องถิ่นกลำยเป็นฝ่ำยตั้งรับ 
(รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557 หน้ำ 92 – 93)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรพัฒนำในช่วงนั้นมีฐำนควำมคิดมำจำกเรื่อง 
“ควำมทันสมัย” ซึ่งมองว่ำกำรพัฒนำคือกำรท ำให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีควำมทันสมัย รัฐจึงต้องเร่งสร้ำงสิ่งบ่งชี้หรือ
สัญลักษณ์ของควำมทันสมัยต่ำงๆ ให้ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
ถนน ไฟฟ้ำ สุขำภิบำล โรงเรียน สถำนีอนำมัย โรงพยำบำล 
ฯลฯ ซึ่งโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้ท ำให้กำรด ำเนินชีวิต
ของคนในชุมชนท้องถิ่นสะดวกสบำยมำกขึ้น แต่อีกด้ำนหนึ่ง
ก็เป็นกำรเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นเข้ำกับโลกภำยนอก  
ซึ่งต่อมำส่งผลให้ทรัพยำกรในชุมชน ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ 
และผู้คนหลั่งไหลออกนอกชุมชนมำกขึ้น  ขณะที่อ ำนำจ
และอิทธิพลจำกภำยนอกก็ไหลบ่ำเข้ำไปในชุมชนอย่ำงมำก
ด้วยเช่นกัน  จนชุมชนในชนบทส่วนมำกตั้งรับไม่ทัน 
จำกเดิมที่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้แทบทุกด้ำนเปลี่ยนเป็น
สังคมที่ต้องพึ่งพิงเกือบทุกด้ำน ซึ่งกำรพัฒนำในแนวทำงที่รัฐ
เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญนี้ แทนที่จะท ำให้ช ุมชนท้องถิ ่น
สำมำรถยืนอยู ่บนขำของตนเองได้อย่ำงมั ่นคง กลับ
กลำยเป็นท ำใหชุ้มชนท้องถิน่อ่อนแอและสูญเสียอัตลักษณ์ 
 

 
ของตน รวมทั้งสูญเสียทุนทำงสังคม ทุนทำงปัญญำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติตำมมำด้วย นับว่ำเป็นข้อเสียที่ส ำคัญ
ของกำรพัฒนำตำมแนวทำงแบบทุนนิยมแบบเดิม ๆ นี้ 
(รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557 หน้ำ 93) 
 
 

ผลการพัฒนาตามระบบทุนนิยม : 
ส่งผลให้ “สังคมวิกฤต” 

 
 
  กำรพัฒนำในระบบทุนนิยมดังกล่ำว ส่งผลให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ที่มีผู้คนจำกชนบทหลั่งไหลย้ำยถิ่นเข้ำสู่เมือง 
มีกำรละทิ้งถิ่นฐำนและครอบครัว  เพื่อประกอบอำชีพ
หำรำยได้ หรือแม้กระทั่งเข้ำมำศึกษำเล่ำเรียนในเมืองหลวง 
หรือเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น  โดยประเทศไทยมีผู ้คนย้ำยถิ ่น
จำกชนบทสู่เมือง จำกร้อยละ 31.1 ในปี 2543 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 45.7 ในปี 2553 (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2556)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระบบทุนนิยมสร้ำงกรอบ  หรือแนวทำง
กำรด ำเนินชีวิตและตัดสินคุณค่ำของสิ่ งต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรกระท ำของมนุษย์ด้วยวัตถุมำกกว่ำ
คุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ท ำให้ผู้คน
ให้ควำมส ำคัญกับกำรหำรำยได้มำกกว่ำทุกสิ ่ง 
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันเต็มไปด้วยควำมเร่งรีบ 
แก่งแย่งแข่งขัน เอำรัดเอำเปรียบ ฉกฉวยโอกำส 
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ขณะที่
ผลของกำรพัฒนำได้ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย 
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ความจริงของประเทศไทย 

  
 

   - คนเพียงร้อยละ 20 ถือครองที่ดิน ร้อยละ 

89.5 ของประเทศ หรือ คนจ ำนวนร้อยละ 80 

ถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 10.5 ของประเทศ 

(รำยงำนสุขภำพคนไทย กระทรวงสำธำรณสุข , 

2556) 

  - บุคคลธรรมดำที่ถือครองที่ดินเกินกว่ำ 

100 ไร่ มีอยู่เพียง 4,613 รำย โดยมี 121 รำย 

ที่ถือครองที่ดินถึง 500 – 999 ไร่ และอีก 113 รำย 

ที่ถือครองที่ดินเกินกว่ำ 1,000 ไร่ (รำยงำน

สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล  ำ

ของประเทศไทย, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ. 2553)  
   - บัญชีที่มีเงินฝำกมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท 

มีอยู่ประมำณ 70,000 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 0.1 

ของบัญชีทั งหมดในประเทศ หำกคิดเป็นเงินฝำก

จะเป็นเงินรวม 3 ล้ำนล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 

42 ของเงินฝำกทั งประเทศ) แต่โดยทั่วไปคนหนึ่ง ๆ 

จะมีมำกกว่ำ 1 บัญชี หำกสมมติมีคนละ 2 บัญชี 

ก็หมำยถึง คนเพียง 35,000 คน เป็นเจ้ำของเงินฝำก

ร้อยละ 42 ของประเทศ และอำจน้อยกว่ำนี ห ำก

หลำยคนมีมำกกว่ำ 2 บัญชีขึ นไป (สภำนักพัฒนำ

เพื่อประชำธิปไตย, 2553) 

  - ครอบครัวที่รวยที่สุดร้อยละ 10 มีรำยได้

เฉลี่ย 90,048 บำทต่อเดือน (ส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพแพทย์ วิศวกร เจ้ำของธุรกิจ ฯลฯ) ส ำหรับ

ครอบครัวไทยเกือบครึ่งมีรำยได้ต่ ำกว่ำ 15,000 

บำทต่อเดือน ขณะที่รำยได้ครอบครัวเฉลี่ย

ทั งประเทศอยู่ที่ 23,000 บำทต่อเดือน โดยรำยได้

ที่ครอบครัวไทยได้รับมำกที่สุด คือ 7,000 – 8,000 

บำทต่อเดือน ซึ่งมีประมำณ 1.1 ล้ำนครอบครัว 

(มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ, 2557) 

  - ควำมเหลื่อมล  ำด้ำนควำมมั่ งคั่ งของ

ประเทศไทยอยู่เกือบอันดับสุดท้ำยของโลก คือ 

เหลื่อมล  ำมำกเป็นอันดับที่ 162 จำก 174 ประเทศ 

  โดย... 

      - กลุ่มที ่มั ่งคั ่งที ่สุดมีประมำณร้อยละ 10 

ของไทย ที่เป็นเจ้ำของเงินฝำกร้อยละ 93 ของประเทศ 

(มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ, 2557) 
 

 

 
 
 

สรุปข้อมูลการถอืครองทรัพยากรของคนรวยในประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ผลที่เกิดขึ น “กำรพัฒนำในระบบทุนนิยม ท ำให้

เกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนจนกับคนรวย และระหว่ำงประเทศ

จนกับประเทศรวย ช่องว่ำงอย่ำงนี น ำไปสู่ปัญหำมำกมำย 

ที่ชัดเจน คือ มันท ำลำยสิ่งแวดล้อม เพรำะต้องเอำ

ทรัพยำกรมำเปลี่ยนเป็นทุน” (ศ.นพ.ประเวศ วะสี, อ้ำงถึงใน

รำยงำนสุขภำพคนไทย กระทรวงสำธำรณสุข, 2553)  

 

รายการ จ านวน 
คนรวย  การถือครองทรัพยากร 

การถือครองที่ดิน  20 % ถือครองที่ดินกว่า 89.5 %  
การถือครองที่ดินของ
บุคคลธรรมดาเกิน 100 ไร่  

4,613 คน ถือครองที่ดินกว่า 80 % 

การถือครองทรัพย์สิน 
ของครอบครัวสมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎร์ (สส.) 

500 คน ถือครองทรพัย์สินเท่ากับ 2 
ล้านครอบครัว ซึ่งรวยกว่า
ครอบครัวไทย 99.9 % 

การเป็นเจ้าของเงินฝาก 10 % ถือครอง 93 % ของประเทศ  
การมีบัญชีเงินฝาก
มากกว่า 10 ล้านบาท 
จ านวน70,000 บัญชี  
(ถ้าคนหนึ่งมี 2 บัญชี             
ก็จะมี 35,000 บัญชี) 

0.1 % 
 

เงินฝากรวม 3 ล้านลา้นบาท  
(เงินฝาก 42% ของประเทศ) 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
ที่รวยที่สุด (สว่นใหญ่
ประกอบอาชพีแพทย์ 
วิศวกร เจ้าของธุรกจิ ฯลฯ 

10 % รายได้เฉลี่ย 90,048 บาท
ต่อเดือน 
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 นอกจำกด้ำนรำยได้และทรัพย์สินแล้ว ประเทศไทย
ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในมิติอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรสำธำรณสุข และควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรเข้ำถึง
โอกำสในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย  
       ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม จำกอดีตท่ีเคยเป็น
สังคมเกษตรกรรม (ได้แก่ ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ เลี้ยงสัตว์ 
และประมง) มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย ช่วยเหลือเกื้อกูล และ
พึ่งพำอำศัยกัน แต่เพรำะกำรพัฒนำตำมระบบทุนนิยม
เพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่ำนมำ ที่ยิ่งพัฒนำก็ยิ่งท ำให้เกษตรกร
ยำกล ำบำกมำกยิ ่ง ขึ ้น  จำก เดิมที ่ เ คยมีที ่ดินท ำกิน
อย่ำงเพียงพอ ปัจจุบันต้องเช่ำที่ดินท ำกิน ท ำให้ปัจจุบัน
มีผู้ท ำงำนภำคเกษตรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สภำพควำมเป็นอยู่
ในชุมชนกลำยเป็นต่ำงคนต่ำงอยู่ เอำรัดเอำเปรียบ และฉกฉวย
โอกำส ผู้คนหลงลืมอัตลักษณ์ ขำดควำมเชื่อถือในจำรีต
ประ เพณีท้ องถิ่ น  และขำดควำม เชื่ อถื อ ในควำมรู้
ควำมสำมำรถของคนรุ่นก่อนที่เคยมีบทบำทในกำรควบคุม
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ ส่งผล
มำกมำยต่อกำรด ำรงชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคม 
ท ำให้ผู้คนมีค่ำนิยมควำมเป็นปัจเจก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
และขำดจิตส ำนึกที่มีต่อชุมชนและสังคมมำกข้ึน 
   ในปี 2558 คดีเกี่ยวกับชีวิตร่ำงกำย เพศ และ
คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์เพิ่มขึ้น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2559) อุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.6 และในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559 
พบว่ำ มีอุบัติเหตุและมีผู้ เสียชีวิตเพิ่มถึง ร้อยละ 12.7 
สำเหตุหลักเกิดจำกพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถที่ไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎจรำจร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังถือ เป็นปัญหำสุขภำพ
อันดับหนึ่งของโลกรวมทั้งประเทศไทย ทั้งด้ำนจ ำนวนผู้ป่วย 
ผู้เสียชีวิต และภำระโรค จำกกำรรำยงำนขององค์กำร
อนำมัยโลก คำดว่ำในปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิต
จำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำก 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเบำหวำน
จ ำนวนถึง 44 ล้ำนคน โดยจะเพิ่มขึ้นมำกในกลุ่มประเทศ
ที่มีรำยได้ต่ ำและปำนกลำง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลสถิติสำธำรณสุข พบอัตรำผู ้เสียชีว ิต
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมำณร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิต
ในแต่ละปี สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 63 และ
โรคมะเร็งยังเป็นสำเหตุกำรเสียชีว ิตอันดับหนึ ่งของ
ประเทศ (อัตรำตำย  107.9 คน ต่อประชำกรแสนคน ) 
โดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส ำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน ทั้งนี้ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ยังก่อให้เกิดภำวะโรคสูง ซึ่งส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ
ทั้งในแง่ของภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรักษำพยำบำล และ
ผลิตภำพที่สูญเสียไป จำกข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสุข
ปี  2558 ประเทศไทยต้ องสูญเสี ยค่ ำใช้ จ่ ำยในกำร
รักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วย
ถึงปีละ 198,152 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของรำยได้
ป ร ะ ช ำ ช ำ ติ  ( ส ำ นั ก ง ำ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร พ ัฒ น ำ ก ำ ร
เศรษฐก ิจและส ังคมแห่งชำติ , 
2559) เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ทั ้ ง ที่  
สมุน ไพรไทยหลำยชนิด ได้รับ
กำรยอมรับ และมีมำตรฐำน   
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ผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
(อย.) และได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศว่ำมีสรรพคุณในกำรรักษำโรคและมีรำคำ
ไม่แพงเกินไป แตกต่ำงจำกยำแผนปัจจุบันที่มีรำคำแพง
และมีผลกระทบข้ำ ง เคียงต่อสุขภำพอย่ำ งมำกมำย 
ท ำไมโรงพยำบำลจึงได้นิยมสั่งซื้อยำแผนปัจจุบันมำกกว่ำ
กำรเลือกใช้ยำสมุนไพรของไทย 

 
 

ยาแผนปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ยิ่งกว่ำนั้น  ยังมีควำมพยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ผิดว่ำ สมุนไพรกินไม่ดี ส่งผลเสียต่อสุขภำพ ทั้งที่ แต่เดิม
คนไทยก็ ใช้ สมุน ไพรพื้ นบ้ ำนที่ ส่ วน ใหญ่หำไ ด้ ง่ำย
ในครัวเรือนและรำคำไม่แพงช่วยบรรเทำและรักษำโรค
มำนำนแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยาสมุนไพรพื้นบ้าน หาได้ง่ายในครัวเรือน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ยาสมุนไพรแคปซูลที่ผ่าน อย. มีมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยิ่งกว่ำนั้น ประเทศไทยยังมีปัญหำกำรคอรัปชั่น
มำกมำย เช่น ปัญหำทำงกระบวนกำรยุติธรรม กำรซื้อเสียง 
กำรติดสินบน ปัญหำยำเสพติด กำรขำดควำมโปร่งใส
ในกำรท ำงำนของฝ่ำยรำชกำร ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน ฯลฯ 
  เป็นที่ยอมรับว่ำ ปัญหำคอรัปชั่นเป็นปัญหำ 
ที่น ำไปสู่ควำมยำกจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรพัฒนำ
อย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำคอรัปชั่นถือเป็นปัญหำใหญ่
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และ
ดูเหมือนจะทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ส่งผล
กระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ กล่ำวได้ว่ำ ปัญหำคอรัปชั่น 
ในสังคมไทยมีมำอย่ ำ งช้ ำนำนจนฝั ง รำกลึก  เกี่ยวพัน
กับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมำอย่ำงยำวนำน และพบได้
เกือบทุกอำชีพ จึงส่งผลให้คนไทยไม่น้อยมองกำรทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเร่ืองปกติและยอมรับได้  
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ไทย : มีผลกำรวิจัย พบว่ำ มีภำคเอกชนประมำณร้อยละ 

81.2 ยอมรับว่ำเคยจ่ำยเงินสินบน หรือ “เงินใต้โต๊ะ” 

กว่ำ 2 แสนล้ำนบำทต่อปี หรือประมำณร้อยละ 25 - 30 

ของมูลค่ำงำน โดยกลุ่มอำชีพที่ถูกระบุว่ำมีกำรคอรัปชั่น

มำกที่สุด คือ นักกำรเมือง นักธุรกิจ และข้ำรำชกำร

ประจ ำ (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร์, 2556)  
  

 

ไทย : ดัชนีวัดภำพลักษณ์ปัญหำคอรัปชั่น (Corruption 

Perception Index : CPI) โดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใส

นำนำชำติ (Transparency International) ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัย Gottingen ประเทศเยอรมนี พบว่ำ ปี 2554 

ประเทศไทยอยู่ที่ล ำดับ 80 จำก 183 ประเทศ ได้คะแนน 

เพียง 3.4 คะแนน (คะแนน 10 หมำยถึงคอรัปชั่นน้อย

ที่สุด) (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2559)  

 
 

 
 

ผลการพัฒนาตามระบบทุนนิยม : 
ส่งผลให้ “ครอบครัววิกฤต” 

 
 

 ครอบครัวถือเป็นสถำบันหลักทำงสังคมที่เล็ก
ที่สุด ที่เป็นบริบทรำกฐำนของกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์ 
เนื่องจำกครอบครัวเป็นแหล่งก ำเนิดหล่อหลอมปลูกฝัง
และขัดเกลำทำงสังคมให้บุคคลเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์  
พร้อมเติบโตเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ  สถำบัน
ครอบครัวจึงเป็นสถำบันแรกในกำรพัฒนำมนุษย์ไปสู่สังคม 
ซึ ่งหำกสถำบันครอบครัวมีควำมอบอุ ่นและเข้มแข็ง  
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์ สมำชิกของครอบครัว
ก็ จะ เติ บ โต เป็ นคนดีมี คุณภำพ  สำมำรถ เผชิญกั บ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบันได้อย่ำงเข้มแข็ง  และเป็นบุคคล
ที ่มีคุณค่ำต่อสังคม  ดังนั ้น  สถาบันครอบครัวจึงเป็น 
“ทุนทางสังคม” ท่ีส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม 
และพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยตรง (ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว, 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แต่ทว่ำกระแสโลกำภิวัตน์ที่ เกิดขึ้นได้ส่งผล
กระทบต่อครอบครัวและสังคมอย่ำงมำกมำย สมำชิก
ในครอบครัวต้องเผชิญกับสภำวะเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำย 
ทั้งจำกปัจจัยภำยใน  ที่วัยท ำงำนมุ่งใช้เวลำส่วนใหญ่
ไปกับกำรท ำงำนประกอบอำชีพ ละเลยกำรดูแลเอำใจใส่
ครอบครัว ละเลยบทบำทหน้ำที่ที่พึงมีต่อกัน ขณะที่วัยเด็ก
ใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกับเพื่อน สื่อเทคโนโลยี และท ำกิจกรรม
ที่ไม่ค่อยสร้ำงสรรค์ อีกทั้งปัจจัยภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นชุมชน 
ภำวะทำงสังคม ภำวะทำงเศรษฐกิจ สภำวะสิ่งแวดล้อม 
และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ล้วนส่งผลให้
ครอบครัวมีแนวโน้มอ่อนแอลงเรื่อย  ๆ ซึ่งมิได้แตกต่ำง
ไปจำกหลำกหลำยครอบครัวในโลกใบนี้ และควำมซับซ้อน
ของปัญหำที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลกระทบเพียงปัจเจกบุคคล
เท่ำนั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว  ชุมชน และ
กำรพัฒนำสั งคมโดยรวมด้ วย  ส ำหรับผลกระทบ
ที่มีต่อครอบครัวไทยที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่  

 ครอบครัวละเลยกำรท ำบทบำทหน้ำที่ 
 ครอบครัวละเลยกำรท ำบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแล
เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรหลำน ทั้งที่ นักวิชำกำรระบุ
ชัดเจนว่ำ “ ใ นช่ ว งแรก เ กิ ด  –  5  ปี แ ร ก ขอ งชี วิ ต  
ถือเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดในการวางรากฐาน
ในการส่งเสริมพัฒนาการให้กับมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่มนุษย์
สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็วและดีที่สุด และนักวิชาการ
ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองในการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์
ในทุกด้าน 
 แต่เด็กไทยกลับไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่
จำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมในช่วงเวลำส ำคัญดังกล่ำว 
เด็กไทยขำดโอกำสแม้กระทั่งกำรได้กินนมแม่อย่ำงเดียว
ตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน หรือเพียงระยะเวลำ 3 เดือน
ก็ยังเกิดขึ้นได้ยำก กรมอนำมัยระบุว่ำ เด็กไทยมีปัญหำ
สุขภำพหลัก ๆ คือ กำรไม่ได้กินนมแม่อย่ำงเดียวจนครบ 6 
เดือน  กำรไม่ได้รับกำรส่ง เสริมพัฒนำกำรที่ถูกต้อง
ทั้งจำกครอบครัวและสถำนรับเลี้ยงเด็ก  กำรมีปัญหำ
สุขภำพฟันผุ และปัญหำโภชนำกำร 
 

  ไทย :  เด็กอำยุแรกเกิด - 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่ำงเดียว

ประมำณร้อยละ 12 เท่ำนั น ขณะที่เด็กที่อำยุระหว่ำง 6 - 23 

เดือน ได้รับอำหำรอย่ำงเหมำะสมเพียงร้อยละ 24 

(ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ UNICEF, 2555)  
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  ไทย : เด็กเพียงร้อยละ 29 ที่ได้รับกำรดูแลจำกพ่อแม่ 

ขณะที่เด็กอำยุ 3 – 5 ปี มำกกว่ำร้อยละ 50 ได้รับกำรดูแล

จำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ส่วนใหญ่ขำดคุณภำพ เด็กไทย

มีระดับ IQ และ EQ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ และมีปัญหำสุขภำวะ 

เช่น ภำวะผิดปกติแต่ก ำเนิด พัฒนำกำรผิดปกติ ปัญหำ

ทำงโภชนำกำร ขำดไอโอดีน ฯลฯ (รำยงำนสุขภำพคนไทย, 

2556)  

 
  กำรที่เด็กไทยขำดโอกำสในกำรได้กินนมแม่
อย่ำงเดียวตั้งแต่แรกคลอด – 6 เดือน ขำดโอกำสที่จะได้รับ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงเหมำะสม พ่อแม่ผู้ปกครอง
ขำดควำมรู้ และละเลยกำรดูแลเอำใจใส่และอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลำน ฯลฯ เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสำเหตุส ำคัญ
ที่ท ำให้เด็กไทยมีปัญหำพัฒนำกำรล่ำช้ำ  และเติบโตขึ้น
อย่ำงไม่มีคุณภำพ  
 โดยอัตรำกำรเกิดของเด็กไทยเฉลี่ย 8 แสนคน/ปี 
มีเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำถึง 2.4 แสนคน/ปี หรือร้อยละ 30 
โดยพบว่ำ เด็กมี IQ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ถึงร้อยละ 49 แต่หำกพ่อแม่
รู้เร็วก็สำมำรถเปลี่ยนปัญหำให้เป็นโอกำสในกำรพัฒนำได้ 
โดยนักวิชำกำรระบุว่ำ          
ถ้ ำ เด็ ก ไ ด้ รั บกำ รดู แล
ตั้งแต่ 0 – 5 ปี ด้วยวิธี 
“กิน กอด เล่น เล่า”* 
อย่ำงต่อเนื่อง จะสำมำรถ
ช่ ว ย แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ
พัฒนำกำรที่ล่ำช้ำของ
เด็กได้ (กรมสุขภำพจิต 
กระทรวงสำธำรณสุข , 
2557)  
    หมำยเหตุ  *  กิน คือ ให้เด็กกินนมแม่ และอำหำรตำมหลักโภชนำกำร  
     กอด คือ กอดให้ควำมรักควำมอบอุ่นลูก  
     เล่น คือ ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นของเล่นที่เหมำะตำมวัย  
     เล่ำ คือ เล่ำนิทำน 
 

 
  ทั้งนี้ ข้อมูลกำรประเมินผลกำรสอบ ONET 
ของเยำวชนไทยระหว่ำงปี 2553 – 2557 แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำหลักยังคงไม่ถึงร้อยละ 50 
ค่ำเฉลี่ยวิชำหลักของมัธยมศึกษำปีที่ 6 คะแนนต่ ำสุดอยู่
ระหว่ำงร้อยละ 29.52 – 37.31 และนักเรียนในกรุงเทพฯ 
ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยทุกระดับสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนในเขตภูมิภำค ทั้งนี้ ในระยะเวลำ 15 ปีที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนเป็นปัญหำหลักประกำรหนึ่ง
ที่ฉุดรั้งคุณภำพกำรศึกษำไทย (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559) 
 ยิ่งกว่ำนั้น กำรศึกษำเฉลี่ยของไทยกับประเทศ
ในกลุ่มอำเซียน พบว่ำ คนไทยอำยุ 25 ปีขึ้นไปมีกำรศึกษำ
เฉลี่ย 7.3 ปี น้อยกว่ำสิงคโปร์ (10.6 ปี) มำเลเซีย (10 ปี) 
ฟิลิปปินส์ (8.9 ปี) บรูไน (8.8 ปี) อินโดนีเซีย (7.6 ปี) และ
เวียดนำม (7.5 ปี) แม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรลงทุน
ด้ำนกำรศึกษำร้อยละ 20 ของงบประมำณรำยจ่ำยรวม 
หรือกว่ำ 500,000 ล้ำนบำทต่อปี และมีสัดส่วนงบประมำณ
กำรศึกษำสูงที่สุดในอำเซียน  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ส ำคัญอิทธิพลของเพื่อนและสื่อเทคโนโลยี
ที่ไร้ขอบเขต ท ำให้เด็ก/วัยรุ่นนิยมใส่เสื้อผ้ำรัดรูป ไม่สุภำพ 
ไม่เว้นแม้กระทั่งชุดนักศึกษำ ทั้งนี้ มีเด็กวัยรุ่นไม่น้อย
ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน โดยร้อยละ 27.4 
เป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 30.8 มีสถำนภำพเป็น
นักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 46.5 มีอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี 
(กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 2555) ปัญหำกำรตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่นของไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหำกำรท ำแท้ง
ที่มีข่ำวให้เห็นทำงสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง มีเด็กจ ำนวนมำก
เกิดมำจำกควำมไม่พร้อมของพ่อแม่ ขณะที่หลำยครอบครัว
ที่มีควำมพร้อมกลับไม่นิยมมีลูก  
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 ในอนำคตมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ  ประเทศไทย
ต้องเผชิญปัญหำ “เด็กเกิดน้อย แต่ด้อยคุณภำพ” ทั้งที่
ควำมเป็นจริงกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์ต้องเริ่มตั้งแต่กำรเกิด 
โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ 
และดูแลหลังคลอดทั้งแม่และทำรก กำรเกิดที่มีคุณภำพ
จะต้องเป็นผลมำจำกกำรตั้งครรภ์ที่ผู้หญิงมีควำมพร้อม
และตั้งใจ (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย,์ 
2556)  
  ในภำวะควำมจ ำเป็นที่สังคมบีบรัดให้ต้องใช้ชีวิต
อย่ำงเร่งรีบแข่งขัน ท ำให้ผู้คนเกิดควำมเหนื่อยล้ำและเครียด 
โดยเฉพำะผู้หญิงที่ต้องแบกรับภำระกำรท ำงำนประกอบอำชีพ
และดูแลครอบครัว และมีแนวโน้มเป็นหัวหน้ำครอบครัว
มำกขึ้น ขณะที่ปัจจุบันผู้ชำยมีส่วนร่วมดูแลครอบครัว
น้อยลงมำก  

 
 โดยมีข้อมูลว่ำ ผู้หญิงดูแลเลี้ยงดูลูก/ผู้สูงอำยุ
เฉลี่ย 3.05 ชั่วโมง/วัน ขณะที่ผู้ชำยเฉลี่ย 1.45 ชั่วโมง/วัน 
ในด้ำนงำนบ้ำน/ท ำอำหำร ผู้หญิงท ำเฉลี่ย 2.69 ชั่วโมง/วัน 
ผู้ชำยเฉลี่ย 1.60 ชั่วโมง/วัน (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 
2559) ทั้งนี้ ชำยไทยกว่ำ 1 ใน 2 ดื่มแอลกอฮอล์ และ
กว่ำ 1 ใน 3 สูบบุหรี่ (รำยงำนสุขภำพคนไทย กระทรวง
สำธำรณสุข, 2556) โดยคนไทยดื่มสุรำเพิ่มขึ้น แต่สูบบุหรี่
ลดลง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ควำมรุนแรงในครอบครัว 
  กำรที่ “วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่” ยังคงอยู่
อย่ำงเหนียวแน่นในสังคมไทย เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิด
ปัญหำภำยในครอบครัว ทั้งกำรทะเลำะเบำะแว้ง และ
ควำมรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ รวมถึงปัญหำควำมรุนแรง
ในสังคมที่ปรำกฏให้เห็นทำงช่องทำงสื่อต่ำง ๆ แทบทุกวัน 
 

  ไทย : ผู้กระท ำควำมรุนแรงส่วนใหญ่เป็นชำย ขณะที่

ผู ้ถูกกระท ำควำมรุนแรงถึงร้อยละ 87.39 เป็นหญิง 

โดยส่วนใหญ่ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย ร้อยละ 61.29 และ 

กำรท ำร้ำยทำงจิตใจ ร้อยละ 27.54 (ส ำนักงำนกิจกำรสตรี 

และสถำบันครอบครัว, 2557) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ไทย : มีสถิติผู้หญิงและเด็กถูกท ำร้ำยจ ำนวน 31,866 

รำยต่อปี หรือ 87 รำยต่อวัน หรือทุก 20 นำที มีผู้หญิง

และเ ด็กถูกท ำร้ ำย 1  รำย (ศูนย์พึ่ ง ได้  กระทรวง

สำธำรณสุข, 2557) ทั งนี  ไม่รวมกรณีที่ไม่มีกำรแจ้งควำม 

หรือ ไม่เป็นข่ำว 

 
 

 ควำมยำกจนและหนี สิน 

  หนี้สินครัวเรือนไทยขยำยตัวเร่งขึ้นมำกในช่วงปี 
2554 – 2555 โดยประเภทสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นมำกที่สุด คือ 
สินเชื่อเพื่อเช่ำซื้อรถยนต์ สำเหตุที่ท ำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น 
ได้แก่ (1) นโยบำยคืนภำษีรถยนต์คันแรกของภำครัฐ และ 
(2) ภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ ำซึ่งเอื้อต่อกำรก่อหนี้ นอกจำกนี้ 
ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น ควำมต้องกำรกู้ยืมเพื่อซ่อมแซม
หลังน้ ำท่วมปี 2554 และกำรแข่งขันปล่อยสินเชื่อรำยย่อย
ของสถำบันกำรเงิน ส่วนหนึ่งเพรำะธุรกิจขนำดใหญ่
ไประดมทุนผ่ำนกำรออกหุ้นกู้แทน (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 
2558) 
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 โดยปี 2558 ยอดคงค้ำงสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.3 หนี้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 สินเชื่อภำยใต้กำรก ำกับผิดนัด
ช ำระหนี้เกิน 3 เดือน และยอดคงค้ำงบัตรเครดิตเกิน 3 
เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.9 และ 25.7 ตำมล ำดับ  
 อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ปี 2556 หนี้สินครัวเรือน
ขยำยตัวชะลอลงต่อเนื่อง ถ้ำเทียบกับช่วงที่ขยำยตัวสูงสุด
ในปี 2555 แต่กำรผิดนัดช ำระหนี้ยังคงเพิ่มขึ้น คำดว่ำ ณ สิ้นปี 
2558 หนี้สินครัวเรือนจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 คิดเป็นร้อยละ 
81 ต่อ GDP (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ, 2559) 

 ผู้สูงอำยถูุกทอดทิ ง  

   ผลกระทบที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้ครอบครัว
ที่มีควำมพร้อมกลับไม่นิยมมีลูก ส ำหรับครอบครัวที่มีลูก
ก็นิยมมีลูกเพียง 1 – 2 คน ส่งผลให้อัตรำกำรเกิดลดลง 
และไทยมีอัตรำผู้สูงอำยุสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อปี 2548 
ประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุแล้ว (Ageing Society) 
ที่ร้อยละ 10.4 (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557) และมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอำยโุดยสมบรูณ ์
(Super Aged Society) ในปี 2576 (มหำวิทยำลัยมหิดล, 
2556 )  ซึ ่งจำกกำรที่ผู ้คนมีวิถีชีวิตที่เปลี ่ยนแปลงไป 
คนวัยท ำงำนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำ คัญกับกำรท ำงำน
ประกอบอำชีพมำกกว่ำกำรดูแลเอำใจใส่ครอบครัว ไม่เว้น
แม้กระทั ่งผู ้สูงอำยุที ่อยู ่ในวัยพึ่งพิงก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่
ตำมล ำพังมำกขึ้น ขณะที่มีหลำยครอบครัวที่ยกภำระกำรเลี้ยงดู
บุตรหลำนให้กับปู่ย่ำตำยำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ยิ่งกว่ำนั้น พบว่ำ ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ตำมล ำพัง
เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 6.64 ในปี 2555 
เป็นร้อยละ 7.78 ในปี 2557 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558) 

 

 ควำมอบอุ่นและเข้มแข็งลดลง 
  ดัชนีครอบครัวอบอุ่น  พบว่ำ ครอบครัวไทย
มีควำมอบอุ่นลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 68.31 (ปี 2555) 
เป็นร้อยละ 66.20 (ปี 2556) และลดลงเหลือร้อยละ 65.60 
ในปี 2557 โดยดัชนีบทบำทหน้ำที่ของครอบครัวลดลงจำก
ร้อยละ 73.85 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 65.70 ในปี 2557 
อัตรำคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกจับกุมและด ำ เนินคดี
โดยสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยมีข้อมูลว่ำเด็กและเยำวชนเหล่ำนั้นมำจำกครอบครัว
ที่แยกกันอยู่ถึงร้อยละ 74.52 ส ำหรับปัญหำเปรำะบำง
ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมอบอุ่นในครอบครัวไทย
ในปัจจุบัน คือ ปัญหำหนี้ครัวเรือนของไทย ที่มีอัตรำเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ โดยในปี 2557 
มีหนี้ครัวเรือน 10.43 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเป็นหนี้ที่เกิดจำกกำรกู้
เพื่อซื้อที่อยู่อำศัยถึงร้อยละ 27 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558) 

  ที่ส ำคัญ ข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทย ของส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว (2557) ซึ่งใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดเดียวกันระหว่ำงปี 
2555 – 2557 ปรำกฏว่ำ  มีจั งหวัดที่ ผ่ ำนเกณฑ์
มำตรฐำนครอบครัว เข้มแข็งลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
จำกปี  2555  ที่มีจังหวัดผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 16 จังหวัด 
ลดลงเหลือ 13 จังหวัด ในปี 2556 และในปี 2557 
ลดลงเหลือเพียง 5 จังหวัดเท่ำนั้น (ได้แก่ สุโขทัย เลย 
มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร) ซึ่งเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ 
จังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็งล้วนเป็น
จังหวัดที่ยังคงสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่แบบดั้งเดิม
ที่มีกำรใช้ชีวิตสอดคล้องและพึ่งพิงธรรมชำติอยู่สูง
แทบทั้งสิ้น  

  อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว (เปลี่ยนชื่อภำยหลังปรับปรุงโครงสร้ำง
กระทรวงในปี 2558) ได้มีกำรปรับตัวชี้วัดและเกณฑ์
กำรประเมินใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรน ำมำใช้เร็ว ๆ นี้ 
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ทางออกในการพัฒนาสังคมไทย : 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. ปรบัตวั (Adjustment) 

 
  ที่กล่ำวมำข้ำงต้น น่ำพอท ำให้เห็นภำพชัดเจน
ได้ว่ำท ำ ไมประเทศไทยถึงมีปัญหำมำกมำยขนำดนี้ 
ซึ่งปัจจุบันปัญหำเริ่มปรำกฏเห็นเด่นชัดมำกขึ้น จะเห็นได้จำก
ภำพปัญหำสังคมที่ปรำกฏให้เห็นจำกสื่อต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
ไม่เว้นในแต่ละวัน ซึ่งหำกเรำยังคงพัฒนำประเทศตำมระบบ
ทุนนิยมแบบเดิม ๆ เหมือนดังที่ผ่ำนมำ อนำคตประเทศไทย
คงจะยิ่งเลวร้ำยมำกข้ึนกว่ำที่เป็นอยู่ 
  ขณะนี้  ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรปฏิรูป
ประเทศ เรำคงต้องหันกลับมำทบทวนว่ำ เรำจะมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงประนีประนอม และปรำศจำก
ควำมขัดแย้งได้อย่ำงไร  

 
 
เริ่มจำก...  
 ปรับที่ตนเอง  :  รู้จักศึกษำหำควำมรู้อยู่เสมอ 
ยึดหลักค ำสอนทำงศำสนำที่นับถือ และยึดหลักคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต รวมทั้งรู้จัก
ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชำติ  

 ปรับที่ครอบครัวของตนเอง  :  ให้เวลำ ให้ควำมรัก 
ให้กำรดูแลเอำใจใส่  รู้ จักเรียนรู้ ในกำรอยู่ร่ วมกัน และ
รับผิดชอบบทบำทหน้ำท่ีที่พึงมีต่อครอบครัว  

 ปรบัทีชุ่มชนของตนเอง  :  ชุมชนท้องถิ่นควรต้อง
หันมำจัดกำรตนเอง เพื่อกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 และ (ร่วม) ปรับเปล่ียนสังคมไทย  :  ร่วมเสนอ
ควำมคิดเห็น เป็นพลเมืองที่ดี ไม่ก่อปัญหำ และมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม  
 

  ทำงออก 

ปรบัตวั 

ชมุชนทอ้งถิน่
จัดกำรตนเอง 

เลอืกระบบ 
ทนุนยิม 
ที่ดกีวำ่ 

ทุนนิยมที่ไม่ได้ 
มุ่งแสวงหาก าไร
เพียงอย่างเดียว 
 

ทุนนิยมที่กลไกตลาด 
ถูกควบคุมอย่างเหมาะสม  

มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

จัดการตนเองทุกด้าน
ที่มีความพร้อม 

• เศรษฐกิจ  
• สังคม  
• การศึกษา  
• ความเสมอภาค  
• ความเป็นธรรม  
• สิ่งแวดล้อม  
• ทรัพยากร  
• วัฒนธรรม 

ปรับที่ตนเอง 
 

ปรับที่ครอบครัว
ของตนเอง 

 

ปรับที่ชุมชน 
ของตนเอง 

 

(ร่วม) ปรับเปลี่ยน
สังคมไทย 

 
• รู้จักศึกษาหาความรู้  
• ยึดหลักค าสอนทางศาสนา 
• ยึดหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• รู้จักใช้ชีวติให้สอดคล้องกับธรรมชาต ิ 

• ให้เวลา   
• ให้ความรัก  

• ให้การดแูลเอาใจใส ่   
• เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน 

• รับผิดชอบบทบาทหน้าที่    

• ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

• ร่วมเสนอความคิดเห็น 
• เป็นพลเมืองที่ด ี  
• ไม่ก่อปัญหา 
• มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 

ทำงออก
ชมุชนท้
จัดกำร

ลอืกระบบ
ทนุนยิม
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 ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น 
ในสังคมสำมำรถอำศัยอยู่ร่วมกันได้อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข 
มีคุณค่ำมีศักดิ์ศรี มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมปลอดภัย
จำกภัยทำงสังคมและภัยพิบัติตำมธรรมชำติอย่ำงมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป 
 

2. มองหำระบบทุนนยิมที่ดีกว่ำ 

 
 อมำร์ต เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศำสตร์ 
รำงวัลโนเบล ระบุว่ำ “ถึงแม้ทุนนิยมจะท าให้เกิดวิกฤต
อย่างไร เราก็ไม่ต้องการทุนนิยมใหม่ เพียงแต่เราต้องมี
ความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับทุนนิยม เพราะทุนนิยมที่ดีกว่า 
คือ ทุนนิยมที่ไม่ได้มุ ่งแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นทุนนิยมที่กลไกตลาดถูกควบคุมอย่างเหมาะสม 
มีความโปร่งใส และเป็นธรรม” (รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557) 
 ขณะนี้ รัฐบำลไทยก ำลังปฏิรูปประเทศ และ
มีมำตรกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปรับโครงสร้ำงทำงภำษี โดยลดภำระ
ทำงภำษีให้กับคนชั้นกลำงและชนชั้นล่ำง และก ำลัง
พิจำรณำมำตรกำรจัดเก็บภำษีทรัพย์สิน ภำษีมรดก ฯลฯ 
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและเปิดโอกำสให้กลุ่มชนชั้นสูง
ได้ช่วยแบ่งปันและเอื้อเฟื้อโอกำสและทรัพยำกรที่มีอยู่
ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังคงมีควำมยำกล ำบำก  
จึงคำดหวังว่ำคนไทยจะปรับแนวคิดตำมระบบทุนนิยมที่
ดีกว่ำ เพื่อให้ทุกคนในสังคมสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำง
ร่มเย็นเป็นสุข 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของคนระดับฐานรากที่ยังยากล าบาก ซึ่งที่ผ่านมา 
ได้พยายามเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของกระทรวงจะท าได ้
และพยายามผลักดันให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึง
บริการที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตได้โดยเสมอภาค 
ทั้งนี้ กระทรวง พม. ตระหนักถึงความเป็นจริงว่า 
การแก้ไขปัญหาสังคมทั้งระบบต้องมีความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ ้น ต้องมีทางออกใน 
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และต้องมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยทุกคน 
ประเทศจึงจะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 

3. ชุมชนท้องถิน่จดักำรตนเอง 
 

 ประเทศไทยมีอำณำบริเวณกว้ำงใหญ่ ถ้ำยังคงมี
แนวทำงพัฒนำที่ให้รัฐส่วนกลำง หรือหน่วยงำนรัฐในพื้นที่
ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย เป็นหลักในกำรพัฒนำประเทศหรือ
จัดกำรเรื่องต่ำง ๆ ทั้งหมด คงเป็นแนวทำงที่มีโอกำส
ประสบควำมส ำเร็จได้ค่อนข้ำงยำก ตรงกันข้ำมกำรพัฒนำ
ประเทศที่มุ่งส่ง เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเอง 
ที่น่ำจะเป็นกำรแก้ปัญหำที่ถูกจุดและตรงกับควำมต้องกำร
ของคนในชุมชนท้องถิ่นมำกที่สุด เพรำะคงไม่มีใครทรำบ
ปัญหำและควำมต้องกำรของคนในชุมชนท้องถิ่นได้ดี
เท่ำกับคนในชุมชนท้องถิ ่นเอง ชุมชนท้องถิ ่นที ่ลุกขึ ้น
จัดกำรตนเองจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ 
ประชำชนจะได้เรียนรู้กำรกระท ำและควำมต้องกำรของตนเอง 
และควำมเข้มแข็งของผู้คน คือ เกรำะหรือภูมิคุ้มกันที่ดี
ที ่ส ุดส ำหรับทุกเรื ่อง ซึ่งนั ่นจะเป็นกำรพัฒนำที ่ยั ่งยืน
อย่ำงแท้จริง  ที่ส ำคัญ หำกประชำชนสำมำรถอำศัย
ในชุมชนท้องถิ่นของเขำได้ ก็จะไม่คิดย้ำยถิ่นฐำนไปไหน 
ครอบครัวก็จะได้อยู่พร้อมหน้ำกัน ซึ่งแตกต่ำงจำกแนวทำง 

กำรพัฒนำที่จัดกำรโดยหน่วยงำนของรัฐ หรือ องค์กร หรือ
บุคคลภำยนอก ที่ส่วนใหญ่มักขำดควำมเข้ำใจ ขำดกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ส ำคัญ ยัง เป็นกำรพัฒนำ
ที่ก่อให้เกิดปัญหำอย่ำงมำกมำยตำมมำ ดังที่ได้ปรำกฏให้เห็น
เด่นชัดแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดังนั้น หำกเข้ำใจว่ำชุมชนท้องถิ่นเป็นรำกฐำน
ส ำคัญของประเทศ ก็จะเข้ำใจว่ำแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศที่เหมำะสม คือ กำรให้ชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเอง
ในทุก ๆ ด้ำนที่มีควำมพร้อม ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรศึกษำ ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม 
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ทรัพยำกร และวัฒนธรรม (รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557 
หน้ำ 114) โดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และ
มาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งให้ความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง 
และน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   
 อย่ำงไรก็ตำม ชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงมี
ควำมแตกต่ำงอยู่มำก บำงพื้นที่อำจขำดแคลนทรัพยำกร
ที่จ ำเป็น  บำงพื้นที่ประชำชนอำจยังไม่มีควำมพร้อม
เพียงพอ กล่ำวคือ ยังขำดจิตส ำนึกในกำรพึ่งพำตนเอง 
กำรขำดควำมตระหนักรู้ในศักยภำพของตน จึงยังจ ำเป็น 

ต้องได้รับกำรหนุนเสริมจำกพลังภำยนอก ทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนท้องถิ่น ที่ควรเข้ำไปมี
บทบำทในกำรหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดควำมตระหนักรู้ และ
เกิดควำมรู้สึกว่ำตนมีอ ำนำจและมีศักยภำพที่จะจัดกำร
สิ่งต่ำงๆ ด้วยตัวของเขำเอง ทั้งนี้ ชุมชนท้องถิ่นจัดกำร
ตนเองที่ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยจะมีพลังที่ เข้มแข็ง 
สำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิรูปและพัฒนำสังคมจำกฐำนรำกได้ 
กล่ำวได้ว่ำ ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐำนรำกที่ส ำคัญของประเทศ 
ดังนั้น หำกสำมำรถท ำให้คนในชุมชนท้องถิน่สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ กำรพัฒนำประเทศจึงจะมีควำมมั่นคงและยั่งยืน
ได้อย่ำงแท้จริง (รำยงำนสุขภำพคนไทย, 2557) 
 
 

   
 

  ดังนั้น  บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งกระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (อปท . ) ซึ่งถือ เป็นกลไกที่ส าคัญ
ของรัฐในการขับเคลื่อนการท างาน คงต้องปฏิรูป
การท างานของตนเอง โดยต้องท าบทบาทหน้าที่
หนึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น
มีความรู้และมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ
ของตน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่น
มีความสามารถและมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐควรต้องระมัดระวั ง
ไม่ท าบทบาทเดิม ๆ ที่มักเข้าไปสั่งการให้เขา “ท า” 

หรือ “ไม่ท า”  อะไร  โดยไม่ถามความคิดเห็น  

หรือ  ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น 
เหมือนเช่นที่ผ่านมา  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้ 
จะท าให้ผู ้อ่านได้เข้าใจปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้น 
และมีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันและ
เหมาะสมต่อไป  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“  โ ล ก ใ บ นี้  โ ล ก ใ บ นี้  โ ล ก ใ บ นี้  จ ะ ไ ม่พิ น าศ ด้ วยน ้า มื อคน ช่ั วจ ะ ไ ม่พิ น าศ ด้ วยน ้า มื อคน ช่ั วจ ะ ไ ม่พิ น าศ ด้ วยน ้า มื อคน ช่ั ว  

แ ต่ มั น จ ะพั งพิน าศ ด้ วยน ้า มื อ  

ข อ ง คนท่ีคนท่ีคนท่ี ได้แต่มองได้แต่มองได้แต่มอง 
แ ต่ ไ ม่ คิ ดจ ะ ท า อ ะ ไ ร เ ล ย ต่ า งห าก ”  

 
“The world will not be destroyed by those who do evil,  
but by those who watch them without doing anything.” 

 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) 

“““ แ ม้ โ ล ก เ จ ริญ ด้ ว ย วั ตถุแ ม้ โ ล ก เ จ ริญ ด้ ว ย วั ตถุแ ม้ โ ล ก เ จ ริญ ด้ ว ย วั ตถุ    
จ น ก อ ง สู ง ก ว่ า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์จ น ก อ ง สู ง ก ว่ า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์จ น ก อ ง สู ง ก ว่ า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์    
แ ต่ ค ว า ม เ ร่ า ร้ อ น แผด เผ าแ ต่ ค ว า ม เ ร่ า ร้ อ น แผด เผ าแ ต่ ค ว า ม เ ร่ า ร้ อ น แผด เผ า    
จ ะ ท วี ย่ิ ง ก ว่ าพ ร ะ อ า ทิ ต ย์จ ะ ท วี ย่ิ ง ก ว่ าพ ร ะ อ า ทิ ต ย์จ ะ ท วี ย่ิ ง ก ว่ าพ ร ะ อ า ทิ ต ย์    
ถ้ า มั ว แ ต่ คิ ด ว่ า  วั ต ถุ มี ค่ าถ้ า มั ว แ ต่ คิ ด ว่ า  วั ต ถุ มี ค่ าถ้ า มั ว แ ต่ คิ ด ว่ า  วั ต ถุ มี ค่ า    

ม า ก ก ว่ า  ศี ล ธ ร ร มม า ก ก ว่ า  ศี ล ธ ร ร มม า ก ก ว่ า  ศี ล ธ ร ร ม ”””    
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
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ครอบครัวครอบครัวครอบครัว กบั ปรปรประชาคมอาเซียนะชาคมอาเซียนะชาคมอาเซียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่เกือบตลอดเวลา 
และจากกา รที ่ป ระ เทศ ไทย เ ข้า สู ่ก า ร เ ป็น ประชาคมอา เ ซียน
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น  
 

 ท ำให้ประเทศไทยต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญ 

ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงจริงจังมำกขึ้น  

เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ไปจนถึงสถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร 

และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเฉพำะตัวบุคคลเอง 

ที่ต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ  

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานรัฐ 
ที่มีภารกิจหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการดูแลเลี ้ยงดูและ
อบรมสั่งสอนหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้กับบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดี 
มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

อาเซียน (Asean) 
 

อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 
ASEAN) เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ  
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ไทย 
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนาม  
 

วัตถุประสงค์การก่อต้ังอาเซียน 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม ยกระดับ
รายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่น และกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยคาดหวังว่าการร่วมมือกันจะท าให้อาเซียน
แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 
 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
ข้อดี เช่น  

 ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเปิดกวา้งมากขึน้  
 เศรษฐกิจมีการขยายตัว เพราะการเปิดเสรีด้าน

การค้า จะท าให้ประชากรอาเซียน 10 ประเทศ 
และอาเซียน+3 รวมทั้งอาเซียน+6 รวมอยู่ใน
ตลาดเดียวกัน 

 กระจายความเจริญมากขึ้น จากการพัฒนาถนน
เช่ือมต่อกันระหวา่งภูมิภาค 

 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง จากการน าเข้า
วัตถุดิบปลอดภาษี และการน าเข้าสินค้าเกษตร
ราคาถูกจากประเทศสมาชิก 

 ผู้ประกอบการไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศสมาชิกทีมีค่าแรงถูกกว่าได้ เพื่อลดต้นทุน 

 แต่ละประเทศต่างได้รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนความรู ้และเทคโนโลยีระหวา่งกัน 

ข้อเสีย เช่น 
 พลเมืองไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่ง จะหางานยากขึ้น 
 แรงงานต่างด้าวแย่งใช้บริการพื้นฐานของคนไทย 

เช่น โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
 มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และ

สิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้น จากการเปิดด่านชายแดนที่เดิน         
เข้าออกสะดวก และประชากรไม่รู้ธรรมเนียมและ
กฎหมายของไทย รวมทั้งของพลเมืองอาเซียนของ
ชาติอื่น ๆ ดว้ย    

www.ประเทศอาเซียน.com 

97 
 

   
   

ครอบครัวครอบครัวครอบครัว กบั ปรปรประชาคมอาเซียนะชาคมอาเซียนะชาคมอาเซียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่เกือบตลอดเวลา 
และจากกา รที ่ป ระ เทศ ไทย เ ข้า สู ่ก า ร เ ป็น ประชาคมอา เ ซียน
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น  
 

 ท ำให้ประเทศไทยต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญ 

ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงจริงจังมำกขึ้น  

เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ไปจนถึงสถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร 

และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเฉพำะตัวบุคคลเอง 

ที่ต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ  

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานรัฐ 
ที่มีภารกิจหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการดูแลเลี ้ยงดูและ
อบรมสั่งสอนหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้กับบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดี 
มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

อาเซียน (Asean) 
 

อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 
ASEAN) เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ  
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ไทย 
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนาม  
 

วัตถุประสงค์การก่อต้ังอาเซียน 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม ยกระดับ
รายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่น และกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยคาดหวังว่าการร่วมมือกันจะท าให้อาเซียน
แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 
 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
ข้อดี เช่น  

 ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเปิดกวา้งมากขึน้  
 เศรษฐกิจมีการขยายตัว เพราะการเปิดเสรีด้าน

การค้า จะท าให้ประชากรอาเซียน 10 ประเทศ 
และอาเซียน+3 รวมทั้งอาเซียน+6 รวมอยู่ใน
ตลาดเดียวกัน 

 กระจายความเจริญมากขึ้น จากการพัฒนาถนน
เช่ือมต่อกันระหวา่งภูมิภาค 

 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง จากการน าเข้า
วัตถุดิบปลอดภาษี และการน าเข้าสินค้าเกษตร
ราคาถูกจากประเทศสมาชิก 

 ผู้ประกอบการไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศสมาชิกทีมีค่าแรงถูกกว่าได้ เพื่อลดต้นทุน 

 แต่ละประเทศต่างได้รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนความรู ้และเทคโนโลยีระหวา่งกัน 

ข้อเสีย เช่น 
 พลเมืองไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่ง จะหางานยากขึ้น 
 แรงงานต่างด้าวแย่งใช้บริการพื้นฐานของคนไทย 

เช่น โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา 
 มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และ

สิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้น จากการเปิดด่านชายแดนที่เดิน         
เข้าออกสะดวก และประชากรไม่รู้ธรรมเนียมและ
กฎหมายของไทย รวมทั้งของพลเมืองอาเซียนของ
ชาติอื่น ๆ ดว้ย    

www.ประเทศอาเซียน.com 
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  โดยได้ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้  

1. ศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม (ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา/
ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิต)  

2. ให้การดูแลเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลาน  
ด้านร่างกาย     :   ดูแลความปลอดภัย และเลี้ยงดูให้เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  
ด้านจิตใจ        :   ให้ความรักความอบอุ่น ให้เวลา และอบรมสั่งสอนปลูกฝังหลักคดิคณุธรรมกับเด็ก 
ด้านสติปัญญา/ความรู้  :  ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา 
ด้านทักษะชีวิต  :   การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ/์ความเครียด วินัยเชิงบวก ทักษะการใช้ชีวิตที่จ าเป็น 
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น  

3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
4. ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง  
5. เป็นที่พ่ึงของบุตรหลานและคนในครอบครัว     

 

  นอกจากแนวปฏิบัติข้างต้น คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ยังควรต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้บุตรหลาน
มีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนมีทักษะในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความเป็นพลวัตได้
อย่างเข้มแข็ง  

และในฐานะของสมาชิกของประชาคมอาเซียน ครอบครัวควรปลูกฝังและให้ความรู้แก่บุตรหลานเพิ่มเติม ดังน้ี  
 การปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน และ

ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย  
 การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เกือบตลอดเวลา และปรับตัวกับสภาพสังคมที่จะมีชนชาติอื่น
เข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยมากขึ้น  

 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้การใช้ภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
   คนไทยต้องรู้จักการปรับตัวในการจัดการชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างปกติและรู้เท่าทัน  
ไม่ให้การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว 
ส าหรับผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้
อย่างรอบด้าน และมีการพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ นอกจากนั้น 
ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน รู้จักจัดการและแก้ไขปัญหา 
และสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
       ท้ังนี้ คงไม่ต้องเป็นกังวลเกินไปว่า การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบอย่างไร 
เพียงแค่ทุกท่านรู้จักพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ เชื่อว่าคนไทยจะสามารถปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิต  ประจ าวันได้เป็นปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ถึงแม้จะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้หรือไม่ก็ตาม 

 

แหล่งอ้างอิง 
เว็บไซต์ประเทศอาเซียน.com สืบค้นจากเวบ็ไซต์ http://www.ประเทศอาเซียน.com เมื่อเดอืนกันยายน 2556   
เว็บไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/asean/th/other/2363 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  
เว็บไซต์องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.thai-aec.com/category. เมือ่วนัที ่17 มีนาคม 2559  
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รค อ ครัวบ
ต้องมาก่อน

Family comes First

การเตรียม
ความพร้อม
สำาหรับพ่อแม่ยุคใหม่

1 การใช้ชีวิตคู่

การเลี้ยง
ดูเด็ก

65 ทักษะชีวิต
ครอบครัว

ครอบครัว
กับสังคม83

    

    

    

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดทำาหนังสือ เรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน” ขึ้น

มีทั้งปรับปรุงจากบทความเดิม และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ 

โดยนำาเสนอเป็นเรื่อง ๆ ในรูปแบบของบทความ

ที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำาหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา 

หรือ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือยาว ๆ หรือซับซ้อนมากนัก 

เพื่อให้...

คู่สามีภรรยา...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ 

พ่อแม่และผู้ปกครอง...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

สมาชิกทุกคนในครอบครัว...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวที่จำาเป็น 

และเป็นการเสนอมุมมองในฐานะที่ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ทั้งนี้ คาดหวังว่า...

หนังสือจะเป็นประโยชน์สำาหรับคู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัว  

ที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข 

ที่สำาคัญ...จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำางานของภาคีเครือข่ายการทำางานในชุมชนพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวครอบครัวครอบครัว.........ต้องมาก่อนต้องมาก่อนต้องมาก่อน   
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จัดท าหนังสือ เรื่อง “ครอบครัว...ต้องมาก่อน” ขึ้น 
มีท้ังปรับปรุงจากบทความเดิม และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่  

โดยน าเสนอเป็นเร่ือง ๆ ในรูปแบบของบทความ 
ท่ีมีเนื้อหาส้ันกระชับ อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะส าหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา  

หรือ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือยาว ๆ หรือซับซ้อนมากนัก  
 

เพื่อให้... 
คู่สามีภรรยา...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่  

พ่อแม่และผู้ปกครอง...ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็ก 
สมาชิกทุกคนในครอบครัว...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวท่ีจ าเป็น  

และเป็นการเสนอมุมมองในฐานะท่ีครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 

ท้ังนี้ คาดหวังว่า... 
หนังสือจะเป็นประโยชน์ส าหรับคู่สามีภรรยา พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัว   

ท่ีจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข  
ท่ีส าคัญ...จะเป็นความรู้เบ้ืองต้นท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการท างานของภาคีเครือข่ายการท างานในชุมชนพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
 

 

 

 

 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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