
1 
 

 

               ปีท่ี 17    ฉบบัท่ี 4     มกราคม  2558 

 

 

 

 

หลุมพรางแหงความรัก 

 

  

เคยเห็นเด็กแบบนี้กันบางไหม 

- กับขาวเต็มโตะ  แตเลือกจะกินอยางอื่นท่ีไมมี 
- ทําถุงเทา กลองขาว หนังสือ กระเปาหายอยูบอย ๆ  

โดยไมสนใจจะตามหา 
- มีคนชวยเตรียมของไปโรงเรียนใหทุกวัน  วันไหนไมมีก็

บนวาไมมีคนทําให   

ท่ีบานมีแบบนี้ดวยหรือเปลา 
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อาการท้ังหมดนี้มีสาเหตุรวมกันคือ  การท่ีเด็กไมเห็น
คุณคาของส่ิงตาง ๆ และคนท่ีทําอะไร ๆ ให  ซ่ึงเปนลักษณะ

ท่ัวไปรวมสมัยของเด็กยุคนี้  ไมเฉพาะในครอบครัวท่ีมีฐานะ
เทานั้น  แตทุกระดับเศรษฐสังคม  จึงยากท่ีทุกวันนี้เราจะไมเห็น

เด็กท่ีมีลักษณะทํานองนี้ 

ทําไมจึงเปนเชนนั้น 

 ถาเราเปนเด็กท่ีเพิ่งเขามาเปนสมาชิกใหมของโลก  ยังไม

รูวาอะไรเปนอะไรเทาใดนัก  เห็นแมเอาอาหารใสเตาไมโครเวฟ 
กดปุม สักพักก็เอาออกมากินได  เห็นพี่กดปุมโทรทัศนก็มีภาพ

ฉายเปนเรื่องเปนราวใหดู  เห็นพอกดปุมโทรศัพท ก็สามารถ
พูดคุย เลนเกม ถายรูป ฯลฯ ไดสารพัด  เราจะเห็นโลกเปนเชน
ไร 

 อะไร ๆ ไดมาอยางงายดาย  ไมตองทําอะไรมากไปกวา
กดปุม  แปบเดียวก็เสร็จ  ไมตองรอนาน  ถาไมไดอะไรในทันที

จึงเปนเรื่องท่ียอมรับไมได ผิดวิสัย   เครื่องอํานวยความสะดวก
บํารุงความสบายมีสารพัน  ชีวิตจึงงายดาย  ท้ังยังมีพี่เล้ียงคนใช
พอแมปูยาตายายคอยบริการอีกตางหาก   

 สมัยกอนพอแมมีลูกเปนโขยง  แตยุคหลังครอบครัวสวน
ใหญไมเพียงมีลูกนอยลง  ยังมีลูกชาลงดวย  เพราะใชเวลาไปกับ

การทํางานสรางฐานะกอน  เม่ือคิดวาพรอมแลวจึงคอยมีลูก  
ทําใหสะสมเงินทองต้ังตัวไดมากกวา  เม่ือมีลูกจึงมีปจจัยท่ีจะ
ตอบสนองความตองการของลูกไดมากกวา  พรอมท่ีจะจับจายใช

สอยเพื่อลูกไดมากกวา  ประกอบกับตัวหารเฉล่ียจํานวนลูกนอย
กวา  ลูกแตละคนจึงไดรับมากกวาเด็กสมัยกอน 
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 ยิ่งไปกวานั้น จากความรู เรื่องจิตวิทยาเด็กท่ีขยายไป
กวางขวางข้ึน   ทําใหพอแมยุคหลังใหความใสใจตอสภาพจิตใจ 

ความรูสึกนึกคิดของลูกมากข้ึน  ตองการเห็นลูกมีความสุข  เม่ือ
ลูกไมมีความสุขเพราะอยากไดของท่ีเห็นโฆษณาหรือท่ีเพื่อนมี  

พอแมก็อยากใหลูกดีใจ มีความสุข สมหวัง ไดส่ิงท่ีตองการ  จึง
ใหของนั้นแกลูก  เพื่อใหลูกมีความสุข  พอแมทําไปดวยเจตนาดี
แท ๆ   ดูเหมือนไมนาจะมีอะไรผิดท่ีทําใหลูกมีความสุข  นาจะ

ทําใหลูกรักพอแมท่ีคอยตอบสนองความตองการของลูก  นาจะ
เปนส่ิงท่ีสมควรทํา 

 แตผลการวิจัยของดร. Dan Kindlon ผศ. ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวารด  พบวาเด็ก
วัยรุนท่ีบอกวาพอแมเขมงวด  ก็บอกวามีชีวิตท่ีดีในครอบครัว  

แตพอแมท่ีเด็กไมชอบกลับเปนรายท่ีปลอยลูกตามใจชอบ  ใหลูก
คนหาขอบเขตเอาเอง  ไมไดใหลูกรับผลจากการกระทําของ

ตัวเอง 

 ลูกตองการอะไรจากพอแมหรือ?    

ส่ิงท่ีลูกขอจากพอแม  ไมวาจะเปนของเลน รองเทา 

สมารทโฟน น้ําอัดลม ของท่ีเพื่อนมี ฯลฯ   ไมใช ส่ิงท่ีเขา
ตองการจริง ๆ หรอก  ความตองการท่ีแทจริงไมใชส่ิงท่ีเขาพูด

ออกมา  แตเปนส่ิงท่ีเราตองพิจารณาดูวาจําเปนตอการดํารงชีวิต
ในโลกของเขา  ซ่ึงก็ คือ ความรัก ความอบอุน อาหาร 
เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล การศึกษา การนําทาง  ส่ิง

เหลานี้ เปนส่ิงท่ีเราจําเปนจะตองใหเขาตามความเหมาะควร  
ถึงแมวาเขาจะไมไดรองขอก็ตาม  นอกเหนือจากนี้ไมใชส่ิงท่ี
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จําเปน  เราตองพิจารณาดูวาถาใหหรือไมใหจะสงผลอยางไรตอ
เขา  รวมท้ังในระยะยาวดวย   

อุตสาหกรรมโฆษณาท่ีเฟองฟูอยางมากในสังคมบริโภค
นิยม  ทําใหคนเช่ือวาตนจะตองมีสินคานั้น ๆ จึงจะมีความสุข 

ทันสมัย  ทําใหเสนแบงระหวางความจําเปนและความตองการ
ลางเลือนลงไป  

 พอแมหลายรายกลัววาถาลูกไมไดของเลนเหมือนเพื่อนจะ

มีปญหาคาใจไปจนโต จะมีปมไปตลอดชีวิต   จึงไมกลาขัดใจลูก  
ปฏิเสธลูกไมเปน 

 เปนธรรมดาท่ีความรักลูกจะทําใหพอแมมักอยากใหลูกได
มี ไดใชของท่ีดีท่ีสุด  แตถึงลูกจะไมไดใสรองเทาช้ันดี ไมมีกระติก
น้ําเกรดเอ ไมไดใชปากกาเลิศหรู  ชีวิตก็ไมไดดอยคาแตอยางใด  

ถาลูกใชแตของเกรดเออยูเปนประจํา  เวลาไมมีของระดับนี้ก็เปน
ปญหา  ใชไมได  ไมมีความพอใจเสียอีก    

ถาตามใจลูกเพราะอยากใหเห็นวาพอแมรัก  ลูกก็จะตีคา
ความรักเปนขาวของวัตถุท่ีได  นําไปสูหลุมพรางของวัตถุนิยม 
บริโภคนิยมโดยไมรูตัว  ซ่ึงนั่นคงไมใชส่ิงท่ีเราตองการใหเกิดข้ึน  

แตการกระทําของเรากลับปูทางไปสูจุดนั้นโดยท่ีเราไมเจตนา   

แนนอนพอแมทําไปดวยเจตนาดี  ไมไดต้ังใจหรือมุงหมาย

จะกอใหเกิดผลรายกับลูกแมแตนอย  ความจริงแลวตรงขาม
ตางหาก  พอแมตองการทําอยางดีท่ีสุดเพื่อลูก  ทวา ส่ิงท่ีทํา
กลับไปบ่ันทอนขวางก้ันการเรียนรูบทเรียนและทักษะท่ีจําเปนใน

ชีวิตของลูกไปเสีย   
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ถึงแมเราจะรักลูกเพียงใด  อยากใหในส่ิงท่ีลูกตองการ 
หรือส่ิงท่ีคิดวาเขาควรมีควรไดเพียงใด  ก็ตองคอยยั้งตัวเองไว  

พิจารณาดูใหดีเสียกอนวาเกินขอบเขตของลูกท่ีจะจัดการกับส่ิงท่ี
ไดรับหรือไม  จะกอใหเกิดผลอยางไรตอลูกบาง 

 เม่ือมองดูปริมาณของเลน ของใช โอกาส อภิสิทธิ์ ความ
บันเทิง ฯลฯ ท่ีลูกมีและไดรับมาโดยไมตองใชความพยายามของ
ตัวเองเลย  ก็จะเห็นไดไมยากวาเหตุใดเขาจึงรูสึกวาเปนสิทธิตาม

ธรรมชาติของตนท่ีจะไดส่ิงเหลานั้น ท่ีจะครอบครอง ทวงถาม 
กลาวอาง  เปนหนาท่ีของผูใหญท่ีจะจัดสรรส่ิงตาง ๆ ใหเขา  

เพราะเขาเคย
ชิ น กั บ ก า ร
ไดมาโดยไมรู 

ไม ใส ใจด วย
ซํ้าวามาจาก

ไหน  มีใคร
ตองทําอะไร
ไปแคไหนเพื่อชวยใหเขามีอาหารดี ๆ กิน มีเส้ือผาสะอาด ๆ ใส  

มีเครื่องใชอยางดี พาไปไหนมาไหน  เขาจึงไมเห็นคุณคาของส่ิงท่ี
ไดรับและส่ิงท่ีผูอื่นทําให   

กระนั้น การใหทุกอยางท่ีลูกตองการ ทุกเม่ือท่ีตองการ  
ก็ยิ่งทําใหเขายิ่งอยากไดของท่ีดีกวานั้น ใหมกวานั้น มากกวานั้น
ยิ่งข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ  ไมรูจักความพอ  ไมมีความพอใจใจในส่ิงท่ีมี

อยู  ไมมีความพอใจในชีวิต  ไมเห็นคุณคาของส่ิงท่ีมี   แทนท่ี
จะมองวาส่ิงท่ีพอแม ผูใหญทําให โอกาสท่ีคนอื่นหยิบยื่นให เปน

ประดุจของขวัญท่ีไดรับ  กลับเห็นวาตนเกิดมาเพื่อไดรับการดูแล 
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บริการจากพอแม  เห็นวาพอแมมีอยูเพื่อคอยชวยใหตนไดในส่ิงท่ี
ตองการ  คาดหมายวาพอแมจะตองให  ขณะท่ีพอแมรุนหลัง

คํานึงถึงความรูสึกของลูกมากกวารุนกอน  เด็กรุนหลังกลับ
คํานึงถึงความรูสึกของพอแมนอยกวารุนกอน  คํานึงถึงแตตัวเอง

และความตองการของตนเปนหลัก 

ใชวาพอแมทําใหลูกเพราะเห็นวาเปนหนาท่ี  พอแมสวน
ใหญทําไปดวยความรักความหวงใย  โดยท่ีลูกก็รูวาพอแมรัก  

แตไมเห็นคุณคาของความรัก  และเพราะรูวารักจึงคิดวาพอแม
ยอมตองยอมตาม 

 บางครอบครัวดวยความรักลูก อยากให ลูกได ดังใจ
ปรารถนา  ถึงกับบอกลูกวาวันเกิด/ปใหมนี้อยากไดอะไรรายมา
เลย  แลวพอแมก็พยายามสรรหาใหตามรายการท่ีลูกแจกแจง 

 ส่ิง ท่ีเ กิดข้ึนคืออะไร  เด็กถูกกระตุนใหนึกถึงความ
ตองการ ความอยากไดใครมี   ซ่ึงอาจจะไมไดอยูในใจเขามาแต

แรก  ความคิดนี้ถูกดึงข้ึนมาอยูในโฟกัสของเขา  แทนท่ีจะแสดง
ใหลูกเห็นวาเรารักดวยการตอบสนองในส่ิงท่ีลูกเรียกรองตองการ  
ไมเปนการดีกวาหรือท่ีเราจะแสดงความรักดวยการอยู กับลูก 

ใกลชิดลูก กอด จูงมือ ลูบหลัง เลานิทานใหฟง พูดคุย เดินเลน
ดวยกัน 

 เราทุกคนตางเรียนรูจากประสบการณ  ถาส่ิงท่ีลูกเรียนรู
ไมใชส่ิงท่ีเราอยากใหเขาเรียน  ก็ตองเปล่ียนประสบการณของ
เขาเสียใหม  เริ่มจากเปนแบบอยางใหเขา  หากเราใชชีวิตโดย

มองเห็นถึงคุณคาของส่ิงท่ีไดรับ  ลูกก็จะรับเอาคานิยมนี้ไปเอง  
เราใหประสบการณเขาจากการประพฤติปฏิบัติของเราใน
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ชีวิตประจําวัน  คานิยมท่ีจะอยูในตัวลูกเม่ือโตข้ึน  ไมใชส่ิงท่ีเรา
ยัดเยียดใหเขา  ใหเขาทองปาว ๆ  หรือตอบใหถูกตอง  แตเปน

ส่ิงท่ีเขาเห็นเราทํา  มีโอกาสมากมายในแตละวันท่ีเราจะแสดง
ความรูคุณใหลูกเห็น  เปนตนวา  เวลาแมทําอาหารหรือซัก

เส้ือผาให  พออาจขอบคุณ  เวลาพอขับรถพาไปไหนหรือ
ซอมแซมของใชให  แมก็ขอบคุณ   

 โดยมากแทนท่ีจะแสดงความรูคุณออกมา  เรามักแสดง

ความคิดเห็น วิพากษวิจารณ บนวา ตําหนิติเนียน  เม่ือไดรับ
บริการไมทันใจ ไมถูกใจ  ซ่ึงลูกก็จะทําเชนนั้นตามไปดวย  เวลา

ลูกหรือเราบน ก็พยายามช้ีใหเขาใหความสําคัญกับดานลบให
นอยลง  มองเห็นดานดีท่ีมองขามไป  ฝกใหปรับมุมมองและรูจัก
ยืดหยุน  แคลูกรูจักพูดวา “ขอบคุณ” ยังไมพอ  ตองปลูกฝง

ความรูสึกขอบคุณลงในใจของเขาดวย  เพราะการขอบคุณไมใช
แคเรื่องมารยาท  แตเปนเรื่องของความคิด ทัศนคติ  คนเราไม

สามารถอยูไดดวยตัวเอง  ตองพึ่งพาอาศัยความชวยเหลือจาก
ผูอื่นในเรื่องตาง ๆ อยูเสมอ  การมองดวยสายตาท่ีเห็นคุณคา 
คือการมองเห็นความเช่ือมโยงระหวางการรับและการให  จะได

ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพอยางจริงใจ  เม่ือรูวาใครหรืออะไร
ชวยใหเกิดดานบวกของชีวิตข้ึนไดสําหรับเขา  เด็กก็จะเรียกรอง

อะไรโดยคํานึงถึงแตตัวเองนอยลง   เห็นคุณคาของส่ิงท่ีไดรับ
มากข้ึน  แทนท่ีจะนึกถึงแตส่ิงท่ีไมมี ท่ีอยากได 

ขาวของเครื่องใชลูกท่ีมีอยูก็ตองชักนําใหรูจักเอาใจใสดูแล  

ไมเท่ียวท้ิง ทําหาย หรือใชอยางไมใสใจ  ทําใหชํารุดเสียหายโดย
ใชเหตุ 
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ส่ือโฆษณาและวัฒนธรรมการบริโภคมีอิทธิพลตอตัวเรา
เองเพียงไร  หากเราปลอยใหทัศนะนี้ชักนําการกระทําของเรา  

คอยเปรียบตัวเองกับส่ิงท่ีคนอื่นมี  คอยหาสินคาออกใหมมาใช  
เราก็ไมอาจคาดหวังใหลูกแตกตางจากนี้ไปได  ทําใหลูกเห็นวา

การไมมีอะไรอยางท่ีคนอื่นมีไมใชเรื่องผิดแปลกเสียหาย  เราก็มี
วิถีของเรา  คนอื่นก็มีวิถีของตน  เวลาลูกร่ํารองจะเอาของ
เหมือนเพื่อน จะไดปฏิเสธไดเต็มปากเต็มคํา 

 มีผลการวิจัยหลายช้ินซ่ึงศึกษาเด็กท่ีเห็นคุณคาของส่ิงท่ี
ไดรับ  เปรียบเทียบกับเด็กท่ีไมเห็น เชน งานวิจัยของ Dr. David  

Bredehoft  ศาสตราจารยจิตวิทยาและครอบครัวศึกษา 
มหาวิทยาลัย Concordia  ซ่ึงพบวา เด็กท่ีไดรับการปรนเปรอ
มากมักสนใจส่ิงภายนอก เชน ช่ือเสียง ความร่ํารวย วัตถุ ความ

สวยงาม  ไมสนใจการทําใหสังคมดีข้ึน  หรือการชวยใหผูอื่นมี
ชีวิตท่ีดีข้ึน  นอกเสียจากตนจะไดรับส่ิงตอบแทน  คนประเภทนี้

มักยากท่ีจะประสบความสําเร็จในการงาน  เพราะไมเช่ือวาตน
จะตองทํางานหนัก  ตองทุมเทความพยายามเพื่อใหบรรลุผล  
มักโทษคนอื่นเม่ือมีอะไรผิดพลาด  สวนเด็กท่ีไมไดทุกอยางท่ี

ตองการเสมอไป  มีแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญแกส่ิงภายใน
มากกวา  เชน  การพัฒนา การเรียนรู จุดมุงหมาย การสราง

สัมพันธภาพท่ีมีความหมาย การสรางโลกใหนาอยูข้ึน มองโลกใน
แง ดีมากกวา มีความหดหูหรือเครียดนอยกวา  มีปญหา
พฤติกรรมนอยกวา  

 โลกท่ีเราและลูกอยู  เปนโลกท่ีเราไมไดในส่ิงท่ีตองการ
เสมอไป  และไมไดในทันที  ลองนึกภาพดูวาเม่ือลูกโตข้ึนไป 

ทํางาน มีครอบครัว จะมีผลอยางไร  เขาจะดูแลตัวเองไดแคไหน  
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เขาจึงตองเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางการใชความพยายาม
และการบรรลุผล  ตอไปเม่ือโตข้ึน เขาทํางาน  เขาจะตองสรร

หาส่ิงท่ีตองการเอาเอง   ถาเม่ือยังเล็กเขาผานการเล้ียงดูโดยเรา
สงของท่ีเขาตองการใหเฉย ๆ  ก็เทากับบอกเขาวา “ลูกไมตองทํา

อะไรหรอก  ลูกจะไดทุกอยางในชีวิตเอง”   

 ตัวอยางนาประทับใจของการมองโลกดวยทัศนะท่ีรูคุณ 
มาจากคนขายปลาคนหนึ่ง  เม่ือลูกคาทักทายวาเปนอยางไรบาง  

คําตอบท่ีไดรับทําใหคนถามอึ้งไปเลย  เขาตอบวา “โชคดีมาก  
กลับบานไปก็มีเตียงใหนอน มีอาหารใหกิน มีน้ําใหอาบ  ผมโชค

ดีมาก”  หากลูก ๆ ของเรามองโลกดวยทัศนะเชนนี้ได  เขาคงมี
ความสุขความพอใจในชีวิตไดไมยากเลย  

ไมมีพอแมคนไหนอยากใหลูกผิดหวัง เสียใจ โกรธ  ไมมี

ใครชอบฟงลูกรองไห คร่ําครวญ พร่ําบน เซาซ้ี  การตามใจลูก
เปนเรื่องงาย  ท่ียากคือการหักหามใจตัวเอง  ปฏิเสธไมใหส่ิงท่ี

เปนพิษตอลูก  

 ปกติเรามักชอบของงายกัน อะไรท่ีงายกวาเรามักเลือก
อยางนั้น ไมวาจะเปนการเดินทาง ทําอาหาร ทํางาน  แตใน

เรื่องการเล้ียงลูก หากเลือกงายไวกอนอาจสงผลหนักหนวงในวัน
ขางหนา  ชนิดท่ีแกไขไดยากกวาการทุมเทความพยายามในวันนี้ 

 พอแมจํานวนมากพยายามหาคําตอบ คําแนะนํา วิธี
แกปญหาเรื่องลูก  แตเม่ือถึงเวลาปฏิบัติ  มาตรการสําคัญท่ีจะ
สงผลไดจริง ๆ   กลับมักมีเหตุผลรอยแปดมาอางวา  ทําไมจึง

ไมสามารถ ไมควร หรือไมยอมทํา  ผลจากการทําหรือไมทําก็จะ
ตกกับลูกนั่นเอง   
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 การเ ล้ียง ลูกใหออกมาดี ในยุคสมัย ท่ี ทุกอย างง าย
สะดวกสบายเปนเรื่องยาก  ตองใชความพยายามหนัก  ตองมี

ความคงเสนคงวา  ตองรูตัวอยูเสมอ  แตก็ใหผลคุมคาในบ้ัน
ปลาย  ผิดกับการไมยอมเหนื่อยต้ังแตตน  ซ่ึงอาจยิ่งตองเหนื่อย

หนักกวาอีกหลายเทาในภายหลัง 

 

 

 

กลาท่ีจะเปนตัวเอง 

 

ในชีวิตของมนุษย มีเสนทางการดําเนินชีวิตใหเราเลือก

มากมาย  แตหลายคนก็เลือกหนทางท่ีบางครั้งเราก็ไมไดเปนผูขีด

ข้ึนเอง  แตเลือกเพราะถูกขีดจากกรอบความคิดของคนรอบขาง 

กรอบของสังคม การวิพากษวิจารณ  หากเราทําไมเหมือนคนอื่น 

อาจถูกตัดสินวาเรานั้นเปนคนแปลก  และหากเราเลือกเสนทางท่ี

ไมเหมือนคนอื่น  เสนทางนั้นก็ชางดูนากลัว ดูไมม่ันคง ไมรูวามี

อะไรรออยู  เพราะเราไมเห็นผลของมัน เหมือนกับทางท่ีคนเคย

เดินแลวท่ีเราไดเห็นผลของมันวาถาเราเดินทางนั้นจะเปนเชนไร 
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แมมันอาจจะดูนากลัวท่ีเราเลือกและกลาท่ีจะเปนตัวของ

ตัวเอง แสดงความเปนตัวเอง และเลือกทางเดินของตัวเอง  แต

แทจริงแลวหากเราไมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและมองหา

ศักยภาพท่ีแทจริงของตัวเอง  ก็ไมไดมีทางไหนท่ีผิดหรือถูก ไมได

มีทางไหนท่ีแปลกหรือปกติ  ถาเราไมไปตัดสินมันเสียกอน  

เพราะแมเราไมมีความสามารถเหมือนคนอื่น  แตเราก็มีบางอยาง

ท่ีคนอื่นไมมีเชนกัน  

หนึ่งชีวิต หนึ่งการเดินทาง กับเสนทางท่ีเราจะเปนผู

กําหนดเอง  เสนทางท่ีไมเคยมีใครเดินมากอน อาจจะฟงดูนา

กลัว  แตทุก ๆ จังหวะในชีวิตของคนเรายอมมีผิดพลาด  

สุดทายความผิดพลาดเหลานั้นก็จะเปนประสบการณแกเรา  

สุดทายไมมีคําวาเสียเวลา  สุดทายไมมีคําวาสูญเปลา  เพราะทุก 

ๆ อยางท่ีเกิดข้ึนคือการเรียนรูใหเราไดเติบโต. 

 

 ปยธิดา  ภุชคนิตย 
 ปญโญทัยรุน 4 
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