
บทนำ

คณุผูอานคะ 

หากถามวา “ลูกใครนารักท่ีสุดในโลก...ยกมือข้ึน!” ทุกทานคง

ชิงกันยกมือจาละหว่ัน...ลูกฉัน...ลกูฉัน...ลกูฉันน่ีแหละยอดเย่ียมกวา

ใครๆ 

ถกูคะ...ถกูแลว... 

คุณพอคุณแมยอมรูจักลกูของตนเองดีกวาใครๆ...รูวาลกูนอย

นารักสักเพียงไหน 

ไมมีใครไดสัมผัสผิวนุมละมุนของเขามากเทาเรา ไมมีใครไดยิน

เสียงออแอ...เออ...ออ... ไมมีใครเห็นประกายตาสดใส ไมมีใครไดกล่ิน

เสนผมหอมกรุน และไมมีใครเฝาติดตามความเฉลียวฉลาดนาเอ็นดู

ของลกูรักไดเทาคุณพอคุณแมอยางแนนอน 

...คนที่ใกลชิดที่สุดจึงเปนผูที่มีโอกาสดีที่สุดในการชื่นชมยินดี

ในความนารักท่ีสุดน้ี และเปนคนสำคัญท่ีสุดในการสนับสนุนใหเด็ก

นารักท่ีสุดน้ีเติบโตเปนผูท่ีมีความสุขท่ีสุดจากความเกงและความดีท่ี

พัฒนาเพ่ิมพูนตามวัยดวย 

หนาท่ีย่ิงใหญน้ีอยูในมือคุณพอคุณแมคะ 

เราผูเปนพอแมชางโชคดีเหลือเกินท่ีธรรมชาติมอบหมายใหทำ

หนาท่ีสำคัญน้ีบนพ้ืนฐานแหงความรักอยางเต็มใจ 



ท่ีสำคัญ หนาท่ีน้ียังจูงใจใหเราอยากปรับปรุงตนเองใหเปนท้ัง

ส่ิงแวดลอมและตนแบบท่ีงดงามของลกูรักอีกดวย 

เพราะมุงใหลูกฉลาด เราจึงขยันอานขยันเลา 

เพราะหมายใหลูกสดใส เราจึงเรียนรูการปลอยวางความโกรธ 

รูจักยืดหยุนใหอภัย 

เพราะคาดหวังใหลูกเปนคนด ี เราจึงมีสติรูเทาทัน และระวัง 

ไมใหความผิดบาปมัวหมองกล้ำกรายเขามาใกลครอบครัว 

หากมิใชเพราะความรักตอลูกนอย พอแมหลายคูคงไมมี

โอกาสพัฒนาตนเองมากมายเพียงน้ี 

อยาลืมช่ืนใจในความต้ังใจดีของตนเอง อยาลืมขอบใจหนูนอย

แสนรักของคุณ และเราจะพบกันที่เสนทางสูความสำเร็จในการ 

เล้ียง “ใจลูก” ดวยความรัก...นะคะ 



มาเปด “ประตูใจ” ของลูกคนเดียววัย 3 ขวบ 

ใหสัมผัสความรักจากคนรอบขางไดกันเถิด 

นกเปนลกูคนเดยีวของคณุพอคณุแม จงึไมใชเรือ่งแปลก

ที่ทั ้งคูจะทุมเทความรักความใสใจใหนกมากมาย แมฐานะของ

ครอบครัวจะไมถึงกับร่ำรวยมหาศาล แตพอแมก็ใหความสำคัญกับ

นกเปนอันดับแรกเสมอ พอแมรูวาเงินทองเปนของนอกกาย แต

ความสุขของนกเปนเร่ืองใหญท่ีเงินทองจะซ้ือหาหรือทดแทนไมได 

ฝกลูกคนเดียว
(หัด) แบงปนความรัก
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เม่ือนกปรารถนาจะไปทองเท่ียวเรียนรูส่ิงแปลกใหมท่ีไหน พอ

แมก็ไมรั้งรอที่จะลางานหรือจัดการทุกอยางใหลงตัวเพื่อที่จะพานก

ไปสัมผัสประสบการณดีๆ รวมกันท้ังครอบครัว และเม่ือนกอยากได

อะไร พอแมก็ไมเสียดาย หากวาสิ่งที่อยากไดนั้นจะเปนประโยชน 

ในการสงเสริมพัฒนาการของนก 

รูปถายวันเกิดในแตละปของนกสะทอนภาพชีวิตที่พรั่งพรอม

ของแมหนูนอยคนน้ีไดเปนอยางดี 

รูปถายวันเกิดปแรก นกหัวเราะราอยูทามกลางกองตุกตา 

ของเลนเสริมพัฒนาการ และกลองของขวัญมากมาย 

รูปถายวันเกิดครบรอบสองขวบยังคงมีของขวัญรายรอบตัว

หนูนอย แตสีหนาและแววตาของนกเปลี่ยนไป รอยยิ้มจางหายไป

สายตาของแมหนูดเูครงเครียดหงุดหงิด... อาจจะดวยความเจาอารมณ

ตามประสาวัยเตาะแตะก็ได... 

รูปถายปลาสุดเพิ่งถายไวเมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมาในวันที่นก

อายุครบสามขวบ และเหตุการณในวันนั้นเองที่ทำใหนกตองมาพบ

จิตแพทย 

สีหนาของนกในวันเกิดครบรอบสามขวบชางเต็มไปดวยความ

ขุนเคือง สายตาคูนั้นขาดความเชื่อมั่น โดยที่ตุกตาและของขวัญ

รอบตัวไมอาจชวยใหสถานการณดีข้ึนไดเลยแมเพียงนอยนิด 

คุณพอบอกวารูปถายนี้เปนภาพที่ดีที่สุดแลวของปนี ้ เพราะ

รูปอื่นๆ ลวนแตสะทอนความหมนหมองของนกยิ่งกวานี้อีกหลาย

เทา 

คุณแมเลาวา สองสามวันกอนวันเกิด นกหงุดหงิดงอแง 

ปฏิเสธการไปโรงเรียน จนกระท่ังในวันเกิดท่ีนกควรจะสนุกกับปารต้ี

เล็กๆ กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนพรอมดวยขนมเคกชิ้นโตที่คุณแมจัด
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เตรียมไวให แตรูปการณกลับกลายเปนวานกยิ่งปฏิเสธการไป

โรงเรียนอยางรุนแรง 

ระหวางการกรีดรองโหยหวนของนก สลับดวยการพร่ำ

ปลอบโยนของคุณพอคุณแม ความจริงจากหนนูอยวัยสามขวบเต็ม

ก็พร่ังพรูออกมา 

นกตีอกชกหัวพรอมกับเลาวา “ท่ีโรงเรียนไมมีใครรักหนเูลย... 

ไมมีใครสนใจหนู...” 

การถายทอดอยางกระทอนกระแทนท้ังน้ำตาทำใหพอแมสรุป

ไดวาคุณครูไมสนใจนกเทาท่ีควร 

บางครั้งคุณครูสั่งใหเด็กๆ เตรียมตัวออกมารองเพลงหนาชั้น 

นกก็พยายามฝกซอมมาอยางดี แตคุณครกูลับปฏิเสธไมใหรอง 

บางครั้งนกยกมือตอบคำถามแตคุณครูก็ไมสนใจ ปลอยให

เพ่ือนแยงตอบแลวชมเพ่ือน 

บอยคร้ังท่ีนกทำอะไรดีๆ แตคุณครูกลับเพิกเฉย ไมปรบมือให 

ไมชมเชย ไมใหรางวัล... 

คุณครูไมสนใจนก... คุณครไูมรักนก 

เหตุการณเชนน้ีเปนมาเน่ินนานแลวในความรูสึกของนก 

เมื ่อถึงวันเกิดที ่จะเปนการฉลองครั ้งแรกกับเพื ่อนเตรียม

อนุบาลท่ีนกเพ่ิงจะรูจักไดเพียงสองเดือน ขนมเคกช้ินสวยน้ันก็ทำให

นกกังวลเหลือเกินวา หากคุณครไูมสนใจ เพ่ือนๆ ไมอยากกิน นกจะ

ทำอยางไร 

วันเกิดปน้ีนกจึงปฏิเสธการไปโรงเรียนอยางรุนแรง ไมขอเส่ียง

ท่ีจะเปนเจาของงานปารต้ีเล็กๆ น้ัน 

ดวยหัวอกของพอแมที่รักลูกดังแกวตาดวงใจ ทั้งคูจึงไมอาจ

นิ่งเฉยอยูได การไตถามขอมูลเพิ่มเติมจากคุณครูไมไดชวยใหคุณพอ 
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คุณแมคูนี้ผอนคลายไดแมแตนิด มิหนำซ้ำขอมูลสวนใหญยังยิ่ง

ทำใหวิตกกังวลมากข้ึน 

คุณครูมีความเห็นวานกเปนเด็กไมอดทน เรียกรองความ

สนใจ ออนไหวตอการถูกปฏิเสธ แตคุณครูก็ตกใจเมื่อทราบวานก

เปราะบางกวาท่ีคุณครูคาดไว 

คุณครูนึกไมถึงวานกจะปรับตัวกับสถานการณน้ีไมได 

คุณครูทราบดีวามีเด็กอีกมากมายที่ตองเผชิญกับความรูสึก

เชนเดียวกับนก จะวาไปแลว ย่ิงคุณครทูำงานนานข้ึนก็ย่ิงพบวาเด็ก

ยุคใหมมีอาการแบบเดียวกันน้ีมากข้ึนทุกที 

ลูกคนเดียวยุคใหมจะเปนจุดสนใจและศูนยรวมความรักของ

ครอบครัว จนไมอาจยอมรับผูใหญท่ีสนใจเด็กอ่ืนมากกวาตนได 

คุณครูดีใจท่ีคุณพอคุณแมตัดสินใจมาพบจิตแพทย และก็ไม

ร้ังรอท่ีจะขอมารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคุณหมอดวย 

ทาทีใหเกียรติคุณครูของพอแมทำใหนกเริ่มเรียนรูที่จะมอง

โลกและบุคคลตางๆ ในแงดี และเร่ิมม่ันใจในตัวคุณครูมากข้ึน 

ความกระตือรือรนและยินดีชวยเหลือของคุณครูชวยใหนก

เขาใจและปรับตัวกับปญหาของตนเองไดอยางรวดเร็ว 

นกเห็นคุณครพูดูคุยกับพอแมอยางใสใจหลายคร้ังหลายหน 

นกเริ่มเปดใจยอมรับวาคุณครูนาจะเปนอีกคนหนึ่งที่รักนก

ได...เหมือนท่ีพอแมรัก 

แตความรักของคุณครูไมไดจำกัดอยูที่นกคนเดียวเหมือนพอ

กับแม 

หลังจากพอแมชี้แนะไปทีละนอยอยางใจเย็น นกก็เริ่มเขาใจ

ในความรักของคุณครูท่ีแผกวางขยายไปยังเพ่ือนๆ โดยท่ีความรักท่ีมี

ตอนกก็ไมไดลดลง 
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คุณครสูนใจนกนอยกวาเพ่ือนคนอ่ืนๆ เพราะเวลาและโอกาส

ท่ีจำกัด แตน่ันไมไดแปลวาในหัวใจของคุณครจูะไมมีความรักใหนก 

คุณครูชวยเสริมย้ำความรูสึกดีๆ น้ีใหแกนกดวยการเลานิทาน

ท่ีมีเน้ือหาเนนความรักความสามัคคีในกลุมเพ่ือนและพ่ีนองใหนกฟง 

นาชื่นชมในความหนักแนนและความพยายามในการแกไข

ปญหาบนพื้นฐานของการมองโลกในแงดีของพอแม ที่สำคัญตอง

ขอบคุณในความมีสวนรวมของคุณครู ผูพรอมจะพัฒนาเสริมแตง

หนูนอยตอจากพอแม ลูกคนเดียวอยางนกจึงมีโอกาสเรียนรูที่จะ

แบงปนความรักใหแกเพ่ือนรอบตัว และไดพบวาการแบงปนน้ันยอม

จะไดความรักและการยอมรับที่อบอุนยิ่งกวาเปนรางวัลตอบแทน

กลับคืนมา 



พอแมจะรับมือกับเจาตัวเล็กวัย 7 ขวบที่ชางพูด

ชางบนไมหยุดได ก็ดวยความคิดเชิงบวก 

และความหนักแนนนั่นเอง 

ลูกคนนี้ข้ีบนจัง

“เบือ่จิบ๊มากเลยแม ชอบพูดอวดตลอดเลย เบือ่ๆๆ ไม

อยากฟง! เอม่ีก็เหมือนกัน พอจ๊ิบอวดเอม่ีก็อวดบาง อวดกันไปอวด

กันมาอยูน่ันแหละ เบ่ือๆๆ ไมอยากฟง!” 

หนาตาบึ้งตึงกับทวงทาตั้งอกตั้งใจจีบปากจีบคอบอกเลามัก

ทำใหคุณพอคุณแมตองชะงัก วางภารกิจในมือมาหยุดฟงอยาง
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ใสใจ เพราะดเูหมือนวาการบนคร้ังน้ีจะไมจบลงงายๆ 

“...ทำไมโรงเรียนถึงมีแตคนชอบพดูอวดดีอยางน้ีนะ โรงเรียน

อะไรก็ไมรูไมเห็นนาอยูเลย... คุณครูก็ปลอยใหเด็กอวดอยูได ไมรู

หรือไงวาเด็กบางคนเขาก็ไมอยากฟง ใครจะไปอยากฟงละ มีแต

เร่ืองอวดกันอยางน้ี...” 

คำบนที่วกวนและยืดยาวเชนนี้อาจสรางความรูสึกที่แตกตาง

กันเม่ือคุณพอคุณแมอยูในแตละชวงอารมณ 

คุณพอคุณแมอาจขบขันกับทาทางและคำพดูในครั้งแรกๆ ที่

ลูกมาบนใหฟง เมื่อฟงไปก็อาจเริ่มคลอยตาม เห็นใจ และรูสึก

สงสารลูก... ‘ใครนะชางรายกาจกับลูกเราจริง...’ 

แตถาเสียงบนนั้นยังคงดำเนินตอไปไมรูจบ ก็อาจกลายเปน 

สิ่งปลุกเราความรำคาญได โดยเฉพาะในยามที่พอแมเองก็มีพื้น

อารมณหงุดหงิดมาบางแลว เม่ือมาเจอประโยคซ้ำซากและทาทีทุกข

ใจของหนนูอยก็อาจทำใหพอแมสับสนไมรูวาจะทำอยางไรดี 

ทำไมลกูรักของคุณพอคุณแมจึงไดข้ีบนถึงเพียงน้ี!? 

การบนเปนปรากฏการณใหมท่ีพบไดบอยมากเม่ือเจาหนูนอย

ของเราเร่ิมเติบโตเขาสูวัยประถม 

หนูนอยวัย 7-8 ขวบจะใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัว

มากขึ้นทุกขณะ ทุมเทความคาดหวังไปกับกลุมเพื่อนเมื่ออยูที ่

โรงเรียน และกลับมาตักตวงกำลังใจจากคนที่บานในยามโรงเรียน

เลิก 

ความชางคิดและจริงจังกับเร่ืองราวตางๆ ผนวกกับอารมณท่ี

ละเอียดลึกซึ้ง เปนองคประกอบเบื้องหลังที่นำไปสูการบรรยาย

ถายทอดความรูสึกผานถอยคำตางๆ การหยอกลอเลนหัวของหนู

นอยวัยอนุบาลจะเริ่มแปรเปลี่ยนเปนบทสนทนาและการถายทอด
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เร่ืองราวมากข้ึน การบนจึงเปนเร่ืองธรรมดามากสำหรับวัยน้ี อยางไร

ก็ตาม ถาเจาหนูอาการหนักหนาถึงขั้นเปนเจาคนขี้บน ก็อาจเปน

เครื่องเตือนใจใหคุณพอคุณแมกมลงสำรวจและปรับปรุงความเปน

พอพิมพแมพิมพตนแบบแหงการบนก็ได 

การบนของลูกอาจสะทอนใหเห็นวาหนูๆ ตกอยูในส่ิงแวดลอม

ท่ีเราใหมองโลกและคนรอบตัวในแงรายมากเกินไป และท่ีสำคัญการ

บนอาจแสดงถึงปญหาในการปรับตัวของลกูสุดท่ีรักก็ได 

มองดูแลวที่มาของการบนๆๆ ชางนาวิตกเสียจริง! แตอยา

ปลอยใหความวิตกรบกวนเราจนเสียกระบวนทาคะ 

เรามาพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสกันเถอะ เริ่มจากการใสใจกับ

พฤติกรรมของลกู และจงอยาหนักใจจนเกินไป 

พยายามตอบสนองการบนของลูกอยางผอนคลาย สราง

บรรยากาศสบายๆ ในการรับฟง แสดงความเห็นใจดวยสายตาและ

คำพูด ซึ่งไมใชคำพูดเขาขางหรือยุสงใหเกลียดเพื่อน เกลียดคร ู

เกลียดโรงเรียนหนักข้ึนอีก เชน แทนท่ีจะพูดวา 

“หนก็ูอยาไปอยูใกลเด็กข้ีอวดพวกน้ันสิ เด็กนิสัยไมดี โธเอย! 

คิดวาตัวเองร่ำรวย” 

ก็อาจลดความรอนแรงของอารมณลูกดวยประโยคเบาๆ วา 

“ตองฟงเพื่อนอวดซ้ำๆ ลูกคงเบื่อแยเลยเนอะ เพื่อนคงตื่น

เตนกับของใหมมากๆ เลยอยากเลาใหหนูฟงตลอดเวลา... แลวเขา

อวดอะไรบางละคะ” 

นอกจากนี้ ยังอาจเติมเต็มความมั่นใจใหลกู พรอมกับแทรก

แนวคิดใหลูกเรียนรูการมองโลกในแงดีและฝกปรับตัวกับส่ิงแวดลอม

ดวยคำพดู เชน 

“นองจ๊ิบยังเหมือนเด็กเล็กๆ เลยนะ เวลาเด็กๆ มีอะไรใหมก็
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อยากจะเลาใหคนอ่ืนต่ืนเตนดวย แตลกูพอเหมือนผูใหญแลว คุยแต

เรื่องที่คนอื่นชอบฟงดวย แถมยังอดทนฟงเพื่อนไดอีก เยี่ยมมาก

เลย” 

อีกทางเลือกหนึ่งก็คือใหลูกฝกการแกปญหาและตัดสินใจ

ดวยการถามถึงทางออกที่ลูกเตรียมไวเมื่อตองเจอะเจอสถานการณ

นั้นอีก หากคำตอบนั้นเหมาะสมดีก็แสดงความชื่นชม แตถาฟงดู

แปลกๆ คุณพอคุณแมก็ควรจะเสนอแนวทางใหลูกลองเลือกปฏิบัต ิ

แลวเชิญชวนใหลูกนำผลจากการปฏิบัติตามแนวทางที่ลูกเลือกใช 

มาพดูคุยกันอีกในวันตอๆ ไป 

แคนี ้ เสียงบนก็จะกลายเปนเสียงบอกเลาถึงอีกประสบ- 

การณอันภาคภูมิในการแกปญหาของหนนูอยไดเปนอยางดี 



แมจะเจอกับคำถามนับรอยนับพันไมรูจบ 

ของลูกวัยซน เคล็ดลับที่พอแมพึงระลึกก็คือ  

“การสนองตอบ” สำคัญกวา “คำตอบ” 

ตอบ-อะไร 
ตอบ-ทำไม

เผลอแผล็บเดียวเจาหนูตัวนอยนิดก็โตวันโตคืน จาก

ทารกที่รอคอยน้ำนมและการปกปองของพอแม กลายเปนเด็กนอย

วัยเตาะแตะท่ีซุกซนชางคนหา 

จากหนูนอยตัวแดงๆ ที่หลับอุตุวันละหลายเวลา กลายเปน

จอมซนท่ีพลังงานเหลือเฟอ 
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จากเจาตัวเล็กท่ีสงเสียงออแอแสดงความกระหายใครรู กลาย

เปนเด็กข้ีสงสัย คอยปอนคำถามชุดใหญแบบไมย้ัง 

เรื ่องความชางสงสัยอยากรูอยากเรียนนี่ละที่นาสนใจนัก 

เพราะหากสังเกตใหด ี คำถามเหลานั้นก็มีวิวัฒนาการตามวัยที่

เปล่ียนไปดวย! 

หลังจากอายุครบหนึ่งขวบ เจาตัวเล็กจะเริ่มพูดคำที่มีความ

หมายได เร่ิมเรียกพอ เรียกแม และบอกความตองการงายๆ ได 

คุณพอคุณแมคงจำคำถามนารักๆ จากลูกนอยวัยเตาะแตะ 

ท่ีตองการเรียนรูคำศัพทมากมายไดเปนอยางดี 

คำถามท่ีวา “น่ี...อา...ยา...ย...ย...” 

ซ่ึงพัฒนาตอเน่ืองไปเปน “น่ัน...อา...ราย...” 

และตกผลึกเปนคำถามท่ีชัดเจนวา “โนน...อะไร” 

ชางเปนคำถามงายๆ ที่ดึงดูดใจ ชวนใหพอแมตอบเหลือเกิน 

แตเม่ือหนูๆ  เติบโตข้ึน พรอมกับสะสมคำศัพทไวในคลังสมอง

แนนเปร๊ียะ เซลลสมองท่ีทำงานประสานกันเปนชุดจะเราใหหนนูอย

เร่ิมเรียนรูการคิดเชิงเหตุผล 

คำถามของคนตัวเล็กๆ วัย 3-4 ขวบจึงเร่ิมเปล่ียน 

จากคำวา “อะไร...” 

เปนขอสงสัยวา “ทำไม...” 

คุณพอคุณแมอาจยามใจเมื่อหนูนอยเริ่มถามคำถามงายๆ 

ใกลตัวแสนนารัก 

“ทำไมคุณพอมีหนวด...” 

ใครๆ ก็ตอบได... ก็คุณพอเปนผูชาย 

“ทำไมคุณตาผมสีขาว...” 

แนนอน... ก็คุณตาอายุเยอะแลว ผมขาวนี้เคาเรียกวาผม
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หงอกจะลกู 

จนกระทั่งคำถามเหลานั้นพัฒนาไปเปนเรื่องที่ไกลตัวขึ้น ซับ

ซอนข้ึน หรือบางคร้ังก็ซ้ำซากข้ึน เม่ือลูกยังไมไดรับคำตอบท่ีโดนใจ 

“ทำไมพระอาทิตยถึงเปนวงกลม...” 

“ทำไมพระจันทรแหวงได...” 

“แลวทีดาวทำไมไมแหวงละ...” 

“แลวทำไม... ทำไม... ทำไม...” 

บอยคร้ังท่ีคำถามไกลตัวอันซับซอนและซ้ำซากเหลาน้ีเปล่ียน

อารมณช่ืนบานของคุณพอคุณแมใหงุนงงงุนงานได 

หลายครั้งคำถามจากเซลลสมองซึ่งกำลังพัฒนาของหนูนอย

ก็จูโจมจนผูใหญหลายทานรูสึกวาเซลลสมองของตนเองกำลังถูก

ทำลายอยางรุนแรงรวดเร็ว 

ความยากในการใหคำตอบอาจทำใหพอแมหลายคูตองเปดศึก

ทะเลาะกันเล็กๆ ซ่ึงอาจลุกลามตอไปเปนสงครามใหญโต 

“โอย! ไปถามคุณพอเถอะไป เร็ว...คุณพอ ชวยตอบลูก

หนอย” 

“แมน่ันแหละ รูเยอะไมใชเหรอ ถามแมนะดีแลว” 

ที่เกไปกวานั้นก็คือคุณพอคุณแมที่นอกจากจะไมพยายาม

ตอบคำถามลูกเองแลวยังคอยตำหนิวิจารณอีกฝายหนึ่งที่ตอบไมได

ดังใจตน 

“วาย! คุณพอ บอกลูกไปไดยังไงวาฝนตกเพราะเทวดาฉ่ี จะ

หลอกใหลูกงมงายแกมทะล่ึงหรือไง... ลกูอยาไปฟงพอนะ แลวก็ไม

ตองมาถามแมดวย” ...เพราะแมก็ไมมีคำตอบท่ีดีใหเชนกัน 

การกระทำแบบนี้เขาขายการดิสเครดิตฝายตรงขาม ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีฮิตมากในแวดวงการเมืองเม่ือระยะหน่ึงท่ีผานมา และ
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เขาใจวาอาจระบาดจากระดับการเมืองมาสูระดับการบานเจาคะ... 

แนนอนวาผลลัพธจากการดิสเครดิตกันในบานก็จะคลายคลึง

กับการดิสเครดิตทางการเมือง เด็กข้ีสงสัยวัยเรียนรูจะเร่ิมสับสนไมรู

วาตนควรเช่ือใคร ศรัทธาใคร และควรยึดถือใครเปนตนแบบในการ

เติบโต 

หากบรรยากาศของการถามไถทำใหพอแมขุนมัวอารมณเสีย 

หนนูอยอาจเร่ิมรับรูแบบผิดๆ วาความอยากรูอยากเห็นอยากพูดคุย

ของตนนั้นสรางปญหาและไมนารัก จึงไมใชเรื ่องแปลกที่พอหนู 

แมหนใูนสถานะเชนน้ีจะคอยๆ หุบปากลง แลวหางเหินจากการรับรู

ความเปนไปผานพอแมออกไปทุกที 

วันหนึ่งขางหนาคุณพอคุณแมอาจพาหนูนอยมาปรึกษา

จิตแพทยวาทำไมลูกรักจึงปราศจากความคิดสรางสรรค ไรจินตนา- 

การ และไมเชื่อมั่นในตนเองเพียงพอที่จะคิดสงสัยใหแตกตางจาก 

ผูอื่น หรืออาจวิ่งมาปรึกษาเพราะกังขาวาเหตุใดลูกที่คุณพอคุณแม

ทุมเทใหมากมายจึงไมยอมบอกเลาเรื่องราวตางๆ ในชีวิตใหพอแม

ฟงเลย 

ตัวอยางเล็กๆ เหลานี้หยิบยกขึ้นมาเพื่อสะทอนใหคุณพอ 

คุณแมตระหนักวารายละเอียดปลีกยอยในการตอบสนองตอคำพูด

คำจาและคำถามของหนนูอยชางจำนรรจาน้ันมีความหมายย่ิง 

คุณพอคุณแมคะ อยาไดกังวลกับความยากของการใหคำ

ตอบเลยคะ 

สิ่งสำคัญที่สุดมิไดอยูที่ความจำเปนในการตอบคำถามอยาง

ถูกตองตามหลักการหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร คณิตศาสตร และอีกสารพัดศาสตร แตความสำคัญ

ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยูกับบรรยากาศและทาทีในการตอบสนองตอ 
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คำถามยากๆ ของคุณพอคุณแมตางหาก 

การตอบสนองดวยรอยยิ้มสดใสจะเชื้อเชิญใหเด็กสนทนา

แลกเปล่ียนกับผูใหญตอไปไดอยางตอเน่ือง 

“แมวาพระอาทิตยกลมเพราะอยูไกลจากเรามากๆ ม้ัง เวลา

เห็นอะไรที่อยูไกลๆ เราอาจจะเห็นเปนกลมๆ ก็ไดนะ... แลวหนูคิด

วายังไงละคะ” 

ในบางครั้ง แมคำตอบจะคลุมเครือ แตดวงตาที่มีประกาย

แหงความรักก็อาจดึงดูดใหลูกนอยอยากบอกเลาที่มาของคำถาม 

หรือเร่ิมมีแนวคิดในการสังเกตเปรียบเทียบเพ่ิมเติมได 

“นั่นนะซ ิ เมื่อวานเรายังเห็นพระจันทรกลมๆ อยูเลย ทำไม 

วันน้ีมันแหวงไดนะ... เอ...หนูเคยเห็นมันแหวงมากอนม้ัยเน่ีย” 

นอกจากน้ี การเสนอแนะทางออกบางประการในบรรยากาศ 

เปยมสุขอาจมีคากวาการตอบคำถามมากมายนัก 

“คุณพอเคยอานเร่ืองรูปรางของดวงดาวดวยละ นาสนุกมาก 

จำไดวาท่ีเราเห็นดาวแวบๆ น่ีเปนเพราะแสงท่ีสะทอนออกมา พรุงน้ี

เราไปดูหนังสือที่รานกันมั้ยละ ไปลองหาเรื่องที่ลูกสงสัยกัน แลว 

คุณพอก็มีเพื่อนที่เปนนักดูดาวดวย ลุงออดไง วันหลังพาลูกไปคุย

เร่ืองดาวกับลุงออดดีกวานะ” 

ดวยความยากของคำถาม บวกกับขอจำกัดในการรับรูของ

เด็ก ทำใหบางครั้งคุณพอคุณแมตองทำใจวาลูกรักไมจำเปนตอง

เรียนรูในส่ิงท่ีถามจนครบถวนเสร็จสมบูรณในวันเดียว 

แมยังไมไดใหคำตอบท่ีสมบูรณรอยเปอรเซ็นตดังท่ีใจปรารถนา 

แตเราก็ไดจุดประกายความคิด เปดโลกทัศน และสรางความไว

วางใจตอการพูดคุยแลกเปล่ียนกับลูกไวอยางเต็มท่ีแลว 

แนนอนคะ การตอบสนองลกูนอยดวยทาทีสดใส มีความสุข 

มีคุณคาเหนือกวาการตอบคำถามใดๆ ท้ังส้ิน 



ลูกขโมยเพราะ “ขาดความรัก” 

ฉะนั้นพอแมตองใช “ความรัก” เยียวยารักษาใจ 

(โรค) ขโมย

สมัยปาหมอยงัเดก็ จำไดวามหีนงัไทยเร่ืองหนึง่ใชชือ่วา 

ขโมยท่ีรัก  

คิดยังไงนะ ไปรักขโมย 

เมื่อปาหมอเติบโตขึ้นจนเปนนักเรียนแพทย ก็เริ่มรูจักโรค

แปลกๆ หลายชนิด รวมถึงโรคที่นาจะเปนพลอตสำคัญของหนัง 
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เร่ืองน้ัน 

“โรคขโมย” คะ! 

โรคขโมยเปนปญหาทางจิตใจของผูปวยที่จิตแพทยอยางปา

หมอมีโอกาสดูแลรักษาอยางใกลชิดหลายราย 

ท้ังท่ีผูขโมยไมไดขาดแคลนเงินทองขาวของ 

ท้ังท่ีรูวาการขโมยเปนความผิด 

แตผูปวยทางจิตใจเหลาน้ีก็ไมอาจย้ังตัวเองจากการขโมยได 

ประสบการณหลายอยางในชีวิตทำใหผูปวยเหลานั้นบังคับ

ควบคุม “ความอยาก” ของตนไมได 

ประสบการณที่บอยครั้งคุณพอคุณแมผูเลี้ยงดูมีสวนในการ

ผลักดันใหเกิดข้ึน 

แนนอนคะ พอแมไมไดตองการเชนน้ันเลย 

สัญชาตญาณความอยากไดอยากมีเปนเรื่องปกติของมนุษย

ทุกคน โดยเฉพาะมนุษยในวัยเด็กที่กำลังเรียนรูการเปนเจาเขา

เจาของ แตองคประกอบหลายอยางในเสนทางการเติบโตจะกลอม

เกลาใหเด็กรูจักควบคุมสัญชาตญาณเหลานั้นจนมีคานิยมความ

ประพฤติที่เหมาะสมได นับตั้งแตการที่เด็กรับรูวาตนเองมีคุณคา 

เปนท่ีรักของคนรอบขาง เรียนรูความสุขของการรับความรักในฐานะ

ที่เปนคนด ี การอยูในขอบเขตของวินัยที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายใต

การดแูลอยางใกลชิด พรอมกับซึมซาบคุณธรรมความดีจากตนแบบ

ที่เด็กรักและชื่นชม รวมถึงการเรียนรูที่จะรูสึกเห็นใจผูที่สูญเสียของ

รักของหวงไปเพราะถกูแยงชิงหรือขโมย 

ถาการเรียนรูคานยิมความดเีปนไปอยางราบร่ืนเชนน้ี เด็กจะ

เติบโตพรอมความมั่นคงในคุณธรรม เลือกแสวงหาวัตถุตางๆ ดวย

วิธีการสุจริต ไมคิดขโมยใคร และยับยั้งพฤติกรรมที่อาจเกิดเพราะ
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ความอยากท่ีไมเหมาะสมได 

แตเสนทางการเรียนรูน้ันอาจไมราบร่ืนเสมอไปคะ 

พอแมบางรายกลับไมอาจสรางสภาพแวดลอมท่ีจะชวยขัดเกลา

สัญชาตญาณอยากไดอยากมีของลูกไดตรงทิศทางกับธรรมชาต ิ

ของเด็ก 

หลายครอบครัวทะนุถนอมตามใจเด็ก เกรงใจลูกจนไมกลา

ขัดขวางความปรารถนาทุกชนิด ลูกอยากไดอะไรยอมหมด ขนาด

ลกูหยิบฉวยขาวของจากผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของพอแม

ก็ยังตามไปชดใช ขอโทษขอโพย โตเถียง หรือแมแตคุกคามเจาทรัพย

เพื่อปกปองและกลบเกลื่อนความผิดให ปลอยใหลูกสุดที่รักเคยชิน

กับการ “ได” ในส่ิงท่ีตองการเสมอ 

เด็กจะเรียนรูความถูกผิดอยางกะพรองกะแพรง เพราะไมมี

โอกาสฝกปรือการรับผิดชอบตอปญหาที่ตนเองสราง และกลับถูก 

สงเสริมใหความอยากไดอยากมีเติบโตอยางไรขอบเขตจนควบคุม

ตนเองไมเปน ทั้งที่พอแมก็รูแกใจวาไมอาจตามไปคุมครองเด็กได 

ช่ัวชีวิต 

ก็เพราะรัก...จึงหามใจจากการปกปองทะนุถนอมเชนน้ันมิได 

ในทางตรงขาม แมพอแมบางครอบครัวจะกำหนดกรอบ 

คานิยมความดีใหแกลูกไวอยางชัดเจน แตก็ยังมีหลุมพรางอารมณ

ใหเกิดขอผิดพลาดทางเทคนิคอีกจนได 

เด็กบางคนเร่ิมตนปญหาจากความอยากไดธรรมดาในขณะท่ี

ยังไมรูขอบเขตความเหมาะควร จึงหยิบฉวยโดยไมย้ังคิด แตหยิบที

ไรก็ถูกดุวาทุกครั้งโดยไมมีใครใสใจความตองการหรือความรูสึกของ

เขา หนนูอยตองด้ินรนดแูลตัวเองใหไดส่ิงของตามท่ีอยากได และยัง

ตองคอยหลบหลีกใหพนจากพิษภัยของคำดุวาอันเกร้ียวกราดรุนแรง 
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ย่ิงฝกปรือก็ย่ิงหยิบฉวยไดอยางวองไวและมิดชิดข้ึน... 

น่ันหมายความวาวิทยายุทธในการขโมยน้ันพัฒนาแนบเนียน

ขึ้นตามวัย และในบางครั้งเด็กอาจเก็บเกี่ยวความภาคภูมิใจเล็กๆ 

ไดจากการหลบพนสายตาพอแมอีกตางหาก 

เด็กที่มีปมในจิตใจจากความไมมั่นคงตอความรักของพอแม

อยูกอน ไมวาจะเปนเพราะการมีพี่นองใหเปรียบเทียบอิจฉา หรือ

เพราะสถานการณในชีวิตทำใหพอแมขาดโอกาสที่จะสื่อความรัก 

ถึงลกูอยางเพียงพอ จะมีแนวโนมเปนโรค “ขาดความรัก” อยูแลว 

เม่ือไมเช่ือม่ันวาตนมีความหมายสำหรับพอแม จึงไมกลาหรือ

ไมอาจบอกเลาความตองการของตน รวมทั้งสื่อความรูสึกดานลบ

ตางๆ ท่ีมีอยูออกมาไมได 

เมื ่ออยากไดก็ตองคิดเองเออเองหรือเรียนรูจากประสบ- 

การณเดิมวาความตองการของตนน้ันจะลงเอยดวยการถกูดุวา 

อยากระน้ันเลย หยิบมันเฉยๆ น่ีแหละ 

ตาดีก็ได ตารายก็โดน... แตปกติก็คุนชินกับการโดนอยูแลว 

น่ีนา โดนอีกหนอยจะเปนไรไปเลา 

แตพอถูกดุเขาจริงๆ ก็ไมใชวาจะไมรูสึกอะไรนะคะ เด็กที่มี

ปมเหลานี้พรอมจะรูสึกโกรธ เศรา หรือนอยใจกับทาทีของพอแมที่

ตามตอกย้ำปมของตนใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

พอแมดุหนู... พอแมไมรักหนู... ไมมีใครรักหนู... 

ความรูสึกในใจเชนนี้เองที่นากลัวที่สุดวาจะผูกเปนเงื่อนที ่

ซับซอนยิ่งขึ้นจนกลายเปนความผิดปกติทางจิตใจ ที่มาของ “โรค

ขโมย” ซ่ึงรักษาไดยาก 

การหยิบฉวยแตละครั้งจะเปนการกระทำเพื่อทดแทนความ

โหยหาอยากได 



พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ  31 

 ไมใชความอยากไดวัตถ ุ แตเปนความอยาก ความกระหาย
ในความรัก 

เด็กจะหยิบฉวยขาวของราวกับพยายามไขวควาหยิบฉวย

ความรัก พรอมกับความรูสึกสะใจเหมือนไดปลดปลอยความโกรธ

เกลียดกาวราวที่ซอนเรนในใจดวยการแยงชิงสิ่งของใหเจาของรูสึก

เจ็บปวดจากการสญูเสียบาง 

ไมมีใครอยากใหเกิดเง่ือนปมอันเลวรายเชนน้ีข้ึนในใจลูกรัก 

เราจะปองกันอยางไร 

คำตอบเริ่มตนที่สติของคุณพอคุณแมในการจัดการปญหา 

ต้ังแตคร้ังแรกๆ ดวยคำพูดและทาทีท่ีเหมาะสม 

เราสอนใหเด็กเล็กเขาใจคานิยมที่ดีงามไดโดยไมจำเปนตอง

ทำใหเขารูสึกเสียหนาหรือไมเปนท่ีรัก 

จงระวังและหลีกเลี ่ยงการดุวาเทศนายืดยาว ไมใชทาที

ฉุนเฉียวกาวราวเกินกวาเหตุ แตควรบอกกับเด็กอยางใจเย็น ชัดเจน 

และหนักแนนวา 

“ของเลนน้ีไมใชของหนู หนตูองเอาไปคืนเจาของคะ” 

“ลกูหยิบสตางคไปจากกระเปาแม แมอยากไดคืนคะ” 

หากเด็กทำตามที่เราบอกโดยด ี เราควรแสดงความใสใจดวย

การสอนวา 

“ถาหนอูยากไดเงินใหมาบอกแมนะคะ เราจะไดคุยกัน” 

แตวาชีวิตไมงายเชนนั้น ลูกรักของเราอาจปฏิเสธหรือตอลอ

ตอเถียงซึ่งไมมีประโยชนที่เราจะตองไปสืบพยานใหยุงยาก ย้ำให

ชัดเจนวาเราตองการของหรือเงินน้ันคืน หากลูกทำส่ิงของท่ีหยิบฉวย

มาเสียหายหรือใชเงินท่ีแอบหยิบไปแลว คุณพอคุณแมตองคุยกับลูก

ถึงวิธีการชดใชเงินคืน เชน หักคาขนม หรือใหทำอะไรบางอยาง
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เปนการชดใช 

พรอมกันนั้นก็อยาลืมสำรวจสภาพจิตใจของเด็กดวยวามี

ปญหาใดซอนเรนอยูหรือไม 

สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การไมตราหนาหรือตั้งสมญาเด็ก

ดวยคำพูดรุนแรงเจ็บปวด เชน เจาหัวขโมย เด็กโกหก หรือแมแต

การสอนไปสาปแชงใหลกูเปนโจรขโมยไป 

อยาลืมคะ ทั้งที่รักแสนรัก แตความพลั้งเผลอขาดสติในการ

ใชคำพูดของพอแมอาจทำใหวาจากลายเปนอาวุธเชือดเฉือน สราง

แผลใจจนความรักเขาไมถึงหัวใจดวงนอยๆ นั้น และสุดทายลูกรัก 

ก็จะไขวควาหาความรักดวยวิธีการของตนเองจนเติบโตเปนขโมย 

ข้ึนมาจริงๆ 



แกไขเร่ือง “ความมั่นคงทางอารมณ” ของลูกได 

ก็แกไขอาการ “ใจนอย” ของลูกไดเชนกัน 

ลูกข้ีใจนอย

“คนหัวลานใจนอยนะ” 

คำพูดนี้เปนประโยคที่หลายคนคุนเคย คุณๆ อาจแอบอมยิ้ม

ทุกครั้งที่เห็นอาการฟดฟดนอยใจของคนผมบาง และมองวาเปน

ธรรมชาติของเขาไปเสีย... 

แตถาหากอาการใจนอยนั้นมาเกิดกับเจาตัวเล็กที่บานซึ่งผม
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ยังดกดำเต็มศีรษะ พอแมอยางเราๆ ทานๆ คงหาคำอธิบายใดมา

ประคับประคองอารมณใหทำใจหรือเขาใจไดยาก 

ยิ่งถาความใจนอยนั้นแสดงออกเปนทาทีปนปง เย็นชา หรือ

กระฟดกระเฟยดแสนงอนอยูบอยๆ 

โอย! นาจับมาเขกกบาลนักแล... 

ตัวแคนี้ยังงอนไดขนาดนี้ ถาแกกระหมอมบางจะใจนอย

ขนาดไหน แลวจะตองเผชิญกับปญหาอะไร จะมีใครยอมรับ จะ

ปรับตัวไดไหม แคคิดก็หนักใจกับความสัมพันธระหวางหนูนอยกับ

ผูคนในชีวิตในอนาคตแลว 

การที่เด็กใจนอย แสนงอน ออนไหว และปรับตัวไมไดกับ

การตำหนิวิจารณนั้นเกิดจากอะไรไดบางนะ 

สิ่งแรกที่เห็นไดชัดเจนที่สุดนาจะเปนปญหาในการสื่อสารคะ 

อาการงอนนั้นฟองถึงขอจำกัดในการบอกความรูสึก ความ

ตองการ หรือความคิดของเจาตัวใหตรงทิศตรงทาง สวนหนึ่งอาจ

เปนเพราะที่ผานมาพอแมไมคอยใสใจทาทีที่เปนผลมาจากอารมณ

ดานลบของเด็กหรือตอบสนองดวยทาทีคุกคาม แทนที่จะชวยสอน

ใหลูกตระหนักรูถึงอารมณแลวพูดคุยกันอยางสรางสรรคใหเปนเมื่อ

เด็กมีความรูสึกไมดี เชน โกรธ เสียใจ หรือเปนทุกข 

ในที่สุดเด็กก็จะดิ้นรนเรียนรูอยางผิดๆ และเลือกใชทาทีเมิน

เฉย แยกตัวเองออกมาแทนการสื่อสารดวยคำพูด หรือเมื่ออยากได

อะไรก็จะตั้งทารอใหผูอื่นทายใจแทนการรองขออยางตรงไปตรงมา 

ตรงนี้มีจุดนาสนใจซอนอยูคะ... 

การตั้งแงใหคนอื่นทายใจทายความตองการนี้เองที่บงบอก

วาเจาหนูนอยมีปญหาที่สองซอนอยูภายใตปญหาดานการสื่อสาร 

นั่นก็คือ เขาพยายามจะทดสอบวาคนอื่นรูสึกอยางไรกับ
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ตนเอง 

เธอรับรูถึงความคิดของฉันไหม... 

เธอจะตอบสนองไดอยางที่ฉันตองการไหม... 

ฉันสำคัญมากพอไหมที่เธอจะเขาใจอารมณและความ

ปรารถนา... 

ความสงสัยเหลานี้มาจากรากลึกๆ ในใจของเด็กที่ขาดความ

เช่ือม่ันวาตนเองมีคุณคามากพอสำหรับพอแมหรือคนรอบขาง 

ปมแหงการขาดความเชื่อมั่นในคุณคาของตนเองหรือขาด

ความภาคภูมิใจนี้อาจทำใหคุณพอคุณแมบางทานถึงกับงงไดคะ 

ก็ทั ้งรักทั ้งเอาอกเอาใจปานนี้แลว ไฉนลูกจึงมีความคิด

แปลกๆ ไมเขาทาเชนนี้ได!? 

เรื่องของจิตใจมันไมตรงไปตรงมาเหมือนคณิตศาสตรนะคะ

พอแมเจาขา ความไมเชื ่อมั่นในตนเองมักมีที่มาคดเคี้ยวแปลก

ประหลาดไดหลายแบบ เด็กหลายคนเร่ิมเพาะบมความคลอนแคลน

ทางอารมณเพราะมีคูแขงความรักในบาน ซึ่งอาจหมายถึงพี่ชาย

นองสาวรวมสายเลือดนั่นแหละ 

ทาทีบางทาทีของพอแม เชน การใสใจปกปองดูแล หรือการ

ลำเอียงเปรียบเทียบเด็กกับคูแขงแบบไมเทาเทียมกัน จะบั่นทอน

ความเชื่อมั่นในคุณคาของตนเองในตัวหนูนอยไปเรื่อยๆ ซึ่งพอแม

สวนใหญมักเผลอทำลงไปโดยไมทันรูตัว...แตคนอื่นดูออกกันหมด

คะ! 

นอกจากน้ี อีกสาเหตุหน่ึงท่ีพบบอยวาเปนตัวรายคอยทำลาย

ความเชื่อมั่นในตัวเองของเด็กๆ ทั้งที่ไมมีคูแขงเลยก็คือ ทาทีที่ไม

สม่ำเสมอของคุณพอคุณแม 

แตสวนหนึ่งก็ตองยอมรับวาพฤติกรรมขึ้นลงของพอแมอาจ
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เปนผลกระทบมาจากการควบคุมความดื้อดึงเหลวไหลของลูกไมอยู 

จนปลอยใหความโกรธครอบงำ กลายเปนวัฏจักรอารมณสะทอน

กลับไปมาระหวางพอแมลูก 

ที่สุดแลว การแกวงไกวขึ้นลงของอารมณและพฤติกรรมของ

ทั้งตัวเด็กและพอแมก็จะทำใหความมั่นคงทางอารมณของลูกถูก

ทำลายไปเรื่อยๆ 

เวลาหนูอารมณดี พอแมอารมณดี หนูก็รูสึกคลายจะมีคา... 

แตพอหนูเกรี้ยวกราด พอแมก็มีทาทีรายกาจยิ่งกวา... คง

หามไมไดที่หนูจะเชื่อวาตนเองไมดีพอสำหรับความรักของพอแม 

หนูรูวาหนูผิด แตหนูก็ควบคุมตัวเองไมได...เหมือนที่พอแมก็

คุมตัวเองไมอยู 

หนูเริ่มไมแนใจวาหนูรายขนาดนี้ พอแมจะยังรักหนูไหม... 

หนูจึงตองเริ่มทดสอบพอแมและสิ่งแวดลอม...ดวยการงอน 

และนอยใจ จนกลายเปนนิสัยหรือพฤติกรรมที่เคยชิน 

ยังไมหมดคะ ยังไมหมด 

สถานการณที ่เกี ่ยวพันกับปญหาการสื ่อสารและปญหา

ความไมมั่นใจในคุณคาแหงตนอาจมีเหตุปจจัยที่สามเขามาซ้ำเติม

ปญหาใหหนักหนวงขึ้นอีกได 

เหตุปจจัยที่วานั้นก็คือ บุคลิกทาทีของคุณพอคุณแมที่เปน

ตัวอยางคนใจนอยแสนงอนเสียเอง 

หากตนแบบที่หนูน อยรักและผูกพันแสดงทาทีกระฟด

กระเฟยดหรือเฉยเมยเย็นชาเวลาโกรธหรือเสียใจ แทนการรูจัก

ละวางอารมณแลวบอกกลาวกันดวยทวงทาถอยทีถอยอาศัยหรือ

พยายามปรับความเขาใจกัน เมื่อไมมีตัวอยางที่ดีงามใหแกเด็กๆ 

เพราะผูใหญมัวแตยึดมั่นถือมั่นกับคานิยมของการไมยอมลงใหใคร 
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 พอหนูแมหนูก็อาจซึมซาบเรียนรูถึงการเผชิญปญหาแบบผิดๆ ตาม

ไปดวย 

หันไปทางพอ ก็เจอพอใจนอย 

หันไปทางแม ก็เจอแมแสนงอน 

แลวหนูจะหนีพนความชางนอยใจไปไดอยางไรเลา 

สุดทายก็ตองมาเปนคนไขของปาหมอกันทั้งครอบครัว 

ไมเอานา...ปาหมอมีคนไขแยะแลว ชวยกันลดจำนวน

ครอบครัวคนใจนอยในหองตรวจจิตเวชกันดีกวา นะคะ 


