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มซีนิแสแกเ่ฒา่ได้เลา่ไข

ถงึเรือ่งงิ้ววา่เลน่กันเชน่                                   ไรมข้ีอใหญน้ั่นก็เป็นเชน่ละคร

แตข้่อหนึง่แกเลา่เขาประสงค์                          มุง่จำนงในข้างเป็นทางสอน

ช ี้ทางธรรม์มรรยาทแกร่าษฎร                         เหมอืนละครสภุาษติไมผ่ดิกัน

เราบวชนาคโกนจุกในยุคกอ่น                        มกีลา่วกลอนเพราะพริ้งทำมิง่ขวัญ

การขันหมากยุคเกา่ทา่นเลา่กัน                      มสีวดฉันท์เรยีกวา่สวดมาไลย์

เค้าก็คอืทา่นหวังจะสัง่สอน                             แตผั่นผอ่นตามนยิมสมสมัย

มเีฮฮาพาสนุกเครือ่งปลุกใจ                           สมกับได้มงีานการมงคล

ในหมูบ้่านยา่นกลางเมือ่ปางกอ่น                  มโีรงสอนธรรมทานการกุศล



เพื่อเป็นเครือ่งเรอืงปัญญาประชาชน             ในตำบลอัตคัตไกลวัดวา

เรยีกศาลาโรงธรรมประจำบ้าน                       เหมอืนสถานทีฝ่กึทางศกึษา

บางคราวมกีารกุศลปนเฮฮา                           เพื่อให้พาเพลดิเพลนิเจรญิใจ

ฝา่ยจนีเขาได้มอียา่งท ีว่า่                                เอางิ้วมาฝกึหัดดัดนสัิย

ยอ่มดูดดืม่ซมึซาบปลาบปลื้มใจ                    เหมอืนอยา่งได้รู้เห็นท ีเ่ป็นจรงิ

งิ้วเรือ่งหนึง่แกเลา่คร้ังเยาว์อยู ่                     ได้ไปดูจำไว้ได้ทุกส ิง่

เกาะในจติตดิแนน่แม้นกับปลงิ                      เลยเป็นส ิง่สอนใจจนใหญม่า

 

ตามเรือ่งน้ันวา่มเีศรษฐหีนึง่                           เป็นคนซ ึง่สงูชาตวิาสนา

มทีรัพย์สนิเหลอืล้นคณนา                             มบ้ีางชอ่งแนน่หนาด้วยข้าไท

ทา่นเศรษฐมีบุีตรสดุท ีรั่ก                                แกฟูมฟักใฝจ่ติพิสมัย

บุตรคนเดยีวแสนจะหว่งดังดวงใจ                หวังจะให้สบืวงศ์ดำรงไป

มโีรงเรยีนไกลบ้านอาจารย์สอน                   กลัวลูกออ่นลำบากไมพ่รากได้

อุตสา่ห์จ้างครูบามาแตไ่กล                         ให้สอนในบ้านตนสู้ปรนปรอื

ฝา่ยลูกเรยีนผู้เดยีวให้เปลีย่วจติ                 มักเบอืนบดิเบือ่ชังเรือ่งหนังสอื

อยากได้เพื่อนพูดจาและหารอื                    พ่อก็ออืออตามด้วยความรัก

เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อา่นด้วย              ก็เพื่อชว่ยชวนใจให้สมัคร

คร้ันมเีพื่อนเรยีนล้อมอยูพ่ร้อมพรัก           กลับชวนชักเลน่กันไมห่มัน่เรยีน

ครูก็ดจีี้ไชมไิด้หยุด                                       แกเห็นสดุเอาใจจงึได้เฆีย่น

หวังให้กลัวอาญาต้ังหน้าเพียร                   แตก่ลับเพี้ ยนผดิคาดถงึขาดกัน

คอืบุตรทา่นเศรษฐหีนไีปหา                        พ่อฟ้องวา่ ครูนี้แกตฉัีน

ปลอบให้เรยีนก็ไมไ่ปจนใจครัน                  ต้องเป็นอันเลกิกับครูท ีอ่ยูม่า

อุตสา่ห์จ้างครูใหมต่ามใจลูก                     แตไ่มถู่กใจบุตรสดุจะหา

ครูคนน้ันฉันเข็ดไมเ่มตตา                          คนนี้วา่จู้จี้พิรี้พิไร

แตเ่ปลีย่นครูอยูฉ่ะนี้ไมม่เีหมาะ                มักทะเลาะเลกิเรยีนต้องเปลีย่นใหม่

พวกครูๆ เข็ดกลัวกันทัว่ไป                        ถงึจะให้เงนิมากไมอ่ยากเอา



บดิาผู้รักบุตรสดุจะกลุ้ม                             ลูกเป็นหนุม่ใหญโ่ตยังโงเ่งา่

เท ีย่วจ้างครูอยูห่า่งตา่งลำเนา                  คา่จ้างเทา่ไรน้ันไมพ่รัน่กลัว

แตก่็ไมย่ดืไปเทา่ไรนัก                               ประเดี๋ยวชักเหหันต้องสัน่หัว

เผอญิมาปะครูท ีรู้่ตัว                                  แกหวังชัว่คา่สอนสู้ผอ่นตาม

ศษิย์จะรู้เทา่ไรไมธุ่ระ                                 ช ือ่เสยีงจะเสยีไปก็ไมข่าม

ศษิย์ผู้ใดต้ังหน้าพยายาม                        สอนให้ตามแตรั่กสมัครเรยีน

ครูคนนี้ถูกใจอยูไ่ด้ยดื                              ถงึจะจดืจางการเรือ่งอา่นเขยีน

ก็ถูกจติศษิย์ตนยอ่มวนเวยีน                   อยูจ่ำเนยีรโตใหญไ่ร้วชิา

ฝา่ยพ่อแมรั่กบุตรสดุจะรัก                      บุตรสมัครทางไหนมไิด้วา่

ใช้เงนิทองกอบกำไมน่ำพา                     อยูไ่มช้่าแกก็ตายทำลายชนม์

ทรัพย์สมบัตมิรดกตกแกลู่ก                   ไมต้่องปลูกเปลอืงแรงแสวงผล

มเีพื่อนมาฮาฮอืนับถอืตน                        เฝ้าแตข่นทรัพย์จา่ยสบายจรงิ

เอาอะไรได้ทุกอยา่งชา่งสะดวก             จะหยบิหมวกหมวกรีเ่หมอืนผสีงิ

ทุกอยา่งรู้เอาใจไมป่ระวงิ                        ดูเหมอืนชงิกันมาคราต้องการ

ไมช้่านักทรัพย์ลดหมดสะดวก                จะหยบิหมวกหมวกกระเดยีดข้างเกยีจคร้าน

ถ้าเผลอหนอ่ยคอยหนตีะลตีะลาน          วิง่เข้าร้านโรงจำนำไมอ่ำลา

เพื่อนท้ังมวลล้วนหายเหมอืนตายจาก    ทีม่มีากคอืสหายพวกนายหน้า

บ้านของทา่นขายเทา่ไรให้ราคา               ผมชว่ยค้าขายให้ด้วยไมตรี

เพื่อนสนุกพลุกพลา่นขายบ้านชอ่ง          พอเงนิทองหมดเรยีบก็เงยีบจี๋

ตอ่นี้ไปใครเยอืนคอืเพื่อนด ี                      ไมเ่ชน่นี้เพื่อนโหลโ่งร่ะยำ

บุตรเศรษฐเีป็นมาถงึครานี้                         ไมเ่ห็นมมีติรสหายมากรายกล้ำ

ผวิผู้ดมีกีระดากพะอากพะอำ                   จะคดิทำการอะไรก็ไมเ่ป็น

ต้องตรำตรากจากยา่นถ ิน่บ้านเกา่           ขอทานเขาเลี้ยงตนด้วยข้นเข็ญ

พักสถานศาลเจ้าทุกเช้าเย็น                     คอ่ยคดิเห็นโทษตัวท ีชั่ว่มา

คดิถงึเรือ่งเกา่แกพ่่อแมรั่ก                       สู้ฟูมฟักใฝฝ่กึให้ศกึษา

ตามใจลูกเหลอืล้นคณนา                         ทุกส ิง่สารพัดไมขั่ดใจ



คดิถงึครูผู้สอนแตก่อ่นเกา่                       บางคนเฝ้าฝกึฝนพ้นวสัิย

บางคนเฝ้าจู้จี้พิรี้พิไร                                 ไมถู่กใจฟ้องพ่อก็ออออื

จนเหลวไหลได้เข็ญถงึเชน่นี้                     พ่อแมท่ ีรั่กลูกทำถูกหรอื

ส ิง่ใดพาเสยีคนกลับปรนปรอื                  ร้องไห้ฮอืบน่วา่เหมอืนบ้าบอ

วันหนึง่ไปถงึถ ิน่บ้านซนิแส                      ก็เดนิแรเ่ข้าไปหาตรงหน้าหมอ

ร้องขอทานทันทไีมร่รีอ                             ฝา่ยทา่นหมอมองหน้าไมว่า่ไร

ลงท้ายแกกลอกหน้าหาวา่หลอก          เฮ้ย. เจ้าวอกเอ็งอยา่มาไถล

หลอกดูลูกสาวข้าหรอืวา่ไร                    หรอืเข้าใจวา่กูไมรู้่ท ี

ข้าหมอดูรู้จักลักษณะ                              อยา่งมงึนะ่บอกเพศเป็นเศรษฐี

รูปลักษณ์พักตร์เจ้าเผา่ผู้ด ี                    ทำเชน่นี้ ต้ังใจอยา่งไรกัน

ลูกเศรษฐฟัีงวา่น้ำตาหลัง่                      ตอบเสยีงดัง “พ่อแมรั่งแกฉัน! ”

ร้องไห้โฮซบหน้าพลางจาบัลย์              คนบ้านน้ันตา่งพากันมาดู

ทา่นเจ้าข้า! พ่อแมรั่งแกฉัน                   เขาใฝฝั่นฟูมฟักฉันอักขู

ฉันทำผดิคดิระยำกลับค้ำช ู                   จะวา่ผู้รักลูกถูกหรอืไร

ทา่นทายฉันน้ันถูกลูกเศรษฐ ี                ผู้กลเีลวกวา่บรรดาไพร่

ซ ึง่ยังรู้กอบการงานใด ๆ                       เลี้ยงชพีได้เพียงพอไมข่อทาน

โอ๊ย! ย ิง่เลา่ย ิง่ช้ำระกำเหลอื                โปรดจุนเจอืเถอะทา่นหมอขอข้าวสาร

เหมอืนชว่ยชพีข้าเจ้าให้เนานาน          จักเป็นการบุญล้นมผีลงาม

ฝา่ยทา่นหมอฟังเลา่ส ิ้นเค้าเงือ่น          แกจงึเอ ื้อนโอษฐ์มวีจถีาม

ข้าฟังเจ้าเลา่ไปก็ได้ความ                      จงึเห็นตามพ่อแมรั่งแกตรง

เข็ดหรอืไมใ่ครรังแกอยา่งแมพ่่อ           หรอืวา่พอทนดอกบอกประสงค์

โอ๊ย! หนเดยีวชวีติแทบปลดิปลง           ถ้าซ้ำสองต้องลงอวจิี

อยา่รังแกอกีเลยลูกเคยเข็ด                  ขอจงเมตตาเถดิประเสรฐิศรี

ทา่นหมอฟังย ิ้มเย ื้อนเอ ื้อนวจ ี               เจ้าวา่ดสีมจรงิทุกส ิง่อัน

ข้าไมอ่ยากรังแกเชน่แมพ่่อ                   ทีเ่จ้าขอข้าไมอ่อ่นตามผอ่นผัน

แม้เจ้าขอส ิง่ใดข้าให้ปัน                         ก็เป็นอันข้าทำซ้ำรังแก



เจ้าจะตกอวจิไีมด่ดีอก                           เจ้าจะออกปากพ้ออยา่งพ่อแม่

ลูกเศรษฐตีกตะลงึทะลึง่แล                   โอ๊ย! ผมแยถู่กลอ่ลงบอ่ตม

เมือ่ไมใ่ห้ใครจะวา่เจ้าข้าเอ๋ย                นีก่ลับเย้ยยกคำทิม่ตำผม

จะไลไ่ปก็ไมไ่ลใ่ห้ระทม                          วา่แล้วซมซานกลับด้วยคับใจ

หมอขยับจับบา่ช้าซเีจ้า                         คำทีเ่ลา่บอกข้านา่เลือ่มใส

พ่อแมรั่กลูกผดิชนดิไร                          เขาก็ได้ทุกข์ถมจนล้มตาย

เวลาน้ันตัวเจ้ายังเยาว์อยู ่                    จงึไมรู้่ย้ังตนจนฉบิหาย

เดี๋ยวนี้เจ้ารู้สกึสำนกึกาย                      จงขวนขวายฝกึหัดดัดสันดาน

ข้าจักเป็นพ่อแมช่ว่ยแก้ให้                    ต้องตามใจแตข้่าจะวา่ขาน

ถ้ายอมตามข้าวา่ไมช้่านาน                  จักไมต้่องขอทานเขาตอ่ไป

ลงท้ายลูกเศรษฐยีนิดรัีบ                        ไปอยูกั่บซนิแสแก้นสัิย

ไมว่า่มกีจิการสถานใด                           แกใช้ให้ทำส ิ้นจนชนิการ

แกปรานจีี้ไชด้วยใจรัก                           จนรู้จักค้าขายหลายสถาน

อยูกั่บหมอตอ่มาไมช้่านาน                   ก็พ้นการทุรพลเป็นคนแคลน

ชาวเราเอ๋ยพ่อแมมุ่ง่แตรั่ก                   สู้ฟูมฟักในบุตรน้ันสดุแสน

แตค่วามรักมักเดนิจนเกนิแกน             เลยเข้าแดนทุกข์ถมระทมกาย

ดังเศรษฐรัีกบุตรสดุสวาท                     บุตรอุบาทว์มไิด้รักสมัครหมาย

เอาแตใ่จใฝต่ามความสบาย                พ่อแมต่ายก็เพราะตรมระทมใจ

ยังมหินำซ้ำวา่ดา่กระดูก                       หาวา่ถูกพ่อแมรั่งแกได้

แตช่าวเราเนาเขตประเทศไทย              คงจะไมพ่บปะขอประกัน

เพราะพระราชบัญญัตอิุบัตแิล้ว            เหมอืนดวงแก้วสอ่งสวา่งทางสวรรค์

บังคับให้ศกึษาทัว่หน้ากัน                      พระคุณธรรม์ข้อนี้ไมม่เีทยีม

ทีส่ดุนี้ชาวเราน้อมเกล้าฯ นบ                พระจอมภพภูบดนิทร์พระปิน่เสยีม

พระปลุกใจไทยทัว่ต้ังตัวเตรยีม             ทุกอยา่งเย ีย่มย ิง่คุณวบุิลเอย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเล ี้ยงดูเด็กอยา่งไรจึงจะถอืวา่ตามใจมากเกนิไป ?

ถ้าสงสัยวา่เราตามใจลูกมากไปรเึปลา่ ให้พิจารณาวา่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราน้ันมกีาร
กำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์หรอืไม ่มากน้อยเหมาะสมเพียงใด เพราะการเลี้ยงดูท ีต่ามใจมาก
เกนิไป คอื การเลี้ยงดูท ีข่าดขอบเขต เด็กไมเ่กดิการเรยีนรู้วา่อะไรทำได้ อะไรทำไมไ่ด้ อะไร
คอืเหมาะสม อะไรคอืไมเ่หมาะสม เชน่ตัวอยา่งในเรือ่งนี้จะเห็นวา่ ขอบเขตทีถู่กละเมดิอยา่ง
ชัดเจน คอื เรือ่งการเรยีนหนังสอืของลูก ซ ึง่พ่อแมป่ลอ่ยให้ลูกสามารถตอ่รองไมส่ ิ้นสดุจน
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ท้ายทีส่ดุไมไ่ด้เรยีนหนังสอือยา่งท ีค่วรจะเป็น

 

ขอบเขตและกฎเกณฑ์ทีเ่หมาะสมคอือะไร แคไ่หนจึงเรยีกวา่เหมาะสม ?

หลายคนอาจสงสัยเพิ่มเตมิอกีวา่แล้ว ขอบเขตและกฎเกณฑ์ทีเ่หมาะสมคอือะไร แคไ่หนจงึ
เรยีกวา่เหมาะสม อยากจะเริม่จากส ิง่ท ีร้่ายแรงท ีส่ดุกอ่น ถ้ามกีารละเมดิข้อกำหนดเหลา่นี้
เม ือ่ไร ถอืวา่มปัีญหาเกดิขึ้นแล้ว ควรหาทางมาพบแพทย์เพื่อปรกึษาหรอืขอความชว่ยเหลอื
ทันที

1. ทำร้ายผู้อ ืน่ หรอื ทำร้ายตนเอง 

บางคร้ังเมือ่เด็กมอีารมณ์อาจทำร้ายคนอืน่ เชน่ ทุบตชีกตอ่ยพ่อแม ่บางคนอาจทำร้ายตัวเอง
เชน่ โขกหัวกับกำแพง กรดีแขนตนเอง แม้บางคร้ังเขาอาจทำเพราะความโกรธไมพ่อใจ เรา
ควรยอมรับวา่ความโกรธ ความไมพ่อใจเป็นส ิง่ท ีเ่กดิขึ้นได้ แตจ่ะมาแสดงออกด้วยพฤตกิรรม
เหลา่นี้ไมไ่ด้ ไมเ่ป็นท ีย่อมรับ

2. ทำร้ายสัตว์

สัตว์เป็นส ิง่มชีวีติสามารถรู้สกึเจ็บปวด ทุกข์ร้อนได้ ถ้าเรายอมให้ลูกของเราสร้างความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานให้กับสัตว์ ก็เทา่กับเป็นจุดเริม่ต้นของการท ีเ่ราอนุญาตให้เขาทำร้ายผู้อ ืน่และ
ตนเองได้ในอนาคต การท ีเ่ราสอนเขาในเรือ่งนี้เป็นจุดต้ังต้นของการท ีท่ำให้เขาเข้าใจและรับรู้
ถงึความรู้สกึของคนอืน่

3. ทำลายข้าวของ ทรัพย์สนิ

เม ือ่อารมณ์เป็นใหญเ่ด็กบางคนก็เลอืกวธิกีารนี้มาใช้ระบายอารมณ์ เชน่ ทุบTV ขว้างจานชาม
ซ ึง่เป็นวธิที ีไ่มเ่หมาะสมในการระบายอารมณ์เชน่เดยีวกัน

ถ้าพบพฤตกิรรมท้ัง 3 ข้อนี้ ผู้ปกครองควรเข้าไปหยุดพฤตกิรรมดังกลา่วทันท ีอยา่ยอมให้ทำ
ตอ่ไป หาทีใ่ห้เด็กสงบสตอิารมณ์ เม ือ่อารมณ์เย็นลงแล้วต้องพูดคุยด้วยทา่ทจีรงิจังวา่ โมโห
ได้ โกรธได้ แตจ่ะทำพฤตกิรรมเหลา่น ีไ้มไ่ด้ และควรให้เขาได้รับผลของการกระทำของ
ตนเอง เชน่ หักเงนิคา่ขนมตามราคาของส ิง่ของทีท่ำเสยีหาย เข้าไปขอโทษและแสดงการ
รับผดิเมือ่ทำให้ผู้อ ืน่บาดเจ็บ

นอกจากนี้ ยังมกีฎเกณฑ์และขอบเขตอืน่ๆ ทีค่วรปลูกฝังและกำหนดให้ลูกปฏบัิตอิยา่ง
สมำ่เสมอ จนกฎเกณฑ์และขอบเขตเหลา่นี้หลอมรวมกลายเป็นสว่นหนึง่ของนสัิยหรอื
บุคลกิภาพของเด็กในอนาคต ซ ึง่ส ิง่เหลา่นี้ก็เกดิจากบุคลกินสัิย คา่นยิม ทัศนคตขิอง
ผู้ปกครองนัน่เอง เชน่

ทำการบ้านให้เสร็จกอ่น จงึจะมสีทิธเิลน่
กนิอาหารเสร็จแล้ว ต้องเก็บจานชามทีใ่ช้เข้าท ีใ่ห้เรยีบร้อย
เข้านอนให้เป็นเวลา เชน่ ไมเ่กนิ 2 ทุม่ (สำหรับเด็กเล็ก)
เจอผู้ใหญ ่ต้องยกมอืไหว้
ตืน่แล้ว ต้องพับผ้าหม่และเก็บท ีน่อนให้เรยีบร้อย
เกมเลน่ได้ แตไ่มเ่กนิ 1 ชม.

 



กำหนดกฎเกณฑ์สำคัญ แตดู่แลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีต้ั่งไว้สำคัญกวา่…

ส ิง่ท ีย่ากอาจไมใ่ชก่ารต้ังกฎเกณฑ์ แตเ่ป็นการบังคับใช้ให้เป็นไปตามทีต้ั่งไว้ ซ ึง่ต้องการ
ความสมำ่เสมอ ความอดทน การจูงใจให้ทำ และทีส่ำคัญคอืระยะเวลานานเพียงพอทีจ่ะให้ส ิง่
เหลา่นี้กลายไปเป็นสว่นหนึง่ของบุคลกินสัิยของลูกในทีส่ดุ

 

บทความโดย พญ. นดิา ลิ้มสวุรรณ

หนว่ยจติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุน่ ภาควชิาจติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี
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