บทที่ ๔
สัมพันธภาพ
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ฝึกสังเกตตัวคุณ ... คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด

ก�ากับสัง่
ท�าให้ทกุ อย่าง

เหนือ่ ย หมดแรง

?
อบอุน่ รับฟัง ให้โอกาส

ยุง่ วุน่ วาย

ับ
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สัมพันธภาพ
ฝึกสังเกตตัวเอง คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด
• พ่อแม่ที่ชอบก�ากับ ั่งใ ้ทา�
• พ่อแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
• พ่อแม่ที่ท�าใ ้ลูกทุกอย่าง
• พ่อแม่ที่ท้อแท้ มดแรง มดก�าลังใจ
• พ่อแม่ที่อบอุ่น ใ ้เวลา ใ ้โอกา ลูก

พัฒนาการของลูกขึ้นกับเวลาคุณภาพที่คุณให้กบั ลูก
พัฒนาการของลูกขึ้นกับวิธีการที่คุณมีปฏิสมั พันธ์กับลูก
สัมพันธภาพกับการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

• พ่อแม่มีเวลา ใ ้เวลาดูแลลูก
• พ่อแม่ฝึกการ ังเกตและเข้าใจความแตกต่างของลูก
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง จัด ิ่งแวดล้อม ใ ้พอเ มาะ พอดีกับการเจริญ
เติบโตของลูก

แบบทดสอบการสังเกตตัวคุณ
คุณมักใช้เวลากับลูกในแบบใด

คุณมักจะชอบเป็นผู้สั่ง ก�ากับบอกลูกว่าต้องท�าอะไร
เวลาเล่นกับลูก คุณมักจะเป็นผู้เลือกว่าลูกควรจะเล่นอะไร เพื่อประโยชน์อะไร
คุณชอบถามค�าถาม เวลาเล่นกับลูก จะเน้นถามค�าถาม เพื่อฝึกลูก ทดสอบลูก
คุณมักจะท�าทุกอย่างให้ลกู และมักจะรีบท�าให้เสร็จ ๆ เพราะมีงานอื่นอีกหลายอย่าง
รออยู่
คุณไม่ค่อยมีเวลาสบายๆผ่อนคลายกับลูก
คุณดูแลลูกอย่างดี พยายามช่วยเหลือและท�าให้ลูกทุกอย่าง
คุณมีเวลาอยู่กับลูก แต่ไม่ค่อยได้เล่นกับลูก มักใช้เวลาหมดไปกับกิจวัตรประจ�าวัน
คุณมักจะสังเกตความต้องการของลูก ลูกก�าลังสนใจอะไร ชอบอะไร อยากเล่นอะไร
คุณพยายามเล่นตามสิ่งที่ลูกสนใจ และรู้สึกมีความสุขที่ ได้อยู่กับลูก
คุณสามารถรอได้ถา้ ลูกก�าลังลงมือท�า เพือ่ เปิดโอกาสให้สมองลูกได้คดิ ได้ทดลองท�า
คุณมองเห็นโอกาสในสิ่งรอบตัว พยายามพลิกแพลงสิ่งรอบตัวมาเป็นโอกาสในการ
ฝึกฝนลูก
คุณรูส้ กึ มีความหวัง เชื่ อมั่นว่าลูกจะต้องดีขนึ้ อาจมีทอ้ แท้ หมดก�าลังใจบ้างเป็นช่วงๆ
แต่เมื่อได้รับค�าแนะน�า ได้เรียนรู้วิ ธีการ คุณก็เริ่มต้นพยายามใหม่
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พ่อแม่ที่ชอบก�ากับ สั่งให้ท�า

• พ่อแม่ที่มักจะก�ากับสัง่ ลูกไปทุกเรือ่ ง ไม่เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด
• ชอบความรวดเร็ว รอ ไม่ได้ !! เน้นผลลัพท์ทเี่ ห็นได้ทนั ที จับต้องได้
• เวลาเล่นกับลูก จะเป็นผู้เลือกว่าเล่นอะไร เพื่อประโยชน์อะไร
• ถามเยอะ เวลาเล่นกับลูก จะเน้นถามค�าถาม เพือ่ ฝึกลูก ทดสอบลูก

ผลที่ตามมา ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ชอบก�ากับ สั่งลูก
• ลูกท�าตามค�า ั่งได้ดี ดูเป็นเด็กเชื่อฟัง เงียบๆ เรียบร้อย บอกให้ทา� ก็ท�า
• ลูกไม่กล้าคิดริเริ่ม เคยชินกับการท�าตามค�า ั่ง ต้องรอให้มคี นมาบอกหรือริเริม่ ก่อนจึง

จะท�า

• ลูกมักจะพูดสัน้ ๆ ถามค�าตอบค�า ไม่พูดเป็นประโยคยาวๆ ไม่ค่อยแ ดงความคิดเ ็น
ไม่เล่าเรื่อง เพราะขาดโอกาสในการพูด ไม่มีคนฟัง
• คุณพ่อคุณแม่จะขาดโอกา ในการรู้จักลูก ังเกตลูกว่าชอบอะไร อยากท�าอะไร อยากคุย
เรื่องอะไร
• ความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลงไป

ับ
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พ่อแม่ที่ย่งุ ตลอดเวลา

• ชีวติ วุน่ วาย มีหลายเรือ่ งทั้งเรื่องงาน เรื่องลูก เรืื่องธุรกิจ ปัญ าญาติพี่น้อง
• ใช้เวลาไปกับกับโทรศัพท์ / social media / line / facebook
• จัดการทุกอย่างให้ลกู รีบท�าใ ้เ ร็จ ต้องรีบไปท�าอย่างอื่นต่อ
• บริ ารจัดการเก่ง มักพาลูกไปฝึกกับครูฝึก ลายๆที่ พ่อแม่ทา� น้าที่ขับรถรับ ่งลูก นั่งรอ
ครูฝึก
• ไม่ค่อยมีเวลาสบายๆผ่อนคลายกับลูก

ผลที่ตามมา ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ย่งุ ตลอดเวลา
• ัมพันธภาพ ความอบอุ่นในครอบครัวไม่ค่อยแน่นอน
• พ่อแม่ขาดโอกาสทีจ่ ะรูจ้ กั ลูกอย่างแท้จริง ไม่รู้ว่าลูกชอบอะไร นใจอะไร
• ลูกมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ แบบขึน้ ๆลงๆ เพราะ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่ได้คุยกับลูกยาวๆ ไม่ได้
เล่นกับลูกนานๆ เพียงพอ
• เด็กที่มีปัญ าไม่นิ่งร่วมด้วยจะไม่ค่อยดีขึ้นมาก เพราะ พ่อแม่ไม่นงิ่ ิ่งแวดล้อมรอบตัวก็
วุ่นวาย เด็กขาดโอกาสฝึกฝนการจดจ่อ มี มาธิในชีวิตประจ�าวัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
น้อย
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พ่อแม่ที่ทา� ให้ลกู ทุกอย่าง

• พ่อแม่ที่รักลูก ดูแลลูกอย่างดี โดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั ท�าให้ลกู ทุกอย่าง
• พ่อแม่ทีเร่งริีบ มีภาระงาน ลายอย่าง ท�า ิ่งต่างๆใ ้ลูก เพราะ ต้องรีบท�าให้เสร็จๆ
• ปู่ย่า ตายาย ที่เลี้ยง ลานด้วยความรัก อยากท�าใ ้ทุกอย่าง ท่านมักจะให้เหตุผลว่า

“เด็กมันยังเล็ก........”

ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่ท�าให้ลกู ทุกอย่าง
• สมองของเด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝน ฝึกการคิด การแก้ปัญ าง่ายๆเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ�าวัน
• เด็กใช้ร่างกายท�างานได้ไม่คล่องแคล่ว เพราะ ไม่ค่อยได้ลงมือท�า
• โตขึน้ จะเรียน นัง อื ไม่คอ่ ยเก่ง รือถ้าเรียนได้ ก็ตอ้ งขยัน นักกว่าคนอืน่ ๆ ใช้พลังมากกว่า
คนอื่น

ข้อสังเกต
ปัญ าเรื่องพ่อแม่ท�าใ ้ลูกทุกอย่าง มักพบในกลุม่ เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการสัง่ การกล้ามเนือ้
หรือ ความตึงตัวกล้ามเนือ้ น้อยกว่าเพือ่ นๆ คือ เด็กก็จะงุม่ ง่ามท�าอะไรไม่คอ่ ยคล่องแคล่วด้วย ภาวะ
ของระบบกล้ามเนื้อของตัวเองอยู่แล้ว พ่อแม่เ ็นว่าลูกท�าไม่ค่อยได้ ยิบจับท�าอะไรก็ไม่คล่อง
วิง่ ก็ลม้ บ่อย พอจะใ ท้ า� อะไรลูกก็มกั จะบ่ายเบีย่ ง งอแง ไม่ยอมท�า ไม่อยากท�า พ่อแม่จงึ มักจะท�าใ ้

เป็นวงจรทีเ่ ด็กก็ยงิ่ ขาดการฝึกฝน ท�าไม่ได้ วนไปวนมาอยูเ่ ช่นนี้

าเ ตุของพัฒนาการล่าช้าจึงมาจากปัจจัยทัง้ จากตัวเด็กเองทีพ่ นื้ ฐานระบบประ าทไม่คอ่ ย
คล่องแคล่ว และปัจจัยจากการเลีย้ งดู ทีพ่ อ่ แม่ท�าใ ล้ กู ทุกอย่าง การช่วยลูกก็ตอ้ งแก้ทงั้ สองอย่าง
คือ ฝึกร่างกายมากขึ้น และ ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลลูก พ่อแม่ต้องเปิดโอกา ใ ้ลูกลงมือท�ามากขึ้น
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พ่อแม่ที่ท้อแท้ หมดแรง หมดก�าลังใจ

• พ่อแม่ที่มีเวลาอยู่กับลูก แต่ไม่ได้เล่นกับลูก ใช้เวลาหมดไปกับกิจวัตรประจ�าวัน และจม

อยูก่ บั ปัญหา

• พ่อแม่ไม่ ามารถมองเ น็ งิ่ ดีๆ รือความน่ารักในตัวลูก ถ้าใ บ้ อก งิ่ ดีๆ ความน่ารักของ
ลูก พ่อแม่จะใช้เวลานึกนานมาก เ มือนกับว่าไม่เคยนึกถึง ไม่รู้จริงๆ ลูกมีอะไรทีเ่ ป็นข้อดี
ด้วย รือ
• ่วน นึ่งอาจเกิดจากปัจจัย นับ นุนจากครอบครัว คนรอบตัวไม่เพียงพอ แต่อีกปัจจัย
นึ่ง คือ พ่อแม่มองสิง่ รอบตัวในด้านลบ ไม่ ามารถมองเ ็นแ ง ว่าง รือ ทางออก

ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่ท้อแท้ หมดแรง หมดก�าลังใจ
• เด็กจะมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ ช้า เพราะ ไม่มีใครเล่นด้วย ไม่มีใครพูดคุยด้วย เด็กไม่ค่อยได้
ัวเราะ
• เด็กไม่ค่อยมีอารมณ์แจ่มใ น้าตานิ่งๆ ถ้าต้องเล่นกับคนที่ไม่คุ้นชิน ก็จะกลัวๆ กล้า ไม่
ค่อยมั่นใจ
• เมื่อไปพบแพทย์ นักบ�าบัดก็อาจจะได้รับค�าบอกกล่าวว่าลูกยังไม่คอ่ ยดีขนึ้ พ่อแม่กจ็ ะยิง่
หมดแรง หมดก�าลังใจมากขึน้ เป็นวงจรที่แพทย์ นักบ�าบัดเองก็ไม่ทราบจะช่วยน�าพาต่อ
อย่างไรจริงๆ
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พ่อแม่ทีอบอุ่น ให้เวลา ให้โอกาสลูก

• พ่อแม่ยมิ้ แย้ม ให้เวลาสนใจลูก
• พ่อแม่สงั เกตความต้องการของลูก ลูกก�าลังสนใจอะไร ชอบอะไร อยากเล่นอะไร
• พ่อแม่เล่นตาม ิ่งที่ลูก นใจ มีความ ุขเมืื่อได้อยู่กับลูก
• พ่อแม่ รอได้ เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด ได้ทดลองท�า
• พ่อแม่มองเห็นโอกาสในสิง่ รอบตัว พยายามพลิกแพลงมาเป็น ถานการณ์ในการฝึกฝนลูก
• ลายครอบครัวลูกมีความบกพร่องมาก แต่พ่อแม่ก็ดูเ มือนมองไม่เ ็น พยายามยิ้ม
กับลูก และลงมือท�า ท�า
• คุณพ่อคุณแม่มีความ วัง มีความเชือ่ มัน่ ว่าลูกจะต้องดีขนึ้ อาจมีท้อแท้ มดก�าลังใจบ้าง
เป็นช่วงๆ แต่เมื่อได้รับค�าแนะน�า ได้เรียนรู้วิธีการ ก็พลิกตัวเองได้เร็ว
• อาจเป็นด้วยปัจจัยในตัวคุณพ่อ คุณแม่เอง เด็กมักได้รับโอกา ดีๆจาก ิ่งรอบตัว เช่น ครู
ใน ้องที่ นใจเด็ก เพื่อนบ้านคอยช่วยเ ลือเล็กๆน้อยๆ เวลาไป นามเด็กเล่นก็มีคนมา
ช่วยเล่นกับลูก เข้ามาคุยกับลูก

ับ

109

ฉบับความสุข

ผลที่ตามมาเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ที่อบอ่่นุ ให้เวลา ให้โอกาสลูก
เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะด้านอารมณ์ เด็กมักจะแจ่มใส สนใจสิง่ รอบตัว เล่นกับ
คนอืน่ ได้งา่ ย พัฒนาการโดยรวมด้านอืน่ ๆ อาจจะดีขนึ้ เร็ว รือช้า ขึน้ กับปัจจัยความรุนแรง ของความ

บกพร่องในตัวเด็กด้วยในเด็กทีบ่ กพร่องมาก ช่วงแรกๆทีเ่ ริม่ ลงแรงใ ม่ๆอาจจะมองเ น็ พัฒนาการ
ที่ดีขึ้นได้ช้า แต่เมื่อผ่านไป ักพัก อาจจะประมาณอย่างน้อย ๑-๒ ปีเต็ม เมื่อพ่อแม่ได้ใ ่ความ
พยายามลงไปอย่างเต็มที่ พ่อแม่รู้จักลูกมากขึ้น รู้วิธีการในการดูแลลูกมากขึ้น ได้ผ่านการลองผิด
ลองถูกมาจนคล่องแคล่วแล้ว และการเชื่อมต่อเซลประสาทในสมองของลูกเริ่มเข้าที่เข้าทาง
มากขึน้ ก็จะมีช่วงที่เด็กดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าดีขึ้นทุกครั้งที่เจอกัน
เมื่อได้รับค�าบอกกล่าวว่าลูกมีพัฒนาการดีขึ้น พ่อแม่ก็จะมีก�าลังใจมากขึ้น ผ่อนคลาย
มากขึ้น เริ่มมีเวลาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญ ิ่งที่ได้ลงมือท�า เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเริม่ สามารถ

แบ่งปันสิง่ ทีไ่ ด้ลงมือท�าให้กบั แพทย์ นักบ�าบัด และพ่อแม่คนอืน่ ๆ ได้เรียนรูต้ อ่ ไป

พั ฒนาการของลูกจะดี ขึ้นมากแค่ไหน ขึ้นกับเวลาคุณภาพ
และวิธกี ารที่คุณมีปฏิสัมพั นธ์กับลูก
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พัฒนาการของลูกขึ้นกับเวลาคุณภาพที่คุณให้กบั ลูก
ในชีวิ ติ จริงพ่อแม่คงไม่ ามารถเป็นแบบใดแบบ นึง่ ได้ตลอดเวลา แต่อยากใ พ้ อ่ แม่ลองมัน่
สังเกตตัวเองบ่อยๆ และเรียนรูท้ จ่ี ะค่อยๆปรับเปลีย่ นตัวเองก่อน การฝึก ังเกตตัวเราว่าเรามักเป็น
พ่อแม่ทีใช้เวลากับลูกในแบบใด แล้วเริ่มต้นที่การปรับที่ตัวพ่อแม่เองก่อน เป็นปัจจัย า� คัญมากๆที่
ช่วยใ ้ลูกดีขึ้น เช่น

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ทเี่ ร่งรีบตลอด ชีวติ วุน่ วาย ิ่งแรกที่ต้องท�า คือ บริหารจัดชีวติ ของพ่อแม่
เองก่อน เช่น ลดการเล่น line facebook email ทีวี โทรศัพท์มิือถือ เวลาที่อยู่บ้านกับลูก พ่อแม่
บางคนบอกที่ทา� งานเพื่อขอเวลาใ ้ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น บางครอบครัว าคนมาช่วยเพิ่ม การ ัน
น้าเข้าคุยกันและเลือกทีจ่ ะปรับเวลาในการใช้ชวี ติ ครอบครัวเพือ่ ช่วยเ ลือลูก เป็นก้าวแรกที่ า� คัญ
ที่จะช่วยก�า นดทิศทางและบ่งชี้ได้ว่าลูกจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ทชี่ อบก�ากับ สัง่ ลูก ิ่งแรกที่ต้องท�า คือ ฝึกฝนตัวเอง (ก่อนฝึกลูก) ทุกครั้ง
ที่อยู่กับลูก คุณจะฝึกฝนตัวเอง คอย ังเกตตัวเอง ังเกตค�าพูดและการกระท�าของตัวเองมากขึ้น
ลดการพูด บอกความต้องการของตัวเองลง รับฟังลูกมากขึ้น เปิดโอกา ใ ้ลูกได้คิด ได้ทดลองท�า
อาจผิดบ้าง ถูกบ้าง ไม่เป็นไร ฝึกฝนตัวเองทีจ่ ะยอมรับสิง่ ทีล่ กู แสดงออก
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ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทเี่ ศร้า หมดแรง หมดก�าลังใจตลอดเ ลา ในช่ งแรกคุณอาจเริม่ ต้นด้ ยการ
หาคนทีค่ ณ
ุ ไว้วางใจ พูดคุยด้วย เพือ่ ช่วยคลีค่ ลายความรูส้ กึ ทุกข์ใจต่างๆ อย่างไรก็ตามมีคุณพ่อ
ท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟัง ่า ิ่ง �าคัญที่ ุดในการดูแลลูกเด็กพิเ คือ การเรียนรู้ที่จะ ร้างก�าลังใจใ ้
ตั เอง คุณพ่อเน้น ่าก�าลังใจเป็น ิ่งที่ต้อง ร้างด้ ยตั เอง คนอื่นที่เข้ามาช่ ยเราก็อาจช่ ยได้เพียง
ครั้งครา เท่านั้น คุณพ่อเล่า ่าก�าลังใจที่ �าคัญที่ ุดก็ตอนที่ได้เล่นกับลูก ทุกครั้งที่ได้เ ็นรอยยิม้
เสียงหัวเราะของลูก นัน้ เป็นก�าลังใจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คุณพ่อบอก า่ ค ามอดทนเป็นเรือ่ ง า� คัญ เ ลา
เรามีลกู เป็นเด็กพิเ เราต้องพิเ ก า่ ลูก ค ามรักต้องพิเ ก า่ ค ามอดทนต้องพิเ ก า่ และ
การลงมือท�าก็ต้องพิเ ก ่าด้ ย

ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทมี่ กั เผลอท�าให้ลกู ทุกอย่าง ก็เริ่มต้นด้ ยการ มีสติ เตือนตัวเองทุกครัง้ ที่
อยูก่ บั ลูก ่าเราจะเปิดโอกา ใ ้ มองลูกคิด เราจะเปิดโอกาสให้รา่ งกายลูกได้ทดลองท�า เราจะ

เปลีย่ นบทบาทจากผูท้ า� ให้ลกู ทุกอย่าง เป็นผูใ้ ห้กา� ลังใจ ให้แรงเชียร์ ช่วยประคับประคองให้ลกู
ค่อยๆลงมือท�าสิง่ ต่างๆด้วยตัวเอง การอยูข่ า้ งๆลูก ใช้เ ยี ง อารมณ์ทถี่ า่ ยทอดผ่านรอยยิม้ และเ ยี ง
ั เราะจากคุณพ่อคุณแม่ การรับฟังลูก จะเป็นพลัง า� คัญทีช่ ่ ยใ ล้ กู ลงมือท�า คิดออก และ อื่ าร
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พัฒนาการของลูกขึ้นกับวิธีการที่คุณมีปฏิสมั พันธ์กับลูก
การรู้จักลูกอย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างระบบประ าทของลูก
เป็นอีกเรื่องที่ า� คัญที่จะช่วยใ ้พัฒนาการของลูกดีขึ้นช้า รือเร็ว
ตัวอย่างเช่น
• คุณแม่ชว่ ยเพิม่ ช่องทางการรับข้อมูลใ ล้ กู โดย ย่อเข่าลงเวลาพูดคุยกับลูก เพือ่
ช่วยให้ลกู เห็นสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของแม่ได้ชัดขึ้น ลูกจะ นใจฟังมาก
ขึ้น
• ลูกเป็นเด็กไวเ ียง คุณพ่อคุณแม่ปรับการพูด น�า้ เสียงขณะเล่นกับลูกใ ้
เบาลง ไม่ ่งเ ียงเร็วๆ แบบไม่รู้ทิศทาง ใ ้ลูกตกใจ กลัว
• ลูกเป็นเด็กที่ไว ายตา คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกวิธีการเล่นกับลูกแบบอยู่กับที่
นิ่งๆมากกว่าจะเคลื่อนไ วไปมามากๆ
คุณพ่อคุณแม่ทเี่ รียนรูท้ จี่ ะปรับท่าทีของตัวเอง จัง วะน�า้ เ ียงการพูด การเล่น
ความเร็วช้า ความแรงในการเล่น การพูดคุย กับลูก จะสังเกตเห็นการตอบสนองจาก
ลูกทีแ่ ตกต่างกัน ลูกจะนิ่งฟังมากขึ้น รับข้อมูลได้มากขึ้น เล่นได้นานขึ้น พูดคุยกับ
พ่อแม่มากขึ้น

พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับท่าทีของตัวเอง
จะ ังเกตเ ็นการตอบ นองจากลูกที่แตกต่างออกไป
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สัมพันธภาพกับการมองพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม

ัมพันธภาพในความ มายของการมองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
มายถึง
• พ่อแม่มีเวลา ใ ้เวลาดูแลลูก
• พ่อแม่ฝึกการ ังเกตและเข้าใจความแตกต่างของลูก
• พ่อแม่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง จัด ิ่งแวดล้อม ใ ้พอเ มาะ พอดีกับ
การเจริญเติบโตของลูก
Dr.Greenspan เปรี ย บ ั ม พั น ธภาพของพ่ อ แม่ เ มื อ นคนดู แ ลต้ น ไม้
คน องคนที่ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกัน ่งผลถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่แตกต่าง
กัน คนดูแลต้นไม้ที่รู้จักว่าต้นไม้ที่ตัวเองปลูกชอบดินแบบไ น ชอบน�้าเยอะ รือ
น�า้ น้อย แ งแดดจ้า รืออ่อน และพยายามปรับเปลีย่ น งิ่ แวดล้อมใ พ้ อเ มาะ พอดี
ก็จะ ่งผลถึงต้นไม้ที่เจริญเติบโตงอกงามมากกว่า
พ่อแม่ที่ที่ขวนขวายเรียนรู้ รู้จัก ังเกตว่าลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทดลอง
ปรับเปลี่ยนตัวเอง และจัด ิ่งแวดล้อม ใ ้พอเ มาะพอดีกับลูก ก็จะ ่งผลถึง
พัฒนาการของลูกที่ดีขึ้นอย่างเต็มที่ สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

