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คำค นำน สำส นักพมิ พ์

เด็กสมัยใหม่ “เลี้ยงยาก” และ “ขาดสมาธิ” จริงหรือ
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านถอนใจ สมัยพ่อแม่ฉันเลี้ยงมา
ไม่เห็นยุ่งยากขนาดนี้ ความจริงแล้วเด็กยุคไหนก็เหมือนกัน แต่
“สิง่ แวดล้อม” ทีเ่ ด็กต้องเจอต่างหากทีเ่ ปลีย่ นไป ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มากมายที่รายล้อมรอบตัว ของเล่นเด็ก
ที่พัฒนารูปแบบขึ้นมาก วิชาเรียนที่เปลี่ยนเนื้อหา และรูปแบบ
การเรียนการสอน และชีวติ ในโรงเรียนทีเ่ ด็กๆ ต้อง “รับมือ” ในแต่ละ
ช่วงวัย
ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลต่อเด็กๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จนท�ำให้เด็กมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ท�ำให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัว
และไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี
หนังสือเล่มนี้รวบรวม 60 พฤติกรรม “น่าหนักใจ” ของเด็ก
อายุตงั้ แต่ 0-6 ขวบและ 6 ขวบขึน้ ไป ทีเ่ ชือ่ ว่าคุณพ่อคุณแม่ทกุ ท่าน
จะต้ อ งเจอแน่ น อน เช่ น งอแง เลื อ กกิ น ไม่ ย อมทั ก ทายคนอื่ น
พูดโกหก ช่างสรรหาข้ออ้างต่างๆ นานา อยูน่ งิ่ ไม่ได้ แพ้ไม่เป็น ฯลฯ
ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเกี่ยวข้องกับ “สมาธิ” ของเด็ก

ผูเ้ ขียนวิเคราะห์พฤติกรรมแต่ละอย่างของเด็กอย่างละเอียด
เพือ่ ให้ผปู้ กครองเข้าใจว่าท�ำไมลูกจึงท�ำเช่นนัน้ พร้อมบอกวิธรี บั มือ
เพือ่ ให้การเลีย้ งลูกของคุณง่ายขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
และสมาธิของเด็ก
เชื่อว่าแม้เหนื่อยแสนเหนื่อย แต่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะ
ไม่ยอมแพ้ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นคูม่ อื ทีด่ ใี นการท�ำความเข้าใจเจ้าตัวเล็ก
ช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลง แต่เลี้ยงลูกได้ดีขึ้น
เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ

ปรารถนาดี
ส�ำนักพิมพ์อินสปายร์

คำค นำน ผูเ้ ขยี น
เด็กๆ พาเราไปรู้จักโลกใบใหม่

ผมมีหน้าที่ “ดูแลเด็ก” ไม่ใช่ที่โรงเรียน แต่เป็นโรงพยาบาล
ตลอดสิบเจ็ดปีที่ท�ำงาน ผมดูแลเด็กมาแล้วไม่ต�่ำกว่าสามพันคน
ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกมาก แต่มักไม่รู้ว่าลูกคิดอะไร
ผมเชื่ อ เสมอว่ า “เด็ ก เป็ น ของขวั ญ จากสวรรค์ ” จึ ง รู ้ สึ ก
ขอบคุณลูกๆ ของผมมากที่ให้โอกาสผมได้พินิจพิจารณาพวกเขา
ผมเรียนรูว้ ธิ ดี แู ลเด็กจากลูกและเติบโตไปพร้อมกับลูก ผมมีลกู สองคน
อายุหา่ งกันหนึง่ ปี ลูกทัง้ สองสอนให้ผมรูว้ า่ “พีส่ าวในปีนคี้ อื น้องสาว
ในปีหน้า” ปีนพ
ี้ สี่ าวชอบฟ้อง ส่วนน้องสาวน่ารักมาก เวลาเดียวกันนี้
ในปีหน้า น้องสาวจะชอบฟ้อง พี่สาวจะกลายเป็นเด็กสงบเสงี่ยม
สถานการณ์ ท� ำ นองเดี ย วกั น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ อี ก ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า
พัฒนาการของเด็กมีล�ำดับขั้นตอนที่แน่นอน
เด็ก 1 ขวบจะติดคนเลีย้ ง 2 ขวบชอบพูด “ไม่” 3 ขวบต้องเป็น
ที่หนึ่ง 4 ขวบชอบฟ้อง ไม่ใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอน แต่นี่
คือขั้นตอนพัฒนาการตามธรรมชาติ แม้พยายามป้องกันอย่างไร
พอถึงเวลา พฤติกรรมเหล่านี้จะปรากฏออกมาหมด  เพราะเป็น
พั ฒ นาการที่ เ ด็ ก ทุ ก คนต้ อ งเป็ น ไป  ขอเพี ย งเราใส่ ใ จสั ก นิ ด
คอยสังเกตและรับฟังเด็ก ถ้ารู้ว่าเด็กคิดอะไร เราจะสอนเด็กได้
ไม่ยาก และจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าเด็กท�ำตัวไม่ดี
เบื้องหลังพฤติกรรมของเด็กคือพัฒนาการ เช่น เด็กชอบ
ดูดนิว้ หรือขว้างสิง่ ของ เหตุผลเบือ้ งหลังคือพัฒนาการในช่วงวัยนัน้ ๆ

เด็ ก พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ การเรี ย นหนั ง สื อ และสมาธิ
จากชีวติ ประจ�ำวัน ประเด็นไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เด็กเชือ่ ฟังหรือไม่ แต่อยูท่ วี่ า่
เราเข้าใจโลกของเด็กเพียงใด เราเคยชินกับการท�ำงาน คิดว่าถ้า
เรียนหนังสือก็ตอ้ งนัง่ ทีโ่ ต๊ะให้เรียบร้อย จึงออกค�ำสัง่ ให้เด็กท�ำตาม
เราเคยชินกับวิธที ำ� งานของตัวเอง จึงจ�ำกัดความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็ก เด็กสมัยนี้นั่งเฉยๆ ได้นานแต่ไม่มีสมาธิ ท�ำให้ผู้ใหญ่หงุดหงิด
ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเด็กไม่ยอมร่วมมือ แต่สมาธิไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะตอนอ่านหนังสือ ทว่าเกิดขึ้นได้กับทักษะทั้งสี่ด้าน (พูด ฟัง
อ่าน และเขียน) เช่น เวลาเด็กก�ำลังอ่านหนังสือจะไม่ได้ยนิ ผูใ้ หญ่พดู
เรียกเป็นสิบครั้งก็ยังก้มหน้าอ่าน ไม่ขานตอบ อย่างนี้จะเรียกว่า
เด็กไม่มีสมาธิได้หรือ การนั่งที่โต๊ะฝึกสมาธิด้านการมองได้ แต่
อาจฝึกสมาธิด้านการฟัง สมาธิด้านการเคลื่อนไหว และสมาธิ
ด้านอารมณ์ไม่ได้ อย่าเพิ่งด่วนต่อว่าเด็กว่าไม่ตั้งใจหรือไม่เชื่อฟัง
ต้องเข้าใจมุมมองของเด็ก จึงจะสอนเขาได้อย่างถูกต้อง การฝึกสมาธิ
ไม่ควรเริม่ ฝึกเมือ่ เด็กถึงวัยเรียน แต่กอ่ นหน้านัน้ ควรฝึกอยูต่ ลอดเวลา
ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจพฤติกรรม
และความคิ ด ของเด็ ก มากขึ้ น แน่ น อนว่ า เด็ ก ไม่ ช อบค� ำ ต่ อ ว่ า
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่และอาจไม่ได้ต้องการให้ใครมาตามใจ สิ่งที่
พวกเขาต้องการคือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันด้วยวิธีที่
ถูกต้อง ผู้ใหญ่อย่างเราจึงต้องอาศัยสติปัญญาเพื่อสอนเด็กอย่าง
เหมาะสม ฝึกนิสัยที่ดีให้เด็กตั้งแต่เล็ก จะท�ำให้เด็กมีสมาธิและ
เชื่อฟัง
เด็กไม่ต้องการการเอาใจ แต่ต้องการการสอนอย่างใส่ใจ
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พฤติกรรม 40 ชอบจับกลุ่ม

ตอนที่ 2

ขาดสมาธิ ฝึกด้วยการเล่น

วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม เสนอวิธีเล่น
แก้ไขปัญหาการขาดสมาธิของเด็ก
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