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 เด็กสมัยใหม่ “เลี้ยงยาก” และ “ขาดสมาธิ” จริงหรือ

	 พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านถอนใจ	สมัยพ่อแม่ฉันเลี้ยงมา 

ไม่เห็นยุ่งยากขนาดนี้	ความจริงแล้วเด็กยุคไหนก็เหมือนกัน	แต่ 

“สิง่แวดล้อม”	ทีเ่ดก็ต้องเจอต่างหากทีเ่ปลีย่นไป	ทัง้โทรศพัท์มอืถอื 

และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิสม์ากมายที่รายล้อมรอบตวั	ของเล่นเดก็ 

ที่พัฒนารูปแบบข้ึนมาก	วิชาเรียนที่เปลี่ยนเนื้อหา	และรูปแบบ 

การเรียนการสอน	และชวีติในโรงเรียนทีเ่ดก็ๆ ต้อง	“รับมอื”	ในแต่ละ 

ช่วงวัย

	 ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลต่อเด็กๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

จนท�าให้เด็กมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัว

และไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี

	 หนังสือเล่มนี้รวบรวม	60	พฤติกรรม	“น่าหนักใจ”	ของเด็ก 

อายุตัง้แต่	0-6	ขวบและ	6	ขวบข้ึนไป	ท่ีเชือ่ว่าคณุพ่อคณุแม่ทกุท่าน 

จะต้องเจอแน่นอน	เช่น	งอแง	เลือกกิน	ไม่ยอมทักทายคนอ่ืน 

พูดโกหก	ช่างสรรหาข้ออ้างต่างๆ นานา	อยู่นิง่ไม่ได้	แพ้ไม่เป็น	ฯลฯ 

ซึง่ทัง้หมดล้วนเกี่ยวข้องกับ	“สมาธิ”	ของเด็ก

คคำนคำสคำนกัพมิพ์



	 ผู้เขียนวเิคราะห์พฤตกิรรมแต่ละอย่างของเดก็อย่างละเอียด 

เพือ่ให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าท�าไมลูกจงึท�าเช่นนัน้	พร้อมบอกวธิรัีบมือ 

เพือ่ให้การเลีย้งลกูของคณุง่ายข้ึน	อีกทัง้ยังช่วยเสริมสร้างพฒันาการ 

และสมาธิของเด็ก

	 เชื่อว่าแม้เหนื่อยแสนเหนื่อย	แต่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะ 

ไม่ยอมแพ้	 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นคูมื่อท่ีดใีนการท�าความเข้าใจเจ้าตวัเลก็ 

ช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลง	แต่เลี้ยงลูกได้ดีขึ้น

	 เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ	

ปรารถนาดี

ส�านักพิมพ์อินสปายร์



 เด็กๆ พาเราไปรู้จักโลกใบใหม่  

	 ผมมีหน้าที่	“ดูแลเด็ก”	ไม่ใช่ที่โรงเรียน	แต่เป็นโรงพยาบาล 

ตลอดสิบเจ็ดปีที่ท�างาน	ผมดูแลเด็กมาแล้วไม่ต�่ากว่าสามพันคน 

ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกมาก	แต่มักไม่รู้ว่าลูกคิดอะไร 

	 ผมเชื่อเสมอว่า	“เด็กเป็นของขวัญจากสวรรค์”	จึงรู ้สึก 

ขอบคุณลูกๆ ของผมมากท่ีให้โอกาสผมได้พินิจพิจารณาพวกเขา 

ผมเรียนรู้วธิดีแูลเดก็จากลกูและเตบิโตไปพร้อมกบัลูก	ผมมีลูกสองคน 

อายุห่างกนัหนึง่ปี	ลกูทัง้สองสอนให้ผมรู้ว่า	“พีส่าวในปีนีค้อืน้องสาว 

ในปีหน้า”	ปีนีพ้ีส่าวชอบฟ้อง	ส่วนน้องสาวน่ารักมาก	เวลาเดยีวกนันี ้

ในปีหน้า	น้องสาวจะชอบฟ้อง	พี่สาวจะกลายเป็นเด็กสงบเสงี่ยม 

สถานการณ์ท�านองเดียวกันนี้เกิดข้ึนซ�้าแล้วซ�้าอีก	ท�าให้รู ้ว ่า

พัฒนาการของเด็กมีล�าดับขั้นตอนที่แน่นอน	

	 เดก็	1	ขวบจะตดิคนเลีย้ง	2	ขวบชอบพดู	“ไม่”	3	ขวบต้องเป็น 

ที่หนึ่ง	4	ขวบชอบฟ้อง	ไม่ใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอน	แต่นี่ 

คือข้ันตอนพัฒนาการตามธรรมชาติ	แม้พยายามป้องกันอย่างไร 

พอถึงเวลา	พฤติกรรมเหล่านี้จะปรากฏออกมาหมด		เพราะเป็น 

พัฒนาการที่เด็กทุกคนต้องเป็นไป		ขอเพียงเราใส่ใจสักนิด 

คอยสังเกตและรับฟังเด็ก	ถ้ารู้ว่าเด็กคิดอะไร	เราจะสอนเด็กได้ 

ไม่ยาก	และจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าเด็กท�าตัวไม่ดี	

	 เบื้องหลังพฤติกรรมของเด็กคือพัฒนาการ	เช่น	เด็กชอบ 

ดดูนิว้หรือขว้างสิง่ของ	เหตผุลเบือ้งหลงัคือพฒันาการในช่วงวยันัน้ๆ 

คคำนคำผูเ้ขยีน



เด็กพัฒนาทักษะด้านปฏิสัมพันธ์	การเรียนหนังสือ	และสมาธิ 

จากชวีติประจ�าวนั	ประเดน็ไม่ได้อยู่ทีว่่าเดก็เชือ่ฟังหรือไม่	แต่อยู่ทีว่่า 

เราเข้าใจโลกของเด็กเพียงใด	 เราเคยชินกับการท�างาน	คิดว่าถ้า

เรียนหนงัสอืกต้็องนัง่ทีโ่ต๊ะให้เรียบร้อย	จงึออกค�าสัง่ให้เดก็ท�าตาม 

เราเคยชนิกบัวธิที�างานของตวัเอง	จงึจ�ากดัความคดิสร้างสรรค์ของ

เด็ก	เด็กสมัยนี้นั่งเฉยๆ ได้นานแต่ไม่มีสมาธิ	ท�าให้ผู้ใหญ่หงุดหงิด

	 ทั้งนี้	ไม่ใช่เพราะเด็กไม่ยอมร่วมมือ	แต่สมาธิไม่ได้เกิดข้ึน

เฉพาะตอนอ่านหนังสือ	ทว่าเกิดข้ึนได้กับทักษะทั้งสี่ด้าน	(พูด	ฟัง 

อ่าน	และเขียน)	เช่น	เวลาเดก็ก�าลังอ่านหนงัสอืจะไม่ได้ยินผู้ใหญ่พดู 

เรียกเป็นสิบคร้ังก็ยังก้มหน้าอ่าน	ไม่ขานตอบ	อย่างนี้จะเรียกว่า 

เด็กไม่มีสมาธิได้หรือ	 การนั่งที่โต๊ะฝึกสมาธิด้านการมองได้	แต่

อาจฝึกสมาธิด้านการฟัง	สมาธิด้านการเคลื่อนไหว	และสมาธ ิ

ด้านอารมณ์ไม่ได้	 อย่าเพิ่งด่วนต่อว่าเด็กว่าไม่ตั้งใจหรือไม่เชื่อฟัง 

ต้องเข้าใจมุมมองของเดก็	จงึจะสอนเขาได้อย่างถกูต้อง	การฝึกสมาธิ 

ไม่ควรเร่ิมฝึกเมือ่เดก็ถงึวยัเรียน	แต่ก่อนหน้านัน้ควรฝึกอยู่ตลอดเวลา

	 ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจพฤติกรรม 

และความคิดของเด็กมากข้ึน	 แน่นอนว่าเด็กไม่ชอบค�าต่อว่า 

เช่นเดียวกับผู้ใหญ่และอาจไม่ได้ต้องการให้ใครมาตามใจ	สิ่งที ่

พวกเขาต้องการคือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันด้วยวิธีที ่

ถูกต้อง	ผู้ใหญ่อย่างเราจึงต้องอาศัยสติปัญญาเพื่อสอนเด็กอย่าง 

เหมาะสม	ฝึกนิสัยที่ดีให้เด็กตั้งแต่เล็ก	จะท�าให้เด็กมีสมาธิและ 

เชื่อฟัง

	 เด็กไม่ต้องการการเอาใจ	แต่ต้องการการสอนอย่างใส่ใจ

เลี่ยวเซิงกวง (ครูกวงกวง)



 	 ตอนที่	1
	 	 พัฒนาการทางร่างกาย
	 	 เป็นพื้นฐานของสมาธิ

เรียนรู้พัฒนาการเพื่อเข้าใจพฤติกรรมเด็ก	ปูพื้นฐาน

การสร้างสมาธิ

บทที่	1	สร้างสมาธิเด็กอายุ	0-2	ขวบ
พฤติกรรม	1	ร้องไห้โยเย
พฤติกรรม	2	ดูดนิ้ว
พฤติกรรม	3	 ไม่อ่านหนังสือ
พฤติกรรม	4	คลานไปทั่ว
พฤติกรรม	5	ติดแม่
พฤติกรรม	6	ชอบขว้างสิ่งของ
พฤติกรรม	7	ไม่เข้าใจเรื่องเวลา
พฤติกรรม	8	ไม่รู้จักแบ่งปัน
พฤติกรรม	9	ดื้อรั้น
พฤติกรรม	10	พูดช้า

12

14
16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

สำรบัญ



บทที่	2	สร้างสมาธิเด็กอายุ	3-4	ขวบ
พฤติกรรม	11	เลือกกิน
พฤติกรรม	12	 ไม่ชอบทักทาย
พฤติกรรม	13	ขีดเขียนไปทั่ว
พฤติกรรม	14	ขี้กลัว	
พฤติกรรม	15	 ไม่ชอบสีเทียนสั้น
พฤติกรรม	16	 ไม่ยอมขอโทษ
พฤติกรรม	17	ไม่ยอมนอน
พฤติกรรม	18	ไม่อดทนในการอ่าน	
พฤติกรรม	19	ไม่ยอมไปหาหมอฟัน
พฤติกรรม	20	เป็นที่หนึ่งทุกเรื่อง

บทที่	3	สร้างสมาธิเด็กอายุ	5-6	ขวบ
พฤติกรรม	21	ช่างเลือก	
พฤติกรรม	22	มีความต้องการไม่รู้จบ
พฤติกรรม	23	ไม่ยอมไปเรียน
พฤติกรรม	24	รังแกพี่น้อง
พฤติกรรม	25	สับสนในการเรียนภาษา
พฤติกรรม	26	หัวเอียงเขียนหนังสือ
พฤติกรรม	27	พูดโกหก
พฤติกรรม	28	อยากเป็นผู้น�า

46
48

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78
80

84

88

91

94

97

100

103



พฤติกรรม	29	ท�าร้ายคนอื่น
พฤติกรรม	30	พูดตลอดเวลา

บทที่	4	สร้างสมาธิเด็กอายุ	6	ขวบขึ้นไป
พฤติกรรม	31	ชอบทดลองด้วยตนเอง			
พฤติกรรม	32	ไม่ตั้งใจเขียน
พฤติกรรม	33	ชอบอ้างต่างๆ นานา

พฤติกรรม	34	ท�าการบ้านช้า
พฤติกรรม	35	 เขียนตัวเลขไม่สวย
พฤติกรรม	36	เกียจคร้าน
พฤติกรรม	37	 ไม่เชื่อฟัง
พฤติกรรม	38	 เปิดเทอมใหม่ไม่อยากไปเรียน	
พฤติกรรม	39	เล่นเกมแล้วหยุดไม่ได้
พฤติกรรม	40	ชอบจับกลุ่ม

	 	 ตอนที่	2
	 	 ขาดสมาธิ	ฝึกด้วยการเล่น

วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม	เสนอวิธีเล่น

แก้ไขปัญหาการขาดสมาธิของเด็ก
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