
สารบัญ

บทนำา

คุณพ่อคุณแม่อย่าเครียดไปเลย ไม่ได้มีแต่ลูกของคุณหรอกที่สอนยาก 11

ตอนที่ 1 : เคล็ดลับการสอนลูก

1. ลูกยังเล็ก ยังไม่ต้องสอนหรอก – ยิ�งโตยิ�งสอนยาก! 16
¾ÅÑ§¢Í§¡ÒÃÊÍ¹ãËŒÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ã¹¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ   18

2. “อย่าทะเลาะกัน!” ว�ธีสอนสุขนิยมเพ�่อให้พ�่น้องรักกัน 26
 และสลายป�ญหาความขัดแย้ง

Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà»š¹¾Õè¹ŒÍ§ à»š¹Ê¶Ò ¹Ð·Ò§ÊÑ§¤ÁÊ¶Ò¹ÐáÃ¡ã¹ªÕÇÔµà´ç¡  29
 ÃÐËÇ‹Ò§¾Õè¹ŒÍ§ äÁ‹ÁÕ·Ò§ÂØµÔ¸ÃÃÁ·Ø¡àÃ×èÍ§ 5 ¡ÅÂØ·¸�Ê§ºÈÖ¡  31

3. ลูกคนเดียวโดนตามใจจนเคยตัว – ว�ธีการเล�้ยงดูเป�นตัวกำาหนดนิสัย            34
 ÅÙ¡¤¹à´ÕÂÇ¨Ðà»š¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¤¹Í×è¹ËÃ×ÍäÁ‹ ¡ØÞá̈ ÊÓ ¤ÑÞÍÂÙ‹·Õè¡ÒÃàÅÕéÂ§´Ù 37
 9 ÇÔ¸ÕÊÓ ¤ÑÞäÁ‹àÅÕéÂ§ÅÙ¡ãËŒà»š¹Î‹Í§àµŒËÃ×ÍÍ§¤�ËÞÔ§   38

4. ชอบพ�ดไม่ฟ�ง! นอกจากการตี มีว�ธีอ่ืนอีกหร�อไม่  43
 ¾Ç¡àÃÒ¡çà»š¹à´ç¡·Õè âµÁÒ¨Ò¡¡ÒÃâ´¹µÕ ´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃÅ§â·É·Ò§¡ÒÂ¹Ñè¹áËÅÐ 

    ¶Ù¡µŒÍ§áÅŒÇ       45
 ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃµÕáÅÐ´ØÇ‹Ò¨Ð·Ó ãËŒà´ç¡à»š¹¤¹ªÍºãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§  47
 à´ç¡·Õè â´¹µÕâ´¹´‹ÒÇ‹Ò¡‹Í¹ÍÒÂØ 3 ¢Çº ¨ÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃµ‹ÍÂµÕ¤¹ËÅÑ§

    ÍÒÂØ 5 ¢Çº à¾ÔèÁ¢Öé¹ 5 à·‹Ò     49
 ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹·´á·¹¡ÒÃµÕáÅÐ´‹ÒÇ‹Ò     51
 ¾Ù´¤ØÂËÒ·Ò§ÍÍ¡Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ à´ç¡æ ¡çµŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃà¤ÒÃ¾¨Ò¡¼ÙŒãËÞ‹  54
 ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂÃÐËÇ‹Ò§¾‹ÍáÁ‹¡ÑºÅÙ¡·Õè ä´Œ¼ÅªÐ§Ñ´  54
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ตอนที่ 2 : เคล็ดลับการปฏิสัมพันธ�

5. แด่แม่ๆ ทุกท่าน ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอนะครับ แต่เป�นเพราะคุณเหน่ือยเกินไป        57
 äÁ‹ÁÕ ã¤Ãà¡Ô´ÁÒ¡çà»š¹áÁ‹à»š¹àÅÂ â»Ã´ËÂØ´¾ÅÑ§§Ò¹Åº·ÕèàÍÒáµ‹µÓ Ë¹Ôµ¹àÍ§      59
 ÍÒÃÁ³�à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¡ÃÐ¨¡ áÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÅÙ¡¶Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  62
 ¤Ø³à»š¹âÃ¤ “ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅã¹¡ÒÃàÅÕéÂ§ÅÙ¡” áÅŒÇËÃ×Íà»Å‹Ò  64

6. ครอบครัวเล�้ยงเดี่ยว ≠ เด็กมีป�ญหา การเล�้ยงดูที่ถูกต้อง 66
 เป�นกุญแจสำาคัญในการบ่มเพาะเด็กที่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบ 

 ·Ó ãËŒ¡ÒÃà»š¹à´ç¡¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÕéÂ§à´ÕèÂÇ¡ÅÒÂà»š¹áÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃàµÔºâµ 68

1. เมื่อพบเห็นเด็กคนอ่ืนไม่มีมารยาท คุณพ่อคุณแม่ควรช้ีแนะลูกอย่างไร 72

2. แย่งเป�นที่รัก แย่งของเล่น คือธรรมชาติของเด็ก!   77
 สอนอย่างไรให้ลูกรู้จักแบ่งป�น  

 ¡ÒÃáº‹§»̃¹à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§à´ç¡ äÁ‹ãª‹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¨Ò¡¡ÒÃºÑ§¤Ñº  80
 ÁÕÂ×Á ÁÕ¤×¹ ·Ø¡¤¹àÅ‹¹´ŒÇÂ¡Ñ¹ä´Œ! ª Õéá¹Ðá¹Ç·Ò§ãËŒÅÙ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè¨Ðáº‹§»̃¹

    Ã‹ÇÁàÅ‹¹´ŒÇÂ¡Ñ¹           81
 ¡ØÞá̈ ÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÊÍ¹ãËŒáº‹§»̃¹         84

3. ไม่ทักทาย ≠ ไม่มีมารยาท ตีความหมายผิด ยิ�งทำาให้เด็กเกล�ยด 88
 การเข้าสังคม   

 ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃáº‹§»̃¹        91
 µŒÍ§·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á¢Í§ÅÙ¡ ¨Ö§¨ÐÃÑ¡ÉÒä´ŒµÃ§¨Ø´      92
 ¡ÒÃàÅ‹¹à¡ÁàÅç¡æ ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¡ÑºÅÙ¡ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á¢Í§à ḉ¡  95

4. อย่ารีบลงโทษ! การทำาตัวซนและก่อกวนคือการพยายามดึงดูด        98 
 ความสนใจจากผู้ใหญ่  

 ãËŒÅÙ¡à¢ŒÒâÃ§àÃÕÂ¹Í¹ØºÒÅà¾×èÍÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃãªŒª ÕÇÔµáººËÁÙ‹¤³Ð  100
 äÁ‹ä´ŒËÒàÃ×èÍ§â´¹Ç‹Ò áµ‹ËÒàÃ×èÍ§àÅ‹¹     101
 “¼ÒÂÅÁ” “ÍÖ” ¾Ù´äÁ‹ËÂØ´ ¹Õèà»š¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤ÇÒÁÊ¹ã̈ ¨Ò¡¼ÙŒãËÞ‹ 103
 ÊÔè§·Õè¤Ø³¤Ô´Ç‹Ò¤×Í¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ ÅÙ¡ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ä´ŒÃÙŒÊÖ¡àª‹¹¹Ñé¹   104

5. ออกไปเยี่ยมเพ�่อน ขายหน้ามาก : ศาสตร�การสอนมารยาท 107
 การออกไปนอกบ้าน แก้ไขสถานการณ�น่าอาย 
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6. เด็กพ�ดจาขวานผ่าซากและชอบเถียง : เมื่อลูกพ�ดจาไม่น่าฟ�ง   114
 สอนเขาอย่างไรให้รู้ส�กตัว  

 ¾Ù´¨ÒµÃ§à¡Ô¹ä» äÁ‹ÁÕÁÒÃÂÒ· Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÑ§¤Á    
    ã¹Í¹Ò¤µ           117

 ·Ó äÁÅÙ¡ªÍºà¶ÕÂ§ ·Õèá·Œà»š¹à¾ÃÒÐÍÂ‹Ò§¹Õé¹ÕèàÍ§!   118

ตอนที่ 3 : ความลับของพฤติกรรม

1. เด็กที่สอนยากที่สุด ที่จร�งแล้วนิสัยเหมือนคุณที่สุด 123
 ËÒ¡ÍÂÒ¡à¢ŒÒã̈ ÅÙ¡ ¾‹ÍáÁ‹µŒÍ§à¢ŒÒã̈ µÑÇàÍ§¡‹Í¹ 

    ËÒ¡ÍÂÒ¡à»ÅÕèÂ¹ÅÙ¡ ¾‹ÍáÁ‹µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹á»Å§µÑÇàÍ§¡‹Í¹  125

2. การอธิบายด้วยหลักเหตุผลทางว�ทยาศาสตร�เกี่ยวกับ 128
 พฤติกรรมไม่พ�งประสงค�ในชีว�ตประจำาวัน อย่างการชอบดูดนิ�ว 
 แทะเล็บ ไม่ใช่เพราะเครียด 

 ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ´Ù´¹ÔéÇáÅÐ¡Ñ´á·ÐàÅçº äÁ‹¨Ó à»š¹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅ¨¹à¡Ô¹àËµØ  130
 ¡ÒÃ´Ù´¹ÔéÇ¨¹µÔ´ àÅÔ¡áºº¹Õé     132

3. ลูกพ�ดไม่ฟ�ง : เด็กดื้อร้ัน ในอนาคตยิ�งมีโอกาสกลายเป�นคนเก่ง 136
 ¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¾‹ÍáÁ‹ÂØ¤ãËÁ‹ :  

    EQ (¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§ÍÒÃÁ³�) + AQ (¤ÇÒÁ©ÅÒ´ã¹¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ
    áÅÐÂ×´ËÂØ‹¹»ÃÑºµÑÇä´Œ´Õ) > IQ (¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§ÊµÔ»̃ÞÞÒ)  139

 ÇÔ¸ÕÊÍ¹à´ç¡´×éÍÃÑé¹â´Âáº‹§µÒÁÍÒÂØ    140
 ÊÍ¹ÅÙ¡ãËŒËÒÂ¨Ò¡ “ÍÒ¡ÒÃÃÑé¹¨Ð·Ó µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§µÑÇàÍ§” ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ         145

4. หร�อว่าความรู้ส�กทางเพศโตเร็วเกินไป : เด็กก่อนวัยเรียนชอบเล่น               148
 ของลับทำาอย่างไรด ี  

 ¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹µÑÇàÍ§ã¹ÇÑÂà ḉ¡à»š¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�̧ ÃÃÁ´Òã¹¡ÒÃÊÓ ÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂµ¹àÍ§   150
 “ÅÙ¡¡Ó ÅÑ§·Ó ÍÐäÃ¹‹Ð?!”          152
 ãªŒ¡ÒÃªÕéá¹Ð·Õè¶Ù¡µŒÍ§á·¹¡ÒÃµÓ Ë¹Ô   153

5. เธอนั่นแหละทำา!” : ทำาไมลูกชอบโทษแต่คนอ่ืน 156
 ºÒ§¤ÃÑé§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃâÂ¹¤ÇÒÁ¼Ô´ãËŒ¤¹Í×è¹àÁ×èÍâÁâË¡çà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÍ¹ 

     ÊØ´·ŒÒÂ¨Ö§¡ÅÒÂà»š¹¹ÔÊÑÂ·Õè äÁ‹´Õ   158
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ตอนที่ 4 : เคล็ดลับสุขภาพดี

6. “หนูจะเอาเดี๋ยวนี้!” : เด็กที่ขาดความอดทน รออะไรไม่เป�น  161
 ในอนาคตจะประสบความสำาเร็จได้ยาก

 ÍÂ‹Òã̈ ÃŒÍ¹ÃÕº¡Ô¹ÁÒÃ�ªàÁÅâÅÇ�!    163
 5 ÇÔ¸Õ½ƒ¡ãËŒÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹     164

7. ลูกยิ�งโต การยึดมั่นในความคิดของตัวเองยิ�งมาก ข้ออ้างยิ�งเยอะ!        167
 จะจัดการอย่างไร

 àÁ×èÍÅÙ¡¾Ù´Ç‹Ò “à´ÕëÂÇ¡‹Í¹” “Ë¹ÙäÁ‹àÍÒ” “·Ó äÁ”   169
 à¾Ô¡à©Âä´Œ áµ‹ÍÂ‹ÒàÂç¹ªÒ     173
 ÇÔ¸ÕÃÑºÁ×Í¡Ñº¡ÒÃÃŒÍ§äËŒâÇÂÇÒÂ     175

1. “หนูไม่กิน!” : พ่อแม่สอนแบบนี้ถึงเป�นเหตุให้ลูกเล�อกกิน 178

2. ชอบกินขนม กินลูกอม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตลอดชีว�ต   187
 บางคร้ังการที่เด็กติดนิสัยนี้ก็เพราะการเล�้ยงดู

 ¢¹Á¡ç¤×Í¢¹Á ¡ÒÃËÒ¢ŒÍÍŒÒ§ãËŒà´ç¡ÂÔè§áÂ‹·ÕèÊØ´    189
 ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¡ÒÃ·Õèà´ç¡ªÍº¡Ô¹ÅÙ¡ÍÁÁÒ¡¡Ç‹Ò¼ÙŒãËÞ‹   192
 ªçÍ¡â¡áÅµÊ‹§¼Åµ‹Í¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµ ¤Òà¿ÍÕ¹ÃŒÒÂ¡Ò¨¡Ç‹Ò¤ÇÒÁËÇÒ¹àÊÕÂÍÕ¡    198
 ¢¹Á¡ÑºÅÙ¡ÍÁ ¼ÅÔµà´ç¡·ÕèÁÕÊÁÃÃ¶¹Ðã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµèÓ áÅÐÍÒÃÁ³�©Ø¹à©ÕÂÇ       201

3. ต้องกินข้าวคำาสุดท้ายให้หมด? : การสร้างเง�่อนไขและข้อจำากัด  203
 จะก่อให้เกิดว�กฤตสุขภาพ

 ÂÑ§»‡Í¹ä´ŒËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒÂÑ§äÁ‹ÍÔèÁ? 
      ¤ÇÒÁàª×èÍ¼Ô´æ 4 »ÃÐ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍ¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ¡Ô¹ÍÒËÒÃ  205

 ãËŒÅÙ¡¡Ô¹¢ŒÒÇ´Õæ ÁÑ¹ÂÒ¡¢¹Ò´¹Ñé¹àÅÂËÃ×Í   208
 “¡Ô¹ãËŒËÁ´” ¶Ö§¨Ðà»š¹ËÑÇã̈ ¢Í§¡ÒÃ¡Ô¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢   211
 à´ç¡ÊÁÑÂ¹Õé äÁ‹¤‹ÍÂÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ     212

4. ช่วยลูกสร้างสุขอนามัยช่องปากที่สะอาด สุขภาพแข็งแรง  214
 สมาธิในการเรียนหนังส�อยิ�งด ี  

 ÇÔ¸Õ´ÙáÅÊØ¢Í¹ÒÁÑÂª‹Í§»Ò¡¢Í§ÅÙ¡¹ŒÍÂ   216
 ¡ÒÃá»Ã§¿̃¹äÁ‹ä Œ́à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§ÅÙ¡à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹à»š¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¾‹ÍáÁ‹́ ŒÇÂ   218
 6 á¹Ç¤Ô´·Õè äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá»Ã§¿˜¹   220
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ตอนที่ 5 : เคล็ดลับของพัฒนาการ

5. งานว�จัยล่าสุดเกี่ยวกับอาหารเสร�มของเจ้าตัวน้อย 225
 ¤ÇÃàÃÔèÁãËŒÍÒËÒÃàÊÃÔÁàÁ×èÍäËÃ‹    228
 ¡ÒÃà¾ÔèÁ¸ÒµØàËÅç¡ã¹ÍÒËÒÃàÊÃÔÁÁÑ¡¶Ù¡ÁÍ§¢ŒÒÁ!   230
 ÇÔ¸Õ»‡Í¹ÍÒËÒÃ·Õè¶Ù¡µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�·ÕèÊØ´ : 

    ãªŒªŒÍ¹»‡Í¹ÍÒËÒÃ+¡ÒÃãËŒà´ç¡ËÂÔº Finger Food ¡Ô¹àÍ§ 
      (Baby-Led Weaning : BLW)     232

1. การคลาน…  การเรียนรู้ทางสมองกับพัฒนาการของทารก 235
 à´ç¡ÃÙŒ¨Ñ¡¤ÅÒ¹ ÊÁÍ§´Õ á¶ÁÂÑ§á¢ç§áÃ§´ŒÇÂ    237
 ¢ŒÍÊ§ÊÑÂÊÓ ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤ÅÒ¹     239

2. เร��มสอนจับตะเกียบเมื่อไหร่ ท่าจับตะเกียบส่วนมากของผู้ใหญ่ 244
 ก็ไม่ถูกต้อง!

 ÊÍ¹ÅÙ¡ãªŒµÐà¡ÕÂºÍÂ‹Ò§äÃ     246
 à¡Á½ƒ¡½¹¡ÅŒÒÁà¹×éÍáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹¢Í§¹ÔéÇÁ×Í  249

3. เป�นเด็กไฮเปอร� (Hyper Activity) จร�งๆ หร�อแค่ซน? :  251
 อย่าเพ��งตีตราเด็กอายุน้อยสุดในช้ันตามอำาเภอใจ

 ÅÙ¡¢Í§©Ñ¹à»š¹à ḉ¡¾ÔàÈÉ! µŒÍ§»ÃÐàÁÔ¹ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ÃÍº¤Íº
      áÅÐÃÕºÃÑ¡ÉÒâ´Â´‹Ç¹     254

4. ลูกพ�ดไม่ชัด ต้องฝ�กให้ดีก่อนช่วงเวลาสำาคัญ 257
 ´Ù¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ¾Ù´¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹Ð   259
 ¡ÒÃ½ƒ¡ºÃÔËÒÃ»Ò¡ ª‹ÇÂãËŒÅÙ¡ “¾Ù´ä´Œ´Õ”    262

5. การเล�กแพมเพ�ร�สกับการฝ�กเข้าห้องน้ำาจะสำาเร็จหร�อไม่  267
 สัมพันธ�กับจ�ตว�ทยาเด็ก 

 ·Ó äÁ¡ÒÃ�µÙ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÓ ËÃÑºà ḉ¡ÊÍ¹ä Œ́ áÁ‹¡ÅÑºÊÍ¹äÁ‹ä Œ́    269
 à¼´ç¨ÈÖ¡¡ÒÃ»̃ÊÊÒÇÐ¡ÅÒ§´Ö¡    273
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ตอนที่ 6 : เคล็ดลับการเรียนหนังส�อ

1. หากทำาส��งเหล่านี้พลาด ความกังวลเมื่อแยกจากเวลาลูก 279
 ต้องไปโรงเรียนจะยิ�งสาหัส

 »Ç´ËÑÇ¨Ñ§! ·Ó äÁÅÙ¡µÔ´¨Ñ§àÅÂ¹Ð     281
 9 ÇÔ¸Õ·Õè·Ó ãËŒà´ç¡ãËÁ‹µÑÇ¹ŒÍÂÃÙŒÊÖ¡»ÅÍ´ÀÑÂÂÔè§¢Öé¹   283
 ¡ÒÃ¾Ù´áºº¹Õé¨ÐÂÔè§·Ó ãËŒà´ç¡ÃÙŒÊÖ¡¡Ñ§ÇÅµ‹Í¡ÒÃáÂ¡¨Ò¡   287

2. โรงเรียนอนุบาลรัฐบาลหร�อเอกชน? : บอกเล่าประสบการณ�  292
 การเล�อกโรงเรียนจากคุณพ่อผู้มีประสบการณ� 
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12 เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

นิสัยแต�กำ�เนิด? ก�รเล้ียงดูส่ังสอนภ�ยหลัง?

เคล็ดลับก�รเล้ียงลูกมีอยู�ม�กม�ย

พูดตรงๆ เลยนะครับ จากที่ผมไดวิเคราะหนิสัยแตกําเนิดของเด็กๆ มี
เด็กประมาณ 5% ที่เปนตัวจี๊ดเลี้ยงยากสุดๆ อีก 10% เปนประเภทวางาย 
ออนโยน สวน 50% เปนประเภทที่ชอบทาทาย สวนที่เหลือ 30% จะเปน
เทวดาตัวนอยที่ทุกครอบครัวใฝฝนถึง ที่ผมพูดถึงอัตราสวนเหลานี้ก็เพื�อให
คุณรูวาเด็กบานไหนๆ ก็เปนเด็กดีทั้งนั้น เด็กบานไหนๆ ก็มีมารยาททั้งนั้น 
เด็กบานไหนๆ ก็นารักท้ังนั้น นี่ลวนเปนเพราะไมคอยมีใครเอาภาพตอน
อาละวาดมาโชวในเฟซบุกกันหรอกครับ แตพอเจอชอตตอนเปนเด็กดี
ก็มักจะรีบถายภาพไวเปนที่ระลึก! ดังนั้นอยาไปเปรียบเทียบเลยครับ เพราะ
ส่ิงที่คุณกําลังเปรียบเทียบอยูนั้นเปนแคสวนนอย และไมสมเหตุสมผลเลย 
พอแมที่เปนทุกขสวนมากตองรูไวนะครับวา คุณแคยังไมเขาใจเคล็ดลับการ
สอนลูกเทานั้นเอง

พอแมยุคใหมนาจะพยายามหาวิธีแลววิธีเลาเพื�อปลดล็อกปริศนา
การสอนลูก เพื�อใหตัวเองเลี้ยงลูกไดสบายข้ึน ยกตัวอยางวิธีการเล้ียงลูก
สมัยกอนคือ “รองอีกเหรอ! ถารองอีกจะไมอุมนะ!” การพูดเชนนี้ยิ่งทําใหลูก
เครียดมากขึ้นกวาเดิม ถาเปนผม ผมจะพูดวา “ปะปาอุม เดี๋ยวปะปาจะชวย
หนูไลแมลงจอมรองไหออกไปดีไหม” วธีินี้ไมดกีวาหรือครับ พอแมอยาใชแต
อารมณ แตควรสอนใหลูกไดคิด เพราะน่ันจะทําใหเขายิ่งรูสึกปลอดภัย 
ผมไมเขาใจจรงิๆ วาทาํไมโลกใบนีถึ้งมีวิธพีดูใหเด็กยิง่รูสึกกังวลมากขนาดนัน้ 
วิธี “หากรอง จะไมอุม” ที่สืบทอดกันมาตลอดเปนวิธีที่แยมากทีเดียว ไมวา
คุณจะเปนพอแมสายการเลี้ยงลูกแบบไหน สําหรับผมสายการเลี้ยงลูกแบบ
สุดโตงนั้นเปน “สายไรสติ”
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13เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

ผมเป�นส�ยสอนลูกต�มหลักเหตุผลท�งวิทย�ศ�สตร�

ผูปกครองหลายคนถามผมวา ผมเปนสายไหน ทําไมผมไมทําตาม
บรรดาพอแมสายดุที่สอนลูกอยางเครงครัด หรือพวกที่เลี้ยงลูกแบบเนนรัก
และตามใจ เอาลูกเปนหลักทุกเรื�อง จริงๆ แลวคําตอบของผมงายมาก 
ก็เพราะการสอนลูกแบบสุดโตงทัง้สองแบบน้ีมกักอใหเกิดขอผิดพลาด คนที่
เราสอนอยูคือมนษุย บนโลกใบนีม้คีนมากมายเทาไหร ก็มนิีสยัทีห่ลากหลาย
ประเภทเทานั้นแหละครับ ไมมีทางที่วิธีเพียงวิธีเดียว โดยเฉพาะวิธีสุดโตง
จะสามารถสอนลูกหลานเราในยุคสมัยตอไปไดทั้งหมดทุกคน การทดลองใช
วิธีใดวิธีหน่ึง พวกเราตองปรับตามปฏิกิริยาตอบสนองของลูกตัวเองดวย 
วิธีที่คนอื�นบอกวาดี พอแมก็ตองไตรตรองดูอีกทีวาเหมาะกับลูกของตัวเอง
หรือไม (เพราะเดก็บางคนกมี็ลักษณะนิสัยทีพ่เิศษ) แลวจึงลองศกึษาผลงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตรตางๆ เพื�อใชอางอิงประกอบ เชน ดานการแพทย 
ดานจิตวิทยาและพฤติกรรม นี่แหละครับคือ “สายการสอนลูกตามหลัก
เหตุผลทางวิทยาศาสตร” ที่ผมยึดถือมาสิบกวาป

ที่ผมดีใจก็คือ ในขณะที่ผมตีพิมพหนังสือเลมนี้ แฟนคลับสายสอนลูก
ตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนหลักที่ผมยึดถือมาตลอดนั้นมี
จํานวนถึง 300,000 คน! ผมคาดไมถึงจริงๆ วาจะมีกลุมคนที่ใหความสนใจ
การเลี้ยงและสอนลูกมากมายขนาดนี้ มีคนพูดวาการเลี้ยงลูกมีวันไหนกันที่
จะผอนคลาย พอลองมาคิดดู ขณะที่คุณคอยโทษตัวเองตลอดเวลาวา ทําไม
สอนลูกใหนารักเชื�อฟงไมได “บอกซายไปซาย บอกขวาไปขวา” ไมได คุณก็
จะรูสึกแย แตหากคณุคนพบวาแทจรงิแลวเทวดาตวันอยในครอบครวัสวนใหญ
ก็ลวนแต “โหวกเหวกโวยวาย” “ปวนแสบ” “ดื้อจะเอาใหได” “พูดไมรูเรื�อง” 
“กระโดดโลดเตน” “ติดแม” “รองไหงอแง” กันทั้งนั้นแหละ คุณก็จะขึ้นจาก
นรกกลบัสูโลกมนษุย และรูสึกผอนคลายไปมากทเีดยีว น่ีกคื็อสิง่ทีผ่มอดหลบั
อดนอนเพราะตั้งใจอยากสรางเวทีการสอนลูกยุคใหมขึ้นมา
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14 เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

ผมก็เหมือนกับทุกคนแหละครับ เลิกงานกลับบานมาก็มีงานบาน
มากมายรออยู ตองอาบนํ้าใหลูก ตองกินขาวพรอมกับครอบครัว ตองอาน
นทิาน ตองเลนเกม ตองกลอมลกูนอน ตหีากต็องตื�นขึน้มาเขยีนบทความวา
อยากเลาอะไรใหพวกคณุฟง จากนัน้ก็ตองรีบสงลูกไปโรงเรยีน เปนวันทีแ่สน
วุนทั้งวันแบบนี้ วันแลววันเลา จะบอกไมเหนื�อยก็คงโกหกแลวครับ แตสิ่งที่
ผมไดรับก็คือคําขอบคุณมากมาย ในใจผมกลับเต็มไปดวยความสุข!

ในหนังสือ ‘เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน’ เลมนี้ ผมอยากนําเกร็ด
ความรูและเคล็ดลับลาสุดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาเผยแพร โดยใชวิธีอธิบาย
ใหทุกคนฟงอยางมีเหตุผลครบถวนและอานงาย นาํเอาหวัขอทีท่กุคนไมกลา
แตะมาตลอด 50 ปมาพูดคุยกัน ผมอยากใหพวกคุณรูสึกวาผมคอยอยูเปน
เพื�อนขางๆ ตลอดเวลา พูดคุยกับคณุเหมอืนคณุเปนเพื�อน สอนลกูคณุเหมอืน
สอนลูกผมเอง แบงปนวิธีการเล้ียงลูกแบบผอนคลายที่สุด สุดทายนี้ ผม
อยากบอกวา หากมีวิธีเลี้ยงลูกที่สบายกวา “แลวทําไมจะไมทําละ” กาวไป
พรอมกับยุคสมัย เติบโตไปพรอมกับลูก การเรียนรูวิธีสอนลูกไมมีอะไรสาย
เกินไป ขอบคุณที่พวกคุณทุกคนอยูตรงนี้ การปฏิวัติการสอนลูกเริ่มตนข้ึน 
ณ บัดนี้!
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เคล็ดลับ
การสอนลูก

ตอนที่
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ลูกยังเล็ก
ยังไม�ต�องสอนหรอก

ยิ�งโตยิ�งสอนยาก!
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ลูกบ้านฉันสอนยากจร�งๆ

คำาตอบขั้นเทพของอาจารย�หวัง

ผูบรรยาย : 
อาจารยหวัง

เรื่องท่ีผู ใหญเห็นวาเล็ก 
มักเปนเรื่อง

ท่ีเด็กๆ เห็นวาใหญ

เม่ือกี้ก็เพิ่งสอนไปเอง 
ทำ ไมทำ อะไรไมไดนิดหนอย
ก็ความอดทนต่ำ แบบน้ี?

ทำ ไมทำ อะไรไมไดนิดหนอย
ก็ความอดทนต่ำ แบบน้ี?

ทำ ไมจิ๊กซอวตอยากแบบน้ี 
ไมเลนแลว!
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18 เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

หากคณุเขามาดเูวบ็ไซตของผมเปนประจาํ คณุตองรูแนนอนวาผมไมชอบ
พวกสอนลกูแบบสุดโตงมาก ยกตวัอยางคาํพูดท่ีวา “ลกูยงัเล็กอยู ยังไมตอง
สอนหรอก” ผมอยากถามคนทีพ่ดูแบบนีว้าแลวอายเุทาไหรถึงจะนบัวาโต จะ
เริม่สอนไดเมื�อไหร ไมวาคณุจะเปนสายคณุหมอรอยปหรือสายเนนใหความรัก
ความใกลชิด หากพอแมไมสามารถแสดงจุดยืนที่มั่นคงอยางเหมาะสมออก
มาได สุดทายก็จะโดนลูกปนหัวจนเละไมเปนทา นั่นก็คือ “สายไรสติ”

ไมทราบวาคุณสังเกตเห็นหรือไมวา คนสวนใหญที่มักพูดวาลูกยังเล็ก
ไมตองสอนน้ัน มกัมีลกัษณะ 2 แบบ แบบแรกคอื “ตามใจลูกไปซะทุกอยาง” 
แบบที่ 2 คือ “โดนลูกจัดการจนอยูหมัด”

พลังของการสอนให�ลูก
มีความยืดหยุ�นในการแก� ไขป�ญหา

ผูปกครองตางถามผมวา ปจจัยสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลกับนิสัยลูกคือ
อะไร ผมจะตอบวา “การสรางครอบครัวที่มีความรัก” ผูปกครองยังถามผม
ตอวา ง้ันในการสอนลูกที่บาน วิชาอะไรสําคัญที่สุด ผมคิดวาคือ “การใช
ความรักสรางอารมณที่ดีทั้งของผูปกครองและเด็ก”

หลายวันกอน ในหองเรียน มีเด็ก 2-3 คนกําลังเลนเกมกันอยู เด็ก
คนหนึง่เลนแพคนอื�นก็เลยโมโหเลกิเลน หลงัจากน้ันไมวาจะเลนกันอกีกีร่อบ 
เขาก็ไมยอมรวมเลนอีกเลย นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกคนแพแลวรูสึกวาไม
ยุติธรรม เลยไปนั่งเซ็งอยูขางๆ สวนเด็กอีกคนพอรูวาอาจจะไมชนะ ก็เลย
กอหวอดรวนจนคนอื�นไมตองเลนกันตอ
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19เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

สถานการณนี้เหมือนภาพจําลองสังคมเล็กๆ พอแมที่นั่งดูอยูขางๆ 
ตางก็รูสึกกังวล ผมคิดวาการที่เด็กมีอารมณนั้นเปนเรื�องปกติ เพียงแตวิธี
ระบายของพวกเขาไมถูกตอง พวกเราตองชวยแนะนําเขาเขาสูเสนทางท่ี
ถูกตอง พลังของครอบครัวก็คือการใชความอดทน ใชประสบการณของ
พอแมอยางถูกตอง ชวยใหลูกไดเห็นพัฒนาการของตัวเองในสถานการณที่
เจออุปสรรค ใชการมองโลกในแงดี เอาตัวเองเปนแบบอยางสอนใหลูกคิด
ในทางท่ีถูกตอง ใชการเปดใจกวางยอมรับและรีบฝกลูกใหรูจักอดทนตอ
ความพายแพผิดหวัง ยืดหยุนเมื�อเจออุปสรรค นี่ถึงจะเปนของขวัญท่ีมี
ประโยชนที่สุดสําหรับชีวิตลูก

วิธีสอนให�ลูกยืดหยุ�นเมื่อเผชิญอุปสรรค 1 

เด็กที่ดึงดันไม�ประนีประนอม

พฤติกรรมของเด็กเปนผลผลิตจาก “นิสัยที่ติดตัวมาต้ังแตกําเนิด” 
บวกกับ “การสอน” ดังนั้นผมจึงยึดมั่นมาตลอดวา เด็กทุกคน ตองรีบสอน
ใหเขารูจักการจัดการกับอารมณโดยเร็วที่สุด!

พอแมลูกบางคนมีระดับความอดทนตออุปสรรคคอนขางสูง กลาวให
ถูกก็คือ พวกเขาไมยอมแพ ชอบความทาทาย ดูเหมือนจะเปนคูที่ลงตัวมาก 
แตหากพอแมลกูลวนแตตางคนตางดงึดนัยดึมัน่ท้ังคู มักจะแข็งเจอแขง็ กด็ู
นาจะปวดหัวอยูนะครับ! แลวสําหรับเด็กที่มีความดึงดันสูง พอแมควรสอน
อยางไร

 เมื�อเจอสภาพแวดลอมและสิ่งใหมๆ ที่แตกตางออกไป คุณกับลูก
สามารถรวมกนัสํารวจส่ิงใหมๆ  รวมกันอยางมคีวามสุข ลูกของคุณจะคนพบ
และแกไขปญหาตางๆ ไดจากมุมที่แตกตางกันเชนเดียวกับคุณ น่ีคือเด็กที่
นาชมเชย
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20 เลี้ยงลูกแบบนี้ แฮปปกันทั้งบาน

 ความดึงดันอยางสูงของผูใหญสามารถผอนลงจนหมดไดงายโดย
ปจจัยภายนอก เพราะผูใหญมีความยืดหยุน แตสําหรับเดก็ท่ีมีความดงึดนัสูง 
เมื�อเขาโดนขัดใจก็มักจะระเบิดอารมณออกมาไดงาย นอกจากการที่พอแม
ตองคอยปลูกฝงทัศนคติวา “กระบวนการ” สําคัญกวา “ผลลัพธ” อยูเสมอ
แลว สิ่งที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ พอแมตอง “เตือนลวงหนา” โดยเตือนกอน
เวลาสิ้นสุดประมาณ 5-10 นาที เพื�อใหลูกมีเวลาจัดการกับ “อารมณที่ถูก
ขัดจังหวะ” การเคารพความรูสึกลูกแบบนี้จะทําใหในอนาคตเวลาลูกเจอกับ
เหตุการณที่โดน “ขัดจังหวะ” อารมณเขาจะเบาลงเรื�อยๆ

 จุดระเบิดท่ีเด็กประเภทน้ีมักจะเจอไดงายก็คือ “กิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถ ก็ยังดึงดันจะทําใหสําเร็จ” กลาวงายๆ ก็คือไมรูยากงาย 
ยกตัวอยางเชน เด็กอายุ 3 ขวบดึงดันจะเลนเกมเขาวงกตของเด็ก 5-6 ขวบ
ใหสําเร็จ ซึ่งเด็กก็อาจจะมีอารมณ ผูใหญจําเปนตองเขามาชวย

บางครั้งอาจจะมีผูปกครองถามวา “ตองสอนดวยเหรอ ดูก็รูวามันยาก
เกินไป!” ผมแนะนําวา “ตองสอน” ครับ! แตสามารถใชวิธีการแบงออกเปน
สวนๆ หรือใชวิธีที่ชวยใหมันงายขึ้น แตที่สําคัญที่สุดคือ กําหนดไวลวงหนา
ใหชดัเจนวาวันน้ีจะทาํเทาไหร ทีเ่หลอืพรุงนีค้อยมาทาํตอ หรอืกําหนดเวลาเพื�อ
เปนการทาทายของแตละวนั พอแมจะไดไมรูสึกวาโดนลกูตัดจบเกมอยูตลอด!
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ในเวลาปกตคิณุสามารถพดูคยุความรูสึกในใจของคณุกบัลกู
ใหมากได ตัวอยางเชน “แมรูสึกวาหนูตั้งใจทําการบานจังเลย! 
แมชอบเวลาหนูกระตือรือรนแบบนี้จังคะ แมจะไมไดรอย
คะแนนเต็มก็ไมเปนไรนะ!”

ตองปอนแนวคิด “กระบวนการคือสิ่งสําคัญ ไมใชผลลัพธ” 
ใหลูกตั้งแตเล็ก มิฉะนั้นแลวเด็กประเภทนี้มักจะกลายเปนเด็ก
ที่ตองชนะอยูตลอด ไมยอมเปนฝายแพ
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