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คำ�นำ�

 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่
จะไดร้บัการดแูลปกปอ้งและพัฒนาใหเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีวามสมบรูณท์ัง้รา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มิติทางด้านอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสำาคัญยิ่งท่ีพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ควรให้
ความสำาคญัในการพฒันาและสรา้งเสรมิใหด้ยีิง่ขึน้ เพราะถือเปน็รากฐานของชวีติ ท่ี
จะทำาให้เดก็ในวนันีไ้ดเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญ่ทีม่วีฒุภิาวะทางอารมณ ์ประสบความสำาเรจ็
ในการเรียนและการทำางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 สถาบนัหลกัในการพฒันาความฉลาดทางอารมณข์องเดก็ ไดแ้ก ่ครอบครวั และ
บคุคลสำาคญัทีจ่ะสรา้งความฉลาดทางอารมณใ์หแ้กล่กู คอื พอ่แม ่ดว้ยวธีิการเลีย้งด ู
ทีเ่หมาะสมและการเปน็แบบอยา่งทีด่ ีแตพ่อ่แมแ่ละผูป้กครองจำานวนมาก ขาดความรู ้
และทกัษะในการพฒันาความฉลาดทางอารมณแ์กลู่ก หรือมคีวามเชือ่ความเขา้ใจที่
ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงดูลูก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์แก่ลูก
 ด้วยเหตุนี้ สถาบันราชานุกูล จึงได้จัดทำาคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
เด็กปฐมวัย สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองข้ึน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งการพัฒนาชุดเทคโนโลยีและ 
องค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่าน 
ในเดก็ปฐมวัย เพือ่ใหพ้อ่แมผู่ป้กครองและบคุลากรวชิาชีพนำาความรูน้ีไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ
อันจะส่งผลให้เด็กไทยของเราเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี มีความสุข และประสบ 
ความสำาเร็จในชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1

 เมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลก พ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเติบโตเป็นคนดี มีความ

สุขและประสบความสำาเร็จในชีวิต ซึ่งคนที่จะประสบความสำาเร็จและมีความสุข

นั้น จะต้องมีทั้งความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ 

(อีคิว) เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 

มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการ

เข้าสังคม มองโลกในแง่ดี มุ่งมานะที่จะทำาสิ่งต่าง ๆให้สำาเร็จ และแสวงหาความสุข

ความเพลิดเพลินในชีวิตได้อย่างเหมาะสม “ไอคิว” และ “อีคิว” เป็นความฉลาดที่

เกื้อหนุนกัน คนที่เชาวน์ปัญญาดี จะสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม และคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะช่วยสนับสนุนให้ใช้ความฉลาด

ทางเชาวน์ปัญญาได้อย่างเต็มที่

 ความฉลาดทางอารมณ์ ควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ 

วัยเด็ก ควบคู่กับการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เพราะความฉลาด 

ทางอารมณ์เป็นทักษะที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านวิธีการเลี้ยงดู และการเป็น

แบบอยา่งทีด่ขีองพอ่แม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเด็กอาย ุ2 – 5 ป ีจะพฒันาการเรยีนรู้ 

ด้านนี้ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีวินัย 

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

บทนำ�

ความสำ�คัญของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์�(อีคิว)
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง2

 ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทำาให้เด็กจำานวนมากเครียด วิตกกังวล 

โดดเดี่ยว เกรี้ยวกราด ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น นำาไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติด การก่อ

อาชญากรรม และปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาอีคิวตั้งแต่ในวัยเด็ก จึง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ

เด็ก และยังช่วยป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคมอีกด้วย

 การพฒันาอคีวิในเดก็ พอ่แมค่วรจะแสดงความรัก ความเอาใจใส่และเลีย้งดูลูก

อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็ก เพื่อที่เด็กจะเติบโต

ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขและเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์	 (อีคิว	 :	Emotional	Quotient) หมายถึง ความ

สามารถทีจ่ะเขา้ใจ และควบคมุอารมณ์ของตนเองได้อยา่งเหมาะสมตามวยั สามารถ

ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์จะ

ทำาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสม

 อีคิว มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ

 ด้�นดี หมายถึง  ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 ด้�นเก่ง หมายถึง  ความพร้อมทางอารมณ์ท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำาเร็จ

 ด้�นสุข หมายถึง  ความพร้อมทางอารมณ์ที่ทำาให้ตนเองมีความสุข

 แต่ละด้านแบ่งเป็นคุณสมบัติย่อย ๆ รวม 9 ลักษณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 

พ่อแม่ควรปลูกฝังให้เกิดแก่ลูกในวัย 3 – 5 ปี และ 6 – 11 ปี ดังต่อไปนี้

ความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์�(อีคิว)
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 3

 ซึ่งจะเห็นว่าในเด็กวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี องค์ประกอบของอีคิวที่สำาคัญที่พ่อแม่
ควรเสริมสร้างให้ลูก มีดังนี้
 1.	 ก�รรู้จักและควบคุมอ�รมณ์ การส่งเสริมให้ลูกควบคุมอารมณ์ได้ดี 
เริ่มต้นที่การฝึกให้ลูกรู้ว่าเขากำาลังรู้สึกอย่างไร รู้จักถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
ออกมาเปน็คำาพดู เพือ่ทีล่กูจะไดรู้เ้ทา่ทนัอารมณต์นเอง เมือ่โตขึน้จะสามารถควบคมุ
อารมณ์ตนเองได้ดี การควบคุมตนเอง มี 2 ประการ คือ การควบคุมความอยากได้ 
อยากมี ไม่ทำาตามใจตนเอง และการควบคุมอารมณ์ ลูกควรรู้จักอารมณ์ตนเองและ
สามารถทำาให้อารมณ์สงบได้โดยที่ไม่เก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไว้
 2.	 ก�รเรียนรู้ว�่อะไรผดิ	อะไรถกูและก�รยอมรบัผดิ การสอนใหล้กูรูว้า่อะไร
ควรทำาและไม่ควรทำา พอ่แมค่วรกำาหนดขอบเขตวา่อะไรท่ีลกูทำาไดแ้ละอะไรทีล่กูทำา
ไม่ได้ ควรสอนลูกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตประจำาวัน พ่อแม่ควรมีเวลา 
พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ โดยการตั้งคำาถามท่ีเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น  

เด็กก่อนวัยเรียน	อ�ยุ	3	–	5	ปี เด็กวัยเรียน	อ�ยุ	6	–	11	ปี

ดี

รู้จักอารมณ์

ดี

ควบคุมอารมณ์

มีนำ้าใจ ใส่ใจ และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก ยอมรับผิด

เก่ง

กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้

เก่ง

มุ่งมั่นพยายาม

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อปัญหา

กล้าพูดกล้าบอก กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

สุข

มีความพอใจ

สุข

พอใจในตนเอง

อบอุ่นใจ รู้จักปรับใจ

สนุกสนานร่าเริง รื่นเริงเบิกบาน
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง4

แสดงอารมณแ์ละความรูส้กึ หรอืการพดูคยุ อบรมสัง่สอนโดยการสอดแทรกคณุธรรม 
ไปกับการเล่านิทาน การใช้สุภาษิตและคำาพังเพย เป็นต้น ลูกๆ จึงจะสามารถซึมซับ
คำาสอนเหล่านั้นได้ พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกควบคุมความประพฤติตนเองด้วย การท่ี 
พ่อแม่เป็นคนช่วยควบคุมความประพฤติอย่างสมำ่าเสมอ เมื่อลูกโตขึ้นจึงจะเรียนรู้ที่
จะควบคมุตนเองไดใ้นทีส่ดุ นอกจากน้ีลกูๆ ควรไดร้บัการฝกึวนิยัในเรือ่งเหลา่นี ้ได้แก ่
	  วินัยในกิจวัตรประจำาวัน เช่น การเก็บสิ่งของเข้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
รู้จักกาลเทศะและช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องที่เหมาะสมกับวัย
	  วินัยในการเรียน
	  วินัยในการควบคุมตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ดี และอดทนต่อปัญหา 
อุปสรรคได้ตามวัยของลูก
 3.	 คว�มสนุกสน�นร่�เริง ความสุขของลูกเป็นความสุขแบบสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ คอื ความสขุท่ีเกดิจากการเลน่ ไมว่่าเปน็การเลน่ตามลำาพงัหรอืการเลน่กบั 
กลุม่เพือ่น ลกูทีม่โีอกาสได้เลน่สนกุสนานจะมจีติใจร่าเริงแจ่มใส มพ้ืีนฐานอารมณดี์
 จะเห็นได้ว่า หากลูกได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะมีไอคิวและ 
อีคิวดี ดังนั้นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ลูกมีไอคิวและอีคิวดี นั่นก็คือ 

พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กใกล้ชิด นั่นเอง

 พ่อแม่ ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัย พ่อ
แม่ต้องมีความเข้าใจ และมีทักษะในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง ครอบครัวจึงเป็น
สถาบันหลักในการสอนและปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแก่ลูก การท่ีพ่อแม่เสริมสร้างอีคิวให้
ลกูจงึเปรยีบเสมอืนพอ่แมไ่ดม้อบมรดกใหแ้กล่กูทีม่ค่ีายิง่กวา่ทรัพยสิ์นเงินทอง โดย
การสร้างชีวิตให้ลูกได้พบความสำาเร็จ และความสุขด้วยตัวของเขาเอง 
 ความฉลาดทางอารมณไ์มใ่ชส่ิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เอง แตเ่ปน็สิง่ท่ีพอ่แมส่ามารถเสรมิ
สร้างให้ลูกได้ โดยให้ความใกล้ชิดสนิทสนม มีเวลาเพียงพอท่ีจะอบรมส่ังสอนและ
สอนทักษะต่างๆแก่ลูก ที่สำาคัญคือพ่อแม่ต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงดูลูก

แต่ละวัยซึ่งมีความแตกต่างกัน

พ่อแม่คือบุคคลสำ�คัญในการเสริมสร้างอีคิวลูกรัก
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วิธีก�ร ลูกที่ได้รับก�รปลูกฝัง ลูกที่ไม่ได้รับก�รปลูกฝัง

รักและเอ�ใจใส่	

สร้�งส�ยใยผูกพัน

ลูกจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 

จติใจม่ันคง เชือ่มัน่ในตนเอง 

มีอารมณ์สุขุมหนักแน่น

ลู กจะ ไม่ มี ค ว ามผู กพั น

และไม่ไว้วางใจผู้อื่น ขาด

ความอบอุ่น ขาดความ

มั่นคงทางใจ และมีอารมณ์ 

หวั่นไหวง่าย

 การเลี้ยงดูที่เหมาะสมที่จะช่วยเสริมสร้างอีคิวให้แก่ลูก คือ การเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผล ไม่ใช่การควบคุมหรือออกคำาสั่ง มีความพอดีและยืดหยุ่น กล่าวคือ ไม่เข้ม

งวดเกินไปจนลูกกลัว ไม่กล้าทำาอะไร หรือปล่อยปละละเลยจนเสียนิสัย

วิธีก�รเลี้ยงดูเพื่อเสริมสร้�งอีคิวที่ดี

การสร้างอีคิวลูกรัก
ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
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วิธีก�ร ลูกที่ได้รับก�รปลูกฝัง ลูกที่ไม่ได้รับก�รปลูกฝัง

ให้ลูกมีโอก�ส

ทำ�ส่ิงต่�งๆ	ด้วยตนเอง

ลูกจะรู้จักคิด รู้จักทำา 

มีความรับผิดชอบ และรู้จัก

พึ่งพาตนเอง

ลกูจะเปน็คนทำาอะไรไมเ่ปน็ 

แก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้

ไม่มีความรับผิดชอบและ

เป็นภาระของพ่อแม่

ฝึกให้ลูกรู้จักรอคอย	

อดทน	และอดกลั้น

ลูกจะสามารถควบคุมอารมณ์ 

ตนเองได้ดี มีความยับยั้ง

ชั่งใจต่อสิ่งล่อใจ หรือส่ิง

ที่มายั่วยุได้ ตัดสินใจได้ว่า

สิง่ใดควรกระทำา และเคารพ

ในกฎเกณฑ์ของสังคม

ลูกมักจะเอาแต่ใจตัวเอง 

อารมณ์เสียง่าย เครียดง่าย 

ทุกข์ง่าย ทำาใจไม่ได้ ระงับ

อารมณ์ไม่ได้เมื่อผิดหวัง 

เสียหน้าหรือไม่ได้ดั่งใจ

เปิดโอก�สให้ลูกรู้จัก 

ปรับตัว	เผชิญและแก้ไข 

ปัญห�ด้วยตนเอง

ลูกจะมีความมุ่ งมั่นไปสู่

ความสำาเรจ็ รูจ้กัพลกิแพลง

แกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

และเป็นประโยชน์

ลูกจะไม่มีความพยายาม  

ไม่อดทน ไม่กระตือรือร้น

ทอ้ถอยงา่ยเมือ่เผชญิปญัหา

ให้ลูกมีโอก�สได้เล่น

กับผู้อื่น

ลูกจะเรียนรู้การอยู่ ร่วม

กับคนอื่น ฝึกยอมรับและ 

แก้ไขความผิดพลาด รู้จัก

มี อ า ร ม ณ์ ขั น แ ล ะ ส นุ ก 

เบิกบาน ได้เรียนรู้การเป็น 

ผู้นำาผู้ตามและการร่วมงานกับ 

ผู้อื่น ซึ่งจะนำาไปใช้ในชีวิต

จริง

เมื่อโตข้ึนมักจะเข้าสังคม

ยาก ไม่รู้จักกฏกติกาของ

สังคม ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

ขาดความกระฉับกระเฉง 

ในการทำางาน และการเรยีน

รู้ชีวิต
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วิธีก�รเลี้ยงดูและจัดกิจกรรมเสริมสร้�งอีคิวให้แก่ลูกในแต่ละช่วงวัย

 ช่วงแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาอย่างมาก ลูกจะซึมซับสิ่งที่ได้ 

เรียนรู้จากพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางบวกหรือลบ จากการที่ลูกได้รับ

การฝึกฝนให้ทำาซำ้าๆ และเห็นแบบอย่างจากพ่อแม่ ส่ิงท่ีลูกเรียนรู้จะถูกปลูกฝัง 

เป็นนิสัยหรือบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการปลูกฝังส่ิงดีงาม 

ให้ลูก ทั้งความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ จะต้อง 

เริม่วางรากฐานตัง้แต่วยัเริม่ต้นของชวีติ การพฒันาอคีวิเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีต่่อ

เน่ืองจากวยัหนึง่สูอ่กีวยัหนึง่ การวางรากฐานทีด่ใีนวัยเดก็จะสง่ผลตอ่การพฒันาอคีวิ 

ที่สมบูรณ์เมื่อลูกเติบโตขึ้น ซึ่งการพัฒนาอีคิวในแต่ละวัยจะแตกต่างกันตาม

พัฒนาการของลูก ดังนี้

วิธีก�ร ลูกที่ได้รับก�รปลูกฝัง ลูกที่ไม่ได้รับก�รปลูกฝัง

รู้จักให้	 รู้จักช่วยเหลือ

และเข้�ใจผู้อื่น

ลูกจะเป็นที่ชื่นชอบของ 

คนอื่น และทำาสิ่ ง ต่างๆ 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ลูกจะเป็นคนที่เห็นแก่่ตัว 

ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและ

เข้ากับผู้อื่นได้ยาก

Reprint3_������eq.indd   7 20/12/2557   21:19:29



คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง8

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

วัยแรกเกิด	–
	1	ปี

 ลูกวัยแรกเกิด - 
1 ป ีจะเรยีนรูจ้ากการ
มองเห็น การได้ยิน
และการสัมผัส สนใจ
วั ต ถุ ท่ี เ คลื่ อน ไหว
และสีสดใส มีการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ในท่าต่างๆ เรียนรู้
ในการทรงตัว ท่าน่ัง  
ทา่ยนื สว่นพฒันาการ 
ด้านการแสดงออก 
ทางอารมณ์ เด็กวัยนี้  
จ ะ ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ 
เ ม่ื อ หิ ว  ไม่ สบาย 
ถูกแยกจากพ่อแม่   
จ ะ ยิ้ ม ดี ใ จ เ มื่ อ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
จะโกรธเมื่อถูกแยก
จ า ก ค น ท่ี รั ก ห รื อ  
ไม่ได้รับการตอบสนอง 
ในสิง่ทีท่ำาใหต้นพอใจ 
และจะรกัคนทีต่นเอง
พอใจและตอบสนอง
ความต้องการของ
ตนเองได้ 

 การอุ้มอย่างนุ่ม
นวล โอบกอดและ
ลูบหลังเบาๆ ทำาให้
ลกูรูส้กึปลอดภยัและ
เป็นสุข
 เมื่อลูกร้องไห้ 
ควรอุ้มขึ้นมาปลอบ
ทุกครั้ง และค้นหา
สาเหตขุองการรอ้งไห้
 หากลูกร้องไห้ 
เพราะกลัวคนแปลก
ห น้ า ค ว ร อุ้ ม แ ล ะ
ปลอบโยนจนลูกสงบ
ลง แล้วค่อยๆหัน
หนา้ลกู ใหเ้หน็วา่ไมม่ี
อะไรที่น่ากลัว
 ถ้าลูกอยากทำา
อะไรด้วยตนเอง เช่น 
จับขวดนม หยิบของ
ใส่ปาก ดื่มนมจาก
แก้ว ควรปล่อยให้ลูก
ทำาเอง ลองผดิลองถกู
บ้าง

 กิ จกรรมมองฟ้�
คว้�ด�ว  คือการหา 
ปลาตะเพยีน หรอืโมบาย 
สวยๆ สีสันสดใสรูป
ต่างๆ มีเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง 
ลูกจะได้ฝึกกล้ามเนื้อ
และสายตา การหันมอง
วัตถุ ในทิศทางต่ างๆ  
และเอื้อมมือจับ จะ
ช่วยให้มือและสายตา
ประสานสัมพันธก์นัได้ดี

 กิจกรรมตุ๊กต�คุยกัน 
คือการใช้ตุ๊กตาตัวเล็กๆ 
ที่ ลู กชอบสองตั วมา 
พูดคุยกัน โดยที่แม่ถือ 
ตัวหนึ่ ง  ให้ ลูกถือตัว
หนึง่ แล้วแมก่เ็ล่านทิาน
โดยสมมติว่าตุ๊กตาเป็น
คนพูด กิจกรรมนี้จะ
ช่วยให้ลูกพัฒนาด้าน
การพูด การฟัง และ
พัฒนาสายตาที่จับจ้อง
สิ่งของ ที่สำาคัญลูกจะ
รู้สึกอบอุ่นใจและจิตใจ
ร่าเริงเพราะได้เล่นกับ
คนที่เขารัก
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ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

 ถา้ลกูหวิสอนให้

ลกูรูจ้กัรอคอย อดทน 

อดกล้ัน ด้วยวิธีการ

พูดคุยหรือส่งเสียงให้

ลูกรู้ว่า แม่อยู่ใกล้ ๆ 

และกำาลังทำาอะไรอยู่ 

 หาเวลาพูดคุย

และหยอกล้อกับลูก

ทกุวนัอยา่งสมำา่เสมอ 

ทำาให้ลูกอารมณ์ดี   

สนุกสนาน และเติบโต 

เร็วขึ้น 

 กิจกรรมเก็บของ 

ร�งวัลแลกบอล	วาง

ของหลายชิ้นเรียง 

บน พ้ื น  ร อ ให้ ลู ก

คลานหรือเดินไปเก็บ 

แล้ วนำ ามาแลกกับ

ลกูบอลสสีนัสดใส ซึง่

ลูกจะได้พัฒนากล้าม

เนือ้มัดเลก็และกลา้ม

เนื้อมัดใหญ่ รวมถึง

อารมณ์ของลูกจะ

สนุกสนานร่าเริง

วัย	1	–	2	ปี  ลูกวัย 1 - 2 ปี 
เ ป็ น วั ย ที่ มี ค ว า ม
ต้องการเป็นตัวของ
ตั ว เอง  ชอบเล่น 
เชิงสำารวจและชอบ 
การเลียนแบบ ส่วน 
พัฒนาการด้านการ 
แสดงออกทางอารมณ์  
เมื่อโกรธ จะแสดง 
ออกทางร่างกายอย่าง 

รุนแรง พึงพอใจ

 เม่ือลูกโผเข้าหา 

พ่อแม่ต้องโอบกอด 

สมัผสัลกู และต้องทำา

ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกกลัว

หรือตกใจ พร้อมกับ

ปลอบโยนให้ลูกสงบ

ลง และสอนให้ลูก

เหน็วา่สิง่ทีก่ลวันัน้ไม่

ได้น่ากลัวอย่างที่คิด 

 กิจกรรมสีแป้ง

มห�สนุก โดยเอา

แป้ งผสมกับสี  ให้

ลูกเอามือจุ่มแล้วขีด

เขียนไปบนกระดาษ 

ลูกจะได้รับรู้สัมผัส 

และพัฒนาการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็ก
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง10

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

เมื่อได้รับคำาตอบที่
อยากรู้ กลัวสิ่งที่เกิด
จากการจินตนาการ 
รักและเรียนรู้ที่จะ
สร้างความผูกพันกับ
คนใกล้ชิด

 เปดิโอกาสใหลู้ก
ได้ช่วยเหลือตนเอง 
และทำาสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจำาวันด้วย
ตนเอง

 เ ว ล า พ่ อ แ ม่
ทำางานบ้าน ควรให้
ลกูอยูใ่กล ้ๆ  ลกูจะเริม่ 
เลียนแบบและอยาก
ช่ วยทำ า  ควร เปิ ด
โอกาสให้ลูกได้ทำา

 ถ้าลูกออกฤทธิ์ 
เ กิ นก ว่ า เ หตุ ห รื อ
กรีดร้อง เพื่อให้ได้
ดั่ ง ใจ  พ่ อแม่ ควร
ดึงความสนใจของ
ลู ก ไ ป ยั ง สิ่ ง อื่ น  
หรือต้องเพิกเฉยต่อ
เสียงร้องนั้น

 ไ ม่ ค ว รหลอก
ห รื อ ขู่ ใ ห้ ลู ก ก ลั ว  
เพราะจะทำาให้ลูก
กลัวอะไรผิดๆ ไม่มี
เหตุผล จะทำาให้ลูก
เกิดความรู้สึกฝังใจ

	กิจกรรมกระป๋อง

นมที่รัก โดยใช้เชือกผูก

กระป๋องนมกับไม้ไผ่ให้

ลูกลากเล่น

	 กิจกรรมเล่�นิท�น 

โดยใช้ตุ๊กต�หลอดด้�ย	

โดยใช้หลอดด้ายมาทำา

เป็นตุ๊กตา แต่ละอันทำา

ไม้เสียบ วาดหน้าตาทำา

เป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้ว

คุณแม่เล่าเร่ืองราวให้

ลูกจินตนาการไปด้วย

กัน ลูกจะได้รับการส่ง

เสริมและกระตุ้นให้มี

จินตนาการ
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 11

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

  ช่วงน้ีลูกเร่ิมพูด
บอกความต้องการ
พ่ อ แ ม่ ค ว ร แ ส ด ง
ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ
พยายามพูดคยุกบัลูก  
บางครั้งอาจสื่อสาร
กนัผา่นการเลา่นทิาน 
ชวนลูกพูดคุยถึงสิ่ง
ที่ อ ยู่ ร อบๆ  ตั ว ที่
พบเห็น

วัย	2	–	3	ปี  ลูกวัย 2 - 3 ปี 
จะช่างสงสัยเต็มไป
ด้วยคำาถาม ชอบ
เฝ้าดู  สัง เกตและ 
เลยีนแบบเชงิสำารวจ 
สนใจฝึกทักษะต่างๆ
ชอบทำากิจกรรมซำา้ๆ  
ชอบขีดเขียนเป็น
เส้นยาว วงกลมและ
ตั้งชื่อเส้นที่ขีดเขียน
ได้ ส่วนพัฒนาการ
ด้านการแสดงออก
ทางอารมณ์ เมือ่รูส้กึ
โกรธจะแสดงออก 

โดยใช้ท่าทางรว่มกับ 

การพูด กลัวสิ่งที ่เกิด 

 เมื่ อมี อารมณ์  
กลัว โกรธ อิจฉา  
พ่อแม่ต้องเข้าใจ ใช้
คำาพูดง่ายๆ ให้ลูก 
เรียนรู้อารมณ์ของ 
ตนเอง และปลอบโยน 
ใ ห้ ส งบล งแล้ ว จึ ง
อธิบายให้ลูกเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้น
 ลกูอยากทำาอะไร
ด้วยตนเองมากข้ึน  
แ ต่ มื อ ยั ง ห ยิ บ จั บ
ส่ิงของไ ด้ไ ม่ ม่ันคง 
บางคร้ังอาจทำาของ
เสี ยหาย “พ่อแม่
ควรใจเย็น...อย่ารัก
สิ่งของมากกว่าลูก”

	 กิ จ ก ร ร ม ปั้ น
แป้งโดว์	 โดยใช้แป้ง
โดว์	 ดินนำ้ามัน หรือ 
ดินเหนียว ให้ลูกปั้น 
เป็นรูปสัตว์ หรือรูป 
อื่นๆ ตามความคิด
อย่ า งอิ ส ระ  และ
สร้างสรรค์ของลูก
	 กิจกรรมท�ยคำ�
ศัพท์ ให้ลูกบอกชื่อ
คำาศพัทจ์ากบตัรภาพ 
เพื่อให้ลูกได้รู้จักสิ่ง
ที่อยู่รอบตัวเองมาก
ขึ้น และพัฒนาความ
สามารถด้านภาษา
ของลูก
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง12

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

จากจนิตนาการ มาก

ขึ้น รักและเรียนรู้ท่ี

จะสร้างความผูกพัน 

กับคนนอกบ้าน

ถ้าพ่อแม่ลงโทษลูก 
จ ะ บ่ั น ท อ น ค ว า ม
กระตือรื อร้นและ
ความตั้ ง ใจ ลูกจะ
เสียใจ เพราะพ่อแม่
ไม่เข้าใจ
 พ่อแม่ควรเปิด
โอกาสให้ลูกทำาในส่ิง
ที่ต้องการซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ หากพบ
อปุสรรคตอ้งฝกึใหล้กู
แก้ปัญหา เม่ือลูกทำา
สำาเร็จจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ
 พ่ อ แ ม่ ค ว ร
สนับสนุนให้ลูกเล่น
กับเพื่อน เพื่อจะได้
เ รี ย น รู้ ก ติ ก า ก า ร
เล่น การเข้าสังคม 
การแบ่งปันของเล่น 
การปลอบโยนและ
ช่วยเหลือเพื่อน และ
ปรบัตวัในการอยูร่ว่ม
กับผู้อื่น แม้จะถูกเอา
เปรียบหรือถูกรังแก
บ้าง

	 กิจกรรมต่อก้อนไม้  

โดยใชก้อ้นไม ้หรอืกลอ่ง 

สี่ เหลี่ ยมที่ ไม่ ใช้ แล้ ว  

มีสีสันหลากหลายนำา

มา ต่อกัน เป็ นขบวน

รถไฟ เป็นตึกสูงตาม

จนิตนาการของลกู และ

ลูกยังได้เรียนรู้ เรื่องสี

ต่างอีกๆด้วย

	 กิจกรรมโยนบอล 

โดยใช้ลูกบอลขนาด

ใหญ่ที่ ลูกถือถนัดมือ 

ผลัดกัน โยนสลับ กัน 

ไปมา
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 13

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

จากจนิตนาการ มาก

ขึ้น รักและเรียนรู้ท่ี

จะสร้างความผูกพัน 

กับคนนอกบ้าน

ถ้าพ่อแม่ลงโทษลูก 
จ ะ บ่ั น ท อ น ค ว า ม
กระตือรื อร้นและ
ความตั้ ง ใจ ลูกจะ
เสียใจ เพราะพ่อแม่
ไม่เข้าใจ
 พ่อแม่ควรเปิด
โอกาสให้ลูกทำาในสิ่ง
ที่ต้องการซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ หากพบ
อปุสรรคตอ้งฝกึใหล้กู
แก้ปัญหา เม่ือลูกทำา
สำาเร็จจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ
 พ่ อ แ ม่ ค ว ร
สนับสนุนให้ลูกเล่น
กับเพื่อน เพื่อจะได้
เ รี ย น รู้ ก ติ ก า ก า ร
เล่น การเข้าสังคม 
การแบ่งปันของเล่น 
การปลอบโยนและ
ช่วยเหลือเพื่อน และ
ปรบัตวัในการอยูร่ว่ม
กับผู้อื่น แม้จะถูกเอา
เปรียบหรือถูกรังแก
บ้าง

	 กิจกรรมต่อก้อนไม้  

โดยใชก้อ้นไม ้หรือกลอ่ง 

สี่ เหลี่ ยมที่ ไ ม่ ใช้ แล้ ว  

มีสีสันหลากหลายนำา

มาต่ อ กัน เป็นขบวน

รถไฟ เป็นตึกสูงตาม

จนิตนาการของลกู และ

ลูกยังได้เรียนรู้ เรื่องสี

ต่างอีกๆด้วย

	 กิจกรรมโยนบอล 

โดยใช้ลูกบอลขนาด

ใหญ่ที่ ลูก ถือถนัดมือ 

ผลัด กันโยนสลับ กัน 

ไปมา

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

 สอนให้ลูกรู้จัก
ผดิถกู ถา้ทำาผิดกต้็อง
กล้าบอกพ่อแม่และ
ยอมรับผิด พ่อแม่
ต้องสอนสิ่งที่ถูกต้อง
และเหมาะสมใหลู้กรู้

วัย	3	–	5	ปี  ลกูวยั 3 – 5 ป ีทำา 

อะไรได้ด้วยตนเอง 

มากขึ้ น  มั กจะ ใช้

พลังงานไปกับการ

เล่น จะรู้สึกดีที่ ได้

แสดงออก ในสิ่ ง ท่ี

ตนเองตอ้งการ เตม็ใจ

ลองทำาสิ่งแปลกใหม่

ส่วนพัฒนาการด้าน

การแสดงออกทาง

อารมณ์ เม่ือรู้สึกโกรธ

จะแสดงออก โดย

การร้องไห้ กระทืบ

เท้า เม่ือรู้สึกกลัว จะ

แสดงออก โดยการ

หลบซ่อน ว่ิงหนี รัก

และเรียนรู้ท่ีจะสร้าง

ความผูกพันกับเพื่อน

 การปลูกฝังให้ลูก

รู้จักการมีนำ้าใจช่วย

เหลือ และแบ่งปัน

  - แ น ะ นำ า ด้ ว ย
ความนุ่มนวล ช่วงที่
ดีที่สุดคือ ช่วงที่กำาลัง
เล่นของเล่น พ่อแม่
ต้องบอกให้ลูกแบ่ง
ใหน้อ้งเลน่ดว้ย ถา้ลกู 
ไม่ยอม/ให้ จัดของ
เล่นอันอื่ น ให้น้ อ ง
เล่นแทน แต่ต้องอยู่ 
ในบริเวณใกล้กัน ลูก
จะยอมให้น้องเล่น
ด้วยความเต็มใจของ
ลูกเอง

 - ช ม เ ช ย ทั น ที
เมื่อลูกทำาดี ลูกยอม
ให้น้องเล่นด้วย หรือ 

 กิจกรรมเล่นหม้อ
ข้�วหม้อแกง	ลูกจะได้
เล่นบทบาทสมมติทำา
กับข้าวขายของสัมผัส
วัสดุธรรมชาติ พูดคุย
และรู้จักการเล่นกับ
กลุ่มเพื่อน
 กิ จ ก ร ร ม บี บ 
ฟองนำ�้	โดยใชก้ะละมงั 
2 ใบ และแก้วนำ้า ใช้มือ
บบีฟองนำา้จากกะละมงั 
ไปใส่แก้วนำ้า และให้ลูก 
เรียนรู้คำาว่า “เต็ม พอ  
ล้น” และเป็นการฝึก
การทำางานประสานกัน
ของสายตาและมือหลัง
จากเล่นเสร็จฝึกให้ลูก
รู้จักการเก็บอุปกรณ์ 
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คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง14

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

อิจฉาริษยา อยาก

รู้อยากเห็นมากขึ้น

 ช่ ว ย เหลื อพ่ อ แม่  
ทำางาน 

  - การปลูกฝังนิสัย 
การแบ่งปันและช่วย  
เหลือผู้อื่น โดยพ่อแม่ 
ควรสร้างประสบการณ์
ใหก้บัลกู เชน่ เอาขนม
ไปแบ่งปันให้กับเพ่ือน
บ้าน ให้ลูกช่วยเหลือ
หยิบของให้บ้างขณะ
ท่ีพ่อแม่ทำางานบ้าน 
พาลูกไปทำาบุญบ่อย ๆ   
เป็นต้น

  - ถ้าพบว่าลูกไม่

ค่อยมีนำ้ า ใจ พ่อแม่

อ า จ ใ ช้ เ ก ม ใ น ก า ร 

กระตุ้นให้ลูกรู้จักมีนำา้ใจ  

หรอืใชน้ทิานเป็นสือ่ใน

การสอนใหล้กูรูจ้กัเหน็

อกเห็นใจและมีนำ้าใจ 

ต่อผู้อื่น 

	 กิจกรรมเล่�นิท�น	

พ่อแม่ควรเลือกนิทานที่

เหมาะสมกับวัยลูก ซึ่ง

ลูกวัยนี้ควรเป็นนิทานท่ีมี

ภาพประกอบและมีราย

ละเอยีดไมม่ากนกั สสีดใส

น่าสนใจ รูปเล่มอาจมี

ขนาดใหญ่พอที่ลูกจับได้

ทำาด้วยกระดาษหนา การ

เล่าควรทำานำ้าเสียงให้น่า

สนใจ ทำาเสียงสูงตำ่าตาม

อารมณใ์นนทิาน ใชสี้หนา้

ท่าทางตามตัวละคร เปิด

โอกาสให้ลูกตอบคำาถาม

และซักถาม กระตุ้นให้

ลกูมสีว่นรว่ม ให้แรงเสรมิ

โดยใช้คำาชมเชย ปรบมือ 

หรือโอบกอดเป็นรางวัล

เมื่อลูกให้ความร่วมมือ 

นอกจากน้ีอาจใช้อุปกรณ์

หรือเสียงเพลงประกอบ

ท่าทางในการเล่านิทาน

ด้วยเพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของลูก
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ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

อิจฉาริษยา อยาก

รู้อยากเห็นมากขึ้น

 ช่ ว ย เหลื อพ่ อ แ ม่  
ทำางาน 

  - การปลูกฝังนิสัย 
การแบ่งปันและช่วย  
เหลือผู้อื่น โดยพ่อแม่ 
ควรสร้างประสบการณ์
ใหก้บัลกู เชน่ เอาขนม
ไปแบ่งปันให้กับเพื่อน
บ้าน ให้ลูกช่วยเหลือ
หยิบของให้บ้างขณะ
ท่ีพ่อแม่ทำางานบ้าน 
พาลูกไปทำาบุญบ่อย ๆ   
เป็นต้น

  - ถ้าพบว่าลูกไม่

ค่อยมีนำ้ า ใจ พ่อแม่

อ า จ ใ ช้ เ ก ม ใ น ก า ร 

กระตุ้นให้ลูกรู้จักมีนำา้ใจ  

หรอืใชน้ทิานเป็นสือ่ใน

การสอนใหล้กูรูจ้กัเหน็

อกเห็นใจและมีนำ้าใจ 

ต่อผู้อื่น 

	 กิจกรรมเล่�นิท�น	

พ่อแม่ควรเลือกนิทานที่

เหมาะสมกับวัยลูก ซึ่ง

ลูกวัยนี้ควรเป็นนิทานท่ีมี

ภาพประกอบและมีราย

ละเอยีดไม่มากนกั สสีดใส

น่าสนใจ รูปเล่มอาจมี

ขนาดใหญ่พอที่ลูกจับได้

ทำาด้วยกระดาษหนา การ

เล่าควรทำานำ้าเสียงให้น่า

สนใจ ทำาเสียงสูงตำ่าตาม

อารมณใ์นนทิาน ใชส้หีนา้

ท่าทางตามตัวละคร เปิด

โอกาสให้ลูกตอบคำาถาม

และซักถาม กระตุ้นให้

ลกูมสีว่นรว่ม ให้แรงเสริม

โดยใช้คำาชมเชย ปรบมือ 

หรือโอบกอดเป็นรางวัล

เมื่อลูกให้ความร่วมมือ 

นอกจากน้ีอาจใช้อุปกรณ์

หรือเสียงเพลงประกอบ

ท่าทางในการเล่านิทาน

ดว้ยเพือ่ดงึดดูความสนใจ

ของลูก

ช่วงอ�ยุ ลักษณะพัฒน�ก�ร วิธีก�ร ตัวอย่�งกิจกรรม

	ก�รฝึกให้ลูกรู้จัก
ถูกผิด
  - พ่อแม่ควรกำาหนด 
ขอบ เขต ให้ ลู ก รู้ ว่ า
อะ ไรที่ ทำ า ไ ด้  และ
อะไรที่ทำ าไม่ ได้  ใน
เรือ่งงา่ยๆ ทีอ่ยูใ่นชวีติ
ประจำาวัน และสอด
แทรกคำาสั่งสอนจาก
สถานการณต์า่ง ๆ  เชน่ 
เม่ือลูกพบว่าเพื่อนพูด
คำาหยาบ ควรถามลูก
ว่ารู้สึกอย่างไร และ
บอกลกูใหรู้ว้า่เปน็การ
กระทำาท่ีคนอืน่ไมช่อบ
 - เมือ่ลูกไมท่ำาตาม 
ในส่ิงท่ีเหมาะสมไม่ควร 
ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล ยื ด ย า ว 
เพราะลูกยังไม่มีความ
สามารถ ในการทำา 
ความเข้าใจได้ ควร
ใช้เหตุผลสั้นๆง่ายๆ
และควบคุมโดยการ
จับแยกออกไป หรือ
เบี่ยงเบนความสนใจ
ไปเรื่องอื่น
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับพ่อแม่

อย่าลืมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก ดังคำากล่าว

 “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” พ่อแม่คือบุคคลสำาคัญของลูก 

การพูดและการกระทำาของพ่อแม่

จะเป็นตัวถ่ายทอดความคิดและค่านิยมทุกเรื่องไปสู่ลูก

อย่าปกป้องลูกมากเกินไป เช่น ตามใจลูกทุกอย่าง

ไม่ให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จะทำาให้ลูกขาดความอดทน

เรียนรู้ที่จะเรียกร้องจากพ่อแม่ และกลายเป็น

คนปรับตัวเข้ากับคนอื่นยาก  

อย่าใช้โทรศัพท์ วีดีโอเกมและคอมพิวเตอร์เป็น

พี่เลี้ยงหรือเป็นเพื่อนเล่นของลูก เพราะสิ่งเหล่านี้มัก

เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

ไม่รู้จักแยกแยะชีวิตประจำาวันและขาดวินัย

อย่าลืมตอบคำาถามลูก เพราะการตอบคำาถาม

ของพ่อแม่จะกระตุ้นให้เด็กอยากรู้เรื่องราวต่าง ๆ 

จะทำาให้เด็กอยากเรียนรู้ กล้าคิดกล้าทำา
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ปัญหาพัฒนาการและ
ปัญหาพฤติกรรม

ที่พบบ่อยในลูกปฐมวัย

 พ่อแม่เป็นบุคคลแรกท่ีได้สัมผัสและคุ้นเคยกับลูกมากที่สุด สำาหรับเด็กปฐมวัย 

พอ่แม่จึงเปน็บคุคลสำาคญัทีใ่กลช้ดิและใชเ้วลากบัลกูมากกวา่บคุคลอืน่ พอ่แมจ่งึมัก

เป็นคนแรกที่สังเกตเห็นพัฒนาการและพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูก จึงควรพาลูกไป

พบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

ภ�วะบกพร่องท�งพัฒน�ก�ร คำ�แนะนำ�สำ�หรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

 ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ 
เป็นภาวะท่ีมีพัฒนาล่าช้ากว่า
เด็กปกติในวัยเดียวกัน อาจมี 
พัฒนาการล่าช้าในด้านการ
เคลื่อนไหวการใช้มือหยิบจับ
สิง่ของ ความเขา้ใจภาษา การพดู 
สื่อความหมาย หรือด้านการ 

1. การสอนลกู พอ่แมต่อ้งใชห้ลักการสอนแบบซำา้ ๆ  
 ในเรื่องเดิม บรรยากาศการสอนที่ผ่อนคลาย 
 และสอนให้เป็นกิจวัตรประจำาวัน
2. สอนทีละขั้นตอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่
 ไกลตัว หรือจากง่ายไปหายาก
3. สอนโดยให้ปฏิบัติจริง
4. สอนสิ่งที่มีความหมายจริง ๆ

ปัญหาพัฒนาการในลูกปฐมวัย
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ภ�วะบกพร่องท�งพัฒน�ก�ร คำ�แนะนำ�สำ�หรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ช่วยเหลือตนเองและสังคม เป็นต้น

อ�ก�รท่ีพ่อแม่ควรพ�ลูกไปพบ
แพทย์	 : ลูกพัฒนาการล่าช้า  
พดูชา้ มปีญัหาการเรยีนรู ้มปัีญหา 
พฤติกรรมร่วมด้วย

5. สอนโดยใชข้องจรงิ หรอือปุกรณป์ระกอบทกุครัง้
6. ตอ้งใหเ้วลา เม่ือมกีารเปลีย่นแปลงจากกจิกรรม
 หนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง
7. การสอนต้องให้ลูกมีแรงจูงใจ อยากเรียน
 โดยให้แรงเสริมทั้งทางบวกและทางลบ
8. ต้องคำานึงถึงความพร้อมของลูก
9. ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
10. พาลกูไปพบแพทยเ์พือ่หาสาเหตุและใหก้ารชว่ย
 เหลือเพิ่มเติม
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กลุ่มอ�ก�รออทิสติก คำ�แนะนำ�สำ�หรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

 กลุม่อาการออทสิตกิ เป็นกลุ่ม

ที่มีความผิดปกติ 3 ด้าน ได้แก่

1.	 คว�มผิดปกติของพัฒน�ก�ร

ด้�นสังคม	

 ในขวบปแีรก ลกูจะไมจ่อ้งหนา้

แม่หรือผู้เลี้ยงดู ไม่มองหน้าสบตา 

อาย ุ2 -3 ปี ลกูจะไมส่ามารถแสดง 

ความสนใจร่วมกับผู้ อื่ น  เช่น  

ไม่สนใจเมื่อชี้ชวนให้ดูบางสิ่ ง  

หรือไม่มองตาม ไม่อวดของหรือ

นำาของมาให้พ่อแม่ดู ไม่เลียนแบบ 

ทา่ทางของผูอ้ืน่ เลน่ของเลน่ไมเ่ป็น 

แสดงความวิตกกังวล เมื่อต้อง 

แยกจากพอ่แมห่รอืผู้เลีย้งด ูไมก่ลวั 

คนแปลกหน้า เมื่อเข้าอนุบาล 

ไม่สนใจเข้าหาเพื่อนในวัยเดียวกัน 

หรือเล่นกับเพื่อนไม่เป็น บางคน

จะเล่นกับเพื่อนเฉพาะในเรื่องท่ี

ตนเองสนใจเท่านั้น

1.	 พัฒน�ทักษะท�งสังคม	 โดยฝึกผ่าน

กิจวัตรในชีวิตประจำาวัน ฝึกให้ลูกรู้จักสร้าง

สมัพนัธภาพกับคนในครอบครวั และเปิดโอกาส

ให้ลูกได้เล่นร่วมกับคนอื่น
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กลุ่มอ�ก�รออทิสติก
คำ�แนะนำ�สำ�หรับ

พ่อแม่และผู้ปกครอง

2.	 คว�มผดิปกตขิองก�รส่ือคว�มหม�ย
 ในขวบปีแรกลูกไม่ค่อยส่งเสียงอ้อแอ้
เมื่อพูดคุยด้วย เมื่ออายุ 2 – 3 ปี ลูกยัง
ไม่สามารถพูดคำาที่สื่อความหมายได้ เม่ือ
ต้องการส่ิงใดจะใช้วิธีจับมือผู้อื่นไปทำา  
บางคนสามารถพดูได ้แตพ่ดูเป็นภาษาท่ีฟงั 
แลว้ไมเ่ขา้ใจ หรอืพดูไดแ้ตไ่มส่ามารถใชค้ำา
ที่เหมาะสมในการพูดส่ือความหมายหรือ
สนทนาได้
3.	 มีพฤติกรรม	 คว�มสนใจ	 และก�ร 
กระทำ�ซำ้�ๆ พฤติกรรมนี้จะสังเกตได้
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อลูกเข้าสู่วัยเตาะแตะ 
เช่น พฤติกรรมสะบัดมือ เดินเขย่งเท้า 
หมุนตัว หรือลูกบางคนจะชอบมองสิ่งของ 
ทีก่ำาลงัหมนุ ชอบมองสิง่ตา่งๆ ดว้ยการเหล่
สายตามอง ชอบเอาของเลน่หรอืของใชม้า
เรียงเป็นแถว ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ได้ยาก
	 อ�ก�รท่ีพ่อแม่ควรพ�ลูกไปพบแพทย์: 
ลูกพูดช้า ไม่สบตา มีพฤติกรรมซำ้าๆ  
ปรับตัวยาก

2.	 พัฒน�ทักษะก�รสื่อส�ร โดยสอน
ลูกให้พูดท่ีบ้านแบบตัวต่อตัว และ
ฝึกตามธรรมชาติไปในชีวิตประจำาวัน 
หากลูกพูดไม่ได้อาจใช้วิธีการสอนด้วย
รูปภาพ

3.	 ก�รปรับพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค
ดังนี้
 - จับมอืให้ทำาและจับมอืใหห้ยดุทำา
 - ให้รางวัล เมื่อทำาพฤติกรรมที่เรา
ต้องการ
 - ไม่สนใจพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
ที่ ลูกทำาโดยพฤติกรรมนี้ ต้องไม่เป็น
อันตรายต่อตัวลูกและคนอื่น
 - เบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้ลูก
หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 - เริ่มฝึกทีละน้อย ๆ เนื่องจากลูก
ออทิสติกมักมีปัญหาการปรับตัวต่อสิ่ง
ใหม่ ๆ การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของ
ลูกต้องทำาแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
จัดการทีละปัญหา
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โรคสม�ธิสั้น	 คำ�แนะนำ�สำ�หรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

 เป็นความผิดปกติด้านพฤติกรรม 

ซึ่งจะมีลักษณะสำาคัญ 3 ข้อ คือ 

1.	 ข�ดสม�ธ ิลกูไมส่ามารถจดจอ่

อยู่กับกิจกรรมท่ีต้องใช้สมาธิ เช่น 

อ่านหนังสือหรือทำาการบ้าน ลูก

ปฏิเสธท่ีจะทำากิจกรรมเหล่านี้

หรือวอกแวกง่าย ร่วมกับมีอาการ

หลงลืมง่ายและทำาของหายบ่อย

2.	 ซน	 อยู่ไม่นิ่ง  มักจะยุกยิก 

ชอบเล่นแรงๆ ชอบวิ่งมากกว่า

เดิน บางคนซนมากจนหกล้มหรือ

ตกจากที่สูงบ่อยๆ

3.	 หุนหันพลันแล่น	 ข�ดคว�ม

ยับย้ังชั่งใจ ลูกไม่สามารถอดทน

รอคอยได้ ต้องได้รับสิ่งที่ต้องการ

ทันที

	 อ�ก�รที่พ่อแม่ควรพ�ลูกไป

พบแพทย์	 :	ลูกซนมาก จนส่งผล

ต่อความสัมพันธ์กับคนอื่น หรือ

ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการ

ดำารงชีวิตประจำาวัน  

1. จัดส่ิงแวดล้อมในบ้านให้เป็นระเบียบแบบแผน 
และกำาหนดเวลาชัดเจนสำาหรับทำากิจวัตร
ประจำาวัน
2. เมื่อจะพูดหรือสั่งงาน ให้ทำาในขณะที่ลูก
ตั้งใจฟัง โดยเรียกให้ลูกหันมามองหน้าสบตา 
ขณะพูดด้วย ใช้คำาพูดที่สั้น กระชับและชัดเจน
3. หากเรียกแล้ว ลูกไม่หันมาให้ความสนใจ ให้เดิน 
เขา้ไปแตะตัวลูกเบาๆ เพ่ือเรียกใหลู้กสนใจกอ่น 
ไมค่วรใช้วธิกีารพดูบน่ ตะโกนใหล้กูหนัมาสนใจ
4. หากตอ้งการใหลู้กทำากจิกรรมอืน่ขณะทีลู่ก
กำาลังเล่น ควรบอกลูกล่วงหน้า 
5. หากลูกมีพฤติกรรมรบเร้า ก่อกวน ควรใช้
วิธีการพูดเตือนให้รู้ตัว เบี่ยงเบนความสนใจ
ให้ไปทำากิจกรรมอย่างอื่น หากลูกยังไม่หยุด 
ควรแยกลกูใหไ้ปอยูม่มุสงบตามลำาพงั เพือ่สงบ
อารมณ์ตนเอง
6. ใช้ท่าทีที่สงบและเอาจริงเอาจังในการ
จัดการลูกเมื่อลูกทำาผิด ในการลงโทษควร
กระทำาด้วยวิธีที่ไม่รุนแรง
7. หากปรับพฤติกรรมแล้วอาการไม่ดีขึ้น 
ควรพาลูกไปพบแพทย์
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 หมายถึง พฤติกรรมแสดงความไม่พอใจ เช่น กรีดร้อง ตะโกน กระทืบเท้า นอน
ดิ้นกับพ้ืน ฟาดแขนขา จนถึงทำาร้ายตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือระบายความโกรธหรือ
ความคับข้องใจ ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากในลูกเล็ก เป็นพัฒนาการปกติที่
พบได้ตั้งแต่อายุ 12-18 เดือน พบบ่อยในช่วงอ�ยุ	2-3	ปี และจะค่อยๆ ลดลงจน 
ห�ยไปเมื่ออ�ยุ	4	ปี	 เมื่อลูกสามารถควบคุมความรู้สึกได้ดีขึ้นและสามารถสื่อสาร
ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น
ลักษณะก�รร้องอ�ละว�ดที่เป็นปัญห�	ได้แก่	
 - การร้องอาละวาดในลูกอายุน้อยกว่า 12 เดือน หรือมากกว่า 48 เดือน
 - การร้องอาละวาดที่เกิดนานกว่า 15 นาที มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 - การร้องอาละวาดที่รุนแรง มีการทำาร้ายตนเองหรือผู้อื่น
 - มปีญัหาพฤตกิรรมอ่ืนรว่มดว้ย เช่น ปัญหาการกนิ ปญัหาการนอน พฤตกิรรม 
  ก้าวร้าว เป็นต้น
 - ลูกมีอารมณ์หงุดหงิดตลอดเวลา แม้ว่าอยู่ในช่วงที่ไม่มีการร้องอาละวาด
 - พ่อแม่ไม่สามารถจัดการกับการร้องอาละวาดได้ เริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ 
  ในครอบครัว 

ก�รป้องกันก�รร้องอ�ละว�ด

  กำาหนดขอบเขตของสิ่งที่ทำาได้หรือทำาไม่ได้ให้ชัดเจน โดยให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการตามวัยของลูก

  ทำากิจวัตรประจำาวันให้เป็นเวลาโดยเฉพาะการกินและการนอน หลีกเลี่ยง

การทำากิจกรรมในเวลาใกล้เคียงกับการกินหรือการนอน

  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย่างให้กับลูก เช่น ให้เลิกเล่นและเข้านอน  

ควรให้เวลาและบอกลูกล่วงหน้า

  หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำาให้ลูกหงุดหงิด

ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในลูกปฐมวัย

การร้องอาละวาด
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  สอนให้ลูกใช้คำาพูดแสดงความรู้สึกหรือความต้องการแทนการแสดงออกทางกาย 
  เปิดโอกาสให้ลูกเลือกบ้าง และตัวเลือกนั้นพ่อแม่ต้องยอมรับได้
  พอ่แมค่วรเป็นแบบอยา่งท่ีดใีนการควบคมุอารมณ ์ไมค่วรตะโกนหรอืโตเ้ถยีง
ต่อหน้าลูก การตีลูกจะทำาให้การร้องอาละวาดเป็นมากขึ้น และยังเป็นการสอนลูก
ว่าการทำาร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ควรให้ความสนใจทางบวกแก่ลูกอย่าง 
สมำ่าเสมอ

แนวท�งก�รแก้ไขขณะเกิดก�รร้องอ�ละว�ด
  พอ่แมห่รอืผูเ้ลีย้งดคูวรนิง่สงบ ไมค่วรตะโกนหรือแสดงอาการโกรธใหลู้กเห็น
  อาจใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจในช่วงแรก แต่ถ้าไม่ได้ผล ควรนิ่งเฉย ยืนอยู่
ห่างๆ โดยไม่ต้องพูดอะไรจนกว่าลูกจะสงบ หากพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ ควรออกไปจากบริเวณนั้นจนกว่าลูกจะสงบ
  หากลูกทำาร้ายตนเอง คนอื่นหรือข้าวของ ให้จับลูกออกมาจากบริเวณนั้น 
กอดหรือจับมือลูกไว้จนกว่าลูกจะสงบ
  เม่ือลกูสงบแลว้ใหเ้ขา้ไปคุยกบัลกูตามปกต ิหากเปน็เดก็โตอาจพดูคยุถงึสิง่ที่
เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขต่อไป
  หากลูกร้องเพราะไม่ต้องการทำากิจกรรมบางอย่าง เช่น ไม่อยากเข้านอน ก็
ควรยืนยันให้ลูกทำา แม้ว่าจะยังร้องอยู่เพราะหากยืดเวลาการนอนออกไป ลูกจะ
เรียนรู้ว่าการร้องอาละวาดสามารถยืดเวลาการทำากิจกรรมที่ไม่ต้องการออกไปได้

  ไมค่วรลงโทษรนุแรงหรอืยอมให้ในสิง่ท่ีลกูตอ้งการเสมอเมือ่ลกูรอ้งอาละวาด

ปัญหาการกิน

 การกนิอาหารสำาหรบัลกู คอืการให้สารอาหารแกล่กูเพือ่ให้ลูกมกีารเจรญิเติบโต

และมีพัฒนาการท่ีสมวัย ลูกควรได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกาย สำาหรับลูกที่มีปัญหาการกิน เช่น ปัญหาลูกกินยาก ไม่ยอมกินข้าว เบื่อ

อาหาร กินช้า อมข้าว ฯลฯ เป็นปัญหาที่พบบ่อย หากพ่อแม่แก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง

อาจทำาใหเ้กดิปญัหาความสมัพนัธร์ะหวา่งพอ่แมแ่ละลกู หรอืปญัหาพฤติกรรมอืน่ ๆ  
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ตามมา ดังนั้น พ่อแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการกินของ

ลูกแต่ละช่วงวัย พร้อมกับการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยในการกินอาหาร ในลูกอายุ  

12 – 36 เดือน จะเริ่มกินอาหารที่มีลักษณะของเนื้ออาหารที่ต่างกันได้มากขึ้น  

หลงัอาย ุ36 เดอืน ลกูจะกนิอาหารแขง็ไดเ้หมือนผูใ้หญ ่พอ่แมต่อ้งใหอ้าหารชนิดใหม่

แก่ลูกซำ้า ๆ อย่างน้อย 8 – 10 ครั้ง ก่อนที่จะบอกว่าลูกยอมรับหรือปฏิเสธอาหาร

ชนิดนั้น ให้อาหารหลัก 3 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อในแต่ละวัน และสอนวิธีการกิน

อาหารเพือ่ใหล้กูกนิอาหารดว้ยตนเอง เชน่ วธิกีารจบัชอ้น การดืม่นำา้จากแกว้ เปน็ตน้

ก�รป้องกันปัญห�ก�รกิน

 ปญัหาการกินสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการฝึกใหลู้กมสีขุนสิยัการกนิทีด่ตีัง้แตแ่รก  

โดยฝึกฝนให้ลูกมีระเบียบวินัย ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามวัย 

และรับผิดชอบในการกินอาหารของตนเอง พ่อแม่สามารถแนะนำาตั้งแต่ลูกอายุ 

15-18 เดือน ดังนี้

 1) จัดเวลาอาหารให้สมาชิกทุกคนในบ้านน่ังร่วมโต๊ะพร้อมกัน ไม่เปิดโทรทัศน์ 

  ระหว่างมื้ออาหาร

 2) กำาหนดเวลาการกินอาหารไม่ให้นานเกินไป ไม่ควรเกิน 30 นาที

 3) กำาหนดกฎเกณฑ์สำาหรับมื้ออาหารให้ลูกปฏิบัติ เช่น นั่งอยู่บนเก้าอี้จนอิ่ม  

  ใช้ช้อนตักอาหาร ห้ามบ้วนอาหาร เป็นต้น

 4) บอกลกูใหท้ราบกฎเกณฑ์ดว้ยนำา้เสยีงนุม่นวลทกุครัง้ทีเ่ริม่มือ้อาหาร จนกวา่ 

  ลูกจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสมำ่าเสมอ

 5) ตกัอาหารใหล้กูในปรมิาณแตน่อ้ยทีลู่กจะกนิได้หมด แล้วค่อยตักเติมใหมห่ลัง 

  จากกินหมด แต่อย่าบังคับให้ลูกต้องกินให้หมดจาน

 6) ใหล้กูมสีว่นรว่มในการสนทนาดว้ย เวลาอาหารควรเปน็เวลาทีพ่ดูแตเ่รือ่งด ีๆ   

  พดูชืน่ชมลกูถึงความดทีีเ่ขาได้ทำา ตอ้งระวงัทีจ่ะไมว่า่กลา่วตกัเตอืนหรอืตำาหน ิ

  ลูกในขณะกินอาหาร
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 7)  ชมลูกเมื่อปฏิบัติได้ตามกฎที่ตั้งไว้

 8)  เมือ่ลกูไมป่ฏบิตัติามกฎ เตือนใหล้กูแกไ้ข แตถ่า้ยงัคงฝืนกฎเปน็ครัง้ที3่ อาจ 

   ใช้วิธีแยกลูกไปอยู่ตามลำาพังโดยไม่ให้ความสนใจเป็นเวลาชั่วขณะ

 9)  เมื่อหมดเวลาที่กำาหนด ให้เก็บโต๊ะอาหารโดยไม่ต้องสนใจว่าลูกจะกินหมด 

   แล้วหรือไม่ ไม่ต้องพูดอะไรอื่นอีกนอกจากบอกว่าหมดเวลาแล้ว

 10) ถา้ลกูกนิไมห่มด ไมม่กีารใหอ้าหารหรอืของวา่งอืน่ใดนอกจากนำา้เปล่ากอ่น 

   จะถึงมื้อถัดไป 

 11) ถึงแม้ว่าลูกจะกินได้ตามปกติ ก็ควรกำาหนดอาหารว่างไม่ให้มีมากเกินไป  

   เพราะถ้าลกูกนิอาหารเหลา่น้ีมากไป กจ็ะไมห่วิเมือ่ถึงเวลาอาหาร อาหารวา่ง 

   ควรเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารกินเล่นแต่ไม่มี 

   ประโยชน์ 

 12) ถ้าลูกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ดี ก็ไม่จำาเป็นต้องบอกกฎเกณฑ์ลูก 

   อีกต่อไป แต่วิธีที่จะทบทวนไม่ให้ลูกลืมกฎก็คือการชมเป็นระยะๆ เมื่อลูก 

   ทำาได้ตามกฎนั้น ๆ

ปัญห�ก�รกินที่พบบ่อยและแนวท�งแก้ไข

 1.	ก�รปฏิเสธอ�ห�ร	

  ปัญหาน้ีเป็นปัญหาการกินที่พบมากที่สุด ซ่ึงจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 1 ปี 

และจะเหน็ไดช้ดัเจนเมือ่เขา้ขวบปทีีส่อง ซึง่เปน็ระยะทีลู่กกำาลังพัฒนาความเปน็ตัว

ของตัวเองโดยการต่อต้านผู้ใหญ่ และสนใจเรื่องการกินอาหารน้อยลง ลูกจะกินช้า

เค้ียวชา้ หรอือมอาหารไวใ้นปากนานๆ จนถงึกบัรอ้งไหอ้าละวาดไมย่อมกนิ บว้นทิง้ 

หรืออาเจียนอาหารที่กินเข้าไปแล้วออกมา ส่วนใหญ่ลูกที่มีปัญหานี้มักจะมีนำ้าหนัก

และส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวัน  

หากลูกเจริญเติบโตตำ่ากว่าเกณฑ์หรือได้รับอาหารปริมาณน้อยกว่าปกติ พ่อแม่ 

ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุทางกายเพิ่มเติม
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 แนวท�งแก้ไขปัญห�

  1. พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรับผิดชอบการกินอาหารของตนเอง ไม่แสดงความ 

   เดือดร้อนตอ่การกินอาหารของลกูมากนกั แต่พ่อแมจ่ะมหีนา้ทีจั่ดเตรียม 

   อาหารไว้ให้และฝึกวินัยการกินอาหารตามคำาแนะนำาของพ่อแม่

  2. พ่อแม่ต้องใช้ความอดทนและเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ 

  3. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการเตรียมอาหาร

  4. ให้อาหารปรมิาณนอ้ย ชมเชยถ้าลกูกนิหมด หลกีเลีย่งการตำาหนเิมือ่ลกูกิน 

   ไม่หมด

 2.	เลือกกิน	

 ลูกจะมีการเจริญเติบโตปกติ แต่เลือกไม่กินอาหารบางอย่างที่พ่อแม่เห็นว่า 

ควรกิน เช่น ไม่กินผัก

	 แนวท�งแก้ไขปัญห�

  1. หลีกเล่ียงการบังคับลูก เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ทำาให้ลูก 

   เกลียดอาหารชนิดนั้น

  2. ควรฝึกให้ลูกค่อยๆ คุ้นเคยกับอาหารชนิดนั้น โดยดัดแปลงอาหารนั้น 

   ในรปูแบบตา่งๆ หรอืจัดอาหารน้ันๆ บนโต๊ะอาหารบ่อย ๆ  แล้วค่อยๆ ชวน 

   ลูกให้ลองกินทีละน้อยโดยไม่บังคับ

  3. พอ่แมค่วรทำาเป็นแบบอยา่ง โดยกนิอาหารนัน้ดว้ยทา่ททีีแ่สดงความชอบ

พฤติกรรมพูดโกหก

 ลูกในช่วงอายุ 3-5 ปี จะพัฒนาการด้านภาษาได้อย่างรวดเร็วและมีจินตนาการ

มากข้ึน ทำาให้ลูกมักพูดหรือเล่าเรื่องเกินจริง ลูกจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง  

มกัมพีฤตกิรรมพูดปฏเิสธบอ่ยคร้ังเมือ่ผูใ้หญซ่กัถาม ลกัษณะการพูดปฏเิสธของลกูใน

Reprint3_������eq.indd   26 20/12/2557   21:19:30



คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย 
สำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 27

ชว่งอายนุี ้อาจพดูเรือ่งทีเ่กินเลยความเปน็จรงิ แตไ่มถ่อืวา่เปน็การพดูโกหกพอ่แมจ่ะ

ลดพฤติกรรมการพูดโกหกของลูกได้  โดยหลีกเลี่ยงการพูดโกหกและแก้ไขสาเหตุที่

ทำาให้ลูกพูดโกหก  ไม่ควรลงโทษรุนแรงเพราะจะทำาให้ลูกกลัวและพูดโกหกมากขึ้น 

การแก้ไขด้วยวธินีุม่นวลรว่มกบัการปรบัพฤตกิรรมจะทำาใหล้กูเขา้ใจ และยอมรบัได้

ว่าการพูดความจริงนั้นเป็นประโยชน์กับลูก 

ก�รปรับพฤติกรรมลูกพูดโกหก

 1. พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่พูดโกหก ถ้าพ่อแม่จำาเป็นต้องพูดโกหก 

ควรอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจ

 2. การตักเตือนให้ลูกยอมรับความจริงต้องคุยกันด้วยเหตุผล หลีกเลี่ยงการใช้

ความรุนแรง เช่น ต่อว่า หรือทำาโทษ เพราะจะทำาให้ลูกพูดโกหกมากขึ้น เพื่อหลีก

เลี่ยงการถูกต่อว่าหรือถูกทำาโทษอีก

 3. สอนให้ลูกพูดความจริง รู้จักความซื่อสัตย์ อาจใช้เทคนิคการเล่านิทาน เช่น 

นิทานเรื่อง “หนูนิดพูดโกหก”

  4. สอนใหลู้กรู้วา่ การยอมรบัในสิง่ท่ีทำา เป็นความกลา้หาญ  ช่ืนชมในความกลา้

หาญเมื่อลูกยอมรับว่าตนเองพูดโกหก หรือกล้าพูดความจริงเมื่อทำาเร่ืองผิดพลาด 

เช่น ลูกทำาแจกันแตกแล้วกล้าบอกความจริงกับแม่ แม้จะกลัวถูกตำาหนิก็ตาม

 5. สอนให้ลูกรู้ว่าการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ และพ่อแม่ต้องไม่

สร้างทัศนคติที่ไม่ดีกับลูก

 6. พ่อแม่ควรตักเตือนทุกครั้งเมื่อลูกพูดโกหก  หากไม่ตักเตือน ลูกจะเข้าใจว่า 

สิ่งที่ลูกพูดโกหกนั้นเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ 

ข้อควรระวัง	

 ไมค่วรใชก้ารตดิสนิบนใหล้กูสารภาพผิด โดยท่ัวไปแล้วลูกจะพอใจกบัการตัดสิน

ด้วยเหตุผลยุติธรรม ไม่ใช้วิธีก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
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 ปัญหาพี่น้องอิจฉากันมักเริ่มก่อนหรือหลังจากมีน้องไม่นาน มักจะคงอยู่ตลอด

ช่วงวัยเด็กและสามารถคงอยู่ได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพ่ีน้อง ได้แก่ การเลี้ยงดูของพ่อแม่  

บุคลิกภาพของเด็กและพ่อแม่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัว 

	 เลี้ยงลูกอย่�งไรไม่ให้อิจฉ�กัน

 1. เตรยีมพีใ่หม้คีวามรูส้กึท่ีดใีนการจะมนีอ้ง : ชีใ้หพ่ี้เหน็ความน่ารักของเด็กเล็กๆ  

ระหว่างที่แม่ท้อง ควรบอกลูกว่าแม่กำาลังจะมีน้องให้เขาแล้ว พูดให้เห็นประโยชน์

ของการมีน้อง ไม่เอาน้องมาขู่ลูกให้ประพฤติดี อย่าทำาให้มีทัศนคติท่ีไม่ดีกับน้อง 

เช่น จะรักน้องมากกว่า ถ้าพี่ทำาตัวไม่ดี ถ้าดื้อมากจะไม่มีใครรัก จะเป็นหมาหัวเน่า  

เขาจะรักน้องกันหมด

 2. หลงัคลอดควรใหล้กูมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของนอ้งดว้ย : ใหม้าเยีย่มแม่และนอ้ง 

ให้พี่มีโอกาสช่วยดูแลน้องบ้าง

 3. ให้บทบาทกับพ่ีให้รู้สึกถึงความสำาคัญของตนเอง : ภูมิใจในความเป็นพี่ ให้ 

คำาชมเชยพี่ที่ช่วยดูแลน้อง 

 4. ให้ความสนใจเอาใจใส่พี่เท่าเดิม : ให้ความสนใจกับพี่ควบคู่กับการให้ความ

สนใจน้อง ไม่ควรทุ่มเทเวลาเอาใจใส่แต่น้องคนเดียว

 5. ไม่พูดเปรียบเทียบคนหนี่งกับอีกคนหนึ่ง

 6. อย่าเน้นจุดเด่นลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ

 7. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเท่ากันอย่างจริงใจ 

พี่น้องอิจฉากัน
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 ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียนเป็นปัญหาที่อาจพบได้ในเด็กปกติ ครอบครัว 

จะมีความเครียดจากการปรับตัว เน่ืองจากการจะนำาลูกกลับไปโรงเรียนจะยากข้ึนเร่ือยๆ 

หากหยดุเรยีนไปนาน มผีลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติประจำาวนัของลกู ทำาใหไ้มย่อม

ไปโรงเรียนหรือไปเรียนหนังสือไม่ได้ ปัญหานี้พบมากในเด็กวัยอนุบาลอายุ 3 – 4 ปี

ส�เหตุ

 1. ตัวลูก : มีความเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินปกติ วิตกกังวลจากผู้เลี้ยงดู  

(ซึง่ปกตพิบในเดก็เลก็ 9  เดอืน-  2  ปี กอ่นเขา้อนบุาล) ซึง่เกีย่วกบัความสามารถในการ

เรียนรู้ของเด็ก ความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน โรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  

เช่น โรคสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และกลุ่มอาการออทิสติก นอกจากนี้ 

พื้นอารมณ์ของลูก ก็มีผลต่อการปรับตัวของลูกด้วย

 2. จากครอบครัว : ลักษณะการเลี้ยงดูที่เอาใจและปกป้องลูกมากเกินไปความ

ตงึเครยีดในครอบครวั เชน่ พอ่แมท่ะเลาะกนั การมนีอ้งใหม ่และความเจบ็ปว่ยของ

บุคคลในครอบครัว

 3. การได้รับผลพลอยได้จากการไม่ไปโรงเรียน : เช่น ได้หยุดดูทีวี ไม่ต้อง 

ส่งการบ้าน

 4. โรงเรียน : คุณครูเพ่ือนและส่ิงแวดล้อมท่ีโรงเรียน ความตึงเครียด เช่น ใกล้สอบ 

เมื่อลูกไม่อย�กไปโรงเรียน	พ่อแม่ควรทำ�อย่�งไร

 1. ตั้งสติ อย่าตำาหนิลูก ควรพูดคุยสอบถามอาการเพื่อทำาความเข้าใจกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางช่วยเหลือลูก

 2. หากมีอาการเจ็บป่วยทางกาย อาจต้องพาไปพบแพทย์เพ่ือตรวจหาสาเหตุ

ความเจ็บป่วยทางร่างกาย อย่าตำาหนิลูกว่าแกล้งป่วยหรือแกล้งทำา ควรพูดคุยกับ

ลูกเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงท่าทีที่เข้าใจและยอมรับ 

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน
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 3. กำาหนดกติกาแบบเดียวกับวันที่ไปโรงเรียน ความรับผิดชอบเรื่องการบ้าน

 4. ติดต่อขอข้อมูลและความร่วมมือจากคุณครูเร่ืองการกลับไปเรียน การช่วย

เหลือลูกที่โรงเรียนและการบ้าน

 5. หากไม่ได้ผลควรพาลูกไปพบแพทย์ เพื่อประเมินหาสาเหตุของปัญหา 

เพื่อวางแผนช่วยเหลือลูกโดยเร็ว

การดูดน้ิว

 การดูดนิ้วเป็นพฤติกรรมที่พบได้ต้ังแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาเม่ือมีอายุครรภ์  

18 สัปดาห์ วัยทารก ก่อนวัยเรียน และอาจมีต่อเนื่องจนถึงวัยเรียน ส่วนใหญ่หลัง

อายุ 2 - 4 ปี ลูกมักจะค่อย ๆ เลิกดูดนิ้วไปเอง แต่บางคนอาจดูดนิ้วต่อไปอีกระยะ

หนึ่งซึ่งมักจะดูดเฉพาะก่อนนอนไปจนอายุ 4 – 6 ปี การดูดนิ้วในลูกอายุน้อยกว่า  

4 ป ีไมจ่ำาเปน็ตอ้งรกัษาหากไมม่ผีลกระทบในด้านต่างๆ เพราะลกูสามารถพฒันาการ 

ควบคุมตนเองได้และเลิกดูดนิ้วไปได้ในที่สุด การดูดนิ้วจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อทำาให้

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย  พัฒนาการ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความนับถือ

ตนเอง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม

ส�เหตุ

 1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เด็กวัยทารกอายุประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ 

เอามือเข้าปากโดยบังเอิญ แล้วเรียนรู้ว่าดูดน้ิวซำ้าอีกทำาให้มีความสุข มีความพอใจ 

และเพลิดเพลิน จึงทำาให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว    

 2. เดก็ดดูนิว้เพือ่กระตุน้ตนเอง เมือ่รูส้กึเบ่ือ อยูค่นเดยีว ถกูทอดท้ิง หรอืไม่ไดร้บั 

การกระตุ้นอย่างเหมาะสมจากผู้เลี้ยงดู

 3. เด็กดูดนิ้วเพื่อเป็นการปลอบตนเอง เมื่อไม่สุขสบายกาย เช่น หิว ง่วง หรือ

ป่วย เมือ่ไมส่บายใจหรอืมีความเครยีด ความกังวล เชน่ การเขา้โรงเรียน การยา้ยทีอ่ยู ่ 

การมีน้อง 
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ผลกระทบ

 1. ปัญหาเกี่ยวกับช่องปากและฟัน เช่น การสบฟัน การบาดเจ็บของเยื่อบุช่อง

ปาก รูปหน้าผิดปกติ

 2. ปัญหาเกี่ยวกับนิ้วมือและเล็บ เช่น การติดเชื้อ นิ้วผิดรูป

 3. ปัญหาด้านจิตใจ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ โดนเพื่อนล้อ โดนพ่อแม่ตำาหนิ

หรือลงโทษ

ก�รช่วยเหลือ

 เปา้หมายของการช่วยเหลอื คอื การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทางทนัตกรรมและ

ผลกระทบทางจิตสังคม ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 

 1. พอ่แมค่วรทราบว่าพฤตกิรรมดงักลา่วเป็นพฤตกิรรมปกติตามวยั และจะหาย

ไปเมื่อโตขึ้น

 2. พ่อแม่ไม่ควรสอน ไม่เตือน ไม่ดุ หรือไม่ทำาโทษลูกเรื่องการดูดนิ้ว 

 3. ไม่ให้ความสนใจเมื่อลูกดูดนิ้ว เมื่อลูกดูดนิ้วให้เบี่ยงเบนความสนใจไปสู่การ

ทำากิจกรรมอื่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้มือ เช่น ช่วยถือของ ช่วยหยิบของ หรือ

อาจจะเป็นกิจกรรมขีด ๆ เขียน ๆ 

 4. ชื่นชมเมื่อลูกไม่ดูดนิ้ว

 5. อย่าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียว ควรหากิจกรรมให้ลูกทำา เมื่อลูกรู้สึกสนุกและ

เพลิดเพลินแล้ว ลูกก็จะลืมเรื่องการดูดนิ้วไป ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วย 

ลดพฤตกิรรมการดดูนิว้แลว้ ยงัช่วยสง่เสรมิพฒันาการดว้ย กจิกรรมทีใ่หล้กูทำา ไดแ้ก ่

กจิกรรมการเคลือ่นไหวออกกำาลงักาย การวาดรปู ระบายส ีการปัน้ดนินำา้มนั การพดู

คุย การเล่านิทาน การเล่น และอาจชวนลูกมาช่วยงานบ้านง่าย ๆ  แล้วให้คำาชมเป็น

รางวลั ซึง่นอกจากจะเป็นการสง่เสรมิพัฒนาการและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง

พ่อแม่และลูกแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
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 6. ถ้าการดูดนิ้วเกิดมากขึ้น ให้หาสาเหตุว่าเกิดจากความไม่สบายกายหรือไม่

สบายใจในเรื่องใด โดยเฉพาะความไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เช่น การ

เข้าโรงเรียน ย้ายบ้าน มีน้อง ก็ต้องให้การประคับประคองจิตใจลูกเพื่อให้ปรับตัวได้

 7. ถ้าลูกอายุมากกว่า 4  – 5  ปี แล้วยังดูดนิ้วอยู่และมีความถี่ในการดูดนิ้วมาก 

รวมถึงได้รับผลกระทบทางจิตใจ เช่น โดนล้อเลียน ควรปรึกษาแพทย์
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1. สถาบันราชานุกูล. ลูกสมาธิสั้น: คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง.  บริษัท บียอนด์  

  พับลิสซิ่ง จำากัด. 2556.

2. สถาบันราชานุกูล. ลูกออทิสติก: คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง. บริษัท บียอนด์  

  พับลิสซิ่ง จำากัด. 2556.

3. สำานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. คู่มือความรู้เพื่อการพัฒนาความ 

  ฉลาดทางอารมณ์ในลูกอายุ 3 – 11 ปี สำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง. โรงพิมพ์ 

  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2546.

4. สำานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูก 

  วยัแรกเกดิ – 5 ป ีสำาหรบัพอ่แม่/ผูป้กครอง. โรงพิมพ์ชมุนุมสหกรณก์ารเกษตร 

  แห่งประเทศไทย จำากัด. 2549.

5. อนัญญา  สินรัชตานันท์, ธีรารัตน์ แทนขำา. แนวทางการดูแลผู้ป่วย : สติปัญญา 

  บกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเรียนสำาหรับระบบ

  เครือข่ายบริการสาธารณสุข. โรงพิมพ์ฟาสต์บุคส์. 2556.

บรรณานุกรม
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แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล
แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำ�

รายนามผู้เข้าร่วมสัมมนา

แพทย์หญิงวรวรรณ   จงสง่าวิทยาเลิศ  นายแพทย์ชำานาณการ
นางจิตรา     จำาเนียร พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางอรวรรณ   จูศิริพงษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม นักเวชศาสตร์การส่ือความหมายปฏิบัติการ  
นางนิรมัย คุ้มรักษา พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางสาวรัชดาวรรณ์ แดงสุข พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางธัญหทัย จันทะโยธา พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางสาวปรารถนา พรมวัง พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
นางณัฐชนก สุวรรณานนท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำานาญการ

1. นางวราพร     พงษ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. นางอาริสรา    ทองเหม กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก 
    กรมอนามัย
3. นางสาวณิชา      ศรีไพร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    ตำาบลพลิ้ว จ.จันทบุรี
4. นางสาวเสาวลักษณ์   สุริโย สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอมะขาม
    จ.จันทบุรี
5. นางธีติญา    คงช่วยชาติ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
6. นางลือจรรยา   ธนภควัต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
7. นางเทียนทอง   หารบุตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
8. นางจันทร์เพ็ญ    ธัชสินพงษ์ สถาบันราชานุกูล
9. นางสาวเบญจวรรณ   ภูชัน สถาบันราชานุกูล

Reprint3_������eq.indd   34 20/12/2557   21:19:31



Reprint3_������eq.indd   35 20/12/2557   21:19:31



Reprint3_������eq.indd   36 20/12/2557   21:19:32




