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ควรเริ่มพัฒนา
ทักษะการคิดของลูก 
ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ  
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ควรเริ่มพัฒนาทักษะการคิดของลูก ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ   
หากรอให้ถึง 10 ขวบอาจสายเกินไป คุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ  ท่าน  
คงทราบดอียูแ่ล้วว่า ทกัษะการคดิ (Cognitive Skill) ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย การมีสมาธิ (Attending) การจ�า (Memory) การคิด
วิเคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  (Analytical Thinking Skill) การแก้ปัญหา 
(Problem Solving) การเช่ือมโยง (Connection) การจดัล�าดบั
ความส�าคญั (Prioritization) การวางแผน (Planning) นัน้ส�าคญั
ต่อพัฒนาการของลูกมาก ๆ

จากงานวิจัย Planning in Middle Childhood : 
Early Predictors and Later Outcomes ของ Sarah L. 
Friedman1 ได้ตดิตามดพูฒันาการเดก็กว่า 1,000 คนในสหรฐัอเมรกิา 
พบว่าเด็กอายุ 4 ขวบครึ่ง ที่ถูกพัฒนาให้มีสมาธิ รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
และมีความจ�าอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เดก็มทีกัษะในการวางแผน
ที่ดีเมื่อเรียนชั้น ป.1 (7 ขวบ) และจะส่งผลดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และการอ่านอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ชั้น ป.3 (9 ขวบ) และ
ถ้าได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
“ทกัษะในการแก้โจทย์ปัญหา” อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ 9 ขวบเป็นต้นไป
จะท�าให้ผลการเรยีนในวชิาคณติศาสตร์ในช้ัน ป.5 (11 ขวบ) เป็นเลศิ

ค�าถามต่อมาก็คือ คุณพ่อคุณแม่จะพัฒนา “ทักษะการคิด” 
ให้กับลูกเล็ก ๆ  เช่น 2-4 ขวบได้อย่างไร เทคนิคต่อไปนี้ช่วยได้ 

1  Planning in Middle Childhood : Early Predictors and Later Outcomes
  http://www.childresearch.net/papers/parenting/2014_01.html
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 Attention : ส่งเสรมิให้ลกูมีสมาธด้ิวยการเล่นเกมจับผดิ
ภาพ หาภาพที่แตกต่างจากภาพอื่น หรืออาจจะตั้งค�าถามให้ลูกได้
คดิก่อนตอบ เช่น ตวัการ์ตนูในนี ้ลกูชอบตวัไหนทีส่ดุ ชีใ้ห้ดหูน่อย
ว่าตรงไหนที่ลูกว่าสวยที่สุด ค�าถามเหล่านี้จะช่วยท�าให้ลูกกลับไปดู
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะชี้หรือตอบค�าถาม 

 Memory : พัฒนาทักษะการจดจ�าของลูกผ่านการอ่าน 
(ถ้าลูกอยู่ในวัยที่อ่านได้แล้ว) เล่านิทาน หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง 
แล้วตั้งค�าถาม ปกติพอคุณพ่อคุณแม่เล่าจบจะไม่ค่อยต้ังค�าถาม 
ให้ลูกได้ตอบ ไม่ต้องตั้งค�าถามยาก หรือค�าถามคิดวิเคราะห์อะไรที่
ซับซ้อน เพียงค�าถามวัดความจ�าง่าย ๆ  นี่ละดีที่สุด เช่น จากที่พ่อ
อ่านให้ฟัง ตกลงพระเอกไปเมืองไหนก่อน จ�าได้ไหมลูกว่าใคร 
เป็นคนเอาแอปเปิลอาบยาพิษให้สโนว์ไวต์กิน เพื่อให้เด็กฝึกจดจ�า
เรื่องราวที่ได้ฟังมา อีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการจดจ�าให้ลูก
ได้ดี คือ เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน เอาการ์ดคว�่าหน้าไว้ทั้งหมด  
แล้วสลับเปิดภาพทีละ 2 ใบ ถ้าจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ก็จะได ้
เปิดการ์ดที่คว�่าไว้ต่อ ใครจับคู่ได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ เกมนี้ 
ฝึกทักษะการจ�าได้มากทีเดียว

 Mathematical Reasoning : เราฝึกทักษะการนับ 
ให้กับลูกได้ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ  นับทุกอย่างในบ้าน นับทุกภาพที่เห็น 
การฝึกให้ลกูมทีกัษะการนบัทีด่ ีจะช่วยให้ผลการเรยีนคณติศาสตร์
ในระยะต้น ๆ  ดี

 Symbolic Thought : คอืการให้ลกูเรยีนรูผ่้านการสมมติ 
เวลาที่ลูกได้ฟังนิทานอะไร หรือไปดูอะไรมา หากคุณพ่อคุณแม่ 
พาลูกไปสวนสัตว์มา และลูกได้ดูโชว์โลมา คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะ
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ตั้งค�าถามสนุก ๆ  ว่า “สมมติว่าลูกเป็นโลมา พอโยนลูกบอล  
โลมาจะท�าอะไร” ซึ่งลูกก็จะท�าท่ารับลูกบอลเหมือนกับโลมา  
หรือเวลาที่ดูการ์ตูน อ่านนิทานให้ลูกฟัง ก็อาจจะตั้งค�าถามว่า  
“สมมติว่าลูกเป็นคนแคระทั้ง 7 ลูกจะช่วยสโนว์ไวต์อย่างไรดีล่ะ” 
การฝึกให้ลูกสมมตบิทบาทต่าง ๆ  จะช่วยพฒันาให้เข้าใจสญัลกัษณ์ 
และมุมมองอื่น ๆ  ได้เป็นอย่างดี

 Conceptual Development : คือฝึกให้ลูกรู้จักค�าว่า 
ใหญ่กว่า เล็กกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน เป็น
พวกเดียวกัน หรืออยู่คนละกลุ่ม ผ่านกิจกรรมเรียงภาพสิ่งของจาก
เล็กไปหาใหญ่ สอนให้ลูกรู้จักว่าอะไรคือมากกว่า อะไรคือน้อยกว่า 
รวมทั้งอาจหาภาพหลาย ๆ  ภาพ มาวางให้ลูกดู เช่น เอาภาพลิง 
สุนัข แมว สิงโต และโต๊ะ มาวางเรียงกัน แล้วถามลูกว่า  
“อะไรไม่เข้าพวก” หรอื “อะไรไม่ใช่สิง่มชีวีติ” การฝึกลกูด้วยกจิกรรม
เหล่านี ้จะท�าให้ทกัษะการคดิของลกูพฒันาขึน้เป็นล�าดบั พอลกูอายุ 
7 ขวบ เป็นวัยที่เหมาะสมที่จะฝึกให้รู้จักวางแผน และจัดล�าดับ
ความส�าคัญ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือ การบ้านและงานบ้าน

คณุพ่อคณุแม่ควรให้ความสนใจสมดุจดการบ้าน (คณุพ่อคณุ
แม่บางท่าน มักไม่ค่อยให้ความสนใจ เพียงแต่เซ็นชื่อเท่านั้น)  
จริง ๆ  สมุดจดการบ้านใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะการวางแผนให้กับ
ลูกได้ โดยอาจจะถามลูกว่า “วันนี้มีการบ้านอะไรบ้าง แล้วการบ้าน
แต่ละช้ินต้องส่งวันไหนบ้าง ลกูควรท�าการบ้านชิน้ไหนก่อนด ีการบ้าน
ที่ยังไม่ท�าวันนี้ ลูกจะท�าวันไหนดี” การวางแผนท�าการบ้าน หรือท�า
รายงาน รวมทัง้การส่งงานให้กบัคณุคร ูอย่าว่าแต่เดก็ ๆ  เลย ขนาด
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ียงัถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคัญต่อผลการเรียน
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โดยศาสตราจารย์ David Arnott ได้ท�าการวิจัยและมีข้อสรุปว่า 
นกัศกึษาทีช่อบส่งรายงานแบบเส้นยาแดงผ่าแปด แบบทนัเวลาพอดี 
มีผลการเรียนสู้นักศึกษาที่ส่งรายงานก่อนไม่ได้ การวางแผนส่ง
การบ้านหรือรายงานนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ๆ  ในการพัฒนาทักษะ
การคิดให้กับลูก

 ก�าหนดตารางกิจกรรมหลังลูกกลับมาจากโรงเรียน  
รวมท้ังช่วยท�างานบ้านให้เป็นกจิวตัร กช่็วยฝึกการวางแผนให้กบัลกู
ได้ดีมาก ๆ  เช่น ถ้าลูกกลับบ้านมาแล้วอาบน�้า กินอาหารก่อน  
จากนั้นให้ท�าการบ้าน ถ้าท�าการบ้านเสร็จแล้วให้เล่นอะไรก็ได้ 
ตามใจชอบ แต่เวลา 19:30 น. เราจะมาอ่านหนังสือด้วยกัน  
แล้วนอนเวลา 20:00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ ลูกต้องช่วยเก็บเสื้อผ้า
มาซัก รดน�้าต้นไม้ กวาดบ้าน ถูบ้าน จากนั้นจะไปเล่นกับเพื่อน 
ที่สนามก็ได้ การก�าหนดตารางตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นกจิวัตรแบบนี้ จะท�าให้
ลูกสามารถวางแผนจัดการตนเองได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการฝึก
ระเบียบวินัยให้กับลูกอีกด้วย

พอลกูอาย ุ9 ขวบเป็นต้นไป ทางทีด่ทีีส่ดุในการพฒันาทกัษะ
การคิดให้กับลูก คือการวางแผนส่งการบ้าน ท�ารายงานกลุ่ม  
ท�ารายงานเดี่ยว และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาในวิชา
คณิตศาสตร์ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเน้นมาก ๆ  ตั้งแต่ลูกเราอยู่ชั้น  
ป.3 เป็นต้นไป คือโจทย์ปัญหา (Word Problems) เพราะการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยเน้นไปที่การฝึกท�าโจทย์ปัญหา จะท�าให้เด็ก
ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งจะท�าให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมเงือ่นไข และความสมัพนัธ์ต่าง ๆ  ทีโ่จทย์ให้ มาประมวลผล 
เพ่ือหาค�าตอบท่ีโจทย์ถาม ได้ฝึกคิดว่าโจทย์ข้อนี้ ควรจะเริ่มท�า



อย่างไรก่อนดี แล้วบรรทัดต่อ ๆ  มา ควรจะเขียนอย่างไรต่อดี เพื่อให้ค่อย ๆ  
ล�าดับ เรียบเรียง จนหาค�าตอบตามที่โจทย์ถามได้ในที่สุด

ตามทรรศนะของผม “โจทย์ปัญหา” ส�าคัญมาก ๆ  โดยเฉพาะส�าหรับ
เด็กวัย 9 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจมาก ๆ  เผลอ ๆ  อาจมากกว่า 
ผลการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยซ�้าไป เพราะบางโรงเรียน ข้อสอบ 30 ข้อ  
มีข้อสอบประเภทฝึกค�านวณถึง 24 ข้อ (80%) และมีโจทย์ปัญหาเพียงแค่  
6 ข้อ (20%) หมายความว่า ถ้าลูกเรามีทักษะการค�านวณที่รวดเร็ว จะได้  
24 คะแนนทันที ต่อให้ท�าโจทย์ปัญหาไม่ได้เลย ก็ยังได้ 24 จาก 30 คะแนน
อยู่ดี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เกรด 4 พอคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกในวัย ป.2 - ป.3  
ได้เกรด 4 วิชาคณติศาสตร์ กค็ดิว่าลกูจะมทีกัษะการคิดท่ีดี แต่เปล่าเลยครบั 
ลูกอาจมีแค่ทักษะการค�านวณที่ดีก็ได้ จึงขอแนะน�าว่า ในช่วง ป.2 - ป.3 
คุณพ่อคุณแม่ควรสนใจว่าข้อสอบข้อใดที่ลูกท�าไม่ได้ มากกว่าคะแนนรวม 
ที่ลูกท�าได้ และถ้าลูกท�าได้เฉพาะข้อสอบค�านวณ แต่ท�าโจทย์ปัญหาไม่ได้เลย 
(หรือท�าได้น้อยมาก ๆ ) นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องเร่งแก้ไขแล้ว
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2
เมื่อลูกน้อยหัดออกเสียง 

แค่เราทำ เป็นเข้าใจ 
และคุยกับเขาบ่อย ๆ  

จะทำ ให้ลูกมีพัฒนาการ
ทางสมองที่ดีขึ้น
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มี 2 บทความ น่าจะมาจากงานวิจัยเดียวกัน คือ นักวิจัย
จาก University of Iowa และ Indiana University ที่ให้
ข้อมูลตรงกัน ได้สังเกตการณ์แม่ลูกกลุ่มหนึ่งนานกว่า 6 เดือน  
โดยลูกเป็นเด็กเล็กอายุประมาณ 8 เดือนขึ้นไป (ที่ยังพูดไม่ได้) 
และแบ่งคุณแม่ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแยกตามการตอบสนองต่อ
เสียงของลูก เวลาที่ลูกส่งเสียงอ้อแอ้ไม่เป็นภาษา

กลุ่มแรก เป็นคุณแม่ที่ใช้การตอบสนองแบบ Redirective 
Reponse คอื เวลาทีไ่ด้ยนิลกูส่งเสยีงอ้อแอ้ มกัจะชีส้ิง่ของ ต้นไม้ 
และสิ่งรอบตัวต่าง ๆ  หรือไม่ก็ชูของเล่น เพื่อตอบสนองต่อเสียง
อ้อแอ้ของลูก ส่วนคุณแม่อีกกลุ่มหนึ่ง จะใช้การตอบสนองแบบ 
Sensitive Response คอืจะแสร้งท�าเป็นเหมอืนเข้าใจในส่ิงท่ีลูก
พูด และท�าเป็นพูดคุยกับลูก บางทีก็เลียนเสียงลูก เช่น ลูกพูดว่า 
“หม�่า ๆ ” (แต่ว่ายังไม่ใช่เวลากิน หรือคุณแม่รู้ว่าลูกไม่ได้หิว) แต่ก็
แกล้งตอบไปว่า “หม�่า ๆ  ไปแล้วนี่นา เดี๋ยวค่อยหม�่านะ” หรือลูก
ออกเสียง “โป้ ๆ ” ซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไร แต่คุณแม่ก็ท�าเป็น
พยักหน้า แล้วพูดตอบว่า “พ่อหรือลูก คุณพ่อท�างาน ส่วนแม่อยู่นี่
ไงจ๊ะ”

ปรากฏว่า 1 เดือนถัดมา นักวิจัยพบว่า เด็กที่คุณแม่แกล้ง
ท�าเป็นเข้าใจเสียงของเขา แล้วก็พูดคุยกับเขาบ่อย ๆ  มีพัฒนาการ
ในการออกเสียงที่ดีขึ้น ออกเสียงต่าง ๆ  ชัดเจนกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่
ได้คุยด้วย นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เด็กท่ีพ่อแม่พูดคุยด้วยต้ังแต่ 
ที่ยังพูดอ้อแอ้ไม่เป็นภาษา จะมีพัฒนาการในการใช้ภาษาที่ดีขึ้น  
ทั้งทักษะการอ่าน ฟัง เขียน และเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ  ซึ่งทักษะ 
ต่าง ๆ  เหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการเรียนหนังสือแทบจะทุกวิชา
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ทุกวิชาต้องมีหนังสือให้อ่าน มีการบ้านให้เขียน มีการ 
ถาม-ตอบในชั้นเรียน มีกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ๆ  ถ้าลูกของเราขาด
ทักษะการอ่านเขียนที่ดี ย่อมท�าให้อ่านและเข้าใจบทเรียนได้ช้ากว่า
เด็กคนอื่น รู ้สึกอึดอัดเวลาท�าการบ้าน เพราะท�าเสร็จช้ากว่า 
เพือ่นมาก ๆ  จะตอบค�าถามของครูก็ไม่ค่อยมัน่ใจ ผมเชือ่อย่างมากว่า  
เด็กที่ขาดทักษะทางภาษาที่ดี จะท�ากิจกรรมการเรียนเสียเปรียบ 
เพื่อน ๆ  ค่อนข้างมาก และก็เป็นธรรมดาที่เวลาเราท�าอะไรแล้ว 
เสยีเปรยีบหรอืช้ากว่าคนอืน่ ๆ  ย่อมจะขาดความมัน่ใจ ขาดแรงจงูใจ
ที่จะเรียน จึงส่งผลให้กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาการเรียนในท่ีสุด  
ดังนั้น ยามที่ลูกยังเล็ก อย่าคิดว่าเขาพูดอ้อแอ้ ยังไม่เข้าใจภาษา
อะไร ให้ท�าเป็นเข้าใจเขา แล้วพูดอะไรเรื่อยเปื่อยกับเขาไปเลย  
เพราะจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้มาก ๆ  



3
ต้องจ้างพี่เลี้ยง หรือให้
ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงลูก 

พ่อแม่ควรมีบทบาทอย่างไร 
จึงจะทำ ให้พัฒนาการ

ของลูกดีที่สุด



ต้องยอมรับว่า สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีครอบครัว 
ไม่น้อยเลย ที่คุณพ่อคุณแม่ต่างต้องท�างาน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว 
ซึ่งแตกต่างกับสมัยก่อน ที่คุณแม่จะท�าหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูก  
ส่วนคุณพ่อก็ท�างานแต่เพียงผู้เดียว ผมเชื่อว่าจะมีคุณแม่ที่ต้องท�างาน 
เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  เพราะมแีนวโน้มว่าผูห้ญงิจะท�างานมากขึน้ เป็นกระแสของโลก
ฮ่องกงเป็นกรณีศึกษาในเรื่องนี้ได้ดีมาก ๆ  เพราะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-2009 
ผ่านมา 10 ปี แรงงานที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 49.2% เป็น 53.5% 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

คราวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ต่างต้องท�างาน แล้วใครจะเลี้ยงลูก ทางเลือก
จึงมีแค่การจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยงลูกที่บ้าน หรือไม่ก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตา 
คุณยายช่วยเลีย้ง ด้วยสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ต้องเป็นแบบนีอ้ย่างหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้ เราต้องพึ่งพาคนอื่น ๆ  ให้ช่วยเลี้ยงลูก ในฐานะพ่อแม่เราควรมีบทบาท
อย่างไร ถึงจะท�าให้ลูกของเรายังคงมีพัฒนาการท่ีดีสมวัยอยู่ นี่คือค�าถาม 
ที่ท้ายทายมาก ๆ  ซึ่งได้ข้อสรุปที่ปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ  ดังนี้

สิ่งที่ห้ามท�าเด็ดขาด 

1. ให้พี่เลี้ยงท�าหน้าที่เป็นคนรับใช้ ท�าทุกอย่างให้กับลูก คุณพ่อ 
คุณแม่ควรจัดสรรงานภายในบ้านให้พี่เลี้ยงและลูกของเราให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่า
ให้พีเ่ล้ียงหรอืคณุย่าคณุยายท�าทกุอย่างให้หมด จนลกูไม่ต้องท�าอะไรเลย ควร
คุยกับพี่เลี้ยงและลูก ว่างานไหนพี่เลี้ยงช่วยท�า งานไหนลูกเราต้องท�าเอง เช่น 
พี่เลี้ยงมีหน้าท่ีเตรียมอาหารให้ แต่พอกินเสร็จแล้วลูกต้องล้างจานเอง  
หลังจากอาบน�า้ต้องเอาเสือ้ผ้าไปใส่ในตะกร้าเอง หน้าทีต่่าง ๆ  เหล่านีต้้องก�าชบั
ให้ด ีอย่าใหพ้ีเ่ลีย้งหรอืปูย่่าตายายท�าทกุอย่างให้ จนเหมอืนคนรบัใช้เดด็ขาด
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2. ต่อว่า ต�าหน ิกดขี ่แบ่งชนชั้นกับพี่เลี้ยงต่อหน้าลูก เป็น
เรือ่งธรรมดาของคนท�างาน พี่เลีย้งเองกค็งตอ้งมข้ีอบกพร่องในการ
ท�างานบ้าง แต่ไม่ควรอย่างยิง่ทีจ่ะต่อว่าพีเ่ล้ียงต่อหน้าลูก เพราะงาน
วิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า หากเด็กเห็นพ่อแม่ของตัวเองต่อว่าพี่เลี้ยง หรือ
มีพฤติกรรมกดขี่ แบ่งชนชั้นบ่อย ๆ  เด็กคนนั้นมีแนวโน้มที่จะมี
พฤตกิรรมก้าวร้าว เอาแต่ใจตวัเอง ดถูกูคน ซึง่คงไม่มคีณุพ่อคณุแม่ 
ท่านใดอยากให้ลกูมพีฤตกิรรมเหล่านี ้นอกจากนีใ้นกรณทีีล่กูแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่ให้เกียรติพี่เลี้ยง คุณพ่อคุณแม่จะต้อง
ไม่มองเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่ควรปล่อยผ่าน ควรถอืโอกาสนีส้อนลกู 
และให้เขาขอโทษเมื่อท�าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

3. อย่าให้พี่เลี้ยงท�าหน้าที่มากเกินไป จนเกินหน้าที่ของ 
พี่เลี้ยง และไปแย่งบทบาทของพ่อแม่ โดยเราจะต้องจัดสรรเวลา 
ในการดูแลลูกเอง ดังนี้

  ตรวจดกูารบ้านของลกู คอยถามว่ามอีะไรทีล่กูไม่เข้าใจ
บ้าง จริง ๆ  คุณแม่ที่มีงานท�า แทบ 100% จะมีทักษะความรู้ดี 
ระดบัหนึง่ ทีเ่พยีงพอต่อการตอบค�าถาม และอธบิายเพิม่เตมิเนือ้หา
ที่ลูกไม่เข้าใจได้อยู่แล้ว การปล่อยให้ลูกน่ังท�าการบ้านกับพ่ีเลี้ยง 
โดยที่พ่อแม่ไม่ถามอะไรเลย เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าอย่างยิ่ง

  ถามชวีติที่ โรงเรียนของลกู เพือ่นของลกู หากพจิารณา
เวลาของเดก็ในแต่ละวนั หกัเวลานอนออก จะพบว่า เวลาส่วนใหญ่
ของเด็กจะอยู่ที่โรงเรียน อยู่กับครู อยู่กับเพื่อน ถ้าช่วงที่อยู่ใน
โรงเรียนเป็นช่วงเวลาที่ลูกของเรามีความสุข ก็พอจะสรุปได้ว่า 
ลูกเรามีความสุขในการใช้ชีวิต แต่ในทางกลับกันถ้าลูกมีความทุกข์ 
อยูท่ีโ่รงเรยีนแล้วไม่สบายใจ กส็รปุได้เช่นกนัว่าลกูก�าลงัมคีวามทกุข์ 
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ดงันัน้การถามไถ่สารทกุข์สกุดิบของลกูทีโ่รงเรยีน จงึเป็นสิง่ทีส่�าคญั
แค่วันละ 15 นาทีเท่านั้น ถ้าท�าได้ทุกวันก็ดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ทุกวัน 
2-3 วันต่อสัปดาห์ก็พอได้ พ่อแม่คนไหนที่ไม่รู้ว่าเพื่อนซี้ของลูก 
ชื่ออะไร ลูกชอบเรียนวิชาอะไร ชอบครูคนไหน นี่อาจเป็นสัญญาณ
เตือนแล้ว ว่าบทบาทในส่วนนี้ของเราบกพร่องไป การให้ลูกเล่า 
เรื่องราวต่าง ๆ  เหล่านี้ให้พี่เลี้ยง ปู่ย่า ตายาย ฟัง โดยที่คุณพ่อ 
คณุแม่ไม่เคยรับรู้เลย (หรือรับรู้ แต่ไม่เคยให้ความสนใจหรอืจดจ�า
ได้เลย) ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ถ้าท�าได้ตามน้ี คณุพ่อคณุแม่กส็บายใจได้ว่า ลกูจะมพีฒันาการ
ด้านความคิดและพฤติกรรมที่ดีสมวัยแน่นอน
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4

วิธีพัฒนา EQ ให้ลูก 
ง่าย ๆ  ในชีวิตประจำ วัน



คุณพ่อคุณแม่คงทราบถึงความส�าคัญของ EQ กันดีอยู ่แล้ว  
ว่ามีความส�าคัญอย่างไร เด็กที่มี IQ สูง มีทักษะการคิดค�านวณที่ดี  
อาจเป็นเด็กท่ีมีปัญหาด้าน EQ ก็ได้ หากไม่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนา 
เชิงพฤติกรรมที่ดี ในทางกลับกัน เด็กที่มี EQ ดี แม้ว่า IQ จะไม่ได้สูง
มากมาย เด็กคนนั้นกลับมีผลการเรียนที่ดีได้ 

แดเนียล โกลแมน นักเขียนชื่อดัง ได้เขียนไว้ว่า EQ ที่ดีจะส่งผลช่วย
ในเรื่องการเรียนได้ถึง 5 มิติ นั่นก็คือ

มิติที่ 1 : Self - Awareness เด็กที่มี EQ ดี จะรู้เท่าทันตนเอง  
ท�าให้เขารู ้จักตั้งค�าถามว่าเป้าหมายของตนเองคืออะไร รู้ว่าอะไรที่ชอบ  
อะไรท่ีเป็นจดุอ่อน ตอบตวัเองได้ว่าตอ้งท�าอย่างไรเพ่ือเป้าหมายท่ีเขาคาดหวงั 
หากล้มเหลวก็พร้อมที่จะสู้อีกครั้ง กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ส�าหรับเรื่องเรียน เด็กจะรู้ว่าควรวางแผนและเตรียมตัวในการเรียนอย่างไร 
ต้องอ่านหนังสือล่วงหน้านานแค่ไหน เวลาผลสอบกลางภาคออกมา  
หากได้คะแนนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ก็ควบคุมความผิดหวังได้ และพร้อม
ปรับตัวเพ่ือท�าคะแนนปลายภาคให้ดีข้ึน วิชาไหนที่เขาไม่ถนัดก็พร้อม 
ปรบัเป้าหมายทีย่่อมลงมา อาจจะเรยีนโดยเน้นความรบัผดิชอบ ไม่หวงัผลเลศิ
มากนัก แต่ส�าหรับวิชาที่ชอบและถนัด เขาจะพร้อมทุ่มเท เพื่อท�ามันให้ดีที่สุด 
อาจไม่ได้เก่งทุกวิชา แต่ไม่มีวิชาไหนแย่ วิชาไหนที่ชอบก็จะดีสุด ๆ  ไปเลย

มิติที่ 2 : Self - Regulation เด็กที่มี EQ ดี จะมีวินัยในตนเอง 
อ่านหนังสือสม�่าเสมอ ท�าแบบฝึกหัดทุกวัน ไม่ใช่ว่าใกล้สอบก็ค่อยมาอ่าน 
แม้ว่าจะไม่ Bright แต่ด้วยความขยันอย่างสม�่าเสมอ และมีความรับผิดชอบ 
จะท�าให้เขามีผลการเรียนที่ดี

มิติที่ 3 : Social Skill เด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนดี นอบน้อม 
ต่อผู ้ใหญ่ เป็นที่รักของเพื่อน มีทักษะการส่ือสารที่ดี น�าเสนอเก่ง  
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สอนเพื่อน ๆ  ได้ (เรื่องการเรียน ถ้ายิ่งสอนเพื่อน ยิ่งเอื้อเฟื้อ  
จะยิ่งเก่ง เพราะการสอนเพื่อนจะท�าให้เราได้คิดทบทวนอีกทีหนึ่ง 
และพยายามสรปุความ เพือ่อธบิายให้คนอืน่เข้าใจได้ง่าย ซึง่สดุท้าย
จะท�าให้คนสอนเข้าใจมากยิ่งขึ้น)

มิตทิี ่4 : Empathy เดก็ทีม่ ีEQ ด ีจะคดิถงึคนอืน่อยูเ่สมอ 
จะเป็นคนที่คิดในใจอยู่ตลอดว่า ถ้าเราเป็นเขา เราจะพอใจไหม  
จะโกรธไหม ท�าให้เป็นคนมมีนษุยสมัพนัธ์ด ีและมทีกัษะการท�างาน
เป็นทีมที่ดี

มิตทิี ่5 : Motivation เดก็ทีม่ ีEQ ด ีจะเป็นคนทีม่เีป้าหมาย 
และมีแรงขับในการเรียน ไม่ต้องให้พ่อแม่มาเตือนให้อ่านหนังสือ 
จะกระตุ้นตัวเองได้

แม้ว่าลกูจะไม่อจัฉรยิะ ไม่ Bright แต่ด้วย EQ ทีด่ ีจะท�าให้
การเรยีนของเขามเีป้าหมาย มคีวามพยายาม มีลกูฮดึ มีการวางแผน
ที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ผลการเรียนก็ดีได้

ประเด็นส�าคัญคือ คุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังและพัฒนา EQ 
ที่ดีให้กับลูกได้อย่างไร แบบที่ท�าได้ง่าย ๆ  ในวิถีชีวิตปัจจุบัน  
ไม่ต้องตั้งท่านาน ใช้ทฤษฎีอะไรเยอะแยะ ขอแนะน�าตามนี้ 

1. หมัน่พดูสะท้อนถงึความรูส้กึของเขาเสมอ เวลาทีเ่ขาโกรธ 
ผิดหวัง เศร้าใจ ค�าว่าเข้าใจความรู้สึกของเขา ไม่ได้หมายความว่า 
คุณพ่อคุณแม่จะต้องตามใจ เพียงแต่ทุกครั้งที่เราสั่งให้เขาท�าอะไร
บางอย่าง หรือสั่งให้หยุดท�าอะไรบางอย่าง หรือจะสอนอะไรเขา 
ควรเริ่มต้นด้วยประโยคที่ท�าให้เขารู้สึกว่า พ่อแม่ใส่ใจ และเข้าใจ
ความรูส้กึของเขา โดยประโยคทีใ่ช้บ่อยมาก ๆ  ก็คอื “แม่เข้าใจนะลูก” 
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เช่น แม่เข้าใจนะลูกว่าลูกอยากจะเล่นต่อ แต่ค�่าแล้ว ลูกคงต้อง 
กลับบ้านแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่ แม่เข้าใจนะว่าลูกคงผิดหวัง
มาก แต่ต่อให้โกรธแค่ไหน มันก็แตกไปแล้วนะลูก

หากเดก็ได้ฟังประโยคทีร่บัรูว่้า คนอืน่เข้าใจความรูส้กึของเขา 
ระบบประสาทจะท�างานเพื่อให้เขาค่อย ๆ  ผ่อนคลายลง ท่ีส�าคัญ 
การทีเ่ดก็ได้รบัรูว่้าคนอืน่เข้าใจความรูสึ้กของเขา เขาจะปรบัพฤตกิรรม
ของตนเอง ให้พยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเช่นกัน และเวลา
ที่ลูกไม่พอใจคนอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคุณครู คุณพ่อคุณแม่
ควรพูดกับเขาว่า “ลูกว่า ถ้าลูกเป็น... ลูกจะรู้สึกอย่างไร ลูกจะท�า
อย่างไร” ค่อย ๆ  อธิบายและสอนเขา พอท�าแบบนี้บ่อย ๆ  เข้า  
เขาจะเป็นคนที่ฉุกคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ

2. เวลาที่เขาทุกข์ เศร้า โกรธ ไม่พอใจ คุณพ่อคุณแม่ควร
เปิดโอกาสให้เขาได้พูดความรู้สึกของเขาบ้าง โดยที่คุณพ่อคุณแม่
ตั้งใจรับฟัง อย่าเพิ่งไปขัดหรือสอนอะไรเขา รับฟังเขาจนจบ แล้ว
ค่อยสอนหรือแนะน�า

3. ช่วยเขาคดิแก้ปัญหา ประโยคท่ีคุณพ่อคุณแม่ควรพดูบ่อย
ท่ีสุด ก็คือ “เรามาช่วยกันคิดดีกว่า ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี”  
แล้วคอยถามถึงเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของเขาเสมอ เพื่อสอนให้
เขาเข้าใจว่า การไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการนั้นมี
วิธีและการช่วยกันคิดเป็นทีม ท�าให้เราหาทางออกได้เสมอ  
ในบางครั้งที่เป้าหมายของเขาเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว เราก็ก�าหนด 
เป้าหมายใหม่ เพื่อให้สถานการณ์ดีที่สุดได้ เช่น “แม่เข้าใจลูกนะ 
ว่าลูกเสียใจมากที่ถูกครูดุว่างานที่ส่งไม่เรียบร้อย เรามาช่วยกันคิด
ดีไหมว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี” พอเขาคิดวิธีแก้ปัญหาได้แล้ว  
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สิง่ทีดี่ทีส่ดุคือ การสรปุ ให้เขาเป็นคนสรปุเองจะดมีาก ๆ  เช่น ตกลงเราจะ 
แก้ปัญหานีอ้ย่างไรนะ สรปุให้แม่ท ีเอาตามนีล้ะลกู สู ้ๆ  ลองด!ู

4. เวลาทีเ่ขาทกุข์ ผดิหวงั หลงัจากทีร่บัฟังปัญหาแล้ว การแซวเขาบ้าง 
ถึงแม้เขาอาจจะไม่ยิ้มด้วย แต่การแซวและมีอารมณ์ขันบ้าง จะช่วยให้เขา 
คลายความเครียดลงได้เยอะ (แม้ว่าเขาจะท�าหน้านิ่ง ๆ  ก็ตาม) และจะช่วย
ให้เขาเรียนรู้ว่า ความเครียดมีได้ แต่ก็แค่สักพักหนึ่งเท่านั้น ชีวิตยังมีอะไร
สนุก ๆ  อีกเยอะ

หากคุณพ่อคุณแม่ใช้ 4 ข้อนี้กับลูกบ่อย ๆ  อย่างสม�่าเสมอ ผ่านการ
พูดคุย ผ่านปัญหา ความทุกข์ ความโกรธ ความกังวล ความผิดหวัง ที่ลูก
ต้องประสบอยู่ทุกวัน จะท�าให้ EQ ของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  และจะเป็น
หนทางที่ท�าให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ บางที IQ ก็เป็นเรื่อง
ของพรสวรรค์ แต่ผมเชื่อเต็มร้อยว่า คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้าง EQ ให้ลูก
ได้ครับ
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5
อะไรที่ “ควรทำ ” และ 
“ไม่ควรทำ ” ในการ

บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้แก่ลูก
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ผมได้อ่านบทความอยู่ 2 บทความ  ตลอดจนได้ทบทวน
บทความเก่า ๆ  ทีเ่คยแนะน�าคณุพ่อคณุแม่ ในการบ่มเพาะและปลกู
ฝังให้ลูก 1. เป็นคนที่พร้อมจะรับฟังเหตุผลของคนอื่น 2. ควบคุม
ความต้องการของตนเอง และรู้จักยับยั้งชั่งใจ 3. มีวินัยในตนเอง 
และ 4. มีความรับผิดชอบ ซึ่งผมคิดว่า 4 ข้อนี้ เป็นสิ่งที่ส�าคัญ  
ช้ีถึงอุปนิสัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่คุณพ่อคุณแม่ 
ควรปลูกฝังให้กับลูก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจวิธีการปลูกฝัง  
และบ่มเพาะอุปนิสัยที่ดีเหล่านี้ให้กับลูก ได้แบบง่าย ๆ  

จึงขอสรุปแนวคิดของผม ออกเป็น 2 ส่วน คือ สิ่งที่ควรท�า
และไม่ควรท�า ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ ไม่ควรท�า

1. ใช้หน้าที่มาเป็นบทลงโทษ การเอา “หน้าที่ และความ 
รับผิดชอบ” ของลูก ในฐานะที่ลูกเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว 
ไปขู่เป็นบทลงโทษ เช่น “ถ้าออกไปเล่นโดยที่ยังไม่ได้ท�าการบ้าน 
พรุ่งนี้ต้องถูบ้านนะ” หน้าที่ก็คือหน้าที่ ถ้าเอาหน้าที่ที่ลูกควรท�าอยู่
แล้วมาขู่ จนท�าให้ลูกเข้าใจผิดว่า “หน้าที่เป็นบทลงโทษที่เขาไม่ควร
ต้องท�า และเป็นสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท�าก็ได้”

2. ใช้เรื่องไม่จริงมาขู่ การเอา “กิจกรรมที่เป็นเรื่องปกต ิ
ในชีวิตประจ�าวัน” หรือ “เรื่องที่ไม่จริง” มาใช้ขู่ลูก เช่น “ถ้าไม่ยอม
กินข้าวจะเรียกต�ารวจมาจับ” หรือ “ถ้าไม่เชื่อฟังจะพาไปหาหมอ” 
ผมเชือ่เลก็ ๆ  ว่า นีเ่ป็นเหตผุลทีค่นไทยหลายคนมกัจะกลวัเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ โดยทีไ่ม่ได้ท�าอะไรผดิเลย ซึง่ไม่สมเหตสุมผลในการด�าเนนิ
ชีวิตเลย เป็นการสร้างความกลัวที่ไร้เหตุผล (Phobia) ให้กับลูก
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เปล่า ๆ  ส่วนการขู ่ลูกว่าจะพาไปหาหมอ นี่ส่งผลเสียมาก ๆ   
เพราะจะท�าให้ลูกเกิดความกลัวโดยไร้เหตุผลเช่นเดียวกัน หากเขา
รู้สึกไม่สบาย ก็จะพยายามปกปิด หรือเด็กเล็ก ๆ  ที่เจ็บป่วย  
แล้วต้องพาไปพบคุณหมอ เขาจะพยายามต่อต้าน และไม่ให้ 
ความร่วมมือเลย ซึ่งสุดท้ายคนที่เดือดร้อน ก็คือคุณพ่อคุณแม่เอง

3. การต�าหนิโดยท�าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ได้เรื่อง  
เป็นคนโง่ หรือท�าลายความมั่นใจในตัวเองของเขา ถ้าจะติก็ควร 
ติที่การกระท�าของเขา เช่น “เพราะลูกถือจานมือเดียว จานเลยหล่น
จากมอืง่าย” ไม่ใช่ดดุ่าว่า “จานแตกอกีแล้ว แค่ถอืจานแค่นีก้ย็งัแตก 
ไม่ต้องไปท�าอะไรแล้ว”

4. ผ่อนปรนกับกติกา ที่ ได้ตกลงร่วมกันระหว่างลูก เช่น 
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตกลงกับลูกแล้วว่า ถ้าลูกเล่นเกมเกินเวลา  
จะไม่ให้เลน่เกม 1 สปัดาห์ ถ้าหากลกูฝ่าฝืนกติกาท่ีตกลงไว้ร่วมกัน 
(ไม่ใช่ค�าสั่งจากคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเดียวนะครับ) คุณพ่อคุณแม ่
ก็ควรท�าตามที่ได้ตกลงกันไว้ ผมเข้าใจว่า บางทีก็ท�าใจล�าบาก  
เพราะลูกอาจจะร้องไห้ อ้อนวอน แต่ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อธิบาย
ได้ว่า ถ้าลูกไม่ท�าตามกติกา อีกหน่อยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เชื่อใน
ค�าสัญญาอีกต่อไป และจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ลูกจะเอาอย่างนั้น
หรือ ลองคุย ลองถามให้เขาคิด ผมเชื่อว่าเด็กทุก ๆ  คนคิดได้ และ
จะยอมรับในกติกาที่เขาก็มีส่วนร่วมในการก�าหนดในที่สุด

5. ไปตี โต๊ะ ตีพื้น เวลาที่ลูกเดินชนโต๊ะหรือหกล้ม ผมเห็น
พฤติกรรมเหล่านี้ จากคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลย นั่นเป็นการ
กระท�าท่ีท�าให้เขาแสดงความก้าวร้าวกับความผิดพลาดของตัวเอง 
สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรท�าคือ พูดให้เขารู้จักระมัดระวังมากขึ้น เด็ก
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เล็ก ๆ  เวลาที่ล้มหรือเดินชนอะไร แล้วเขาชี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดู เขา
ไม่ได้จะฟ้อง เพียงแต่เขาก�าลังบอกว่า ไปโดนอะไรมาก็เท่านั้นเอง 
ดังนั้นอย่าเข้าใจผิด ไปตีพื้น ตีโต๊ะให้เขาเข้าใจผิดเด็ดขาด

6. คอยตรวจสอบ และคอยบอกให้เขาแก้ไขงานที่เขาต้อง
รับผิดชอบ เช่น การบ้านหรือรายงานที่เขาต้องท�าส่งคุณครู  
คุณพ่อคุณแม่บางท่านคอยเฝ้าลูกท�าการบ้าน อ่านทุกบรรทัด คอย
บอกให้ลูกเขียนตาม เพราะไม่ต้องการให้ลูกท�าผิดเลย ซึ่งผลเสีย 
ที่จะเกิดขึ้นก็คือ เขาจะขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่มีโอกาสที่
จะเรียนรู้จากความผิดพลาด และเป็นคนที่จัดการกับความผิดหวัง
ไม่เป็น ดังนั้นปล่อยให้เขาได้ท�าเองดู ได้ท�าผิดบ้าง ผมว่ามีผลดี
มากกว่าผลเสีย

สิ่งที่ควรท�า 

1. ให้ลูกรู้จักรอคอยบ้าง ไม่ใช่ถ้าต้องการก็หาให้ทันที  
ผมคิดว่าการชวนให้เขามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ท�า (แม้ว่าจริง ๆ  แล้ว
จะไม่ได้ช่วยอะไรมากก็ตาม) ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ จะช่วยฝึก
เขาได้ดี เช่น ถ้าเขาต้องการออกไปเที่ยว คุณพ่อคุณแม่ก็อาจบอก
ให้เขารอจนถงึกีโ่มงกว่็าไป หรอือาจจะตัง้เงือ่นไขว่า ถ้าอยากจะออก
ไปเล่นข้างนอก ต้องพับผ้า และล้างจานให้เสร็จก่อน ถ้าอยากจะ
ออกไปเล่นข้างนอกเร็ว ๆ  ก็มาช่วยกัน 

2. ปล่อยให้เขาเรียนรู้บางสิ่งด้วยตัวเอง ถ้าเขาไม่ค่อย 
เชื่อฟังค�าเตือนของคุณพ่อคุณแม่เท่าไรนัก ถ้ามั่นใจว่า บทเรียนที่
เขาต้องเจอไม่อันตรายมากนัก การปล่อยให้เขาได้เจอกับปัญหา  
และได้รับบทเรียนบ้าง ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้าย เช่น ถ้าเตือน 
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ให้เขาเดินระมัดระวัง แต่เขาไม่เชื่อ ปล่อยให้เขาล้มบ้าง ก็ถือว่า 
เป็นบทเรยีนทีไ่ม่ได้เลวร้ายนกั ซึง่จะท�าให้เขาได้เรยีนรูว่้า การเตอืน
ของคนอื่น เป็นสิ่งที่ต้องฉุกคิดและรับฟังบ้าง 

3. ให้รางวัลเขาด้วยการอนญุาต ให้เขาได้ท�าในสิ่งที่เขา 
อยากท�าได้มากข้ึน บ่อยข้ึน ในขณะเดียวกันอาจให้บทเรียนเขา  
ด้วยการให้เขาท�าในสิ่งที่เขาชอบท�าได้น้อยลง ผมว่าเป็น “รางวัลที่
ดีกว่าสิ่งของมากนะครับ” เช่น ถ้าลูกท�าการบ้านเสร็จเร็ว ก็อาจให้
เขาเลน่นอกบ้านกบัเพือ่นได้นานขึน้ แตถ้่าเขาไม่ขยันเรยีน ก็อาจจะ
ลดเวลาเล่นเกมของเขาลง นอกจากนี้ ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ 
ไม่ควรสญัญาว่าจะให้ ในลกัษณะติดสนิบน ถ้าเขาท�าอะไรบางอย่าง
ได้ส�าเร็จ จะเป็นการสอนเขาผิด ๆ  ทางอ้อม ว่า “การท�าดี ทั้ง ๆ  ที่
เป็นหน้าที่ จะต้องมีรางวัลที่เป็นสิ่งของ เพื่อแลกเปลี่ยนเสมอ”

4. แสดงความดี ใจเม่ือลูกท�าบางสิ่งส�าเร็จ เวลาท่ีเขา 
ท�าอะไรได้ดี ท�าอะไรส�าเร็จ ให้คณุพ่อคุณแม่ยิ้มกว้าง ๆ  ท�าให้เขา 
รู้ว่าเราดีใจมาก ๆ  เชื่อไหมครับว่า ความดีใจของพ่อแม่ เป็นรางวัล 
ที่ดีที่สุดของลูกเลยนะครับ

5. ให้รางวัลด้วยการให้ แทนที่จะให้เป็นสิ่งของ (ให้รางวัล
เป็นสิ่งของบ้างก็ได้ แต่ไม่ใช่ต้องมีรางวัลเป็นเงื่อนไขตลอด) เช่น 
ถ้าสอบได้คะแนนดี แล้วเขาอยากให้เก้าอี้ตัวใหม่กับคุณยาย  
คุณพ่อก็จะซื้อให้

6. ให้เขาแก้ไขปัญหาทีเ่ขาเป็นผูก่้อขึน้มาเอง เช่น ถ้าท�าของ
หกเลอะพื้น คุณพ่อคุณแม่ควรให้เขารู้จักเช็ดถู เก็บกวาด และ
ท�าความสะอาดเอง ถ้าไม่สะอาด คุณพ่อคุณแม่อาจจะท�าซ�้า หรือ
เกบ็งานอกีสกัหน่อยกไ็ด้ แต่ต้องให้เขาได้แสดงความรบัผดิชอบ ใน



การแก้ไขปัญหาที่เขาเป็นผู้ก่อขึ้นด้วย

ทีผ่มสรปุมาในเบือ้งต้น เป็นเรือ่งง่าย ๆ  ทีค่ณุพ่อคณุแม่น�าไปใช้ฝึกลกู
ได้ตัง้แต่เลก็ ๆ  (1 ขวบครึง่ ถงึ 2 ขวบขึน้ไป โดยค่อย ๆ  ฝึก และท�าต่อเนือ่ง) 
ผมเชื่อว่าการปลูกฝังด้วยวิธีการข้างต้น ถ้าท�าต่อเนื่องจนเป็นนิสัย จะช่วย
ท�าให้เขาค่อย ๆ  บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นเอง
โดยอัตโนมัติ 
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