




บนเส้นทางยาวไกล มีทางแยกและสิ่งที่ต้องพบเจอมากมาย มีเรื่อง
ราวต่างๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจไม่เว้นแต่ละวัน ในยุคข้อมูล
ข่าวสาร การหาคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดกลายเป็นเรื่องยาก คุณพ่อคุณ
แม่ถูกความรู้และคำาแนะนำาถาโถมเข้าใส่จากรอบด้าน บ้างก็สอดคล้อง
กัน บ้างก็แตกต่างไปจนถึงตรงกันข้าม บางครั้งอาจถึงกับทำาให้เกิด
ความขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่า ตัดสินใจอย่างนี้ 
ดีแล้วหรือยัง ถึงแม้จะตั้งใจทำาตามตำารา แต่เด็กทุกคนจะให้เหมือน
กันหมดคงเป็นไปไม่ได้

เด็กแต่ละคนมีธรรมชาติแตกต่างกัน ครอบครัวก็มีข้อจำากัดต่างกัน
แม้แต่เป้าหมายในการเลี้ยงดูก็ต่างกัน แล้วเรื่องใดบ้างที่สามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับครอบครัว และเรื่องใดบ้างที่ต้องทำาให้ได้โดยจะไม่ผ่อน
ปรนเด็ดขาด ช่วงเวลาที่ได้เห็นลูกน้อยเติบโต ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความ
สุข และจะกลายเป็นความทรงจำาที่ดี หากทุกวันมีแต่ความเครียดกังวล
ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก

คำ�นำ�จ�กบรรณ�ธิก�ร

ก�รเลี้ยงลูก
เป็นก�รเดินท�ง
ของครอบครัว



คุณหมอประเสริฐ เริ่มเขียนบทความลงในเฟซบุ๊กเพจ “นายแพทย์
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ 
คนทั่วไป ทั้งจากทฤษฎีและประสบการณ์การทำางานเป็นจิตแพทย์มา
ยาวนาน

ในส่วนของการเลี้ยงดูลูกนั้น คุณหมอมุ่งเน้นในเชิงป้องกันโดย
การเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต มีคุณพ่อคุณแม่ส่งคำาถามไป
ปรึกษาคุณหมอเป็นจำานวนมากทุกวัน

คุณหมอจะตอบข้อความเสมอ
และบางครั้งได้ขออนุญาตนำามาเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

โดยตดัขอ้มลูสว่นตวัออก เมือ่เวลาผา่นไป คำาถามเหลา่นีม้มีากขึน้เรือ่ยๆ 
คุณหมอประเสริฐจึงกรุณาไว้วางใจให้ทางสำานักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์
จัดทำาเป็นหนังสือเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้าง

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำาถามคำาตอบที่เคยเผยแพร่ทางหน้าเพจใน
ชว่งเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คดัสรร 
และเรียบเรียงตามช่วงอายุและลำาดับพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดถึงวัย
รุ่นเพื่อสะดวกในการเลือกอ่านเฉพาะส่วนที่ต้องการได้โดยใช้เวลา
เพียงเล็กน้อยหรือจะค่อยๆ อ่านตั้งแต่ต้นจนจบก็จะยิ่งเข้าใจภาพรวม
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในตอนท้ายเล่ม ยังได้รวบรวม
บทความชุด “คำาถามที่พบบ่อย” เป็นบทสรุปแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ครอบครัวไทยในยุคนี้กำาลังเผชิญร่วมกัน
“คำาขอบคุณจากคุณพ่อคุณแม่” เป็นทั้งข้อพิสูจน์แนวทางและ

กำาลังใจให้กับผู้อ่านได้อย่างดี
เมื่ออ่านแล้ว อาจทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมดไม่ได้ทันทีก็อย่าเพิ่ง

ท้อใจ ขอให้มองที่เป้าหมาย แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงก้าวแรกจากตัว
เอง หนทางที่ก้าวต่อไปจะค่อยๆ ชัดเจนขึ้น

แพทย์หญิงเนตรวิมล นันทิวัฒน์
 บรรณาธิการ



คำ�นำ�จ�กผู้เขียน

ตอนท่ีเริ่มเขียนเพจใหม่ๆ เม่ือปลายปี 
2558 นั้น ด้วยเสียดายความรู้ที่ ได้จากการ
ตรวจผู้ป่วยจำานวนมากทุกๆ วันมา 30 กว่าปี   
ตั้งใจจะเขียนเท่านั้น (write only) ให้เป็นการ
สื่อสารทางเดียว

แต่ด้วยไม่รู้จักธรรมชาติของเฟซบุ๊กและ
เพจ จึงไม่ ได้คาดคิดว่าจะมีคำาถามเข้ามา
หา เมื่อพบคำาถามครั้งแรกก็ ได้ตอบไปตาม
สัญชาตญาณและด้วยความสามารถเท่าที่ม ี   
ปรากฏว่าคำาถามเริ่มหลั่งไหลเข้ามา



เวลานั้นได้ปรึกษาผู้รู้บางคน ทุกคนแนะนำาว่าอย่าตอบ จะกลาย
เป็นภาระไม่สิ้นสุด ยอมรับว่าคำาแนะนำาที่ได้รับนั้นทำาให้สั่นคลอน หรือ
ว่าเราคิดผิดที่ตอบ

แต่แล้วบางคำาตอบที่ตอบกลับไปนั้นดูเหมือนจะมีผลกระทบกับพ่อ
บ้านแม่บ้านที่ถามมามากกว่าที่คิด หลายคนเขียนคำาขอบคุณมายืด
ยาว บา้งสง่การด์และของขวญัจนตอ้งเอย่ปากหา้ม ชวนใหร้ะลกึไดว้า่ที่
แท้แล้วการไปโรงพยาบาลเป็นทุกข์ คนจำานวนมากรวมทั้งพ่อแม่สมัย
นี้มีทุกข์ ไม่รู้จะถามใครและไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาล

นึกต่อไปถึงครั้งที่ตนเองออกตรวจในระบบราชการ ด้วยจำานวน
ผู้ป่วย 120 - 150 คนต่อวัน ทำาให้ตนเองไม่สามารถทำางานอย่างมี
คุณภาพได้เท่าไรนัก ว่าที่จริงแล้วในทุกวันที่ออกตรวจจะมีผู้ป่วยบาง
รายแสดงความไม่พอใจที่คุณหมอให้เวลาไม่มากพอ สร้างความเสียใจ
ให้แก่ตนเองเสมอๆ

เป็นภรรยาท่ีคอยให้กำาลังใจเรื่อยมา เรารักษาผู้ป่วยวันละมากกว่า 
หนึ่งร้อยคน มีคนไม่พอใจวันละ 1-5 คน ควรยอมรับได้ “เราเรียนมา ผู้
ป่วยมิได้เรียนมา เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเขา” คำาเตือนจากภรรยา
เป็นไปทำานองนี้ซ้ำาๆ ตามด้วยท่อนฮุค “คนอย่างพี่ไม่ต้องไปวัดเลย มี
คนที่ต้องการความช่วยเหลือมาหาถึงโต๊ะทำางานทุกวัน” โดนน็อคทุก
ครั้งไป

เชื่อภรรยาจะเป็นผู้เจริญ 



มาเรื่องตอบคำาถามในเพจก็เช่นกัน ภรรยาให้คำาแนะนำาด้วย
ประโยคเดิม   แถมด้วยว่าตอนนี้สบายกว่าเดิมอีก   อยากตอบตอนไหน
ก็ตอบ เหนื่อยก็พัก ทำาไปเรื่อยๆ อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปก็พอ 

การตอบคำาถามทางเพจจึงมีเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ครบสามปีแล้ว    
จำานวนคำาถามมากขึ้นเรื่อยๆ และมีบางครั้งที่คิวตอบสะสมกันยาว 
เกิน 7 วัน ต้องวางงานอื่นเพื่อใช้เวลาสะสางให้คิวสั้นลง พยายามอย่าง
ยิ่งที่จะตอบทุกคำาถาม ยกเว้นคำาถามที่ตนเองไม่มีความสามารถที่จะ
ตอบได้จริงๆ และบางครั้งเป็นเพราะเครื่องมือไอทีที่ไม่เสถียรทำาให้บาง
คำาถามหลุดสายตาไปเลยก็มี

การตอบคำาถามโดยมิได้ตรวจผู้ป่วยด้วยตนเองเป็นความเสี่ยง  
ดังนั้นที่ทำาไปจึงทำาได้เพียงเขียนหลักการหรือทฤษฎีให้อ่านซ้ำา เพราะ
หลายท่านมิได้อ่านที่เขียนไปแล้วบนเพจรายวัน แต่นี่เป็นเหตุการณ์
ปกติของแพทย์ทั่วโลก พวกเราทำางานซ้ำาๆ กันทุกวัน พูดซ้ำาๆ กันทุกวัน 
ให้คำาแนะนำาซ้ำาๆ กันทุกวัน เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมิได้เรียนมา

มีคำาแนะนำาว่าให้ทำาคำาตอบสำาเร็จรูปเอาไว้แล้วคอย “คัดลอก/
วาง” ตนเองได้ทำาตามคำาแนะนำานี้ช่วงสั้นๆ แล้วพบว่าไม่สนุกอย่าง
ยิ่ง อยู่ดีไม่ว่าดีทำาตัวเองเป็นหุ่นยนต์ไปเสียได้ ทั้งนี้ยังไม่นับว่าผู้ป่วย
หลายท่านมิได้ต้องการคำาตอบจริงๆ หรอก ต้องการแค่ผู้ฟัง และเข้าใจ
เรื่องที่เขาเล่า

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำาถามคำาตอบที่ตนเองชอบ และเชื่อว่ามี
ประโยชน์ต่อคนอื่นๆ รวมทั้งเรื่องเล่าความสำาเร็จจำานวนหนึ่ง โดยที่
ได้ทำาการตัดทอนและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ได้แก่ เพศ  
ตัวเลข รายละเอียดส่วนบุคคล อีกทั้งดัดแปลงและตัดทิ้งเนื้อเรื่องบาง
ส่วนที่อ่อนไหว     



ขอบพระคุณ พญ.เนตรวิมล นันทิวัฒน์ บรรณาธิการเล่ม ที่กรุณา
สละเวลาอ่านคำาถามคำาตอบมากมาย คัดเลือก คัดกรองและจัดหมวด
หมู่คำาถามคำาตอบให้สะดวกต่อการเลือกอ่านตามความสนใจ นับเป็น
ความสามารถที่ทำาได้ยาก  และขอบพระคุณ คุณแม่ทราย SandClock 
Books บรรณาธิการสำานักพิมพ์ที่ให้ความสนใจ เห็นประโยชน์ และ
กรุณาตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เอาไว้

คำาถามยังคงเข้ามาหาจำานวนมากและมากขึ้น  จนกระทั่ ง
สถานการณ์วันนี้ไม่ต่างจากการออกตรวจผู้ป่วยนอกเท่าไรนัก การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงเป็นประเด็นสำาคัญในการทำางานทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม รวมทั้งการตอบคำาถามออนไลน์

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์
ผู้เขียน
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1
Q : คุณแม่มือใหม่ให้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

A : “ทำาดีๆ ตั้งแต่วันแรกๆ เรื่องจะง่ายขึ้นเรื่อยๆ เป็นโดมิโน ถึงตอน 
วัยรุ่นก็จะวุ่นๆ หน่อย แล้วจะผ่านไป เราจะมีความสุขที่สุดใน

บั้นปลาย”

2
Q : สมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนอย่างไรคะ

A : 1. มีไวไฟ ลูกเข้าถึงสื่อทุกชนิด ทุกเวลาและสถานที่
 2. ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีธุระ แต่เด็กไม่สามารถพัฒนาด้วยตนเอง
 โดยไม่ถูกแทรกแซง
 3. เด็กปฐมวัยต้องเรียน ต้องติว ต้องทำาการบ้าน ต้องอ่านออกเขียนได้ 

ทั้งไทย จีน อังกฤษ และบวกลบคูณหารได้เร็วที่สุด ไม่เหลือเวลาเล่น
  น่าจะเป็นสามเรื่องใหญ่ที่สังคมเปลี่ยนไป เราจึงต้องมานั่งคุยเรื่อง

วิธีเลี้ยงลูกกันใหม่

13

infant
to elementary 



คุณหมอคะ อ่านเจอว่าเด็กจะมีความทรงจำา
ตอน 4-5 ขวบ เลยอยากทราบว่า ที่เราให้ความรัก 

ความอบอุ่น ความสุข ความสนุกกับลูก 
ตั้งแต่อายุ 0 ขวบแบบนี้ เขาจำาไม่ได้แน่นอน 
แต่เราทำาเพื่อสร้างอะไรในตัวเด็กเหรอคะ

เพื่อสร้างรากแก้วของชีวิต (ซึ่งอยู่ใต้ดิน)

Q : 

A : 

3

14



4
Q : หนูเพิ่งได้ลูกคนแรกมาสองสัปดาห์ ไม่เห็นรู้สึกมีความสุขมากๆ

เหมือนเขาว่ากันเลยค่ะ ไม่ ได้ทุกข์มากนะคะ ก็มีความสุขค่ะ แต่ ไม่
เห็นจะรู้สึกอะไรพิเศษมากนัก หนูไม่ปกติหรือเปล่าคะ

A : ยังธรรมดาอยู่นะครับ อย่าเพิ่งตกใจ
  ตั้งครรภ์ 9 เดือนเป็นความเครียดเสมอไม่ว่าจะรู้ตัวหรือยอมรับ

หรือไม่ก็ตาม สามีทำาตัวอย่างไร พ่อแม่ พ่อผัวแม่ผัว การเงิน คุณหมอ 
การงาน อนาคต จ่อคุณแม่มาตลอด

  คลอดอย่างไร ยากมั้ย? ผ่าคลอด? ห้องรอผ่าตัดสยองขวัญเพียง
ใด(สำาหรับคุณ) มี จนท. มาดูแลหรือเปล่า เหล่านี้กระทบสภาพจิต
หลังคลอดทั้งนั้น

  กว่าแม่จะฟื้นจากความเครียดระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอด ใช้เวลา 
1-3 เดือน เป็นเรื่องยอมรับได้ว่ากว่าจะชื่นใจลูกยิ้มตอบสวยๆ ให้หาย
เหนื่อยก็ 3-6 เดือนนู่น โลกสว่างกันตอนนั้น

  ให้เวลาตัวเองฟื้นฟูสภาพนะครับ อดทน สู้ๆ ผ่อนคลายตนเองบ้าง 
หาคนชว่ย (ถ้ามอีะนะ) พ่อๆ ท่ีมาอา่นตรงนีข้อให้ทราบว่าคุณสามสีำาคญั
มากๆ ช่วงหลังคลอดใหม่ๆ นี้

  ต่อให้เราไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษก็ไม่ควรตกใจ บางทีสังคมก็เชิดชู
คุณค่าแม่มากเกินไปนะครับ เอาแค่ไม่ซึมเศร้าก็โอเคแล้วครับ

  อย่าลืมยกแข้งยกขาออกกำาลังกายบ้าง ฮึบ ฮึบ
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Q : ไม่มีนมแม่ค่ะ เสียใจมาก

A : ชีวิตจะพบเรื่องสุดวิสัยเป็นระยะๆ
  ทักษะชีวิตที่ดีคือรับรู้และยอมรับว่าเราเสียอะไรบางอย่างไปแล้ว
  ขั้นต่อไปคือมองหาของที่ยังดีอยู่ แล้วชดเชยทันที 
  เช่น นมแม่น้อย เป็นเหตุสุดวิสัย แต่เราจะไม่หยุดแค่ยอมรับ เรา

จะชดเชย
  ทรวงอก ท่อนแขน การอุ้ม การกอด เสียงร้องเพลง และเวลาที่จะ

เล่นกับเขา เราจะทุ่มให้เขามากกว่ามีหรือไม่มีนมแม่เสียอีก
   ฝึกทักษะแบบนี้ไว้นะครับ อะไรที่เสียคือเสียไปแล้ว เสียใจตามให้

พอ พอแล้วมองหาส่วนที่ยังดีอยู่ แล้วใช้สิ่งที่เหลืออยู่สุดความสามารถ
  ทักษะนี้จะได้ใช้ทั้งชีวิต
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Q : อยู่ต่างประเทศ หนักใจ 2-3 เรื่อง ทางนี้เขาขอให้แยกห้องนอนตั้งแต่

เกิด ขอให้เอาลูกไปศูนย์เด็กเล็ก และคุณแม่อย่าช่วยเหลือลูกมาก
เกินไป เกือบทุกคนว่าดิฉันสปอยล์ลูก ตัวติดกับลูกมากไป ในขณะ
ที่ดูเด็กคนอื่นๆ เขาเล่นคนเดียวและเล่นกันได้โดยไม่สนใจพ่อแม่เลย

A : วัฒนธรรมเป็นเรื่องสำาคัญ
  จะครอบคลุมทุกอย่างและครอบคลุมหลักการเล้ียงลูกด้วย คำา

แนะนำาทีผ่มใหเ้สมอมาเหมาะกับบา้นเราเทา่น้ันเปน็ความจรงิครบั เมือ่
ไปอยู่เมอืงหนาว การแยกห้องนอนและการผลกัดนัใหล้กูเปน็ตวัของตวั
เองเร็วที่สุดเป็นเรื่องสำาคัญของการเอาตัวรอดในประเทศที่หนาวและ
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากนัก ดังนั้นพวกเขาพูดถูก ลูกต้องโตเองได้ 
หลักการทั่วไปเรื่องเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามใช้ได้กับเรื่องน้ี ถ้า
เราจะอยู่ที่นี่อีกนานหรือตลอดชีวิตก็ควรทำาตามกติกาของเขา อย่างไร
ก็ตาม เรารักษาสมดุลระหว่าง “มีแม่ระวังหลังเสมอ” และ “ปล่อยเขา
ชว่ยเหลอืตวัเองมากท่ีสดุ” ได ้เพราะจะอย่างไรเดก็แตล่ะคนก็ไมเ่หมอืน
กัน แม่และเด็กบ้านเขาก็พบความจริงข้อนี้เช่นกัน

  ทีพ่วกเขาแนะนำาคณุแม ่พวกเขาก็แนะนำาตามหลกัการเหมอืนทีผ่ม
ทำา แตแ่มผ่อ่นหนกัผอ่นเบาได ้อย่ากลุม้ใจมากไปครบั ทัง้หมดน้ีเปน็เรือ่ง
ธรรมดา นักวชิาการพูด เราฟัง ตดัสนิใจแลว้ลงมอืทำา จากน้ันประเมนิผล

  ศูนย์เด็กเล็กบ้านเขามีบุคลากรพอและมีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการพฤติกรรม “เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลาง” ได้ดี คุณแม่จึงเห็นอย่าง
ที่เห็น ในขณะท่ีบ้านเราบุคลากรมักไม่พอและไม่รู้พัฒนาการเด็กด้วย
ซ้ำาไป เวลาเด็กตีกัน เราสร้างความเสียหายมากกว่าจัดการ จะเห็นว่า
เราดูบริบทของแต่ละประเทศด้วย

 เรื่องสองภาษาไม่กังวล พ่อพูดหนึ่ง แม่พูดหนึ่ง สมองเด็กรับได้ 
       สบายมาก
 ขอโทษที่มาช้ามาก แต่อ่านและใส่ใจครับ คุณแม่ ตปท.ทวีปต่างๆ 
       ผ่านมาอ่านคงจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่ได้มากกว่าผมครับ



7
Q : หนูตามอ่านทุกวันเลยค่ะ และตื่นเต้นที่จะได้เลี้ยงลูกตามที่คุณหมอ

สอน ตอนนี้ลูกหนูยังเล็กมาก เพิ่งจะสามเดือนเองค่ะ
 หนูเป็นแม่ฟูลไทม์อยู่กับลูกทั้งวันทั้งคืน สามีจะกลับมาช่วยเลี้ยง

ตอนเย็น ตอนเช้าก่อนไปทำางาน อาทิตย์และเสาร์เต็มวันค่ะ เราแยก
ครอบครัวออกมาอยู่กันเอง สามีอ่านเพจของคุณหมอ เขาตั้งใจมาก 
ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยง พ่อแม่อยาก
เลี้ยงเองค่ะ หนูเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำาตามที่คุณหมอสอนอย่าง
เคร่งครัดเลยขออนุญาตเขียนมาสอบถามคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนี้ค่ะ

 1) ช่วงตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปีนี้ เราต้องทำาอะไรกับเขาบ้างคะ ต้องเล่น
อะไรกับเขาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และสร้าง trust คะ หนูรู้สึกว่าหนู
มีเวลาอยู่กับลูกเยอะมาก เล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรกับเขาแล้วค่ะ ตอนนี้ที่
เล่นก็มีพวกให้นอนมองโมบาย อุ้มเดินเล่นพูดคุย ฝึกทักษะการใช้มือ
หยิบของ เปิดเพลงจับเต้น อะไรทำานองนี้ค่ะ

 2) หนูเริ่มซื้อหนังสือที่คุณหมอแนะนำาตุนไว้หลายเล่มแล้วค่ะ เช่น ซีรี่ส์์
บ้าน 100 ชั้น สามเล่ม คุณช้างไปเดินเล่น มาแบ่งกันนะ หนูเริ่มอ่านให้
ลูกฟังเลยได้ไหมคะ กลัวแกจะไม่รู้เรื่องและไม่มีผลต่อพัฒนาการค่ะ

 3) จากประสบการณ์ของคุณหมอ ในช่วงวัยนี้ หากเราทำาอะไรพลาดไป
ที่จะน่าเสียใจที่สุดคะ ที่มองย้อนกลับมาแล้วแบบว่า ไม่น่าเลย ถ้ารู้อย่าง
นี้ี ้ ตอนนั้นคงไม่พลาด อะไรทำานองนี้ค่ะ

 ขอบพระคุณค่ะ
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A : 1.ไม่ต้องกังวลเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการ ไม่มีอะไรให้กระตุ้น เลี้ยง 
อย่างใกล้ชิดที่สุด 12 เดือนแรก อุ้ม กอด ให้นม มากที่สุดเท่านั้นครับ 
ทุกอย่างจะดีเอง อย่าลืมเล่นจ๊ะเอ๋หลัง 6-8 เดือน เขาจะหัวเราะบริสุทธิ ์
ที่สุดช่วงทารกนี้แหละ

  การเล่นที่ดีมี 7 อย่าง เล่นดินทราย ระบายสี ปั้นดินน้ำามัน ต่อ
บล็อกไม้ ตัดปะกระดาษ วิ่งเล่นในสนาม ปีนป่ายที่สูง

  พออายุถึงทำาอะไรได้ก็ทำาได้เลยครับ สมองและระบบประสาททุก
ระบบจะพัฒนาอย่างดี ไม่มีอะไรต้องไปซื้อมากระตุ้นพิเศษครับ

 2.เยี่ยมมาก คืนนี้อ่านเลย น่าดีใจมากๆ
 3.ที่น่าเสียใจที่สุดคือ มีเวลาแท้ๆ แต่ไม่เลี้ยง
  อีกข้อคือตาย แม่และพ่อมีความสำาคัญต่ออีก 1 ชีวิตมาก ดังนั้น

อย่าซ่ามากนัก 
  เราปูพื้นฐาน 3 ปีแรกและ 10 ปีแรกแข็งแรงที่สุด ชีวิตภายหน้า

เป็นของเขา เขาจะมีพลังต่อสู้มันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับ
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8
Q : เลี้ยงลูกได้เพียง 3 เดือน แล้วก็ไปทำางานต่างจังหวัด ไม่ได้กลับบ้าน

เลย ลูกจะรักแม่มั้ย คุยกันทางจอพอมั้ยคะ กลับไม่ได้จริงๆ

A : ผมเขียนทฤษฎีให้ฟังจะได้ไม่ประมาท
  ยืนยันว่าเวลาเป็นเรื่องสำาคัญมาก
  สมมติไม่มีเวลา อนาคตเขาไม่เชื่อฟังเราเท่าที่ควร เราก็ควรทำาใจ

ระดับหนึ่ง ไม่คาดหวังสูงเท่านั้นเองครับ ค่อยๆ ซ่อมแซมทีละนิดๆ
  ก่อน 2 ขวบหน้าจอมีผลเสียแน่นอน ไม่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อีกแล้ว
  ก่อน 3 ขวบ หน้าจอไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะแม่ในจอไม่มีจริง

แต่แรก เด็กต้องการการแตะเนื้อต้องตัว แม่ต้องมีจริงที่ 6 เดือนเป็น
อย่างเร็ว วัตถุจึงมีจริงที่ 8 เดือน

  ทราบว่าชีวิตแม่คนไทยลำาบาก ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองสำาคัญก็ไม่
ประมาทเท่านั้นเองครับ
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6 เดือนค่ะ วางอะไรให้เล่นก็ไม่เล่น ชอบแต่ให้อุ้ม 
ญาติๆ ไม่ให้อุ้ม บอกว่าจะติดมือ ให้ปล่อยเขา 

มาอ่านของคุณหมอก็กังวล

ขอโทษที่ทำาให้กังวล ผมผิดเอง
ยืนยันครับ ไม่ใช่วัยต้องเล่นคนเดียว 
เป็นวัยต้องอุ้ม อุ้มเถอะนะ ดีต่อเขา 

เด็กเกิดมาเรียกร้องแต่ละขั้นตอนไม่เท่ากัน 
คนนี้ชอบอุ้มนานหน่อย 

อุ้มมากๆ ถึงจะคลานเร็ว เดินเร็ว
6 เดือน ของเล่นยังไม่มีจริงเลย จะให้เล่นอะไร 

ไม่อุ้มนี่งอนนอนเฉยไม่พัฒนานะครับ

Q : 

A : 

9
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8 เดือน ไม่ยอมให้ใครอุ้มเลย 
จะเอาแต่หนู ใครๆ ก็ว่าหนู ทำาไมทำาให้ลูกติดแม่แบบนี้

เราไม่เรียกว่าติดแม่
เป็นพัฒนาการปกติของเด็กคนนี้

เขาต้องการคุณ คุณคือโลก 
อุ้มคนเดียวให้มากๆ ไปเลยครับมีแต่ดีและดีมาก

Q : 

A : 

10
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11
Q : มีคำาถามที่ดิฉันและแม่ๆ หลายคนสงสัยค่ะ ขออนุญาตถามคุณหมอ

นะคะ
  กบ็อกวา่ 1000 วนัแรก สมองเดก็พฒันาการดทีีส่ดุ (มกีราฟยนืยนั

เป็นหลักฐาน) บางคนก็ให้ลูกเรียนเยอะๆ ตอนเด็กๆ เพราะลูกรับได้ทุก
อย่าง มีพ่อแม่หลายคนเชื่อแบบนี้จริงๆค่ะ เช่นพัฒนาการทางด้านภาษา
จะเร็วมากๆ ช่วง 3 ปีแรก ก็ส่งให้ ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไปเรียน 
xxxxxx หรือเปิดบัตรคำาศัพท์ หรือไปเรียนดนตรีตั้งแต่ 1 ขวบ ดิฉัน
พาลูกไปเรียนพิเศษบ้างสัปดาห์ละครั้ง เห็นแม่บางคนเดินสายเรียน 5 
วันตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบเลยค่ะ

  คุณหมอแนะนำาว่าไม่ควรส่งลูกเข้าเรียน แต่แม่บางคนก็สอนลูกไม่
เป็นทุกอย่างนะคะ แบบนี้ควรแนะนำาอย่างไรคะ เพราะแม่ๆ ก็อยากให้ลูก
เก่งค่ะ

A :  3 ปีแรกดีที่สุดนั้นจริง
  ระบบประสาทกำาลังฟอร์มตัวเกือบทุกด้าน แต่มิใช่แปลว่าดีที่สุด

ที่จะเติมศิลปวิทยาการทุกชนิดลงไป สำาคัญที่สุดของที่สุดมิใช่ทักษะ
เหล่านั้น แต่คือ แม่-สายสัมพันธ์-ตัวตน ไม่มี 3 อย่างนี้ก็ไม่มีที่ให้
ทักษะต่างๆ นานายืนอยู่ ก็ถล่มอยู่ดี

  3 ปีคือ 1000 วัน เราต้องการปริมาณเวลาที่เขาปะทะสัมพันธ์กับ
แม่มากที่สุด มิใช่กับบุคคลอื่น

  แม่สอนไม่เป็นมิใช่ประเด็นเลย การศึกษาของแม่ยิ่งมิใช่ประเด็น 
แม่ไม่จำาเป็นต้องสอนอะไร แค่เลี้ยงเฉยๆ ครับ อนาคตจะดีเอง ของ
ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำาได้
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  แม่ยากจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนศิลปวิทยาการนานาใน 3 ขวบปี
แรกก็มิใช่ประเด็น เล่นดินไป แม่-สายสัมพันธ์-ตัวตน สำาคัญที่สุด มี
แต่ “แม่” ที่ให้ได้ มิใช่ครูหรือใคร

 ขอบคุณค่ะคุณหมอ หนูว่าเหมือน paradox ในความคิดเลยค่ะ มี
โฆษณามากมายที่เน้นพัฒนาการ 1000 วันแรกด้านต่างๆ ซึ่งก็ส่วน
ใหญ่ไม่รู้ว่าจะเน้นด้านไหน ให้ความสำาคัญกับสิ่งไหนดี เพราะมีเยอะแยะ
มากมาย”

  เรื่องเก่งยิ่งไม่จำาเป็นใหญ่เลยครับ เก่งแต่เล็กแต่ฐานไม่ดี 
จุดจบอย่างไรก็ไม่ดี ได้ไม่คุ้มเสีย ผมทำางานมา 35 ปีแล้ว เห็นจุดจบ
ของเด็กเรียนเก่งในทางร้ายมากมายจริงๆ นิยามคำาว่า “เก่ง” ของบ้าน
เราต้องมีอะไรไม่ถูกต้องแน่ๆ

  เด็กเติบโตอย่างมีความสุข มีวุฒิภาวะสมวัยในแต่ละวัย มีจิตใจ
ใฝ่เรียนรู้ มีจิตใจเผื่อแผ่ผู้อื่น สำาคัญกว่าคำาว่าเก่งเยอะมาก

  คำาว่า “เก่ง” ในศตวรรษที่ 21 แปลว่าอะไร?
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Q :ควรกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างไรดี มีสินค้ากระตุ้นพัฒนาการ

มากมายบอกขายในเน็ต ได้ผลจริงหรือเปล่า มีอันตรายที่คาดไม่ถึง
หรือไม่

A : ผู้เขียนไม่เข้าใจคำาว่า “กระตุ้นพัฒนาการ” ทำาไมต้องกระตุ้น?
  ลูกเรากินนมได้ เดินได้ พูดได้ แล้วจะกระตุ้นอะไร ก็ออกจะงงอยู่ 

ไม่เห็นความจำาเป็น
 1. โดยทั่วไป เรากระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการช้าเห็นๆ เด็ก

ที่ช้าเล็กน้อยหรือไม่แน่ใจ เรายอมรับเขาในแบบที่เขาเป็น ชวนเขา
ค้นหาความสามารถของตนเองแล้วชื่นชม ชมเชย กระตุ้นที่ตรงนั้น ทำา
อย่างไรก็ได้ให้เขาภูมิใจในชีวิตที่ตนเองมี พ่อแม่รักเขาแบบที่เขาเป็น 
เด็กช้าทุกคนพัฒนาตนเองต่อไปในทิศทางของตนเองเสมอ 

 2. ปัญหาที่ผู้เขียนพบที่คลินิกจิตเวชเด็กเกือบทั้งหมดเกิดจากความ
หวังดีของผู้ใหญ่ ยุ่งหรือวุ่นวายกับเส้นทางพัฒนาการของเด็กมากเกิน
ไป หากไม่ใช่กระตุ้นเขามากไป ก็กดดันมากไป (คือกดดันให้พัฒนา
เร็วๆ) เราพบปัญหาทางจิตในเด็กเพราะผู้ใหญ่กระทำาจนเขาเบี่ยงเบน
ออกนอกเส้นทางเสมอ ผู้ใหญ่หยุด เขาก็กลับเข้าเส้นทางและจังหวะ
ก้าวที่เหมาะสมกับตนเองได้
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  ผู้เขียนเชื่อเรื่องที่ทำาง่ายๆ ธรรมดาๆ ขอแค่ทำาได้ก็ดีจนไม่รู้จะดี
อย่างไรแล้วครับ หาเวลาเล่นกับเขาคือข้อสำาคัญที่สุด ลูกไม่ต้องการ
เงินของคุณ เขาต้องการคุณ และเวลาของคุณ

  เล่นกับลูกบนดิน บนหญ้า ในน้ำา เล่นอะไรก็ได้ เล่นๆ ไปเถอะ ไม่รู้
จะเล่นอะไรก็ชวนดูท้องฟ้าดูหญ้าดูน้ำาไปเรื่อย เด็ดหญ้าสักต้นมาฉีก
เล่นกับลูก ดอกไม้สักดอกมาฉีกดูด้วยกัน เล่นกับแมลง ชวนดูจิ้งจก 
ลูกจะชอบมาก คุณจะชอบด้วย ขอบอก

  ทรายธรรมดาๆ สกปรกๆ เด็กชอบ เล่นเสร็จก็ไปอาบน้ำา อย่า
อนามัยจัดให้มากนัก ไม่ต้องทรายพิเศษอะไร หนังสือเล่มไหนก็ได้
ที่ลูกเลือก ไม่ต้องมาจากต่างประเทศหรือราคาแพง ไม่ต้องที่เพจนี้
แนะนำา มีเงินเท่าไรเท่านั้น ให้สบายกระเป๋า อย่าพูดว่าไม่มี ตัดค่า
เหล้าบุหรี่ค่ากินเลี้ยงค่าเสื้อผ้าเป็นค่าหนังสือเด็กเล็กเหมาโหลราคา
ถูก ควรทำาได้ กระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาขยำาเล่น ชุบน้ำาฉีกเป็นฝอย 
ปั้นนั่นนี่ ดินน้ำามันราคาธรรมดาๆ ไม่ต้องพิเศษ สีน้ำาถูกๆ ปฏิทินไม่ใช้
แล้วเอาด้านหลังมาแทนกระดาษวาดเขียนไม่ต้องซื้อ สีเทียนสักกล่อง 
ของเล่นสมมติราคาถูกๆ ไม่มีก็หยิบฉวยวัสดุเหลือใช้มาสมมติเป็นรถ
เป็นเรือเป็นเครื่องบิน เป็นจานชามตะหลิวเตาแก๊ส มือเปล่าของพ่อแม่
สมมติเป็นของเล่นได้สารพัด หักไม้จิ้มฟันมาก็เล่นได้ ลูกต้องการคุณ 
คุณเล่นเขาเล่น เหล่านี้ ดีกว่าของเล่นราคาแพง 
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  ไม่รู้จะทำาอะไรก็ไปเดินเล่นด้วยกัน ชมนกชมไม้ชมห้องแถวชม
ตลาดคลองน้ำาเน่าไปเรื่อย ไม่รู้จะพูดอะไรไม่ต้องพูด ไม่รู้จะทำาอะไร
ไม่ต้องทำา เด็กหาวิธีเล่นจนได้ รอบตัวคุณ

  ถ้าอยากจ่ายสตางค์จริงๆ ของต่อไปนี้ควรซื้อ
 1. ของเล่นไม้รูปทรงอิสระให้เขามาต่อเองสักชุด อันนี้หาที่คุณภาพดีๆ

ได้ จะแพง 
 2. เลโก้ เยอะๆ มากๆ แพงแน่
 3. ชุดตุ๊กตาไดโนเสาร์สักชุดและชุดบ้านพร้อมครัวสักชุด เด็กๆ ชอบ

มาก เป็นเหมือนกันทั้งโลก
  เก็บเงินไว้จ่ายค่าเรียนดนตรีสักชิ้นแบบเอาจริง ไม่ใช่เล่นตาม

แฟชั่น กีฬา 1 ชนิดแบบเอาจริง ไม่ใช่เล่นตามแฟชั่น ลูกโตขึ้นด้วย
ความสามารถทางดนตรีสักชิ้นหรือกีฬาสักชนิด เขาจะรู้สึกดีมากและ
ขอบคุณคุณซ้ำาแล้วซ้ำาอีก อย่าลืมว่าการเรียนจนเล่นได้จริงๆ ไม่หมู 
ต้องการความเอาจริงและผ่อนหนักผ่อนเบาของคุณด้วย
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3 ปี คือ 
1000 วัน
เร�ต้องก�ร
ปริม�ณเวล�ที่เข�
ปะทะสัมพันธ์กับแม ่
ม�กที่สุด มิใช่
กับบุคคลอื่น





ลงคอร์สกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกมากมาย 
เกินไปมั้ยคะ คอร์ส XXX ดีมั้ยคะ 

แล้วคอร์ส XXXX นั่นคนนิยมมาก ดีมั้ยคะ 
แล้วคอร์ส XXXXX ที่เห็นในเว็บ ดีมั้ยคะ

ผมไม่รู้รายละเอียด
แต่ยืนยันได้ว่าวัยเด็กเล็ก เล่นกับพ่อแม่ก็เพียงพอ 

อะไรนอกจากนี้ล้วนไม่จำาเป็น ส่วนจะเป็นโทษหรือเปล่า 
หลายอยา่งตอ้งรองานวจิยั ขนาดเรือ่งจอทวียีงัวจิยักนั 50 ป ี

กว่าจะฟันธงว่าห้ามดู หากไม่มั่นใจ 
ก็ไม่รู้จะเสี่ยงกันทำาไมนะครับ

Q : 

A : 
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Q : เราจำาเป็นต้องแบ่งอายุของนิทานมั้ยคะ

A :  ไม่จำาเป็น เป็นคำาตอบที่1
  อันที่จริงจะแบ่งก็ได้ เหมือนของเล่นจะแบ่งก็ได้ แต่ไม่จำาเป็น
  นทิาน หลายคนจะกลวัเนือ้เรือ่งทีน่า่กลวัเกินไปสำาหรบัเด็กเล็ก ของ

เล่นมีเรื่องต้องระวังของชิ้นเล็กๆ ที่แตกหักแล้วหลุดเข้าคอ
  เฉพาะนิทาน เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน อายุเท่ากันก็ไม่เหมือนกัน 

บางคนกลัว บางคนไม่กลัว หากกลัวเราก็เลิกอ่านเล่มน้ี ลองเล่มใหม่ 
ไม่ใช่เรื่องใหญ่

  มิใช่กลัวแล้วกลับพยายามฝึกความเข้มแข็งอ่านต่อไป
  นทิานมพีระเอกผูร้า้ย ความดคีวามชัว่ มแีมม่ด มคีวามตาย เนือ้หา

เหลา่นีด้ตีอ่พัฒนาการดา้นจติใจ โดยเฉพาะจติใตส้ำานกึเพ่ือเตรยีมความ
พร้อมท่ีจะเผชิญโลกแห่งความเป็นจริง เทพนิยายส่วนใหญ่ช่วยเตรียม
ความพรอ้ม พวกเขาตคีวามไมเ่หมอืนเราอยู่แลว้ เทพนิยายและตำานาน
อยู่รอดมาได้เพราะมันรักษาสมดุลได้ดีมาตลอดหลายพันปี

  เด็กบางคนสามารถรับรู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงหรือซับซ้อนได้เร็ว ก็มิได้แปลว่า
ฉลาดเลิศเลอ วิธีรับและตีความของเขาไม่เหมือนเรา แต่จะอย่างไรก็ตาม
การท่ีเขาอ่านหนังสือท่ีเกินตัวเลขอายุแนะนำาได้ ถือว่าเป็นเร่ืองน่าดีใจ

  คลา้ยๆ คำาถาม อายุเทา่น้ีเท่านัน้เลน่น่ันเลน่น่ีได้หรอืยัง โดยส่วนตัว
ไม่เคยถือสาเลย เอาทุกอย่างมาเล่นกับลูก เขาชอบ เล่นต่อ เขาไม่ชอบ 
พักไว้ก่อน ปีหน้ามาใหม่

31

infant
to elementary 


