
Articles from Ramamental
วัยอนบุาล
2011-11-15 06:11:30   admin

อัญชล ีจุมพฎจามกีร ผู้รวบรวมและเรยีบเรยีง

ผศ.สเปญ อุน่อนงค์ ผู้ให้คำปรึกษา

วันนี้มพัีฒนาการตอ่จากวัยทารกเริม่จากอายุ 2-5 ป ีระยะนี้เป็นระยะท ีม่กีารเปลีย่นแปลง ของ
บุคลกิภาพมากทีส่ดุ เชน่ต้องการเป็นตัวของ ตัวเองคอ่นข้างดื้อ ซกุซนมาก และเป็นระยะหัว
เลี้ยวหัวตอ่ของความฝันและความจรงิ ในบางคร้ังความคดิและการกระทำของเด็กจะไมต่รงกับ
ความเป็นจรงิ

เด็กวัยน ีจ้ะมพีัฒนาทีส่ำคัญ 4 ด้านคอื

1. พัฒนาการทางด้านรา่งกาย เชน่ สว่นแขนและขาจะยาวออกไป ศรีษะจะได้ขนาดกับลำ
ตัว โครงกระดูกแข็งแรงขึ้น เริม่มทัีกษะในการเคลือ่นไหว สว่นตา่งๆของรา่งกาย เชน่
รู้จักป้อนข้าวเอง แตง่ตัวได้เอง ใสร่องเท้าและอาบน้ำได้ ในปลายวัยเด็กตอนต้นฟันแท้
จะเริม่ขึ้น 1-2 ซ ี่

2. พัฒนาการทางอารมณ์ เด็กวัยนี้ มักเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงดิและโกรธงา่ย ดื้อร้ันเป็น
วัยท ีเ่รยีกวา่ชอบปฏเิสธ และอาการดังกลา่วจะคอ่ยๆหายไปเองเมือ่เด็กเข้าโรงเรยีนมี
เพื่อนเลน่มาก แตอ่ยา่งไรก็ตามพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กจะมัน่คงเพียงใดขึ้นอยู ่
กับการอบรมเลี้ยงดูเป็นสำคัญ

3. พัฒนาการทางสังคม เริม่รู้จักคบเพื่อน เลน่กับเพื่อนปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รู้จักรว่มมอื
การยอมรับฟัง เริม่รู้จักแขง่ขันระหวา่งกลุม่เม ือ่อายุ 4-5 ขวบ และมักเลน่กับเพศ
เดยีวกัน การเลน่กันเพื่อนนี้จะชว่ยให้เด็กรู้สกึอบอุน่ไมรู้่สกึวา่ตนถูกทอดทิ้ง

4. พัฒนาการทางภาษา จะเป็นไปทลีะข้ัน เริม่ใช้ภาษาได้ดพีอสมควร รู้จักศัพท์เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว เรยีนรู้คำใหม่ๆ มากขึ้น พ่อแมม่สีว่นชว่ยในการพัฒนาการทางภาษาของเด็กมาก
เชน่การชักจูงให้เด็กพูด โดยการซักถาม การแนะนำทีด่ ีการเน้นคำให้ถูกต้องเมือ่พูด
กับเด็ก การท ีผู้่ใหญย่อมรับฟังการพูดคุยของเด็กจะชว่ยให้เด็กรู้จักพูดในส ิง่ท ีเ่ป็นสาระ
ย ิง่ขึ้น

ลักษณะพฤตกิรรมทางจติใจทีพ่บได้บอ่ยในวัยน ีค้อื

ก. ความอจิฉานอ้ง เป็นอารมณ์ปกตทิ ีพ่บได้บอ่ยในวัยนี้ เด็กอาจแสดงออกโดยการ ทุบตี
น้อง เย้าแหยน้่อง หรอืแสดงความประพฤตไิมเ่หมาะสม เชน่ดูดนิ้ว พูดตดิอา่ง กนิอาหารน้อย
ลง นอนไมห่ลับ ปัสสาวะรดทีน่อน เป็นต้น โดยทัว่ไปเด็กจะเริม่อจิฉาน้องเป็นเมือ่เข้าวัยขวบที่
3 โดยมาก จะเห็นชัดเมือ่อายุระหวา่ง 2-4 ปี

 สาเหตุ

1. พ่อ แม ่ผู้ใหญอ่าจเป็นต้นเหตุ เชน่กลา่วกับเด็กวา่ “แมไ่มรั่กแล้วรักน้องดกีวา่” การ
เปรยีบเทยีบเด็กกับน้องๆวา่น้องเกง่กวา่ นา่รักกวา่การท ีพ่่อแมแ่สดงให้เห็นวา่รักน้อง
มากกวา่จะเป็นด้วยคำพูด หรอืการกระทำก็ตาม เชน่ การกลา่วชมเชยให้ความสนใจ
น้องอยา่งเกนิควร

2. เกดิจากน้อยใจวา่พ่อแมรั่กน้องมากกวา่ ได้รับความสนใจน้อยลงเนือ่งจากเด็กไมเ่ข้าใจ
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พ่อแมน้ั่นสามารถให้ความรักลูกคนอืน่ๆ ได้เทา่กับท ีพ่่อแมรั่กตัวเอง เด็กเหลา่นี้ รู้สกึวา่
ตนสญูเสยีความรักท ีเ่คยได้รับจากพ่อแม ่และน้องเป็นผู้ทำให้พ่อแมรั่กตนน้อยลง

3. เด็กในวัยนี้ ยังต้องการความรัก ความเอาใจใสอ่ยูเ่สมอและเด็กยังไมรู้่จักแบง่ปัน เขายัง
ถอืตนเป็นใหญอ่ยูแ่ละยังไมเ่ข้าใจเหตุผลดพีอเมือ่ได้รับการสนใจน้อยลงเพราะมผู้ีอ ืน่
มาแทนทีก่็ยอ่มไมพ่อใจแสดงการอจิฉาน้องได้

4. ขาดการอบรมทีด่ ีพ่อแมใ่ห้การตามใจ ทำให้เป็นคนไมย่อมใคร

วธิแีก้ไข

 

1. บอกให้เด็กรู้ลว่งหน้าวา่ตนจะมน้ีองใหม ่มารดาควรให้เด็กคุ้นเคยกับน้องในท้อง พูดถงึ
น้องในทำนองวา่จะเป็นเพื่อนเลน่ของเขา

2. อธบิายให้เด็กเข้าใจวา่ตนมสีว่นเป็นเจ้าของน้อง ทีจ่ะเกดิใหมแ่ละให้ความมัน่ใจ กับ
เด็กวา่เขาก็ยังเป็นผู้หนึง่ท ีท่า่นรักและภูมใิจอยูเ่สมอ

3. หากต้องมกีารเปลยีนแปลงอยา่งใดอยา่งหนึง่ภายในบ้าน เชน่เด็กต้องย้ายไปอยู ่ห้อง
อืน่และให้น้องเข้าอยูแ่ทน ควรช ี้แจงให้เด็กทราบด้วยเหตุผลวา่เด็กโตแล้วและให้ย้าย
ไปอยูห้่องท ีด่กีวา่หรอืใหญก่วา่

4. ผู้ท ีดู่แลเด็กท ีบ้่านขณะแมไ่ปคลอดควรเป็นผู้ท ีคุ้่นเคย
5. เม ือ่แมก่ลับจากโรงพยาบาลใหม่ๆ  อาจจะให้คนพาเด็กไปเลน่ ข้างนอกเพื่อไมใ่ห้เด็ก

เห็นความชลุมุนวุน่วายกับการจัดทีท่างให้น้องใหมแ่ละทา่ทคีนอืน่ๆในบ้านทีพ่ากันมา
สนใจน้องใหม่

6. พยายามให้เด็กมสีว่นในการดูแลน้องเชน่ชว่ยแมห่ยบิผ้าอ้อมหยบิขวดนมให้น้อง และ
ควรเตรยีมให้เขารู้วา่การเป็นพี่น้ันดอียา่งไร และสำคัญอยา่งไร เขาจะทำอะไรให้น้อง
ได้บ้างเป็นต้น

7. พ่อแมค่วรให้ความสนใจแกเ่ด็กตามสมควรเมือ่มญีาต ิเพื่อนฝูงมาเย ีย่มน้องใหม่
8. ไมแ่สดงความรักและสนใจน้องจนออกนอกหน้าเกนิควร ให้ความรักแกพ่ี่น้องเทา่กัน

อยา่แสดงวา่รักใครมากกวา่ใคร และอาจแสดงความเห็นใจ เขาบ้างเวลาทีน้่องกวนหรอื
รังแกเขา อยา่พูดหรอืแสดงกริยิาวา่รักน้องมากกวา่

9. ผู้ใหญ ่พ่อแมค่วรระวังคำพูด หรอืจะกระทำใดๆ ทีท่ำให้เด็กเสยีกำลังใจหรอืเป็น
ปมด้อย

10. เม ือ่น้องโตเลน่กับพี่มกีารทะเลาะกัน พ่อแมค่วรทำตัวเป็นกลางไมเ่ข้าฝา่ยหนึง่ฝา่ยใด
ถ้าทะเลาะกันต้องทำโทษท้ังคู ่เชน่

ให้แยกกันเลน่คนละห้อง ถ้าอยากเลน่ด้วยกันต้องไมท่ะเลาะกัน
ทำโทษด้วยการให้เหตุผลเชน่ทำไมจงึโดนทำโทษ หรอืไมใ่ห้บางส ิง่บางอยา่ง
ท ีช่อบ เชน่ ไมใ่ห้ดูรายการโทรทัศน์ ไมพ่าไปเท ีย่ว เป็นต้น

11. เวลาซ ื้อของให้น้องใหมค่วรซ ื้อให้พี่ด้วย
12. ถ้าเด็กดตีอ่น้องควรให้รางวัล
13. ในบางโอกาสควรให้คนพี่นัง่ตัก นอนตัก แมบ้่าง จะทำให้เด็กพอใจและไมเ่ห็นความ

เปลยีนแปลงมากนัก

ความรักพี่รักน้องในเด็กมไิด้เกดิตดิตัวมากับเด็ก แตไ่ด้รับการปลูกฝังให้มขีึ้นจากทา่ทขีองพ่อ
แมท่ ีใ่ห้ความรักและมัน่ใจแกเ่ด็ก เด็กท ีรู้่สกึวา่ตนเป็นท ีรั่กและต้องการของพ่อแมมั่กไมอ่จิฉา
น้อง และมคีวามพอใจทีเ่ห็นสมาชกิใหมเ่พิ่มขึ้นในครอบครัว
ข. ความดื้อ เป็นความรู้สกึตอ่ต้านซ ึง่เป็นลักษณะของเด็กในวัยนี้โดยเฉพาะในชว่งอายุ 2-3 ฝ
ป ีเพราะเขาอยูใ่นระยะปฏเิสธไมย่อมใคร จะดื้ออยา่งท ีเ่ขาต้องการทำเทา่น้ัน อาจเนือ่งมาจาก
ความไมเ่ข้าใจกันระหวา่งเด็กกับผู้ใหญ ่ผู้ใหญบั่งคับเกนิกวา่เหตุ ต้ังกฎเกณฑ์มากเกนิไป หรอื
ทำตนไมส่มำ่เสมอทำให้เด็กไมไ่ด้เรยีนรู้อะไร



วธิแีก้ไข

 

1. ผู้ใหญพ่่อแมค่วรรว่มมอืในการอบรมเด็ก ไมขั่ดแย้งกัน
2. ต้ังกฎเกณฑ์ทีเ่ด็กสามารถทำได้ตามวัยและตามความสามารถของเขา
3. เวลาเด็กทำอะไรควรชว่ยแนะนำในแนวทางทีเ่หมาะสมด้วยเหตุด้วยผล
4. งดการดุและการลงโทษพรำ่เพรือ่ ไมบั่งคับเด็กจนเกนิไป
5. ให้คำชมเชยเมือ่เด็กทำดี

แนวทางในการเล ี้ยงดูอบรมเด็กให้มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี

 

1. ให้เด็กได้รับอาหารท ีม่คุีณคา่ทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอเพื่อสมองจะได้
เจรญิเต็มท ี่

2. ให้เด็กได้พักผอ่นนอนหลับ ออกกำลังกายทีเ่หมาะสมกับเด็ก
3. พาไปตรวจสขุภาพและฉดีวัคซนีกับแพทย์เป็นระยะๆเพื่อป้องกันการเจ็บปว่ยและพิการ

ด้วยโรคตา่งๆ
4. ชว่ยฝกึหัดให้กำลังใจเด็กเมือ่เริม่คลาน นัง่ ยนื เดนิ และพูด
5. พ่อแมค่วรมคีวามเข้าใจกันซ ึง่จะทำให้เด็กรู้สกึอบอุน่มัน่คงภายในบ้าน แสดงความรัก

ความเอาใจใส ่ความหว่งใยในตัวลูกให้ลูกได้รับรู้อยูเ่สมอ ให้เขามัน่ใจวา่เขาเป็น
สมาชกิท ีม่คุีณคา่คนหนึง่ในครอบครัว

6. ชว่ยให้เด็กเตบิโตมอีารมณ์มัน่คง โดยการอบรมสัง่สอนลูกอยา่งมเีหตุผล มวีนัิยท ีด่ ีแต่
ต้องไมเ่ข้มงวดจนเกนิไป

7. ชว่ยให้เด็กเข้ากับคนอืน่ในสังคมได้ดโีดย
สนับสนุนให้เด็กได้เลน่กับเพื่อนในวัยเดยีวกัน
ให้ความรู้และประสบการณ์โดยการพูดคุยคำตอบคำถามพาไปเท ีย่วเม ือ่มโีอกาส
สง่เสรมิท ีด่ใีนตัวลูก อยา่ทำให้เกดิปมด้อยโดยการนำไปเปรยีบเทยีบกับเด็ก
อืน่ๆ
เป็นตัวอยา่งท ีด่ใีห้แกลู่กได้ทำตามในทุกๆเรือ่งๆ

8. ปฏบัิตติอ่เด็กด้วยความนิม่นวล เข้าใจความรู้สกึของเด็ก เข้าใจความต้องการของเด็ก
จะชว่ยให้เกดิสัมพันธภาพอันดตีอ่กัน
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