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นงพงา ลิ้มสวุรรณ พ.บ.

ภาควชิาจติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธบิดี

บทนำ ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจรญิขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า
สขุภาพ

กายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดขีึ้นตามไปด้วย จากความสามารถของกุมารแพทย์ แตยั่งมี
อกีสว่นหนึง่ท ี่

สำคัญพอๆกับสขุภาพกาย คอื สขุภาพจติของเด็ก เพราะผู้ท ีส่ขุภาพดคีวรจะดท้ัีงกายและใจ
กายและใจ

ไมส่ามารถแยกจากกันได้ดังท ีเ่ป็นท ีท่ราบดอียูแ่ล้ววา่ภาวะจติใจท ีไ่มเ่ป็นสขุยอ่มสง่ผลกระทบ
ถงึสขุภาพกาย

ดังเห็นได้ชัดเจนในกลุม่โรค Psychophysiologic disorders ซ ึง่ปัจจุบันทางสหรัฐอเมรกิาได้

เรยีกโรคกลุม่นี้วา่ Psychological factor affecting physical conditions ซ ึง่ย ิง่เป็นการ

ช ี้ให้เห็นชัดถงึอาการทางกายทีเ่กดิจากภาวะจติใจเป็นเหตุ

เนือ่งจากเด็กต้องอาศัยการเลี้ยงดูของผู้ใหญเ่ป็นเวลานานหลายป ีจงึจะสามารถชว่ยตนเอง

และพึ่งตนเองได้ ฉะน้ันการเลี้ยงดูและการอบรมเด็กจงึเป็นปัจจัยท ีส่ำคัญย ิง่ในการจะทำให้
เด็กมสีขุภาพ

กายและใจดเีต็มท ีต่ามศักยภาพสงูสดุ(maximum potential) ของเด็กแตล่ะคน การท ีจ่ะเป็น
เชน่นี้ได้

พ่อแมห่รอืผู้เลี้ยงดูเด็กต้องสามารถเลี้ยงดูและอบรมเด็กได้อยา่งเหมาะสมโดยอาศัย
ประสบการณ์ของ-

ตนเอง และการแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิจากการอา่นหนังสอืหรอืจากผู้รู้ กุมารแพทย์เป็นผู้หนึง่
สามารถ

ทีจ่ะมบีทบาทได้อยา่งมากในการสง่เสรมิสขุภาพจติด้วยการให้คำแนะนำและปรกึษา เพราะ
กุมารแพทย์

มักจะเป็นผู้ท ีพ่่อแมผู้่เลี้ยงดูเด็กให้ความเช ือ่ถอืและมาพบอยูแ่ล้วเสมอๆด้วยปัญหาทางกาย
เชน่ เป็นหวัด
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ตัวร้อน หรอืมาสร้างภูมคุ้ิมกันโรคให้เด็ก

จติวทิยาการเลี้ยงดูเด็ก

(Psychological aspect of child rearing)

ส ิง่จำเป็นสำหรับการเจรญิเตบิโตและการมชีวีติอยูข่องมนุษย์น้ัน แบง่ได้เป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คอื

ส ิง่จำเป็นสำหรับรา่งกาย(physical needs) เชน่ อาการ อากาศสำหรับหายใจ อุณหภูมทิ ี่
เหมาะสม

เครือ่งนุง่หม่ ทีอ่ยูอ่าศัย การรักษาพยาบาลเมือ่เจ็บปว่ย เป็นต้น นอกจากนี้แล้วมนุษย์ยังมสี ิง่
จำเป็น

สำหรับจติใจ (psychological needs)ทีจ่ะทำให้มนุษยน้ันอยูอ่ยา่งปกตสิขุ สามารถเป็นคนทีม่ ี
คุณภาพ

คอื สามารถประกอบการงานให้เป็นประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าเด็กได้รับแต่
ส ิง่จำเป็น

สำหรับรา่งกายอยา่งครบบรบูิรณ์ แตข่าดส ิง่จำเป็นสำหรับจติใจ เราก็อาจได้เด็กท ีรู่ปรา่ง
แข็งแรง

สงูใหญต่ามเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ แตอ่าจมทีา่ทางไมเ่ป็นสขุ หงอยเหงา ไมร่า่เรงิ
แจม่ใส

เช ือ่งซมึ หรอืมพีฤตกิรรมก้าวร้าว ชอบทำลาย หรอืไมส่ามารถรับผดิชอบได้ตามวัย เชน่ ไม่
สามารถ

เรยีนหนังสอืได้ ฉะน้ันควบคูกั่บแนะนำวา่เด็กอายุเทา่ใด ต้องให้นมแบบไหน อาหารเสรมิอะไร

ฉดีวัคซนีอะไร ก็ควรจะให้ความรู้พ่อแมแ่ละผู้เลี้ยงดูเด็กอายุเทา่ใดมลัีกษณะนสัิยตาม
ธรรมชาตอิยา่งไร

และเด็กต้องการตอบสนองตอ่ความต้องการทางจติใจอยา่งไรถงึจะเหมาะสมเพื่อทำสขุภาพ
จติดคีวบคู่

กับการมสีขุภาพกายดี

ความต้องการด้านจติใจของเด็ก

ความต้องการด้านจติใจของเด็กน้ันมคีวามแตกตา่งกันไปบ้างตามวัยของเด็ก แตพ่อจะสรุป

ได้กว้างๆ วา่ ส ิง่ตอ่ไปนี้มคีวามจำเป็น และเป็นท ีต้่องการสำหรับเด็กทุกคน คอื

1) ความรักความอบอุน่ เด็กรู้สกึอยากให้พ่อแมห่รอืผู้เลี้ยงดูรักตน รู้สกึวา่ตนเองเป็นท ี่

ต้องการ มคีา่สำหรับพ่อแม ่รู้สกึวา่ตนเองเป็นท ีย่อมรับ เด็กไมค่วรรู้สกึวา่พ่อแมรั่งเกยีจตน ไม่
ชอบ

ลำเอยีง ปฏเิสธหรอืไมเ่ป็นท ีต้่องการ เป็นสว่นเกนิ จำใจต้องเลี้ยงดูตน และไมค่วรรู้สกึม ี



ปมด้อยหรอื

น้อยเนื้อตำ่ใจตา่งๆ นาๆ เจตคตหิรอืทา่ทขีองผู้ใหญท่ ีก่ลา่วมาข้างต้นนี้มอีทิธพิลอยา่งมากตอ่
จติใจของเด็ก

เก ีย่วกับเจตคตขิองพ่อแมต่อ่ลูก ส ิง่ท ีส่ำคัญทีจ่ะต้องกลา่วถงึ คอื เด็กต้องการความรักอยา่ง

เหมาะสม ไมใ่ชรั่กมากอยา่งไมม่ขีอบเขต เชน่ ตอมใจทุกอยา่งโดยไมม่เีหตุผลจนทำให้
กลายเป็นคน

ตามใจตัวเองตลอดเวลาไมส่ามารถอดทนตอ่ภาวะท ีค่นปกตธิรรมดาควรจะอดทนได้ จนกลาย
เป็นข้อ

บกพรอ่งทางบุคลกิภาพไป

2) การกระตุ้นอยา่งเหมาะสม การกระตุ้นพัฒนาการท ีเ่หมาะสมน้ันขึ้นกับวัยของเด็ก เชน่

วัยทารกแรกเกดิก็ต้องการ การอุ้ม การสัมผัส การย ิ้ม การพูดคุยด้วยเพื่อให้ได้ยนิเสยีง พอโต
ขึ้นก็

ต้องการเพิ่มขึ้น เชน่ การเลน่ การพูดคุย ของเลน่ท ีเ่หมาะสมกับวัยก็จะชว่ยกระตุ้นได้ด ีสำหรับ
เด็กใน

ขวบปแีรก เพื่อกระตุ้นการได้ยนิ การใช้สายตา ควรใช้ของเลน่ท ีเ่คลือ่นไหวทีม่สีสีด และมี
เสยีงพอโต

ขึ้นอกีเด็กจะต้องการการกระตุ้นเพื่อลดการเคลือ่นไหว ควรใช้กล้ามเนื้อสว่นตา่งๆ เชน่ การใช้
นิ้วมอื

การใช้มอืเท้า และอืน่ๆ การกระตุ้นตา่งๆ นี้ผลทางจติใจทีไ่ด้คอืเด็กรู้สกึได้รับความรัก ความ
สนใจ และ

ทีส่ำคัญ คอื ได้กระตุ้นความรู้สกึอยากรู้อยากเห็น ความสนใจตอ่ส ิง่แวดล้อม ความรู้สกึสนุก
อยากทดลอง

อยากลองทำ ทำให้รู้สกึมคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออกตามไปด้วย

3. ความรู้สกึมัน่คงปลอดภัย (Security and protection)ความรู้สกึมัง่คงปลอดภัย

ของเด็กได้มาจากส ิง่แวดล้อมรอบข้าง โดยเฉพาะพ่อแม ่ถ้าพ่อแมม่คีวามสัมพันธ์ท ีด่ตีอ่กัน
ครอบครัวสงบ

สขุ เด็กจะไมรู้่สกึกลัววา่จะถูกทอดทิ้ง บอ่ยคร้ังท ีพ่บวา่เด็กมอีาการทางกาย เชน่ ปวดหัว ปวด
ท้อง

โดยไมม่โีรคทางกายเป็นเหตุแตก่ลับสัมพันธ์กับเวลาเด็กเกดิรู้สกึเครยีด รู้สกึกลัวท ีเ่ห็นพ่อแม่
ทะเลาะกัน

ทำร้ายรา่งกายกัน หรอืกำลังจะหยา่ร้างกัน

นอกจากน้ันเด็กก็ยังต้องการความรู้สกึวา่ผู้ใหญส่ามารถปกป้องตนได้ ไมป่ลอ่ยให้เกดิ



อันตรายกับตน เด็กควรได้รับการปกป้องจากอันตรายทางกาย เชน่ อุบัตเิหตุตา่งๆ และควรได้
รับการ

ปกป้องไมใ่ห้รับความกระทบกระเทอืนใจอยา่งรุนแรง (psychic trauma), เชน่ ภาพอุบัตเิหตุท ี่
นา่

สยดสยองมาก ภาพภัยพิบัตติามธรรมชาตทิ ีร้่ายแรงนา่สพึงกลัว ภาพเกีย่วกับทางเพศทีไ่ม ่
เหมาะสมกับวัย

ของเด็ก และควรเตรยีมตัวเตรยีมใจให้เด็กสำหรับเหตุการณ์สำคัญๆเชน่การมน้ีองใหม ่การ
ผา่ตัดเป็นต้น

4) คำแนะนำและการสนับสนุน (Guidance and support) เด็กต้องการคำแนะนำ

หรอืคำช ี้แนะจากผู้ใหญว่า่อะไรเป็นอะไร เชน่ บทบาททีเ่หมาะสมตามเพศของเด็กหญงิหรอื
เด็กชาย

การปฏบัิตตัิวในสังคม คา่นยิม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณตีา่งๆ และควรให้การสนับสนุน
ชว่ยเหลอืใน

เรือ่งตา่งๆ ทีเ่ห็นเหมาะสม เชน่ กจิกรรมทีเ่ด็กต้องการจะทำ อาจชว่ยด้านการเงนิหรอืชว่ยหา
อุปกรณ์

ชว่ยให้ความคดิ

5) ความสมำ่เสมอ และการมขีอบเขต (Consistency and limits) ท้ัง 2 อยา่งมี

มคีวามสำคัญทีจ่ะทำให้เด็กเรยีนรู้วา่อะไรถูกอะไรผดิ อะไรทำได้หรอืไมไ่ด้ ไมสั่บสนท้ัง
ความคดิและ

การปฏบัิต ิกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ควรจะมเีหตุผลและมกีารปฏบัิตเิสมอต้นเสมอปลาย เชน่ ไมใ่ห้ใส ่
รองเท้าเข้า

ในบ้าน เพราะทำให้บ้านสกปรก ก็ควรเป็นเชน่นี้ตลอดไป ไมใ่ชเ่วลามเีด็กรับใช้ใสไ่ด้ เวลาแม่
ต้องทำ

ความสะอาดเองใสไ่มไ่ด้หรอืวันหนึง่ไมย่อมให้ทำส ิง่หนึง่แตพ่ออกีวันทำส ิง่เดยีวกันก็ยอมให้
ทำได้ ส ิง่เหลา่นี้

อาจเป็นการเตะบอลล์เลน่ในบ้าน การฉกีกระดาษจากหนังสอื การขดีเขยีนทีฝ่าผนังบ้าน
ผู้ใหญบ่างคนไม่

แนใ่จวา่อะไรควรจะห้ามเด็ก อะไรไมค่วรห้าม กลัวจะตามใจมากไป หรอืเข้มงวดเกนิไปก็ให้
ถอืหลัก

งา่ยๆ วา่ม ี3 อยา่งท ีเ่ด็กทำไมไ่ด้แนน่อน คอื

1. การทำร้ายตัวเอง (รวมท้ังการเลน่ท ีเ่ป็นอันตราย เชน่ ของมคีม)

2. การทำร้ายผู้อ ืน่



3. การทำลายส ิง่ของ

6) ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์ วัยเด็กเป็นวัยท ีม่กีำลังงานในตัวมาก เด็ก

ต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์ เชน่ การเลน่ การออกกำลังกายในเกม
กฬีาตา่ง ๆ

การมกีจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม ถ้าผู้ใหญไ่มเ่ห็นความสำคัญข้อนี้อาจต้องการให้เด็กอยูอ่ยา่ง
สงบเรยีบร้อย

เสมอ อาจทำให้กลายเป็นเด็กเก็บกด ไมก่ล้าแสดงออก เช ือ่งซมึหรอืเฉ ีอ่ยชา ไมร่า่เรงิแจม่ใส
ไมม่ ี

ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์

การอบรมเด็ก

(Discipline technique of children)

ผู้ท ีเ่คยเลี้ยงดูเด็ก คงทราบดทีุกคนวา่ ไมว่า่เด็กคนหนึง่จะเป็นเด็กดเีพียงใดก็ตาม ในบาง

คร้ังบางคราวก็ยังอาจมปัีญหาเกีย่วกับพฤตกิรรมเกดิขึ้นได้ ซ ึง่ผู้ใหญจ่ำเป็นต้องมวีธิกีารท ีจ่ะ
แก้ไข

พฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม และให้เด็กเรยีนรู้พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและสามารถควบคุมตัวเอง
ให้มคีวาม

ประพฤตทิ ีสั่งคมยอมรับได้โดยไมต้่องอาศัยผู้ใหญค่อยควบคุมในเวลาตอ่มา พฤตกิรรมทีไ่ม ่
เหมาะสมหรอื

พฤตกิรรมทีเ่ราไมต้่องการในเด็กมักได้แก่

- การไมเ่ช ือ่ฟังเม ือ่ห้ามปราม เชน่ การปนีปา่ยไปบนทีส่งู

- การไมย่อมทำอะไรบางอยา่งท ีผู้่ใหญต้่องการให้ทำ เชน่ ทำการบ้าน เก็บของเลน่เข้าท ี่

ทำงานทีไ่ด้รับมอบหมาย

- พฤตกิรรมก้าวร้าว รุนแรง เชน่ ตน้ีอง ใช้ถ้อยคำหยาบคาย การทำลายส ิง่ของเมือ่โกรธ

หรอืถูกขัดใจ

พ่อแมจ่ำนวนมากไมท่ราบวา่จะจัดการอยา่งไรกับพฤตกิรรมเหลา่นี้ของลูกถงึจะให้ผลดกัีบเด็ก

ปัจจุบันความรู้เก ีย่วกับพฤตกิรรมของมนุษย์มมีากขึ้น แตพ่่อแมทั่ว่ไปมักจะยังไมไ่ด้รับ
ประโยชน์จากความรู้

นี้มแีตนั่กวชิาการและผู้ท ีท่ำงานเก ีย่วข้องกับสขุภาพจติเด็กจำนวนหนึง่เทา่น้ัน ความรู้ความ
เข้าใจให้การ

อบรมเลี้ยงดูเด็กท ีถู่กต้องสมควรได้รับการเผยแพรอ่อกไปให้มากทีส่ดุเทา่ท ีจ่ะมากได้ วธิกีาร



ตอบสนอง

ตอ่พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมของเด็กทำได้ดังนี้

1. การใช้เหตุผล (Reasoning)

การให้เหตุผลอยา่งตรงไปตรงมาซ ึง่เด็กสามารถเข้าใจ มักจะสามารถแก้ไขพฤตกิรรม

ได้ในเด็กย ิง่เล็กการให้เหตุผลต้องแบบงา่ย ส้ัน ไมพู่ดยดืยาว เชน่ มดีเลน่ไมไ่ด้เพราะจะบาด
มอืหนู

หนูไมป่นีขึ้นท ีส่งูเดี๋ยวจะตกลงมาเจ็บ

2. การใช้ทา่ทที ีห่นักแนน่และจรงิจัง (Firmness)

เวลาทีผู้่ใหญต้่องการให้เด็กทำอะไรแล้วเด็กอดิเอ ื้อน ไมย่อมทำ วธิหีนึง่ท ีไ่ด้ผลคอืต้อง

พูดให้หนักแนน่และจรงิจังวา่ให้ทำเดี๋ยวนี้ อาจต้องใช้ทา่ทปีระกอบด้วย เชน่ ลุกขึ้นจูงมอืเด็ก
ให้ไปทำส ิง่

ท ีต้่องทำ เชน่ เด็กอดิเอ ือ่นไมย่อมทำการบ้านแม้จะพูดเตอืนแล้วหลายคร้ัง แมต้่องแสดงให้
เห็นวา่แม่

หมายถงึวา่ลูกต้องทำการบ้านแล้วโดยบอกด้วยเสยีงท ีห่นักแนน่วา่เอาสมุดการบ้านออกมา
แล้วนัง่ลงทำ

เดี๋ยวนี้เลย ถ้าเด็กไมย่อมลุกก็ต้องจูงมอืไปเอาสมุด ดนิสอมานัง่ลงให้ทำและเฝ้าให้ทำถ้า
จำเป็น

3. การใช้ส ิง่ทดแทน (Alternative response)

เวลาห้ามไมใ่ห้เด็กทำส ิง่หนึง่ส ิง่ใด ควรสอนเด็กไปด้วยวา่ส ิง่ไหนทีท่ำแทนได้ เชน่

เด็กเลน่ของแหลมอยูจ่ะเอาจากมอืเด็กก็ให้เอาของอืน่ท ีน่า่สนใจกวา่มาให้เด็กแทน ไมค่วร
หยบิของแหลม

จากมอืเด็กเฉยๆ ซ ึง่เด็กจะร้องอาละวาดตอ่ หรอืเห็นเด็กขดีเขยีนฝาผนังบ้านอยูห้่ามไมใ่ห้ทำ
เพราะ

สกปรกบ้าน ก็ควรหากระดาษมาให้เด็กได้เขยีนแทน เป็นต้น

4. ให้สามารถแสดงความคดิเห็นและความรู้สกึ (Freedom to discuss ideas and

feelings)

ควรให้เด็กรู้สกึวา่เม ือ่มคีวามคดิเห็นอยา่งไรก็สามารถพูดออกมาได้อยา่งอสิระ หรอืมี

ความรู้สกึอยา่งไรก็สามารถพูดคุยช ี้แจงได้ เชน่ เด็กอาจต้องการตัดสนิใจเองในการเลอืกของ
ใช้สว่นตัว

ไมใ่ชแ่มเ่ลอืกให้ แล้วเด็กต้องใช้ท้ังท ีไ่มช่อบไมถู่กใจ



5. การให้รางวัล (Positive reinforcement)

เม ือ่เด็กมพีฤตกิรรมทีถู่กต้องเหมาะสมแล้ว เพื่อให้พฤตกิรรมน้ันเกดิขึ้นอกีไมห่ายไป

ผู้ใหญค่วรให้รางวัลสำหรับพฤตกิรรมน้ัน อาจเป็นการกลา่วชมด้วยวาจา แสดงกริยิาช ืน่ชม
พอใจใน

พฤตกิรรมน้ัน เชน่ โอบกอด ลูบหัว ปัญหาคอืผู้ใหญมั่กจะละเลยไมก่ลา่วคำชมเชยเด็ก เพราะ
เห็นเป็น

พฤตกิรรมธรรมดาๆ เชน่เด็กยอมแปรงฟันเอง แตง่ตัวเอง แตจ่ะดุวา่หรอืตเิตยีนเด็กเมือ่เด็กไม่
ยอมชว่ย

ตัวเอง

การให้รางวัลเด็กอาจให้ได้อกีแบบคอื ให้เม ือ่เด็กหยุดพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม

(Omission training)เชน่ กลา่วชมเชย หรอืให้รางวัลแบบอืน่เม ือ่ลูกสองคนเลน่กันด้วยดไีม่
ทะเลาะ

ไมต่กัีนในชว่งตลอดสองวันทีผ่า่นมา

6. การเลกิให้ความสนใจ (Ignoring)

เป็นธรรมชาตขิองเด็กทุกคนทีต้่องการได้รับความสนใจจากผู้อ ืน่ ฉะน้ัน เม ือ่เด็กมี

พฤตกิรรมทีไ่มพ่ึงประสงค์ เราอาจใช้วธิเีลกิให้ความสนใจขณะทีเ่ด็กกำลังกระทำพฤตกิรรม
น้ัน และให้

ความสนใจหรอืให้รางวัลกับเด็กท ีม่พีฤตกิรรมทีเ่ราต้องการแทน ตัวอยา่ง เชน่ ลูกคนหนึง่กนิ
อาหารดี

อกีคนไมค่อ่ยยอมกนิเลน่ไปเรือ่ยๆ แมก่็อาจชมคนทีก่นิอาหารดแีตเ่ฉยๆ ไมแ่สดงความสนใจ
กับลูกคนทีไ่ม ่

ยอมกนิแตเ่ขีย่อาหารเลน่อยู ่โดยไมจ่ำเป็นต้องดุวา่

7. การเป็นแบบอยา่งท ีด่ขีองผู้ใหญใ่ห้กับเด็ก (Positive model)

ผู้ใหญโ่ดยเฉพาะพ่อแมค่วรทำตัวเป็นแบบอยา่งท ีด่ใีห้กับลูก พฤตกิรรมสว่นใหญข่องมนุษย์

น้ันมาเรยีนรู้ภายหลัง ไมใ่ชถ่า่ยทอดตามพันธุกรรมอยา่งท ีห่ลายๆ คนเข้าใจ เด็กจะเอาอยา่ง
ผู้ใหญท่ ีอ่ยู ่

ใกล้ชดิ โดยดูจากการกระทำของผู้ใหญม่ากกวา่การสัง่สอนด้วยวาจา เชน่พูดสอนวา่การพูด
ปดเป็นส ิง่ไมด่ี

ห้ามทำ แตพ่อมคีนทีพ่่อแมไ่มต้่องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกวา่ พ่อแมไ่มอ่ยูบ้่าน การ
กระทำแบบนี้

ก็เทา่กับสอนลูกวา่ท ีจ่รงิพูดปดได้



8. การลงโทษ (Punishment)

โดยทัว่ไปจะพยายามไมใ่ช้การลงโทษ นอกจากวธิอี ืน่ๆ ทีก่ลา่วมาแล้วไมไ่ด้ผล

ส ิง่สำคัญทีส่ดุคอืเวลาใช้การทำโทษนี้ ผู้ใช้ต้องไมใ่ช้ด้วยอารมณ์โกรธ เกลยีด ไมช่อบเด็ก
เพราะจะทำให้

เด็กย ิง่ตอ่ต้าน เวลาใช้ควรแสดงให้เด็กเห็นวา่เราต้องการเพียงหยุดพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม
เทา่น้ันและ

พร้อมทีจ่ะหยุดการลงโทษเมือ่เด็กคดิวา่สามารถควบคุมตัวเองให้ไมป่ระพฤต ิไมเ่หมาะสมอกี
การลงโทษ

มต้ัีงแตเ่บาๆ จนไปถงึระดับทีรุ่นแรงขึ้น

8.1 การดุวา่ การดุวา่ด้วยวาจาในเด็กบางคนก็ได้ผลด ีสามารถหยุดการกระทำ

อันไมส่มควรของเด็ก ควรใช้เม ือ่การบอกห้าม และการใช้เหตุผลไมไ่ด้ผลแล้ว

8.2 แยกเด็กออกไปอยูต่ามลำพัง เชน่ เด็กนักเรยีนคนหนึง่คุยมากขณะเรยีน รบกวน

คนอืน่บอ่ยๆ ก็อาจแยกเด็กไปนัง่คนเดยีว หันหน้าเข้ามุมห้อง ทำให้เด็กไมส่นุก เบือ่ท ีเ่ด็ก
ทัว่ไปจะไมช่อบ

อยา่งมาก

8.3 การปรับ ให้เด็กรับผดิชอบกับของเสยีหายทีเ่ด็กทำไป เชน่ เด็กคนหนึง่โกรธ

แมท่ ีขั่ดใจ แล้ววิง่ไปถอนต้นไม้ของแมท่ ีเ่พิ่งปลูก จงึให้แมหั่กเงนิคา่ขนมเด็กทลีะเล็กละน้อย
ชดใช้คา่ต้นไม้

ท ีซ่ ื้อมา

8.4 การต ีการตอีาจทำให้เด็กหยุดประพฤตทิ ีไ่มพ่ึงประสงค์ได้บางคร้ัง แตก่ารใช้

กำลังกับเด็กมข้ีอเสยีด้วย คอื ถ้าใช้บอ่ยๆ จะทำลายความสัมพันธ์ ระหวา่ง เด็กและผู้ใหญ่
และเด็กจะ

ใช้วธิรุีนแรงและใช้กำลังบ้าง เพราะเอาอยา่งผู้ใหญแ่ละรู้สกึคับข้องใจทีผู้่ใหญใ่ช้วธิรุีนแรงกับ
ตน เชน่

อาจไปชกตอ่ยเพื่อนท ีโ่รงเรยีนบอ่ยๆ จนเป็นปัญหาเกดิขึ้น

สรุป

จติวทิยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็กน้ันไมใ่ชข่องยากจนเกนิไป ขอเพียงแตพ่่อแม ่และผู้เก ีย่ว

ข้องกับเด็กมองเห็นความสำคัญและความจำเป็นท ีจ่ะต้องรู้และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
เทา่น้ัน ก็จะ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางกายและใจของเด็กได้มาก จงึหวังวา่การพยายาม



เผยแพรค่วามรู้อันนี้

จะเป็นประโยชน์ตอ่ๆ ไป
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