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TO

 - สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ - 

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่าน  คือผู้ที่มีความเอาใจใส่และปรารถนาแต่สิ่ง
ที่ดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยให้ท่านมีวิธีในการเี้ยงดูและฝึกวินัยเด็กเล็ก
ให้เติบโตเป็นคนที่มีความสุข  มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้ใหฐ่ที่
ดีในอนาคต  มีชีวิตที่มีความสุขและดีขึ้นตลอดไป

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่าน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้  เพื่อ
ต้องการให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  สำาหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร
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ดร.โธมัส  ฟีแลน  ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับสากล  ท่าน

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเด็ก  นอกจากนี้ยังเป็น 

นักเขียนและบรรยายในเรือ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และโรคซน

สมาธิสั้น  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิก  

ปัจจุบัน  ดร.ฟีแลนท�างานในเขตชนบทของเมืองชิคาโก้

- เกี่ยวกับผู้เขียน -

หมายเหตุ  :  หนังสือเล่มนี้ใช้หลักการและแนวทางการเลี้ยงเด็ก
โดยใช้วิธี  Time Out  (ไทม์เอาต์)  เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กโดย 
ไม่ต้องตี  แต่ได้ผลดี  โดยให้เข้าไปพักสงบสติอารมณ์เป็นเวลาประมาณ  
2-5  นาที  เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรท�าอีก  เหมาะส�าหรับ

การเลี้ยงดูเด็กอายุ  2-12  ขวบ

ความหมายของค�าว่า Time Out (ไทม์เอาต์) หมายถึงการหยุดพัก
ชั่วคราว  การขอเวลานอก  การแยกไปเข้าห้อง  หรือเข้ามุมเพื่อไปพักสงบ
สติอารมณ์  ท้ังน้ีในหนังสือเล่มน้ีจะใช้ค�าว่า “เข้ามุม”  แทนความหมาย

ดังกล่าวนี้  เมื่อเด็กสงบได้แล้วพ่อแม่  ผู้ปกครอง  หรือครูจะพูดคุย 
ท�าความเข้าใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นและควรแก้ไข
อย่างไร  ด้วยน�้าเสียงผ่อนคลายและโอบกอดเด็กให้รับรู้ความรักที่มีต่อเขา

พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร  ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงใช้ทุน
ได้ท�างานเป็นแพทย์ประจ�ากองแพทย์  สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนกลาง  พบว่าปัญหาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก

ครอบครัวจึงเลอืกศกึษาต่อจนได้รับวฒิุบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์  และหนังสืออนุมัติ  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการและพฤติกรรม  หลังจากนั้นท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าสถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพฒันาเดก็และครอบครัว  ก่อนออกมาประกอบวชิาชพีอสิระด้านกมุารแพทย์ด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรม  นักฝึกอบรม  และนักวิชาการอิสระ

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -
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ในความเป็นเด็ก  วฒุภิาวะหรอือารมณ์จะพลุง่พล่านได้ง่าย  

วิธีท่ีจะควบคุมได้คือการมีสติ ด้วยการสงบสติ  หยุดพัก  เพื่อต้ังสติ และ

ขบคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น  ในต่างประเทศจึงมักให้วิธี  Time  Out   

(ไทม์เอาต์)  ความหมายของค�าว่า  Time  Out  (ไทม์เอาต์)  หมายถึง  

การหยุดพักชั่วคราว  การขอเวลานอก  การแยกไปเข้าห้องหรือเข้ามุมเพื่อ

ไปพักสงบสติอารมณ์  สงบสติ  พ่อแม่มักจะใช้วิธีนี้เพื่อปรับพฤติกรรม

ของเด็กแทนการลงโทษ  หลักการและแนวทางการเลี้ยงเด็กนี้เป็นวิธีการ

ปรับพฤติกรรมเด็กโดยไม่ต้องตี  แต่ได้ผลดี  โดยให้เข้าไปพักสงบสติ

อารมณ์เป็นเวลาประมาณ  2-5  นาที  เพ่ือให้เขาเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่

ควรท�าอีก  เหมาะส�าหรับการเลี้ยงดูเด็กอายุ  2-12  ขวบ

หนังสือ  “1.2.3 เมจิก : วิธีเลี้ยงดูและฝึกวินัยเด็กเล็ก  ด้วยการ

ปรับพฤติกรรม แทนการลงโทษ”   เล่มนี ้ เป็น  หนังสือดี  แปลจากหนงัสอื  

1-2-3 Magic : 3-Step Discipline for Calm, Effective, and Happy 

Parenting  เขียนโดย  ดร. Thomas W. Phelan  มีเนื้อหาในการสอน

พ่อแม่ในเร่ืองการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเด็กเล็ก  งานส�าคัญ  3  อย่างที่พ่อ

แม่ต้องท�าคือ  ควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  สนับสนุนพฤติกรรมที่ 

ดี ๆ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกให้มั่นคง  ซ่ึงจะช่วย

ท�าให้ท่านมีเทคนิค  วิธีการ  ในการสอนเด็กให้เป็นคนมีคุรภาพ  และมี

ชีวิตท่ีดีขึ้นได้

ส�านักพิมพ์                     มีความภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์  หนังสือดี  

เล่มนี้ ให้ท่านได้ประยุกต์วิธีการและวิธีคิดท่ีดีต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้ประสบความส�าเร็จ  เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและผู้คนรอบข้างให้มี

ชีวิตท่ีดีขึ้นได้ตลอดไป

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้
สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ  บรรณาธิการ



6               วิธีเลี้ยงดู และฝึกวินัยเด็กเล็ก            โดย  ดร.โทมัส  ฟีแลน 

โปรแกรม  1-2-3  เมจิกท�าให้การเลี้ยงลูก

เป็นเรื่องสนุกสนานอีกครั้ง

“ผมแนะน�ำหนังสือเล่มนี้ให้พ่อแม่ท่ีมัวเสียเวลำตะคอก  
หรือดุด่ำว่ำกล่ำวลูก  แทนที่จะยิ้มและหัวเรำะกับลูก”

“สิ่งเดียวที่ดิฉันพูดได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้  คือ  ท�ำได ้
ผลจริง  เหมือนมีเวทมนตร์!”

“เวลำที่ไม่ต้องตะเบ็งเสียงใส่ลูกดิฉันรู้สึกผ่อนคลำย  คุณ
ควรใช้โปรแกรม 1-2-3  เมจิกถ้ำอยำกให้ลกูท�ำตัวดขีึน้อย่ำงรวดเร็ว” 

1-2-3  เมจิกจะท�าให้คุณกลับมาควบคุมดูแลบ้าน  และใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุขกับลูกอีกคร้ัง  เพราะโปรแกรมนี้ช่วยให้คุณก�าหนดกติกาส�าหรับลูก  

และย่อยงานของพ่อแม่เป็น  3  งานย่อย :  

1. ควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ :  เรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ ท่ีท�าให้ลูกหยุดท�าสิ่งท่ี
คุณไม่อยากให้ท�า  (คร�่าครวญ  ทะเลาะเบาะแว้ง  อาละวาดโวยวาย  พ่ี
น้องทะเลาะกัน  และอื่น ๆ อีกมากมาย)

2. สนับสนุนพฤติกรรมดี ๆ ::  เรียนรู้หลากหลายเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะท�าให้ลูกเร่ิมท�าสิ่งที่คุณอยากให้ท�า  (เก็บของ  กินข้าว  เข้านอนและ
อยู่บนที่นอน  ท�างานบ้าน  และอื่น ๆ อีกมากมาย)

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก  ให้แน่นแฟ้นข้ึน :  

เรียนรู้เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างให้คุณผูกพันรักใคร่กับลูกมากขึ้น

นอกจากนี้  คุณยังจะได้พบกับเคร่ืองมือที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์   
รวมถึงค�าแนะน�าส�าหรับปัญหาที่พบบ่อย ๆ เช่น:

-  คร�่ำครวญ  -  พี่น้องทะเลำะกัน
-  เกี่ยงกันท�ำงำนบ้ำน -  ไม่ยอมเข้ำนอนหรือตื่นกลำงดึก
-  เถียง   -  ดื้อดึง

หลายปีมานี้มีพ่อแม่นับล้านคนจากทั่วโลกใช้  โปรแกรม  1-2-3  เมจิก 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับรางวัล  ในการสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและความสุขกว่า  ซ่ึง
ท�าให้พวกเขาสนุกกับการเป็นพ่อแม่
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ส่วนท่ี 1  สร้างรากฐานที่มั่นคง 

  ส�าหรับอบรมเลี้ยงดูเด็ก

1   ปฐมบท...ก่อนเป็นพ่อแม่มืออาชีพ  

 เตรียมตัวก่อนท�ำงำนที่ส�ำคัญ

 ที่สุดในโลก

2 สิ่งที่พ่อแม่ต้องท�า

 งำน 3 อย่ำงที่ท�ำให้ลูก

 มีควำมสุขและสุขภำพ (จิต) ดี

3  ท้าทายสมมุติฐานท่ีว่า เด็กคือ
ผู้ใหญ่ตัวน้อย

 ท�ำไมจึงควรจ�ำให้ขึ้นใจว่ำ 

 “เด็กก็คือเด็ก”

4 ความผิดพลาด  2  ข้อที่ควรเลี่ยง

 อันตรำยของกำรพูด (มำกเกินไป) 
และกำรแสดงอำรมณ์ (มำกเกนิไป)

ส่วนท่ี 2  งานที่ 1 ของพ่อแม่

 “ควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ” 

5 ท�าให้การนับ... ได้ผล

 บำงครั้งควำมเงียบของคุณ

 ก็ดังกว่ำค�ำพูด

6 ค�าแนะน�าส�าหรับช่วงเวลา

 ที่เกือบต้องนับ

 ตอบทุกค�ำถำมที่ถูกถำมบ่อย

7 ฝึกวินัยลูกในท่ีสาธารณะ

 วิธีรับมือลูกเวลำอำละวำดที่ร้ำน
ขำยของและสถำนกำรณ์ที่น่ำ
กระอักกระอ่วน

8 รับมือกับปัญหาต่าง ๆ  

 : พี่น้องทะเลำะกัน ลูกอำละวำด 
ลูกงอน ลูกโกหก

9 เร่ิม... นับได้

 วิธีพูดกับลูกเกี่ยวกับโปรแกรม 
1-2-3 เมจิก และกติกำใหม่

ส่วนท่ี 3 วิธีรับมือ... เมื่อลูกท้าทาย

  และปั่นหัวพ่อแม่

10 6 วิธี ท่ีลูกใช้ท้าทายปั่นหัวพ่อแม่

 แนวทำงรับมือลูกที่ขัดขืน

 โปรแกรม 1-2-3 เมจิก  

11 เร่ืองเล่าจากสนามรบ

 เรื่องจริงจำกพ่อแม่

เกร่ินน�า

บทน�า

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

: ชั่วโมงท�างานที่ยาวนาน ไม่มีค่าจ้าง แต่ได้ผลตอบแทนดีเยี่ยม

สารบัญ



ส่วนท่ี 4  งานที่  2  ของพ่อแม่

  “สนับสนุนพฤติกรรมดี ๆ” 

12 สร้างกิจวัตรประจ�าวันท่ีชัดเจน

 วิธีจูงใจให้ลูกท�ำสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำ

13 ตื่นนอนและลุกจากท่ีนอนในตอน
เช้า

 สร้ำงกิจวัตรประจ�ำวันส�ำหรับ

 ทุกเช้ำของวัน

14 เก็บกวาดและท�างานบ้าน

 เคล็ดลับฝึกลูกเก็บของเมื่อเล่น
เสร็จ

15 เอาตัวรอดช่วงมื้อเย็น

 ท�ำอย่ำงไรเมื่อลูกไม่อยำกกิน

16 จัดการปัญหาการบ้านลูก

 ท�ำอย่ำงไรเมื่อคุณใช้เวลำ (มำก
เกินไป) กับกำรบ้ำนลูก

17 เข้านอน และยังอยู่บนที่นอน

 วิธีรับมือกับฝันร้ำยเวลำพำลูก

 เข้ำนอน

18 จัดการความคาดหวังของตัวเอง

 คุณคำดหวังอะไรจำกลูกได้บ้ำง 
และเมื่อไหร่

ส่วนท่ี 5 งานที่ 3 ของพ่อแม่“

  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

  ลูกให้แน่นแฟ้น”

19 รับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

 ท�ำไมกำรรับฟังลูกจึงส�ำคัญ

20 อันตราย... หากควบคุมหรือช่วย
ลูกมากเกินไป

 รู้ให้ได้ว่ำควรให้ลูกคิดเอง

 ตอนไหน

21 สนุกเวลาอยู่ด้วยกัน 

 : ความมหัศจรรย์ท่ีแท้จริง

 สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณท�ำได้เพื่อลูก

22 ร่วมกันแก้ปัญหา

 ท�ำไมกำรท�ำงำนเป็นทีมจึงดีกว่ำ

ส่วนท่ี 6  เพลิดเพลินกับชีวิตใหม่

23 สม�่าเสมอเข้าไว้

 ไม่เป็นไรถ้ำผิดพลำดบ้ำง

24 ครอบครัวอยู่ดีมีสุข (ของคุณ)

 โปรแกรม 1-2-3 เมจิก เปลี่ยน
ชีวิตคุณได้อย่ำงไร



เกริ่นน�ำ

หลายปีก่อน ตอนท่ี ซาราห์ มาปรึกษาผม เธออายุ   

33 ปี  เลี้ยงลูก 3 คน  เพียงคนเดียว  คร้ังแรกท่ีพบกัน  เธอเหมือนเพิ่ง

ผ่านศึกหนัก  เธอเล่าว่า  “ดร.ฟีแลนคะ  ทุกเช้ามีแต่เร่ืองแย่ ๆ  จนไม่อยาก

ลุกจากเตียงเลยค่ะ”  

“ท�าไมทุกเช้าถึงไม่อยากลุกจากเตียงล่ะครับ”  ผมถาม

“แค่คิดว่าต้องปลุกลูก ๆ มาท�าโน่นท�านี่ให้พร้อมก่อนไปโรงเรียน 

ก็ขนหัวลุกเลยค่ะ”  เธอเล่า  “ลูก ๆ ไม่ร่วมมือเลย  ไม่ว่าจะขึ้นเสียงหรือ

ดุพวกเขาแค่ไหนก็ยังทะเลาะกัน  ท�าเหมือนแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น  จนดิฉัน

อารมณ์เสียไม่มีกะจิตกะใจจะท�างาน  รู้สึกเป็นแม่ท่ีไม่ได้เร่ือง  พอเร่ิม 

วันใหม่  เร่ืองเดิม ๆ ก็เกิดข้ึนซ�้าอีก”  

พอผมถามว่าอยากลองใช้ “โปรแกรม 1-2-3 เมจิก” ไหม  ซาราห์

ตอบ  “ตอนนี้ให้ท�าอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ”  เมื่อเธอบอกลูก ๆ หลังฝึกใช้

โปรแกรมว่า  “ต่อไปทุกอย่างในบ้านต้องเปลี่ยนแปลง”  พวกเขายิ้มเยาะ

และมองเธอเหมือนเป็นตัวประหลาด  

2-3  สัปดาห์ถัดมา  ลูก ๆ  ท้ัง  3  คนเชื่อฟังซาราห์มากขึ้น  เธอ

นับ  1-2-3  เวลาพ่ีน้องทะเลาะกันและไม่เช่ือฟัง  เธอใช้กลยุทธ์ส�าหรับ  

‘พฤติกรรมท่ีควรเร่ิมท�า’  เวลาให้ลูกเก็บของ  ท�าการบ้าน  และตอนที่
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ส�าคัญที่สุด  คือต่ืนนอนตอนเช้าและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปโรงเรียน  

นอกจากนี้  เธอยังรับฟังลูกอย่างเข้าอกเข้าใจและมีช่วงเวลาอยู่กับลูก 

ทีละคนอย่างสนุกสนานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  เราเร่ิมนัดห่างขึ้น 

หลังจากที่เธอปฏิวัติภายในบ้านส�าเร็จ  

คร้ังสุดท้ายท่ีซาราห์มาพบ  เธอไม่ได้ดูแย่เหมือนวันแรก  ผมถาม

เธอว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง

“ดีมาก ๆ เลยค่ะ”  เธอตอบ  ผมขอให้ขยายความ  “ช่วยเล่าให้ฟัง

หน่อยครับว่าวันหยุดคริสต์มาสท่ีผ่านมา คุณกับลูก ๆ เป็นยังไงบ้างครับ”

“ทุกอย่างราบร่ืนค่ะ  ดิฉันไม่ใช่แม่คนเดิมอีกต่อไป”  เธอชะงัก 

นิดหนึ่งก่อนพูดต่อว่า  “ดร.ฟีแลนรู้มั้ยคะว่าที่ผ่านมาดิฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ

ว่าตัวเองเปลีย่นเป็นคนใหม่แล้ว  จนกระทัง่วนัทีล่กู ๆ  กลบัไปเรียนหนงัสอื

หลังวันหยุดคริสต์มาส”  

“หมายความว่ายังไงครับ”  ผมถาม  เธอน�้าตาคลอเล็กน้อย  ก่อน

ตอบว่า  “ดิฉันเพิ่งรู้สึกคิดถึงลูก ๆ เป็นคร้ังแรกในชีวิตเลยค่ะ”  

โปรแกรม 1-2-3 เมจิก ช่วยคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณก�าลังเลี้ยงลูกน้อย  โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  อาจเป็น 

ใบเบิกทางให้คุณอบรมเลี้ยงดูลูกได้อย่างเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. มีผู้ซ้ือหนังสือเล่มนี้มากกว่า  1.6  ล้านเล่ม

2. 1-2-3  เมจิก  ถูกแปลมากกว่า  22  ภาษา

3. หลายปีท่ีผ่านมา  1-2-3  เมจิก  เป็นหนังสือส�าหรับฝึกวินัย 

ให้เด็ก  ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์แอมะซอน

4. โปรแกรมนี้เหมาะส�าหรับคุณพ่อด้วย

5. มีหลักฐานท่ีพิสูจน์ว่าโปรแกรมนี้  “ใช้ได้ผลจริง” 



  11เกริ่นน�ำ

เหตุผลที่ดีที่สุด

โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  อธิบายวิธีจัดการพฤติกรรมเด็กอายุ

ระหว่าง 2-12 ขวบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ไม่ว่าลกูจะเป็นเดก็พเิศษ

หรือไม่ก็ตาม  แต่ถ้าลูกมีพัฒนาการสมวัย  คุณอาจเร่ิมใช้วิธีนี้ได้ต้ังแต่ลูก

อายุ 18 เดือน  และเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด  ควรจ�าไว้เสมอว่า  

1. วิธีที่ใช้ควรเป็นวิธีเดียวกับที่อธิบายไว้ในหนังสือ  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง  กฎ  ‘ไม่พูด  ไม่แสดงอารมณ์’

2. เป็นเร่ืองดีท่ีสุดหากพ่อแม่ใช้วิธีการเดียวกัน แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งใช้

วิธีนี้ อีกคนก็อาจใช้วิธีอื่นท่ีสมเหตุสมผลในการอบรมเลี้ยงดูลูกได้  

3. กรณีท่ีพ่อแม่แยกทางหรือหย่าร้างกัน  และอยู่กันคนละบ้าน  ทั้ง

พ่อและแม่ควรอบรมเลี้ยงดูลูกในแนวทางเดียวกัน  ซ่ึงอาจเป็นไป

ไม่ได้ในบางคร้ัง  แต่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งก็ยังใช้วิธีนี้ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  ถ้าคุณเลี้ยงลูกเพียงล�าพังอาจยุ่งจนไม่มีเวลาเข้า

คอร์สสอนเลีย้งลกู  ดงันัน้พ่อหรือแม่เลีย้งเดีย่วจะได้ประโยชน์อย่าง

มากจากระบบทีง่่ายและมปีระสทิธิภาพอย่างโปรแกรม  1-2-3  เมจกิ  

4. ปู่ย่าตายาย  พ่ีเลี้ยงเด็กและใครก็ตามที่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก  

สามารถน�าโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ไปใช้  บ่อยคร้ังที่ปู่ย่าตายาย

รู้จักวิธีนี้ก่อน  แล้วแนะน�าให้ลูก ๆ ใช้  ส�าหรับยุคนี้ท่ีปู่ย่าตายาย

เลี้ยงหลานมากข้ึน  ก็มีโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  เป็นตัวช่วย

5. ควรตรวจสอบว่าลูกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่า  เพราะเด็ก

ที่ป่วยหรือเป็นภูมิแพ้ หรือปวดบริเวณใด ๆ  เช่น ปวดฟัน ปวดท้อง  

อาจท�าให้อารมณ์รุนแรงขึน้และพฤตกิรรมแย่ลง  พ่อแม่จึงควรหมัน่

ตรวจสอบว่าลูกเจ็บป่วยหรือไม่สบายตัวตรงไหน  อีกเร่ืองที่ส�าคัญ

คอื  ผู้ใหญ่ควรรู้และเคารพจังหวะตามธรรมชาติของเดก็  เช่น  เวลา

กิน เวลานอน หรือเวลาขับถ่าย เด็กท่ีไม่ได้นอนกลางวัน ก�าลังหิว  

หรือปวดท้องถ่าย  อาจเปิดศึกกับพ่อแม่รุนแรงหรือบ่อยกว่าปกติ
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หมายเหตุเกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา  
และการให้ค�าปรึกษา

พ่อแม่อาจสงสัยว่าระหว่างท่ีใช้โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ควร

ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือนักจิตวิทยาหรือไม่  ผมแนะน�าว่าหาก

ลูกมีประวัติดังต่อไปนี้คือ  กังวลต่อการแยกจากมากเกินไป  หรือท�าร้าย

คนอืน่หรือท�าร้ายตนเอง  กค็วรพาลกูไปประเมนิทางจิตวทิยาและค�าแนะน�า

ก่อนเร่ิมใช้โปรแกรม  

ในการประเมินคร้ังแรกอาจรับมือเด็กกลุ่มนี้ได้ยาก  เพราะเขาเพิ่ง

ปรบัตัวกบัแนวทางการอบรมเลีย้งดท่ีูไม่คุน้เคย  คณุควรเล่าให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ที่ก�าลังปรึกษาอยู่ว่าก�าลังใช้โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  และควรน�าหนังสือ

ไปให้อ่านหากท่านไม่รู้จักโปรแกรมนี้  

ลูกควรได้รับการประเมินทางจิตวิทยาและรักษา  ในกรณีท่ีเร่ิมใช้

โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  กับลูกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ หรือขัดแย้งกัน  ท�าให้

ประสิทธิภาพของโปรแกรมด้อยลง  ท้ัง ๆ ที่เป็นวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่

ใช้แนวทางเดียวกันในการอบรมเลี้ยงดูลูก  บางครั้งแค่เข้ารับ 

ค�าปรึกษาเพียง  2-3  คร้ัง  ก็อาจช่วยให้เลี้ยงลูกไปในทิศทางท่ี 

ถูกต้อง

2. พ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน  ไม่สามารถท�าตามกฎ  “ไม่พูด  

ไม่แสดงอารมณ์” ได้ (ดูบทท่ี 4) ความตึงเครียดในชีวิตประจ�าวัน

และปัญหาอื่น ๆ  เช่น  ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า  ท�าให้พ่อแม่

บางคนไม่สามารถสงบจิตสงบใจเพื่อใช้โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  พ่อแม่ท่ีดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

หรือใช้สารเสพติด  มักสอนลูกแบบไม่คงเส้นคงวา  และระเบิด

อารมณ์ได้ง่าย
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3. หากใช้โปรแกรมนี้นานกว่า  3  สัปดาห์แล้ว  ลูกยังแสดงพฤติกรรม

ที่เป็นปัญหา  ไม่ว่าจะลองดีท้าทายหรือปั่นหัวผู้ใหญ่  

4. กฎพื้นฐานท่ีดีคือ  เชื่อสัญชาตญาณตัวเอง  หากคุณกังวลกับ 

ปัญหาใดปัญหาหนึ่งของลูกนานกว่า  6  เดือน  ก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วยวิเคราะห์ปัญหา  หากผิดปกติ  ผู้เชี่ยวชาญจะได้ให้ค�าปรึกษา  

แต่หากไม่ผิดปกติ  คุณจะได้หยุดกังวล

ปัญหาด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมรุนแรงที่พบในเด็กเล็ก  รวมถึง

ปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

- อยู่ไม่นิ่ง  หรือไม่มีสมาธิ

- ไม่เข้าใจภาษาเมือ่เทยีบกบัเดก็วยัเดยีวกนั พดูไม่สมวัย มปัีญหา

ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และสนใจสิ่งของเพียงบางสิ่งบาง

อย่าง  เช่น  ล้อรถ  กระดุมเสื้อ

- พฤติกรรมท้าทาย  ต่อต้าน  รุนแรง  ไม่เป็นมิตร  ไม่เชื่อฟัง

- กังวลมากเกินไป  หรือกังวลต่อการแยกจาก  โดยไม่เคยเป็น 

มาก่อน

- ไม่สนใจเล่นและหงุดหงิดง่าย

- ก้าวร้าว  เช่น  ตี  หรือท�าร้ายคนอื่น  และ/หรือก้าวร้าวทางวาจา  

เช่น  พูดจาหยาบคาย  ด่า  สบถ

- ไม่ท�าตามกฎ  หรือไม่ท�าตามบรรทัดฐานตามวัย  

- จู่ ๆ ก็มีปัญหาในการเรียนรู้



“ไทม์เอาต์  (Time  Out)  หมายถึง  

การหยุดพักชั่วคราว  การขอเวลานอก  

การแยกไปเข้าห้องหรือ  “เข้ามุม”  

เพ่ือไปพักสงบสติอารมณ์  สงบสติ  

เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กแทนการลงโทษ  

โดยไม่ต้องตี  แต่ได้ผลดี  

โดยให้เข้าไปพักสงบสติอารมณ์

เป็นเวลาประมาณ  2-5  นาที  

เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรท�าอีก”  



บทน�ำ

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

: ชั่วโมงท�างานที่ยาวนาน ไม่มีค่าจ้าง 
แต่ได้ผลตอบแทนดีเยี่ยม

“หนูกินหนมได้มั้ยคะแม่”  

“ไม่ได้ลูก”  

“ไมอะ”  

“ต้องกินข้าวก่อน”  

“แต่หนูอยากกินหนมก่อน”  

“แม่เพิ่งพูดไปใช่มั้ยว่าไม่ได้”  

“แม่ไม่เคยให้อะไรหนูเลย”  

“พูดอย่างนี้ได้ยังไง  แม่นี่นะไม่เคยให้อะไร  เส้ือท่ีหนูใส่  บ้านที่ 

หนูอยู่  แล้วยังป้อนข้าวหนูต้ังแต่เล็กจนโต”  

“หนูเห็นแม่ให้พ่ีโจอี้กินหนม  1  อัน”  
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“ก็พี่โจอี้เขากินข้าวอิ่มแล้ว  แต่หนูยังไม่กิน”  

“หนูสัญญาว่าจะกินข้าว”  

“อย่ามาสัญญิงสัญญาโมนิกา  เมื่อวานหนูกินขนมปังทาเนยถั่วกับ

เยลลีไปคร่ึงอันแล้วไม่ยอมกินข้าวเลย”  

“คอยดูนะแม่  หนูจะฆ่าตัวตาย  แล้วก็หนีออกจากบ้าน!”  

ขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม 1-2-3 เมจิก

การอบรมเลีย้งดเูดก็เป็นงานทีส่�าคญัท่ีสดุในโลก  เป็นประสบการณ์

ที่เพลิดเพลินท่ีสุดในชีวิต  เด็กตัวน้อยประจ๋อประแจ๋  ออดอ้อน  ท�าให้

คุณมีชีวิตชีวา  เด็กน้อยท่ีอยากรู้อยากเห็นและติดคุณหนึบ  ผู้ใหญ ่

หลายคนรู้สึกดี  มีความสุขเวลาเลี้ยงเด็ก

การเป็นพ่อหรือแม่คนอาจท�าให้ชีวิตวุ่นวายสับสน  หลายครอบครัว

เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนกบัเหตุการณ์ทีล่กูขอกนิขนมข้างต้น  หลายครอบครัว

อาจจบลงด้วยการตีหรือดุด่า  หรือต่างฝ่ายต่างพูดจาท�าร้ายจิตใจอีกฝ่าย

เพราะเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อม  “คู่มือการเลี้ยงดู”  จึงต้องมีโปรแกรม  

1-2-3  เมจิก  ทั่วโลกมีผู้ใหญ่นับล้านคนใช้โปรแกรมนี้  ไม่ว่าจะเป็นพ่อ

แม่  ปู่ย่าตายาย  ครู  พ่ีเลี้ยงเด็ก  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  และผู้ใหญ่

ทีม่ส่ีวนในการอบรมเลีย้งดเูดก็  โดยมเีป้าหมายเดยีวกนั  คอืต้องการเลีย้ง

เด็กให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง

ท�าไมทุกคนจึงสนใจโปรแกรมนี้  มีผู้ปกครองพูดว่า  “ดิฉันเล้ียงลูก

อย่างมีความสุข  และเป็นแม่อย่างที่รู้ว่าตัวเองเป็นได้  เพราะเรียนและ

ท�าความเข้าใจโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ได้ง่าย  น�ามาใช้ได้ผลจริง”  

ภายหลังเปิดตัวโปรแกรมนี้มานานกว่า  25  ปี  เรายังคงได้ยินพ่อ

แม่พูดว่า  “ลูกของดิฉัน/ผม  เป็นเด็กท่ีน่าทึ่ง  ตอนนี้พวกเขาเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดี  พวกเรามีความสุขและภูมิใจในตัวเขา”  
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โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย

ในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสุขและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้ดี  

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ  โปรแกรมนี้ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีฉลาดทาง

อารมณ์  จัดการความรู้สึกของตนเองได้  เข้าอกเข้าใจและตอบสนอง

อารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

เราเร่ิมท�าตามวิธีท่ีอธิบายในหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยาก  โดยใช้เวลา

เรียนรู้ประมาณ  3-4  ช่ัวโมง  คนท่ีจะใช้โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ต้อง

มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ

แล้วจะเริ่มต้นอย่างไร

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ  คุณควรคุยกับสามี/ภรรยาหรือผู้ใหญ่ 

ที่มีส่วนในการเลี้ยงลูก  ถ้าคุณเลี้ยงลูกตามล�าพัง  ให้หายใจเข้าลึก ๆ  ก่อน

อธิบายแนวทางการฝึกให้ลูกฟัง  หากคุณเป็นปู่ย่าตายายก็ให้ท�าแบบ

เดียวกัน  ถ้าคุณไม่ลงมือท�าทันที  ก็อาจยุติปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้สักที

เมื่อเรียนรู้โปรแกรม 1-2-3  เมจิก  จบแล้ว  คุณจะรู้ว่าควรหรือ 

ไม่ควรท�าอะไร  ควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไร  ทุกคร้ังท่ีเผชิญปัญหา  

หรือเกิดสถานการณ์ที่ยุ่งยากขณะอยู่กับลูก  แม้ว่าโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  

จะมีแนวคิดพื้นฐานเพียง  2-3  เร่ือง  แต่เป็นเร่ืองส�าคัญ  ซึ่งคุณท�าได้

แม้ขณะที่กังวล  สับสน  หรือหงุดหงิด  (เหมือนพ่อแม่อีกหลายคน)  คุณ

ยังเป็นพ่อแม่ที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพ  แม้ในเวลาที่เร่งรีบ  วุ่นกับงาน  

หรือหมกมุ่นอยู่กับเร่ืองอื่น
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คุณจะเผชิญกับอะไร
เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม 1-2-3 เมจิก  

เมือ่เร่ิมใช้โปรแกรม ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุกบัลกูจะเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว  ซ่ึงเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้าย  

ข่าวดี  คือ  มีเด็กจ�านวนคร่ึงหนึ่งร่วมมือทันที  ‘ราวปาฏิหาริย์’  

ข่าวร้าย  คือ  มีเด็กอีกคร่ึงท�าตัวแย่ลง  พยายามท้าทายว่าคุณ 

เอาจริงหรือเปล่า  แต่เด็กกลุ่มนี้จะร่วมมือในวันท่ี  7-10  ถ้าคุณไม่เถียง  

ตะคอก  หรือตี  หลังจากนั้นคุณจะได้ใช้ชีวิตกับลูกอย่างมีความสุข

คุณจะพบกับความสงบสุขภายในบ้านและลูก ๆ ก็น่ารักกว่าเดิม  

และคุณจะนับถือตัวเองในฐานะพ่อแม่  

ก่อนพูดรายละเอียดของโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  เรามาท�า 

ความเข้าใจแนวคิดส�าคัญท่ีท�าให้โปรแกรม  1-2-3  เมจิก  ใช้ได้ผลกัน

1. ปฐมบทที่มีประสิทธิภาพและน�าไปสู่ปรัชญาการอบรมเลี้ยงดูลูก  

(บทที่  1)

2. งานหลัก  3  งาน  ของพ่อแม่  (บทที่  2)  

3. สมมุติฐานอันตรายของพ่อแม่  หรือครู  หรือผู้อบรมเลี้ยงดูเด็ก  

อาจแช่งเด็กให้เป็นตามท่ีผู้ใหญ่บอกไว้  (บทที่  3)

4. ข้อผิดพลาดในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  2  ข้อ  มักมีสาเหตุมาจาก

ผู้ใหญ่  (บทท่ี  4)
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ส่วนท่ี 1
สร้ำงรำกฐำนที่มั่นคง
ส�ำหรับอบรมเล้ียงดูเด็ก

บทที่  1

ปฐมบท...  ก่อนเป็นพ่อแม่มืออาชีพ

เตรียมตัวก่อนท�างานที่ส�าคัญที่สุดในโลก

บทที่  2

สิ่งที่พ่อแม่ต้องท�า

งาน 3 อย่างท่ีท�าให้ลูกมีความสุขและสุขภาพ (จิต) ดี

บทที่  3

ท้าทายสมมุติฐานที่ว่า เด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย

ท�าไมจึงควรจ�าให้ข้ึนใจว่า “เด็กก็คือเด็ก”

บทที่  4

ความผิดพลาด 2 ข้อที่ควรหลีกเลี่ยง

อันตรายของการพูด (มากเกินไป) 

และการแสดงอารมณ์ (มากเกินไป)





1
ปฐมบท...

ก่อนเป็นพ่อแม่มืออาชีพ

เตรียมตัวก่อนท�างาน
ที่ส�าคัญที่สุดในโลก

คุณไม่มีทางรู ้ล่วงหน้าว่าการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็น 

อย่างไรก่อนที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง  สิ่งเดียวท่ีจ�าได้คือ  ความรู้สึกงงงวย

ในวันที่พาลูกคนแรกกลับบ้าน  ผมยืนยันว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกให ้

เติบใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเหนื่อยยากแต่ได้ความช่ืนใจเป็นรางวัล

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่ของโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  คือ  

ท�างานแบบมืออาชีพ  หรืออีกนัยหน่ึงคือ  หากได้รับการฝึกฝนก็จะช่วย 

ให้ท�างานได้ง่ายข้ึน  แต่การฝึกก็ไม่ควรใช้เวลาเป็นปี ๆ หรือเข้าห้องสมุด

เพ่ือแบกหนังสือเป็นต้ัง ๆ กลับมาอ่านท่ีบ้าน... แค่หนังสือเล่มเดียว 

ก็พอแล้ว
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กฎพื้นฐานในการอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพ

คณุสมบัติส�าคญัของพ่อแม่ทีม่ปีระสทิธิภาพไม่ว่าลกูจะอายเุท่าไหร่  

มีเพียง  2  ข้อ  คือ

1. อบอุ่นและเป็นมิตร  ในขณะเดียวกันก็...

2. สั่งการอย่างหนักแน่นมั่นคง

พ่อแม่ที่  “อบอุ่นและเป็นมิตร”  จะตอบสนองความต้องการทาง

อารมณ์และร่างกายของลูก  เช่น  ป้อนนมหรืออาหาร  ดูแลความปลอดภัย  

หาเส้ือผ้าให้ใส่  ให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  รวมถึงมีความ 

ละเอียดอ่อนต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูก  แบ่งปันและรับฟังเวลาท่ีลูกมี

ความสุขกับเพื่อนใหม่  ปลอบโยนเขาเวลาท่ีขนมตกพื้น  รับฟังอย่าง 

เข้าอกเข้าใจเวลาที่ลูกโกรธครู  หรือเป็นเพ่ือน

การเป็นพ่อแม่ทีอ่บอุน่และเป็นมติร  ยงัรวมถงึการทีค่ณุต้อง  ‘ชอบ’  

ลูกด้วย  ไม่ใช่แค่  ‘รัก’

อีกมุมที่ส�าคัญของความเป็นพ่อแม่  คือ  “สั่งการอย่างหนักแน่น

มั่นคง”  ความหมายคอื  พ่อแม่ท่ีดจีะคาดหวังบางสิง่บางอย่างจากลกู  เช่น  

คาดหวังว่าลูกจะประพฤติดีที่โรงเรียน  เคารพผู้ใหญ่  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  

มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับกีฬา  ผูกมิตรได้  รู้จักแบ่งปันและอ่อนโยน  พ่อแม ่

คาดหวังให้ลูกเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎ  มีน�้าใจช่วยเหลือคนอ่ืน  รวมท้ัง

รับมือกับเร่ืองที่ยากหรือน่ากลัวได้

กล่าวโดยสรุปคือ  พ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพจะคาดหวังให้ลูก ๆ 

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีรับมือกับเร่ืองท้าทายในชีวิตได้  (ชีวิตของทุกคนมีเร่ือง

ท้าทายมากมาย)  เคารพกติกาซ่ึงจ�าเป็นต่อความประพฤติของเขา

ปฐมบทของความเป็นพ่อแม่ท้ัง 2 ข้อ  นี้  คือ  อบอุ่นเป็นมิตร  

และ สั่งการอย่างหนักแน่นมั่นคง อาจดูเหมือนเป็นคนละเร่ือง แต่จริง ๆ 

แล้วบางสถานการณ์เราใช้บทบาทแรก  แต่ใช้อีกบทบาทในอีกสถานการณ์  

บางคร้ังก็ใช้ทั้ง  2  บทบาท  ตัวอย่างเช่น  ถ้าลูกสาว  (สมมุติชื่อเมแกน)  
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ตบหน้าน้องชาย  (โจน)  คณุต้อง  “สัง่การอย่างหนกัแน่น”  แต่ต้อง  “อบอุน่

เป็นมิตร”  ถ้าเมแกนให้อาหารสุนัขท่ีเลี้ยงโดยไม่ขออนุญาตก่อน  ช่วง 

เข้านอนคุณต้องทั้งอบอุ่นเป็นมิตรและสั่งการอย่างหนักแน่น  ฝั่งของ  

“อบอุ่นเป็นมิตร”  หมายถึง  นอนกอดลูกบนเตียงขณะเล่านิทานให้ฟัง   

15  นาที  ก่อนดับไฟ  ฝั่งของ  “สั่งการอย่างหนักแน่น”  อาจหมายถึง  

เตรียมลูกให้พร้อมก่อนเข้านอน  (เช่น  อาบน�้า  แปรงฟัน)  ก่อนเร่ิม 

เล่านิทาน  เมื่อหมดเวลาก็ดับไฟโดยไม่มีเง่ือนไขหรือต่อรองอะไรท้ังสิ้น

สารที่สื่อถึงเด็ก ๆ คือ

1. อบอุ่นและเป็นมิตร :  พ่อแม่รักหนูและจะดูแลหนูเอง

2. สั่งการอย่างหนักแน่นมั่นคง :  พ่อแม่คาดหวังบางสิ่งบางอย่าง 

จากหนู

ท�ำไมทัง้อบอุน่และเป็นมติร

และสั่งการอย่างหนักแน่นมั่นคงจึง

จ�าเป็นส�าหรับลูก!  มีเหตุผล  2  ข้อ

ครับ  เหตุผลข้อแรก  ง่าย ๆ เลย  

คอื  สนกุ  เพราะเราควรเพลดิเพลนิ

กับการได้เห็นลูก ๆ เติบโต  เด็ก ๆ 

เปี่ยมพลัง  น่ารัก  น่าตื่นเต้นและ

สนุกสนาน  คงมีหลายช่วงเวลา

ประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืม  

เหตุผลข้อท่ี  2  ฟังดูอาจ

เศร้าไปสักหน่อย  คือ  คุณอยากให้

ลูกเติบโตและพร้อมออกจากอ้อมอกคุณไปมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ดี  

อบอุ่นและสั่งการ  ยังหมายถึงการให้ก�าลังใจและเชื่อมั่นว่าลูก ๆ  จะเติบโต

ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาใคร  เป็นมิตรและหนักแน่น   

ไม่ได้หมายถึงดูแลอย่างผิวเผิน  แต่ก็ไม่ใช่ปกป้องลูกมากเกินไป  แต่ 

- แนวคิดหลัก -

งานวิจัยพบว่า  พ่อกับแม่ที่มี
ประสิทธิภาพจะเป็นพ่อแม่ที่
อบอุน่เป็นมติร ในขณะเดียวกนั
กส็ัง่การอย่างหนกัแน่นมัน่คง  
ทัง้ 2 ประเด็นนี ้ มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดู
ลกูให้ฉลาดและมวีฒุภิาวะทาง
อารมณ์
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หมายถึงให้โอกาสลูกได้ท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองและท�าได้มากขึ้นเร่ือย ๆ 

ตามวัยที่เติบโตขึ้น  ในวันแรกที่ลูกคนโตของผมเดินไปโรงเรียนเอง  ผม

มัน่ใจว่าเขาจะไม่หันหลงักลบัและจะกลบัถงึบ้านโดยสวสัดภิาพในตอนเยน็  

ตอนนั้นเองที่ผมรับรู้ว่าลูกเร่ิมท�าอะไรเองได้  พ่ึงตัวเองได้มากขึ้น

ความแตกต่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูลูก
แบบอัตโนมัติ กับ แบบที่มีการวางแผน

การอบรมเลี้ยงดูเด็กมี  2  แบบ  คือ  แบบอัตโนมัติ  กับ  แบบ

ที่มีการวางแผน  แบบอัตโนมัติ  คือ  คุณท�าทุกอย่างโดยไม่ได้คิดอะไร  

(และไม่ได้ฝึกฝน)  เช่น  เข้าไปปลอบลูก  2  ขวบ  ท่ีล่ืนล้ม  การปลอบ

ลูกท่ีก�าลังหงุดหงิดเป็นเร่ืองดี  แต่ถ้าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบอัตโนมัติตวาด

ลูก  7  ขวบ  ที่กลัวเสียงจากตู้เสื้อผ้าจนนอนไม่หลับ  ก็คงไม่ใช่เร่ืองดี

และไม่เกิดประโยชน์  

ต่อไปนี้คือสิ่งที่่ควรท�าในโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  

1. เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบอัตโนมัติต่อไปหากสิ่งที่คุณท�าอยู่เป็น

ส่วนหนึ่งของโปรแกรม  เช่น  เป็นผู้ฟังที่ดี  หรือชมลูกเวลาที่เขา

พยายามท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. ค้นหาว่าวิธีเลี้ยงลูกแบบอัตโนมัติของคุณแบบไหนที่เป็นอันตราย  

หรือไม่เกิดประโยชน์  หรือยิ่งท�าให้หงุดหงิด  แล้วให้เลือกท�าวิธี

อื่นแทน  โดยใช้วิธีของโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  เป็นการวางแผน 

ล่วงหน้า  ให้เกียรติลูกและเกิดประโยชน์มากกว่า

3. ฝึก ฝึก ฝึก อย่างหนัก  และคิดทุกคร้ังจนกว่าวิธีใหม่จะติดตัวคุณ

จนท�าได้โดยอัตโนมัติ  
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การเลี้ยงลูกแบบอัตโนมัติ

ครอบคลมุถงึกจิกรรมส�าคญัท่ีคณุท�า

อยู่ตลอดเวลา  คือการเป็นต้นแบบ  

เพราะเด็ก ๆ  เลียนแบบเก่ง  เพียงแค่

จ้องดูสิ่งที่คุณท�า  พวกเขาก็เรียนรู้

อะไรต่อมิอะไรมากมาย  หากคุณ

ปฏิบัติต่อเขาดี  เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะ

ท�าเหมือนคุณ  แต่ถ้าคุณหงุดหงิดและเอ็ดตะโรขณะขับรถ  ก็เดาได้ว่า 

หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น  ดังนั้นเป้าหมายคือการอบรมเลี้ยงดูลูกแบบ

อัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงช่วงแรกต้องใช้สมาธิและความอดทน

อย่างมาก  แต่ในที่สุดคุณจะเหนื่อยน้อยลง  แล้วคุณและท้ังครอบครัว 

จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

l สรุปท้ายบท l

- กลเม็ดเคล็ดลับ -

ค้นหาว่าการเลี้ยงลูกแบบ
อัตโนมัติของคุณวิธีไหนท่ี
เป็นอันตราย  ไม่เกดิประโยชน์  
หรือยิ่งท�าให้หงุดหงิด  

อบอุน
และเปนมิตร

สั่งการอยาง
หนักแนนและมั่นคง
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2
สิ่งที่พ่อแม่ต้องท�า

งาน 3 อย่าง ที่ท�าให้ลูก
มีความสุขและสุขภาพ (จิต) ดี

งานอบรมเลี้ยงดูลูก  แบ่งเป็น 3 งาน ที่มีวิธีแตกต่างกัน 

ชัดเจน  ท�าได้จริง  และส�าคัญ  โดยทั้ง  3  งานมีความเกี่ยวเนื่องและ

สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  เพราะหากจะท�างานใดงานหนึ่งให้ส�าเร็จต้องอาศัย

งานอื่นด้วย  หากเพิกเฉยหรือละเลยงานใดงานหนึ่งก็เส่ียงที่จะล้มเหลว  

หากคุณท�าได้ทั้ง  3  งาน  ก็จะเป็นพ่อแม่ท่ีดี  ซึ่งงาน  2  งานแรกนั้น

เกี่ยวข้องกับวินัยและพฤติกรรม  ส่วนงานที่  3  ให้ความส�าคัญกับความ

สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก

- งานอบรมเลี้ยงดูลูกงานท่ี  1  :  ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

 คุณไม่มีทางชอบลูกหรือเข้ากับลูก ๆ ได้ดี หากลูกก่อกวนคุณด้วย

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  ขี้แย  ชอบเถียง  เย้าแหย่  รบเร้า  

อาละวาด  ตะคอก  และตีกันเอง  ในหนังสือเล่มนี้จะสอนเทคนิค
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นับ  1-2-3  เพื่อควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่ดีเหล่านี้  แล้วคุณจะ

ประหลาดใจกับประสิทธิภาพของการนับ

- งานอบรมเลี้ยงดูลูกงานท่ี  2  :  สนับสนุนพฤติกรรมที่ดี ๆ 

 พ่อแม่ควรให้แรงเสริมเวลาท่ีลูกท�าตัวดี  เช่น  เก็บของเล่นเข้าที ่ 

เข้านอนตามเวลา  สุภาพ  และท�าการบ้าน  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ต้อง

อาศยัความพยายามของพ่อแม่  (และลกู ๆ  ยิง่ต้องพยายามมากกว่า

ที่จะท�าอย่างต่อเนื่อง)  ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียน 7 วิธีง่าย ๆ 

ที่จะสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีของลูก  

- งานอบรมเลี้ยงดูลูกงานท่ี  3  :  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณกับลูกให้ม่ันคง

 พ่อแม่บางคนอาจต้องการแค่

ค�าเตือนให้ท�างานที่  3  นี้  ขณะ

ท่ีอีกหลายคนต ้องใช ้ความ

พยายามอย่างมากท่ีจะไม่ลืมท�า  

การให้ความส�าคัญและใส่ใจกับ

คุณภาพของความสัมพันธ์กับ

ลูก ๆ จะช่วยให้คุณท�างานข้อท่ี  

1  และ  2  ได้  หรือกลับกัน  

งานข้อท่ี  1  และ  2  จะช่วย

ให้คุณท�างานท่ี 3 ได้ดียิ่งข้ึน

แล้วงานอบรมเลีย้งดเูดก็ท้ัง  3  งาน  เกีย่วข้องอย่างไรกบัการอบรม

เลี้ยงดูแบบอบอุ่นและสั่งการ  คุณอาจเดาได้ว่าการควบคุมพฤติกรรมท่ี 

ไม่เหมาะสม (งานที่ 1) เกือบทั้งหมดขึ้นกับบทบาทในการสั่งการของพ่อแม่  

ไม่ใช้ความอบอุ่นหรือไม่ชัดเจน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก

ให้มั่นคง (งานท่ี 3)  เกือบทั้งหมดต้องใช้ด้านท่ีอบอุ่น  ส่วนงานสนับสนุน

พฤตกิรรมด ีๆ  (งานที ่2) ต้องใช้ความอบอุน่และการสัง่การในคราวเดยีวกนั

- กลเม็ดเคล็ดลับ -

พ่อแม่บางคนอาจต้องการ
ให้เตือนให้ท�างานท่ี 3 นั่น
คือ การเสริมสร้างความ
สัมพันธ ์กับลูกให ้มั่นคง  
ขณะที่อีกหลายคนต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก 
ที่จะไม่ลืมท�า
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พฤติกรรมที่ “ต้องหยุด”    
กับ พฤติกรรมที่ “ควรท�า”  

เด็กมักแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  2  แบบ  คือ  1)  ท�าสิ่งที่พ่อ

แม่ไม่อยากให้ท�า  (เช่น  คร�่าครวญ)  และ  2)  ไม่ท�าสิ่งที่พ่อแม่อยากให้

เร่ิมท�า  (สักที)  (เช่น  ท�าการบ้าน)  ในโปรแกรม  1-2-3  เมจิก  เราเรียก

พฤติกรรมท้ัง  2  อย่างนี้ว่า  “พฤติกรรมท่ีต้องหยุด”  กับ  “พฤติกรรมท่ี

ควรท�า”  คุณควรแยกแยะความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทั้ง  2  แบบ

ให้ได้  เพราะเป็นเร่ืองส�าคัญ

งานที่ 1 : ควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ

ขั้นแรกในการดึงครอบครัวของคุณให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอย  

คือ  ควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ ของลูก ๆ  หรือ  “หยุด”  พฤติกรรม  ซ่ึง

รวมถึงประเด็นเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ  ทุก ๆ  วัน  เช่น  คร�่าครวญ  

ไม่เชื่อฟัง  ฉุนเฉียว  ทะเลาะเบาะแว้งกัน  ล้อเลียน  ตีกัน  ท�าหน้าบ้ึง  

ตะคอก  ส่งเสียงดัง  และอื่น ๆ 

พฤติกรรมที่  “ต้องหยุด”  ครอบคลุมต้ังแต่พฤติกรรมก่อกวน 

เล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึงพฤติกรรมท่ีแย่มาก ๆ  โดยแต่ละพฤติกรรมอาจ 

ไม่ได้แย่มาก  แต่พอมาเกิดพร้อม ๆ กันในช่วงเย็นก็ท�าให้คุณทนต่อไป 

ไม่ไหวในช่วงดึก  (5  ทุ่ม)  

ส�าหรับพฤติกรรมท่ีต้องหยุด  เช่น คร�่าครวญ เถียงกัน ส่งเสียงดัง  

และล้อเลียน ให้ใช้เทคนิคนับ 1 ถึง 3 โดยวิธีนี้เป็นวิธีท่ีง่าย ตรงไปตรงมา  

และไม่ใช้ความรุนแรง
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งานที่ 2 : สนับสนุนพฤติกรรมดี

งานที่  2  ที่พ่อแม่ต้องท�าคือ  สนับสนุนหรือให้ก�าลังใจลูกเวลา

ท�าตัวดี  หรือท�าสิ่งท่ีควร  ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมดี ๆ  เช่น  เก็บของเล่น  

ท�าการบ้าน ฝึกเปียโน ตื่นและลุกจากท่ีนอนตอนเช้า เข้านอน กินมื้อเย็น  

และสุภาพกับคนอื่น  หากลูก ๆ  ไม่ท�าสิ่งท่ีควรท�าเหล่านี้  คุณก็จะมีปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีควรเร่ิมท�า

วิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกท�าสิ่งที่ควรท�ามี  7  วิธี  (ซ่ึงอาจใช้เพียง   

1  วิธีหรือหลายวิธีในคราวเดียวกัน)  ประกอบด้วย  1.  ใช้แรงเสริม 

เชิงบวก  2.  พูดสั้น ๆ เวลาสั่งลูก  3.  จับเวลา  4.  คิดค่าตอบแทน   

5.  ให้ลูกรับผลที่เกิดข้ึน  6.  ใช้ตาราง  และ  7.  ปรับวิธีนับ  ซึ่งคุณ

ต้องคิดและวางแผนก่อนลงมือท�า  

วิธีควบคุมพฤติกรรมแย ๆ
สำหรับพฤติกรรมที่ “ตองหยุด” เชน

   วิธีสงเสริมพฤติกรรมที่ดี
   สำหรับสิ่งที่ “ควรทำ” เชน

1. ใชแรงเสริมเชิงบวก  2. พูดสั้น ๆ เวลาสั่งลูก  
3. จับเวลา  4. คิดคาตอบแทน  5. ใหลูกรับผลที่เกิดขึ้น  

6. ใชตาราง  7. ปรับวิธีนับ

  -  คร่ำครวญ         -  ลอเลียน
  -  โตเถียงกัน         -  ชักสีหนา
  -  ตะโกนเสียงดัง         -  ฉุนเฉียว

ใหนับ  1-2-3

-  เก็บของเลน        -  กินอาหาร
-  ทำการบาน        -  เขานอน
-  ตื่นนอนและลุกจากที่นอนตอนเชา
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- เลือกกลยุทธ์

แรงจูงใจของลูกท�าให้การรับมือกับพฤติกรรมท่ี  “ต้องหยุด”   

แตกต่างจากพฤติกรรมที่  “ควรท�า”  ถ้าเป็นเร่ืองที่ไม่ใหญ่นักและลูกม ี

แรงจูงใจก็ใช้เวลาแค่ 1 วินาที  จึงหยุดก่อกวน  เช่น  คร�่าครวญ โต้เถียง  

หรือล้อเลียน  ท้ังนี้ขึ้นกับความโมโห  หรือความดื้อของเขา  พ่อแม่จึง 

ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการหยุดพฤติกรรมแย่ ๆ 

กลบักนั  ใช้เวลานานแค่ไหนเดก็จึงจะท�าสิง่ทีค่วรท�าได้จนเสร็จ  เช่น  

อาจใช้เวลา 20-25 นาที  กินมื้อเย็น  หรือใช้เวลา 15 นาที  เก็บของเล่น  

เตรียมตัวก่อนเข้านอน  25-30  นาที  เตรียมตัวก่อนไปโรงเรียน  30  นาที  

ท�าการบ้านอาจใช้เวลาต้ังแต่ 40 นาที  ถึง  3  ปี  ลูกต้องการแรงจูงใจ

อย่างมากที่จะท�าสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้  ต้ังแต่เร่ิมท�ากิจกรรม  จดจ่อจนท�าเสร็จ  

ถ้าการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีต้องการแรงจูงใจอย่างมากจากเด็ก   

ก็ต้องการแรงจูงใจจากพ่อแม่เหมือนกัน  จะเห็นว่าคุณหยุดลูกไม่ให้  

“คร�่าครวญ  โต้เถียง  หรืออื่น ๆ”  ได้ง่าย ๆ  หากท�าถูกวิธี  แต่ต้องอาศัย

กลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าหากจะกระตุ้นให้ลูกเร่ิมท�าสิ่งที่ควรท�า

วิธีควบคุมพฤติกรรมแย ๆ
สำหรับพฤติกรรมที่ “ตองหยุด” เชน

   วิธีสงเสริมพฤติกรรมที่ดี
   สำหรับสิ่งที่ “ควรทำ” เชน

1. ใชแรงเสริมเชิงบวก  2. พูดสั้น ๆ เวลาสั่งลูก  
3. จับเวลา  4. คิดคาตอบแทน  5. ใหลูกรับผลที่เกิดขึ้น  

6. ใชตาราง  7. ปรับวิธีนับ

  -  คร่ำครวญ         -  ลอเลียน
  -  โตเถียงกัน         -  ชักสีหนา
  -  ตะโกนเสียงดัง         -  ฉุนเฉียว

ใหนับ  1-2-3

-  เก็บของเลน        -  กินอาหาร
-  ทำการบาน        -  เขานอน
-  ตื่นนอนและลุกจากที่นอนตอนเชา
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คุณต้องตัดสินว่าพฤติกรรมของลูกเป็นส่ิงที่ต้อง “หยุดท�า” หรือ 

“ควรท�า” ก่อนจัดการ หากตัดสินใจพลาดไปนับ 1-2-3  ส�าหรับสิ่งที่ควรท�า  

(เช่นนับ 1-3 เพื่อให้ลูกไปท�าการบ้าน) ก็จะพบว่าได้ผลไม่นาน (อาจแค่  

2-3 วินาที หรือ 2 นาที)  และไม่ท�าให้เด็กเกิดแรงจูงใจท�าส่ิงนั้นได้จนเสร็จ  

คุณสามารถท�าตามเทคนิคเหล่านี้ได้ง ่าย ๆ แค่พริบตาเดียว 

คุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ  การสร้างวินัยอย่างมีประสิทธิภาพเร่ิมขึ้นอย่างเป็น

ธรรมชาติ  และเช่ือหรือไม่ว่าลูก ๆ จะเร่ิมเช่ือฟังคุณ  

งานที่ 3 : งานอบรมเลี้ยงดูลูก
ที่พ่อแม่ควรสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้มั่นคง

งานสุดท้ายในฐานะพ่อแม่  คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมั่นคง

กับลูก  หมายถึงให้หันหน้าเข้าหากันโดยไม่มีทีวี  คอมพิวเตอร์  หรือ

แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนเวลาท่ีอยู่ด้วยกัน  สิ่งส�าคัญส�าหรับสัมพันธภาพท่ีดี

และมั่นคงคือ  ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกัน  ซ่ึงส�าคัญมากส�าหรับ

ความอยู่ดีมีสุขของทุกครอบครัว  และต่อความภูมิใจในตนเองของลูก ๆ 

เพราะคุณ  “ชอบ”  พวกเขา  ไม่ใช่  “แค่รัก”  

ท�าไมการท่ีคุณ  “ชอบ”  ลูกจึงมีความหมาย  ยกตัวอย่าง  ในช่วง

วันหยุดท่ีคุณอยู่บ้านเพียงล�าพัง  (มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก)  ขณะฟัง

เพลงและท�าอะไรเร่ือยเปื่อย  คุณได้ยินเสียงดังจากนอกบ้าน  จึงลุกไปดู

และเห็นรถว่ิงมาจอดที่ร้ัวบ้าน  แล้วลูกก็ลงจากรถ  เดินมาท่ีประตู   

แว่บแรกคุณรู้สึกอย่างไร  ถ้ารู้สึกว่า  “ไม่นะ  เวลาแห่งความสุขก�าลัง 

จะหมดไปแล้ว”  แปลว่า  คุณ  “ไม่ชอบ”  ลูก  แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า  “ดีจัง  

ลูกกลับมาถึงบ้านแล้ว”  นั่นน่าจะเป็นความรู้สึก  “ชอบ”  

มหีลายเหตุผลท่ีคณุ  “ชอบ” ลกูและมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั เหตุผล

ส�าคัญคือ  เพราะคุณรู้สึกสนุกกับธรรมชาติของเด็กท่ีน่ารัก  สนุกสนาน

เพลิดเพลิน  อย่าลืมว่าพวกเขาเติบโตไปกับคุณเพียงคร้ังเดียวในชีวิต
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ในบทต่อไปคือบทที่ 3 เราจะมาทดสอบความคิดแปลก ๆ  เกี่ยวกับ

เด็กเล็กที่ผู้ใหญ่มักคิดแบบนี้

l สรุปท้ายบท l

คุณเคยหนักใจกับความยากความเยอะของงานอบรมเลี้ยงดูลูก 

บ้างไหม  นับแต่นี้ผมแนะน�าให้คุณมุ่งเป้าแค่จัดการพฤติกรรมแย่ ๆ  

สนับสนุนพฤติกรรมดี  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกให้ดีและ

มั่นคง  แล้วคุณจะรับมือกับการเลี้ยงลูกได้  คุณจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น!  

ถ้าเพ่งสมาธิกับแค่  3  เร่ืองนี้

  วิธีสรางความสัมพันธที่ดีกับลูก

 -  ฟงลูกอยางเห็นอกเห็นใจ
 -  เลี่ยงการเทศนาสั่งสอนที่มากเกินไป
 -  มีเวลาเลนสนุกสนานกับลูก
 -  รวมกันแกปญหา



3
ท้าทายสมมุติฐานที่ว่า 
เด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย

ท�าไมจึงควรจ�าให้ขึ้นใจว่า “เด็กก็คือเด็ก”  

พ่อแม่และครูมักคิดว่า  “เด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย”  ซึ่งฟัง

ดูดี  แต่มีปัญหา  เป็นสมมุติฐานท่ีนอกจากจะท�าให้ฝึกลูกไม่ได้ผลแล้ว 

ยังเป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้ผู้ใหญ่ลงโทษเด็กทางกายด้วยการตี  หรือวิธีอ่ืน  

สมมุติฐานนี้เช่ือว่าเด็กเข้าใจเหตุและผล  และไม่เห็นแก่ตัว  หรือ

พูดอีกอย่างคือ  เขาเป็นผู้ใหญ่ย่อส่วน  ด้วยเหตุที่พ่อแม่และครูมองว่าเขา

เป็นผู้ใหญ่ตัวน้อย  ท�าให้เวลาที่ท�าตัวไม่เหมาะสม  ผู้ใหญ่ตัวจริง  (พ่อแม่

และครู)  จึงคิดว่าเป็นเพราะสมองของเขาขาดข้อมูลว่าควรท�าตัวอย่างไร

ให้ถูกต้อง  ผลก็คือ  พูดสั่งสอนเขาด้วยเหตุด้วยผล

ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกชาย 8 ขวบ แหย่น้องสาว 5 ขวบ เป็นคร้ังท่ี 18  

ตั้งแต่กลับจากโรงเรียน  หากคุณคิดว่าลูกเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อย  ก็อาจให้เขา
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นั่งลงแล้วอธิบายว่าท�าไมจึงไม่ควรแหย่น้อง  ข้อแรก  การแหย่หรือ 

ล้อเลยีนท�าให้น้องรู้สกึไม่ด ี ข้อสอง แม่หงุดหงิดกบัเร่ืองนี ้ และข้อสดุท้าย

ซ่ึงส�าคัญที่สุด  ถ้าเขาถูกคนอื่นล้อเลียนหรือแหย่แบบนี้บ้างจะรู้สึกอย่างไร

ลองจินตนาการต่อว่า  เมื่อคุณอธิบายเสร็จแล้ว  คงจะดีหากลูกยิ้ม

และพูดว่า  “จริงด้วย  ผมไม่ทันคิดแบบนี้”  แต่พ่อแม่และครูท่ีเคยผ่าน

ศึกมาจะรู้ว่าเด็กไม่มีทางพูดและคิดแบบนี้  เพราะเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวน้อย  

ประเด็นส�าคัญคือ  หากผู้ใหญ่เช่ือว่า  “เด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย”  เขา

มักคุยด้วยเหตุผลเวลารับมือเด็ก  ซ่ึงล้มเหลว  เมื่ออธิบายแล้วไม่ได้ผล 

ก็จะพาตัวเองและลูกเข้าสู่วงจร  “พูด-โน้มน้าว-โต้เถียง-ตะคอกใส่กัน-ตี”  

ลองคดิตามว่าเวลาทีล่กูท�าสิง่ที่

คุณไม่ชอบแล้วคุณอธิบายยืดยาว  

เช่น  คุณพูดกับลูกสาววัย  5  ขวบ   

ว่าไม่ควรพูดหยาบคาย  เมื่อเธอไม่ 

สนใจฟัง  คุณพยายามโน้มน้าวให้ลูก 

เห็นด้วยแต่ไม่ส�าเร็จ  คุณจึงโต้เถียง

กับลูกจนตะคอกใส่กันเป็นชุด ๆ   

แล้วทุกอย่างท่ีท�าไปก็ไร้ผล  คุณหมด

หนทางจึงตีลูกเพื่อให้ได้สิ่งท่ีต้องการ

ส่วนใหญ่พ่อแม่ที่แผดเสียง ตี หรือฟาดลูกเป็นเพราะฉุนเฉียว  เป็น

สัญญาณว่า  1. พ่อแม่ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร  2. พ่อแม่สับสน  หาทางออก

ไม่ได้ และ 3. ผูใ้หญ่คนนีอ้าจมปัีญหาในการจดัการกบัความโกรธของตวัเอง

ผมไม่ได้โทษว่าคุณตีลูกทุกคร้ังท่ีขัดแย้งกัน  แต่พบว่าสาเหตุหลัก

ของการท�าร้ายเด็กทางกาย  (ไม่ใช่ทางเพศ)  อาจเกิดจากความเข้าใจผิด

ว่าเด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย  พ่อแม่อาจเคยอ่านหนังสือที่แนะน�าให้คุยกับลูก

ด้วยเหตุผล  แต่ล้มเหลวจึงลงโทษด้วยการตี  หรือลงโทษทางร่างกาย 

อ่ืน ๆ  เพราะอับจนหนทางเมื่อลูกไม่ฟัง  

- กลเม็ดเคล็ดลับ -

เวลาผูใ้หญ่ทีเ่ชือ่ว่า  “เดก็คอื
ผู้ใหญ่ตัวน้อย”  พยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เดก็  มกัใช้การพดูและเหตผุล  
ซึ่งมักไม่ได้ผลและเสียเวลา
เปล่า



  353.  ท้าทายสมมุติฐานที่ว่า  เด็กคือผู้ใหญ่ตัวน้อย

การพูดคุยและอธิบายก็จ�าเป็นในการเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่  แต่เด็ก

ก็คือเด็ก  ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวน้อย  เคยมีนักเขียนคนหนึ่งกล่าวว่า  “เด็ก ๆ  

ไม่ได้เกิดมาพร้อมความเข้าใจเหตุและผล  และไม่เห็นแก่ตัว  ตรงกันข้าม  

‘เด็กเกิดมาพร้อมกับความไม่มีเหตุผล  และเห็นแก่ตัว’”  พวกเขาต้องการ

ทุกอย่างที่อยากได้  พร้อมอาละวาดหากไม่ได้ดั่งใจ  ซ่ึงนี่คืองานของพ่อ

แม่และครู  ที่จะช่วยฝึกให้เด็กรับมือกับความคับข้องใจเวลาไม่ได้ดั่งใจ  

อย่างอ่อนโยน  หนักแน่น  เด็ดขาด  และสงบ  

แล้วควรท�าอย่างไร!  คณุควรเร่ิมด้วยการเลกิคดิว่า  “เดก็คอืผูใ้หญ่

ตัวน้อย”  ผมก�าจัดความเข้าใจผิดที่อันตรายออกจากสมองของผู้ใหญ ่

หลายคน  โดย  “กระตุกความคิด”  ว่าแทนที่จะคิดว่าลูกคือผู้ใหญ่ตัวน้อย  

ให้คิดใหม่ว่า  “คุณคือนักฝึกสิงโต”  แต่ไม่ได้ให้คุณใช้แส้  หรือเก้าอ้ี  และ

ไม่ได้ให้คุณฝึกลูกด้วยความรุนแรง

แล้วเขาฝึกสิงโตกันอย่างไร  นักฝึกสิงโตเลือกวิธีที่ไม่ต้องพูดและ

ท�าซ�้า ๆ จนกว่า  “ผู้ถูกฝึกจะท�าตามที่ผู้ฝึกต้องการ”  ผู้ฝึกต้องอ่อนโยน  

อดทน  และแน่วแน่  จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อแนะน�าวิธีที่คุณท�า

ซ�้า ๆ ได้จนผู้ถูกฝึก  (ลูกของคุณ)  ท�าสิ่งท่ีคุณอยากให้พวกเขาท�า

โชคดีที่นอกจากวิธีท่ีคุณท�า 

ซ�า้ ๆ  นัน้ได้ผลในเวลาอนัรวดเร็วแล้ว

คุณยังสามารถเพิ่มการพูดคุยและ

อธิบายเหตุผลเข้าไปทีละน้อยในการ

อบรมเลี้ยงดูเมื่อลูก ๆ โตข้ึน  แต่ให้

อธิบายเพียงคร้ังเดียวในเวลาท่ี

จ�าเป็น  จึงจะได้ผลดี  เพราะถ้าต้อง

อธิบายอะไรซ�้า ๆ  จะสร้างความ

โกลาหลระหว่างคุณกับลูก

- ข้อควรระวัง- 

หากจ�าเป็นให้คุณอธิบายได้  
1 ครั้ง  ถ้าคุณอธิบายซ�้าแล้ว
ซ�้าเล่าจะท�าให้มีปัญหากับลูก  
พ่อแม่ทีพ่ดูมากเกินไปจะท�าให้
ลูกหงุดหงิดและเบี่ยงเบนไป
เรื่องอื่น


