


จุดเร่ิมต้นของหนังสือเล่มน้ีเกิดจากสารพัดค�าถามที่ 

ผู้เขียนได้รับมาตลอดการท�างานกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก 

รวมทั้งค�าถามที่ถูกส่งผ่านเพจ Answer by Yok สิ่งที่เกิดขึ้นคือ  

ผู้ปกครองพยายามท�าความเข้าใจพัฒนาการและหาวิธแีก้ปัญหา

พฤติกรรมของเด็ก หลายท่านพบว่าการรับมือกับปัญหาที่เกิด

ขึ้นด้วยวิธีเดิมๆ ชักไม่ได้ผล จนเกิดค�าถามว่าท�าไม๊ท�าไมเลี้ยง

เด็กสมัยน้ีไม่ง่ายเลยจริงๆ แทนที่จะมีความสุขที่ได้ ใช้เวลา 

ร่วมกัน กลับมีแต่เร่ืองให้ปวดหัว หนังสือเล่มน้ีคือค�าตอบที่จะ

ช่วยให้ท่านเข้าใจพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรมเด็กที่พบได้

แทบทุกบ้าน โดยจะได้เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก

และการสร้างวินัยเชิงบวกที่จะท�าให้มีความสุขในการเล้ียงลูก

มากข้ึน วิธีแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กจากหนังสือเล่มน้ีเป็นวิธีที่

ได้ผลและน�าไปใช้ได้จริงโดยทนัท ีเม่ือพลิกอ่านไปตามแต่ละบท 

หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ท่านอุทานว่า “อ๋อ ! เพราะอย่างนี้นี่เอง” 

ดุจฤทัย  โรจน์ปัญญากิจ  (หยก)

ค�ำน�ำ
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รู้จักกับนักเขียน
กันก่อน

ดุจฤทัย โรจน์ปัญญำกิจ (หยก)
“นักกระตุ้นพัฒนำกำร นักจิตวิทยำ ครูกำรศึกษำพิเศษ

และนักแก้ไขพฤติกรรมเด็กเล็ก”
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ผู้เขียนเป็นนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กวัย 0-5 ปี ซึง่ประจ�า

อยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ให้ค�าปรึกษาผู้ปกครอง 

เรื่องปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กเล็ก ทั้งที่บ้านและ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค Answer by Yok ปัจจุบันสอน 

Developmental Preschool ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาจิตวิทยา โดย

เน้นด้านจิตวิทยาพัฒนาการ แล้วไปต่อปริญญาโทด้าน Early 

Intervention ทีม่หาวิทยาลัย University of Oregon สหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ันยังได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการและ

ปรับพฤติกรรมเด็กอีกมากมาย 
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กันก่อน
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10

มาเรียนรู้พัฒนาการและพฤติกรรมปกติของเด็กวัย 0-5 ปี กันก่อน01CHAPTER

ลูกฉันปกติหรือเปล่า ?

เคยไหมทีปู่ย่่าตายายมาบ่นๆ ว่า โอ๊ย ! เล้ียงเด็กสมัยน้ีมันยากจริงๆ สมัย

ก่อนเลี้ยงตามมีตามเกิดก็เห็นโตกันมาได้ สมัยนี้เอะอะก็ห้ามนั่นห้ามนี่ ต้องท�า

อย่างนั้นอย่างนี้ อะไรกันนักกันหนา ข้อมูลเลี้ยงลูกก็เยอะไปหมด ของเล่นก็มี

มากมายให้เลือกซื้อไม่รู้อันไหนดีไม่ดี

ผู้เขียนเห็นด้วยเลยที่ว่าเล้ียงเด็กสมัยน้ียากกว่าสมัยก่อนมาก เพราะเรา

มีข้อมูลความรู้เร่ืองเด็กกันมากข้ึน รู้เยอะก็เอามาปรับใช้เยอะ รู้มากก็เอามา 

เผยแพร่มาก พ่อแม่สร้างกลุ่มพูดคยุปรึกษากนัมากข้ึน เล้ียงลูกอย่างเดียวไม่ยาก  

แต่เลี้ยงให้ถูกวิธีนั้นยาก

ปัญหาทีพ่่อแม่หลายท่านกังวลคอื ลูกมีพัฒนาการสมวัยไหม ท�าไมลูกถงึ

มีพฤติกรรมแบบนี้ ลูกผิดปกติอะไรหรือเปล่า ท�าไมลูกบ้านนั้นท�าได้แต่ลูกฉัน

ยังไม่เริ่มอะไรเลย นี่ลูกพัฒนาการช้าไปหรือเปล่านะ 

การที่จะตอบค�าถามเหล่าน้ีได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าพัฒนาการตามวัยของเด็ก

ปกติมีอะไรบ้าง หากเด็กยังไม่เร่ิมทกัษะเหล่าน้ัน เราก็สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

เพื่อกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม 

ในบทน้ีได้สรุปพัฒนาการและพฤติกรรมหลักๆ ของเด็กวัย 0-5 ปี เอาไว้ 

ดังตาราง ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าวัยน้ีควรมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง แต่อย่าลืมว่าเด็กมี

พัฒนาการช้าเร็วที่ต่างกัน ช่วงอายุที่ก�าหนดไว้ในตารางเป็นเพียงเกณฑ์โดย
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11

เฉลี่ย หากเด็กยังท�าอะไรไม่ได้ ให้สังเกต ฝึกฝน และรอ ถ้ายังไม่ห่างจากเกณฑ์ปกติ

โดยเฉลี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลมากไป สิ่งที่ท�าได้คือ คอยสังเกตพัฒนาการของเขา หาข้อมูล 

และให้การช่วยเหลือตามสมควร (อ่านในบทต่อๆ ไปของหนังสือเล่มน้ีได้) หากไม่

สบายใจก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้
 

พัฒนาการและพฤติกรรมปกติของเด็กวัย 0-5 ปี

แรกเกิด-1 เดือน

พัฒนาการโดยรวม

�	นอน 20 ชั่วโมงต่อวัน

�	กินนม อย่างน้อย 5-8 ครั้ง

�	การเคล่ือนไหวจะยังเป็นแบบอัตโนมัติ (Re-

flexes) เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าพ้ืนฐาน เช่น 

แสง อุณหภูมิ การสัมผัส กลิ่น รสชาติ หรือ

ความเจ็บปวด

พฤติกรรม

�	ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ 

�	ก�าลังปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่จึงร้องไห้เป็น

หลักเมื่อต้องการอะไร หรือมีอะไรผิดปกติ

�	ต้องการความอบอุ่น ความปลอดภัย
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มาเรียนรู้พัฒนาการและพฤติกรรมปกติของเด็กวัย 0-5 ปี กันก่อน01CHAPTER

2-3 เดือน

พัฒนาการโดยรวม

�	เริ่มมีการร้องที่แตกต่างกันมากขึ้น

�	ระบบสัมผัสเร่ิมท�างานได้ดีข้ึน เช่น การมองเห็น  

การได้กลิ่น

�	เร่ิมมีการเคล่ือนไหวที่มากข้ึน เช่น การเงย

หน้า ตาสองข้างสามารถมองไปทางเดียวกนัได้  

เตะขา มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหว

พฤติกรรม

�	แสดงอารมณ์ได้มากข้ึน เช่น หน้าย้ิม (ย้ิมให้

อะไรก็ได้), หน้าบึ้ง, ท�าเสียงกระซิบกระซาบ 

(Coo) 

�	เริม่ท�าอะไรเป็นเวลามากขึ้น เช่น การนอน เริม่

จ�าหน้า และยิ้มให้หน้าที่คุ้นเคย ชอบให้อุ้มและ

ป้อนนม
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4-6 เดือน

พัฒนาการโดยรวม

�	กิน 3-5 ครั้งต่อวัน

�	เริ่มเคลื่อนไหวศีรษะและแขนได้ดีขึ้น

�	เริ่มหยิบจับสิ่งของ และสามารถพลิกตัวได้

�	เริ่มรู้ที่มาของเสียง หันหาผู้พูดได้ และท�าเสียง

แบบต่างๆ มากขึ้น

พฤติกรรม

�	เริ่มแยกคนแปลกหน้าได้

�	ส่งเสียงหัวเราะมากขึ้น

�	เริ่มแยกแยะได้ว่าจะยิ้มเมื่อพอใจ

�	อารมณ์ดีเมื่อได้กอดหรืออุ้ม

�	ชอบฟังเสียงคนที่คุ้นเคย จ�าแม่ได้
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มาเรียนรู้พัฒนาการและพฤติกรรมปกติของเด็กวัย 0-5 ปี กันก่อน01CHAPTER

7-9 เดือน

พัฒนาการโดยรวม

�	เคล่ือนไหวล�าตัวส่วนบนและศรีษะได้ดีข้ึน เช่น 

การยกตัวขึ้นมองขณะที่นอนคว�่าอยู่บนพื้น 

�	สามารถนั่งได้ด้วยตัวเองนานขึ้น

�	เริ่มอยู่ในท่าคลาน และเริ่มคืบ

�	สามารถดื่มน�้าจากแก้วที่ผู้ใหญ่ถือให้ได้

พฤติกรรม

�	เริ่มแสดงความรู้สึกกลัวและเศร้า

�	ติดแม่หรือคนเลี้ยงมากขึ้น 

�	เริ่มต่อต้านหากไม่ต้องการท�าอะไร

�	ชอบเป็นที่สนใจ

�	เริ่มกล่อมตัวเองให้สงบลงได้ เช่น ดูดนิ้ว เล่น

ของเล่น ติดตุ๊กตา 

�	ชอบเล่นปิดตาซ่อนหา
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10-12 เดือน

 

พัฒนาการโดยรวม 

�	นอน 12 ชั่วโมง และนอนกลางวัน 2 ครั้ง

�	เร่ิมกนิอาหาร 3 ม้ือหลัก และอาหารว่าง 2 ม้ือ

�	เริ่มใช้ขามากขึ้น เช่น ลุกขึ้นยืน เดินก้าวสั้นๆ 

�	ชี้นิ้วได้ เปลี่ยนมือถือของได้ โยนของใส่ตะกร้า 

หยิบของชิ้นเล็กๆ 

�	เร่ิมส่ันหัวหรือพยักหน้าเวลาอยากได้หรือไม่

อยากได้อะไร

�	รู้จักชื่อตัวเอง

พฤติกรรม

�	เริ่มท�าตามค�าสั่งง่ายๆ

�	สามารถแสดงอารมณ์โกรธ

�	เริ่มกลัวคนแปลกหน้า

�	เริ่มส�ารวจสิ่งรอบตัวมากขึ้น

�	หันเมื่อได้ยินเรียกชื่อ โบกมือ 

�	เร่ิมเลียนแบบท่าทางมากข้ึน สามารถท�ามือ

ประกอบเพลงได้

Book_�������.indb   15 11/6/2560 BE   2:59 PM






