
ชุดความรู้เกี่ยวกับ “การเลี้ยงดูเด็ก” 

  หากจะกล่าวว่า “ปัญหาลูกทะเลาะกัน”  
เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับคุณพ่อคุณแม่  
ก็คงจะไม่เกินไปนัก โดยเฉพาะปัจจุบันที ่คุณพ่อคุณแม่
ส่วนใหญ่จะท างานประกอบอาชีพด้วยกันทั้งคู่ ไม่ค่อยมีเวลา
ให้กับลูกมากนัก ...อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่คงต้องท า
ความเข้าใจว่า ถึงแม้ภาระหน้าที่การงานจะมีความส าคัญ
เพียงใด ภาระหน้าที ่ของพ่อแม่ที ่พ ึงม ีต่อล ูกก็ย ังคงมี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   
  ส าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กมากกว่า 1 คน 
ควรเรียนรูว้ิธีป้องกันและจัดการปัญหาลูกทะเลาะกันไว้บ้าง
...ซึ่งวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น มีผู้เชี่ยวชาญแนะน าไว้
ค่อนข้างหลากหลายและน่าสนใจ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ได้สรุปสาระส าคัญมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้
ศึกษาและท าความเข้าใจแบบง่าย ๆ แต่หากมีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง และแหล่งอื่น ๆ 
ด้วยก็จะยิ่งได้ความรูม้ากยิ่งขึ้น  
 โดยก่อนอื่น ขอแนะน าให้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ดังนี้  

ท ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ.์.. 

ท ำไมลกูถงึชอบทะเลำะกนั ?   

 โดยปกติ เมื่อคลอดน้องใหม่ ๆ พ่อแม่มักจะให้
ความส าคัญกับการดูแลลูกที่พึ่งเกิด จนบางครั้งอาจละเลย
ดูแลความรู ้สึกของลูกคนโตโดยไม่ตั ้งใจ ท าให้ลูก เกิด
ความน้อยใจ และอาจมีอาการขุ่นเคือง นานวันเข้าอาจ
กลายเป็นความรู้สึกริษยา ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระมัดระวัง
ไม่ท าให้ลูกคนโตรู้สึกว่า “การมีน้องท าให้เขามีความส าคัญ
ลดลง” หรือ “น้องก าลังจะแย่งความรักของพ่อแม่ไปจาก
เขา” หรือ “น้องท าให้พ่อแม่รักเขาน้อยลง”   

 ธรรมชำติของเด็กเล็ก  

  โดยธรรมชาติ เด็กเล็กต้องการความรักความสนใจ
จากพ่อแม่ และมักถือความคิดของตนเป็นใหญ่ คิดเข้าข้าง
ตัวเอง จึงมักกล่าวโทษอีกฝ่ายอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของเด็ก
จะหวงของ ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน และมักมองของอีกฝ่าย
ดีกว่าของตนอยู่เสมอ (แม้ว่าของจะเหมือนกันหรือไม่ก็ตาม) 
ดังนั้น ในเด็กเล็กจึงจะมีปัญหาแย่งของกันให้เห็นอยู่เสมอ 

ที่ส าคัญ เด็กเล็กยังระงับอารมณ์ไม่เป็น จึงมักเกิดการโต้เถียง 
ชิงดีชิงเด่น เอาชนะกันเป็นประจ า ถ้ารุนแรงอาจถึงขั้นลงไม้
ลงมือท าร้ายกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ครอบครัวขำดกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับลูกคนโต 

  พ่อแม่คงต้องเข้าใจว่า แต่เดิมลูกคนโตเคยเป็นลูก
คนเดียวที่ได้รับความรับความรักความอบอุ่นจากพ่อและแม่
อย่างเต็มที่ แต่อยู่มาวันหนึ่งครอบครัวก็มีน้องใหม่เข้ามา 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ หากพ่อแมไ่ม่ได้มีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการมีน้องไว้ให้กับลูกคนโตเลย คงยากที่
เด็กจะสามารถ “เข้าใจสถานการณ์ที่พ่อแม่ให้เวลาและ
ความสนใจในการดูแลน้องมากกว่าเขา” หรือ “เข้าใจว่า
ท าไมเขาต้องถูกดุเพราะน้อง” หรือ “เข้าใจว่าเพราะอะไร
พ่อแม่จึงไม่มีเวลาให้เหมือนเดิม”ฯลฯ ได้ด้วยตัวของเขาเอง 

 กำรเลี้ยงดูของพ่อแม่ (ที่ไม่สร้ำงสรรค์) ได้แก ่

    แสดงความรักความสนใจลูกคนหนึ่งมากเกินไป
หรือล าเอียง อาจส่งผลท าให้ลูกอีกคนเกิดความน้อยใจและ
อิจฉา  
   มีวิธีการเลี้ยงดูหรือจัดการกับปัญหาแบบผิด ๆ 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เด็กยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น เช่น การพยายาม
ตัดสินหาคนผิดและลงโทษ บางคนท าโทษทั้งคู ่บางคนท าโทษ
คนผิด บางคนท าโทษคนโต ซึ่งวิธีเหล่านี้ นอกจากไม่ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาแล้ว ยังจะยิ่งท าให้เด็กทะเลาะกันมากขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่ฝ่ายที่ถูกลงโทษจะเป็นลูกคนโต ท าให้เด็กเกิด
ความน้อยใจและโกรธ และยังคงแกล้งน้องต่อไป ฝ่ายที่

“““ลูกทะเลาะกัลูกทะเลาะกัลูกทะเลาะกันนน”””   ปัญหาที่ดเูลก็ปัญหาที่ดเูลก็ปัญหาที่ดเูลก็   แต่แต่แต่.........ไมเ่ลก็ ไมเ่ลก็ ไมเ่ลก็       



ได้ เปรียบคือน้องที่จะรู้สึกได้ใจ ช่างฟ้อง และอ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อคนโตถูกลงโทษบ่อย ๆ ก็แสดงอาการยั่วแหย่
แกล้งน้องไม่เลิก ซึ่งจะกลายเป็นวงจรที่พี่น้องจะทะเลาะกัน
ไม่จบสิ้น 
  ชอบพูดเปรียบเทียบลูก ๆ หรือ ให้ลูกแข็งขัน
แก่งแย่งชิงดีกัน 

 เอาใจเด็กเล็กมากกว่า และมักจะให้เด็กโต
เสียสละให้น้อง ท าให้คนโตรู้สึกน้อยใจ รู้สึกถูกละเมิดสิทธิ 
นานเข้าก็จะรู้สึกไม่ชอบน้อง 

 พฤติกรรมในชีวิตประจ ำวันของพ่อแม่  

  พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเป็นประจ า 
หรือ ลงโทษลูกด้วยการตี หรือ ท าร้ายร่างกายบ่อย ๆ ท าให้
เด็กเข้าใจผิดว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา 

 พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก หรือ มีอาการ
เคร่งเครียด ท าให้เด็กไม่มีความสุข กังวล และอาจหงุดหงิด
ได้ง่าย  

 สังคม / คนรอบข้ำงท ำให้เด็กรู้สึกว่ำเขำไม่มี

ควำมส ำคัญ  

ท่านเคยบ้างหรือไม่ ที่เมื่อเห็นครอบครัวหนึ่งเดิน
เล่นอยู่ในสวน แล้วเห็นเด็ก 2 คน ที่เด็กคนเล็กอยู่ในวัย
เตาะแตะ ก าลังน่ารัก เด็กคนโตเดินวิ่งได้อย่างคล่องแคล่ว 
แต่ดูไม่น่ารักเหมือนเด็กเล็ก เมื่อท่านเห็นก็เข้าไปทักทาย
เด็กเล็กอย่างชื่นชม โดยไม่ได้ทักทายเด็กโตเลย 

ท่านทราบหรือไม่ว่า พฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจเหล่านี้ 
ล้ วนแต่ สะสมความรู้ สึ กว่ า ให้ เด็ ก โตคิ ดว่ า เขา ไม่ มี
ความส าคัญ หรือ มีความส าคัญลดลง 

จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้น คงจะพอท าให้เข้าใจ
สาเหตุของปัญหาได้มากขึ้น ซึ่งน่าจะท าให้การแก้ไขปัญหา
พี่น้องทะเลาะกันที่จะกล่าวต่อไปนี้ท าได้ง่ายขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำปัญหำลูกทะเลำะกัน  

1. เตรียมควำมพร้อมให้ลูกคนโตก่อนคลอดน้อง เพื่อช่วย

ให้เขำได้ปรับตัว และค่อยๆ สร้ำงควำมผูกพันกัน 

  บอกลูกคนโตว่าก าลังจะมีน้อง และระหว่างตั้งครรภ์
ให้ลูกได้สัมผัสกับท้องของแม่ เพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
และความเคลื่อนไหวของน้องตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์  
  ให้พี่มีส่วนร่วมในการเตรียมการเลี้ยงดูน้อง เช่น ให้ช่วย
ตระเตรียมข้าวของให้น้อง ชวนไปซื้อของใช้ ฯลฯ  
  ตอนไปตรวจครรภ์ ให้พาลูกคนโตไปด้วย เพื่อเขาจะได้
พูดคุยกับคุณหมอ เมื่อคลอดแล้วให้พาเขาไปดูน้องที่ห้องพัก
แรกคลอด 
  สอนให้ลูกคนโตรูว้่าเป็นพี่ต้องมีหน้าที่ช่วยดูแลน้อง  
  หากลูกแสดงท่าทีเหมือนไม่สนใจ โกรธ หรือ ไม่พอใจ
อย่าแสดงปฏิกิริยาใด ๆ โต้ตอบ ขอให้อดทนและแสดงความรัก 

ต่อเขาเหมือนเดิม ให้ลูกคนโตรู้และเชื่อมั่นว่า ถึงจะมีน้อง
เพิ่มขึ้นมา พ่อแม่ก็ยังรักเขาอยู่เช่นเดิม หลังจากนั้น จึงค่อย ๆ 
สอนให้ลูกสร้างความผูกพันกับน้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
  สอนให้ลูกช่วยตัวเองให้มากที่สุด เพื่อลดการพึ่งพาพ่อแม่ 
โดยดูว่าวัยของเขาควรจะท าอะไรได้เองแล้วบ้าง  

2. พ่อแม่ต้องปฏิบัติตัวให้เหมำะสม และรู้จักอบรมเลี้ยงดูลูก 

เมื่อต้องเลี้ยงลูกมำกกว่ำ 1 คน ดังนี้  

  พ่อแมต่้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก  
  ทั้งพ่อและแม่ควรมีบทบาทในการช่วยกันดูแลลูก 
เพราะนอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้ว ยังช่วย
ให้เด็กเรียนรู้บทบาทหน้าที่และการช่วยเหลือพึ่งพากันด้วย 
  ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่างเท่าเทียมกัน 
ให้ลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเชื่อว่าเขายังคงเป็นคนพิเศษ
ของพ่อแม่อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง  
  มีเวลาให้ลูกสม่ าเสมอ และควรมีช่วงเวลาพิเศษส าหรับ
ลูกแต่ละคน อาจเป็นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันง่าย ๆ ซึ่งจะ
ช่วยลด  การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในการหาโอกาสจะได้อยู่กับ
พ่อแม่ เพราะเหตุผลหลักที ่ท า ให้ล ูกทะเลาะกัน คือ 
“การเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม”่ 
  ควรให้ความสนใจพฤติกรรมที่ดีของลูก เช่น ถ้าลูกเล่นกัน
ด้วยดีก็ควรชมเชย เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมด้านที่ดี และไม่ท า
ให้เด็กเข้าใจผิดไปว่า พ่อแม่จะพูดคุย หรือ สนใจเมื่อพวกเขา 

ทะเลาะกันเท่านั้น  
  อย่าเปรียบเทียบ หรือให้มีการแข่งขันระหว่างพี่น้อง 



  ควรร่วมกิจกรรมกับลูกๆ บ้าง เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางให้
พี่น้องให้เล่นกันด้วยดี 
  พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน และช่วยเหลือกัน 
เพื่อให้เขาเข้าใจว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือ
และพึ่งพากันได้ 
 สร้างบรรยากาศของครอบครัวที่มีการปรึกษาหารือและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ความรุนแรง 
  ให้ความสนใจเมื่อคนพี่ถูกน้องรบกวนขณะมีกิจกรรม  

ที่ส าคัญ เช่น ก าลังท าการบ้าน 
  ไม่พูดหรือแสดงความไม่มั่นใจว่าลูก ๆ จะอยู่ด้วยกัน
ตามล าพังได้ เช่น ไม่ควรพูดว่า “พ่อไม่อยู่อย่าทะเลาะกัน
อีกนะ”  
  หากลูกมีเรื่องไม่สบายใจหรือเครียด ให้หาสาเหตุและ
ช่วยแก้ไขปัญหา  

       อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อมเป็น
อย่างดี ก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่เด็กๆ จะไม่ทะเลาะกันเลย 
เพราะเด็กก็ยังคงเป็นเด็ก ยังเจ้าอารมณ์ และยังขาดทักษะ
การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้
วิธีการจัดการกับปัญหาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนี้ค่ะ  

3. ในกรณีที่ลูก ๆ ทะเลำะกันแล้ว จะมีวิธีกำรดูแลอย่ำงไร ?  

  ถ้าลูกเริ่มจะทะเลาะกัน ให้เบี่ยงเบนความสนใจไปหา
สิ่งอื่น เช่น ชวนไปเดินเล่น หรืออ่านนิทานให้ฟัง ฯลฯ 
  ถ้าลูกเถียงกันธรรมดา ควรให้ตกลงรอมชอมกันเองก่อน 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ปัญหาและหาทางออกด้วย
ตัวเอง  
  ถ้าแย่งของเล่นกัน และดูท่าจะไม่ยุติ ให้จับเด็กแยก
ออกจากกัน และเก็บของไว้ก่อน (ในเด็กเล็กจะยังยอมกัน
ไม่เป็น) โดยไม่ต้องตัดสินว่าใครถูกผิด แต่เพียงท าให้ลูก
ทราบว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
  ถ้ารู้ว่าลูกทะเลาะกันเพราะอะไร ให้หาทางเลี่ยง เช่น 
ถ้าเพราะแย่งของเล่นกัน หากไม่สามารถซื้อของเล่นที่
เหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งให้ได้ ก็ให้เก็บของเล่นชิ้นนั้นไว้ก่อน ฯลฯ  
  หากต่างคนต่างฟ้อง และโทษกันไปมา ผู้ใหญ่ควรรับฟัง 
ไม่ดุด่าโวยวาย และไม่ตัดสินถูกผิด แต่ให้ใช้ความพยายาม
สอนให้เด็กรู้จักให้อภัยกัน  
  หากมีการลงไม้ลงมือ ให้จับแยกออกจากกัน แล้วบอกว่า 
“พ่อแม่ไม่ชอบที่ลูก ๆ ทะเลาะกันหรือตีกัน ถ้าลูกโกรธกัน 
ก็ต้องเลิกเล่นชั่วคราว ต่างคนต่างอยู่ รอให้อารมณ์ดีกันทั้งคู่
แล้วค่อยมาเล่นกันใหม”่ 

  ถ้ามีคนเจ็บตัว ให้แยกคนที่ถูกท าร้ายออกไปก่อน และ
พูดปลอบว่า “ตอนนี้อีกฝ่ายก็คงเสียใจกับเรื่องนี้” แล้วค่อยคุย
กับคนที่ลงมือ ให้เขาได้พูดระบายความรู้สึก การยอมรับ
ความรู้สึกของเขา พร้อมสอนให้ชัดเจนว่าการท าร้ายกัน
ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา และคุยกับลูกเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เช่น 
ถ้าพี่รู้สึกว่าน้องรบกวน ก็แนะน าให้พี่เดินหนี หรือ ให้บอก
คุณแม่ให้ช่วยพูดปรามน้อง หรือ ใช้ของเล่นช่วยเบี่ยงเบน
ความสนใจของน้อง 
  ถ้าลูกท าตัวดีก็ควรมีรางวัลให้ ถ้าลูกดื้อรั้นต้องลงโทษ 
(ด้วยวิธีสร้างสรรค)์ เช่น ถ้าแกล้งกัน พี่ตีน้องเพราะน้องมาแหย่ 
อย่างนี้ต้องท าโทษ(อย่างสร้างสรรค์)ทั้งคู่ เช่น ให้ช่วยกัน
เก็บของเล่น เก็บที่นอน รดน้ าต้นไม้ ฯลฯ  
  เรื่องนี้ส าคัญ เพราะมีข้อมูลทางวิชาการ พบว่า 
พี่น้องที่ถูกลงโทษพร้อมกัน จะดีกันตอนที่ถูกลงโทษ เพราะ
เด็กจะรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกัน ร่วมทุกข์จากการถูกท าโทษ
มาด้วยกัน 
  ถ้าลูกอยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน หากมีวันใดที่ลูกคนโตโกรธ  

หัวฟัดหัวเหวี่ยง ตั้งท่าจะตีน้องให้ได้ พ่อแม่ต้องช่วยให้เขา 
ได้ระบายความโกรธด้วยวิธีที่ปลอดภัย เช่น ให้เขาตีตุ๊กตานุ่มๆ 
ถ้าโตหน่อยอาจให้ตีกลอง หรือ ต่อยกระสอบทรายแทน 
จนกว่าจะเหนื่อยหยุดไปเอง  
  ถ้าเด็กอาจท าเรื่องที่เป็นอันตราย หรือไม่เคารพกฎ
กติกาของบ้าน พ่อแม่ต้องใจเย็น แล้วหยุดการกระท านั้น
ด้วยท่าทีที่เด็ดขาดจริงจัง 
  เมื่อเด็กโตขึ้น ควรส่งเสริมให้ลูกเล่นกับเพื่อนวัย
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ทั้งนี้ ถ้าลูก ๆ  ทะเลาะกัน พ่อแม่ต้องใจเย็นค่อย ๆ  สอนลูก  

ด้วยเหตุผล บอกให้ลูกรู้ว่าท าไมลูกจึงไม่ควรทะเลาะกัน 
ถ้ารู้ว่าลูกทะเลาะกันด้วยเหตุใด ให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น 
หรือ เบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปหาสิ่งอื่น 



4. ปัจจัยอื่นที่ต้องดูแล  

  ถ้ามีคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงใกล้เด็ก ๆ ให้รีบพาเด็ก
ออกไปจากตรงนั้น หรือ ปิดหูปิดตา เพื่อไม่ให้เด็กเห็นหรือ
ซึมซับพฤติกรรมรุนแรงเหล่านั้น  
  ไม่ควรปล่อยให้เด็กดูทีวีตามล าพัง เพราะเด็กอาจ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 
  ตั้งกฎของครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรม 
บอกลูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ท าตามกฎ เพื่อให้เด็กๆ รู้จัก
รับผิดชอบการกระท าของตนเอง 
  สอนให้พี่น้องมีความเคารพกัน ให้น้องเชื่อฟังพี่และ
ยกย่องพี่ ให้พี่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลน้อง ค าพูดเหล่านี้
ช่วยได้มากค่ะ เช่น “น้องเขาเก่ง เขาช่วยหนูได้” “พี่เขาพูด
ถูก พ่อเห็นด้วย” “หนูเก่ง หนูช่วยสอนน้องท าการบ้านได้” 
ข้อที่ควรระวัง คือ ไม่ควรตามใจน้องเพราะคิดว่าลูกยังเล็ก 
หรือคิดว่าต้องให้พี่เสียสละเพียงฝ่ายเดียว เพราะนานวันเข้า
จะท าให้พี่ไม่ชอบน้องหรืออิจฉา ขณะที่จะท าให้น้องได้ใจ 
เอาแต่ใจ และไม่เข้าใจการใช้เหตุผล ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้
ลูกมีความขัดแย้งกันมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สาเหตุส าคัญพื้นฐานของความ
อิจฉาริษยาระหว่างพี่น้อง เกิดจาก เด็กต้องการเป็นที่รัก
ของพ่อแม่มากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่
ที่ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่างเท่าเทียม เพราะพ่อ
แม่เป็นคนส าคัญที่จะช่วยดูแลเลี้ยงดูและอบรมเลี้ยงดูให้ลูก
ได้เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุขได้ต่อไป  
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