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บทที่ 

1
เด็กในวันนี้ – สถานการณ์ของเด็ก

และครอบครัวในปัจจุบัน

	 สถานการณ์ที่	“เด็กที่อยู่ไม่นิ่งและเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ”	มีจ�านวนเพิ่มข้ึนได้รับการหยิบยกให้เป็นปัญหาใหญ ่

ในปัจจุบัน	นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น

ส�ารวจพบว่า	ในปี	ค.ศ.	2015	มีเด็กที่มีความบกพร่องทาง

พัฒนาการเพิ่มข้ึนจากปี	ค.ศ.	1993	ถึง	7.4	เท่า		ที่จริงแล้ว 

ในช่วงเวลา	20	ปี	เด็กกลุ่มนี้อาจไม่ได้มีจ�านวนเพิ่มข้ึน	แต่ 

ในอดตีจะเรียกเดก็กลุ่มนีว่้าเดก็สอนยาก	เดก็หัวดือ้	พอปัจจบุนั 

เดก็กลุ่มนีจ้ะถกูจดัว่าเป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางพฒันาการ 

ดังนั้นการที่	“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”	มีจ�านวนเพิ่มข้ึน 

อาจมาจากสาเหตุนี้		ว่าแต่...เป็นเช่นนั้นจริงหรือ

	 น่าเสียดายที่ความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ฉันพบเห็น 

ในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและสถานศึกษาเป็นระยะเวลา	40	ป ี

ไม่อาจแสดงให้เห็นด้วยตวัเลข	แต่เร่ืองที	่“เดก็ทีมี่ความต้องการ 

พิเศษ”	ซ่ึงไม่เคยพบเจอหรือตัดสินไม่ได้เมื่อ	40	ปีที่แล้ว 

ก�าลังมีจ�านวนเพิ่มข้ึน	ฉันจ�าต้องยอมรับในฐานะที่ท�างาน 

ในวงการการศกึษา

	 การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ	1	ขวบคร่ึงจ�านวน 

100	คนในทุกเมืองซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ป ี	ค.ศ.	1977	ก็มีความ 

เปลี่ยนแปลง		ในการทดสอบหนึ่งซ่ึงเด็กที่รับการตรวจเกือบ 

100	คนเคยท�าได้	ปัจจบุนัเดก็จ�านวนเกอืบคร่ึงหนึง่ไม่สามารถ

ท�าได้และไม่สามารถติดตามผลได้ทั้งหมด	บางเมืองถึงกับ 

ต้องเล่ือนการประเมินพัฒนาการเด็กออกไป		เด็กสมัยนี้ 

เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ	40	ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด



1

12

การเพิ่มจํานวนของ 
“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

	 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศญี่ปุ ่นเกี่ยวกับ	“เปล่ียนจาก

การศึกษาพิเศษไปสู่การศึกษาช่วยเหลือ

พเิศษ”	ชีใ้ห้เห็นว่าจดุเปลีย่นทีส่�าคญัมาถงึ 

แล้ว	และยังเป็นสัญญาณเตือนว่าลักษณะ 

ความบกพร่องของเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษก�าลังเปลี่ยนไปด้วย		ไม่เพียงแต่ 

การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาและ

ศูนย์การศึกษาส�าหรับช่วยเหลือเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ	แต่ปัญหาเร่งด่วนคือ 

“เร่ืองวธิรัีบมอื”	และ	“เดก็ทีมี่ความต้องการ

พิเศษ”	ที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติก�าลัง

เพิ่มจ�านวนข้ึนด้วย	ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการหาวิธีช่วยเหลือ

	 ฉันเขียนหนังสือเก่ียวกับ	“เด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ”	ที่ไม่สามารถเข้าถึง

หน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะแต่ต้องการ 

การดูแลเอาใจใส่คร้ังแรกในปี	ค.ศ.	2010 

ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการดูแลเด็ก

เหล่านี้ในสถานศึกษามีปัญหามากข้ึน 

เดก็เหล่านีไ้ม่ได้รับการดแูลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหรือมีปัญหาในการติดต่อกับ

หน่วยงาน	ฉันจึงได้แต่เรียกว่า	“เด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ”	หรือ	“เด็กที่ต้องการ

การดูแลเป็นพิเศษ”

	 หลังจากเขียนหนังสือเล่มแรกแล้ว 

นอกจากศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีฉ่นัท�างาน

อยู่	(เมืองโยโกฮามา	จังหวัดคะนะงะวะ) 

ฉันยังได้เดินทางไปทั่วประเทศซ่ึงล้วน

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและ 

การดูแลเด็กปฐมวัย	รวมถึง เด็กที่ มี 

ความต้องการพิเศษ

	 ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อน	หากฉัน

กล่าวในการบรรยายว่า	“เดก็จ�านวนเกอืบ

คร่ึงหนึง่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินพฒันาการ 

แสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า“ 

ผู้ฟังคงจะรู้สึกตกใจว่า	“จริงหรือ”	แต่ใน

ปัจจบุนัผู้ฟังกลับยอมรับค�ากล่าวนี	้	ถ้าให้

พูดตามตรง	ฉันคิดว่าในโรงเรียนอนุบาล

บางชั้นเรียนมีเด็กราว	70%	ที่เป็น	“เด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ”	

	 แม้สถานะของเดก็ทีม่คีวามต้องการ 

พเิศษไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยตวัเลข 

แต่จากประสบการณ์ของผู้ทีท่�างานเกีย่วกบั 

เด็กพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

เพิ่มจ�านวนข้ึนจริง		ฉันเกรงว่าถ้าพูดถึง 

“เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”	ทั่วประเทศ

คงมีปัญหาแบบเดียวกัน

	 ในการอบรมที่ฉันจัดข้ึนทั่วประเทศ 

ฉันจะให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตอบแบบ- 

สอบถาม	เกือบทุกท่านเขียนว่า	“เคย 

มปีระสบการณ์”	“นกึหน้าเดก็ทีมี่ลักษณะนัน้ 

ได ้เลย”	“เด็กที่ มีความต้องการพิเศษ 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น”	
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บทที่
1

เด็กในวันนี้ – 
สถานการณ์ของเด็ก
และครอบครัว
ในปัจจุบัน

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ • เด็กที่อยู่ไม่นิ่ง

เข้าข่ายบกพร่อง
ทางพัฒนาการ 

มีปัญหาเรื่องของ
อารมณ์ผูกพัน

ข้อสรุป
เกี่ยวกับเด็ก 2 กลุ่ม

ข้อสรุปเกี่ยวกับ “เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ” 2 กลุ่ม

	 เด็กจ�านวนเกือบคร่ึงหนึ่งที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการสรุปได้ว่า 

มี	2	กลุ่ม	กลุ่มแรกคือ	“เด็กท่ีเข้าข่าย 

บกพร่องทางพฒันาการ”	และอีกกลุม่หนึง่

คือ	“เด็กที่อยู่ไม่นิ่งเนื่องจากมีปัญหาเร่ือง

ของอารมณ์ผูกพนั”	ซ่ึงเดก็ทัง้	2	กลุม่ก�าลัง

เพิม่จ�านวนข้ึน	ซ่ึงแน่นอนว่าเราไม่สามารถ

จ�าแนกเด็กทั้ง	2	กลุ ่มออกจากกันได ้ 

อย่างชัดเจน	และเด็กหลายคนก็มีปัญหา

ทั้ง	2	อย่าง
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เด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ

	 ก่อนที่จะเร่ิมพูดถึง	“เด็กที่เข้าข่าย

บกพร่องทางพัฒนาการ”	ฉันขออธิบาย

เกีย่วกบั	“ลักษณะความบกพร่อง”	ของเดก็

ที่มีความต้องการพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงเวลา	40	ปีเสียก่อน

 โรคออทิสซึม  (Autism) หรือ 
ออทิสติก (Autistic Disorder)	เปน็ความ 
ผิดปกตทิีเ่ผยแพร่คร้ังแรกในป	ีค.ศ.	1943 

โดยเลโอ	คันเนอร์	(Leo	Kanner)	จิตแพทย์ 

ชาวอเมริกัน	ว่าเป็นความบกพร่องที่เกิด

ข้ึนใหมเ่มือ่เปรียบเทยีบกบัความบกพร่อง

อ่ืนๆ	ที่พบตั้งแต่ช่วงแรกของการก�าเนิด

ของมนุษยชาติ	และไม่มีโรคใดที่จะถูก 

เข้าใจผิดไดเ้ทา่กบัโรคนีอี้กแลว้		สมยักอ่น

เชื่อกันว่าเกิดจากอาการทางจิตท่ีมีสาเหตุ 

จาก	“ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก”	จาก

โทรทัศน์	และจากความเข้าใจผิดจากชื่อ 

ท่ีใช้เรียก	เช่น	คนที่ชอบเก็บตัวอาจพูดว่า 

“สมัยเรียนมหาวิทยาลัยฉันเคยเป็นโรค 

ออทิสซึม	(โรคเก็บตัว)”	แต่ปัจจุบันพบว่า 

โรคออทิสซึมเกิดจากการท�างานผิดปกติ

ของสมองและมีอาการหลากหลายลักษณะ 

จึงท�าให้การจ�าแนกประเภทเปล่ียนไปทุกปี 

ปัจจุบันถือว่าโรคนี้เป็นความบกพร่อง 

ทางพัฒนาการ	ที่ส�าคัญประเภทหนึ่ง

	 ฉันในฐานะนักสังคมสงเคราะห์เคย

พบเดก็ทีเ่ป็นโรคออทสิซึมและเดก็ทีเ่ข้าข่าย

หลายคน	ท�าให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การวินิจฉัยโรค	แต่สิ่งที่ฉันให้ความ

ส�าคัญมากกว่าการวินิจฉัยอาการก็คือ 

การสนับสนุนช่วยเหลือโดยเน้นว่า	“ท�า

อย่างไรให้เด็กใช้ชีวิตง่ายข้ึน”	เพราะไม่ว่า

จะเรียกโรคว่าอะไรกต็าม	แต่เดก็กยั็งคงต้อง

ใช้ชีวิตต่อไป	ไม่ว่าอาการจะเล็กน้อยหรือ

รุนแรงก็ควรให้ความส�าคัญกับการช่วย

เหลอื	“เพือ่ให้เดก็สามารถใช้ชวีติต่อไปได้” 

ไม่ใช้ชีวิตอย่างยากล�าบากและเป็นทุกข์

	 ในช ่วงแรกที่ฉันเป ็นนักสังคม-

สงเคราะห์ยังไม่มีการแยกย่อยงาน	ฉันจึง 

ต้องท�าทุกอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับ	“เด็กที่มี

ความต้องการพเิศษ”	ไม่ใช่แค่ให้ค�าปรึกษา

ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์เพียงเท่านั้น 

ฉนัยังดแูลเดก็เป็นกลุม่ช่วยเหลอืผู้ปกครอง 

และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อีกด้วย

	 นโยบายการช ่วยเหลือเด็กที่ม ี

ความต้องการพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ ่นจะ

แบ่งออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ปฐมวัย	วัยเรียน 

และวัยผู ้ใหญ่	แต่ไม่ใช่การติดตามผล 

อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปฐมวยัจนถึงวยัผู้ใหญ่ 

ฉันใช้เวลากว่า	35	ปีในการตรวจสอบผล

การให้ความช่วยเหลอืผ่านการตดิตามเดก็

และครอบครัว	ฉนัจงึได้ทราบว่าค�าแนะน�า

ในช่วงปฐมวัยจะส่งผลอย่างไรเม่ือเด็ก 

โตขึ้น

	 ส�าหรับ	“เดก็ทีเ่ข้าข่ายบกพร่องทาง

พัฒนาการ”	การได้รับความช่วยเหลือ

ตั้งแต ่ปฐมวัยคือกุญแจส�าคัญที่จะส ่ง 
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ผลต่อความสามารถในการดูแลตัวเอง 

ในอนาคต		จากประสบการณ์ของฉัน 

ถ้าเดก็ได้รับการช่วยเหลือตัง้แต่อายุ	2	ขวบ 

จะสามารถปรับตวัเข้าสงัคมได้ดพีอสมควร 

ไม่ว่ามีอาการเล็กน้อยหรือรุนแรง	แต่ถ้า

เร่ิมช่วยเหลือตอนเด็กอายุ	5	ขวบจะถือ 

ว่าช้าไปแล้ว		การแก้ไขพฤตกิรรมหลังจาก

เดก็เข้าเรียนชัน้ประถมศกึษาแล้วเป็นเร่ือง

ยากมาก	การช่วยเหลือเด็กก่อนเข้าสู ่

วัยเรียนจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กอย่างมาก

เมื่ออายุหลัง	18	ปีขึ้นไป

	 การช่วยเหลอืเดก็ควรท�าให้เร็วทีส่ดุ

แต่การสือ่สารปัญหาของเด็กกบัผู้ปกครอง

โดยไม่ท�าให้ผู้ปกครองเสียก�าลังใจไม่ใช่

เร่ืองง่าย	เพราะต้องใช้ทักษะและความ

เชี่ยวชาญ

	 น่าเสียดายที่แม ้แต่ผู ้ เชี่ยวชาญ 

ก็ไม่สังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ลักษณะความบกพร่อง	และเด็กที่มีความ

บกพร่องทางพฒันาการ	มจี�านวนมากกว่า

ผู ้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้มา 

นานแล้ว	การศึกษารูปแบบที่ดูแลอย่าง

เป็นหนึ่งเดียว	ทุกคนเท่าเทียมกันจึงใช ้

ไม่ได้แล้ว		จริงอยู่ทีว่่า	ไม่ว่าจะผู้พกิาร	หรือ

คนปกติล้วนมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน 

แต่ถ้ารู้ถึงลักษณะพิเศษเชิงวิชาการของ

เดก็เหล่านี	้กจ็ะรู้ว่าล�าพงั	“ความเอาใจใส่” 

และ	“มนุษยธรรม”	ไม่เพียงพอท่ีจะสอน

พวกเขาได้	เด็กเหล่านี้ต ้องการความ

เชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล

	 จะเห็นว่าการดูแลเด็กที่มี	“ความ

บกพร่องทางพฒันาการ”	เป็นเร่ืองยาก	แต่

การดูแลเด็กที่	“เข้าข่าย”	บกพร่องทาง

พฒันาการยากย่ิงกว่า		เดก็กลุม่นีไ้ม่แสดง

ลักษณะพิเศษออกมา	มองเผินๆ	ดูปกติ 

บางคนมีความสามารถพิเศษอีกด้วย 

หากผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเด็กมีความผิดปกติมัก

เข้าใจผิดว่า	เป็น	“เด็กสอนยาก”	หรือ 

“เด็กเอาแต่ใจ”

	 ในด้านการปรับตัวเข้าสังคม	เด็กที่ 

เข้าข่ายบกพร่องทางพฒันาการจะมีปัญหา

มากกว่าเด็กที่บกพร่องทางพัฒนาการ

อย่างชัดเจน	เพราะมองภายนอกเหมือน

คนทั่วไปจึงถูกเข้าใจผิดได้ง่าย	และเจ้าตัว

มักสะสม	“ความไม่พอใจในตัวเอง”	ไว้

	 เดก็ทีเ่ข้าข่ายบกพร่องทางพฒันาการ

มักไม ่ได ้ รับการดูแลจากหน่วยงานที่

เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	แม้จะได้รับการดูแล

แต่หน่วยงานก็ไม่มีเวลาที่จะจัดโปรแกรม

ในแต่ละวันให้แก่เด็กได ้	ดังนั้นถ ้าครู 

ในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก	โรงเรียนอนุบาล 

และโรงเรียนต่างๆ	ไม่เป็นผู้เชีย่วชาญเสยีเอง 

ก็จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไม่ได้	แต่เทคนิค

ที่ครูเรียนรู้ที่โรงเรียนนั้นถือว่ายังใช้ไม่ได ้

ในทางกลบักนัอาจท�าให้เดก็มีปัญหามากข้ึน 

นั่นคือฉันหมายถึงครู	“จ�าเป็นต้องมีความ

เชี่ยวชาญพิเศษ”	

	 ปัญหา	“อาชญากรวัยรุ่นที่ไม่ส�านึก

ผิด”	“การกลั่นแกล ้ง ข้ันรุนแรง”	และ 

“การทารุณกรรม”	เม่ือเด็กเติบโตข้ึนเป็น

ปัญหาสังคมที่มักถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับ 

การเล้ียงดูตั้งแต่วัยเด็ก	ครูควรท�าอย่างไร

เพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้	ในปัจจุบันยัง

ไม่มีหลักสูตรเร่ืองนี้ในมหาวิทยาลัยหรือ

โรงเรียนฝึกอบรม	จ�าเป็นต้องเรียนรู้จาก

การท�างานจริงเท่านัน้
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“เด็กที่อยู่ไม่นิ่งเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ผูกพัน”

	 “เดก็ทีอ่ยู่ไม่นิง่เนือ่งจากมปัีญหาเร่ือง

ของอารมณ์ผูกพัน”	ก็เพิ่มจ�านวนข้ึนมาก

เดก็ทีแ่สดงพฤตกิรรมเรียกร้องความสนใจ

เพราะต้องการการยอมรับ	ไม่ว่าใครกต็าม

ที่ดูแลเด็กเหล่านี้ก็อดเป็นห่วงอนาคต

ของพวกเขาไม่ได้ว่า	เด็กเหล่านี้จะได้รับ

การยอมรับอย่างแท้จริงหรือไม่

	 ฉนัจะอธบิายเกีย่วกบั	“เดก็ทีอ่ยู่ไม่นิง่

เนือ่งจากมปัีญหาเร่ืองของอารมณ์ผูกพนั”

อย่างละเอียดในบทที่	2

บทที่
1

เด็กในวันนี้ – 
สถานการณ์ของเด็ก
และครอบครัว
ในปัจจุบัน

á§ æ



17

บทที่

2
เด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งเพราะ
มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ผูกพัน – 

การยอมรับในตัวเด็กทุกคน

	 ที่ผ่านมาเราไม่สามารถยอมรับ	“ปัญหาความสัมพันธ์ 

ระหว่างแม่กับลูก”	ได้โดยง่าย		มีการพูดถึง	“ความส�าคัญของ

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก”	ลดลง

	 ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกถือเป็นพื้นฐานความ

สมัพนัธ์ของมนษุย์ทัง้หมด	แต่จากการวจิยัและการสร้างทฤษฎี

โดยนักจิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท�าให้เกิดอิทธิพลของ 

ความคิดที่ว่า	“ไม่ควรผลักภาระการเล้ียงดูลูกทั้งหมดให้แม่” 

“บทบาททางสังคมของสตรี”	“การท�างานของสตรีในฐานะ 

ผู้น�าเศรษฐกิจ”	“การช่วยเหลือแม่ในการเลี้ยงดูลูก”

	 ในแง่การท�างานเรามักจะพูดถึงการหาความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการท�างาน	แต่เมื่อฉันพิจารณาแล้วเป็น 

เร่ืองคนละมิติกับการอบรมเล้ียงดูลูก		ไม่ว่าในสังคมแบบใด 

การดูแลจิตใจลูกเป็นสิ่งที่ส�าคัญเสมอ		ฉันไม่ได้คัดค้าน 

“การให้ความส�าคัญกับงานมากกว่าลูก”	เพียงแต่ถ้าต้องเป็น 

เช่นนั้น	ย่ิงต้องให้ความส�าคัญกับการหล่อเลี้ยงจิตใจของเด็ก 

และต้องหาวิธีการดูแลเด็กที่เหมาะสม
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“ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก”
ที่ยากจะยอมรับ

	 หนงัสอืเกีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการ 

พิเศษที่ฉันเขียนเล่มอ่ืนๆ	ได้พูดถึง	“เด็ก 

ท่ีเข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ”	ก่อน 

แต่ในเล่มนี้ฉันจะพูดถึงเด็กที่อยู ่ไม่นิ่ง

เนือ่งจาก	“มีปัญหาเร่ืองของอารมณ์ผูกพนั” 

	 จิตแพทย์และนักจิตวิทยาหลายคน

เช่น	เอริก	เอริกสนั	และโดนลัด์	วนินคิอตต์ 

กล่าวว่าช่วงเวลาส�าคญัทีส่ดุในการพฒันา

จิตใจ	คือช่วงแรกเกิดจนถึง	1	ขวบคร่ึง 

ว่ากนัว่าช่วงเวลาที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในความ

ทรงจ�า	เป็นช่วงเวลาที่ก่อเกิดบุคลิกภาพ 

ความรู้สึกมั่นคงในจิตใจที่ได้รับในช่วงนี้

เ รียกว ่า	ความไว ้วางใจขั้นพื้นฐาน 
กว่า	50	ปีนับตั้งแต่ตั้งทฤษฎีนี้ข้ึน	ทฤษฎี

กไ็ด้รับการพสิจูน์เร่ือยมาและแสดงให้เห็น

ว่าการดแูลเดก็ในช่วงวยันีม้ผีลต่อปริมาณ

ของสารสื่อประสาทที่ท�าหน้าที่ควบคุม

ความวิตกกังวล

	 พัฒนาการด้านจิตใจจะไม่มีการ 

ข้ามข้ัน	ถ้าไม่พัฒนาข้ึนทีละข้ันตามล�าดับ

จะกลายเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่อย่างนั้น 

ที่จริงบุคลิกภาพเร่ิมสร้างในช่วงวัยรุ ่น 

ตอนต้น	(ช่วงปลายของชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น)	=	ช่วงสร้าง	Identity	ตามทฤษฎี 

ของเอริกสนั	หากไม่ผ่านช่วงนีซ่ึ้งเป็นพืน้ฐาน

ก่อนก็เพราะเด็กกลุ่มนี้มีจ�านวนมากกว่า

หลายเท่าและเพิม่จ�านวนข้ึนเร่ือยๆ	ฉนัจงึ

อยากให้พ่อแม่ทุกคนและครูที่ท�างาน 

กับเด็กๆ	รับรู้และเข้าใจเรื่องดังกล่าว

สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพัฒนาการด้านจิตใจ

ส�าคัญ	จะไม่สามารถพัฒนาด้านจิตใจต่อ 

ไปได้		ค�าว่า	Identity	โดยทั่วไปหมายถึง 

“ความรู ้สึกปัจเจกที่มีต่อตัวเอง”	หรือ 

“ที่พึ่งทางใจ”	นั่นเอง		ปัจจุบันนักวิชาการ

หลายคนยืนยันแล้วว่า	หากเด็กไม่มีสิ่งที่

พึ่งพาได้ก็จะไม่สามารถพึง่พาตวัเองได้

	 ช่วงแรกเกดิถงึ	2	ขวบเป็นช่วงทีเ่ดก็

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย	นั่น

หมายถงึว่า	“เป็นช่วงเวลาทีเ่ดก็ร้องไห้เป็น

อย่างเดียวและต้องพึ่งพาโลกภายนอก 

จึงจะมีชีวิตอยู่ได้”	จึงเรียกว่า	“วัยพึ่งพิง” 

ในช่วงเวลานีพ่้อแม่ต้อง	“ยอมรับ”	ทกุอย่าง 

เป็นความสัมพันธ์แบบ	“ยอมรับทั้งหมด” 

ซ่ึงจะเกิดเป็น	“ความไว้วางใจและความ

มั่นคงทางใจข้ันพื้นฐาน”		เด็กไม่มีความ

สามารถอ่ืนนอกจากการร้องไห้	ไม่ว่าจะ 

“หิวแล้ว”	“เปียกแล้ว”	ก็แสดงออกด้วย 

การร้องไห้ทั้งหมด	(ความรู้สึกพอใจหรือ 

ไม่พอใจมีตั้งแต่เกิดแม้เด็กจะยังพูดไม่ได้) 

“แต่ถ้าร้องไห้แล้วได้รับการตอบสนองทนัท ี
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บทที่
2

เดก็ทีม่พีฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิงเพราะมปัีญหา
เร่ืองของอารมณ์

ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคนพ่อแม่เข้าใจความหมายของการร้องไห้ 

และมาช่วยเหลือ”	จะท�าให้เด็กเกิดความ

มั่นคงภายในจิตใจได้ว่า	สามารถพึ่งพิง 

โลกภายนอกได้		ในทางกลับกัน	ถ้าเด็ก 

มีประสบการณ์	“ร้องไห้เท่าไรก็ไม่ได้รับ 

การตอบสนอง”	จะท�าให้เด็กเกิดความ 

ไม่ไว้ใจโลกภายนอก	รวมทั้งเกิดความ 

ไม่มั่นคงภายในจิตใจ

	 ความมั่นคงภายในจิตใจท่ีเกิดจาก

การได้รับการตอบสนองความต้องการ 

เป็นสิง่ทีฝั่งรากลกึในจติใจมากกว่าทีเ่ราคดิ 

เมือ่เวลาผ่านไปหลายปีแม้ประสบเร่ืองราว

ที่ท�าให้ท้อแท้	ความม่ันคงภายในจิตใจ 

จะเป็นแหล่งก�าเนิดความมั่นใจในตัวเอง 

ที่ท�าให้เกิดความพยายามหาหนทางใหม ่

ท�าให้	“ยอมรับตามทีต่วัเองปรารถนาหรือ

ต้องการ”	จึงจะเรียกว่าเกิดการยอมรับ 
ในตัวเด็ก
	 ตั้งแต่อดีตนักวิชาการหลายคนให้

ความหมายของ	“โลกภายนอก”	ของเด็ก 

ว่าคอื	“มารดา”		ฉนักค็ดิเช่นนี	้แต่ปัจจบุนั 

เกดิกระแส	“ไม่ควรผลกัภาระการเล้ียงดลููก

ให้แม่เพยีงล�าพงั”	มากข้ึน	ท�าให้ความเชือ่

ว่าโลกภายนอกของเดก็คอืมารดาน่าเชือ่ถอื 

น้อยลง

	 ฉันไม่คิดว่าแม่ควรรับภาระเลี้ยงดู

ลูกเพียงล�าพัง	แต่ถ้ามองในเชิงสัตววิทยา 

อย่างไรเสียแม่ก็อยู่ในสถานะส�าคัญที่สุด

ส�าหรับเดก็	ไม่เพยีงแต่พฤตกิรรมการให้นม 

เท่านั้น	ท้ังน�้าเสียงและสัมผัสที่อ่อนโยน 

แม้เดก็ทีต่ายังมองไม่เห็นกจ็�าแม่ของตนได้ 

สิ่งที่ท�าให้เด็กแยกออกว่าเป็นแม่ของตน 

คอืกลิน่นัน่เอง		ส่วนทีใ่ช้รับรู้กลิน่ทีเ่รียกว่า 

“ป่องรับกลิ่น“	เชื่อมต่อกับอะมิกดาลา 

(ส่วนประกอบในสมองกลีบขมับส่วนกลาง) 

ซ่ึงท�าหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึก		มีการ

ทดลองวางก้อนส�าลีที่แตะน�้านมแม่และ

ก้อนส�าลีที่แตะน�้านมผงวางใกล้ใบหน้า

ทารกแรกเกิด	ปรากฏว่าทารกจ�ากล่ิน

น�้านมแม่ได้และหันหน้าไปหาส�าลีที่แตะ

น�้านมแม่		เหตุผลที่เด็กที่ก�าลังร้องงอแง

สงบลงเม่ือแม่อุ้ม	ฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะ 

วิธีอุ้ม	แต่น่าจะเป็นเพราะกล่ินมากกว่า 

“การได้รับการยอมรับ”	จากแม่ที่มีกลิ่น 

ที่คุ ้นเคยเท่ากับว่า	“โลกทั้งใบยอมรับ” 

สิง่ส�าคญัคอืการสนบัสนนุจากคนรอบข้าง

ให้แม่สามารถเล้ียงดูลูกได้อย่างม่ันคง 

ไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัว	(เร่ิมจากสามี) 

หรือจากรัฐบาลก็ล้วนเป็นสิ่งส�าคัญ	แต่ 

ในขณะนี้ค�าว่า	“ความสัมพันธ์ระหว่าง 

แม่กับลูก”	กลับถูกละเลยมากขึ้น

	 นายแพทย์ทะกะช	ิโอะกะดะ	จติแพทย์ 

ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับปัญหาด้านจิตใจ 

ระบุไว้ว่า	“สิ่งที่พิเศษของความสัมพันธ์

ระหว่างแม่และลูกนัน้ไม่เพยีงแต่มีอิทธิพล

ในระดับจิตใจเท่านั้น	แต่ยังส่งผลในระดับ

การท�างานของร่างกาย	ระบบประสาท	และ 

ร่างกายด้วย		ความกระทบกระเทอืนจติใจ

ในวัยเด็กไม่เพียงส่งผลต่อพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นอย่างไม่รู้ตัวเท่านั้น	แต่ยังส่งผล 

ในเชิงลึกซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของสมองแบบกึ่งถาวร”

	 แม่ควรอยู่เคียงข้างลูกให้มากที่สุด 

เพื่อแสดงการยอมรับในตัวลูก	ส ่วน 

ความม่ันคงภายในจติใจต้องมี	“ความรู้สกึ

ปลอดภัยที่ได้รับผ่านทางการสัมผัส”	ซ่ึง 
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ได้รับการพิสูจน์โดยการทดลองที่โด่งดัง 

ชื่อว่า	Wire	Monkey	(แม่ลิงเทียม)	ของ 

แฮร์รี	ฮาร์โรว์	นกัจติวทิยาชาวอเมริกนั

	 โดยเป็นการทดลองใช้แม่ลิงปลอม 

2	ตัว	ตัวหนึ่งเป ็นตุ ๊กตาแม่ลิงท�าจาก 

ผ้าขนนุ่ม	อีกตัวท�าด้วยลวดดัดเป็นรูปลิง 

แม่ลิงที่ท�าจากลวดเท่านั้นที่มีอุปกรณ์ 

ให้นมติดอยู่	เม่ือลูกลิงหวาดกลัวจะเข้าไป

กอดแม่ลิงที่ท�าด้วยผ้าเสมอ	แทบจะไม่ไป

หาแม่ลงิทีท่�าด้วยลวดเลยแม้ว่าจะให้นมได้ 

นั่นหมายความว่าลูกลิงเลือกการสัมผัส

มากกว่าอาหาร	สิ่งนี้คือความรู้สกึทีอ่ยาก

สมัผัส	(Skinship)	นัน่เอง		“การรับสัมผัส” 

ถูกก�าหนดไว้ให้มนุษย์รู้สึก	“พอใจ”	(เด็ก 

ที่เข้าข่ายมีความบกพร่องทางพัฒนาการ 

จะมีความแตกต่างในเร่ืองนี้เพียงเล็กน้อย 

ดูบทที่	3	หน้า	45)

	 สัญชาตญาณหนึ่งของมนุษย์คือ 

“ความต้องการเข้ากลุม่”	คอืการอยู่ร่วมกนั

กบับคุคลอ่ืนๆ	ตดิต่อสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

แต่จะใช้เหตุผลนี้	“ให้ลูกรีบเข้ากลุ่มเร็วๆ” 

กไ็ม่ถกูต้องนัก	ก่อนทีจ่ะให้เดก็เข้าสู	่“กลุม่

หรือสังคม”	เด็กต้องได้รับความมั่นคง

ภายในจติใจในฐานะ	“หน่วย”	และ	“ตวัตน” 

เสยีก่อน	ถ้า	“หน่วย”	และ	“ตวัตน”	ของเดก็ 

ยังไม่ม่ันคงกเ็ท่ากบัว่า	“ภายในจติใจส่วนลกึ 

ยังไม่ม่ันคง”	เด็กก็ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์

กับสิ่งอื่นต่อไปได้ด้วยดี

	 การเลี้ยงดูเด็กเป ็นกลุ ่มเกิดข้ึน 

คร้ังแรกทีช่มุชนกบิบตุซ์	ประเทศอิสราเอล 

ซ่ึงเป็นชมุชนเกษตรกรรมสมัยหลังการสร้าง 

ประเทศ		การเพาะปลูกและเกษตรกรรม 

ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานสตรี	จึงให้เด็ก

อาศัยรวมกันในบ้านส�าหรับเด็กและมีคน

ผลัดเปล่ียนกันดูแล	แม่จะมาเฉพาะเพื่อ 

ให้นมและกลับไปท�างาน		แล้วเดก็ทีเ่ตบิโต

ข้ึนมาในกิบบุตซ์เป็นอย่างไร	นายแพทย์

ทะกะชิ	โอะกะดะกล่าวว่า	“ไม่เพียงแต่เด็ก 

ที่มีปัญหาเร่ืองของอารมณ์ผูกพันก�าลัง

เพิ่มจ�านวนข้ึนอย่างมาก	แต่ผู้ใหญ่ที่ขาด

ความม่ันคงทางอารมณ์กเ็พิม่มากข้ึนด้วย”

	 ข้อเท็จจริงนี้ตรงกับรายงานวิจัย

เกี่ยวกับการเ ล้ียงดู เด็กของเอริกสัน

จิตแพทย์ชาวอเมริกัน		ในยุคบุกเบิกของ

อเมริกามีความต้องการให้เด็กเติบโตข้ึน 

ด้วยความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศ 

จึงเลี้ยงดูเด็กด้วยความเข้มงวด	ไม่ว่าเด็ก

จะร้องไห้เท่าไรก็จะไม่ได้กินนมถ้ายังไม่ถึง

เวลา	ไม่ค่อยให้พ่อแม่อุ้มหรือนอนกบัเดก็

ผลคือแทนที่เด็กจะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ที่

เข้มแข็ง	กลับกลายเป็นคนที่ไม่มั่นคงทาง

อารมณ์เป็นจ�านวนมาก		

	 สิ่งที่น่าห่วงขณะนี้คือ	“การยอมรับ” 

ซ่ึงเป็นเร่ืองพื้นฐานของการเล้ียงดูเด็ก 

พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่มีใครรู้

ไม่ได้ถ่ายทอดไปยังผู้ทีก่�าลังจะกลายเป็นแม่ 

ทุกคน	ขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปใน 



21

บทที่
2

เดก็ทีม่พีฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิงเพราะมปัีญหา
เร่ืองของอารมณ์

ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคนรูปแบบครอบครัวเดีย่ว	ท�าให้การเชือ่มโยง 

ระหว่างเครือญาตทิีอ่าจจะอยู่ต่างท้องถิน่กนั 

ลดน้อยลง

	 เมื่อแม่ตั้งครรภ์จะได้รับคู่มือคุณแม่

ตัง้ครรภ์จากส�านกังานเขต	เนือ้หาส่วนใหญ่ 

เป็นเร่ืองเก่ียวกับการดูแลตัวเองระหว่าง 

ตั้งครรภ์	และบางเขตจัดให้มีการอบรม

ส�าหรับว่าทีค่ณุแม่	4-5	คร้ัง	โดยการอบรม 

คร้ังสุดท้ายจะให้คุณพ่อเข้าร่วมด้วยเพื่อ

สอนวิธีอาบน�้าทารก	แน่นอนว่าถือเป็น

เรื่องส�าคัญ

	 แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ	การจัด 

การอบรม	“การเลี้ยงดูลูก”	ส�าหรับพ่อแม่

ที่มีลูกอายุประมาณไม่เกิน	6	เดือนด้วย 

เป็นการอบรมทีน่�าเสนอ	“ความส�าคญัของ

การยอมรับ”		มีเมืองในภูมิภาคหนึ่งเคย

ด�าเนินการจัดอบรมในลักษณะดังกล่าว 

การอบรมจดัในวนัอาทติย์	ระหว่างทีพ่่อแม่ 

เข้ารับอบรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็ก 

อยู่อีกห้องหนึง่	สาเหตทุีต้่องจดัอบรมก่อน

เดก็มีอายุ	6	เดอืนกเ็พราะถ้าจดัก่อนคลอด 

พ่อแม่จะไม่มีความรู้สกึร่วม	และเดก็ในวยั 

6	เดอืนยังเป็นวยัทีพ่่อแม่สามารถ	“ยอมรับ 

โดยไม่มีเงื่อนไข”	ได้

	 “ห้องเรียนพ่อแม่”	มีจัดข้ึนในหลาย

เมือง	บางแห่งเป็นระบบการเข้าร่วมโดย

สมัครใจ	ซ่ึงไม ่ใช ่พ ่อแม่ทุกคนที่จะมี 

ความกระตือรือร้นในการเลี้ยงลูก	ถ้าเป็น

คนท่ีให้ความส�าคัญกับการเล้ียงดูลูกน้อย

ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะสมัครเข้ามาน้อย 

และบางแห่งจดัเม่ือเด็กอายุ	3	ขวบซ่ึงเป็น

ช่วงทีเ่ดก็ก�าลงัอยู่ในวยัต่อต้านพอดบิพอด ี

การยอมรับลูกโดยไม่มีเงื่อนไขจึงเป็นไป 

ได้ยาก	

	 สิ่งส�าคัญคือต้องแจ้งให้พ่อแม่รู้ว่า

เมื่อเด็กอายุ	3	ขวบจะเป็นอย่างไรตั้งแต่

ตอนที่เด็กยังอายุแค่	6	เดือน	เช่น	ควร

สอนว่า	“พอเด็กอายุ	3	ขวบจะเร่ิมแสดง

ความรู ้สึกของตัวเองออกมา	ซ่ึงเป ็น 

การแยกเป็นอิสระจากแม่	ถือว่าเป็นช่วง

เวลาส�าคัญ”	เช่น	ถ้าแม่บอกว่า	“อาบน�้า 

ได้แล้วนะจ๊ะ”	แล้วเด็กตอบว่า	“ได้ค่ะ” 

แสดงว่าเดก็ยังมตีวัตนตดิกบัแม่อยู่	แต่ถ้า

บอกว่า	“อาบน�้าได้แล้วนะจ๊ะ”	แล้วเด็ก

ตอบว่า	“ยังไม่อาบค่ะ	ก�าลังเล่นอยู่”	แม้จะ

น่าตีแต่ก็เป็นการแสดงออกว่าเด็กก�าลัง

สร้าง	“ตัวตน”	ข้ึนมา		ช่วงนี้จะมีเร่ืองให้ 

ดุลูกมากมาย	แต่แม้มีเร่ืองต้องดุจริงๆ 

กไ็ม่ควรดุแบบเจบ็ฝังใจ	(วธีิรับมือนีต่้างจาก 

วิธีส�าหรับ	“เด็กที่เข้าข่ายความบกพร่อง

ทางพัฒนาการ”	ในบทที่	3)

	 ฉันคิดว่า	“ห้องเรียนพ่อแม่”	ควร

บังคับพ่อแม่ทุกคนเช ่นเดียวกับการ 

ฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพ	โดยที่ 

“พื้นฐานการเล้ียงดูลูก”	นี้คือการวาง

นโยบายที่ไม่ขัดต่อ	“การฝากลูกไว้แล้ว

ออกไปท�างานบทบาททางสังคมของสตรี” 

ฉันคิดว่าหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 

กับเด็กมีหน้าที่ส�าคัญคือการถ่ายทอด 

“เทคนิคในการเลี้ยงดูลูก”	ให้กับแม่
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เมื่อยอมรับไม่ได้

	 แล้วเดก็ทีไ่ม่ได้รับการยอมรับทีด่พีอ

จะเป็นอย่างไร	เริ่มจากสิ่งที่เด็กแสดงออก

มาให้เห็นด้วยตัวเอง

 จติสรรีะแปรปรวน	หมายถงึ	อาการ 
เจ็บป่วยที่แสดงออกทางร่างกายอันเป็น 

ผลมาจากจิตใจ	การฉี่ราด	ฉี่รดที่นอน 

จะลดลงเมื่อเด็กควบคุมการขับถ่ายได้

ดีแล้ว	ภาวะกล้ามเนื้อกระตุก	(Tic)	และ 

พูดติดอ่างอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากจิตใจ

เพียงอย่างเดียว		เด็กไม่สามารถแบ่งแยก 

ร่างกายออกจากจิตใจได้	เม่ือเด็กเกิด

ความเครียดจึงมักแสดงออกทางร่างกาย 

อีกทั้งเด็กไม่เข้าใจค�าว่า	“ความเครียด” 

จึงไม่สามารถปรับตัวว่านี่คือสถานการณ ์

ที่	“ไม่ชอบ”	เมื่อเด็กไม่รู ้ตัวก็จะไม่รู ้วิธี 

ผ่อนคลาย	ดังนั้นแม้เป็นปัญหาเล็กน้อย 

ก็แสดงออกทางกายได้

	 ผู้ใหญ่สามารถรับรู้ได้ระดับหนึ่งว่า

ก�าลังมีความเครียดจึงมีทางออก	แม้จะ 

แก้ความกลัดกลุ ้มไม่ได้	แต่การพูดคุย 

เล่นกฬีา	หรือดโูทรทศัน์กเ็ป็นวธิกีารคลาย- 

เครียดได้	แต่ถ้าผู้ใหญ่เครียดมากก็แสดง 

ออกทางกายได้	เช่น	นอนไม่หลบั	ปวดศรีษะ 

เมื่อมีความเครียด	คนเราจะอยากท�าสิ่งที่

ไกลจากความเครียดเองตามธรรมชาต	ิเช่น 

เมื่อใกล้วันสอบกลับนึกอยากอ่านหนังสือ

อ่านเล่นข้ึนมา	การดูดนิ้วหรือกัดเล็บโดย

ไม่ตั้งใจของเด็กก็อาจเป็นการแสดงออก 

ถึงความเครียดได้		เม่ือความเครียดสูงข้ึน 

ร่างกายจะแสดงความผิดปกติหลายอย่าง 

หากกลายเป็นอาการทางจติอาจเกดิปัญหา 

ที่รุนแรงตามมา	เช่น	ไม่ยอมไปโรงเรียน

หรือเก็บตัวตามล�าพัง

	 ตอนที่ฉันยังท�างานในศูนย์ฟื ้นฟู

สมรรถภาพนั้น	เด็กที่มีพี่หรือน้องเป็น 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษมักมีปัญหา 

ความเจ็บป่วยทางกายซ่ึงไม่ใช่การป่วย

หลอก	เพราะพ่อแม่มักให้ความส�าคัญกับ

พีน้่องคนทีเ่ป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

ความรู้สกึ	“อยากได้รับความสนใจ”	เกดิข้ึน 

อย่างไม่รู ้ตัว	ปรากฏออกมาในลักษณะ 

การเจ็บป่วยทางกาย		ฉันแนะน�าวิธีแก้ไข 

เช่น	หาโอกาสวนัหยุดสดุสปัดาห์สกัวนัหนึง่ 

ให้คุณพ่อดูแลลูกคนที่เป็นเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ	และให้พี่น้องที่เหลือได้ใช้

เวลากับคุณแม่อย่างเต็มที่

	 มนษุย์หากมคีวามพงึพอใจในตวัเอง

และรู้สึกมั่นคง	จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน

ด ้วยความคิดอ่านที่ตรงกันและความ 

เห็นพ้องต้องกัน		ส�าหรับเด็กที่ยังไม่ได้

พัฒนาความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองอย่าง

เตม็ที	่เมือ่ไม่มีสือ่กลางทีด่พีอจะไม่พยายาม 

เข้าหาผู้อื่น

 ดูดน้ิว   กัดเล็บ   ฉ่ีราด   ฉ่ีรด 

  ท่ีนอน   ภาวะกล้ามเน้ือกระตุก (Tic) 

   พูดติดอ่าง   อาการเจ็บป่วย 

  หลายอย่างที่เกิดจากจิตใจ



 ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย   ยาเสพติด 

   ขับรถป่วนเมือง
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

	 “การยอมรับในแบบที่เด็กต้องการ” 

คืออะไรเป็นเร่ืองที่ถ่ายทอดให้แก่พ่อแม่

ยากมาก	แม้พ่อแม่จะพยายามเลี้ยงลูก 

ให้ดีอย่างไรก็ยังมีสิ่งที่ท�าให้เด็กรู้สึกว่า 

4 สถานการณ์ที่ทําให้เด็กเข้าใจว่าตัวเอง
ถูกปฏิเสธในมุมมองของเด็กคืออะไร

ถูกพ่อแม่ปฏิเสธ		ฉันอธิบายเร่ืองนี้ให ้

ผู้ปกครองฟังอย่างเข้าใจง่ายในงานอบรม 

ครูลองน�าไปใช ้ดู เ ม่ือต ้องอธิบายให  ้

ผู้ปกครองเข้าใจ

1. พ่อแม่ดุมากเกินไป
	 	 	 เป็นเรือ่งยากทีเ่ดก็จะรูส้กึถงึความรักหากพ่อแม่ดมุากเกนิไป		เด็กต้องการความรัก 

ที่ไม่ซับซ้อน	เช่น	กอด	ลูบหน้าลูบตา	รับฟัง	เล่นด้วย	เป็นต้น	และสิ่งที่เด็กชอบจริง	ๆ  

คือมีคนท�าส่ิงเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เพื่อเขา		เด็กจะไม่เข้าใจความรักในรูปแบบที่แตกต่างไป 

ตามความคิดของผู้ใหญ่	เช่น	“ท่ีโกรธก็เพราะรัก”	หรือ	“ถ้าลูกเห็นว่าพ่อแม่ยากล�าบาก

อย่างไรคงใจเข้าเอง”

2. พ่อแม่ที่เฉยเมยเกินไป
	 	 	 แม้แต่ผู้ใหญ่ด้วยกันเองกรู้็สึกตงึเครยีดเวลาทีค่ยุกบัคนทีไ่ม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า 

เลยใช่ไหม	รู้สึกไม่มั่นใจว่าคนคนน้ีเห็นด้วยกับเราหรือไม่	ยอมรับเราหรือไม่	ยิ่งเป็นเด็ก 

ถ้าแม่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์	เด็กก็จะสัมผัสถึงความรู้สึกไม่ได้	ถ้าแม่หัวเราะด้วยกัน	แสดง

ความใส่ใจ	แสดงออกทางความรู้สึกออกมา	เด็กจะรู้สึกม่ันใจมาก		ในช้ันเรียนก็เช่นกัน 

ครทูีแ่สดงออกอย่างชดัเจนและอ่อนโยน	เด็กจะรู้สึกสบายใจ

3. พ่อแม่ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ
	 	 	 การแสวงหาความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี	เพราะเป็นการรับผิดชอบหน้าที่ 

การงานให้ดี	ไม่ว่าจะมอบหมายอะไรก็ท�าส�าเร็จ		แต่การเลี้ยงดูลูกต่างออกไป	ถ้าเห็น 

เด็กพยายามสวมถุงเท้าเองแล้วพูดว่า	“เบี้ยวนะ”	แทนที่จะชมว่า	“เก่งจังเลย”	เด็กจะ 

รูส้กึเสยีใจและเตม็ไปด้วยความรูส้กึไม่พงึพอใจในตัวเอง

	 แม้เด็กจะลักเล็กขโมยน้อยจะท�า

ตามล�าพัง	แต่ก็มีการน�าไปโอ้อวดในหมู่

เพื่อนฝูงได้	ปัญหายาเสพติดและขับรถ 

ป่วนเมอืงกไ็ม่ใช่พฤตกิรรมทีท่�าตามล�าพงั 

การแต่งตัวแปลกๆ	และส่งเสียงดังในพิธี

ฉลองความเป็นผู้ใหญ่ถือเป็นพฤติกรรม

เรียกร้องความสนใจ	หากปล่อยไว้อาจน�า

ไปสู ่การกระท�าผิดกฎหมาย	ซ่ึงปัญหา 

การท�าผิดลักษณะนี้ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น
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4. พ่อแม่ที่สนใจสิ่งอื่นมากกว่าลูก
	 	 	 ข้อนี้ส�าคัญที่สุด	โดยปกติเด็ก	“อยากให้สนใจแต่ตัวเอง	อยากได้รับการยอมรับ” 

อย่างมาก	ไม่เฉพาะแต่เด็ก	ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับเพียงคนเดียวต่างก็ท�าให้ทุกคน

เกิดความรู้สึกม่ันคง	ดังน้ันวิธีท่ี	“ทุกคนเท่าเทียม	ทุกคนเหมือนกัน”	มีแต่จะสร้างความ

รู้สึกไม่ดีถ้าอีกฝ่ายสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเอง	เด็กจะรู้สึกไม่ชอบ	ยกตัวอย่างเช่น	ถ้าแม่ 

คยุโทรศพัท์เป็นเวลานาน	เดก็จะพยายามถามนัน่ถามนีห่รือส่งเสียงดังรบกวน

	 	 	 การมลีกูคนที	่2	นัน้ส่งผลกระทบต่อลูกคนแรกอย่างมาก	ถงึแม่จะพดูว่า	“เขาอยาก

มีน้องจะแย่แล้ว”	ก็ตาม		ฉันเคยให้ค�าปรึกษาในโรงเรียนอนุบาลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 

ส่วนใหญ่คือปัญหาการได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งมักเกิดกับลูกคนโต	เมื่อน้องเกิดมา 

ลกูคนโตจะถกูคาดหวงัว่าจะเป็นพีท่ีดี่	ท�าให้เด็กต้องอดทนเพราะเป็นพี	่	แม่บางคนเล่าว่า

หลังจากนอ้งเกดิมาแล้วจะจ�าไมไ่ด้ว่าไดอุ้ม้พีค่รั้งสุดทา้ยเมื่อไรดว้ยซ�า้		เด็กทารกต้องการ

การดแูลมาก	แม่จงึมกัให้ความส�าคัญกบัลูกคนเล็ก	แต่เด็กทุกคนล้วนอยากให้ตัวเองได้รบั 

ความสนใจมากที่สุด	ดังนั้นแม่จ�าเป็นต้องหาเวลาที่ได้อยู่กับลูกคนโตด้วยกันตามล�าพัง 

และบอกลูกว่า	“รักลูกท่ีสุด”	เมื่อเด็กรู้สึกเติมเต็มและสบายใจจึงจะนึกถึงเด็กคนอื่นได ้

เพราะ	“ความเอือ้เฟ้ือ”	มาจากจิตใจทีส่มบรูณ์

	 	 	 แม่ท่ีท�างานนอกบ้านก็เกิดกรณีนี้เช่นกัน	เมื่อต้องท�างาน	ช่วงเวลาที่น�าลูกไป 

ฝากเล้ียงกน็านขึน้	เมือ่กลบัถงึบ้านกต้็องท�างานบ้าน	แม่บางคนสามารถแบ่งเวลา	“ท�างาน

ไปด้วยเลีย้งลกูไปด้วย”	ได้อย่างดี	แต่บางคนท่ีไม่สามารถแบ่งเวลาได้	สบัสน	กลุม้ใจ	กค็วร

หาวธิจีดัการให้ได้		การทีแ่ม่ต้องท�างานนอกบ้าน	บางครัง้ท�าให้ลูกคิดว่าแม่สนใจอย่างอืน่

มากกว่าตัวเอง	แม่จึงควรหาวิธีแสดงความรักต่อลูก	กรณีที่มีลูกเล็กอาจพิจารณาเรื่อง 

ลดระยะเวลาท�างานให้สั้นลงหรือหาเงินสวัสดิการช่วยเหลือ	โดยค�านึงถึงความมั่นคงทาง

อารมณ์ของเดก็	หากไม่ช่วยเหลอืแม่จะเกดิปัญหาตามมา

5. พ่อแม่ที่คาดหวังเกินความสามารถของลูก
	 	 	 พ่อแม่ย่อมปรารถนาสิ่งที่	“ดีขึ้น”	เป็นธรรมดา	แต่ถ้าคาดหวัง	“มาก”	หรือ 

“ยาวนาน”	ก็ไม่ต่างจาก	“การไม่ยอมรับสิ่งท่ีลูกเป็นอยู่”		การเลี้ยงลูกท่ีเข้มงวดและ 

ตั้งเป้าหมายไว้สูงอาจท�าให้เด็กบางคนพัฒนาข้ึน	แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงความ

สามารถออกมาได้ภายใต้ความกดดนั	เช่น	การกระโดดข้ามแท่น	ถ้าบอกว่า	“กระโดดได้แค่

ครัง้เดียว”	เดก็จะกระโดดไม่ผ่าน	แต่ถ้าบอกว่า	“กระโดดกีค่รัง้กไ็ด้จนกว่าจะผ่าน”	เดก็จะ

ท�าได้ในท่ีสุด	การเลี้ยงดูด้วยการชมเชยและไม่เพิ่มแรงกดดันที่เกินจ�าเป็นจึงท�าให้เด็ก 

ท�าสิง่ต่าง	ๆ 	ได้ดกีว่า



5

25

บทที่
2

เดก็ทีม่พีฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิงเพราะมปัีญหา
เร่ืองของอารมณ์

ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

	 ไม่เพยีงแต่อาการจติสรีระแปรปรวน

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว	คนทีรู้่จกัอาการมปัีญหา

เร่ืองของอารมณ์ผูกพันของเด็กได้ดีที่สุด

คงจะเป็นครูในโรงเรียนอนบุาล	เช่น	เดก็ที่

พูดเพื่อเรียกร้องความสนใจขณะทีค่รูสอน 

เด็กที่เข้าหาครูฝึกสอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่

ทันที	เด็กที่จงใจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

หรือพูดไม่เพราะเพื่อให้ครูสนใจ		เม่ือครู 

ได้ฟังฉนัอธบิายมกับอกว่า	“มีเด็กแบบน้ัน

หลายคนเลย”	และ	“มมีากข้ึนกว่าเม่ือก่อน 

และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ”	ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี ้

ยังชวนให้เด็กในห้องวุ่นวายตามไปด้วย 

การดูแล	“เด็กที่ เข ้าข ่ายบกพร่องทาง

พฒันาการ”	ทีจ่ะกล่าวในบทที	่3	จงึจ�าเป็น

ต้องให้เดก็ทัง้ชัน้เรียนอยู่ในความสงบด้วย

ครูควรทําอย่างไร

	 แล ้วครูควรจะดูแลเด็กอย ่างไร 

ก่อนอ่ืนครูควรเข้าใจว่า	ผู้ปกครองไม่มี

ความรู ้ที่ถูกต ้องเกี่ยวกับ	“ความรัก 

ความผูกพนั”	เหมอืนอย่างทีค่รูได้เรียนจาก

ในมหาวทิยาลยัและเรียนรู้จากการท�างาน 

ผู้ปกครองอาจ	“ไม่ได้ยอมรับในตัวลูก” 

เท่าที่ครูคิดก็ได้

	 ข้อมูลข่าวสารที่ผู ้ปกครองได้รับ 

มักมาจากบรรดาแม่ด้วยกันหรือบล็อก 

การเล้ียงดูลูกของดาราบนอินเทอร์เน็ต 

ฉันอยากให้ครูถ่ายทอดความส�าคัญของ 

“การยอมรับในตัวลูก”	และวิธีการให้กับ 

ผู ้ปกครองในฐานะโรงเรียนและครูผู ้มี 

ความเชี่ยวชาญ

	 ความจริงแล้วฉนัอยากให้แม่ยอมรับ 

ในตัวลูกอย่างเต็มที่	แต่ในยุคที่ยังมีเด็กที่

ไม่ได้รับการยอมรับเพิม่ข้ึน	ฉนัจงึอยากให้ 

โรงเรียนในฐานะบ้านหลังที่	2	ให้ความ

ส�าคญักบัการยอมรับเดก็	“แบบรายบคุคล” 

โดยปกติเด็กไม่ชอบการดูแลแบบ	“ทุกคน

เพ่ือให้เดก็ท้ังชัน้อยูใ่นความสงบ

เรียบร้อย	ควรให้ความส�าคญักบั 

การยอมรับเด็กแบบรายบุคคล 

เสียก่อน

ยอมรับเดก็แบบรายบคุคล

ครู

ด.ช. A ด.ญ. D
ด.ช. Cด.ญ. B

เท่าเทียมกัน”	เด็กอยากเป็น	“คนที่ได้รับ

การยอมรับเพียงคนเดียว”	ครูควรหม่ัน

แสดงให้เห็นว่า	“ครูสนใจเธอคนเดยีว”	เดก็

ที่รู ้สึกว่า	“ครูสนใจเราคนเดียว”	จะรู้สึก

สบายใจ	เม่ือสบายใจจงึจะเร่ิมใส่ใจผู้อ่ืนได้ 

จึงเกิด	“ความเอื้อเฟื้อ”	ตามมา
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	 สิ่งที่ส�าคัญอันดับต่อไปคือ	เด็ก

แต่ละคนจะมี	“สิ่งท่ีท�าให้แล้วดีใจมาก” 

“เร่ืองที่เก่ง”	“สิ่งที่ชอบ”	ครูควรหาให้เจอ

และบอกแม่เด็กว่า	“น้องเขาชอบแบบนี ้

คุณแม่ลองท�าดูที่บ้านนะคะ”	ให้ชัดเจน 

การถ่ายทอดแบบไม่มีค�าอธิบาย	เช่น 

“จงยอมรับในตัวลูกอย่างที่ลูกต้องการ” 

อาจท�าให้เข้าใจความหมายผิดไปเป็น 

“ถ้าลูกอยากกินไอศกรีมก็ต้องให้กิน”	

	 ข้อความต่อไปนีถ้อืว่าเป็นหัวใจหลัก

ของการบรรยายของฉัน

“ ‘การดูแลเด็กทุกคนพร้อมกบัสังเกตลกัษณะของแต่ละคนและแสดงการยอมรับ’ ถือเป็น 

ความเชีย่วชาญทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบัครู”

	 แล้วจะถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเข้าใจ

ความส�าคัญของการยอมรับอย่างไร	การ

บอกแบบตวัต่อตวัท�าให้เกดิความตงึเครียด 

กันทั้ง	2	ฝ่าย	จึงควรเร่ิมจากโอกาสที่มี 

ผู้ปกครองหลายคนและใช้ค�าว่า	“ทกุท่าน” 

(ไม่เจาะจงบุคคล)	ใช้ค�าพูดที่นุ่มนวล	เช่น

ค�าว่า	“เปิดรับ”	แทนค�าว่า	“ยอมรับ”

	 ฉันอยากให้ครูบอกเล่า	“สิ่งที่ท�าให้

แล้วดีใจ”	“เร่ืองที่เก่ง”	“สิ่งที่พยายามท�า” 

กับพ่อแม่เป็นประจ�า	ไม่ว่าเร่ืองเล็กน้อย 

แค่ไหน	ครูกค็วรบอกเล่าเพือ่ให้แม่ของเดก็ 

ยอมรับในตัวเด็ก

บอกให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความสําคัญ
ของการยอมรับ

ใช้ประโยชน์จากสมดุสือ่สาร
ของโรงเรียนและชั้นเรียน

1

	 คงไม่มีโรงเรียนไหนที่ไม่มีการใช้

สมุดสื่อสาร	แต่ก็เป็นการใช้เพื่อเน้นเร่ือง

กจิกรรมและเร่ืองแจ้งให้ทราบ	ฉนัจงึอยาก

ให้ใช้สื่อสารเร่ืองการ	“ยอมรับ”	อย่างเป็น 

รูปธรรมชัดเจนด้วย		โรงเรียนอนุบาล 

แห่งหนึ่งใช้สมุดสื่อสารแจ้งเดือนละคร้ัง

ว่า	“เด็กชอบให้ท�าอะไรให้บ้าง”	(อุ้ม	ข่ีหลัง 

นัง่ตกั	จบัมือ	เป็นต้น)	พร้อมภาพประกอบ

ทีช่ดัเจน	และยังเขียนอย่างชดัเจนว่าอยาก

ให้ทางบ้านตั้งกฎว่าใน	1	วันจะใช้เวลา 
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน15	นาทีเป็นเวลาแสดงความรัก	หรือ

ระหว่างทางกลับบ้านให้เดินจูงมือและ 

พดูคยุแทนทีจ่ะให้เดก็เล่นสมาร์ตโฟน	และ

แนบภาพถ่ายวธิกีาร	“เล่นประกอบท่าทาง” 

ที่ครูเล่นกับเด็กที่โรงเรียนให้ด้วย

บอกกล่าวในงาน
พบผู้ปกครอง

2

	 บางคร้ัง	“ผู้ปกครองคนทีอ่ยากให้มา 

ท่ีสุดกลับไม่มา”	แต่ในงานพบผู้ปกครอง

เป็นโอกาสดีที่จะได้บอกกับผู้ปกครอง 

โดยรวม	ควรใช้ค�าพูดที่เข้าใจง่ายและ 

มีเอกสารประกอบ		ถ้าครูที่อายุยังน้อย 

ไม่สะดวกที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองที่เป็น

ผู้ใหญ่	จะใช้สมุดภาพที่เด็กๆ	ช่วยกันวาด

ถ่ายทอดความรู้สึกอ่านให้ผู้ปกครองฟัง

ก็ได้		บางโรงเรียนแสดงการเล่นประกอบ

ท่าทางให้ผู้ปกครองชม	ครูทกุคนคงทราบ

ดีว่า	มีหลายอย่างที่ผู้ปกครองไม่รู้	ดังนั้น

งานพบผู้ปกครองจึงเป็นโอกาสที่ดี

บอกกล่าวในงานสัมมนา3

	 งานสัมมนาส�าหรับผู้ปกครองนั้น 

ไม่จ�าเป็นต้องเชิญผู้บรรยายที่มีชื่อเสียง 

การบอกเล่าโดยครูที่ดูแลเด็กเป็นประจ�า 

(ครูประจ�าชัน้	ครูหัวหน้าระดบัชัน้	ครูใหญ่) 

มีความเป็นจริงและเข้าถึงจิตใจมากกว่า 

จดัท�าเอกสารทีภ่าษาเข้าใจง่าย	เหมาะกบั

ผู้ปกครองใช้แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่

ผ่านมา	สิ่งส�าคัญคือสร้างบรรยากาศที่ดี

อื่น ๆ4

	 นอกจากความส�าคญัของการยอมรับ 

แล้ว	ควรพดูถงึความส�าคญัของ	“ช่วงเวลา

ของกิจวัตรประจ�าวัน”	ด้วย		ถ้าท�ากิจวัตร

ประจ�าวันอย่างมีวินัย	อารมณ์เด็กจะคงที่ 

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กิจวัตรประจ�าวัน

ผิดแผกไป	มักท�าให้เกิดปัญหาเม่ือเร่ิม 

เช้าวันจันทร์
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กรณีตัวอย่างจากครู

ยอมรับในตัวเด็กทุกคน
ดูแลเด็กโดยรวม
และไม่ควรลืมดูแลเป็นรายบคุคลด้วย

ได้เรยีนรู้ความส�าคญัของช่วงวยัพึง่พงิของเด็กแรกเกดิ-1	ขวบคร่ึง	ท�าให้รูสึ้กเข้าใจอย่างถ่องแท้
และอยากถ่ายทอดให้ผู้ปกครองทราบด้วย		ฉันตกใจเรื่องความแตกต่างของเมื่อ	40	ปีก่อน
และในปัจจุบันว่า	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกลดลงเร่ือย	ๆ 	ท�าให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องของ
อารมณ์ผูกพันมีจ�านวนเพิ่มข้ึน		ฉันต้ังใจว่าจะ	“ดูแลเด็กโดยรวมและดูแลเป็นรายบุคคลด้วย”
ในหลาย	ๆ 	สถานการณ์ต่อไป	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ได้เรียนรู้ว่า	“เด็กอยากได้รับการยอมรับเพียงคนเดียว”	“เด็กไม่ชอบให้ครูรักทุกคนเท่ากัน”
“ถ้าได้รบัการยอมรบัแบบทีต้่องการจะรูส้กึสบายใจและเริม่สนใจรอบข้าง	เกดิความรูส้กึเอือ้เฟ้ือ
ต่อเพื่อนตามมา”		วิธีท�าให้เด็กทั้งชั้นสงบเริ่มจาก	“ยอมรับเด็กตัวต่อตัว”	ถ้าชั้นเรียนมี
38	คน	ต้องไม่ใช่แบ่งความสนใจเป็น	1	ใน	38	แต่เป็นแบบตัวต่อตัวจ�านวน	38	คู่

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เด็กที่ได้รับการยอมรับจากแม่อย่างท่ีต้องการแล้วได้รับความรักจากครูท่ีโรงเรียน	(สมมติว่า
ในชัน้เรยีนมเีด็ก	30	คน)	ไม่ท�าตวัวุน่วายและเข้ากบัครไูด้ดีขึน้แค่	1	ใน	30	กพ็อใจแล้ว		แต่เดก็
ที่ไม่ได้รับการยอมรับมักเรียกร้องความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวจากครู	ท�าให้เด็กทั้งชั้นวุ่นวาย
ไปด้วย		ที่จริงเด็กเพียงต้องการความรักจากแม่	แต่เมื่ออยู่โรงเรียนครูควรพยายาม	“ยอมรับ
ในตวัเดก็ทกุคน”

เข้าใจล�าดับขั้น		 1 	เด็กรู้สึกว่าครูสนใจแต่ตัวเด็กเอง	  2 	เด็กรู้สึกสบายใจ	  3 	เมื่อเด็ก
สบายใจจึงเริ่มนึกถึงคนอื่น	  4 	เด็กปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ดี		ชั้นเรียนท่ีเด็กแย่งกันเรียกร้อง
ความสนใจเป็นเพราะครูจัดการไม่ถูกต้อง	ฉันคิดว่าจะดูแลเด็กแต่ละคนแบบท�าความเข้าใจ
จดุเด่นของเดก็แต่ละคนให้ได้

	ใช้เวลาประมาณ	2	สัปดาห์	เด็กเร่ิมเรียบร้อยข้ึนโดยเฉพาะเด็กท่ีชอบเรียกร้องความสนใจ	
ท�าให้เดก็ทัง้ชัน้เรยีนสงบเรยีบร้อยขึน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

  หมายถงึ	ความเปลีย่นแปลงหลงัจากปฏบิติั

เด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่น��งเพราะมีปัญหาเร�่องของ
อารมณ์ผูกพัน – การยอมรับในตัวเด็กทุกคน
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

ส�าหรบัเดก็ท่ีมคีวามรูส้กึขาด	อยากให้แม่ยอมรบัในตวัเดก็มากข้ึน		เดก็บางคนโรงเรียนกช่็วยได้
แค่ให้ความส�าคญักบัการดแูลเดก็แบบตวัต่อตวั	ถ้าพดูคยุกบัเดก็	10-20	คร้ัง	แม้จะไม่ดเีท่ากบั
ค�าพดูค�าเดยีวของแม่	กอ็ยากให้เดก็มคีวามรูสึ้กวางใจว่า	“มีคนคอยดูแล”

(ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

การดูแลเด็กแบบตัวต่อตัวท�าให้ดูแลเด็กได้ทั้งชั้นแม้แต่เด็กท่ัวไป	เด็กที่ไม่โดดเด่น	หรือเด็ก
ที่ไม่มีปัญหา	และท�าให้สังเกตได้ถึงพัฒนาการของเด็ก	เป็นวิธีท่ีอยากปฏิบัติอย่างต้ังใจต่อไป

(ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

เป็นโอกาสที่ฉันได้ย้อนพิจารณาตัวเองว่ายอมรับเด็กในแบบท่ีเด็กต้องการหรือเปล่า		ฉันมัก
ใช้เวลาก่อนกลับบ้านจับมือและพูดคุยกับเด็กแต่ละคน	แต่ก็ท�ากับทุกคนเหมือนกัน		ต่อไป
อยากหา	“ค�าพดูทีแ่สดงออกถงึความพเิศษส�าหรบัเด็กแต่ละคน”	ให้ได้

(ประสบการณ์เป็นคร	ู10	ปี)

ประทับใจค�าว่าตัวต่อตัวจ�านวน	38	คู่	ฉันอยากจัดเวลาในแต่ละวันเพื่อจะได้ดูแลเด็กแบบ
ตวัต่อตวัในช่วงเล่นอสิระ	ช่วงกนิข้าว	หรอืช่วงเวลาเตรยีมตัวท�ากจิกรรม	เป็นต้น

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

เดี๋ยวนี้เวลาที่ขานชื่อเด็ก	ฉันจะไม่เรียกเฉย	ๆ 	แต่จะชมด้วยว่า	“เก่งจังเลย”	“ร่าเริงจังนะ”
เป็นต้น	วธินีีท้�าให้เดก็	ๆ 	สนกุเวลารอให้ถงึชือ่ของตวัเอง	เมือ่ครเูรยีกแล้วก็จะดใีจ		ไม่เฉพาะเวลา
ขานชือ่	เวลาทีมี่โอกาสอยูใ่กล้	ฉนัจะพยายามแสดงออกให้เด็กรบัรู	้“ความรูสึ้กพเิศษ”	อยากย�า้
ให้เดก็รูว่้า	“ครดูแูลอยูน่ะ	ไม่ต้องห่วง”	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ความรู้สึก	“อยากได้รับการยอมรับคนเดียว”	“ครูสนใจเราคนเดียว”	ถ้าลองเป็นตัวเราเอง
ก็คงรูส้กึสบายใจและท�าให้รูส้กึมัน่คง	วธินีีท้�าให้ไม่มปัีญหาเรือ่งการล�าเอยีง		ฉนัตัง้ใจว่าจะดแูล
เดก็เป็นรายบคุคล	และท�าให้เดก็ได้	“ความรูสึ้กพเิศษ”	ส�าหรบัเขาคนเดียว

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ประโยคนี้ท�าให้ได้รับเสียงสะท้อนกลับมามาก	ครูทุกคนรู้สึกประทับใจและเห็นด้วย	หลังจาก
อ่านแบบสอบถามแผ่นนีใ้ห้ทกุคนฟัง	ครหูลายคนเขยีนตอบมาว่า	“อยากดแูลเดก็แบบตวัต่อตวั
บ้าง”	“อยากลองน�าไปปฏบิตัดิ”ู
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พยายามใช้ค�าพูดที่เป็นพิเศษส�าหรับเด็กแต่ละคน	และชมเชยอย่างจ�าเพาะเจาะจงลงไป
	เมื่อชมเชยแล้วรู้สึกว่าดวงตาของเด็กเป็นประกายข้ึนมาชั่วขณะหนึ่ง	แสดงว่าวิธีนี้ได้ผลดี

ฉนัตัง้ใจว่าอยากดแูลเดก็ด้วยค�าพดูทีส่ื่อถึงความต้ังใจจรงิ	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ฉันขาดความมั่นใจในการท�างานดูแลเด็ก	 เพราะเด็กท่ีต้องคอยระวังตักเตือนมีมากข้ึน
จนฉันรับมือไม่ไหว	ต้องคอยดุเด็กตลอดเวลา		แต่เมื่อได้ฟังการบรรยายครั้งนี้แล้ว	ฉันอยาก
จะใช้เวลากบัเดก็แต่ละคนอย่างมคีณุภาพแค่คนละ	1	นาทีหรอืแค่	30	วนิาทีกต็าม

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

ฉันอยากให้เด็กได้รับรู้ความรู้สึกของความส�าเร็จด้วยค�าพูดของครู	ในกิจกรรมต่าง	ๆ 	ฉันจะ
ถ่ายทอดให้ชดัเจนขึน้	เช่น	“เวลาเดนิแถว	เหวีย่งแขนได้จงัหวะดีมาก”

	เหน็ความเปลีย่นแปลงของเดก็แต่ละคน	ฉนัรูส้กึเสยีใจว่าทีผ่่านมาฉนัมองข้ามไปหลายเรือ่ง
(ประสบการณ์เป็นคร	ู11	ปี)

ฉนัอยากสือ่สารให้เดก็ทกุ	ๆ 	คนรูว่้า	“ครคูอยดูอยู่นะ”	ไม่ว่าจะเป็นเด็กท่ีช่วยแจกใบงานให้เพือ่น
เดก็ทีถ่นดัเรือ่งจดัเกบ็ข้าวของ	หรอืเดก็ท่ีพยายามปีนป่ายเครือ่งเล่นแม้จะไม่ถนัด

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

ฉันพยายามชมเชยเด็ก	ๆ 	ในเรื่องเล็กน้อย	เช่น	“ขอบคุณที่ช่วยครูจัดชั้นหนังสือนะ”	“เก็บของ
ทีห่ล่นมาให้เหรอ”	และยงับอกผูป้กครองของเด็กท้ัง	28	คน	สปัดาห์ละ	1	คร้ัง	ว่าเด็กแต่ละคน
เป็นอย่างไร

	เห็นความเปล่ียนแปลงของผู้ปกครอง	เช่น	ผู้ปกครองเล่าว่าเด็กเป็นอย่างไรเมื่ออยู่บ้าน
เป็นโอกาสทีจ่ะแลกเปลีย่นข้อมลูสือ่สารกนัระหว่างบ้านและโรงเรยีน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู11	ปี)

เด็กจะดีใจแค่ไหนถ้ารู้ว่า	ครูสนใจตัวเองคนเดียว	ครูพูดแบบน้ีกับตัวเองคนเดียว		เม่ือได้รับ
การยอมรบัจากคร	ูเดก็รูส้กึเท่ากบัว่าได้รบัการยอมรบัจากสังคมใหม่ซ่ึงคอืโรงเรยีน
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคนฉนัยอมรบัเดก็แต่ละคนโดยไม่แสดงออกโจ่งแจ้ง	เพือ่ให้เด็กรูสึ้กว่า	“ได้รบัคนเดียว”	

	เมือ่ได้รบัค�าชม	เดก็กส็ามารถชมเชยเพือ่นได้	และช่วยเหลือกนัมากข้ึน
(ประสบการณ์เป็นคร	ู11	ปี)

ฉันพยายามดูแลเด็กแบบตัวต่อตัว	เวลาชมเชยฉันจะใส่รายละเอียดด้วย	เช่น	“สีนี้สวย
จงันะ”	“ดแูล้วน่ากนิจงัเลย”

	เด็กบางคนชอบเรียกร้องความสนใจจากครู	เรียกให้	“ดูสิ	ดูสิ!”	ฉันจะใช้วิธีชมเชยข้อดี
ของเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน	เด็กคงรู้สึกว่า	“ครูต้ังใจดูแลดี”	เพราะเด็ก
เรยีกร้องความสนใจน้อยลง	ท�าให้รูส้กึว่าการดูแลแบบตัวต่อตัวมีความหมายจรงิ	ๆ

(ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

ฉันพยายามท�าให้มีเวลาส่วนตัวของแต่ละคน	และพูดชมเชยในสิ่งที่ท�าได้หรือชมเด็กว่าเก่งข้ึน
	พฤติกรรมทีเ่คยต้องตกัเตอืนหายไป	รูส้กึได้ว่ามคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนัมากขึน้	เดก็	ๆ 	บอก

ว่า	“ครรููใ้จทกุอย่างเลย”	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู3	ปี)

เวลาท�างานประดิษฐ์ฉันจะไม่ชมแค่ว่า	“สวยดีนะ”	แต่จะชมแบบเจาะจงรายละเอียด
“สนีีส้วยด”ี	“ครชูอบตาแบบนี”้		ฉนัอยากบอกผู้ปกครองว่าเดก็ชอบท�าอะไร	เล่นอะไร	รวมถงึ
ความส�าคญัของการยอมรบัให้ทราบด้วย	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับครูมือใหม่	เห็นได้จากแบบสอบถามที่เขียนว่า	“ฉัน
เคยชมแค่ว่า	‘สวยนะ’	‘เก่งจัง’	เท่านั้น	เป็นเพราะไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด	ต่อไปต้ังใจว่า
จะดแูลอย่างใกล้ชดิพอทีจ่ะใช้ค�าพดูทีเ่จาะจงรายละเอียดได้”

¤ÃŒÒº

เวลาขานชือ่เด็กควรสบตาด้วย



บางครัง้ควรเข้าหาเด็ก
แบบตัวต่อตัวและพูด
ส่ิงท่ีเป็นเรือ่งเฉพาะตัว
ของเด็กคนนัน้
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ฉนัมเีดก็ทีน่่าเป็นห่วงหลายคน	ในฐานะครปูระจ�าชัน้ฉนัอยากบอกเดก็	ๆ 	ว่า	“หนเูป็นคนส�าคญั”
“หนมูคีวามหมาย”		อยากให้ครคูอืคนท่ีให้การยอมรบัและไว้วางใจได้	เวลาพดูคยุกบัผู้ปกครอง
ครูไม่ควรให้เหตุผลเพียงแต่ว่า	“ครูก็คิดอย่างน้ัน”	“ครูรู้สึกอย่างน้ัน”	แต่จะเรียนรู้เทคนิค
เฉพาะทางเพือ่ให้สือ่สารกบัทางครอบครัวได้เข้าใจกนั	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

นึกถึงเด็ก	ๆ 	ที่ฉันเคยดูแล	บางคนติดการดูดนิ้วมาก	บางคนขาดความกระตือรือร้น	พอรู้ว่า
การแสดงออกเหล่านี้มาจากความเครียด	ท�าให้ฉันรู้สึกเสียใจว่าน่าจะใกล้ชิดเด็กและแสดง
ความรกัให้มากกว่านี	้ (ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

เด็กที่มีความกังวลเกี่ยวกับที่บ้านมักบ่นว่าปวดท้อง	อาจเป็นการเรียกร้องความสนใจ	แต่ฉัน
กพ็ยายามใกล้ชดิกบัเขา

	เดก็ไม่บ่นว่าปวดท้องและยิม้แย้มมากขึน้	ฉนัก�าลงัคิดว่าต่อไปจะถ่ายทอดให้ผูป้กครองเข้าใจ
ว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นเพราะปัญหาจากทางบ้านด้วย	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู2	ปี)

“ความห่วงใย”	คือสิ่งที่มีค่า	แต่จะใช้แค่ความห่วงใยอย่างเดียวไม่ได้	ควรมีความรู ้ที่จะ
น�าไปสู	่“การถ่ายทอดทีเ่ข้าใจง่าย”

เด็กที่ต้องการ	“ให้ครูสนใจแต่ตัวเอง”	มีมากข้ึน	เด็กท่ีเรียกร้องความสนใจ	“ดูสิ	 ดูสิ!”
ระหว่างทีค่รสูอนมีจ�านวนมากกว่าเม่ือก่อน	โดยมเีด็ก	5	คนท่ีเอาน้ิวมอื	4	น้ิวใส่ปาก		ฉนัรูส้กึว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงไป	อันดับแรกฉันต้องเป็นที่พึ่งทางใจ
ให้กบัเดก็ก่อน	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู29	ปี)

พอฉันได้ฟังว่า	“การมีน้อง”	เป็นประสบการณ์ใหม่ของลูกคนโต	ดังนั้นถ้าคาดหวังจากเด็ก
ในการเป็นลูกคนโตจะท�าให้เด็กเครียด	ฉันจึงคิดได้ว่า	“จริงด้วย	เด็กคนน้ีเคยเป็นลูกคนเดียว
มาตลอดจนกระท่ัง	2	เดือนก่อน	การใช้ชีวิตท่ีโรงเรียนมีอะไรมากกว่าท่ีคิดจริง	ๆ ”		ฉันรู้สึกผิด
ทีพ่ยายามเร่งให้เดก็ปรบัตวัเข้ากบัโรงเรยีนเรว็	ๆ 	 (ประสบการณ์เป็นครู	5	ปี)
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เดก็ทีม่พีฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิงเพราะมปัีญหา
เร่ืองของอารมณ์

ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

ฉันตั้งใจว่าจะเพิ่มเวลาดูแลเด็กให้มากขึ้นเพื่อให้พวกเขารู้สึกมีความพึงพอใจในตัวเอง	ก่อน
เลิกเรียนฉันอยากคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งท่ีพวกเขาท�าและพยายามท�าในแต่ละวัน	รวมถึง
อยากหาเวลาพดูคยุกบัเดก็แบบตวัต่อตวัให้ได้มากข้ึน	 (ประสบการณ์เป็นครู	8	ปี)

เวลาเล่นเปียโนฉันจะพยายามสบตาเด็กให้ครบทุกคน	เมื่อครูมองสบตา	เด็กจะรู้สึกสบายใจ
ขณะร้องเพลงเม่ือบอกเด็กว่าเขาเก่งขึ้นแล้ว	พยายามได้ดีแล้ว	จะมีเด็กที่กระตือรือร้นและ
เป็นตวัอย่างให้เพือ่นเพิม่ขึน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

พอได้ยินว่า	“เด็กต้องการได้รับการยอมรับเพียงคนเดียว”	ฉันก็อยากดูแลและใช้ค�าพูดที่ท�าให้
เด็กรู้สึกว่า	“ครูรักเรามากที่สุด”		เด็กบางคนท�างานประดิษฐ์หรือใช้นิ้วมือไม่คล่อง	ฉันจะ
ช่วยเหลอืเพือ่ไม่ให้เขารูส้กึว่าตวัเองไม่เก่ง	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

เวลาอธิบายวิธีท�างานประดิษฐ์	ฉันจะใช้เสียงเบาเพื่อให้เด็กต้ังใจฟัง	และพยายามใช้ค�าพูด
ทีเ่ข้าใจง่าย	เวลาชมเชยชิน้งานทีเ่ดก็ท�าเสรจ็แล้ว	ฉนัจะระบวุ่าตรงไหนบ้างท่ีสวย

	เดก็มคีวามมัน่ใจมากขึน้	สามารถลงมอืท�างานได้ในทันที	เม่ือก่อนฉนัไม่ค่อยถนัดการอธบิาย
แต่ปัจจบุนัพอเหน็ความตัง้ใจของเดก็	ๆ 	ฉนักร็ูสึ้กมีความสุข	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ฉนัเพิง่เคยได้ยนิค�าว่าอาการจติสรรีะแปรปรวนเป็นครัง้แรก	เมือ่ทราบว่าเป็นปัญหาทางด้านจติใจ
ที่แสดงออกมาทางร่างกาย	ท�าให้ฉันนึกถึงเด็กหลายคน	เช่น	เด็กท่ีเพิ่งมีน้อง	เด็กท่ีถูกแม่ดุด่า
ว่ากล่าว		ความเครียดเหล่านั้นคงแสดงออกมา		ฉันต้ังใจว่าจะเล่นกับพวกเขาให้มากข้ึน	และ
บอกเล่าเรือ่งอาการจติสรรีะแปรปรวนให้แม่เด็กฟังด้วย	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู10	ปี)

ครหูลายคนไม่เคยรูม้าก่อนเก่ียวกบัอาการจิตสรรีะแปรปรวนของเด็ก	ซึง่เป็นเรือ่งท่ีฉนัคาดไม่ถงึ
มาก่อน	ฉนัคดิว่าควรเพิม่เร่ืองนีแ้ละเร่ืองพฒันาการด้านจติใจของเด็กลงในหลักสูตรให้ละเอยีดข้ึน

งานประดิษฐ์เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา	การชมอย่างเฉพาะเจาะจงท�าให้เด็กรู้สึกถึงความส�าเร็จ
และความพึงพอใจได้มาก	กลายเป็นความมั่นใจและน�าไปสู่ความพึงพอใจในตัวเอง	ซึ่งเป็น
ประโยชน์ของการศกึษาแบบเป็นกลุม่
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การยอมรับแบบตัวต่อตัวอาจแสดงผ่านค�าพูดก็ได้	เช่น	“ขอบคุณท่ีช่วยครูนะ”	“ดีนะท่ีหนู
มาช่วย”		เมื่อครูแสดงค�าขอบคุณอย่างเจาะจง	เด็กก็รู้สึกมั่นใจว่า	“ได้ท�าประโยชน์”	“ได้รับ
ค�าชม”	ฉนัจงึอยากหาวธิทีีห่ลากหลายในการแสดงการยอมรบั	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เวลาขานชื่อเด็กฉันจะพยายามพูดช้า	ๆ 	เว้นช่วงระหว่างชื่อกับนามสกุลเพ่ือให้เกิด	“ช่วงเวลา”
และมองสบตาเด็ก	ที่ผ่านมาฉันต้องการให้เด็กขานรับอย่างร่าเริงเท่านั้น	แต่ต่อจากนี้ฉันคิดว่า
ความรูส้กึทีท่�าให้เดก็รูว่้า	“ครสูนใจหนูนะ”	เป็นเรือ่งส�าคญั	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

เมื่อฉันได้ชมสไลด์ภาพครูช่วยเด็กที่ขาดเรียนในวันก่อนหน้าให้ท�างานประดิษฐ์ให้เสร็จ	ท�าให้
คิดได้ว่าฉันไม่เคยดูแลเด็กที่ขาดเรียนไปแบบนั้นเลย	ฉันคิดแต่วิธีสอนท่ีสะดวกส�าหรับตัวเอง
ตอนนี้ฉันพยายามหาโอกาสท่ีจะพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกพึงพอใจ	เช่น	วันท่ีเด็กมาถึง
โรงเรยีนแต่เช้า	เวลาทีบ่าดเจบ็แล้วครเูข้าไปช่วยเหลอื	ฉนัอยากเกบ็รกัษาช่วงเวลาทีไ่ด้ดแูลเดก็
อย่างใกล้ชดิแบบนัน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

ฉันเคยอ่านบทความเรื่องงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าของโรงเรียนประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์	 เมื่อ
นักเรียนบอกว่า	“ตอนนั้นครูโอ๋ผมมากเลย”	“ครูรักหนูมาก”	ครูคนนั้นจึงพูดว่า	“ครูไม่ได้
ล�าเอยีงกับใครเป็นพเิศษเลย	คร	ู‘ล�าเอียง’	กบัเด็กทุกคนน่ันแหละ”	ฉนัรูสึ้กว่า	“เย่ียมไปเลย”
การเป็นครไูม่ใช่เรือ่งง่ายเลย	ความตัง้ใจของครคูนน้ันเป็นส่ิงท่ีพเิศษมาก

(ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

เวลาขานชื่อฉันจะพูดคุยเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	กับเด็กแต่ละคน	เช่น	ตาเป็นประกายเชียวนะวันน้ี
	ฉันรู้สึกว่าเด็กบางคนเฝ้ารอว่า	“วันน้ีครูจะพูดอะไร”	ฉันดีใจท่ีเด็กโต้ตอบอย่างสนุกสนาน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ฉันเห็นด้วยว่า	“เด็กไม่ต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกัน”	เด็กทุกคนอยากให้สนใจแต่	“ตัวเอง
คนเดียว”		มีเด็กที่ร้องไห้งอแงจนคุณแม่ปวดหัว	เมื่อมาโรงเรียนแล้วรู้ว่าหนอนที่เลี้ยงไว้กลาย
เป็นผีเสื้อ	ฉันจึงบอกว่า	“เจ้าหนอนกลายเป็นผีเส้ือแล้ว	คนอื่นยังไม่มีใครรู้เลยนะ	มีแต่หนู
กับครูเท่านั้นที่รู้”	เด็กยิ้มดีใจและเข้ามากอด	ท�าให้ฉันรู้ว่าเรื่องเล็กน้อยก็มีผลต่อความรู้สึก
ของเดก็	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู12	ปี)
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

ฉันพยายามพูดคุยกับเด็กทุกคนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว	ถ้าวันไหนมีเด็กท่ี
ตกหล่นไป	ฉนัจะพยายามพดูคยุให้ได้ในวนัถัดไป

	เด็กพูดคุยด้วยท่าทางดีใจ	ฉันพยายามท�าความเข้าใจเด็กทุกคนมากขึ้นโดยใช้เวลาคิด
เรือ่งของเดก็แต่ละคนมากขึน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เวลาเดก็ท�าอะไรทีไ่ม่ควรท�า	ฉนัจะไม่เตอืนต่อหน้าคนอืน่	ๆ 	แต่จะเข้าไปถามเดก็ว่ารูส้กึอย่างไร
หรอืบอกความรูส้กึของฉนัให้เดก็ฟัง	วธินีีท้�าให้เด็กรับรูว่้าครูสนใจในตัวเขา

(ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ตอนเช้าหรอืเวลาพกัทานอาหาร	ฉนัจะพยายามพูดคยุให้เดก็รูส้กึว่า	“ครูสนใจเรามากกว่าคนอืน่”
	เข้าใจความรูส้กึของเดก็มากขึน้	เดก็เข้ามาปรกึษามากข้ึน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

แม้เรือ่งเลก็น้อยกเ็ป็นโอกาสในการยอมรบัเดก็แบบตวัต่อตวัได้	มทีัง้วธิทีีท่�าเมือ่อยูก่นัหลายคน
หรืออยู่กันตามล�าพัง	เช่นค�าพูด	“วันนี้ท�าได้ดีมาก”	“วันน้ีขอบคุณท่ีช่วยนะ”		ครูคนหน่ึง
ให้ก�าลังใจเด็กที่รู้สึกเสียความม่ันใจหลังจากการแสดงว่า	“โชคดีท่ีให้หนูท�าหน้าท่ีน้ี	หนูท�าได้
ดเีลย”	เมือ่เดก็ได้รบัค�าปลอบใจ	เดก็กร็ูส้กึดีใจมาก

เมื่อมีเด็กหลายคนในความดูแล	ครูอาจไม่สามารถดูแลแบบตัวต่อตัวได้ทุกคนในแต่ละวัน
การพยายามท�าให้ครบในวนัถดัไปก็เป็นวิธท่ีีดี

เข้าไปถามความรูสึ้ก
หรอืเล่าความรูสึ้กให้ฟัง
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ฉันเข้าใจความส�าคัญของการ	“ยอมรับเด็กอย่างที่เด็กต้องการ”	อุปนิสัยของผู้ปกครองบางคน
อาจท�าให้เด็กไม่ได้รับความพึงพอใจ		ฉันอยากถ่ายทอดความส�าคัญของการ	“ยอมรับเด็ก
อย่างทีเ่ดก็ต้องการ”	ว่ามผีลต่อพฒันาการด้านจติใจให้ผู้ปกครองเข้าใจง่าย	ๆ

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เม่ือเข้าใจเรื่องช่วงวัยพึ่งพิง	ฉันก็เข้าใจจิตใจของเด็กมากข้ึน	ฉันอยากบอกผู้ปกครองให้เข้าใจ
เรือ่งพฒันาการด้านจติใจ	ว่ามนัเป็นไปอย่างเป็นล�าดับข้ันและยังส่งอิทธพิลต่อช่วงวยัรุน่ด้วย

(ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ฉันให้ความส�าคัญกับวันที่เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมชมชั้นเรียน	เพื่อแสดงให้เห็นความส�าคัญของ
การยอมรับและการเล่นกับลูก	มีการให้คุณแม่ชมเชยผลงานของลูกและร้องเพลงร่วมกัน

	ประสบการณ์ทีแ่ม่พดูชมเดก็ต่อหน้าทุกคน	ท�าให้เด็กดีใจมาก	บรรยากาศอบอุ่น	และรูสึ้กว่า
ทัง้ชัน้เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

ครูจ�าเป็นต้องเรียนรู้พัฒนาการด้านจิตใจช่วงปฐมวัยอย่างละเอียด	เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง
เข้าใจได้ง่าย		พัฒนาการด้านจิตใจช่วงปฐมวัยเป็นเรื่องที่ครูเรียนรู้มาแล้วสมัยเป็นนักศึกษา
แต่ควรเรยีนทบทวนอกีครัง้เมือ่เป็นครู

ฉันขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เล่นกับลูกวันละอย่างน้อย	15	นาที	ผลคือเด็กมีท่าที
ทีส่งบเรยีบร้อยขึน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

บอกกล่าวกับผู้ปกครองถึงความสําคัญของ
“การยอมรับ”
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคนฉันอยากใช้สมุดสื่อสารให้เป็นประโยชน์มากขึ้น	ปกติฉันจะเขียนสัปดาห์ละครั้ง	ที่ผ่านมา

มีแต่เนื้อหาการเรียนการสอน	ฉันอยากเพิ่มเน้ือหาการเล้ียงดูเพื่อแนะน�าผู้ปกครอง	เช่น
“ความส�าคญัของการยอมรบั”	“ความส�าคญัของการท�ากจิวตัรประจ�าวนัอย่างมีวนิยั”	ฉนัอยาก
อธบิายให้ผูป้กครองเข้าใจถงึความส�าคญัของเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	การท�าให้อารมณ์คงท่ี	

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ฉันคิดว่าการคิดเอาเองว่า	“ผู้ปกครองย่อมรู้วิธีการเลี้ยงลูก”	ซึ่งไม่ถูกนัก	ฉันคิดว่าควรอธิบาย
ความส�าคัญของการท�ากิจวัตรประจ�าวันอย่างมีวินัย	การสร้างช่วงเวลาแสดงความรัก	15	นาที
หนงัสอืภาพทีเ่หมาะกบัเดก็ลงในสมดุสือ่สารด้วย	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

ในงานพบผู้ปกครอง	ฉันอยากน�าเสนอหนังสือภาพท่ีมีการแสดงการสัมผัสร่างกายเพื่อให้
ผู้ปกครองหม่ันแสดงความรักด้วยการสัมผัส		การน�าเสนอเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	จะเป็นการพัฒนา
ผูป้กครองให้เตบิโตไปพร้อมกบัเดก็	ๆ 	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ฉันได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของการอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจวิธีเล้ียงดูลูก	โดยใช้ภาพประกอบ
แนบลงในสมดุสือ่สารเพือ่ให้เข้าใจง่ายขึน้	ท่ีผ่านมาฉนัเขียนแต่เรือ่งท่ีจะแจ้งให้ทราบเท่าน้ัน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ฉันใช้สมุดสื่อสารของโรงเรียนอื่นเป็นตัวอย่าง	เช่น	เล่นประกอบท่าทางอย่างไร	วิธีจัดกิจวัตร
ประจ�าวันให้มีระเบียบ		ฉันพยายามถ่ายทอดและยกตัวอย่างในเรื่องที่แม้จะเป็นเรื่องธรรมดา
ส�าหรบัครกูต็าม	และคดิว่าการใช้สมดุสือ่สารเพือ่ให้ผู้ปกครองรับรูเ้ป็นส่ิงจ�าเป็น

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่า	สามารถใช้หนังสือภาพเป็นสื่อในการบอกกล่าวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเล่นประกอบท่าทางกบัลกูได้	ในงานพบผู้ปกครองครัง้หน้าฉนัจะลองใช้วธิดัีงกล่าวดู

(ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)
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ฉันมองหาข้อดีและสังเกตความพยายามของเด็กแต่ละคนมากขึ้นและชมเชยทันที	รวมถึง
พยายามบอกเล่าให้แม่ของเด็กฟังด้วย	ผลคือเด็กได้รับค�าชมจากที่บ้านเพ่ิมขึ้นด้วย	รู้สึกได้ว่า
เดก็	ๆ 	ร่าเรงิและมคีวามพยายามมากขึน้	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

ไม่ว่าจะเกดิปัญหาอะไรกต็าม	เป็นการยากทีจ่ะบอกกล่าวกบัผูป้กครองแบบตวัต่อตวั	การบอก
รวม	ๆ 	ว่าถึง	“ทุกท่าน”	ท�าได้ง่ายกว่า		การใช้สมุดส่ือสาร	ข่าวสารโรงเรียน	งานพบผู้ปกครอง
หรืองานเปิดห้องเรียน	ถือเป็นโอกาสที่จะถ่ายทอดความส�าคัญของ	“การยอมรับ”		บรรดา
คุณแม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยอมรับ	ถ้าโรงเรียนไม่สามารถอบรมได้	การอ่าน
หนงัสอืภาพส�าหรบัเด็กให้ผูป้กครองฟังกเ็ป็นวธิหีน่ึง		ลองหาหนงัสอืภาพทีม่ภีาพเด็กทีม่คีวามสขุ
เมือ่กอดหรอืเมือ่แม่ชมเอาไว้ใช้

ฉันอยากเล่าให้พ่อแม่เด็กฟังอย่างละเอียดว่า	วันนี้เด็กสนุกกับอะไร	สนใจเรื่องอะไร	ฉันจึง
คอยสงัเกตเดก็อยูเ่สมอ	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู11	ปี)

เดก็ในการดแูลของฉนัทีเ่รยีกร้องความสนใจว่า	“ดูสิ	ดูสิ!”	มีหลายคน	ฉนัอยากบอกผู้ปกครอง
ว่า	“ท�ากิจกรรมนี้แล้วเขาชอบ”	“เขาชอบสิ่งนี้”		ฉันตั้งใจว่าจะสังเกตเด็กแม้แต่สิ่งเล็กน้อย
เพือ่จะได้มเีรือ่งไว้เล่ากบัผูป้กครอง	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เมื่อฉันบอกเล่าเกี่ยวกับเด็กให้ผู้ปกครองเห็นภาพ	ผู้ปกครองดีใจ	ลูบศีรษะลูก	และตอบรับ
ในเชงิบวกว่า	“จะลองชมลกูเวลาอยูท่ี่บ้านด้วย”	เด็กกมี็ท่าทางร่าเรงิข้ึน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

ฉันพยายามเล่ากิจกรรมที่โรงเรียน	เช่น	“สิ่งท่ีเด็กท�าเป็นแล้ว”	“เรื่องท่ีเด็กช่วยเหลือเพื่อน”
“สิ่งที่เด็กได้พยายามท�าแม้จะไม่ถนัด”	ให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและ
ผูป้กครองเดก็คนอืน่	ๆ 	ฟังมากขึน้

	ยิง่เล่าบ่อยเท่าไร	ปฏกิริยิาของผูป้กครองย่ิงดีข้ึนและมีการชมเชยลูกเพ่ิมข้ึนด้วย
(ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

ความกระทบกระเทอืนจติใจของเดก็น้ันร้ายแรงกว่าท่ีผูใ้หญ่คดิ	กรณเีด็กท่ีมปัีญหาชอบกัดเพือ่น
ฉันรู้สึกผิดที่จะบอกแม่เด็กเฉพาะพฤติกรรมของเด็ก	โดยไม่บอกวิธีแสดงความเข้าใจ	ฉันอยาก
สงัเกตหาสิง่ทีท่�าให้เดก็มคีวามสขุและถ่ายทอดให้พ่อแม่ทราบ	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู13	ปี)
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ผูกพนั – การยอมรับ
ในตัวเดก็ทกุคน

เมื่อได้ฟังว่าให้บอกเล่าผู้ปกครองถึงเรื่องดี	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกับเด็ก	ถึงแม้จะเล็กน้อย	ฉันก็คิดว่าน่าจะ
จ�าได้ไม่หมด	จงึจดโน้ตสัน้	ๆ 	และหยบิมาดชู่วงก่อนผู้ปกครองมารบัเด็ก

	เมือ่อ่านโน้ตจะจ�าเหตกุารณ์และบอกเล่ากบัผู้ปกครองได้	ซ่ึงช่วยในการส่ือสารได้ดีขึน้
(ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

ฉันแนะน�าแม่โดยไม่ให้เสียความรู้สึก	เช่น	“อุ้มเขาน่ังตักดูนะคะ”	“เขาชอบท�าแบบน้ี	ลองไป
ท�าทีบ้่านดนูะคะ”	และแนะน�าเรือ่งทีส่ามารถท�าได้ทันที	กร็ูสึ้กว่าผู้ปกครองน�าไปท�าจรงิ

(ประสบการณ์เป็นคร	ู8	ปี)

แม่อาจคิดว่า	“อุตส่าห์เลี้ยงดูลูกอย่างดี”	แต่อาจไม่ใช่ในแบบท่ีเด็กต้องการก็ได้	ถ้าครูแนะน�า
วธิ	ี“ยอมรบั”	ทีเ่หมาะกบัแม่และเดก็	จะท�าให้ความสัมพนัธ์มีความม่ันคงข้ึน

ไม่เฉพาะแค่สมุดส่ือสารเท่านั้น	ควรบอกเล่าให้แม่เด็กฟังเก่ียวกับเรื่องราวเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	และ
สิ่งที่ท�าให้เด็กดีใจ	สิ่งที่ท�าได้ดีระหว่างอยู่โรงเรียน		ผู ้ปกครองหลายคนไม่เข้าใจวิธีแสดง
“การยอมรับ”	ที่ชัดเจน	ครูควรเสริมด้วยว่า	“ลองท�าเวลาอยู่บ้านด้วย”		หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
การแนะน�าผูป้กครองโดยละเอยีดในแต่ละวันของคร	ูจะช่วยเหลือเด็กได้มากข้ึน

¡Í´



40

ฉันอยากคิดหาวิธีสื่อสารกับผู้ปกครอง	เช่น	หาโอกาสสัก	2-3	ครั้งต่อปีแบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุยกัน
แบบสบาย	ๆ 	โดยมคีรรู่วมด้วยกน่็าจะดี	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู7	ปี)

เด็กบางคนร้องไห้เวลาแยกจากแม่ในตอนเช้า	ฉันคิดว่าอาจเพราะเด็กมีความสัมพันธ์ไม่ค่อย
มั่นคงกับแม่	แต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรดี	จึงใช้วิธีที่ได้มาจากการบรรยาย	คือบอกแม่ไปว่า	“เวลา
อยูโ่รงเรยีนเดก็ชอบท�าแบบนี	้ถ้าท�าทีบ้่าน	เด็กกอ็าจจะชอบเหมือนกนั”

	ผูป้กครองคงน�าไปท�าทีบ้่านจรงิ	ๆ 	เด็กร้องไห้น้อยลงและมีอารมณ์คงท่ีข้ึนอย่างชดัเจน
(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

ว่ากันว่า	“การเปิดเผยเรื่องส่วนตัว”	ควรใช้ความระมัดระวัง	การบอกเล่าประสบการณ์
การเลี้ยงดูลูกให้ผู้อ่ืนฟังอาจท�าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นได้	การเปิดเผยเรื่องส่วนตัวควรท�า
เมือ่อกีฝ่ายรูส้กึสะดวกใจมากกว่า	 (ประสบการณ์เป็นคร	ู18	ปี)

โรงเรียนของเรามีการเชิญผู้ปกครองผลัดเปลี่ยนกันมาเป็น	“คุณครูแม่”	ในชั้นเรียน	คุณแม่
บางคนเมือ่เหน็ว่าลกูตัง้ใจเวลาอยูโ่รงเรยีนจงึปรบัเปล่ียนวธิปีฏบิติัต่อลูกเม่ืออยู่บ้านกมี็

(ประสบการณ์เป็นคร	ู4	ปี)

อาจยากที่จะให้แม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	“คุณครูแม่”	แต่ถือเป็นกิจกรรมที่ดี	แม่ท่ีปกติดุ
จะใจดกีบัลกูคนอืน่	จงึอาจเป็นการขดัเกลาวธิปีฏบิติัต่อลูกตัวเองด้วยกไ็ด้

ฉันคิดว่าบางโรงเรียนก็ใช้วิธีนี้อยู่	แต่ไม่ควรปล่อยให้เป็นการพูดคุยกันธรรมดา	ครูอาจเรียนรู้
ใช้เทคนคิการท�า	Group	Work	ของนกัสังคมสงเคราะห์เพิม่เติม

ครูที่มีลูกบางคนอาจเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ผู้ปกครองฟัง	ถึงจะเจตนาให้ก�าลังใจและ
หวังดี	แต่มักกลายเป็นการซ�้าเติม		ฉันเคยคุยกับผู้ปกครองท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจึงได้ยิน
บ่อย	ๆ 	ว่า	“ครูที่โรงเรียนบอกว่า	ลูกครูก็เป็น	ลูกคนอื่นก็เป็น	แต่ลูกครูกับลูกฉันไม่เหมือนกัน
สักหน่อย...”	โดยเฉพาะกรณีที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้าจะเปรียบเทียบกับเด็กปกติไม่ได้	ดังน้ัน
การเปิดเผยเรือ่งส่วนตวัควรใช้ความระมดัระวงั	ถ้าจะเปิดเผยควรเปิดเผยเฉพาะกรณท่ีีจะท�าให้
อกีฝ่ายรูส้กึดเีท่านัน้
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มีเด็กชายวัย	4	ขวบที่เพ่ิงมีน้อง	วันไหนที่มาสายเด็กจะร้องไห้เสียงดัง	อารมณ์ไม่นิ่ง	ฉันอยาก
อธบิายเรือ่งสภาพจติใจของลกูคนโตให้แม่เดก็ฟัง	เพือ่จะได้ดูแลจติใจของเด็ก

(ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ในช้ันเรยีนของฉนั	มทีัง้เดก็ทีแ่ม่เอาแต่เลีย้งน้องจนเด็กเหงาและเด็กท่ีก�าลังจะมีน้อง	เด็กเหล่าน้ี
มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง		เมื่อฉันไปเยี่ยมบ้านพบว่าแม่เข้มงวดกับลูก	ฉันอยากให้แม่และเด็ก
ใกล้ชิดสัมผัสกันมากขึ้น	แต่ไม่สามารถพูดแบบตัวต่อตัวได้	ฉันจึงคิดว่าจะใช้เอกสารข่าวสาร
จากโรงเรยีนเขยีนเกีย่วกบั	“การยอมรบั”	ว่าคอือะไร	และสภาวะจติใจของเด็กทีมี่น้อง

(ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

ในช้ันเรียนมีเด็กที่ชอบดูดนิ้วและพูดติดอ่าง	ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเพราะยังปรับตัวเข้ากับ
ชั้นเรียนไม่ได้	แต่แม้เด็กจะคุ้นเคยแล้ว	อาการก็ยังไม่หาย		เมื่อฉันไปเยี่ยมบ้านพบว่าเด็กคนนี้
พยายามช่วยเลี้ยงน้องอายุ	1	ขวบอย่างตั้งอกตั้งใจ	ฉันคิดว่าเป็นการพยายามตั้งใจเป็นเด็กดี
ฉันจึงพยายามเป็นครูประจ�าชั้นที่เด็กไว้วางใจพอที่จะแสดงตัวตนออกมาเมื่ออยู่ที่โรงเรียน
พร้อมกบัใช้สมดุสือ่สารอธบิายเรือ่งวธิดีแูลลูกคนแรกเม่ือมีน้องด้วย

(ประสบการณ์เป็นคร	ู5	ปี)

พฤติกรรมที่ต้องตักเตือนมีหลายประเภท	ถ้าเป็นการใช้ค�าพูดก้าวร้าวจะสังเกตง่าย	แต่
การพยายามตั้งใจเป็นเด็กดีสังเกตได้ยาก	กรณีนี้ควรแนะน�าให้หาโอกาสเมื่อลูกคนเล็กหลับ
ให้แม่ใช้เวลาตามล�าพังกับเด็กให้มากขึ้น	ควรลองแนะน�าวิธีที่ท�าได้ง่ายและเหมาะกับเด็ก	เช่น
นัง่ตกัดโูทรทศัน์ด้วยกนั	เป็นต้น
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ฉันได้เรียนรู้มาว่าการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวนั้น	การเรียนรู้ภูมิหลังของเด็กคือส่ิงส�าคัญ
เมือ่คยุเรือ่งสพัเพเหระอาจมเีรือ่งราว	เช่น	“แม่หนทู�างานตอนกลางคนื”	“พ่อหนกูลบับ้านดึก”
“ครอบครวัหนพ่ีูน้องจะให้ของขวญัวนัเกดิกนัเองด้วย”	เป็นต้น	ซึง่จะท�าให้เหน็สภาพแวดล้อม
ของครอบครวั		การคดิวธิช่ีวยเหลอืทีเ่หมาะสมกบัครอบครวัน้ันจงึควรพจิารณาจากหลายด้าน

(ประสบการณ์เป็นคร	ู6	ปี)

หากสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลไม่อธิบายความส�าคัญของ	“การยอมรับ”
คณุแม่กจ็ะเลีย้งลกูโดยไม่รูเ้รือ่งนี	้จงึขอให้ครทูราบว่า	โรงเรยีนมีบทบาทส�าคญัในเรือ่งดังกล่าว
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