
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้หยิบยกตัวอย่างจากโรงเรียนอนุบาล และ

แนะน�าวิธีปฏิสัมพันธ์ท่ีครูใช้ในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงในแต่ละ

สถานการณ์ก็มีหลากหลายวิธี นอกจากนั้นวิธีปฏิสัมพันธ์

ยังข้ึนอยู่กับพัฒนาการและลักษณะของเด็กแต่ละคน  แม้ใน

โรงเรียนของครูจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับตัวอย่าง แต่ก็อาจจะ

ไม่สามารถน�าวธิปีฏสิมัพนัธต์ามตวัอย่างนัน้ไปใชไ้ดท้นัท ีเพราะ

พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น อายุ ประวัติด้านการเจริญเติบโตของ

เด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนขนาดของโรงเรียน

ที่ต่างกัน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ  

แตกต่างกัน จึงไม่อาจใช้วิธีปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนกันได้แม้จะอยู่

ในสถานการณ์เดียวกันก็ตาม

ครูที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาอาจจะยังคิดวิธีรับมือไม่ได้ จึงอยาก

ให้ครูได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อเก็บตัวอย่างวิธีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ 

ไว้ในใจ  ทั้งนี้ครูไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติเหมือนในหนังสือทั้งหมด 

ราวกบัวา่หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็คูมื่อ แตข่อให้น�าตวัอย่างจากหนงัสอื

เลม่นีไ้ปใชเ้ปน็กญุแจในการแกป้ญัหาในรูปแบบของตนเอง เพือ่

พัฒนาเทคนิคการดูแลเด็กในแบบของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ในหนังสือเล่มนี้จะแสดงอายุจริงของเดก็แต่ละคน

ด้วยคำาว่า “เด็กวัย    ปี” “อายุ    ปี”
14
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ไว้วางใจคุณครูและใช้ชีวิตด้วยความรู้สึก
ปลอดภัย

เด็กที่เร่ิมเข้าโรงเรียนไม่ยอมห่างจากพ่อแม่หรือครูพี่เลี้ยงและร้องไห้ไม่หยุด ครูที่ไม่สามารถ

ให้เวลากับเด็กคนเดียวได้จะคิดว่า “พ่อแม่น่าจะช่วยท�าอะไรมากกว่าน้ีหน่อย”  หากพ้นเดือนแรกของ 

ปีการศึกษาไปแล้ว แต่ครูยังต้องอยู่ในสภาพนี้ก็อาจรู้สึกว่า “อีกแล้วเหรอ” และอาจคิดลาออก

ครูต้องเป็นฝ่ายยื่นมือไปหา

เด็กที่รู้สึกหวาดกลัว

บทที่ 1 เด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียนและเลื่อนชั้น

เมื่อรู้สึกมีปัญหา หากมีใคร 

ย่ืนมือเข้ามาช่วยจะช่วยให้เรารู้สึก

ปลอดภัยข้ึนมาก  ในกรณีของเด็ก 

ก็เช่นกัน ครูต้องจัดการบางอย่าง และ

ต้องลองหาหลายๆ วิธีเพื่อ “เชื่อมใจ” กับเด็กคนนั้นให้ได้  การจับอารมณ์ การเคลื่อนไหว และ

พฤติกรรมของเด็กคนนั้นจนกว่า “ก้นบึ้งของหัวใจ” ของเขาจะรู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งที่ครูต้องให้ความ

ส�าคัญ  นอกจากนี้อย่าลืมความเอ้ืออาทรเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ยาวนานจนเด็กเผย “ก้นบึ้งของ

หัวใจ” ออกมา

ถอดรองเท้า
กันเถอะ

คุณครู
ครับ

คุณครู
คะ

หยุดร้องไห้
ได้แล้วนะ

ไม่เอาๆ

อ
นุ
บ
า
ล

อ
นุ
บ
า
ล

อรุณสวัสดิ์
จ้า
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แม่จ
๋า

ก๊อก

ท�า 
ยังไง 
ดีนะ
...

ค�าแนะน�า

แค่คอยดูแล แค่เข้าไปใกล้ชิด

  การมีอารมณ์ร่วมกับเด็กๆ และคอยดูแลให้

เดก็ปลอดภัยเป็นเร่ืองส�าคัญ แต่ส่ิงท่ีส�าคัญกว่าคือ 

ครูต้องอยู่น�าหน้าเด็ก 1 ก้าวเพ่ือจัดการส่ิงต่างๆ 

ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง ครูต้องตัดสินใจ 

ให้ได้ว่าในสถานการณ์นั้นควรแค่เฝ้าดูแลหรือ

ควรเข้าไปพูดคุยด้วย หรือหากเข้าไปพูดคุยด้วย

แลว้ควรจะคยุอย่างไร ซ่ึงวธิสีมัผัสเดก็ๆ ของครูจะ 

สง่ผลให้เดก็มีพฒันาการทีแ่ตกตา่งกนั แม้จะเปน็

ครูผู้เชีย่วชาญกอ็าจสบัสนวา่ควรตดัสนิใจอย่างไร 

  เวลาสัมผัสกับเด็ก ครูจ�าเป็นต้องมีอารมณ์

ร่วมกับเด็กๆ แต่การใช้เทคนิคก็เป็นสิ่งส�าคัญ 

เช่นกัน  เรามาหาวิธีสัมผัสกับเด็กๆ ที่เหมาะสม 

จากหลายตัวอย่างในเชิงปฏิบัติกันเลยดีกว่า

เปล่ียน “การตีความ” เป็น  
“การถอดรหัส”
  “การตีความ” หมายถึง การจับความหมาย
และใจความของสิ่งต่างๆ โดยดูจากสภาพการณ์
ภายนอก เช่น ครูเห็นเด็ก 2 คนเล่นทรายกันอยู่ 
หมายถึงครูได้เห็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากภายนอก 
แต่หากครูเห็นเด็ก “เล่นทรายกันนาน” จึงคิดว่า  
“คงสนุก พรุ่งนี้ให้เล่นทรายกันอีกดีกว่า” แต่เด็ก 
2 คนนัน้อาจจะไม่อยากเลน่อย่างอ่ืน กเ็ลยท�าเปน็
ถือทรายเล่นก็เป็นได้ 
  ครูจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาของการเล่น
และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน วิเคราะห์สิ่งที่ 
เด็กๆ คิด แล้วพิจารณาวิธีการดูแลเด็ก สิ่งนี้ี่ 
เรียกว่า “การถอดรหัส”

การปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเด็ก
  เม่ือร้องไห้นานๆ เด็กบางคนจะไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ แต่หากครูช่วยท�าให้
เดก็ปรับเปล่ียนอารมณไ์ดอ้ย่างเปน็ธรรมชาต ิ
เด็กก็จะเล่นได้โดยไม่มีอารมณ์เดิมค้างอยู่ 

เทคนิค เสริมก�าลัง
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เมื่อถึงโรงเรียน เด็กต้องห่าง 
จากพ่อแม่ จึงรู้สึกไม่ปลอดภัย 

และร้องไห้ไม่หยุด

ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 1

ลักษณะ
ของเด็ก

หนู A เพิ่งเร่ิมเข้าชั้นเรียนเด็กวัย  
3 ปี เมื่อถึงโรงเรียนจะไม่ยอม 
ห่างจากคุณแม่ แม้จะไม่ เ ห็น 
คณุแมแ่ล้วกยั็งร้องไห้ไมห่ยุด และ
ไม่ยอมเข้าห้องเรียน

เทคนิค ปรับอารมณ์เด็ก
ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี

หากครูพูดว่า “อยากกลับบ้านใช่ไหมจ๊ะ” 
หนู A จะคิดถึงแม่ไปเร่ือยๆ และไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนอารมณ์ได้  เด็กซ่ึงยังไม่คุ้นชินกับ 
โรงเรียน แม้จะถูกชวนว่า “ทุกคนก�าลังเล่นสนุก 
กันอยู่ในห้องนะ” เด็กก็จะนึกภาพไม่ออก  
ในจังหวะนั้นเองครูไม่พูดอะไร แต่จะหยิบพลั่วมา
ใสใ่นมือหน ูA หากครูพดูอะไรออกมา เดก็กอ็าจ 
จะย่ิงต่อต้าน แต่ขณะที่เด็กก�าลังคิดว่า “คุณครู 
ก�าลังท�าอะไรอยู่นะ” ก็จะลืมคิดเร่ืองคุณแม่หรือ
เรื่องที่ก�าลังเศร้าอยู่และปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้

ท�าไง 
ดีนะ... 
รู้แล้ว

แง้

ไม่เอ
า ไม่เอา

แง้
ขุดเลย ๆ

ครูพยักหน้าหลายที
จนใจอ่อนสงบ

ลง

เล่น 
ก็ได้

ซู่
สนุก 
ดีแฮะ

เล่นไป
หลาย ๆ 

รอบ

เข้าห้องเรียน
กันไหมจ๊ะ

ค่ะ

แม่จ๋า
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เด็กบางคนหลบอยู่หลังพ่อแม่ 
และไม่ปฏิสัมพันธ์ 

กับครูหรือเด็กคนอื่นๆ

หนู B กลัวคนแปลกหน้า คอย 
หลบอยู่หลังคุณแม่ ไม่ยอมออกมา  
พอครูหรือเพ่ือนๆ เรียกก็จะย่ิงหลบ

เทคนิค กระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ

หน ูB คดิวา่ห่วงจะกล้ิงมาหาตนเอง แตห่่วง 
กลับหยุด แล้วหมุนกลับไปหาคุณครู เด็กจึงรู้สึก 
อยากรู้อยากเห็นว่า “ท�าไมนะ มันแปลกจังเลย” 
มากกว่ารู้สึกอายที่ได้พบคนแปลกหน้าเสียอีก 
เม่ือมีบางอย่างสะดุดใจ เด็กๆ มักจะสนใจที่จะ
เข้าไปเล่น ดังน้ันมาเตรียมส่ิงท่ีจะช่วยกระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็นของเด็กเยอะๆ กันเถอะ

ฮ่า ฮ่า อ้าว…
หนู B 

ไม่ไป
เล่น
แฮะ

แม่
จ๋า…

ต้อง
ลอง
วิธีนี้

พอเล่นไปหลาย ๆ รอบ…

ครับ เก็บให้หน่อย 
ได้ไหมจ๊ะ

หนู B จะลองเล่นดู 
ไหมจ๊ะ

เล่นครับ

กลิ้งๆๆ
กึ้ก

ยิ้ม

กึ้ก

กึ้ก

หน ูB

ปึ๊บๆๆ

ลักษณะ
ของเด็ก

ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 2
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เด็กที่เพิ่งเริ่มเข้าโรงเรียน
จะไม่ค่อยยอมเข้าห้องเรียน

ด้วยความที่ยังไม่ชินกับส่ิงแวดล้อม
ใหม่ๆ หนู C จึงไม่ยอมเข้าห้องเรียน  
แม้สุดท้ายเด็กจะยอมเข้าไป แต่จิตใจ
ก็จะไม่สงบ และไม่ยอมเล่นอะไร

เทคนิค สร้างมุมที่ทำาให้รู้สึกสงบ

เด็กที่เพิ่งเร่ิมเข้าโรงเรียนหรือแม้แต่เด็กที่
เพิ่งเล่ือนชั้นมักจะรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากมี
การเปลีย่นแปลงห้องเรียนและครูประจ�าชัน้ กรณี
เชน่นีท้ีแ่คบๆ จะชว่ยให้เดก็รู้สกึสงบได ้ หากเป็น
เด็กวัย 5 ปี เด็กจะสามารถใช้บล็อกไม้ขนาดใหญ่
สร้างบ้านเพื่อให้ตัวเองมีมุมพักผ่อนสบายๆ ได้  
แต่ส�าหรับเด็กวัย 3 ปีท่ีเพ่ิงเข้าเรียน ครูควร 
จดัเตรียมพืน้ทีบ่างสว่นในห้องเพือ่ให้เดก็สามารถ
อยู่คนเดียวได้ หากมีพื้นที่ที่เด็กรู้สึกว่าน่าอยู่  
จะช่วยให้เด็กเข้าห้องเรียนได้ง่ายขึ้น

เมื่อเด็กสงบและเร่ิมปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ 
ก็ขยายพื้นที่ในส่วนนั้นให้กว้างข้ึนอีกหน่อย เพื่อ
ให้เด็กเข้าไปอยู่ด้วยกันหลายๆ คนได้

จะกลับ
บ้าน

วางหนังสือภาพ 
ที่หนู C ชอบไว้ดีกว่า

หือ

อุ๊ย! มี
หนงัสือภาพ
ที่หนู C  
ชอบ 
ด้วยนะ

ชอบ 
สิ 
นะ

มี 
เพื่อน 
แล้ว

 อ่าน
อะไรอยู่
เหรอ

ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 3

ลักษณะ
ของเด็ก
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ช่วงนี้หนู D วัย 4 ปี

มักปัสสาวะราด

หลังจากเลื่อนชั้น หนู D มีท่าทาง 
กระสับกระส่ายและปัสสาวะราด
บ่อยกว่าเดิม

เทคนิค ให้ความสำาคัญกับการเคารพ
ความเป็นตัวเองของเด็กๆ

แม้เด็กจะอยู่ในวัย 4-5 ปีก็ยังคงรู้สึกไม่
ปลอดภัยเม่ือห้องเรียนหรือครูประจ�าช้ันเปล่ียน  
เดก็ทีเ่ข้าเรียนกลางเทอมจะหาห้องน้�าไมค่อ่ยเจอ 
และไมเ่ข้าใจวธิใีชห้้องน้�า รวมถงึการเล่นจนเพลนิ
ก็อาจท�าให้ปัสสาวะราดได ้ ในสถานการณ์เช่นนี้ 
สิ่งส�าคัญคือการปฏิสัมพันธ์อย่างเข้าใจ โดยไม่
ท�าลายความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆ

ในชว่งตน้ของปกีารศกึษา เดก็ทีเ่พิง่เข้าเรียน
หรือเพิ่งเล่ือนชั้นจะปัสสาวะราดบ้างก็เป็นเร่ือง
ที่อาจเกิดข้ึนได้ ครูจึงต้องอธิบายต�าแหน่งของ
ห้องน้�า วิธีใช้กระดาษช�าระอย่างละเอียด และ 
ในเดือนแรกครูจ�าเป็นต้องหม่ันเรียกให้เด็กเข้า
ห้องน้�าโดยคอยถามเดก็ๆ วา่ “เข้าห้องน้�าไหมจะ๊” 
ทุกๆ 40 นาที

กระส่าย

กระสับ

รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว 
ใช่ไหมจ๊ะ มาเปลี่ยนเสื้อผ้า

ตรงโน้นกันดีกว่า

เปียกน�้า ก็เลยจะไป 
เปลี่ยนชุดหน่อยจ้ะ

ถ้าอยากเข้าห้องน�้า 
เมื่อไหร่ บอกครู 
ได้เลยนะจ๊ะ

คุณครูครับ  
ผมเข้าห้องน�้า 
นะครับ

ครูรออยู่ตรงนี้
นะจ๊ะ 

เป็นอะไร
น่ะ

เอ๊ะ

เฮ้อ…

ครับ

ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 4

ลักษณะ
ของเด็ก
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ข้  อ  คิ  ด

ครูกับผู้ปกครองคุยกัน 
อย่างสนิทสนม

เม่ือเด็กเห็นท่าทางที่คุณครูกับ 
ผู้ปกครองคยุกนัอย่างสนทิสนมจะรู้สกึ
ปลอดภัย ครูจึงต้องกระตือรือร้นที่จะ
คุยกับผู้ปกครอง

ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 5

ลักษณะ
ของเด็ก

หนู E เพิ่งเริ่มเข้าโรงเรียน
ตอนมาถึงโรงเรียน

มักไม่ยอมแยกจากคุณแม่

หนู E เข้าโรงเรียนมาได้หลายวันแล้ว  
แต่ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องแยก 
จากคุณแม่ กอดคุณแม่จนแน่น และ 
คุณแม่ก็ดูกังวลใจกับท่าทางของลูก
ด้วย

ทำาเป็นว่าสนิทสนม
กับคุณแม่

การเข้าไปพูดคุยอย่างร่าเริงกับผู้ปกครอง
ที่ก� าลั งกั งวลใจจากการที่ ลูกโผเ ข้าหา 
นอกจากจะเป็นการช่วยผู้ปกครองที่รู้สึกว่า
ไม่มีที่พึ่งพิงแล้ว ยังท�าให้เด็กคิดว่า “คนนี้
สนิทกับแม่ ฉันก็ต้องไม่เป็นไร”

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

จะ
กลับ
บ้าน

อรุณ
สวัสดิ์
ค่ะ

ว่า
ไป
แล้ว
ตอน
 นั้น
   … 

อากาศ
ดีจังเลย
นะคะ

จริงด้วยค่ะ สนิทกับแม่เรา
เหรอเนี่ย

เทคนิค

สร้างโอกาสด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้นะ…

• ชวนเด็กไปให้อาหารสัตว์ตัวเล็กๆ
• เล่นของเล่นและอุปกรณ์ออกก�าลงักาย 
  ในโรงเรียนด้วยกัน
• ปรับเปลี่ยนอารมณ์เด็ก เช่น ชวนให ้
  เด็กเล่นสร้างภูเขาทราย
• เตรียมของที่เหมือนกับสิ่งที่เด็กเล่น
 ที่บ้าน

แงๆ
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ถ้าเป็นคุณจะทำาอย่างไร 6

ลักษณะ
ของเด็ก

ข้  อ  คิ  ด

ข้  อ  คิ  ด

พูดถึงชื่อและเรื่องราวของ 

ครูประจำาชั้นคนก่อนบ่อยๆ

ส�าหรับเด็กที่ รู้สึกไม่ปลอดภัย
เนือ่งจากการเล่ือนชัน้ท�าให้ตอ้งเปลีย่น
ครูประจ�าชัน้ ครูควรพดูถงึชือ่และเร่ือง
ของครูประจ�าชั้นคนก่อนบ่อยๆ เช่น  
“คุณครู...เขา...”

ครูเข้าใจเด็กๆ ทุกคนนะ

รับช่วงจากครูประจ�าชั้นคนก่อน 
โดยสอบถามลักษณะนิสัยของเด็ก
แต่ละคน และสิ่งที่เด็กแต่ละคนถนัด 
แล้วน�ามาพูดคุยกับเด็กว่ารู้อะไรมาบ้าง

ไม่ควรออกค�าส่ังกับเด็กๆ ควร 
เปล่ียนเป็นการร้องขอแทน เช่น  
“ครูท�าไมไ่ดเ้ลย ชว่ยสอนครูหนอ่ยนะ”  
แล้วเด็กๆ จะเข้ามาช่วยครูเอง โดย
เฉพาะในช้ันเรียนเด็กโต วิธีการนี้จะ
ยิ่งได้ผลดี 

หนู F รักครูประจำาชั้น 
คนก่อนมาก

ไม่เปิดใจให้ครูคนใหม่

หนู F ที่เคยสนุกเมื่ออยู่ในชั้นเรียน 
เด็กวัย 3 ปีและรักครูประจ�าชั้น
มาก เม่ือข้ึนชั้นเรียนเด็กวัย 4 ปี 
ท�าให้ตอ้งเปล่ียนครูประจ�าชัน้ หน ูF  
จงึรู้สกึชอ็กและไม่ยอมพดูคยุกบัครู
ประจ�าชั้นคนใหม่

รับช่วงต่อจากครูประจำาชั้น
คนก่อนอย่างราบรื่น

พูดคุยถึงครูประจ�าชั้นคนก่อนโดย 
ไมต่อ้งค�านงึถงึความเปน็ครูประจ�าชัน้มากจน
เกินไป จะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัย

เทคนิค

ทำาให้สนิทกันด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้นะ…

หนู F ดูสิ ครู 
พับหมีได้แล้วนะ

คุณครู M  
พับเก่งกว่าอีก

เล่นกับ 
คุณครู M ด้วย 
เหรอคะ

ครูได้ฟัง 
เรื่องของ 
ทุก ๆ คนเลย

ใช่แล้ว ได้ฟังเรื่อง 
ของหนู F ด้วยนะ  
หนูกระโดดเชือกเก่ง  

ใช่ไหมล่ะ

ได้ฟังเรือ่งของหนู
รึเปล่าคะ

ใช่จ้า  
ตอนนั้น 
คุณครู M  
ก็ช่วยพับ 
ให้ครู 
ด้วยละ

ไม่สนใจ
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