
 

 เมือ่เจ้าตวัเลก็กาํลงัจะข้ึน ป. ๑     โดย คณุแม่ลกูสาม 

 เป็นชว่งเวลาแหง่ความกงัวลและความวุน่วายใจของคณุพอ่คุณแม ่ในเดก็ปกตกิก็งัวลในระดบั

หน่ึงอยูแ่ลว้ สาํหรบัลกูๆ ของเรายิง่ทวคีณูเขา้ไปอกี มเีรือ่งทีย่งัไมรู่ค้าํตอบอกีมาก พอๆกบัเรือ่งทีต่อ้ง

ตดัสนิใจ  ในฐานะทีเ่คยลงป้ายน้ีมาก่อน จงึขอโอกาสทีจ่ะแบ่งปนัประสบการณ์ของชว่งเวลาน้ี ทีแ่อบหวงั

วา่อาจจะชว่ยคุณพอ่คุณแมใ่หผ้า่นชว่งเวลาน้ีไปไดไ้มย่าก 

  ตอ้งขอออกตวัก่อนวา่น่ีเป็นประสบการณ์ของลกูชายตนเอง เรือ่งราว, วธิคีดิ, วธิแีกป้ญัหาต่างๆ  

มาจากการพยายามใชห้ลกัของฟอรไ์ทม ์และดว้ยปญัญาความสามารถอนัน้อยนิดทีม่ ีอาจมวีธิกีาร หรอื

ขอ้มลูคาํสอนสัง่ของครบูาอาจารยใ์นแวดวงฟอรไ์ทม ์ผดิเพีย้นไมถู่กตอ้งประการใดตอ้งกราบขออภยัเป็น

อยา่งสงู และหากครบูาอาจารยจ์ะเมตตาแกไ้ข ชีแ้จงใหถู้กตอ้งกจ็ะเป็นพระคุณ และเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ต่อคุณพอ่คุณแมรุ่น่ต่อไป 

 อ.๓ กบั ป. ๑  ต่างกนัอย่างไร ? 

                 อ.๓                 ป. ๑  

- ลกูอาย ุ๕(+‐) ขวบ - ลกูอาย ุ ๖ (+-) ขวบ(อยา่ขาํ!๑ขวบปีความแตกต่าง

กนัมาก) 

- สว่นใหญ่ยงัมกีารนอนกลางวนั - ไมม่กีารนอนกลางวนัแลว้ 

- ครดูแูลใกลช้ดิไปไหนครไูปดว้ยเหมอืนลกูเป็ด - ไปไหนมาไหนเอง เชน่ซือ้ขา้ว,ขนม, หอ้งน้ํา 

- คุณครใูจดทีุกคน พวกเราชอบมา รร. - ลกูอาจไมอ่ยากไปรร. เพราะ.....คร ู

- เล่นเหมอืนเรยีน เรยีนเหมอืนเล่น - เรยีนจรงิ ๆ แลว้นะ (ชดัเจนในเทอม ๒) 

- เวลาเรยีน /ช.ม.เรยีน/วชิาทีเ่รยีน น้อย - วชิาละ ๕๐ นาท ีวนัละ ๕-๖ คาบ/วนั 

- ครคูนเดยีวสอนทุกวชิา ยกเวน้พละ - มคีรปูระจาํวชิา มคีรรูวมกนัอยา่งน้อย ๕-๖ คน 

- การบา้นน้อย หรอื บางวนัไมม่ ี - มกีารบา้น(ถา้เป็นรร.ทีเ่น้นวชิาการมาก กม็ทีุกวนั) 

- คะแนนไมด่ ีเรือ่งเลก็ - คะแนนไมด่ ีเรือ่งใหญ่ 

- ไมต่อ้งทอ่งศพัท ์ - ทอ่งศพัท,์ ทอ่งสตูรคณู,ทอ่งวนั เดอืน ปี ฯลฯ 

?  

?



 

                 อ.๓                 ป. ๑  
- วนิยัในการอยูร่ว่มกนัในสงัคมพรอ่งไปบา้ง - วนิยัตอ้งชดัเจน “ยงัเดก็อยู”่ ใชไ้ดน้้อยลงเรือ่ย ๆทาํ

อะไรไมถู่ก ไมด่ ีกม็ขีอ้ใหอ้ภยั “ยงัเดก็อยู”่ จนใชไ้มไ่ดเ้ลย คาํวา่ “เดก็พเิศษ” กเ็ชน่กนั  

-สมบตั,ิ อุปกรณ์การเรยีนน้อย ผูป้กครองชว่ยด ู -สมบตัทิีต่อ้งรบัผดิชอบเอง มมีากขึน้ นอกจาก 

      อุปกรณ์พีน้ฐาน กม็ ีเขม็ขดั,รองเทา้,วอคเกิล้,  

      ผา้พนัคอ,หมวกลกูเสอื, เชอืก, เครือ่งหมาย ฯลฯ 

      (อยา่นึกวา่ของพืน้ ๆ ลองไมม่ไีปในวนัทีต่อ้ง หรอื 

      ทีค่รสู ัง่ซ.ิ.จะรูว้า่เป็นอยา่งไร) 

- เรือ่งเรยีนไมม่เีรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจ - ชวีติเดก็ประถมเริม่เลอืก “ชุมนุม” กนั ทีฮ่อตฮติทีส่ดุ
เหน็จะเป็นชุมนุมคอมพวิเตอร ์ ไมใ่ชจ่ะไดเ้ขา้ชุมนุม
คอมฯ กนัทุกคนนะ ไมใ่ชเ่ลอืกกนัทีฝี่มอืดว้ย!  แลว้
ไหนจะชว่งกจิกรรมกฬีาสอีกี ลกูจะเลอืกเป็นนกักฬีา 
หรอืกองเชยีร ์ ผลอาจจะออกมาวา่ อยากเป็นนกักฬีา
แต่มเีหตุอนัไมไ่ดเ้ป็น ตอ้งมานัง่เป็นกองเชยีรท์ีต่อ้ง
ซอ้มเพลงซํ้าๆ ทาํทา่ซํ้าๆ จะรบัมอืกนัอยา่งไร 

 

ทีก่ล่าวมาน้ีไมไ่ดจ้ะทาํใหคุ้ณพอ่คุณแมก่ลวันะคะ แต่เป็นการชีใ้หเ้หน็ขอ้แตกต่างเลก็น้อย ทีจ่ะ

นํามาซึง่ปญัหา จะดกีวา่ไมใ่ชห่รอืคะทีถ่า้เราพอทีจ่ะรูต้วัก่อนวา่อาจจะมอีะไรเกดิขึน้ถา้ลกูยงัพรอ่งเรือ่ง

การเขยีน , การอา่น, การท่อง  ตอ้งทาํงานกนัเยอะหน่อยคะ่ 

 



 

 ร.ร.ในฝัน: ไม่แน่ใจว่ามีหรอืไม่ แต่ไม่เคยเจอ(กาํลงัจะเจอกตื็น่ทุกที) 

 

 



 เลือก ร.ร. ให้ลกูยงัไงดี 

 การบริหารจดัการ  :  จากประสบการณ์ ถ้าการบรหิารจดัการของ ร.ร.ไม่ด ีจะทําใหค้รูเขา้- 
   ออก บ่อย อยู่ไม่นาน เพราะรูส้กึไม่มัน่คง ทําใหม้ผีลต่อการเรยีนการ
   สอน สว่นใหญ่รร.ทีม่กีารจดัการด ีครจูะอยูน่าน สว่นใหญ่เป็นครเูก่า  

   ครเูก่า :  
    ขอ้ด ี - ความรูแ้น่น แมน่หลกัการ สนใจในปญัหาต่างๆ ของเดก็ 
     -เมือ่มอีะไรจะตดิต่อผูป้กครองเสมอ ถา้ผูป้กครองใหค้วาม 
     รว่มมอืจะไดป้ระโยชน์จากตรงน้ีมาก 
        ขอ้เสยี - ทฐิมิานะสงู ไมค่อ่ยยอมรบัอะไรใหม ่สืง่ทีท่าํอยูด่แีลว้ถูกตอ้ง
     แลว้ ไมย่ดืหยุน่ 
   ครใูหม ่: 
    ขอ้ด ี - มอีารมณ์ขนั (โดยเฉพาะครผููช้าย) ดงึดดูความสนใจเดก็ไดด้ ี
     เทคนิค,เรือ่งราว, ภาษา ทนัสมยัเดก็ชอบ 
     -ทฐิน้ิอย ทาํตามทีผู่ป้กครองแนะนํา (แบบสาํเรจ็รปู) 
    ขอ้เสยี -ไมแ่มน่หลกัการ บางครัง้ทาํเดก็สบัสน โดยเฉพาะวชิา 
     ประวตัศิาสตร ์
 
 ผูบ้ริหาร  :  คดิอยา่งไร มองอยา่งไร กบัเดก็พเิศษ (ทุกชนิด) ถา้ผูบ้รหิาร ใจกวา้ง 

   เปิดโอกาส และยอมรบัเดก็พเิศษใหเ้รยีนรว่ม เขา้ใจและใหโ้อกาส รูด้ี
   วา่การเรยีนรว่มอาจจะมปีญัหาทัง้การเรยีนและ ดา้นสงัคมเกดิขึน้บา้ง 
   ยดืหยุน่ในหลกัการ และกฎระเบยีบ  ใหโ้อกาสและยอมรบัฟงัหารอื
   รว่มกนักบัผูป้กครองชว่ยกนัแกป้ญัหา 
   ทีเ่คยพบมามบีางร.ร. ชดัเจนวา่ “ไมร่บัเดก็พเิศษ” ซึง่ถอืวา่ดมีากบอก
   กนัแต่ตน้จะไดไ้มเ่สยีเวลาไมต่อ้งมปีญัหาเพิม่ 
 

 ภาษาต่างประเทศ :  กรณลีกูชาย เลอืก ร.ร.ทีม่ที ัง้ โปรแกรมาตรฐาน (แผน ๑) และ  
   โปรแกรม Intensive (แผน ๒) ใหเ้ลอืก ตอนป.๑ ใหเ้รยีนแผน ๑ 
   ก่อน เพราะลกูชายมปีญัหาเรือ่งการพดู การสือ่สาร จงึไมแ่น่ใจวา่การ
   เรยีนภาษาที ่๒ จะทาํใหเ้กดิความสบัสนหรอืไม ่ จงึจดัลาํดบัตาม 
   ความสาํคญัคอื ป.๑ ใหเ้รยีนแผน ๑ ไปก่อน หากผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี
   และทุกอยา่งพรอ้ม ป. ๒ คอ่ยยา้ยไป แผน ๒ (ปจัจุบนัเรยีนแผน ๒ มี
   ความสขุในการเรยีนมาก และเป็นขวญัใจครตู่างชาตทิัง้ องักฤษ + จนี) 
 



 ใกล้บา้น/รบัส่งสะดวก:- เลอืก ร.ร.ทีไ่มไ่กลจากบา้นมากนกั เผือ่วา่ถา้มปํีญหาอะไรทีต่อ้งตาม
   แกไ้ขแบบเรง่ดว่นจะไดไ้มล่าํบากอกีอยา่งเดก็ไมต่อ้งตื่นเชา้มากนกั
   (แบบวา่ต ี๕ กค็งไมไ่หว) 
   -ยงัใหค้วามสาํคญักบัการ รบั – สง่เอง (ทีจ่รงินัง่รถ ร.ร.กไ็ด)้ แต่คุณ
   แมอ่ยากทาํเอง การได”้หอมหวัเหมง่” ,แขง่กนักบัลกู “ใครถงึตกึเรยีน
   ก่อนชนะ” นบัเป็นการแกง้ว่ง,กระตุน้ใหล้กูกระฉบักระเฉง, กระชบั 
   ความสมัพนัธ,์ เสรมิทกัษะการรบั และทาํตามคาํสัง่, การสัง่การควบคุม
   กลา้มเน้ือ จะไดอ้ะไรแลว้แต่เกมสแ์ละกตกิาแต่ทีแ่น่ๆ ไมข่าดทุนขา
   เยน็รบักลบับา้น ไดฝึ้กใหล้กูรูจ้กัวางแผนล่วงหน้านดักนั เยน็น้ีรอไหน 
   เพราะอะไร และถา้เกดิอุปสรรคล่ะ เชน่ ฝนตก มแีผนสองมัย้ แลว้ถา้
   รถตดิมารบัชา้ล่ะ จะทาํยงัไง (หน้าทีข่องแมค่อืสรา้งอุปสรรคแกลง้ลกู) 
 

 ความปลอดภยั :  เป็นเรือ่งสาํคญัมากเหมอืนกนั ลกูเราซนและกลวัในเรือ่งไมค่วรกลวั ไม่
   กลวัในเรือ่งควรกลวั (ในตอนเดก็ๆ) เรือ่งบ่อน้ํา ,แมน้ํ่า, ไฟฟ้า, เครือ่ง
   เล่น ยงัไมพ่อตอ้งกาํชบัครอูยา่งชดัเจน ตอ้งใกลช้ดิ ฯลฯ 
 

 ประวติั/ผลงานร.ร. :  ถงึลกูเป็นเดก็พเิศษ แต่กเ็ลอืกนะ 
 

 

 ประสบการณ์เรือ่งของคร ู

:      

 เมตตา :  เหน็เดก็เป็นเดก็ ไมใ่ชตุ๊่กตาดนิเผาทีจ่บัตัง้ตรงไหนตอ้งนัง่น่ิงๆ เงยีบๆ

   อนุญาตใิหท้าํไดอ้ยา่งเดยีว คอื ทาํตามคาํสัง่ ,เขา้ใจธรรมชาตเิหน็

   ขอ้บกพรอ่งเป็นของแกไ้ขได ้

 ยดืหยุน่ :  เครง่ครดัในวนิยั แต่ยดืหยุน่ในวธิปีฏบิตั ิรกุได ้ถอยได ้

 รอได/้ใจเยน็:  มนุษยท์ุกคนมสีมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจอารมณ์ ไมเ่ทา่กนั เดก็

   บางคนตอ้งกระตุน้เตอืน และตอ้งการเวลาในการนัน้ ๆ มากกวา่อกีคน 

 ใหโ้อกาส :  มองเหน็ศกัยภาพของเดก็ และสง่เสรมิเมือ่มโีอกาส เชน่ สง่ประกวดคดั

   ลายมอื,แขง่ขนัตอบปญัหา,หวัหน้าหมูล่กูเสอื,หวัหน้าเวร หรอื กระทัง่ 

   ใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิความเหน็ แมก้บัเดก็ทีข่ ีอ้ายทีส่ดุ โอกาสไมไ่ด้



   มไีวส้าํหรบัเดก็เรยีนด ี,เดก็ชา่งพดู หรอืเดก็ทีผู่ป้กครองสนิทกบัครู

   “ศกัยภาพมเีทา่กนั ต่างกนัทีโ่อกาส” 

 ยตุธิรรม :  การลงโทษทัง้ ๒ ฝา่ย ไมไ่ดแ้ปลวา่ยตุธิรรม และไมไ่ดแ้ปลวา่ตอ้งมี

   ฝา่ยถูก หรอื ผดิ เสมอไป การสอนใหรู้ผ้ดิ- รูถู้ก รูก้ารยอมรบัผดิ  

   รวมทัง้รูจ้กัเป็นผูใ้หอ้ภยั เชน่น้ีคนจงึจะต่างจากไมบ้รรทดั 

 ยอมรบั(อารมณ์): มกัจะเหน็ไดจ้ากครตู่างชาตโิดยเฉพาะครชูาวตะวนัตก สว่นครไูทย

   (บางคน)ตอ้งใหน้ัง่เงยีบๆ ,โมโหทาํไม, รอ้งไหท้าํไม,แค ่“แพ”้ ตอ้ง 

   รอ้งไหด้ว้ย...อุ๊บเลยนะ ไมง่ ัน้จะเรยีกคร ู(ยกัษ์) ทีดุ่ทีส่ดุมา ฯลฯ 

   (ตวัการทาํฟอรไ์ทมพ์งัเลยละ่) 

 เรือ่งโชคดขีองลกูชายมากทีค่รทู ัง้หมดทีร่ายลอ้มตวัเขารวมทุกคนเขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นครู

ในฝนัพอดขีาดบา้งเกนิบา้งกถ็อืวา่ด ียอมรบัได ้คดิวา่ในชัน้ ป.๑ -๒ ครโูดยรวมยงัเป็นลกัษณะน้ี

อยู ่มบีา้งเหมอืนกนัทีค่รบูางคนเป็นเหมอืนฝนัรา้ย ทาํใหไ้มอ่ยากเรยีนวชิานัน้ ๆ  ตรงน้ีคุณ

พอ่คุณแมต่ัง้สตใิหด้นีะคะ ทัง้หลายทัง้ปวงคร ูกค็อื คน “ดไีมท่ัว่ ชัว่ไมห่มด” เป็น ปัจจยั

ภายนอกทีค่วบคมุไม่ได้ เลอืกกไ็มไ่ดว้า่ ตอ้งการครคูนน้ี ต่อใหเ้ลอืกได ้แลว้ตอ้งเลอืกกนัทุก

คน ทุกปีไหม? ความจรงิกค็อืครตูอ้งเปลีย่นทุกปี มาถงึตรงน้ีคดิยอ้นกลบัไปตอ้งขอบคุณตวัเอง

ทีใ่ชป้ญัญาอนัน้อยนิดคดิไดว้า่ “ฉันจะเลิกพึง่พาคนอืน่ (คร-ูรร.) ฉันจะทาํให้ลกู...อยู่ที ่

ไหน กอ็ยู่ได้” เกดิขึน้จากอกหกักบัร.ร. กบั คร ูไมรู่จ้กักีค่ร ัง้ บางทคีรดู ีแต่ร.ร. ไมด่ี

,บางครัง้ ร.ร.ด ีครไูมด่,ี บางทดีทีัง้สอง แต่สอนไมเ่ทา่ไร ลาออกซะน่ี ทุกครัง้ทีเ่กดิปญัหาแบบน้ี 

เราจะแกป้ญัหาโดยการยา้ย ร.ร. ทัง้หมดน้ีคอืการพีง่พาคนอืน่ อนาคตการอยูใ่นสงัคมแรกนอก

บา้นของลกูงอ่นแงน่คลอนแคลน 

 ทุกวนัน้ีมัน่ใจวา่ลกูอยูท่ีไ่หนกอ็ยูไ่ด ้ร.ร. ไหนกอ็ยูไ่ด ้จะเน้นวชิาการหรอืวนิยัแคไ่หนก็

อยูไ่ด ้ถา้อยากอยู ่ลกูมัน่คงเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืดว้ยตนเองได ้แมร้บัมอืไมไ่ดล้กูกร็ูว้ธิทีีจ่ะขอ

ความชว่ยเหลอื  ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ปีญัหาใด ๆ เลย แต่ปญัหาทีม่ไีมไ่ดเ้ป็นปญัหาแกไ้ข

ยากแบบของเดก็พเิศษอกีต่อไป แต่ยกระดบัของปญัหามาอยูท่ีป่ญัหาของ “เดก็ปกต”ิ ปญัหาที่

ใชค้วามสามารถของครทูัว่ไปทีไ่มม่คีวามรูด้า้นเดก็พเิศษเลยกแ็กไ้ขได ้เพราะคนเป็นแมก่ไ็มเ่คย

วางมอืจากลกู เรือ่งทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ แต่เราเหน็ และขอบคุณฟอรไ์ทมท์ีท่าํใหเ้รารูว้ธิ ี

 

 

 

?
 



 ต้องบอกไหม? ลกูเป็นเดก็พิเศษ 

 
  ถา้ในกรณทีีย่งัมปีญัหาชดัเจน และตอ้งประคบัประคองกนัใกลช้ดิ เหน็วา่ควรจะบอก

เพือ่ใหค้นใกลช้ดิอยา่งน้อยครปูระจาํชัน้เขา้ใจ ยดืหยุน่ใหม้าก, ยกเวน้ใหใ้นบางกรณ,ี รอไดต้อ้งรอ, และ

ทีส่าํคญั การลงโทษ ตอ้งคุยกนัยาว (ตรงน้ีครอูาจจะไมช่อบ และมกัใหเ้หตุผลวา่ถา้ไมล่งโทษจะดแูลเดก็

ทัง้ชัน้ไมไ่ด ้หรอื คุณพอ่คุณแมอ่ยา่ลํ้าเสน้เรือ่งในหอ้งเป็นของคร)ูกรณน้ีีไมไ่ดเ้จอกบัตวั แต่เหน็มากบัตา 

   

  ในกรณขีองลกูชาย ชว่งอ.๑-๓ บอกคร ูบอกร.ร.ตลอด ดว้ยเหตุผลทีต่อ้งดแูลกนัใกลช้ดิ 

แต่พอจะขึน้ ป.๑ เป็นชว่งเปลีย่นร.ร.ใหม(่อกีแลว้) อ.กิง่แกว้ และครพูบ ใหค้วามเหน็พอ้งกนัวา่ไมต่อ้ง

บอกร.ร. เพราะลกูชายในขณะนัน้กเ็หมอืนเดก็ธรรมดาซนๆ คนหน่ึง ภาวะอนัเป็นปญัหาต่างๆ ลดลง

มากแลว้ คุณแมเ่หน็ดว้ย เพราะเทา่ทีบ่อกร.ร.มาตลอดกไ็มเ่หน็ไดร้บัการดแูลพเิศษแตกต่างจากเดก็ปกติ

เทา่ใด และทีส่าํคญั ลกึๆ ในใจไมต่อ้งการใชข้อ้ยกเวน้ใดๆ ตอ้งการใชช้วีติ,สทิธ ิและศกัดิศ์ร ีเทา่เทยีม

เหมอืนกนักบัเดก็ปกตเิทา่นัน้ 

 

  ในการเรยีนโดยสว่นใหญ่ผา่นไปไดด้ว้ยดทีุกวชิายกเวน้ วชิาสงัคม ซึง่คุณแมรู่อ้ยูแ่ลว้วา่

น่าจะมปีญัหาเพราะเป็นวชิาทีต่อ้งอา่นทาํความเขา้ใจ น่ีเป็นเรือ่งยากสาํหรบัลกู(การรบัรูท้างหไูมด่ ีและ

เฉื่อยการเรยีนรูต้อ้งมผีูนํ้าเสนอทีส่นุก โอเวอรนิ์ดๆ มทีา่ทางดงึดดูความสนใจ หรอื ใชเ้สยีงไดด้)ี แต่เจอ

ครทูีแ่สลงโรคอกี คอืการสอนแบบจดืชดื ใหน้ัง่เงยีบๆ ฟงัครอูยา่งเดยีว โทนเสยีงทีใ่ชก้แ็บนราบตลอด

เสน้ทาง แถมการลงโทษขัน้เบาสดุคอืต ีหนกัสดุกต็ ีแรกมปีญัหาถงึกบัไมอ่ยากไปร.ร. วนัไหนทีว่ชิา

สงัคมเป็นคาบแรก เหมอืนโลกจะแตก แต่เรารูจุ้ดออ่น รูว้ธิแีกไ้ข กท็าํกนัไป นบัเป็นโชคดทีีก่ารเรยีน

วชิาการของลกูชาย อ.กิง่แกว้บอกวา่ “ไวเ้ป็นเรือ่งหน่ึงทีเ่ราไมต่อ้งหนกัใจ” แมใ้นวชิาทีไ่มช่อบแบบสงัคม

กท็าํไดเ้กอืบเตม็ สิน้สดุชัน้ป.๑ ลกูชายสอบไดท้ี ่๒, ชนะเลศิการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชว่งชัน้ที ่๑ 

ของร.ร., เป็นตวัแทนของร.ร.แขง่ขนัเล่านิทานคุณธรรมระดบัเขต ไดท้ี ่๒ ,ชนะเลศิการตอบปํญหา

ภาษาองักฤษ ฯลฯ และใบเกยีรตบิตัร ๑๑ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

??

?



 

 เรือ่งของอารมณ์/การแสดงออก/การรบัมือ 

 
  ตอ้งยอมรบัดว้ยใจจรงิๆ วา่เดก็ทีผ่า่นกระบวนการฟอรไ์ทมม์า จะเป็นเดก็ทีก่ลา้ใชส้อย

อารมณ์ (อาจฟุม่เฟือยบา้งในบางกรณ)ี กลา้คดิ และกลา้แสดงออกทัง้ทางอารมณ์และความคดิเหน็ 

ไมแ่ปลกใจกเ็ราฝึกใหเ้ขาเป็นแบบนัน้คณุแมค่ดิวา่เรือ่งของอารมณ์น้ี ป.๑ ตอ้งดแูลใหค้วามสาํคญั

มากกวา่เรือ่งเรยีนอกีนะคะ โอกาสทีจ่ะกระทบกระทัง่กบัเพือ่น มมีากขึน้เพราะเดก็กจ็ะแรง มากขึน้

ตามวยั บางทกีไ็มไ่ดเ้กดิจากลกูเรากระทบเขา แต่เขามากระทบเรากม็ ีลกูใครเป็นแบบไหนคดิวา่คุณ

พอ่คุณแมน่่าจะประเมนิสถานการณ์ครา่วๆ ไดล้ว่งหน้า ไมใ่ชว่ติกจรตินะคะ แต่เป็นการเตรยีมพรอ้ม

เอาไว ้เผือ่เกดิอะไรจรงิๆ จะไดม้สีต(ิเตรยีมมาแลว้) 

 

  ในอารมณ์ดา้นบวกไมม่ปีญัหาผูค้นรอบขา้งยอมรบั และชื่นชมไดง้า่ย เชน่ กลา้ยกมอื

ตอบคาํถามในขณะทีเ่พือ่นกลา้ๆกลวัๆ, ผมภมูใิจสดุๆ, ผมชอบคร.ู.สดุๆ เพราะสอนตลกด,ี เมือ่อยู่

บนเวทต่ีอหน้าคนมากๆ สามารถควบคุมความตื่นเตน้ ประหมา่ และจบงานทีท่าํไดด้ ีสามารถเล่นกบั

คนด ูถาม และใหค้นดตูอบสือ่สารกลบัไปกลบัมา สง่ผลใหเ้ป็นคนดงัไป 

   

  ในอารมณ์ดา้นลบทีจ่รงิลกูชายแสดงออก ควบคุม และจดัการกบัมนัไดด้ ีเสยีทีค่นรอบ

ขา้งไมค่อ่ยจะเขา้ใจดว้ยเพราะคุน้เคยกบัการบงัคบัไมใ่หอ้ารมณ์ถูกแสดงออก เชน่ ลกูชายกาํลงัจด

งาน เพือ่นไมจ่ดแต่มาแหย ่บอกแลว้วา่ไมเ่ล่นกย็งัแหยอ่ยูน่ัน่ ลกูชายโวยวา่ราํคาญแลว้นะ บอกแลว้

ยงัไมห่ยดุอกี น่าหงดุหงดิจรงิๆ คาํพดูมาพรอ้มสหีน้า ทา่ทาง ชดัเจน แลว้หยดุแคน่ัน้ไมม่กีารใช้

ความรนุแรงกวา่ ไมว่า่ถอ้ยคาํหยาบ,ขวา้งปา หรอืใชก้าํลงั เป็นทีร่ะบายอารมณ์เพือ่นกไ็ปฟ้องครวูา่

ลกูชายขีห้งดุหงดิ และเป็นทุกครัง้ทีเ่พือ่นแหยใ่นขณะทีไ่มม่อีารมณ์จะเล่น คุณครกูเ็ลยมาปรกึษา 

เราไดโ้อกาสเลยถามครวูา่รูส้กึอยา่งไรกบัการกลา้แสดงออกทางอารมณ์ดา้นบวก ครบูอกดมีาก ชอบ

มาก เป็นเดก็ทีห่าไดย้าก อา้ว!? แลว้ทาํไมถงึยอมรบัดา้นเดยีวล่ะ ในเมือ่การแสดงออกทางอารมณ์

ดา้นบวกครยูอมรบัวา่ทาํไดด้ ีอารมณ์ดา้นลบกลบัไมใ่หแ้สดงออก น่ีเป็นแบบไทยๆ ทีห่วิกไ็มก่ลา้

บอก, ไมอ่ิม่บอกอิม่, เจบ็แทบตายกบ็อกไมเ่จบ็, รอ้งไหก้ไ็มไ่ดเ้ขา้ขา่ยขีแ้ย หา้มรอ้ง!!,ไมอ่ยากทาํก็

ไมก่ลา้ปฏเิสธเกรงใจ, หงดุหงดิ-โกรธ –ไมช่อบ ตอ้งสะกดไว ้เดีย๋วคนอื่นรู ้ ฯลฯ แลว้จะเป็นไปได้

อยา่งไรใหเ้ดก็กลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้แสดงออก ในเมือ่สิง่ทีต่ดิตวัมาเป็นสนัชาตญิานพืน้ฐานของมนุษย์

เชน่อารมณ์ความรูส้กึยงัยอมรบักนัไมไ่ด ้บงัคบัใหอ้อกครึง่เดยีว อกีครึง่พยายามทาํเหมอืนมนัไมม่ ี

การแกป้ญัหาไมใ่ชบ่งัคบัไมใ่หม้อีารมณ์ดา้นลบ แต่เป็นการรบัรู ้ยอมรบั และจดัการกบัอารมณ์นัน้ๆ 

 
 



ใหส้วย ใหเ้นียน ในระดบัทีอ่ยูใ่นสงัคมอยา่งไมข่ดัเขนิ  หลงัจากไดคุ้ยกนัครกู(็พยายาม)เขา้ใจมาก

ขึน้  ปจัจุบนัน้ีลกูชายกย็งัขีห้งดุหงดิ แต่การแสดงออกสวยงามกวา่เดมิไมโ่ป้งป้าง และรูจ้กัหดัดู

ทศิทางลม เรยีกวา่ จาก “ประดาบกเ็ลอืดเดอืด เป็น หกัหอกเป็นดอกไม”้(หลงัๆ น่ี ลกูมคีาํใหม ่เวลา

เหน็ใครอารมณ์ไมด่มีกับอกวา่ให ้“พฒันาจติ” สขุงา่ยๆ ทุกขย์ากๆ  ..น่ี!!.. หมอน่ีสาํคญั) 

  แนะนําเทคนิคเลก็ๆ ทีจ่ะชว่ยงานผา่นไปไดส้ะดวกขึน้  

o ผกูสมัพนัธก์บัคร(ูถา้เป็นไปไดค้วรรูจ้กัครทูุกคน)แสดงตนวา่ยอมรบั

ขอ้มลู และพรอ้มใหค้วามรว่มมอืกบัครอูยา่งเตม็ทีเ่ตม็เวลา ไมว่า่จะ

เรือ่งเลก็แคไ่หน(แปลวา่ครคูวรแจง้ใหผู้ป้กครองทราบทุกเรือ่ง สว่นใหญ่

ครปูระจาํวชิาจะบอกผา่นมาทางครปูระจาํชัน้) 

o ผกูสมัพนัธก์บัเหล่ากระจอกขา่วน้อย(เพือ่นๆของลกูมกัจะมมีากกวา่ ๑ 

คน) โดยเฉพาะเดก็ผูห้ญงิ จะไดร้บัขา่วสารในหอ้งเกีย่วกบัลกูทุกวนั 

แบบไมต่อ้งถาม เชน่ คุณแมข่าวนัน้ีน้อง......(ชื่อลกู) โดนครดุูเรือ่ง..จิ๊

บ..จิบ๊...จิบ๊.ๆๆๆ..และขา่วทีไ่ดม้กัเป็นเรือ่งจรงิ สว่นรายละเอยีดตอ้ง

สอบถามจากลกูหรอืครอูกีครัง้ ทีส่าํคญัอยา่เปิดเผยแหล่งขา่ว (ลกูจะ

บ่น และจะระแวงเพือ่นทุกครัง้วา่ “ฟ้องอะไรแมอ่กีละ”) 

 

 ถงึในปจัจุบนัก็ยงัคดิว่า ร.ร. เป็นสถานที่สอนความรูจ้ากภายนอก หอ้งเรยีนที่แท้จรงิ

สอนใหรู้จ้กัตวัเองนัน้อยู่ที่บ้าน และมรี.ร.เป็นหอ้งสอบ คุณพ่อคุณแม่ที่มโีอกาสได้แก้ไขลูกมา

ตัง้แต่เล็กๆ จนมาถึงวนัที่ขึ้น ป.๑ นับว่าโชคดีมาก ในวยัเด็กเล็กๆ ลูกมีโอกาสทางสงัคม

มากมายทีจ่ะไดล้องผดิลองถูก โอกาสทีว่่าน้ีจะลดน้อยลงเรื่อยๆ พรอ้มๆกบัทีลู่กเตบิโตขึน้ วนิัย

และขอ้จํากดัของสงัคมกม็มีากขึน้เช่นกนั  ถ้างานทีท่ําอยู่ตอนน้ีว่ายาก แกไ้ขตอนโตกว่าน้ียาก

กว่านัก จงึขอเป็นกําลงัใจใหคุ้ณพ่อคุณแม่ทุกๆ ท่านใชโ้อกาสทีด่ทีีม่อียู่น้ีใหด้ทีีสุ่ด แลว้วนัหน่ึง

เมื่อไดม้านัง่มองลูกใชช้วีติในร.ร. อยูใ่นกลุ่มเพื่อน เป็นผูนํ้าบา้ง เป็นผูต้ามบา้ง ทะเลาะขดัใจกบั

เพื่อน ไม่ชอบครูคนนัน้ รกัครูคนน้ี เบื่อนัน่ ชอบน่ี ทําทุกอย่างได้เหมอืนเดก็ปกติธรรมดาคน

หน่ึง  จงภูมใิจว่าคุณไดท้ําหน้าที ่ทีพ่่อและแม่ควร ทําอย่างดทีีสุ่ด      และคงจะรูส้กึเหมอืนกนั

วา่ .....ดจีงัทีไ่ดท้าํ 

 

สวสัดคีะ่ 

แลว้เจอกนัป้ายหน้านะคะ 

 


