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บทน�ำ
เด็กปฐมวัยนั้นสร้างความท้าทายหลายประการแก่ครูและผู้ปกครองซึ่งช่วยให้พวกเขาส�ำรวจ
และเรียนรูเ้ กีย่ วกับโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้ ผูใ้ หญ่จงึ ต้องการพลัง ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์
ความรูเ้ ชิงลึก และทักษะหลายๆ ด้าน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับเด็กเล็ก ในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ กครอง
มือใหม่และเป็นครูมากว่า 40 ปี ฉันพบว่าทักษะบางอย่างของตัวเองเกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ
บางอย่างเรียนรู้ได้จากมหาวิทยาลัย และบางอย่างนั้นหายไปโดยสิ้นเชิง ฉันมีความสุข
อย่างมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเด็กๆ ยกเว้นในเวลาที่เกิดความเคร่งเครียดและความคับ
ข้องใจจากการทะเลาะเบาะแว้งและการชกตีกัน เพราะมันท�ำลายความสนุกไปเสียหมด
ฉันได้ยินข้อโต้เถียงเดิมๆ และค�ำกล่าวหาซ�้ำๆ เป็นต้นว่า-“นั่นของฉันนะ!” “ฉันเล่นอยู่
ก่อน!” “ไม่ให้เธอมาเล่นกับพวกเรานะ!” ฉันเคยพูดไม่ออกเมือ่ เจอกับการต่อล้อต่อเถียงและ
การปะทะคารมซ�ำ้ ๆ ของเด็กๆ และเคยตอบสนองต่อพวกเขาด้วยความตึงเครียด แต่หลังจาก
ความขัดแย้งเหล่านีส้ นิ้ สุดลง ฉันเคยรูส้ กึ สงสัยและไม่แน่ใจเกีย่ วกับทักษะในการดูแลเด็กของ
ตัวเอง และในวันที่เจอความท้าทายมากๆ ฉันถึงกับเคยถามตัวเองว่า คิดถูกแล้วหรือทีต่ ดั สิน
ใจมาเป็นครู
ความยากล�ำบากและสถานการณ์ที่ยากจะตัดสิน อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งนั้น
ส่งผลในระยะยาว เมื่อฉันมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่ได้ท�ำงานกับเด็กเล็กๆ ฉันเห็นว่า
ทัศนคติที่ฉันเคยมีต่อความขัดแย้งระหว่างเด็กๆ นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนั่นเป็นผลโดยตรง
มาจากความพยายามท�ำความเข้าใจและปรับใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาเมือ่ เกิดความขัดแย้งขึน้
เมื่อฉันค้นคว้าและได้เรียนรู้ว่าจะปรับใช้กลยุทธ์การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในเด็กเล็กอย่างไร
ฉันพบว่า การจัดการความขัดแย้งสามารถท�ำให้เกิดความพอใจและความสนุกสนานในการ
เรียนการสอนได้ และหากเด็กๆ ได้รับการสนับสนุนพวกเขาจะเป็นนักแก้ปัญหาที่มีศักยภาพ
มาก ช่วงเวลาทีเ่ คยท�ำให้ฉนั รูส้ กึ วิตกกังวลในฐานะครูและผูป้ กครอง กลายมาเป็นช่วงเวลาแห่ง
โอกาสที่พวกเด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และเป็นโอกาสที่ฉันจะท�ำความเข้าใจพวกเขาได้อย่าง
ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ; ความขัดแย้งกลายมาเป็นโอกาสแห่งความหวัง เด็กๆ และฉันได้เรียนรูร้ ว่ มกันว่า
ความเห็นที่แตกต่างไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปสู่ความคับข้องใจหรือการโกรธเคือง หากแต่เราพบว่า
ความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้ง อาจเป็นจุดเริม่ ต้นของการแลกเปลีย่ นความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาและน�ำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้
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| ไม่ให้เธอมางานวันเกิดฉันนะ!
ในตอนนี้ ฉันรู้สึกดีใจอย่างมากที่ตนเองหลุดพ้นจากการเข้าใจผิดในอาชีพครูมาได้
และปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นว่า แวดวงการศึกษาได้ยอมรับการปรับใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น สมาคมการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children, NAEYC) ได้สนับสนุนให้ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาแทนการลงโทษ และนั่นเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ประเมินหลักสูตรที่ต้องการการรับรอง
มาตรฐานในปี 2014 (ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในหน้าถัดไป) ตลอดระยะเวลา 25 ปี ทีฉ่ นั ได้ใช้กลยุทธ์
การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเด็กเล็กมานี้ ฉันรู้สึกเคารพและชื่นชมเด็กๆ เป็นอย่างมาก
จากการที่ได้เห็นพวกเขาแสดงออกถึงความต้องการและความอยากของตนเอง ด้วยวิธีการที่
สร้างแรงบันดาลใจและได้ใคร่ครวญมาอย่างดีแล้ว ในขณะที่ก็เจรจาต่อรองหาทางออกที่ได้
ผลส�ำหรับทุกคน ในตอนนี้ หากฉันพบเจอความขัดแย้ง ฉันพบว่าตนเองสามารถรอคอยที่จะ
รับฟังทางแก้ปัญหาที่น่าแปลกใจและไม่ซ�้ำใคร สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่
สวมใส่แล้วไม่คุ้นชิน ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ฉันท�ำอย่างเป็นนิสัยไปแล้วในตอนนี้ ฉันรู้สึกดีใจที่
ตนเองได้ท�ำหน้าที่ครูและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อฉันสนับสนุนให้เด็กๆ แก้ปัญหา พวกเขา
จะตอบสนองด้วยความสามารถที่ดีที่สุดที่พวกเขามี ตามระดับพัฒนาการของตนเอง
ฉันเขียนหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาเพือ่ แบ่งปันความตืน่ เต้นเหล่านี้ เพือ่ ช่วยให้ครูและผูป้ กครอง
น�ำเอากระบวนการที่สร้างสรรค์นี้ไปใช้ดูแลเด็ก แม้จะมีงานวิจัยและงานเขียนจ�ำนวนมาก
ที่อธิบายถึงกลยุทธ์และเหตุผลที่สนับสนุนการให้เด็กมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
แต่มีงานเขียนเพียงไม่กี่ฉบับที่กล่าวถึงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใหญ่ที่ท�ำงานกับเด็กวัยเตาะแตะและเด็กวัยก่อนเรียน ในฐานะผู้ฝึกอบรมด้านการศึกษา
ปฐมวัย ฉันพบว่า บางครัง้ ครูลงั เลทีจ่ ะลองใช้การไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ง เพราะนึกภาพไม่ออก
ว่า กระบวนการนีม้ กี ลไกอย่างไร นอกจากนี้ ครูทไี่ ด้เริม่ ใช้กระบวนการใหม่นแี้ ล้ว ยังต้องการ
แนวทางและการสนับสนุนเพื่อที่จะสามารถปรับใช้กลยุทธ์แต่ละด้านและกระบวนการแก้
ปัญหาแต่ละขัน้ ตอนได้ พวกเขารูส้ กึ ซาบซึง้ ใจทีม่ ตี วั อย่างว่าต้องพูดและต้องท�ำอะไร หนังสือ
เล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเช่นนั้น
เพือ่ ช่วยให้ครูและผูป้ กครองสามารถท�ำความเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรมว่ากระบวนการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแต่ละขั้นตอนมีกลไกเช่นไร
หนังสือเล่มนี้จะน�ำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ในเวลาที่เด็กๆ แก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
มีผใู้ หญ่เป็นผูไ้ กล่เกลีย่ เรือ่ งราวเหล่านีเ้ ปิดโอกาสให้นกั การศึกษาและผูป้ กครองได้ “มองเห็น”
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“เกณฑ์รับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสมาคมการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (National Association for the
Education of young Children, NAEYC) ที่สะท้อนถึงกระบวนการ
แก้ปัญหา
ในปัจจุบัน มาตรฐานวิชาชีพส�ำหรับนักการศึกษาปฐมวัยหลายประการ (ดังเช่นตัวอย่างที่
ยกมาจากเกณฑ์ของ NAEYC ในปี 2014 นี)้ ได้
ส่งเสริมการใช้กระบวนการแก้ปัญหาแทนการ
ลงโทษ
n “ผู้สอนส่งเสริมให้เด็กแสดงความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม ทัง้ ความรูส้ กึ ด้านบวก (เช่น ความ
สุข ความพอใจ ความตืน่ เต้น) และความรูส้ กึ
ด้านลบ (เช่น ความโกรธ ความคับข้องใจ
ความเศร้า)” (จากเกณฑ์ขอ้ 1.B.06 หน้า 3)
n “ผู้สอนไม่ใช้การลงโทษทางกาย เช่น การ
เขย่าตัวเด็ก หรือการตี และการบังคับหรือ
การทารุณทางจิตใจ” (จากเกณฑ์ขอ้ 1.B.09
หน้า 3)
n “ผู ้ ส อนไม่ ใ ช้ ก ารขู ่ ห รื อ การต� ำ หนิ ติ เ ตี ย น
หรือไม่ใช้การงดมื้ออาหาร หรือขู่ว่าจะงด
มือ้ อาหาร เพือ่ สร้างวินยั ให้เด็ก” (จากเกณฑ์
ข้อ 1.B.10 หน้า 4)
n “ผู้สอนช่วยเด็กแก้ไขความขัดแย้ง โดยช่วย
ให้ พ วกเขาบ่ ง บอกความรู ้ สึ ก อธิ บ ายถึ ง
ปั ญ หา และลองแก้ ป ั ญ หาโดยทางเลื อ ก
อื่นๆ” (จากเกณฑ์ข้อ 1.C.04 หน้า 5)
n “ผู้สอนช่วยให้เด็กพูดคุยถึงความรู้สึกของ
ตนเองและความรู้สึกของคนอื่น ให้โอกาส
เด็กส�ำรวจความรูส้ กึ ทีห่ ลากหลายและวิธกี าร
ที่แตกต่างกันไปในการแสดงออกถึงความ
รู ้ สึ ก เหล่ า นั้ น ” (จากเกณฑ์ ข ้ อ 1.D.04
หน้า 6)
n “ผู ้ ส อนสอนทั ก ษะทางสั ง คม ทั ก ษะการ
สื่อสาร และการควบคุมอารมณ์ให้เด็ก ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ” (จากเกณฑ์ข้อ 1.F.01
หน้า 8)
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กลไกของกระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ได้ “รับฟัง” ว่าเด็กๆ ตอบสนองอย่างไร
เมื่อผู้ใหญ่สนับสนุนพวกเขา และได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์และสิ่งที่ท�ำในแต่ละ
ขั้นตอน การมองลึกลงไปภายใต้เปลือกนอกของความขัดแย้งเช่นนี้จะช่วยให้เรามองเห็นได้
ชัดเจนว่า การไกล่เกลีย่ แต่ละขัน้ ตอนมีกลไกอย่างไร พร้อมๆ ไปกับการได้เห็นถึงความละเอียด
อ่อนของการตอบสนองที่เด็กและผู้ใหญ่แสดงออกต่อกัน
เรือ่ งราวทีบ่ อกเล่าในทีน่ ี้ แสดงให้เห็นภาพเด็กและผูใ้ หญ่ในสถานการณ์ทตี่ งึ เครียดและ
เต็มไปด้วยอารมณ์ การตัดสินใจของพวกเขาในเวลาเช่นนัน้ อาจส่งผลเสียยิง่ ขึน้ หรืออาจน�ำมา
ซึง่ โอกาสทีจ่ ะท�ำให้การสือ่ สารได้ผลมากขึน้ เรือ่ งราวเหล่านีเ้ ป็นหลักฐานยืนยันถึงสิง่ ทีง่ านวิจยั
ค้นพบทั้งในด้านเนื้อหาและตัวเลขทางสถิติ ที่บ่งชี้ว่า เด็กอายุเพียง 14 เดือนเริ่มมีทักษะใน
การแก้ปญ
ั หาแล้ว (Sack, 2012) ดังนัน้ แม้วา่ ความสามารถทางสังคมและสติปญ
ั ญาของเด็กๆ
ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาก็ตาม พวกเขาก็สามารถแสดงความรู้สึกง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ตรงไปตรงมา รวมถึงสามารถหาทางแก้ปญ
ั หาในเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยทักษะในการแก้ไขความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์นี้ ในท้ายที่สุดแล้ว จะกลายเป็นเครื่องมือในการป้องกันพฤติกรรม
กลั่นแกล้งและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เด็กๆ แก้ปัญหาโดยได้รับการสนับสนุน
จากผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นผูไ้ กล่เกลีย่ พวกเขาจะได้เรียนรูจ้ ากบทสนทนาทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ตรงหน้า ซึง่ เป็น
กระบวนการสือ่ สารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ พวกเขาไปตลอดชีวติ กระบวนการนีจ้ ะเปลีย่ นแปลง
ประสบการณ์ที่มีต่อความขัดแย้งของเด็ก จากภาพของบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความโกรธ
และถ้อยค�ำที่รุนแรง ไปสู่ภาพของบทสนทนาที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยบ่มเพาะให้เด็กมีความ
เคารพและเข้าใจผู้อื่นได้
เนื่องจากการระเบิดความรู้สึกโกรธและการกระท�ำที่รุนแรงของเด็กและวัยรุ่นยังคงมี
อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โรงเรียนและชุมชนของพวกเราจึงต้องการความช่วยเหลือในเรือ่ งนีอ้ ย่างมาก
เหตุการณ์เหล่านั้นบีบบังคับให้เรายอมรับว่า วิธีการเดิมๆ ที่เราเคยใช้เพื่อจัดการกับความ
ขัดแย้ง-ทั้งการลงโทษเด็ก หรือการสั่งให้เด็กแก้ปัญหาตามที่เราบอกนั้น-ไม่ได้ผล แม้การ
ที่ผู้ใหญ่บอกให้เด็กท�ำนั้นจะยุติความขัดแย้งได้ชั่วขณะ แต่การท�ำเช่นนั้นไม่ได้ช่วยลดจ�ำนวน
ความขัดแย้งหรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งในระยะยาว เนือ่ งจากไม่ได้ชว่ ยสร้างทักษะ
ชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กในระยะยาว
เมือ่ นักการศึกษาถกเถียงกันว่า เราจ�ำเป็นต้องใช้การไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งในโรงเรียน
หรือไม่ บ่อยครั้งที่พวกเราจะมุ่งความสนใจไปที่การป้องกันความรุนแรงเป็นหลัก แต่การ
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ศึกษาที่พวกเราจัดให้กับเด็กควรต้องท�ำมากกว่านั้น เพราะแม้ว่าเด็กๆ ของพวกเราหลายคน
ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมรุนแรง แต่พวกเขาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ใช้ความ
สามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ในฐานะเพื่อนที่ดี คู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรัก พ่อแม่ที่ส่งเสริม
สนับสนุนลูก และเพื่อนร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่เราต้อง
มองเห็นข้อดีของการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งว่า การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งไม่เพียงแต่เป็น
โอกาสในการป้องกันพฤติกรรมรุนแรงในหมู่เด็กและวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมให้พวกเขาได้เติบโตเป็นสมาชิกคนหนึง่ ของสังคมทีส่ ามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองและ
ท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เพราะศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักแก้ปัญหาและ
บุคคลที่มีความใส่ใจและห่วงใยต่อผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องใส่ใจอย่างจริงจัง ฉัน
มีความเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้าว่าการไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งทีน่ กั การศึกษา ผูป้ กครอง และเด็กๆ
ใช้ จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ศักยภาพดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตีพิมพ์ครั้งใหม่
ของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปในทิศทางนั้น
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