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บทที่ 1

ท�ำควำมเข้ำใจกลไกของ
พฤติกรรมไม่ยอมไปโรงเรียน

	❶ หาก้าวแรกที่จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาให้เจอภายใน 1 ป ี 23

	❷ การรอคือการเสียเวลาโดยใช่เหตุ  26

 ❸	 ถ้าอยากให้เด็กยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง 
  ก็ต้องเลิกหาสาเหตุของปัญหา 28

	❹	 จิตใจที่ขาดสารอาหารไม่อาจรักษาได้ด้วยยา 29

	❺	 จิตใจที่ขาดสารอาหารคือการที่เด็กขาด   
  “น�้าแห่งความมั่นใจ” 31

	❻	 ท�าความเข้าใจกลไกของพฤติกรรมไม่ยอมไปโรงเรียน 32

สารบัญ
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บทที่ 2

3 เคล็ดลับทีช่่วยให้เด็ก
ยอมไปโรงเรียนอีกครัง้

Point 1   ผลิตน�้ำแห่งควำมมั่นใจ

		 ❶ น�้าแห่งความมั่นใจสร้างได้
   ด้วยการแสดงออกถึงความดีใจ 39

		 ❷ ก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการบอกว่าเด็กมีความสามารถ 44

		 ❸ จับตาดูด้วยความรักและบอกว่าเขาคือตัวเอก 47

Point 2   กำรชม  (กำรให้เด็กตระหนักถึง    
  “ข้อดี”  ของตัวเอง)

		 ❶ การชมคือการบอกให้เด็กรู้ถึงข้อดีของตัวเอง 52

		 ❷ ต้องชมอย่างน้อยวันละ 3 เรื่องขึ้นไป 57

Point 3   จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น

		 ❶ จดบันทึกการชมทุกวัน 61

		 ❷ ยาจะท�าให้ผู้ปกครองเอาแต่รอ 65

  ❸ พฤติกรรมไม่ยอมไปโรงเรียนในช่วงมัธยมปลาย
   กับพฤติกรรมไม่ยอมไปโรงเรียนในอดีต  66

SAMPLE



บทที่ 3

กรณีตัวอยำ่ง
ช่วยอยำ่งไรให้เด็กยอมไปโรงเรียนอีกครัง้

Case 1   A ผู้กลับไปเรียนได้อีกครั้ง   
แถมยังเข้ำชมรมกำรแสดงอีกตำ่งหำก

		 ❶ กลายเป็นเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน
   ตอนมัธยมต้นเพราะถูกรังแก 72

		 ❷ ถูกเอาไปลือว่าเป็น  “เด็กมืดมน” 74

		 ❸ ให้ก�าลังใจคุณแม่ในการสัมภาษณ์ครั้งแรก 76

		 ❹ ใช้การให้คะแนนกับการวาดภาพอนาคตในใจของ A 80

		 ❺ แหล่งน�้าส�าคัญของ A คือคุณยาย 87

		 ❻ พฤติกรรมถดถอยของเด็ก
   คือการกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้ง 98

		 ❼ ช่วงเวลาที่มีโอกาสเติมน�้าแห่งความมั่นใจ 
   ได้มากที่สุดคือตอนท�ากิจกรรมร่วมกัน 101

		 ❽ เด็กส่วนใหญ่เป็นโรคติดจอ 103

		 ❾ การยอมไปโรงเรียนแบบกะทันหัน 
   กับความกังวลว่าจะไม่ยอมไปอีกรอบ 108

		 ❿ สร้างเรื่องเล่าเพื่อให้เด็กตระหนักถึงพลังของตัวเอง 113

		 ⓫ การเข้ามาปรึกษาคุณแม่เป็นครั้งแรก 
   กับการย้ายโรงเรียน 114

		 ⓬ A ที่เหมือนเกิดใหม่เป็นคนละคน 116
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Case 2   B ผู้ยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง 
หลังมีพฤติกรรมไม่ยอมไปโรงเรียน 
ติดต่อกันถึง 7 ปี

 	 ❶ การสัมภาษณ์ครั้งแรก : ทุกอย่างเริ่มต้น 
   มาจากอาจารย์ประจ�าชั้นตอน ป.2 119

		 ❷ การยอมมาที่ศูนย์อีกครั้งกับความเชื่อใจที่มีให้ผม 121

		 ❸ แค่เขียนหนังสือเหงื่อก็ออกเต็มฝ่ามือ 123

		 ❹ เรียนหนังสือและเริ่มพูดคุยกับเด็กในศูนย์ 126

		 ❺ บรรยายการปลูกพืชด้วยรูปวาดและตัวหนังสือ 129

		 ❻ ยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง 131

	 Case 3  C ผู้ไม่อยำกไปโรงเรียน

 	 ❶ เล่าถึงกรณีที่ประสบความส�าเร็จ
   เพื่อบรรเทาความกังวลของคุณแม่ 133

		 ❷ ความกังวลของคุณแม่คือโชคดีของ C 135

		 ❸ ใช้การสัมภาษณ์ขจัดความกังวลให้ผู้ปกครอง 135

		 ❹ ขอเพียงผู้ปกครองให้ความร่วมมือ  
   เด็กจะยอมไปโรงเรียนอีกครั้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 137

Message   สิ่งที่อยำกฝำกถึงคุณแม่ทุกท่ำน 139
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บทที่ 4

โจทย์และแผนกำร
ต่อจำกนีไ้ปของผม

เพิ่มทักษะกำรเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง
และส่งเสริมกำรร่วมมือกับทำงโรงเรียน

		 ❶ เพิ่มทักษะการเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง 145

		 ❷ จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ 3 เคล็ดลับในวงกว้าง 148

		 ❸ จัดกลุ่มฝึกอบรมขนาดเล็กเพื่อเสริมความรู้ 149

		 ❹ เพิ่มความตระหนักรู้ด้วยการตีพิมพ์หนังสือ
   และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 151

		 ❺ น�าไปรณรงค์ ในโรงเรียน 152

บทส่งท้ำย   153

ประวัติผู้เขียน 159
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จ�ำนวนเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนในญี่ปุ ่นน่ ำจะมีอยู ่ 

สักเท่ำไหร่  ถ้ำดูจำกตัวเลขสถิติที่เพิ่งส�ำรวจมำไม่นำน   

ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีเด็กระดับประถมและมัธยมต้นที่ไม่ยอม 

ไปโรงเรียนอยู่กว่ำหนึ่งแสนคนเลยทีเดียว  

อย่ำงไรก็ตำม  เด็กที่ไปโรงเรียนแต่ขลุกอยู่ในห้อง

พยำบำลหรือห้องอื่น ๆ โดยไม่ยอมเข้ำชั้นเรียน  กับเด็กที่

ไปศนูย์ช่วยเหลือต่ำง ๆ แทนกำรไปโรงเรยีนนัน้จะไม่ถกูนบั

ว่ำเป็นเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน  ที่ส�ำคัญ  แม้แต่ในระดับ 

มธัยมปลำยเองกยั็งมเีดก็ท่ีไม่ยอมไปโรงเรยีนอยูเ่ป็นจ�ำนวน

มำก 

กำรที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนจึงเป็นปัญหำสังคมท่ี 

น่ำวิตก  แต่ ณ ขณะนี้เรำกลับยังไม่มีมำตรกำรรับมือใด ๆ 

เลย  
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เมือ่หกปีก่อนผมย้ำยจำกโรงเรยีนประถมไปยงัวทิยำลยั  

กำรท�ำงำนเป็นทีป่รกึษำด้ำนกำรศึกษำของทีน่ัน่เป็นจดุเริม่ต้น

ที่ท�ำให้ผมได้สัมผัสกับปัญหำเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน  ผมใช้

ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรคร�่ำหวอดในแวดวงกำรศึกษำ  

และใช้ควำมรู้ตำมหลักทฤษฎีกำรบ�ำบัดแบบโซลูชั่น-โฟกัส  

(Solution-Focused Therapy)  ท่ีเน้นกำรแก้ปัญหำมำ

คิดค้นวิธีช่วยให้เด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียนยอมไปโรงเรียน 

อีกครั้ง  จนได้พบกับ  “3 เคล็ดลับ”  ที่ทรงประสิทธิภำพ

ในแต่ละปีวิธีดังกล่ำวสำมำรถท�ำให้เด็ก ๆ มำกมำย

ยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง

ยิ่งในกรณีที่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  พูดได้

ว่ำเด็กจะหำยขำดจำกอำกำรไม่ยอมไปโรงเรียนโดยไม่กลับ

มำเป็นอีกแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว  เด็ก ๆ  

ที่ได้รับกำรบ�ำบัดจำกผมเมื่อ 6 ปีก่อนนั้นทุกวันนี้เป็น

นักศึกษำมหำวิทยำลัยกันแล้ว  มีทั้งเด็กที่เรียนพยำบำล  

เรียนกำรแสดง  ตลอดจนเรียนโรงเรียนเฉพำะทำงแล้วท�ำ

หนังนอกกระแสอยู่ด้วย  พวกเขำไม่กลัวที่จะสร้ำงควำม

สมัพนัธ์กบัคนรอบข้ำง  และสำมำรถใช้ชวีตินกัศกึษำในแบบ

ของตัวเองได้อย่ำงมั่นใจ      

วิธีของผมจะมีประสิทธิภำพสูงสุดกับเด็กที่อยู่ในช่วง 

วัยรุ่น  จะวำ่ไปแล้วมันก็คือ  “วิธีเลี้ยงเด็ก”  นั่นเอง  

SAMPLE



15

อำจมบีำงคนอดคดิไม่ได้ว่ำ  ถ้ำวธินีีใ้ช้ได้ผลกบัเดก็ที่

ไม่ยอมไปโรงเรียนแทบทุกคน  แล้วท�ำไมผมถึงไม่รีบเอำมำ

เปิดเผยให้เร็วกว่ำนี้  ค�ำตอบคือเพรำะวิธีนี้เรียบง่ำยมำกจน

ผมคดิว่ำจ�ำเป็นต้องหำหลกัฐำนมำรบัประกนัว่ำเดก็จะไม่กลบั

ไปมพีฤตกิรรมเดมิอกีให้ได้เสยีก่อนแล้วค่อยเผยแพร่  ผมจงึ

ใช้เวลำ 6 ปีไปกับกำรเฝ้ำติดตำมผลอยำ่งต่อเนื่อง  

ผลลัพธ์ที่ได้คือ  นอกจำกจะไม่กลับไปเป็นเด็กที่ 

ไม่ยอมไปโรงเรียนแล้ว  เด็ก ๆ เหล่ำนั้นยังมีชีวิตที่ต่ำงไป

จำกเดมิรำวกบัเป็นคนละคน  เรยีกได้ว่ำพวกเขำได้เกดิใหม่

อย่ำงแท้จริง 

ตอนนี้ผมจึงมีควำมมั่นใจพอท่ีจะน�ำวิธีที่ว ่ำนี้มำ 

เผยแพร่แล้วครับ  

หัวใจส�ำคัญของวิธีนี้คือกำรให้ผู้ปกครองเป็นผู้ชักน�ำ

ให้เด็กยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง  และวำงมำตรกำรป้องกัน 

ไม่ให้เกิดพฤติกรรมเดิมซ�้ำอีก  

วธินีีง่้ำยมำกครบั  แค่  “ใช้เวลำกบัเดก็วนัละ 3 นำท”ี  

เท่ำนั้นเอง  ที่ส�ำคัญ  ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน  

มันยังใช้ได้ผลกับปัญหำอื่น ๆ ท่ีเด็กต้องเผชิญด้วย  จึงน่ำ

จะเป็นวธิทีีเ่หมำะมำกส�ำหรบัพ่อแม่ทีก่�ำลงักลดักลุม้เรือ่งลกู

อยู่    
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ทุกวันนี้แค่ใช้กำรสัมภำษณ์ผู ้ปกครอง  ปัญหำก็

คลี่คลำยได้โดยที่ผมแทบไม่ต้องพบกับเด็กโดยตรงเลย 

กำรสมัภำษณ์ครัง้แรกจะใช้เวลำค่อนข้ำงนำน  (ขึน้อยู่

กบัควำมยำกง่ำยของแต่ละกรณ)ี  แต่ครัง้ต่อ ๆ มำจะใช้เวลำ

ประมำณครึง่ชัว่โมงและเหลอืเพยีงเดอืนละ 1-2 ครัง้  เท่ำนี่้

ก็ท�ำให้เด็กยอมไปโรงเรียนอีกครั้งได้แล้วครับ 

สิ่งที่ผมอยำกย�้ำเป็นพิเศษคือ  แม้เด็กจะยอมไป

โรงเรียนแล้วแต่ก็ควรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ต่ออีกสักระยะ 

เพือ่รกัษำผลลพัธ์ให้ถำวร  โดยเฉล่ียแล้วจะใช้เวลำประมำณ 

3 เดอืนในกำรบ�ำบดั  แต่ในกรณท่ีีเดก็มปัีญหำทำงด้ำนจติใจ

อย่ำงหนักอำจต้องใช้เวลำนำนกว่ำนั้น  

ในบำงกรณีก็เป็นตัวผู้ปกครองเองที่รู้สึกลังเลว่ำควร

ให้เด็กไปโรงเรียนอีกครั้งหรือไม่

เพรำะรู้สึกว่ำกำรไปโรงเรยีนไม่ใช่เรือ่งคอขำดบำดตำย

ขนำดต้องท�ำให้เดก็รูสึ้กเป็นทุกข์  จะไปหรอืไม่ไปควรปล่อย

ให้เด็กเป็นคนตัดสินใจเองมำกกว่ำ    

ที่จริงเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น  ผมเคยเชื่อ

ว่ำกำรปล่อยให้เด็กเติบโตอย่ำงอิสระเป็นตัวของตัวเองโดย

เรียนหนังสืออยู่ที่บ้ำนเองก็ดีเหมือนกัน  

เดก็ทีไ่ม่ได้ไปโรงเรยีนนำน ๆ มกัใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่

กับผู้ใหญ่  ท�ำให้พวกเขำมีควำมรู้รอบตัวเยอะและดูเอำกำร

เอำงำนจนอดคิดไม่ได้ว่ำถึงไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เห็นจะเป็นไร  
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อย่ำงไรก็ตำม  ตอนนี้ผมเปลี่ยนมำเชื่อว่ำกำรช่วยให้

เด็กไปโรงเรียนอีกครั้งเปน็เรือ่งส�ำคญัมำก  เพรำะได้เหน็มำ

กับตำว่ำเมื่อเด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียนกลับไปเรียนอีกครั้ง  

พวกเขำมักมีพัฒนำกำรทำงสังคมช้ำกว่ำเด็กท่ัวไป  แม้

ร่ำงกำยจะเติบโตเป็นปกติ  แต่จิตใจและควำมคิดอ่ำนกลับ

หยุดชะงักอยู่ ณ ตอนที่เริ่มไม่ไปโรงเรียน  เช่น  ถำ้เด็กเริ่ม

ไม่ยอมไปโรงเรียนตั้งแต่สมัยประถม  แม้จะโตจนอำยุอยู่ใน

ช่วงมัธยมต้น  แต่มมุมอง  วธิคีดิ  ตลอดจนรปูแบบพฤตกิรรม

จะยังคงเหมือนเด็กประถม  เรื่องนี้ท�ำให้ผมตระหนักได้ว่ำ  

กำรให้เด็กอยู่กับผู้ใหญ่โดยบอกว่ำเป็นกำรปล่อยให้เด็กได้

เป็นตัวของตัวเองและได้ท�ำในสิ่งที่ชอบนั้น  แท้จริงแล้วอำจ

เป็นกำรท�ำให้เด็กไม่สำมำรถเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์

ก็ได้    

ปัจจุบันยังไม่มีที่ใดมีสภำพแวดล้อมท่ีสำมำรถใช้

ทดแทนโรงเรียนได้  กำรท�ำให้เด็กยอมไปโรงเรียนอีกครั้ง 

จึงเป็นส่ิงจ�ำเป็นต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ  เพรำะไม่ว่ำ

อย่ำงไรสกัวันเดก็กต้็องยนืด้วยล�ำแข้งของตวัเอง  ต้องท�ำงำน  

มคีรอบครวั  และเลีย้งลกูของตวัเอง  พวกเขำไม่อำจใช้ชวีติ

ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ข้องแวะกับสังคมและผู้คนรอบขำ้งได้    
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