
แนวทาง

การลดการรงัแกกนัในโรงเรียน

ศ.คลินิก พญ.วินดัดา  ปิยะศิลป์

ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย



พฤตกิรรมแบบไหนเขา้ข่ายกลัน่แกลง้ ?

ค ำถำม



การรงัแก หมายถึง

• มีผูร้งัแก(1หรือหลายคน)และผูถู้กกระท า

• มีก าลงัหรือมีอ านาจท่ีเหนือกว่า

• กระท าซ ้าๆโดยมีเจตนา

• เกิดผลกระทบท าใหผู้ถู้กรงัแกไดร้บับาดเจบ็ทางรา่งกาย และ/

หรือทางจติใจ



ประเภทของการรงัแก

1.รงัแกทางรา่งกาย/รงัแกทางเพศ 

2.รงัแกทางวาจา 

3.รงัแกทางสงัคม 

4.รงัแกบนโลกไซเบอร:์ เหยือ่และคนรอบขา้งจะไม่รูว่้า

ใครเป็นคนกระท า  แตมี่ผูร้บัชมจ  านวนมาก



Bully = ความดีพา่ยแพค้วามชัว่

ความยุติธรรมในโรงเรียนอ่อนแอ

ระบบปกป้องเด็ก มีปัญหา



Victims in 9-15 year old students

Prevalence of bullying 

in 2018

School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences 
: UNESCO, 2018

Global status

• In Asia 30.3 %
• In 144 countries 32 %

“The highest prevalence 
is in 11-15 year old students”



งานวิจยั อจ.สมบตั ิตาปัญญา  ศึกษาใน รร สงักดั สพฐ

ส ารวจ นร 23,787 คน  กย-พย 2562

• ป5 และ ม 2 / ทุกภาค / หญงิ : ชาย 3 : 2

• อตัรา ถูกรงัแก 33.9 %

• ปริมาณ ผูถู้กรงัแก จะบอกปรมิาณการรงัแก > ผูก้ระท า

• บรเิวณที่ถูกรงัแก : หอ้งเรยีนขณะครูไม่อยู ่> สนาม > หอ้งเรยีนที่ครูอยู>่
ทางเดินบนัได > โรงอาหาร > หอ้งน ้า

• การแจง้เหต ุ: เพื่อน(26%) >  ครูประจ  าชั้น(19%) > พี่นอ้ง(11%) > คนอ่ืน(9%) 

> พ่อแม่(8%) > อ่ืนๆ



คนเห็นเหตกุารณ์

• คิดอยา่งไรเม่ือเห็นเพื่อนถูกรงัแก

สมควรแลว้ 11.2% เฉยๆ 10.5% สงสารนิดหน่อย = 46.7%

สงสารและอยากช่วย 53 %

• สิ่งที่เคยท าเม่ือเห็นเพื่อนถูกรงัแก

เขา้รว่ม 4 % ไม่ท าอะไรคิดว่าปกต ิ5% มองดู 7 % 

รูว่้าควรช่วยแตไ่ม่ไดท้  าอะไร 25

พยายามช่วย 40 %



ผูถู้กแกลง้

• เม่ือถูกรงัแก มีเพื่อนมาหา้ม? 

ไม่เคย (21%)      นานๆครั้ง(20.4%)  บางครั้ง (29%)   = 49%

บ่อยๆ(16%)               แทบทุกครั้ง (14.3%) = 30%

• ท่านเห็นว่า ครูไดท้  าอะไรเพื่อแกไ้ขปัญห าน้ีหรือไม่

นอ้ยมากหรือไม่ไดท้  า 26 %   ค่อนขา้งนอ้ย  16%   = 42%  

ท าบา้ง 23%           

ค่อนขา้งมาก 19 % ท ามาก 17 %   = 36%



เหยื่อ

ผูก้ระท า

▪ ความชุกนักเรียนท่ีรงัแกผูอ่ื้น 28.9% 

▪ มีประสบการณถ์ูกรงัแกมาก่อน 35% 

ปัจจยัท านายพฤตกิรรมการข่มเหงรงัแกผูอ่ื้นในวยัรุ่นตอนตน้ 

กทม : มธัยมตน้ 474 คน (ศึกษาเฉพาะกลุ่มที่รงัแกคนอ่ืน) อภิญญา, 2015





ลกัษณะเด็กและสาเหตทุี่เด็กถูกกลัน่แกลง้ ?

ค ำถำม 2



ลกัษณะของผูถู้กกระท าหรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกกระท า

• คนปกติ   คนออ่นแอ(เด็ก คนแก่ คนพิการ ผูห้ญิง)

• มีลกัษณะภายนอกแตะตา เช่น อว้น เตี้ ย ตวัเล็ก  ฟันเหยนิ หูกาง ฯลฯ

• รอ้งไหเ้ก่ง ช่วยตวัเองไม่ค่อยได ้ข้ีกลวั ไม่มัน่ใจตนเอง ตดิการพึ่งพา

• แกปั้ญหาไม่ค่อยเป็น ขาดความสามารถโดยรวม

• อยูค่นเดียว  เพื่อนนอ้ย  พดูไม่เก่ง เลา่เรื่องไม่ได ้เขา้สงัคมไม่ดี

• เป็นคนไม่ยอมใหจ้บเรื่อง เซา้ซ้ี  เรา้ความโกรธของคนอ่ืนโดยไม่รูต้วั  พดู

มาก ข้ีโม ้น่าร  าคาญ



สาเหตขุองผูก้ระท า

1.เตบิโตในสถานท่ีมีความรุนแรง อนัตรายและช่วยตวัเองไม่ได้

2. ถูกเล้ียงดผิูดทาง ช่วยตวัเองและแกปั้ญหาไดน้อ้ย ขาดการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

เช่ือใจคนง่ายไป มีความสามารถโดยรวมต า่

3.มีความผิดปกติ เป็นโรคทางจติเวช เช่น โรคสมาธิสั้น/ SLD พิการ/ สตปัิญญาต า่/

เป็นโรคจติ/ โรคออทิสตกิ เป็นตน้

4.ไม่มีเพื่อน ขาดทกัษะสงัคม ไม่มัน่ใจ

5.ขาดผูช้่วยเหลือ ขาดคน



ลกัษณะเด็กและสาเหตทุี่เด็กถูกกลัน่แกลง้ ?

ลกัษณะเด็กและสาเหตท่ีุเด็กกลัน่แกลง้คนอ่ืน ?

ค ำถำม 2



ลกัษณะของผูก้ระท าผิด

• มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ตัง้แตภ่าพภายนอกดดีู ไปจนถึงมีลกัษณะของคนท่ีมีปัญหา

• เอาแตใ่จ หงุดหงิดง่าย ใจรอ้น ตอ้งได ้ชอบเอาชนะ

• ไม่อยูใ่นกตกิา ไม่อดทนกา้วรา้ว มัน่ใจ กร่าง แข็งแรงกว่า ไม่รบัผิดชอบ  โกหก ขโมย

• ไม่เขา้ใจความรูส้ึกของคนอื่น  วู่วาม ไม่สนใจเรียน

• คมุตวัเองไม่ได ้ชอบอ านาจ  ชอบการวางตวัเหนือกว่าคนอ่ืน

• แคน้ โกรธ ซึมเศรา้ หรือหาทางออกไม่เจอ  มีเพศสมัพนัธก่์อนวยั

• ขาดทกัษะดา้นสงัคม คบคนไม่ดี ตอ้งการการยอมรบั  ใชเ้งิน  ฟุ้งเฟ้อ

• เล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่ตามกติกา หรือตดิเกม เหลา้ บุหรี่  ยาเสพตดิ

• ป่วย เช่น โรคสมาธิสั้น ออทิสติก เป็นโรคจติเห็นภาพหลอน เป็นตน้



ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการท ารา้ยคนอื่น

• สนุก กระปรี้ กระเปรา่

• พอใจท่ีตนเองรูส้ึกว่ามีอ านาจ

• พอใจท่ีตนเองไดร้บัการยอมรบัจากคนอ่ืน เพื่อนนิยม

• เป็นท่ีรูจ้กั

• ไดภ้าพลกัษณใ์หม่ท่ีแตกตา่งจากที่เดิม

• ไดเ้ลียนแบบคนที่ชอบ และ

• รูส้ึกดีตอ่ตวัเอง แตบ่างครั้งก็รูสึ้กเสียใจ รูส้ึกผิดแตพ่ยายามไม่นึกถึงสิ่งท่ี

เกิดข้ึน



สาเหตขุองการกระท าผิด แตกตา่งกนั

1. ถูกเล้ียงดผิูดทาง

1.ตามใจ ใจรอ้น เอาแตใ่จ ข้ีโกง ไม่ท าตามกตกิา อยากไดด้งัใจ

2.พ่อแม่ไม่รกั ไม่สนใจ ฝึกไม่สม า่เสมอ ไม่เอาใจใส่ ไม่ใกลชิ้ด ขาดคนฝึกสอน

3.ผูใ้หญ่ใชค้วามรุนแรงในบา้น เด็กเลียนแบบ หรือถูกท ารา้ยท่ีบา้น นอ้ยใจ โกรธ เก็บกด อยาก

แกแ้คน้

2.เป็นโรคทางจติเวช เช่น โรคสมาธิสั้น(อยูไ่ม่น่ิง วู่วาม สมาธิสั้น มีปัญหาการเรยีน) หรือ

สติปัญญาต า่ หรือ เป็นโรคจติ โรคออทิสตกิ โรคConduct Disorders เป็นตน้

3.โรคทางบุคลิกภาพ เช่น เป็นคนอารมณร์อ้น หงุดหงิด หรือโกรธง่าย ควบคมุตวัเองต า่

4.สภาพแวดลอ้มรุนแรง หรือถูกฝึกสอนใหก้ระท าผิดเพื่อใหอ้ยูร่อด



ผลกระทบตอ่เด็กที่ถูกแกลง้ยาวนาน....โดยมิไดร้บัความ

ช่วยเหลือ?

ค ำถำมที ่3



เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ



อว้น

สมาธิ

ลดลง

กงัวล

เศรา้ใจ

เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ

บาดแผล

เครียด

โกรธ

คนท า ตวัเอง

นอ้ยใจ

เสียใจ

เติบโต

ลดลง

กินผิดปกติ

นอนไม่

หลบั



ปัญหาการ

เรียน

เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ

สมองท างาน

ลดลง

ขาด

สงัคม



ขาดเรียน

ลาออก

ไม่เขา้รว่ม

กิจกรรม

ถูกข่มขู่ โดยท่ีไร ้

เพื่อน ไรค้นชว่ย
ขาดสงัคม
ถอยห่าง แยกตวั

ปรบัตวัแยล่ง

แกปั้ญหาไม่ได้

ปัญหาการ

เรียน
สมองท างาน

ลดลง

หวาดระแวง

อว้น

สมาธิ

ลดลง

กงัวล

เศรา้ใจ

เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ

บาดแผล

เครียด

โกรธ

คนท า ตวัเอง

นอ้ยใจ

เสียใจ

เติบโต

ลดลง

กินผิดปกติ

นอนไม่

หลบั

หดหู่

สมาธิ

ลดลง



เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ

สมองท างาน

ลดลง

ถอยห่าง

แยกตวั 

มองดา้นลบ 

ตอ่ตา้นสงัคม

ปรบัตวัแยล่ง

แกปั้ญหาไม่ได้



ท ารา้ยตวัเอง 

/ คนอ่ืน

ขาดเรียน

ลาออก

ไม่เขา้รว่ม

กิจกรรม

ถูกข่มขู่ โดยท่ีไร ้

เพื่อน ไรค้นชว่ย

ขาดสงัคม
ถอยห่าง แยกตวั

ปรบัตวัแยล่ง

แกปั้ญหาไม่ได้

ปัญหาการ

เรียน
สมองท างาน

ลดลง

หวาดระแวง

อว้น

สมาธิ

ลดลง

กงัวล

เศรา้ใจ

เหยือ่

รา่งกาย

จติใจ

บาดแผล

เครียด

โกรธ

คนท า ตวัเอง

นอ้ยใจ

เสียใจ

เติบโต

ลดลง

กินผิดปกติ

นอนไม่

หลบั

หดหู่

สมาธิ

ลดลง

มองดา้นลบ

พฤติกรรม

ดา้นลบ
เหม่อ

ลอย

กา้วรา้ว 

ระเบิดเป็น

ระยะ

ตอ่ตา้นสงัคม

แกแ้คน้



ผลกระทบจากการถูกกระท า

• อาการทางกาย : เจบ็ป่วย ปวดหวั ปวดทอ้งจาก

ความเครยีด นอนไม่หลบั เบ่ืออาหาร น ้าหนกั ลด

• จติใจ อารมณ ์: หดหู่ วิตกกงัวล หวาดระแวง  วา้เหว่ 

ซึมเศรา้ ขาดความสนใจ ฆ่าตวัตาย แคน้  เจบ็ปวด อาฆาต

• การเรียน : สมาธิสั้น ผลการเรยีนตกต า่ ไม่เขา้รว่มกิจกรรม

ของ รร หยุดเรียน ลาออก 

• พฤติกรรม : แยกตวั เงียบ รอ้งไหง้่าย เหม่อลอย กา้วรา้ว

ข้ึนมาเป็นระยะ  ท ารา้ยตวัเองและคนอ่ืน

•



ผลกระทบตอ่เด็กที่ถูกแกลง้ยาวนาน....โดยมิไดร้บัความ

ช่วยเหลือ?

ผลกระทบตอ่เด็กที่แกลง้คนอ่ืนยาวนาน....โดยมิไดร้บัความ

ช่วยเหลือ?

ค ำถำมที ่3



ท ารา้ยตวัเอง 

/ คนอ่ืน

ขาดเรียน

ลาออก

ไม่เขา้รว่ม

กิจกรรม

สงัคม

ดา้นมืด/

เสพติด

ปรบัตวัแยล่ง

เอาแตใ่จ

ปัญหาการ

เรียน

สมองท างาน

เพ่ิมข้ึนดา้น

ลบ

กระปร้ีกระเปรา่

ต่ืนเตน้

สุขใจ

ผูก้ระท าผิด

รา่งกาย

ฮึกเหิม

บาดแผล

มีพลง

โกรธแคน้

คนท า ตวัเอง

สะใจ

พอใจ

มีพลงั

ความคิด

ดา้นมืด

พฤตกิรรม

ดา้นลบ
ตืน่เตน้

กา้วรา้ว 

ระเบิดเป็น

ระยะ

ตอ่ตา้นสงัคม

เห็นแก่ตวั
หลง

ตวัเอง

ตดิคกุ / 

ตาย

สูญเสีย

ความเป็น

มนุษย์





จงบอกลกัษณะของผูก้ระท าหรือ

กลุม่เส่ียง ผลกระทบระยะสั้น และยาว  และสาเหตุ





โรงเรียนเป็น Safe Zone ?

หรือ

เป็นสถานที่เพาะบ่มเด็กอนัธพาล



1. มาตรการณข์องโรงเรยีนชดัเจน( Universal School-wide bullying 

prevention programs)

A. เอาจริง นโยบายชดั แกปั้ญหาทนัที เล่นหนกั เขียนวิธีการตอ่Bully ชดัเจน 

ประกาศใหท้ั้งผูป้กครอง คณุครู เด็กทุกคนรบัทราบ สรา้งระบบ

ช่วยเหลือชดัเจน กติกาชดัเจน สม า่เสมอจนกลายเป็นวฒันธรรม

B.   สรา้งบรรยากาศปลอดภยั ผูใ้หญ่ทุกคนเอาจริง ตั้งแตค่รู ภารโรง จนท
ทุกจุดของ รร safe school. มีกลอ้งวงจรปิด ในจุดท่ีเกิดเหตบุ่อย

C. สรา้งความตระหนกัโดยใหค้วามรู ้พฒันาทกัษะและฝึกฝน ในเร่ืองการกลัน่    

แกลง้ กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสม า่เสมอ(คุณครู พ่อแม่ เด็ก)

D. จดัท าระบบบนัทึกความถ่ีของเหตกุารณ ์ระบบเก็บขอ้มูล เนน้ Research-based 

เก็บขอ้มูลเชิงบุคคลระยะยาว  เพ่ือท าใหเ้ห็นความถ่ีของพฤตกิรรมนั้นๆ



1.มาตรการณข์องโรงเรยีนชดัเจน( Universal School-wide bullying 

prevention programs)

E. ท าบนัทึกรายงานพอ่แม่ทั้ง 3 กลุม่ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หลงัไดข้อ้มูลในเชิงประจกัษ ์มีระบบลงโทษ ตดัสิน  พฒันา 

ช่วยเหลือตามขั้นตอน และสง่เสรมิท่ีชดัเจน

F. ระบบและขั้นตอนช่วยเหลือเหยือ่ ผูก้ระท าผิด

1.Counseling Technique

2.คน้หาสาเหตท่ีุกลายเป็นผูก้ระท าผิดหรือผูถู้กกระท าของทั้งสองฝ่าย
เช่น ถูกเล้ียงดเูบ่ียงเบน ไดร้บัความรุนแรงมาก่อน เป็นตน้

3.แกไ้ขสาเหต ุและพฒันา

G. มีแนวทางจดัการ กบัผูเ้ห็นเหตกุารณแ์ตไ่ม่เขา้ไปช่วยเหลือ 
ที่ชดัเจน



H. สรา้งมาตรการณจ์ดัการปัญหา
ที่ทุกฝ่าย(ครู พ่อแม่ เด็ก)เขา้ใจตรงกนั

• หลกัการ  ความผิดทุกอยา่ง  ผูก้ระท าจะตอ้งรบัผิดชอบผลของการกระท า  เช่น ท าให้

เพ่ือนบาดเจบ็ ตอ้งรบัผิดชอบในการพาเพ่ือนไปท าแผลทุกครั้งจนกว่าจะหาย

• การชดใชค้วามผิด หรือการลงโทษ เป็นไปเพื่อการพฒันาจดุอ่อน เช่น ท างานสาธารณ

ประประโยชน ์4 ชัว่โมงเพื่อเพิ่มการช่วยเหลือผูอ้ื่น  หรอื ว่ิงที่สนามกีฬาทุกวนัๆละ 2 

รอบ เพือ่เพิม่ควำมอดทน



2.บรรยากาศของหอ้งเรียน   

1.มีกฎเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนัในสงัคมหอ้งเรยีน ชดัเจน ภายใตห้ลกัการ แตกตา่งแตอ่ยู่

รว่มกนัได ้ ทบทวนกตกิาเป็นระยะ  และรกัษากตกิา    เช่น

a.สรา้งและรกัษาความสุขของตนเองและคนอ่ืน

b.แบ่งปัน  ช่วยเหลือกนั ช่วยงานส่วนรวม

c. ทุกคนตอ้งช่วยตนเอง เอาใจใส่และปกป้องเพ่ือน โดยเฉพาะเม่ือเพ่ือนไม่ไดร้บัความยุตธิรรม

d.ไม่ท ารา้ย ท าลายขา้วของเพ่ือน กีดกนั ลอ้เลียนหรือท าใหเ้พ่ือนเสียใจ

(แกลง้ /ลอ้เลียน = ใจด า)  



2.บรรยากาศของการเรยีนรู ้ มีการ

2. ฝึกใหคิ้ดวิธีการแกปั้ญหาหลายดา้น และช่ืนชมเม่ือเด็กเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาดว้ยสนัติวิธี

3. ฝึกให ้ รบัฟังความรูส้ึกของตนเองภายในและฟังคนอ่ืน และหดั
พดูคยุถึงความรูส้ึกดา้นดีและไม่ดีออกมา  

4. ฝึกถนอมใจคน  ฝึกใหช่้วยเหลือคนอื่นจนตดิเป็นนิสยั

5. ท ากิจกรรมสรา้งความสุขดว้ยตนเอง เช่น เลน่กีฬา ดนตรี รอ้งเพลง 
ดหูนงั อ่านหนงัสือ จดัดอกไม ้ช่วยเหลือผูอ่ื้น ฯลฯ เพราะคนท่ีมี

ความสุข จะไม่ท าใหต้นเอง/และผูอ่ื้นเดือดรอ้น

6.สอนใหป้้องกนัตนเอง  และวิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้มเป็น

7. ออกก าลงักายสม า่เสมอ เพิ่มคณุภาพการเลน่  และฝึกคมุตวัเอง



3. เน้น Prevention  &problem solving

ฝึกอบรมพ่อแม่    ครู  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั

ทบทวนนโยบายสม า่เสมอ (เป็นรากฐานประชาธิปไตย)

พฒันาความสามารถของเด็กดา้นบวก 

ฝึกซอ้มแผนช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตกุารณ ์โดยขบวนการ

กลุ่ม

ตดิโทรทศันว์งจรปิด 

เนน้การแกปั้ญหาถึงที่สุด เช่น ส่งประเมิน คน้หาสาเหต ุ 

สรา้งพฤตกิรรมท่ีดี ปรบัพฤตกิรรม น ้าดีไล่น ้าเสีย ฯลฯ 



4. คน้หากลุม่เส่ียงท่ีจะเป็นเหยื่อและผูก้ระท าผิด 

– ประชุมกลุม่พอ่แม่ เพ่ือปรบัวิธีการเล้ียงดแูละพฒันาเด็ก

– หาเป้าหมายและวางแผนในการพฒันาดา้นตอ่ไปน้ี

• รา่งกาย   จติใจ อารมณ์ ปรบัตวั

• เพิ่มทกัษะสงัคม การเลน่ เพิ่มความสามารถ  

• ปรบัความคิด  ฝึกการแกปั้ญหา  

• เพิ่มการช่วยเหลือตนเอง

– ตดิตามประเมินผลการพฒันากลุม่เสี่ยง



5.สรา้งสงัคมรุน่ใหม่ท่ีเนน้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั

เพิ่มปรมิาณ Helper

ลดปริมาณ Bystander



แนวทางป้องกนัและช่วยเหลือ

ก่อนเกิดเหตุ

-สรา้งสงัคมช่วยเหลือ 
(รงัแก = ใจด า)

-ซอ้มแผนช่วยเหลือ

+ รายงานครู

-คน้หากลุม่เสี่ยง

-พฒันากลุม่เสี่ยง / รกัษา

-รว่มตั้งกฎกตกิาในหอ้งเรียน

-สรา้งระบบรายงาน เก็บขอ้มูล

-สรา้งมาตรการณจ์ดัการปัญหา

ที่ทุกฝ่าย(ครู พอ่แม่ เด็ก)เขา้ใจตรงกนั

ขณะเกิดเหตุ

-ช่วยเหลือใหท้นั

-ประเมินเหตกุารณ ์

-ประเมินความรุนแรง

หลงัเกิดเหตุ

-บนัทึกเหตกุารณ ์และ
ขอ้ตกลง

-ประเมินระบบช่วยเหลือของ

ครู  + รายงาน(ทนักาล?) 

-วิเคราะหส์าเหตขุองเหยื่อ

และผูก้ระท าผิด

-ท างานรว่มกบั ผปค เนน้

การป้องกนัมิใหเ้กิดซ ้า และ

มาตรการณค์วามผิด





ขณะเกิดเหตุ

วิธีการช่วยเหลือ ใชห้ลกัการตอ่ไปน้ี

a. ท่าทีสงบ เป็นตน้แบบของคนท่ีคุมอารมณไ์ดม้ัน่คง  และแสดงออกเหมาะสมกับ

สถานการณ์

b. สอนโดยไม่ใชค้วามรุนแรงกบัเด็ก เม่ือเด็กใชค้วามรุนแรง  ตอ้งหยุดพฤติกรรมทนัที 

โดยการหยุดพฤติกรรมรุนแรงทั้ง วาจา ท่าที และการลงโทษโดยไม่ใชค้วามรุนแรง

c. ในกรณีท่ี 

i. ไม่มี destructive behavior ใหใ้ชวิ้ธี neglect / deviate attention  และอยูเ่ป็นเพื่อนกบัอารมณจ์นเด็กสงบ

และ relax ลง  เริ่มมีสมาธิในการเลา่เรื่อง ทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตผุล  สามารถรบัฟัง

การอธิบาย จนเขา้ใจและและสะสมเป็น  ประสบการณต์อ่ไป

ii. มี destructive behavior ใหใ้ชวิ้ธีการควบคุมดว้ยทา่ทีที่เป็นกลาง  ไม่คุกคาม, เป็นมิตร อยูเ่ป็น

เพื่อนกบัอารมณจ์นเด็กสงบและ relax ลง  เริ่มมีสมาธิในการเลา่เรื่อง ทบทวนส่ิงที่เกิดข้ึน

อยา่งมีเหตผุล  สามารถรบัฟังการอธิบาย จนเขา้ใจและและสะสมเป็น  ประสบการณต์อ่ไป

d. ไม่ตามใจ ใจอ่อนกบัเด็กหรือใหค้วามส าคญัตอ่คนกระท าผิด

e. เม่ือเด็กเรียกรอ้งใหใ้ชท้่าทีนุ่มนวล มัน่คงในกติกา  สุภาพ  เขา้ใจความรูสึ้กเวลาที่

ไม่ไดด้งัใจ ช้ีชวนใหท้ าส่ิงอ่ืนแทนแตไ่ม่ตามใจ



หลงัเกิดเหตุ

• บนัทึกเหตกุารณ ์และขอ้ตกลง

• ประเมินระบบช่วยเหลือของครู  + รายงาน(ทนักาล?) 

• วิเคราะหส์าเหตขุองเหยือ่ และผูก้ระท าผิด  แกไ้ขที่ตน้เหตุ

• ท างานรว่มกบั ผปค เนน้การป้องกนัมิใหเ้กิดซ ้า และมาตรการณค์วามผิด

• ประเมินพฤตกิรรม และสอดสอ่งการกระท าผิดซ ้า โดนเนน้ระบบรายงานจากเด็กใน

หอ้งเรยีน



แนวทางป้องกนัและช่วยเหลือ

ก่อนเกิดเหตุ

-สรา้งสงัคมช่วยเหลือ 
(รงัแก = ใจด า)

-ซอ้มแผนช่วยเหลือ

+ รายงานครู

-คน้หากลุม่เสี่ยง

-พฒันากลุม่เสี่ยง / รกัษา

-รว่มตั้งกฎกตกิาในหอ้งเรียน

-สรา้งระบบรายงาน เก็บขอ้มูล

-สรา้งมาตรการณจ์ดัการปัญหา

ที่ทุกฝ่าย(ครู พอ่แม่ เด็ก)เขา้ใจตรงกนั

ขณะเกิดเหตุ

-ช่วยเหลือใหท้นั

-ประเมินเหตกุารณ ์

-ประเมินความรุนแรง

หลงัเกิดเหตุ

-บนัทึกเหตกุารณ ์และ
ขอ้ตกลง

-ประเมินระบบช่วยเหลือของ

ครู  + รายงาน(ทนักาล?) 

-วิเคราะหส์าเหตขุองเหยื่อ

และผูก้ระท าผิด

-ท างานรว่มกบั ผปค เนน้

การป้องกนัมิใหเ้กิดซ ้า และ

มาตรการณค์วามผิด




